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Fra redaksjonen

Leseren fAr ha oss unnskyldt, men dette hef-
tet av Blyttia er blitt noksA vitenskapelig.
Overvintringsteorien tas opp til fornyet de-
batt i en artikkel av Inger Nordal. Hun har be-
regnet evolusjonsrater for noen av vdre ende-
mismer. Med dette som utgangspunkt hev-
der hun at tidsrommet f ra siste istid har vert
mer enn langt nok til A forklare den evolusjon
som har funnet sted innen noen av vAre mest
interessante artskomplekser. Mange vil nok
synes at 6 sammenligne evolusjonsrater hos
dyr og planter, slik hun giar, er noe betenke-
lig. Vi tar gjerne inn debattinnlegg fra folk
som mAtte fole seg provosert.

Heftet er ikke bare overvintringsteori. Det
er mange andre gode bidrag uten at vi her i

detalj skal komme inn pA dem alle. Vi hAper
derfor at ogsA de mindre teoretisk anlagte vil
f inne stoff til glede og nytte.

Blyttia trenger godt smA-stoff. Hvis noen
har noe interessant liggende pA lur, sd lag
gjerne en liten artikkel, et smA-stykke eller et
bidrag ti I nyfunn-spalten.

I neste hefte skal alt forenings-stoffet inn.
Redaksjonen synes ekskursjonsrapportene
etter hvert tar uforholdsmessig mye spalte-
plass i Blyttia, og vi oppfordrer lokalavdelin-
gene om pA nytt A ta stilling til om medlem-
mene virkelig er tjent med at disse trykkes i

den formen de har nA.

De nye lokale redaksjonskontaktene
onskes velkommen. Vi hAper gjennom dem A

fA et godt og fruktbart samarbeid med lokal-
avdelingene. Bruk den lokale Blyttia-kontak-
ten hvis du har noe pA hjertet, positivt eller
negativt vedrsrende Blyttia.



olsdalstinden' i Troms r
en forueksling av lokaliteter
Mt. 'lsdalstinden' in Troms, North Norway - a confusion of localities

Torstein Engelskjon

Botanisk hage og museum
Trondheimsveien 23 B
0562 Oslo 5

En ofte omtalt botanisk lokalitet i MAlselv
kommune er'lsdalstinden'. I litteraturen bru-
kes stedsnavnet bl.a. av Norman (1894-1901)
for en rekke interessante plantefunn, serlig
av sentriske fjellarter. Amtskartet (1874) over
Troms i mdlestokk 1:200 000 har dette navnet
pA fjellmassivet mellom Kirkesdalen og ls-
elvdalen, og topphoyden angis til 1381 m
o.h. Som vanlig for den tids kart er terrenget
gjengitt helt skissemessig. Senere er steds-
navn som 'lsdalstinden', 'lsdalstinderne' og
'lsdalstind' ofte brukt i norske plantegeogra-
fiske arbeider. Jeg skal her vise at Norman
nok har ment en annen del av dette fiellom-
rAdet enn Jorgensen (1937) og Benum(195g)
antok.

lselvdalen er en hengende, sorlig/vesilig
sidedal til den kjente Kirkesdalen. Dalsyste-
met gAr gjennom de sentrale, planterike fjell-
strokene i MAlselv, med kjente lokaliteter
som Alappen, Kirkestind, Madagaissa og
Vakkerfjell. Vi gjengir her (Fig. 1)et utsnitt av
gradteigskart 0 8 Bardu, utgitt '1936 i mAle-
stokk 1;100 000. Dette er for sin tid et meget
noyaktig kart, bortsett fra i deler av den ost-
lige og sorostlige avgrensningen. pA dette
kartbladet - som var disponibelt for Jorgen-
sen og Benum, er de aktuelle hoye fjell mel-
lom lselvdalen og Kirkesdalen gitt navnet
Brsderne, med topper pd 933, 1411 og 1427 m
o.h.; videre Rubben pA 1307 m o.h. pA det helt
nye kartet Kirkesdalen i 1:50 000, utgitt 1983
som blad 1532 lV i M 71 1-serien (Fig. 2), har vi
tilsvarende Braran pd 933, 1407 og 1427 m
o.h.; Rubben med hoyeste punkt 1308 m o.h.
og Hdkdfiellpd 1354 m o.h.

Norman undersskte lselvdalen 7. august
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Fig. '1. Utsnitt av gradteigskart 0 8 Bardu, med de
omtalte lokaliteter. Med tillatelse av N.G.O.

Part of Map Sheet 0 8 Bardu, with locatities
mentioned in the text.

1879 og har tydeligvis hatt en lang tur. Blant
de entydig benevnte stedene som han pas-
serte, nevnes lselvmo og Bakkehaugseter. Ut



Fig. 2. Utsnitt av kartblad 1532 lV Kirkesdalen,
med de omtalte lokaliteter. Med tillatelse av
N.G.O.

Part of Map Sheet 1532 lV Kirkesdalen, with
localities mentioned in the text.

fra dette md han ha gAtt innover lselvdalen
ost for elva og opp i fjellet pA samme side. I

sine angivelser skiller Norman av og til mel-
lom 'lsdalstinden' og 'nordre afdeling af ls-
dalstindens fjeld' (jfr. Norman 1900, s. 831).

Selv har jeg vert pd de nevnte fjelltoppene
fra 19. til 20. august 1964 og 22. til 23. juli
1983. Den folgende utledningen bygger pi
observasjoner f ra disse turene sammenholdt
med litteraturen.

Uoverensstemmelser pApekt av
R. Jorgensen
Hvis en som Jorgensen (1937) gAr ut fra at
Norman med 'lsdalstinden' har ment topp
1427 m o.h.; den sorligste av Broderne (Bro-
ran lokalt og pA det nyeste kartet), reiser det
seg folgende problem: Norman angir'lsdals-
tinden's hoyde til 1387 m o.h., 6 m hoyere
enn amtskartet, med aneroidhoydemAler.

Normans avrige hoydeangivelser skulle da
behove en korreksjon pA + 40 m, forutsatt at
det siktes til Brsran h. 1427 m. Det er ikke
uvanlig at aneroidmAlinger under variabelt
lufttrykk kan fd sA store feil. Med den nevnte
korreksjon kan vi som eksempel teste Nor-
mans angivelser (1900, s. 100) av voksestede-
ne for fjellvalmuen Papaver radicatum Rotlb.
ssp. hyperboreum Nordhagen (Fig. 3). Disse
kan etter Norman korrigert sammenfattes
som ... nordvestside 1358 til '1389 mo.h.,
enkeltvis til 1401 m o.h., pA sydsiden opp-
stigende til 1421 m o.h., ui det hele i ikke sd
liden mengde p6 tinden,.

lmidlertid har Jorgensen ikke funnet fjell-
valmuer pA h. 1427; og heller ikke en rekke
andre arter som Norman angir fra ner top-
pen av 'lsdalstinden'. Pa 1360 m o.h. nevner
Jorgensen '1 1 arter; pA selve toppen 7, mens
Norman (med korrigerte hoyder) skal ha sett
hhv. 26 og 11 arter pA tilsvarende nivAer.

Egne observasioner
Under min oppstigning av h. 1427 m o.h. pA
Braran ble folgende klart: i de hoydene hvor
Norman angir at valmuer vokste i 1879, sAes
i 1964 ensformige blokkhav av amfibolitt,
hist og her med torvf lekker og gruspolygoner
som ga voksemuligheter for folgende 5 arter,
sjelden mer enn 2-3 pA hver f lekk: Lycopodi-
um selago, Luzula arcuata, Poa alpina var.
vivipara, Ranunculus glacialis og Cardamine
bellidifolia. Fjellvalmuer var ikke A se, selv
om jeg ikke holder det for utelukket at de kan
finnes hist og her pd andre deler av fjellet.
Den beskrevne hoyalpine vegetasjonen
synes gammel og stabil, bedomt bl.a. ut fra
steinens lavdekke.

Med hensyn til toppen 1407 m o.h. (1411 m
pA gradteigskart Bardu) pe Brann, er denne
utilgjengelig f ra nord uten skarp klatring. Jeg
snudde derfor pd ryggen foran det tversgAen-
de, 30 m hoye flAget ved 1300 m o.h. I vest var
det en skrent pA 800 m ned i lselvdalen; i ost
en avgrunn pA 1200 m ned i Kirkesdalen. Top-
pen pA 1407 m er bygd av massiv amfibolitt,
og dens karplantevegetasjon synes meget
sparsom.

Av dette kan vi slutte at Broran neppe er
Normans 'lsdalstind', men at han muligens
passerte over de lavere delen av tinderaden
og kalte den'nordre afdeling af lsdalstindens
fjeld'. Vi mA derfor vurdere mulige alterna-
tiver.

Forfatteren og Sigmund Spjelkavik under-



Fig.3. Papaver radicatum ssp. hyperboreurn i vegetasjon av Carex misandra og Sa/lx polaris. MAlselv:
Kirkestind, vestskrent under h. 1511, 1350 m o.h. pa kalkglimmerskifer. Fotografert 18. juli 1984.

Papaver radicatum ssp. hyperboreum growing in a Carex misandra - Salix polaris community. Mdls-
elv: Kirkestind, westem slope below 1511 m summit, 1350 m above sea level, on calciferous mica schist.
Photographed July 18 1984.

sokte i 1983 HAkdfjell(Fig. a)og fant spredte
valmueforekomster i en artsrik mellomaloin
vegetasjon pd glimmerskifer mellom 1260 og
1340 m o.h. I viktige detaljer er vegetasjonen
her sd ulik Normans beskrivelser at vi mener
A kunne utelukke denne toppen, som etter
det vi vet var botanisk ukjent tidligere.

Endelig gjenstAr Rubben (Sarvesoal'gi), et
stort fjellmassiv av varierte glimmerskifre
mellom den sorlige delen av lselvdalen og
Kirkesdalen. Rubben stAr i ner sammenheng
med Broran, og det samiske navnet Sarve-
soal'gi gjelder begge fjell. Fra Kirkesdaten
kan en ikke se toppen av Rubben p6 1308 m
o.h., og fjellet har heller ikke tindeform sett
derfra. Fra lselvdalen antar derimot pynten
pA 1273 m o.h. nordvest av h. 1308 en veri-
tabel tindeform (Fig. 5), noe vi ble klar over
fzrst i '1983, ettersom toppene lA i tAke ved
bessket i 1964.

Vi kan n6 forsoke A korrigere Normans
hoydeangivelser med -79 m. Dette er igjen
en noe stor feil, men ikke uvanlig. Normans
fjellvalmuer pA 'lsdalstind' fortolket som
denne delen av Rubben, skulle da opptre p6

A

... nordvestside 1239 til 1270 m o.h., enkeltvis
til1282 m, pA sydsiden oppstigende tit 1302
m o.h. BAde Noto (1905), forfatteren og Trond
Schumacher (personlig meddelelse) har fun-
nel Papaver radicatum ssp. hyperboreum
ulike steder omkring hoyde 1308 m, ned til
1100 m o.h. Dette er i sA god overensstem-
melse med Normans valmuefunn at jeg vilan-
ta at han med '/sda/sf inden'har ment Bubben
h. 1308, innbefattet toppene pA 1273 og 1296
m o.h. henholdsvis nordvest og sorost for
denne. Etter alt A dsmme finnes de rikeste
valmueforekomstene i skiferrasmarkene un-
der det bastionformete framspringet ved h.
1273 m, som ses i Fig. 5. Her er egnete ras-
marker av betydelig utstrekning.

Praktiske konsekvenser
Ogs6 andre f loristiske angivelser (jfr. Benum
1958) fra 'lsdalstinden' mA revideres i lys av
det som er sannsynliggjort her. Med dette
navn sikter Noto, Jorgensen og Benum tyde-
ligvis til Braran, mens Norman altsA mente
en tindeformet del av Rubben. NA er avstan-



Fig.4. Utsikt over Hakafjell (1354 m) og Frokentind (1450 m) fra lselvdalen
View ot HAkdtielt (1354 m above sea tevet) and F16kentind (1450 m above sea level) from lselvdal

t' 
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Fig.5. Midnattsbilde av toppen 1273m o.h. pA Rubben, den formodete'lsdalstind'etter Norman. Sett
fra lselvdalen.

The summit ot Rubben, 1273 m above sea level, seen in the light of the midnight sun. The presumed
'lsdalstind' of Norman viewed lrom lselvdal.
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den bare 2 til 4 km, sA noen store forviklinger
har ikke oppstAtt. Videre finnes de fleste
artene p6 begge fjell, i det minste pd de
lavere og rikt bevokste nivAene. Marmorlag
opptrer bAde p6 Rubben ssrvest av h.1273
og i h. 933 nordligst pA Broran.

De som skal arbeide botanisk i omrAdet og
diskutere arters utbredelse iTroms, mA like-
vel kjenne til denne ulike navnebruken. Kart-
blad Kirkesdalen gir nA et godt grunnlag for
entydig stedfesting, og navnene der bsr kon-
sekvent tas i bruk sammen med koordinat-
nettet.
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Summary
Two adjacent mountain summits in Troms,
North Norway, which have often been cited
as the sites of rare arctic-alpine plant spe-
cies are shown to have been confused in
Scandinavian botanical literature after Nor-
man (1894-1901). This has caused some mis-
leading records of altitude limits and local
distribution patterns. The name 'lsdalstin-
den' should be interpreted as parts of the
Rubben and Brsran massifs. and the former
name itself, replaced by specified summit
altitudes of the latter, as shown on the re-
vised mao of 1983.



Fremstilling av kromosompreparater
med enkle metoder
Simpie squash methods for chromosome preparations

Morten M. Laane og Thore Lie

Biologisk Institutt, Botanisk avdeling
Postboks 1045, Universitetet i Oslo
Biindern, 0316 Oslo 3

Kromosomstudier i lavere og hayere plante-
arter er ofte regnet som et ressurskrevende
og vanskelig felt som neppe kan utfores av
andre enn profesjonelle forskere. Amatsrer
som forssker A lage gode kromosomprepa-
rater stoter ofte pA tekniske og praktiske pro-
biemer. lkke minst kan studiet av selve ore-
paratene virke kompiisert. Slike oppfatninger
hindrer derfor mange fra A forsske seg pA et
ytterst fascinerende og lererikt studium av
kromosomvariasjon og evolusjonsforhold
hos vAre vilie plantearter. I denne artikkelen
viser vi hvordan mange av disse problemene
kan lsses.

Hvorfor studere plantekromosomer?
Plantene er oppbygd av celler. Den enkelte
celle har oftest en kjerne med fra to (Laane
og Wahlstrom, 1981) til flere hundre kromo-
somer. Et enkeltkromosom bestdr av en lang
DNA-trAd (f lere cm i utstrukket tilstand)som
er pAleiret proteiner, RNA og andre forbindel-
ser. NAr cellekjernen er biokjemisk aktiv, er
enkeltkromosomene utstrukket og lar seg
vanskelig observere i mikroskop, men under
kjernedelingen (som det finnes to hovedtyper
av) foldes DNA-trAdene, som nA er fordoblet,
sammen til en tettpakket, synlig struktur.
Det er dette vi i alminnelighet kailer kromo-
somer.

I DNA-trdden finnes arveinformasjonen
innkodet. Dette skjer etter enkle prinsipper
ut fra visse mulige kombinasjoner av fire
typer moiekylgrupper. Det kromosomale
(computer-programmetu styrer cellens funk-

sjoner og utvikling, og forenkiet kan man si
at hvert individ har sitt karakteristiske pro-
gram. Programmet som finnes i 6n enkelt
cellekjerne er tilstrekkelig til 6 rekonstruere
en fullstendig plante.

Moderne biokjemiske metoder muliggjor
nA i prinsippet en komplett analyse og regist-
rering av arveprogrammet for enhver organis-
me. Man har ogsA metoder for A syntetisere
kromosomer ut fra et kjent program. For
tiden krever analysene og syntesene et
meget omfattende teknisk arbeide, slik at
man forelopig bare kjenner den komplette
koden for de aller enkleste kromosomene. I

en ikke ait for fjern framtid vil en sammen-
lignende undersskelse av arveprogrammene
bli av basal betydning i systematikken.

Den synlige plante, slik vi ser den ute, er
fremkommet som et komplisert samspill
mellom de innprogrammerte arvemuligheter
og indre (cei lu lare) og ytre mi ljopAvirkn inger.
Grovere variasjoner i arveprogrammet kan gi
seg uttrykk som mikroskopiske forandringer
i kromosomenes finstruktur. Med et vanlig
lysmikroskop kan vi registrere kromosom-
tall, kromosomform, f instruktur (ved spesial-
teknikker) og kromosomenes arvemessige
ulikhetr eller homologi.

Kromosomtall, kromosomform og f instruk-
tur undersokes ofte under vanlige kjerne-
delinger (mitosen), der kromosomene finnes
i par.

Ved dannelsen av kjonnsprodukter (mei-
osen) vil like kromosomer soke sammen og
deretter fordeles pd datterkjernene slik at
tallet halveres (se Laane 1981). Homologi
studeres derfor best i meiosen, men ogsA



kromosomtall og kromosomform kan med
fordel studeres under denne prosessen.

Enkel lysmikroskopi av kromosomene kan
altsA gi oss gode begreper om plantenes
arvemessige grunnlag, som sammen med
miijopAvirkningen, gir den ferdige plante
som resultat.

Hvilke planter egner seg for
amatorstudier?
Norges flora byr pd et rikt utvalg av plante-
arter som representerer mange spennende
problemstillinger ndr det gjelder kromosom-

forhold. Plantene kan imidlertid variere endel
med hensyn til mulighetene for A lage gode
preparater. Noen arter har smA kromosomer,
og andre har kromosomer det er vanskelig A

farge.

Planter med store, tydelige kromosomer:
Vanlig f irblad, Paris quadrifolia, har blant de
storste kromosomer som er kjent i plante-
riket og byr pA usedvanlige muiigheter for
bAde mitose- og meiosestudier. VAre firblad-
populasjoner er sdkalte allotetraploider
(Bjerketvedt & Laane, 1982) med kromosom-
tallet 2n=20. Mitosekromosomene kan ar-

Tabell 1: Tabellen viser tidspunktet for forste meiosedeling (M l) hos endel norske plantearter. Det
diploide kromosomtall (2n) er ogsA angitt. Den noyaktige datoangivelsen for hver av planteartene refe-
rerer seg til det tidspunkt da forste meiosedeling ble f unnet i hvert konkret tilfelle. Tidspunktene varierer
iSor-Norge+1uke.

Tidspunktet for Det diploide
forste meiose kromosomtall
deling (M l) (2n) Spesielle merknader

Aegopodium podagraria
Allium oleraceum
Allium vineale
Alopecurus pratensis
Asplenium trichomanes
Campanula barbata
Campanula latifolia
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula trachelium
Chelidonium majus
Chrysosplenium alternifolium
Comarum palustre
Geranium robertianum
Geum rivale
Hyoscyamus niger
Hypericum maculatum
Lactuca muralis
Leontodon autumnalis
Linaria reoens
Linaria vulgaris
Listera ovata
Lychnis flos-cuculi
Maianthemum bifolium
Melilotus albus
Oxalis acetosella
Paris ouadrifolia
Paris quadrifolia
Phalaris arundinacea
Plantago major
Polygonatum odoratum
Ranunculus auricomus
Sambucus racemosa
Sedum maximum
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus

1 50683
070783
070783
080568
070783
180663
140683
200663
150763
200668
1 10568
070569
240665
110769
300568

0671
090768
180668
100768
210783
070768
190683
040768
230565

0665
190465
260468
090564
300668
1 70668
060568
230468
250468
170769
090768
080566

44
32,40
32,40
28
144 (721

34
34
16
102
34
12
48
42
64
42
34
16
18
12
12
12
34,42
24
36,42
16
22
20 (10)
20 (10)
28
't2
20
32
36
48
48
24

ustabile forhold
ustabile forhold

fin ovelsesplante

ustabile forhold

meiose fd dager i mai

meiose like etter snosmelt
Ml meget store kromosomer
Mrl

fin svelsesplante

delvis ustabil

sm6 kromosomer



rangeres i fem grupper med fire i hver. Innen
hver gruppe pA fire finnes det to, svakt ulike
par. Frohvite under utvikling danner et serlig
interessant materiale for mitosestudier. Vi
kan ganske enkelt snitte gjennom en frukt-
knute med skalpellen, presse innholdet i fro-
emnene ut pd et objektglass i en drdpe 45%
eddiksyre, tilsette en drApe aceto-orcein, leg-
ge pA dekkglass og mikroskopere.

I unge fruktknuter er endospermcellene i

froemnene i synkron deling, de mangler
vegg, og preparatet vArt viser tallrike mitoser
i samme stadium. Kromosomene ligger noe
tett, men enkelte steder ser vi at kromosom-
tallet er 30. Cellene er altsA triploide (3 x 10).
Det er ogsA mulig d folge mitosene i levende
tiistand i denne planten, se metodebeskrivel-
se i Laane & Mellem (1978).

VdrkAf, Ranunculus ficaria, har ogsA tii-
dels store, tydeiige kromosomer. Flere cyto-
typer er nA kjent f ra Vest-Europa, men forhoi-
dene i Norge er lite undersskt. Kromosomene
farges lett med aceto-orcein. Planter som
danner bulbiller er nesten alltid tetraploide
(4n=32),, mens de uten nesten alltid er diplo-
ide (2n = 16 + 0-8B). Dyer (1 979) u ndersokte
40 innsamlede planter og fant 33 tetraplo-
ider, 5 diploider og 2 triploider (3n = 24) (med
bulbi I ler). Cytotypene er morfologisk d istink-
te og plantene er, i motsetning til f irblad, let-
teddyrkeikultur.

Store, fine kromosomer finner man ogsA i

vAre Allium-arter. PA forsommeren kan man
lage interessante preparater av strandlsk
Allium vineale, i meiose. Denne arten er del-
vis genetisk ustabil, og dette gir seg utslag i

forskjellige uregelmessigheter under mei-
osen. Fordi planten vokser pA torre steder,
kan meiosen stoppe opp. Det er best A vanne
planten 2-3 dager for prepareringen.

Planter med middets store, lett fargbare
kromosomer:
Her finnes bAde maiblom, Maianthemum bi-
folium, og liljekonvall, Convallaria maialis.

Svaleurt, Chelidonium maius, har et rela-
tivt lavt kromosomtall (2n- 12), og kromoso-
mene er lette d farge. Meiosen starter tidlig i

juni, og knopper i meiose kan finnes hele
sommeren. Man kan her f remstille preparater
av helt usedvanlig kvalitet. Russekdl, Bunias
orientalis, har pollenmorceller som ogsA lett
lar seg preparere. Kromosomtallet er litt hoy-
ere (2n = 14). Et stykke ut i juni er det imidler-
tid slutt pd knopper i meiosestadiet. Flekk-
griseore, Hypochoeris maculata, og kyst-

griseore, H. radicata har henholdsvis 2n = 10
og 2n = 8 kromosomer. Det kreves imidlertid
endel ovelse 6 dissekere ut de smA stov-
bereranleggene. Behandler man enkelt-
blomster i korg ulngppeneD med saltsyre-
hydrolyse, faller cellene fra hverandre under
prepareringen, og med litt svelse finner man
pollenmorceller med fA og tydelige kromo-
somer. Fagerklokke, Campanula persicitolia
har ganske store kromosomer som lett lar
seg farge (2n = 16). Andre av vAre Campanula-
arter har ganske smd kromosomer, og det er
ofte bare stadier midtveis i meiosen som lett
lar seg farge.

Det laveste kromosomtallet som er kjent i

vAr flora finnes hos brakkhaukeskjegg, Cre-
pis capillaris (2n=6) og hostvasshar, Calr'-
triche hermaphroditica (2n = 6;. Selv om dis-
se artene er interessante fra et genetisk
synspunkt, egner de seg lite for begynner-
studier.

OrkidEkromosomer:
Orkid6kromosomer er generelt blant dem
som er lettest A preparere. De er lette A farge
og fremtrer meget tydelig i mikroskopet.
Brudespore, Gymnadenia conopsea (2n = 40)
muliggjor direkte studier av levende meiose i

de smA gjennomskinnelige froemneanlegge-
ne. Disse kan holdes i live i flere timer i en
tynn sukkerlosning.

Mange av vAre orkid6er er imidlertid sjeld-
ne eller truet av utryddelse. Man bor derfor
vare forsiktig med kromosomstudier der-
som orkid6ene ikke er ledd i omfattende,
serisse forskningsarbeider.

Bregnekromosomer:
Mange norske bregnearter har svert hoye
kromosomtall. Bregnekromosomene er ogsA
vanskeligere A farge enn de fleste hoyere
planters kromosomer. Det er imidlertid ikke
vanskelig d fA tydelige preparater med full-
stendig spredte kromosomassosiasjoner i

meiosen, selv hos arter med et par hundre
kromosomer. Man fikserer bladfragmenter
med granne sporangiesori p6 forsommeren.
Enkeltsori dissekeres ut. Ofte f inner man i en
sporangiegruppe et enkelt sporangium som
er i meiose, selv om de storste kan ha nesten
modne sporer. Jo mer uvedkommende mate-
riale man klarer A fjerne fra preparatene, jo
slarre er muligheten for god kromosomspred-
ning under prepareringen.



Planter med mindre egnete kromosomer:
Arter av slektene Carex, Scirpus og Luzula
har ofte ganske smA kromosomer, som det
er vanskelig A farge. I tillegg har kromosome-
ne en egen struktur som avviker fra andre
planter. Slike arter egner seg mindre for stu-
dier med enkle metoder.

Hageplanter med fine kromosomer:
Mange hageplanter har store, fine kromo-
somer som egner seg godt for demonstrasjo-
ner av mitose og meiose. Dette gjelder sar-
lig tulipaner, scilla og hyacinter. En art med
serlig fine kromosomer som er lett A prepa-
rere, er Fritillaria persica. Man fikserer her
hele blomsterstanden straks den er kommet
ut av lsken. Knoppene inneholder alle utvik-
lingsstadier.

Hva trenger man av utstyr?
Det fsrste man bsr anskaffe seg er et godt
mikroskop av anerkjent merke. Et enkelt, men
fullt brukbart instrument koster det samme
som en hjemmedatamaskin eller videospil-
ler. I motsetning til slikt utstyr som raskt biir
foreldet, varer mikroskopet hele levetiden ut
og vel sA det med riktig steli.

Et passende mikroskop (se fig. 1) trenger
folgende optikk:

Obiektiver:
akromat 25 x
akromat, oljeimmersjon 100 x , numerisk
apertur 1,30
Kondensor: enkel, lysfelt, n.a. '1 ,30
Okular: (kompensasjonsokular) 10 x.
Mikroskopstativet bsr ha innebygget lavvoit-
lampe. Flere av de store optiske firmaer har
gitt ut enkle veiledninger for bruk av mikro-
skop. Vi anbefaler MOllring (1980). Veitednin-
gen bor folges noye. Uklare mikroskopbilder
oppstAr oftest pd grunn av tilsmusset optikk.
Hold alt pinlig rent. Bruk ikke alkohol ved
rensing av linser, men xylen eller renset ben-
sin (kjopes pa apotek).

Kiemikalier:
Vi trenger noen fd kjemikalier. I denne over-
sikten har vi valgt ut stoffer som er relativt
ukomplisert A bruke. Merk at eddiksyre og
saftsyre er sterkt etsende (meget farlig er
syresprut i ayet). Amatsrer fAr ikke lov til A
kjope ren alkohol (etanol)sterkere enn 60%.
Rodsprit er en brukbar erstatning. Ved til-
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Fig. 1. Skjema som viser stralegangen i enkelt lys-
mikroskop passende til amatorbruk. De viktigste
optiske systemene er avmerket.

laging av f ikserveske kan utfeilingerf iltreres
bort.

Vi trenger et eneste farvestof f , orcein. Syn-
tetisk fremstilt orcein er best.

Kjemikalieliste:
lseddik (98-100%). Teknisk vare er tilstrekke-

lig.
Rodsprit (ca. 96%).
Saltsyre (konsentrert). Teknisk vare er til-

strekkelig.
Orcein (pulver). Helst syntetisk (Merck).
Euparal (innleiringsmiddel).

Annet utstyr:
Objektglass (best siike som er etset i ene

kanten, slik at man kan notere med blyant
pA selve glasset).

Dekkglass av ulike stsrrelser. Mest brukt er
24 x 36 mm.

Disseksjonsn6ler. Jo spissere nAlene er,
desto bedre.

Urmakerpinsett, helst med krum spiss. De
beste koster ca. 100 kr.

Stor foldelupe, ca. 10x forstsrrelse. Brukes
ved disseksjon.



Tillaging av fargestoff (100 ml):
Lss 1-2 g orcein i 100 mt45% eddiksyre. ts-
eddik kan fortynnes med like volumdeler
vann. Det syntetiske orceinet loser seg uten
koking. Fiitrer iosningen etterpA gjennom et
dobbelt iag med filtrerpapir. Hell vasken p6
smd dryppeflasker. Losningen bor fiitreres
med jevne meiiomrom (farvekorn felles ut
etter ca. en uke).

Fikserveske:
Tiiiages rell far bruk. Bland 3 deler rsdsprit
med 1 del iseddik. Meget etsende, unngA
sprut!

Ti I lag i ng av sa ltsyrelosn ing:
Fortynn konsentrert saltsyre med like deler
vann. Dette gir en losning pA ca. 5-6 N. Kan
ogsA fortynnes med 12 deler vann, noe som
gir en losning pA 1 N. Saltsyrelosningene er
hoidbare i lang tid.

Fremstilling av kromosompreparater:
De f leste planteceller har ikke synlige kromo-
somer. Bare i visse deler av planten kan de
p6vises mikroskopisk, forst og fremst i rot-
spissceller, i endel celler i blad- og skudd-
anlegg og i pollenmorceller. Det er omtrent
nytteiost A prave A pAvise kromosomer i and-
re celler uten spesielle teknikker. En annen
forutsetning for A kunne observere kromo-
somer, er at ceiiekjernene er i "delingu.

I rotspissene f inner man celler i deling om-
trent 1/z mm fra spissen. I blad- og skudd-
anlegg er celler med mitosedelinger ofte mer
spredt. I mange planter kan kromosomtallet
vere ustabilt i endel mitoseceller. I de sdkal-
te tapetceilene som omgir polienmorcellene
kan tallet v@re mangedobbelt. Vi kan ogs6
f inne ustabile tall i enkelte rotspissceller. Av-
vikende kromosomforhold finnes ogsA i cel-
ler som inneholder symbiotiske sopp og bak-
terier (orkid6er og erteplanter).

Meiosen kan lettest undersokes i pollen-
morceller. Disse finnes i stsvbareranlegge-
ne i smA blomsterknopper.

lsolering av pollenmorceller i meiose:
Mange piantearter har knopper av varierende
storrelse i blomsterstanden (fig. 3). Med litt
trening kan vi lett finne fram til knopper i rik-
tig utvikiingsstadium av meiosen. Tydelig
guifarvete stovbereranlegg tyder pA for sent
stadium (pollenkorn). Stsvbareranleggene
bsr tas fra en knopp som er noe mer gul-

Fig. 2. Tegning som viser anbefalt preparerutstyr.
(A-C) ulike typer pinsetter, (C) en urmakerpinsett,
(D-E) sakser som egner seg for disseksjon av smA
plantedeler, (F-G, J-K) instrumenter som kan sli-
pes og egner seg for skjering i sma vevsdeler,
(H-l) .pirkenAlep, el. disseksjonsndler, bor slipes
absolutt spisse, (L) mm-m61, (M) liten fikserings-
f laske, (N) spritlampe, (O) dryppef laske i glass, (P)
dobbeltflaske for oppbevaring av immersjonsolje
(indre beholder) og rensevesken xylen (ytre behol-
der), (a) preparat med objektglass etset i enden
for pdforing av blyantnotater, (R-S) ulike typer ob-
jekt- og dekkglass, (T) flai eske for oppbevaring av
preparater, (U) skalpellblad, (V) skalpellskaft.

gronn. En tommelf ingerregel sier at meiosen
ofte skjer i en knopp som har ca.117 lengde
av den fullt utviklete blomst. Dette kan dog
variere noe fra art til art.

1) Pirk ut stovbereranleggene fra en pas-
sende knopp og legg dem i en drdpe 45o/o

eddiksyre pA et objektglass. Er stovberer-
anleggene svart sma, kan vi bruke hele
knoppen.

2) Legg pA et dekkglass.
3) Bank forsiktig pA med neglen. Glasset mA

ikke gli. Cellene vil nA spre seg, eller stov-
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LEPT OT EN

PACHYTEN

MEIAFASE l,METAFASE I1
IEIRADECELLER

TIOLIGE P()LLENKORA/

POTIENMlTOSE

Fig. 3. Ugrasklokke, Campanula rapunculoides, er
et eksempel pA en plante med knopper i blomster-
standen som jevnt avtar i storrelse. En sekvens av
utviklingsstadier kan finnes fra ntoppeno og ned-
over. Knopper i de aktuelle utviklingsstadier er
noe mindre enn antydet pA figuren.

bareranlegget vil sprekke slik at cellene
kommer ut.

4) Se i mikroskop pA svakeste forstsrrelse.
Hvis innholdet i stsvbererne henger sam-
men i klumper, dvs. sma (firkanteteD til
(sekskanteteD celler, sd var knoppen lor
/iten. Meiosen er enten ikke startet eller i

for tidlig stadium. Smd runde celler med
tynn vegg tyder pA at knoppen var for stor,
og vi har umodne pollenkorn.

Hvis vi har 4 celler i en enhet omgitt av
tykk vegg, er det sannsynligvis meiosens

"tetradestadium,. Knoppen er da omtrent
av riktig storrelse, og meiosen har nettopp
funnet sted. Hvis cellene er ovale, om-
trent dobbelt sa lange/brede som vanlige
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vevsceller i preparatet, med ujamn tykk
cellevegg og i tillegg lssner lett fra hver-
andre, har vi som regel meioseceller.

5) Sett til en drApe aceto-orcein langs dekk-
glasskanten. Loft dekkglasset litt (forsik-
tig) i den ene enden med preparerings-
nAlen, senk det igjen. Gjenta prosessen.
Farve trenger nA langsomt inn og farver
cellekjernene.

6) Varm preparatet forsiktig over en sprit-
flamme. Det skal ikke koke. Ofte er det
nok at temperaturen stiger til ca. 50'C.
Pollenmorceliene sveiier kraftig, og kro-
mosomene spres.

7) Legg preparatet med dekkglass-slden ned
mot et f iltrerpapir. Press ned med tommel-
fingeren over preparatet, slik at dette fla-
tes ut (squash-metoden). Dekk. og objekt-
glass mA ikke gli!

8) Det ferdige preparatet kan n6 studeres i

mikroskop.

Hvis preparatet er vellykket, kan det gjares
permanent pd folgende mdte:

1) Legg preparatet opp/ned i en glass-skAl
med like deler rodsprit/eddik. Preparatet
bsr hvile pa et par giass-staver i hver ende.
Etter en tid faller dekkglasset av.

2) Far nA objektgiass og dekkglass hver for
seg gjennom et bad med uren" rodsprit
(96%) i 60 sekunder.

3) Det er nd viktig d vere klar over hva som
var over- og underside pd glassene. Mon-
ter dem sammen igjen ved A dryppe pA 1

(en) drApe Euparal innleiringsmedium.
4) La preparatet torke 1 time. Legg et lite

vektlodd pA dekkglasset. Vent i minst 2
dager tor m ikroskoperi ng.

F remsti I I ing av m itosepreparater:
Mitoser finner vi lettest i rotspisser. Det be-
tyr at den aktuelle plante md graves opp. Ute
i felten kan dette medfsre at vi kan fA med
uvedkommende. fremmede rotter. En kromo-
somanalyse av mitosen kan derfor vare noe
mer usikker enn av meiosen. Det beste er
derfor A dyrke de planter vi skal undersske i

potter. PA den mAten fAr vi dannet fine rot-
spisser pA innsiden av potteranden.

Gulaktige eller brunfarvete rotter har ingen
vekst og er derfor ubrukelige til mitosestu-
dier.

1) Knip av 2 cm lange rotspisser (se etter at
spissene er med). Legg dem i et prove-
glass med vann.



2) Legg proveglassene i et isbad (et storre
kar fylt med blanding av isterninger og
vann) i kjoleskapet. lsbadet holder seg
som oftest tii neste dag. Denne kuidebe-
handlingen bryter ned cellens spindel-
strukturer, slik at kromosomene spres
bedre.

3) Fikser rotspissene i en bianding av 3 deier
rodsprit og 1 del iseddik. Dette md skje
raskt, ellers odelegges effekten av is-
badet.

4) Legg de f ikserte rotspissene i et lite glass
med 7 N HCl. Sett glasset opp i et vann-
bad (liten termostat kokeplate)som holder
60 'C. Yer naye med temperaturen.
La rotspissene hydrolysere i HCI ved
60'C i 10 minutter.
Flytt rotspissene over i rent, kaldt vann.
Ta en rotspiss og legg den pd objektgias-
set. Fjern alt overflsdig materiale. Det er
nok med ca. 1,5 mm av den ytterste delen
av rotspissen. Drypp pA en drApe 45%
eddiksyre og en drApe aceto-orcein.

8) Legg pA et dekkgiass, snu preparatet
rundt og press det kraftig ned mot under-
laget etter den tidligere omtaite squash-
metoden.

9) Mitosene kan nA observeres i mikrosko-
pet.

10) Preparatet kan gjores permanent pd

samme mAte som ved meioser.

Hvis planten er slik at kromosomene
ikke tar farve
Enkelte moser, sopp og mange alger tar nor-
malt ikke farve med aceto-orcein. Dette gjel-
der ogsA noen fA hoyere planter. Folgende
metode har da vist seg A vare nyttig:

1) Legg det fikserte materialet i et lite kar
med 5-6 N HCI ved romtemperatur. Vevs-
bitene mA vere smA, ca. 2-4 mm3.

2) La det hydrolysere i HCI ca. 5 minutter.
3) Skyll preparatet i rent vann.
4) Preparatet farves med aceto-orcein som

vanlig.

Denne metoden har vist seg svert pdlitelig.
Det kritiske er selve behandlingstiden i HCI
som mA proves ut pA det aktuelle materialet.
Selv hos muggsopp som Asperglllus og Peni'
cillium kan man studere kromosomer med
denne enkle metoden. Husk at saltsyredam-
per kan skade mikroskopet.
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Fig. 4. Skjema som viser preparering av rotspiss-
mitoser (A-J) og innleiring av preparater i Euparal
(K-N). (B) f iksering, (G) saltsyrehydrolyse, (D) ren-
sing i vann, (E) isolering av delingssonen, (F) pd-

foring av 45% eddiksyre, (G) forsiktig tinfordeling,
(H) dekkglass pAfort forsiktig banking, (l) squash'
ing, (J) observasjon i mikroskop, (K) separasion av
objekt- og dekkglass i etanol:iseddik 1:1, (L) pA-

foring av Euparal, (M-N) montering av preparat.

Hvordan skal man analysere
preparatene?
For A lere mer om de ulike delingsstadiene
bAde i meiose og mitose, bsr man studere en
god lerebok i genetikk. Et verk som egner
seg for selvstudium og som ikke er altfor
vanskelig, er den svenske .Arftlighetsforsk-
ning, sv Arne Milntzing. Her f innes ogsA il-
lustrasjoner av alle aktuelle delingsstadier. I

prinsippet kan alle planter studeres med de
enkle metodene som er beskrevet i denne ar-
tikkelen. Til A begynne med lsnner det seg
likevel A studere planter med et lavt kromo'
somtall og forholdsvis enkel cytologi, Etter
hvert som man fAr mer trening, kan man gA

lss pA mer ukompliserteD planter.
Kromosomforholdene i ville norske plante-

arter er tildels lite undersskt. Kromosomtal'
iet er kjent for noen fi hundre arter, og for de
fieste foreligger bare noen fA undersskelser
av noen fA eksemplarer. En oversikt over de
undersskelser som er utfsrt inntil 1979 fin-
nes hos Engelskjon (1979).

En rekke oppgaver stAr derfor og venter pd

dem som vil ta fatt pA kromosomstudier at'
norske planter, oppgaver som kan loses bA'
av serisse amatorct sdvel som profesjon
forskere.
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Fig. 5. Eksemp er pi plantekromosompreparater. B dene ,|ser noyakttg hvordan celler i del ng f remtrer
med ulike metoder. (A, C, D) detaljer f ra preparater tilaget med "klassiske, metoder (slik de selges fra
leremiddelf irmaer) (A) snitt glennom m tose r ak. Alltum cepa K assisk haematoxylinfarging, (C) lenq,
desnitt giennom rotspiss av lsk, celle dobbeltfargel med saf ranin (rod). fast-green (biAgronnl. (D) enkelt
squash-preparat av ok etter DNA-spes f kk Feu genfarg ng. iMetodene A. C. D er beskrevet i Laane
1970 og er relativt vanskelige.)Ovrrge eksenrp er er alie farget med aceto-orcein (8. E-J). (B) metafase I

celle. squash-preparat f ra Campanula latit'alia (Nordberg. Oslo 1983t l7 brva enter sees f ra celleoo en
Qn=3a]). Fargingen er forsterket optrsk med fasekontrast. (E) endospermcelle i mitoseprofase fra lilien
Scadoxus i= Haemanthus) multtf larus (se Laane & Me lem I978). (F) rnetaf ase I Ira Epipactis helleborrne
(Nordberg. Oslo 1983) (G-J)meiosestadier i Ltstera avata (Eiker 1983), (G), (H). (l) metafase il. merk utrke
onenteringer av de to kjernene, lJ) anafase-telofase ll Cel ene i (F) og (H) er svakt overfarget.
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Nye funn av grsnlandsstaff - Carex
scirpoidea Michx r i Nordland fylke
The new localities of Carex scirpoidea Michx. in Nordland County

Ola Skifte

Tromss Museum, lMV, Universitetet iTromso
9000 Tromss

Carex scirpoidea (Fig.1 og 3) ble f unnet som
ny for Europa i 1854 av svenskene A. Drake,
F. Unander og G. Tiselius (Fries 1855, jfr.
ogsA EngegArd 1971). Lokaliteten var ved
ferdaveien fra Junkerdalen forbi sorostsida
av SolvAgtind i Saltdai.

Senere har denne forekomsten vert ofte
besokt, og arten er fredet i omrAdet (Resvoll-
Holmsen 1929). En ny bestand ble funnet av
Ernst HAyr6n pd Trakta like vest for SolvAg-
tind i 19'16 (HAyr6n 1919, s. 57). Forekomste-
ne er likevel ikke sd godt dokumentert, hver-
ken nAr det gjelder de enkelte bestandenes
beliggenhet eller de plantesamfunn gron-
landsstarr opptrer i. Funnene er ellers omtalt
av bl.a. Dyring (1900), Nordhagen (1921, s.98
og fig. 31; 1963, s.242-243). Som kjent er
artens vest-arktiske totalutbredelse (Hult6n
1958) og svart begrensede forekomst i

Europa blitt brukt som et vektig argument for
teorien om at enkelte fjellplanter overlevde
siste istid i Norge (Fegri 1956, Gjerevoll
1963, Nordhagen 1963, Engelskjon '1965).

Gjennom 121 Ar ble arten ikke funnet andre
steder i Europa enn rundt SolvAgtind. Nye
funn som ble gjort 160 km ienger nord i Nord-
land fylke i 1975 og 1982, blir kort omtalt her,
jfr. fig. 2, 3 og 4. Forfatteren og Torstein
Engelskjon vil i en annen sammenheng kom-
me tilbake med en mer inngAende beskrivei-
se av de norske forekomstene.

Nye funn ved Frostisen i Ballangen
i 1975
Under feltarbeid i Langvatn-omrAdet i 1965
ble jeg fra ssrvestsida av Geitvatn merksam
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p6 en fjellskrAning med spesiell vegetasjon
nord for elva mellom Kjelvatnet (ca. 830 m
o.h.) og Nordre Bukkevatnet (723 m o.h.), sor
for den store breen Frostisen (se lokalkartet
lig.2).Farsl l0drsenere, i1975, fikk jeg hove
til d oppsoke stedet, med folge av @ystein
Normann. Det kartbladet som var disponibelt
(gradteig M 10 Tysfjord)er temmelig unoyak-
tig i dette omrAdet. Referanser til terrengfor-
mer, UTM-koordinater og hoydetall i det fsl-
gende, refererer seg til det nye kartbiad 1331
ll Frostisen, utgitt 1981.

Omstendighetene ved funnet av Carex
scirpoidea pd dette stedet, viser at vi har A
gjore med en starrart som det er vanskelig d
oppdage. For 6 underbygge dette skai jeg
kort fA gjare rede for vegetasjonsutviklingen
og veret slik forholdene var den 12. august
1975, dagen da funnet ble gjort. Vegetasjo-
nen var kommet kort. Bare oA rabbene kunne
en snakke om at olantene sto "i fulit flor".
Sommeren 1975 var en av de dArligste i Nord-
Norge pA lang tid, og framleis lA store deier
av Nordre Bukkevatnet og hele Kjelvatnet is-
dekte.

Forst pA dagen var varet bra. Etter 6 ha ar-
beidd oss over den nederste dei av skifer-
skrenten pd nordsida av elva meiiom Kjel-
vatnet og Nordre Bukkevatnet, ble O. Nor-
mann og jeg enige om A gd opp pa hver v6r
side av hammeren ovenfor. lmidlertid satte
det inn med skodde og yr. Da jeg skulle opp
pA en avsats, kom vegetasjonen der i silhuett
mot den skoddetunge himmeien. PA kanten
av piatdet, 830 m o.h., sto en starrart med
merkverdig store, doggf ulle aks. Dette var vel
forArsaket av de hArkledde utriklene (frukt-
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Figurl. GronlandsstarrtegnetpAgrunnlagavplantematerialesamletsorforisbreenFrostisenil9T5.
A: hunplante x 1

B: hanplante x 1

C: truktgjemme (utrikkel) x 15.
Carex scirpoidea drawn lrom specimens collected in 1975 south ol the glacier Frostisen.

A: female specimen x1
B: male specimen x 1

C: perigynia (utricle) x15.

gjemmene). Fsrst da doggen var slatt av
aksene, ble en klar over hva dette var: en
utvilsom Carex scirpoidea. Da Normann og
ieg mottes, viste det seg at han hadde opp-
daget arten pA en liknende mAte ca. 150 m
lenger ost pa avsatsen.

| 1975 var vegetasjonen kommet kort. Ste-
det ble derfor oppsokt pAny 9. august 1976
sammen med Viktor Johansen og Algeir Ro-
dahl. Selv under normale vegetasjonsforhold
og bedre var, viste det seg da at arten slett
ikke var iett A fA sye pA. Jeg er derfor overbe-
vist om at verforholdene og den sene vege-
tasjonsutviklingen i 1975 bidro vesentlig til
at arten ble oppdaget ved Frostisen. Vanske-
ne med A oppdage gronlandsstarr i felten er
ogs6 berort i iitteraturen (Fegri 1956, s. 136-
137).

| 1976 forsskte vi A fA fastlagt artens lokale

utbredelse ved Frostisen. Det ble tatt supple-
rende ruteanalyser og jordprover. Avstanden
fra voksestedet til nermeste endemorene
foran Frostisen ble etter oppskritting anslAtt
til 250 m. Noen levende planter av begge
kjonn ble tatt med for undersskelse av kro-
mosomtall. Vi fant dengang ikke f lere vokse-
steder mot nord og ost, selv om flere kilo-
meter lange strekninger ble gAtt opp langs
Nordre Bukkevatnet, lsvatnet og Kjelvatnet.

Funnet av Carex scirpoidea ved Frostisen
ble meddelt i brev til professor Olav Gjere-
voll 26.8.75 og omtalt i Nordlandsposten
27.9.75 og iAftenposten 29.9.75. Videre ble
oppgaver over de kjente finnestedene i Norge
sendt Miljsverndepartementet i forbindelse
med registrering for truede/sjeldne plante-
arter i Norge. Funnet er ogsA nevnt av Sivert-
sen (1976) og Aune og Kjerem (1978, s. 51).
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Figur 2. Den kjente lokale utbredelse for gron-
landsstarr sor for breen Frostisen.

The known local distribution ot Carex scirpoi-
dea soufh of the glacier Frostisen.

Under feltarbeid i Nordland og Troms i de
folgende Ar har en serlig vert pa utkikk etter
nye voksesteder for gronlandsstarr. Fra 1. til
6. august 1982 foretok Torstein Engelskjon
og forfatteren undersskelser f lere steder ved
Frostisen, og det ble funnet store bestander
av arten pA fjellryggen sst for Kjelvatnet, i

nivAet omkring 900 m o.h. foruten pA nord-
vestsida av Mereftastinden (h. 1348). De kjen-
te forekomstene i omrAdet er inntegnet pd
fig. 2, og totalutbredelsen i Skandinavia (og
Europa forsAvidt) er vist pA fig. 4.

Beskrivelse av de nye lokalitetene
1. Lia sst for Bukkevatnet, IJTM WR 86 66;
830 til900 m o.h.
Feftet ble undersokt 12.8.75,9.8.76 og 5.8.g2.
Carex scirpoidea vokser pA en strekning av
250 x 150 m; nesten horisontal grunn til svakt
sorvendt lende. Berggrunnen er glimmerski-
fer med drag av kalkglimmerskifer og kalk-
marmor. Der var bAde hun- og hanplanter.
Ruteanafyser ble tatt opp pa iall 12 prove-
flater. I mer enn halvparten av rutene fore-
kom folgende arter:
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Busksiiktet: Casslope hypnoides, Dryas
octopetala, Empetrum hermaphroditum, Sa-
lix reticulata og Vaccinium uliginosum.

Feltsiiktet: Carex capillaris, C, rupestris,
Festuca ovina, Astragalus alpinus, Eguise-
tum variegatum, Polygonum viviparum, Saus-
surea alpina, Saxilraga oppositifolia, Selagi-
nella selaginoides, Silene acaulis, Thalict-
rum alpinum, Tofieldia pusilla og Viola bi-
llora.

Lav: Cetraria islandica, Cladonia mitis,
Ste reoca u I o n pa sc h a I e.

De fleste av rutene representerer en over-
gang mellom lavalpine, snoskyende reinrose

- bergstarrheier og eutrofe engsamfunn
med noe fenger snsdekke. 14 jordprover ga
midlere pH 5,8 (f ra 5,3 til 6,5). Analyser av fos-
for, kalium, kalsium og magnesium ble ogsd
utfort, men resultatene tas ikke opp til ner-
mere presentasjon og drofting her.

Figur 3. Grsnlandsstarr, lra lia sst for n. Bukke-
vatn (vel 830 m o.h.), den vestligste kjente lokalitet
sor for Frostisen (Foto: V. Johansen, 1976).

Carex scirpoidea,lrom the stope east of the take
n. Bukkevatn (about 830 m above sea level), the
westernmost locality known south ol Frostisen
Glacier (Photo: V. Johansen, 1976).



Figur 4. Den kjente utbredelse for gronlandsstarr
i Skandinavia (og Europa).

The known distribution ol Carex scirpoidea ln
Scandinavia (and in Eurcpe).

2. Fiellryggen sst for Kielvatnet,
UTM WR 91 65; 880 til 905 m o.h.
Feltet ble undersokt 2.8.82 og 5.8.82. Det
mAler ca. 500 x 300 m og har en variert vege-
tasjon. Carex scirpoidea var konsentrert pA
et felt med isskurte svaberg av kalkholdig
glimmerskifer med sesong-oversilt torv-
dekke. Den vokste pA de mest artsrike torv-
flakene, ofte i randsonen mot bart fjell. Den
kunne ogsA opptre i forsenkninger med Ir-
chophorum cespitosum og Nardus stricta,
eller pA avbldste platAer mellom oppsprukne
skiferheller, hvor underjordsskuddene var
godt forankrel i Gymnomitrium-lorv. Individ-
tallet var stort, og det var om lag like mye
hun- og hanplanter.

Ruteanalyser ble tatt opp pa sju provefla-
ter. I over halvparten forekom:

Busksiiktet: Cassiope hypnoides, Empe-

trum hermaphroditum, Salix herbacea, Vac-
cinium uliginosum.

Feltsiiktet: Carex bigelowii, Festuca ovina,
Trichophorum cespitosum, Polygonum vivi-
parum, Potentilla crantzii, Selaginella selagi-
noides, Silene acaulis, Thalictrum alpinum
og Viola biflora.

Moser og lav: Gymnomitrium spp., Drepa-
nocladus uncinatus, Cladonia mitis, Corni-
cularia aculeata, Ochrolechia sp.

Fem jordprover f ra fem ruter ga midlere pH
5,4 (lra 5,2 til 5,9).

3. Mereftastinden, nordvesf-slde av h. 1348,
UTM WR 99 64:920 til 1000 m o.h.
Funnet ble gjort 5,8.82, og tida tillot ikke mer
enn en kort befaring pA dette store fjellet.
Feltet mAler minst 500 x 300 m, og individtal-
iet er meget stort. C. scirpoidea foretrekker
skiferavsatser med variert eutrof til mesotrof
vegetasjon, og det inngAr en god del lav- og
mosematter. Berggrunnen er giimmerskifer
av stor mektighet. PAfallende var forekom-
sten av sjeldnere arter som Carex misandra
og Campanula unif lora i samf unn med Carex
scirpoidea. Ellers kunne voksestedene vere
heller surbunnspreget, med mye Racomitri-
um lanuginosum eller Diapensia lapponica,
etter eksposisjonen.

Ruteanalyser ble tatt opp pa tre provef later
mellom 920 og 940 m o.h. I minst to av disse
forekom:

Busksiiktet: Empetrum hermaphroditum,
Vaccinium uliginosum.

Feltsiiktet: Carex rupestris, Bartsia alpina,
Diapensia lapponica, Lycopodium selago,
Polygonum viviparum, Silene acaulis.

Moser og lav: Gymnomitrium spp., Raco-
mitrium lanuginosum, Cetraria nivalis, Cla-
donia mitis, C. uncialis, Cornicularia acule-
ata, Ochrolechia sp., Sphaerophorus globo-
sus.

Det foreligger ikke jordprover fra disse
rutene.

Jamloring med forekomsten pe Solvdgtind
i Saltdal,740 m o.h.
Bestanden ved stien opp forbi Solvdgtind ble
besskt av meg i 1969 og 1980. Fem ruteana-
lyser ble tatt herfra. I mer enn halvparten av
rutene forekommer:

Busksiiktet: Cassiope hypnoides, Dryas
octopetala, Sal ix reticulata.

Feltsiiktet: Carex atrata, C. capillaris,
C. rupestris, Festuca ovina, Equisetum varie-
gatum, Selaginella selaginoides, Astragalus
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alpinus, Bartsia alpina, Polygonum vivi-
parum, Potentilla crantzii, Saussurea alpina,
Saxif raga aizoides, S. oppositifolia, Silene
acaulis, Thalictrum alpinum, Tofieldia pusil-
la og Viola bif lora.

En liste fra'1 m2 ble laget av Karl-Dag Vor-
ren 23.8.68 fra samme sted, noe over skog-
grensa i ssrssthallet av Solvdgtind (person-
lig meddelelse). Den viser stort sett de sam-
me karplanteartene, og av moser og lav Dre-
panocladus uncinatus, Hylocomium splen-
dens, Cladonia mitis og Stereocaulon sp.

Seks jordprsver lra de ovennevnte fem
rutene ga en midlere pH pd 6,5 (f ra 5,8 til 7,0).
Det kan tilfoyes at kalsiuminnholdet, bdde
totalt og utbyttbart, lA noe hayere enn i be-
standene f ra Frostisenomrddet.

Diskusjon
Jamforing av herbariematerialet som er inn-
samlet fra forekomstene ved SolvAgtind og
ved Frostisen viser ingen pAtakelige forskjel-
ler. Han- og hunplanter finnes i om lag like
mengder. Populasjonene har samme kromo-
somtall (Engelskjon 1979). Likevel kan mer
inngAende studier under kontrollerte vokse-
betingelser komme til d vise ulikheter mel-
lom populasjonene. PA 6n og samme lokali-
tet er det en del variasjon i vegetativ utvikling
etter fuktighetsforhold og eksposisjon for
vind.

Det okologiske materialet som foreligger
fra de undersokte forekomstene er ikke ende-
lig bearbeidet. Trolig kan en utlede en del om
artens okologi ved en n@rmere analyse av
plantesamf unnene og jordbunnen C. scirpoi-
dea forekommer i.

Den laveste kjente forekomsten for C. sclr-
poidea i Norge ligger like over skoggrensa pA
SolvAgtind, knapt 700 m o.h. Andre forekom-
ster pd sorsida av dette fjellet gAr opp i 800
m o.h. eller vel det (Nordnes, personlig med-
delelse), men arten er ikke funnet i de mel-
lom- eller hoyalpine beltene.

Ved Frostisen opptrer gronlandsstarr fra
830 til 1000 m o.h., det vil si i svre del av den
lavalpine regionen. Arten ble ogsA ettersokt
pA hoyere nivder ved Frostisen. Den fantes
hverken ved endemorenene, pA oppstikken-
de topper inne pA isen eller pA de nermeste
omliggende fjellryggene. | 1982 undersskte
vi bl.a. Gangnesaksla (1318 m o.h.) (se f ig. 2),
og nunatakkene pA'1355 m og ca.1400 m o.h.
sar lor Reintindbreen. Her fantes en forholds-
vis rik mellomalpin skiferflora med sjeldnere

20

arter som Carex bicolor, C. misandra, Draba
lactea, Pedicularis hirsuta, Campanula uni-
flora, Antennaria porsildii, A. villifera, Erige
ron humilis m.f l. - men altsA ikke groniands-
starren.

Carex scirpoidea har en okologi og verti-
kalutbredelse som knytter den tii lavalpine
plantesamfunn. lkke i noe tilfelle er den fun-
net pA hayere fjeiltopper i Norge. I det heie
tatt synes den okologiske amplitude d vare
meget snever for groniandsstarr bAde pA Sol-
vAgtinden (Gjerevoll 1973) og ved Frostisen.
I Nord-Amerika er den okoiogiske amplituden
for arten langt videre (Gjerevoll 1973).

Tross de nye funn av Carex scirpoidea sar
for Frostisen, mA planten framleis betegnes
som en av vAre sjeldneste fjeilplanter. Som
nevnt har seriig 6n av forekomstene pA Soi-
vAgtind vert ofte kommentert i litteraturen.
Jeg tror likevel at det forelspig ikke er mulig
d si noe avgjorende om hvorfor planten er sA
sjelden og iokalt utbredt. Likevel er det pA-
fallende at den i dag f innes i to omrAder med
store vertikale nivAforskjeller og ved Frost-
isen dessuten en betydeiig lokal bredannel.
se. Begge omrAdene har ellers en artsrik fjell-
f lora.

Som nevnt gikk det 121 Ar tra funnet i Sait-
dal til fsrste f unn ssr for Frostisen. Vi har alt-
sA med lang tid A gjare - sA tang tid at 6n
lokalitet pA Solvdgtind har rukket A bti aktas-
sisk' (Nordhagen 1921, s. 98). Utetter tida er
forekomsten der besokt av mange som har
hatt interesse av d se planten i felt. Kanskje
har ferre vert opptatt av at arten ogsA kunne
vokse andre steder.

I tiilegg kommer at omrAdene mellom Sal-
ten og Sor-Troms horte til de botanisk dArlig
undersskte fjellstrok i Nord-Norge. Fortsatt
antar jeg at det er mulig ii gjare nye funn av
arten pA denne strekningen.

Denne nyoppdageisen viser at strok som
ikke har vert undersokt botanisk tidligere,
eller ikke har vert besskt av botanikere med
felterlaring for spesielle arter som det her er
tale om, meget vel kan romme overraskelser.
En kan her minne om oppdagelsen av kryp-
sivaks, Trichophorum pumilum, i Sor-Norge
for noen Ar siden (Knaben 1969).

Jeg takker Oystein Normann og Torstein
Engelskjon for samarbeid under feltunder-
sskelsene i 1975 og 1982, Viktor Johansen
og Algeir Rodahl for feltassistanse i 1976,
Dag Olav Ovstedal for bestemmelse av lav
og moser, Herbjorn Lysnes for analyse av
jordpraver og Knut Reibo og Olga Kvalheim



for tegning av f igurer. Videre takker jeg Tor-
stein Engelskjan tor bistand ved utarbeidelse
av manuskriptet.

Summary
Carex scirpoidea is a mainly American spe-
cies with only one previously known Euro-
pean locality at Solvdgtind, Nordland
County, Northern Norway.

The species was recently found in three
new localities ciose to the Frostisen glacier,
Northern Nordland, 160 km farther north.

It seems to be confined to low alpine,
eutrophic communities and does not trans-
cend ca 1000 m above sea level. The reasons
for its disjunct distribution in Norway and
rareness in Europe are diff icult to explain in
terms of ecological demands and events
during the last Pleistocene glaciation.
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Helgeland r et eldorado
for vassplanter
Helgeland - an El Dorado for aquatic plants

Viktor Johansen og Reidar Elven

Institutt for biologi og geologi
Universitetet i Tromso
Boks 3085 Guleng
9001 Tromss

Sommeren 1983 gjorde vi en del uventede
funn av vassplanter pA sondre Helgeland.
Noen av disse funnene utvider det kjente are-
alet for enkelte arter vesenilig, mest for slire-
tjonnaks (Potamogeton vaginatus), se Elven
& Johansen (1984).

Innsamling av vassplanter ble gjort med ei
kasterive, popul@rt kalt "Evau, med ca 25
meter lang snor. Med denne fAr vi dratt opp
et visst utvalg av de plantene som vokser
ner land (se fig. 1), men utvalget blir ikke re-
presentativt. For det fsrste er riva lite egnet
til a fa opp kortskuddplanter - isoetider -pd botnen. For det andre fylles riva raskt av
de lengste og groveste plantene. I de vatnene
vi besskte gjelder dette iser vanlig tjonnaks
(Potamogeton natans). Mindre vanlige plan-
ter blir dermed ekstra dArlig representert, og
rivemetoden gir ikke noe mAl for relativ
mengde av artene i vatnene. Til tross for dis-
se svakhetene gir riva vesenilig bedre regist-
rering enn vassing og observasjon langs land
gjar.

For oss var registreringen av vassplanter
rent hobbyarbeid ved siden av det vi var be-
talt for A gjore - beskrive og registrere hav-
strandvegetasjon for Nordland fylke. Regist-
reringene er derfor ikke systematiske, men
omfatter bare enkelte lovende vatn langs
veiene, og bare ett til fA kast i hvert vatn. Vi
rekner derfor ikke med at listene vAre pA noe
vis er dekkende, hverken for regionen eller
for de besskte vatnene.

Strandflata er en markert del av Helge-
landskysten fra Trsndelagsgrensa nord til
Dsnna - Nesna. Innover avgrenses den av
bratte fjell, og det stAr ogs6 enkelte markerte
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Fig. 1 . Kasteriva < Eva> med f angst f ra Ytrevatnet i

Bronnay 15.07,1983, vesentlig sliretionnaks og
trAdtjonnaks.

Rake with catch from Lake Ytrevatnet, July ls
1983. Mainly Potamogeton vaginatus and P.tilitor-
mis.



fjell ute pA strandflata, f.eks. Torghatten.
Store deler av berggrunnen her er kambro-
siluriske sedimentbergarter, mest som kalk-
stein. De isolerte fjella pd strandf lata og fjel-
la innafor bestAr mest av kaledonske granit-
ter og er serdeles lite gunstige for plante-
dekket. Kalken pA strandflata ligger mest
som rekker med kalkrygger mer eller mindre
parallelt med kysten. Dette gir et oppsplittet
landskap med et utall nes og langstrakte
ayer. Sakkene mellom ryggene er fylt med
marine sedimenter med skjellsand som en
viktig bestanddel. Vatnene mellom ryggene
fAr dermed tilfsrt kalk bAde fra berggrunnen
rundt og fra botnsedimentene. Flere av dem
er rene Chara-sjaer der kransalger (iser av
slekta Chara) er en viktig del av vegetasjo-
nen.

Klimaet pA Sor-Helgeland er oseanisk,
med hog Arsnedbsr og noksd liten Arsampli-
tude i temperatur (1 1-'14'C), men med en
viss variasjon. Nedbsrsmaksimum faller i

fjella innafor ytterkysten. Mens Vega, Heroy
og Donna (se fig. 2) har 1100-1200 mm ned-
bar pr Ar, har strandf lata i Ssmna - Bronnoy -
Alstahaug 1200-1500 mm, og de indre delene
av fjordene 2000-2500 mm (Aune 1981). Ut-
vasking (oligotrofiering) er derfor av mindre
betydning pd den kalkrike strandflata enn i

de sure granittfjella lengre inne.
Vintertemperaturene er ganske hoge, med

januarmiddel p6 0- + 1 'C pA ytterkysten
(f .eks. Vega), -2-0'C litt lengre inne (f .eks.
Brannoy). Sommertemperaturene er pa hog-
de med dem vi finner langs ytterkysten helt
sor til Stadlandet, med julimiddel pA +12-
+ 14 'C (se Fegri 1960). Dette klimaet fsrer
til at Helgelandskysten bAde rommer varme-
kjere trer/busker som lind, asaler, villeple
og hassel, og kystplanter som storfrytle og
klokkelyng (se Fagri '1960, Elven 1983). Hittil
har imidlertid ikke vassfloraen vert kjent
som spesielt kravfull, hverken klimatisk eller
edafisk, sjol om det er gjort spredte funn av
arter som andmat (Lemna minor), kjempe-
piggknopp (Sparganium erectum) og to
meget isolerte funn av hornblad (Ceratophyl-
lum demersum).

Undersskte vatn og vassplante-
f loraen
lalt kastet vi riva i 18 vatn pA Sor-Helgeland, i

kommunene Brannay, Vega, Alstahaug og
Heroy. Vi besskte ogsA Bindal, Somna, Vevel-
stad og Dsnna. I Bindal og Vevelstad fant vi

ikke spesielt lovende vatn langs vAr vei. I

Ssmna er det mange lovende vatn som ble
forbigAtt p.g.a. dArlig tid. Pa Donna er det
enda flere, men her ble vi hindret av averste
sommerstorm i manns minne,. Kast med riva
i motvind kunne lett gitt en fatal boomerang-
effekt. Beliggenheten til de besskte vatnene
ervist pA fig.2,og vatneneersatt opp itabell
t.

En stor del av vatnene pA Helgeland ligger
over den marine grensa og pA harde og kalk-
fattige bergarter. Disse er naringsfattige
(oligotrofe) og har et normalt, lite nerings-
krevende artsutvalg for regionen. En typisk
kombinasjon er f lytebladsplanter som vanlig
tjonnaks, soleinskkerose (Nuphar pumila) og
smAnokkerose (Nymphaea occidentalis),
langskuddplanter som f lotgras (Sparganium
angustifolium), vanlig tusenblad (Myriophyl-
lum alternillorum) og grastjonnaks (Potamo-
geton gramineusl, og gjerne lakrar (Phrag-
mites australis/ i sumpbelter langs stranda.

Fig. 2. Beliggenhet av vatn dervi registrerte vass-
planter i 1983. Tallene henviser til tabell l.

Location ot lakes wherc aquatic plants werc te-
corded in 1983. Numbers reter to Table 1.
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Tabell l. Oversikt over vatn pd Helgeland der det ble registrert vassplanter i 1983. Vatn merket med'-'
gir inn i vurderingen nedafor. Hogde over havet er for de f leste vatna bare noen fd meter. Naringsstatus
antydes med o - oligotrof, m - mesotrof, e - eutrof.

Table l. Lakes where rcgistrctions of aquatic plants werc undertaken in 1983. Lakes marked with an
'"are dlscussed below. Altitude ol most /akes ls a lew meters above sea level. Nutrient status is indi-
cated by o - oligotrophic, m - mesotrophic, e - eutrophic.

Nr. Kommune/lokalitet areal status UTM-koordinater dato

BRONN@Y
1 . Velfj.: valn Ai. O Heggefjordbotn
2. Velfj.: pytt V.f. Rugds
3.' Bronnay'. Tilremvatnet
4. 'Brannay'. Movatnet
5. * Bronnay'. Hornsvatnet
6. Torget: dam O.t. Tofte
7. 'Torget: Storvatnet
8. .Torget: Ytrevatnet

VEGA
9. .Floavatnet

10..Sveavatnet
'1 1. Smdvatn pA StrAmyra
12. SmAdam S.f. Valla
13. 'Storvatnet

ALSTAHAUG
14. Tjotta: pytt N.f. Svarthaugen
15. -Tjotta: KrAvikvatnet

HEROY
16. 'N Heroy: Storvatnet
17. .N Heroy: vatn @.1. N Heroy gdrd
18. 'N Heroy: Vikvatnet {

m PT 35-36 83-84
e PT 36-37 88-89
e PT3388
e PT 315 884
m(-e) PT 31-32 86-87

e UP81 04
e UP81 05

e UP 77-78 21-22
e UP 78-79 22
e UP 78-79 23

svart lite
svart lite

550 x 250 m
2700 x 400 m
1000x300 m
svert lite
550x 250 m
400 x'100 m

'1600 x 600 m
300 x 250 m

sv@rt lite
svert lite
800 x 200 m

sv@rt lite
200x 100 m

850 x 250 m
800x 250 m
450 x 200 m

o
o

e

m/e
e

uN 88 56
uN 85 55
uN 73 68-69
uN 73-75 72-74
uN 74 75
uN 67 63
uN 66 59
uN 66 59-60

13.07.1983
13.07.1983
16.07.1983
16.07.1983
16.07.1983
12.07.1983
15.07.1983
1 5.07.1 983

18.07.1983
17.07.1983
17.07.1983
1 7.07.1 983
18.07.1983

21 .07.1 983
21.07.1983

22.07.1983
22.07.1983
22.07.1983

De kastene vi gjorde i denne typen vatn (nr. 1

og 2) ga ikke spesielle artsfunn.
PA strandflata gir kombinasjonen av kalk-

rik berggrunn, marine sedimenter, gunstig
klima og grunne bassenger som lett varmes
opp, et helt annet vassmiljo. Vi priorterte
med hensikt registreringer i vatn av denne
typen. Vanlig tjonnaks og vanlig tusenblad er
vanlige planter i disse vatnene ogse, men
nokkerosene og flotgras mangler eller er
sv€rt sjeldne. I stedet er trAdtjonnaks (P. lili-
f ormis)og hjartetjonnaks (P. perloliatus) otle
dominerende, og andre tjonnaks-arter, vass-
hAr-arter (Callitriche) og akstusenblad
(Myriophyllum spicatum coll.) er hyppige.

Kjemiske analyser av seks vassprover fra
fire vatn av denne typen i Bronnay, undersokt
ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA),
er satt opp i tabell ll. De viser, som ventet,
noksa hsge verdier for pH, konduktivitet og
kalsium. Det er ogsA verdt A merke seg at alle
vatnene har hoge verdier for natrium og klo-
rid, noe vi antar stemmer f ra botnsedimente-
ne som nok fortsatt er saltholdige. For fosfor
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og nitrogen er verdiene meget hoge etter nor-
ske forhold. Dette kan ha sammenheng med
at alle vatnene fAr noe tilsig fra dyrket mark
og beite. Men vi bor merke oss at det vatnet
som ligger lengst fra dyrket mark - Ytre-
vatnet - har de hogeste verdiene bAde for
nitrogen og fosfor. Tabellen gir neppe noe
dekkende inntrykk av de kjemiske forholdene
i vatnene. PunktmAlinger som de vi har gjort
(1-2 praver for hvert vatn, 0.5 meters djup) er
neppe representative, spesielt ikke i en slik
regnsommer som 1983. Vatnene mA vurderes
som eutrofe.

Vire registreringer omfatter hovedsakelig
arter som vokser nede i vatnet. Unntak er
gjort for noen spesielt interessante sump-
planter langs strendene, men vi har ikke tatt
opp f ullstendige lister for sumpbeltene.
Kransalger angis bare som Chara ssp. Av de
18 besskte vatnene inneholdt 6 bare en tri-
viell vassf lora. Tabell lll inneholder artslister
for de resterende.

Artstallene i vatnene er l6ge (4-10) sam-
menliknet med det som er normalt for meso-



Tabell ll. KjemiskeanalyseravvassproverfrafirevatniBrannoyilgS3,foretattvedNorskinstituttfor
Vannforskning, Oslo. MO - Movatn, sorenden. HO - Hornsvatn, ssrenden. YT1 - Ytrevatn, nordost-
enden, YT2 - ds., sorostenden. ST1 - Storvatn, nordostenden, ST2 - ds., ssrvestenden. Provene er
tatt pA 0.5 meters djup ner land.

Table ll. Chemical analyses of water samples from four lakes in Brannsy in 1983, made at the Nor
wegian lnstitute for Water Research, Oslo. MO - Movatn, HO - Hornsvatn, YTl and YT2 - Ytrevatn,
STI and SI2 - Storvatn. Samples taken at 0.5 m depth, near land.

Parameter Prcve MO HO YT1 Yf2 ST1 sT2

Dato

Surhetsgrad (pH)
Konduktivitet
Kalsium
Natrium
Klorid
Total fosfor
Total nitrogen
Alkalitet

16.7 17.7

7.62 7.36
27.2 64.9
36.0 106.0
14.3 27 .9
20 34
0.016 0.088
0.5 1.6
1.80 5.42

17.7 17.7

7.26 7.40
26.8 29.3
27.5 35.3
17.5 15.7
32 28
0.029 0.027
0.7 0.6
1.48 1.85

mS/m
mg Ca/l
mg Na/l
mg Cl/l
mg P/l
mg N/l
m mol/l

17.7

7.10
22.8
26.3
12.8
23

0.052
0.7
1.39

17.7

7.15
29.2
35.3
't7.6

27
0.051
1.3
1.67

Konduktivitet mAlt ved 25 'C; alkalitet ved pH 4.5.

til eutrofe vatn (se kurver hos Rorslett 1983).
Rorslett antyder (pers. medd.) at tallene lig-
ger 1-4 under det en skulle vente, og han an-
tyder ogsA at det primert er kortskuddplan-
tene (isoetidene) som mangler. Men vi antar
at vi ogsA har "misteto langskuddplanter
(elodeider) i de storre vatnene.

De fem vatnene i Brannay er alle middels
store. Tilremvatnet (3) og Movatnet (4) ligger
begge i en av de eldste bygdene pA Helge-
land og fAr klare tilsig f ra dyrket mark. Horns-
vatnet (5) ligger i samme omrAde, men noe
mer perifert i forhold til bygda og synes fa
mindre tilsig. Her er det ogsA utviklet en arts-
rik strandsone med bl.a. dikeforglemmegei
(Myosotis /axa ssp. cespitosa) og kjeldegras
(Catabrosa aquatical Storvatnet (7) og Ytre-
vatnet (8) ligger begge pe aya Torget og er
bare skilt av en ldg rygg med bekk igjennom.
Begge ligger et stykke fra bebyggelse og er
uten sterke tilsig. Ved Storvatnet danner
omidtnorsk sivaks" (Eleocharis austriaca)
stedvis sumpbelte; ved Ytrevatnet finnes
fjoresivaks (E. uniglumis) og groftesoleie
(Ranunculus llammula) i strandbeltene.

Vega er rikt pA vatn, men de f leste av dem
er sm6 og med en enkel vassf lora. Det storste

- Floavatnet (9) - ligger pd sure bergarter,
men fAr tilsig f ra nydyrket mark. Langs stran-
da stAr ogsA her fjoresivaks. Storvatnet (13)
er middels stort og ligger pA grensa mellom
kalken og de sure bergartene. I nordvest-
enden ligger ei stor grend - GulsvAg - og
nydyrket mark f innes langs hele ssrvestsida.
I utgangspunktet synes vatnet ha vert meso-

troft, men det skjer nA klar eutrof iering. Det
rikeste vatnet pAaya synes vere Sveavatnet
(10) i kalkomrAdet pA nordsstdelen av Vega.
Vatnet fAr noe tilsig, og stedvis er det utvik-
let strandsumper med kjevlestarr (Carex di-
andra).

KrAvikvatnet (15) pA Tjotta i Alstahaug er
typisk for en lang rekke smAdammer i kalk-
terrenget pA Sor-Helgeland, ofte med vanlig
tjonnaks, trAdtjonnaks og Chara ssp. som
eneste hogere planter. I tabell I er vatnene nr
6, 11,12 og 14 av samme typen.

De tre undersskte vatnene i Heroy er de
eneste av noen stsrrelse i kommunen og lig-
ger alle ner bebyggelsen pA Nord-Heroy.
Alle er omkranset av kalkrygger, med strand-
soner med kjevlestarr-sump og rikmyr, og de
er klart eutrofe.

Spesielle arter
Callitriche hermaphroditica - haustvass-
hAr. Arten er noe ostlig i Skandinavia, men er
kjent noen steder i Nordland tra far: Hemnes
i RanaomrAdet, Fauske, og fra Ofoten - Ves-
terAlen (Hult6n 1971, Lid 1974, Elvebakk &
Elven 1980). Funnene i Brannoy fyller litt ut i

ei luke ned mot Trondelag, men arten kan
vere mye oversett. Den reknes som eutrof
(se Pesola 1928, Linkola 1933, Samuelsson
1934).

Ceratophyllum demersum - hornblad.
Denne karakteristiske arten (se f ig. 3) er ost-
lig-sorostlig i Norden. I Norge er den bare
kjent fra nedre @stlandet, Jeren (Rorslett
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Tabell lll. Registrertevassplanteril2vatnpdsor-Helgeland'lgS3.Tallenehenvisertiltabell lmednummer
for vatnene. Arter merket med 't' kommenteres i teksta. Sumpplanter er utelatt, men er delvis kommentert i

teksta. Dominanter i de enkelte vatn er merket med '+'.
Table lll. Aquatic phanerogams recorded in l2lakes in S Hetgetand, Nordland Co., N Norway, in 1983.

The nu mbers rcler to the list of lakes in Table /. Specles marked with an "' are dlscuss ed in the text. Dom i-
nants in the individual lakes are marked with an ,+ ,.

1817151310

Callitriche hamulata -klovasshdr 3
'C. hermaohroditica -haustvasshdr
-Ceratophyllum demersum -hornblad
Hippuris vulgaris - vanlig

hesterumoe
Lemna minor - andmat
Myriophyllum alternif lorum -vanlig tusenblad 3.M. spicatum coll. -akstusenblad
Potamogeton berchtoldii -smAtjonnaks
P. gramineus - grastjonnaks
P. gramineus x perfoliatus
P. filiformis - trAdtjonnaks 3.P. friesii - broddtjonnaks
P. natans - vanlig tjonnaks 3-P. obtusifolius - butt-tjonnaks
P. pectinatus - bust-tjonnaks
P. perfoliatus - hjartetjonnaks 3+.P. vaginatus - sliretjonnaks
Ranunculus confervoides -dvergvassoleie
R. reptans - evjesoleie
R. trichophyllus - smAvassoleie
Scirpus tabernaemontani -pollsivaks
Sparganium erectum -kjempepiggknopp 3
S. cf. minimum -smdpiggknopp
Utricularia minor -smAblarerot
Chara ssp. - kransalger

13

4+

7

7

7

IT16

16

13

1310

4
4
4

45

7+

.,.)

10+
10+
10+

18+
18+
18+

6

8+ 9+

q

8+

13 15+ 16+ 17'16 17 +
13+ 15+ 16+ tr7+

13+

13+
13

16

8+

17

17
15't0

1964a, Faafeng & Schumacher 19Zg), to vatn
pa Donna (Altervatn - Hotmboe 1934. Gtein-
vatn - upublisert funn av K.-D. & B. Vorren)
og Kautokeino (Dahl 1934). FunneliBrannay
kan tyde pA at den har et stsrre areal pd Hel-
geland. I Movatnet dominerer den fullsten-
dig, og en spredning av skuddbiter og frukter
med fugl til andre vatn burde vere lett. Horn-
blad synes stort sett vare steril i Norge (Ror-
slett, pers. medd.), men i Altervatnet ble den
funnet med frukt (Holmboe 1934). Materialet
fra Movatnet var sterilt i 1983, men det kan
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skyldes sommeren. Arten blomstret ogsa lite
pd Ostlandet i 1983 (Rorstett, pers. medd.).
Utbredelsen er meget oppdelt i Nord-Sverige
og Nord-Finland ogsa (Hult6n 197'l). Arten er
eutrof (Samuelsson 1934), men ikke ekstremt
kravf ull.

Myriophyllum spicatum coll. - akstusen-
blad. Fegri klarla nylig (1982)at vi har to for.
skjellige arter eller underarter innafor aks-
tusenblad i Norden: den sorlige M. spicatum
s.str. (eller M. spicatum ssp. spicaturnl og
den nordlige M. <exalbescensr (eller M. spi-



Fig. 3. Hornblad (Ceratophyllum demersuml. Tegning, Miranda Bodtker, fra Nordhagen (1970).

Geratophyllum demersum.

catum ssp. sguamosuml. Den sorlige typen
har sikre forekomster pA Ostlandet - Jeren,
i Sor-Sverige og Sor-Finland, og langs kysten
til botnen av Bottenvika. Den nordlige har
sikre forekomster sor til Dovre, Jamtland og
Ssr-Finland. Kartet hos Fegri viser klar
M. KexalbescensD i Nordland i Fauske og
Evenes, noe mer usikre belegg fra Bodo og
Asver i Dsnna. Den nordlige typen skiller
seg ut ved noen karakteristiske kamformete
blad pA vinterknoppene. Tidspunktet for inn-
samling (siste halvdel av juli) er lite egnet for
undersskelse av vinterknopper, men disse
bladene blir ogsA sittende igjen pA nederste
del av skuddene. Ved rivemetoden rives
oftest skuddene av godt overfor basis, men
vi fikk opp endel intakte skudd, i vatn bAde i

Bronnay ogHeray. Disse manglet kamforme-
te blad, og vi heller til at Helgelands-mate-
rialet er M. spicatum s.str. Det er i tilfelle
nordgrensa for denne typen (inntil videre).

Professor Fegri har for tida materialet til
undersokelse. Uansett, sA fyller funnene pd
Sor-Helgeland ut i luka mellom Salten og
Trondelag. Arten reknes som eutrof.

Potamogeton f riesii broddtjonnaks.
Dette er en svart sjelden art i Norge. Halvor-
sen (1980) angir den fra fire lokaliteter pA

nedre Ostlandet og fra en ulokalisert inn-
samling lraNeroy i Nord-Trondelag f ra 1868.
Rsrslett (pers. medd.) angir at den har noen
flere forekomster p6 €lstlandet enn Halvor-
sen angir. Funnene av denne rimelig lett
kjennelige arten (fig. 4) i Nordland viser at
den har to sentra i Norge (fig. 5), og Nord-
landsforekomstene er muligens de storste
og sikreste i Norge. Den finnes i store meng-
der i alle de fire vatnene der vi har funnet
den. Arten har ostlig utbredelse i Norden og
er funnet helt nord til Norrbotten og Kemi
Lappmark (se Hult6n 1971). Samuelsson
(1934) rekner den til en bottnisk utbredelses-
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Fig. 4. Broddtjonnaks (Potamogeton triesii). Teg-
ning, Lillian Olsen.

Potamogeton friesii.

gruppe av vassplanter, og den reknes som
eutrof. Broddtjonnaks ble for ovrig i 1984 og-
sA funnet i to vatn i Evenes (Granmo et al.,
under forb.).

Potamogeton obtusifolius - butt-tjonn-
aks. Arten har spredte lokaliteter pA Osilan-
det, Sorlandet og i Trondelag, er svert vanlig
pd Jeren, og har dessuten en sterkt isolert
og truet forekomst i en dam i sentrum av
Finnsnes (Troms). I ost er den mye hyppigere
og kjent nord til Norrbotten og Kemi Lapp-
mark helt til grensa mot Finnmark ner Anar-
jokka (Hult6n 1971). Lokatiteten i Brannay
ligger midt i ei sver luke i utbredelsen, og pA
svensk side mA vi ogsA helt ned til Botten-
havet for 6 finne den. Arten reknes som
mesotrof-eutrof (Hdrd 1924, Samuelsson
1934).

Potamogeton vaginatus - sliretjonnaks.
Se Elven & Johansen (1984). Som tiilegg til
funnene i Ytrevatnet og Storvatnet kommer
ogsA funn i Hornsvatnet lengre nord i Brsnn-
oy, materialet bestemt av Rorslett. Sliretjonn-
aks er den mest utpreget osilige av artene.
Denne ble funnet i SkAntand (Troms) i 1984
(Granmo et al., under forb.).

Ranunculus trichophyllus smAvass-
soleie. Vassoleiene er en uvanlig dArlig kjent
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artsgruppe i Norge, bAde ndr det gjelder av-
grensning av artene og utbredelser. Hos Hul-
t6n (1971) angis smdvassoleie bare nord til
Dovre - Roros, HAlsingland, og i Finland til
midtre Osterbotten og Kuusamo. Lid (1974)
angir den dessuten lra Boda. Materiale som
synes tilhore smAvassoleie er imidlertid
samlet fra en rekke lokaliteter i Troms og
Finnmark, og arten synes heller vere ostlig
enn sorlig. Materialet lra Heray har f lyteblad
(se f ig. 6), noe den ureneu arten skal mangle i

folge mange floraer. Flyteblad tolkes som
tegn pA hybridisering med storvassoleie (R.
peltatus). Men egne erfaringer fra andre ste-
der gAr ut pd at flyteblad lett utvikles hos
ellers typisk smAvassoleie under egnete for-
hold. Storvassoleie er heller ikke funnet ute
pA Nordlandskysten. I tillegg tilstorvatnet er
smdvassoleie f unnet i et lite vatn lenger sor i

Heray (av BArd Engelstad), ogsA her med
flyteblad. Arten synes vare mesotrof-eutrof.

Diskusjon
Bruker vi en forholdsvis vid avgrensning av
vassplanter, sd har vi folgende tall for de tre
nordligste fylkene: Nordland - 47, Troms -37, Finnmark - 37. Nedgangen fra Nordland
til Troms har vassplantene felles med de
fleste andre okologiske grupper, men det
hoge tallet for Finnmark er spesielt. Det hen-
ger sammen med en generell tendens i ut-
bredelsen av vassplanter i Fennoskandia
(Skandinavia pluss Finland). Svert fA vass-
planter har et oseanisk monster med nord-
grense i vest. Eksempler har vi i kysttjonnaks
(Potamogeton polygonifolius) og smAnokke-
rose (Nymphaea occidenfalls), Tit gjengjetd
har en rekke arter et mer kontinentalt mons-
ter med nordgrense i sst. Det relativt hoge
artstallet for Finnmark henger da sammen
med at en del av disse kontinentale nAr fylket
sartra, men mangler i Troms og oftest i Nord-
land. Eksempler er brudelys (Butomus um-
bellatus), korsandmat (Lemna trisulca), gul
nokkerose (Nuphar lutea), pilblad (Sagittaria
sagittifolia) og hornblad. I tillegg finnes na-
turligvis en lang rekke arter som er jamt ut-
bredt nordover, f.eks. flotgras, vanlig tjonn-
aks, grastjonnaks og vanlig tusenblad.

Det er ogsA et okologisk skille mellom
gruppene. Artene med nordgrense i vest er
mest knyttet til oligotroft vatn; de med nord-
grense i sst ofte til mesotroft-eutroft vatn.
De artene som er vidt utbredt, horer mest til i

oligotrofe til mesotrofe vatn, sjelden i eutro-



Fig. 5. Norsk utbredelse av broddtjonnaks (Pota-
mogeton ftiesii), etlet Halvorsen (1980) med inn-
tegnet nyfunn i Nordland. Evenes-torekomsten
ikke inkludert.

Norwegian distribution ol Potamogeton friesii.

fe, naturlig nok. Eutrofe vatn er sjeldne nord-
over.

Klimatisk ligger Sor-Helgeland vel til rette
for de oseanisk utbredte vassplantene, og
mange av dem er ogsA funnet her, f.eks. kyst-
tjonnaks, smAnskkerose, tjonngras (Littorel-
la uniflora) og botnegras (Lobelia dortman-
na). Men de er knyttet til oligotrofe vatn og
synes mangle i de eutrofe vatnene pA strand-

flata. Disse vatnene har i stedet et klart sst-
lig preg i vassf loraen, og alle de mer spesielle
artene er felles med Nord-Sverige og Nord-
Finland, med sliretjonnaks som den mest
markerte. Fellesskapet med de eutrofe vat-
nene rundt Trondheimsfjorden er ikke like
sterkt. I tillegg er forekomstene av disse sst-
lige artene her godt isolert fra resten av ut-
bredelsesomrAdene for disse. Dette trenger
en forklaring.

NA har de klimatisk og edafisk krevende
vassplantene generelt en sv@rt oppdelt ut-
bredelse i Norge sammenliknet med v6re
naboland i sst. De er knyttet til tre sentra:
nedre Ostlandet, Jeren, og i noe mindre grad
til flatbygdene i Trsndelag. Dette monsteret
faller ikke sammen med monsteret for varme-
krevende landplanter. Disse har gjerne et
Ostlandssentrum, et Trondelagssentrum, og
mindre sentra i indre fjordstrok pA Vestlan-
det. For vassplantene er korrelasjonen med
eutrofe vatn sterkere enn med spesielt varmt
klima. Kombinasjoner med rimelig varmt
klima og neringsrike vatn finner vi nettopp

Fig. 6. Smavassoleie (Ranunculus trichophyllus),
form med flyteblad. Tegning, Lillian Olsen.

Ranunculus trichophyllus, lorm with tloating
leaves.
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pa nedre Ostlandet og i Trondelag (kalkrik
berggrunn og marine sedimenter) og p6 Flat-
Jeren (marine sedimenter).

Flere av de artene vi fant pA Helgeland er
knyttet til disse sentra ellers: broddtjonnaks,
butt-tjonnaks, akstusenblad og hornblad.
Helgelandskysten har altsA ogsA en art som
mangler (forelopig) i andre sentra: sliretjonn-
aks. KalkomrAdet pd Sor-Helgeland synes
dermed utgjore et fjerde sentrum i Norge for
vassplanter med begrenset utbredelse, om-
enn noe svakere enn de andre.

Geografisk henger Ostlands- og Tronde-
lags-sentra rimelig godt sammen med rike
vassplanteomrAder i Sverige, henholdsvis
med omrddene rundt VAnern og kalkomrAde-
ne i JAmtland. Jeren og Sor-Helgeland er
mye mer isolerte. Artsutvalget viser imidler-
tid klar sammenheng mellom Ostlandet og
Jeren, sjol om begge de to sentrene har
egne arter. Sammenhengen mellom @silan-
det og Trondelag er ogsd klar, sjol om det
tronderske sentret er artsfattig. Geografisk
er ikke avstanden mellom Trondelags- og
Helgelands-sentra stor, men plantegeogra-
f isk synes de vere godt skilt. Flere av Helge-
lands-artene mangler i Trondelags-sentret
(hornblad, broddtjonnaks, sli retjonnaks) el ler
er meget sjeldne der (akstusenblad, smd-
vassoleie). Plantegeografisk er affiniteten
ostover sterkere for Helgelands-sentret enn
for noen av de andre, og spesielt mye sterke-
re enn for Trondelags-sentret.

SporsmAlet er da hvordan de isolerte fore-
komstene pA Sor-Helgeland har oppstAtt. To
teorier kan skisseres: (1) langdistansespred-
ning fra andre steder til lokalt gunstige vatn;
(2) reduksjon av tidligere stsrre og mer sam-
menhengende areal slik at artene er blitt sit-
tende igjen pA de gunstigste stedene. Det er
naturligvis ikke noe enten-eller; de enkelte
artene kan ha hver sin bakgrunn.

Vassplantene spres opplagt lett, sammen.
liknet med mange landplanter. En stor del av
de plantene som er utbredt over det meste av
jorda - sAkalte kosmopolitter - er vass- og
sumpplanter, f.eks. vanlig tjonnaks, bust-
tjonnaks (Potamogeton pectinatus) og and-
mat. Den raske spredningen av vasspest
(Elodea canadensis) i Europa, og i Norge de
siste 20 6rene (se Rsrslett 19ZZ) illustrerer
dette. Denne arten synes primart d spres
med strom, men tilsvarende rask spredning
er ogsA registrert hos andre. Mest p6fallende
er kanskje den raske spredningen av krus-
tjonnaks (Potamogeton crispus) pA Jeren,
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en spredning som md ha skjedd vesentlig
med fugl (Rorslett 1964b, Faafeng & Schu.
macher 1973). Rorslett (1964a) tolker ogsA
forekomstene av hornblad oA Jeren som re-
sultat av slik spredning.

Det er en viss forskjell mellom Oslofeltet/
Jaren og Trondelag/Helgeland i utbredelses-
monstrene innafor sentra. I Oslofeltet og pA
Jeren f innes de f leste av de sjeldne artene
sammen i en del spesielt rike sjoer (f.eks.
Hersjoen pd Romerike, Steinsfjorden pA Rin-
gerike og Grudevatn pA Jeren). PA Helge-
land, og til dels i Trondelag, synes de sjeldne
artene ofte opptre ganske uavhengig av hver-
andre, og artssammensetningen i det enkelte
vatn synes ha et mer tilfeldig preg. Dette kan
tolkes som et resultat av tilfeldighetene i

langdistansespredning, men vil ogsA vere et
naturlig resultat av at en tilbakegang i lalge
teori (2) har slAtt forskjellig ut, og sikkert del-
vis tilfeldig, i vatnene.

Reduksjonsteorien ststtes av sterke indi-
kasjoner pd at en rekke vassplanter har hatt
vesentlig storre utbredelse i tidlig postglasial
tid enn de har i dag, iser i Ost-Fennoskandia.
Mjukt havfruegras (Naias f lexilis) har i dag
noen fA isolerte lokaliteter p6 Jaren,
Steinsfjorden pA Ringerike, pA Jylland,
Sk6ne, i Sodermanland sor for Stockholm,
Sor-Finland, og en ved Kittild langt nord
Kemi lappmark. Msnsteret synes absurd inn.
til man ser pA de mange funnene av subfos.
siler som binder det hele sammen (Hult6n
1971, Griffin 1980). Tilsvarende reduksjon
synes ha rammet storak (Cladium mariscus),
hornblad og den sorlige slektningen vorte-
blad (Ceratophyllum submersum - kjent
subfossilt lra @stfold, Sverige og Finland),
den ytterst sjeldne Najas tenuissima (Fin-
land), og aller mest vassnott (Trapa natans)
som nd er dsdd ut i Norden, men som er kjent
subfossilt nord til Midt-Sverige og Midt-Fin-
land. Alle disse artene har eller har hatt en
ostl ig-sorostl ig utbredelse.

Mangelen pA fossilf unn i det meste av Nor-
ge kan skyldes at artene aldri har hatt sA stor
utbredelse her, men kanskje heller at det ikke
har v@rt utfort slike systematiske under-
sskelser av makrofossiler som i store deler
av Sverige og Finland (Griffin 1980).

Tilbakegangen har opplagt klimatiske 6r-
saker, men visse ting tyder pA at temperatur-
fall har vert av mindre betydning enn ut-
vasking (oligotrofiering) for mange arter. De
isolerte nordlige lokalitetene for hornblad og
korsandmat i Kautokeino og for mjukt hav-



fruegras ved Kitti16 er ikke spesielt varme
lokaliteter, men neringsrike. Samuelsson
(1934) legger spesiell vekt pd oligotrofiering
for A kunne forklare dagens utbredelses-
monster for mange nordiske vassplanter. Oli-
gotrofieringen har hatt storst betydning i

vest, mindre i ost der det bAde er mindre ned-
bor oghagere sommertemperaturer, dvs. mer
fordampning og eventuelt anriking. Oligotro-
fiering ville ogsd ha rammet de nerings-
krevende artene i mye storre grad enn de
mindre neringskrevende og kan forklare de
sterkt oppsplittete utbredelsene bedre enn
fall i temperatur kan gjore.

Helgelands-sentret for kravfulle vassplan-
ter kan dermed like gjerne tolkes som en rest
etter tidligere storre utbredelser (ostover) for
disse artene; en rest som skyldes at kalk-
berget og de rike marine sedimentene har
bufret mot en effektiv oligotrofiering.

Forekomsten av en rekke <kontinentale"
vassplanter pA det oseaniske Helgeland un-
derstreker ogs6 at begrepet okontinentalitetr
betyr noe annet for vass- enn for landplanter.
For vassplanter av denne typen er virkningen
av klimatypene mer indirekte, og responsen
ogsd annerledes. Det har derfor liten hensikt
A forsoke f inne en forklaring som kan brukes
samtidig for kontinentale land- og vassplan-
ter.

Fylkesmannen i Nordland har finansiert felt-
arbeidet, Universitetet i Tromso analysene
av vassorover. Ellers vil vi fd takke forsker
Bjorn Rorslett (NIVA) for kontrollbestemmel-
se av en del materiale, kritiske kommentarer
til manuskriptet og en rekke tilleggsopplys-
ninger, og Lillian Olsen (Tromso) for tegnin-
ger.

Summary
A fairly rich aquatic flora is reported from
several small lakes on S Helgeland, Nord-
land County, N Norway. The most interesting
f inds are Callitriche hermaphroditica (rare in
N Norway), Ceratophyllum demersum (4th
find in N Norway), Myriophyllum spicatum
colf . (very rare in Nordland Co), Potamogeton
frlesll (new to N Norway), P. obtusifollus (new
to Nordland Co.), P. vaginatus (new to Nor-
way, reported earlier), and Ranunculus tri-
chopyllus (2nd find in Nordland Co.).

The majority of the lakes are situated be-
tween calcareous ridges and on marine sedi-
ments rich in calcium a few metres above

sea level. They are mostly eutrophic, with
high pH values (7.1-7.6), fairly high amounts
of calcium, sodium, and chlorides, and very
high amounts of nitrogen and phosphorus.

This concentration of rare and eutroohic
species is compared with similar (and larger)
concentrations in three other areas in Nor-
way: the Oslo area in SE Norway, Jeren in
SW Norway, and the Trondelag lowlands in
C Norway. The species assembled in Helge-
land have a more pronounced eastern aff inity
than the others, especially in the occurrence
ol Potamogeton vaginatus. The isolated Hel-
geland occurrences of these species may
have originated by long-distance dispersal
by birds, or more probably as a remnant in a
locally eutrophic area of a more widely distri-
buted rich aquatic flora in the early Post-
glacial.
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Tillegg
Professor Knut Fegri, Bergen, har bekreftet
materialet av akstusenblad fra Helgeland
som Myriophyllum spicatum L. s.str., dvs. det
sorlige taxonet. Ut f ra kartet hos Fegri('1982)
er dette de eneste sikre forekomstene for
denne arten/rasen i Norge nord for nedre
Ostlandet og Jaren. I ost finnes den langs
Bottenvika. Forekomstene pA Helgeland er
sannsynligvis nordgrense. I tilsvarende vatn
i Bods-Fauske og Ofoten har vi bare funnet
klar M. <exalbescens".
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Overvintringsteori og evolusjons-
hastighet
Rates of evolution and the theory of ice-free refugia during the lce Age
in Scandinavia

Inger Nordal

Botanisk hage og museum
Trondheimsvn. 23 B
0562 Oslo 5

Det er alminnelig antatt blant skandinaviske
plantegeografer at endel fjellplanters utbre-
delsesmsnster og variasjon ikke lar seg for-
klare uten A anta isfrie omrAder under siste
istid. Denne sAkalte overvintringsteorien er
diskutert og stottet av blant andre Nord-
hagen 1936,J963, Nannfeldt 1940, 1958, 1963,
Dahl 1946, 1955, '1961, 1963 og Gjerevoll
1959, 1963, 1973. En har tenkt seg at endel
arter kan ha overlevd pd isfrie kystfjell eller
pA isolerte topper som har raget opp over
isen (ununatakkeru) eller pA tundrarefugier,
det vil si kontinentale omrAder hvor ned-
boren under istiden var for sparsom til A dan-
ne et permanent isdekke. Det har vart sam-
let et betydelig botanisk indisiemateriale til
stotte for overvintringsteorien. Indisiene fal-
ler i to grupper: (1) tilstedeverelse av ende-
miske taxa spesielt i vAr fjellflora, taxa en
antar mA ha hatt mer enn postglasial tid for
evolusjon, og (2) forekomst av de mange vest-
arktiske arter i. skandinavisk fjellf lora, arter
som ikke anses A kunne ha vandret inn etter
issmeltingen lrasar ellersst. Det har imidler-
tid under teoriens ca. hundredrige historie
vart vanskeligere 6 fd ststte f ra kvarter-geo-
loger for de isfrie refugier. OgsA kvartar-
botanikere har vart noe mer forbeholdne
(Fegri 1963, Danielsen 1971, Hafsten 1972)
enn plantegeografene med A gi full tilslut-
ning til overvintringsteorien. Berg (1963) sier
i denne forbindelse at "den mest fruktbare
innstillingen ... vil vare den negative,6 for-
soke A forklare uten A ta overvintring til hjelp.
Bare pA den mAten kan vi ... sile ut de tilfelle-
ne som ikke lar seg forklare pd annen mAte,
de som har storst indikativ vekt og som gir

den biologiske argumentasjon virkelig vektu.
Jeg vil her gjare som Berg foreslAr, A iden-

ne omgang ta for meg argumentene som
knytter seg til de endemiske arter i vdr f lora.
Det er som kjent, ikke mange vi har. Om vi
ser bort fra reoresentanter fra overveiende
apomiktiske grupper, stAr vi stort sett igjen
med: oslo-sildre (Saxif raga os/oensis G. Kna-
ben), fjellnokleblom (Primula scandinavica
Bruun), tinderublom (Draba cacuminum E.

Ekman), dovrerublom (Draba dovrensis Fr.),
arteriunderarter i fjell-valmuekomplekset
(Papaver radicatum Rottb. sensu lat.), fjell-
marihand (Dactylorhiza pseudocordigera
(Neum.) Soo og dessuten, tross noe usikker
status, lappoyentrost (Euphrasia lapponica
Th. Fr. fil.). I tillegg har vi noen endemiske
varieteter/underarter hvor det ogsA hersker
uenighet om de fortjener egen taxonomisk
rang: Ste//arla crassipes Hult6n var. dovren-
sis Hult6n, Oxytropis deflexa (Pall.) DC
ssp. norveglca Nordh., Viola rupestrls F.W.
Schmidt ssp. relicta Jalas og Dactylorhiza
traunsteineri (Sautefl 5o6 ssp. lapponica
(Lest. ex Hartm.) Soo blant andre.

N6r det gjelder apomikter og apomiktiske
kompleks, vet vi at uartsdannelseu kan fore-
gA meget raskt. En eneste mutasjon med dis-
tinkt fenotypisk effekt kan vare nok. SA selv
om enkelte apomikter er distinkte og har klart
definert utbredelsesomrdde (knutshorapp,
Poa stricta Lindeb. og andre taxa i Poa arc-
tica komplekset, gaissakattefot, Antennaria
nordhageniana Rune & Ronning mellom and-
re), kan disse neppe pAstAes A nodvendigvis
ha sA hoy alder at de er viktige i diskusjonen
av overvintringsteori.
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Knaben (1954) har klart dokumentert at
Saxilraga os/oensls (2n=44) har oppstAtt
postglasialt ved kromosomfordobling av
krysningen mellom skAresildre (S. adscen-
dens, 2n- 22) og tref ingersildre (5. tridacty-
lites, 2n = 22). Primula scandinavica (2n =72'1
kan tenkes d ha en tilsvarende opprinnelse
ved at skotsk nskleblom (P. scotica,2n=54)
kan ha krysset seg med mjolnokleblom,
(P. farinosa,2n = 18) med pAfolgende kromo-
somfordobling (Knaben 1982). Slik artsdan-
nelse kan foregA meget raskt, og postglasial
tid gir mer enn lang nok tid for etablering av
slike arter.

BAde fjellmarihand og lappmarihand (un-
derart av smalmarihand ifolge Flora Euro-
paea) horer til Dactylorhiza incarnata kom-
plekset. Den biologiske basis for differen-
sieringen innen dette komplekset er ikke ut-
redet, og taxonomien er temmelig uklar. Det
er da heller ingen som har trukket dette kom-
plekset inn til stotte for overvintringsteorien.

Om Euphrasia sier Yeo (1964) i Flora Euro-
paea: (De fleste artene er meget variable og
svakt differensierte, og de hybridiserer gjer-
ne; slektens taxonomi er derfor vanskelig.o
VAr endemisme, lappoyentrsst, fores i Flora
Europaea til E sa/isburgensis Funck. med
utbredelse for ovrig pi Gotland og i Alpene.
Relasjonen mA utredes nermere, for status
som endemisk art kan fastslAes endelig.

N6r det gjelder 6 bruke evolusjon av ende-
miske raser/arter som indikasjon pA isfrie
omrAder, har spesielt fjellvalmuene stAtt
sentralt. Nordhagen (1931, 1936) konkluderte
at det ikke er mulig A forklare utbredelses-
monsteret i Papaver radicatum komplekset i

Norge uten overvintring under hele siste istid
pd et antall atskilte refugier langs Ailanter-
havskysten. Etter istiden har delpopulasjo-
nene ikke oppnAdd kontakt med hverandre,
og de har derfor beholdt det serpreg de f ikk
under istiden pA grunn av mutasjon, isola-
sjon og innavl. Knaben (1959)skriver at vi mA
tillate oss A tro at det var like mange isfrie
refugier med Papaver under nedisningsperi-
odene som det er distinkte raser i dag, det vil
si 6 i Sor-Norge. (Det er klart at rasene i

Sogn-Valdres, Jotunheimen, Dovrefjel l, Troll-
heimen, Grovudalen og €lksendalen har vert
atskilt fra hverandre gjennom perioder av en
helt annen varighet enn den postglasiale,
hevder hun (jfr. Fig. 1).

Nedenfor vil derfor Papaver radicatum
komplekset og dessuten endemismene innen
Draba bli diskutert spesielt.
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Fig. 1. Utbredelsesomrdde for de 6 sor-norske
raser av Papaver radicatum. Etter Knaben (1959).

Distribution areas of the 6 South Norwegian
races of Papaver radicatum. After Knaben (1959.
1. ssp. rellclarn (Lundstr.) Tolm.
2. ssp. intetmedlum (Nordh.) G. Knaben
3. ssp. oyatilobum f olm.
4. ssp. g1'aerevollii G. Knaben
5. ssp. groevudalense G. Knaben
6. ssp. oeksendalense G. Knaben

Evolusjonshastighet
I de 25 dr som har gdtt siden Knaben publi-
serte sitt slore Papaver-arbeid (Knaben '1959),

har det kommet vesentlig ny informasjon om
evolusjonshastigheter i plante- og dyreriket.
Spesielt er en i lopet av perioden kommet
mye lenger innen molekylerbiologi. Kimuras
undersskelse fra 1968 er allerede blitt klas-
sisk. Han sammen I iknet am inosyresekvenser
i pattedyrhemoglobin og sammenholdt resul-
tatene med de tidspunktene fossilfunn har
gitt f or evolusjonsmessig splitting av de ulike
gruppene. Han fant at 6n bestemt aminosyre
i hemoglobinmolekylet gjennomsnittlig ble
substituert pr. 28 millioner dr. Resultatene
virker kan hende konservative, men hvis en
ekstrapolerer til hele gensettet, betyr det en
gjennomsnittshastighet for molekyler evo-
lusjon med 6n nukleotide-forandring i DNA
litt oftere enn hvert annet Ar. Selv om moleky-
ler-genetikken i oyeblikket er i rivende utvik-
ling, vil det nok la lid tsr gen.analyser i stor
skala kan gjennomfores pd for eksempel vAre
fjellvalmuer.

Haldane (1949) har imidlertid foreslAtt en



grovere mAte A beregne evolusjonshastig-
heter pA. Han def inerte enheten 1 darwin som
kvantitativ endring i en karakter med en fak-
tor e (grunntallet for den naturlige logaritme,
2.718..) pr. 6n million Ar. For eksempel i hes-
tens utvikling - godt belagt med fossilfunn
som den er - er stsrrelsesendringene i kinn-
tennene beregnet til gjennomsnittlig 0.04
darwin gjennom hele tertier (ca. 70 millioner
Ar). Kurt6n (1959) analyserte forholdene i

kvartere pattedyr og fant jamnt over gjen-
nomsnittshastigheter pA 0.023-0.5 darwin.
Men for kortere perioder i postglasial tid kom
skjelettendringer hos bjorn opp i hele 12 dar-
win.

Studier av nAtidige populasjoner har av-
slort tilfelle av meget raske forandringer over
korte perioder. Spurv /Passer domesticus)
ble innfsrt til Nord-Amerika fra Europa for
om lag 100 6r siden. De nord-amerikanske
spurvene har i lopet av denne tiden gjennom-
gdtt differensiering til geograf iske raser som
i stsrrelse og farge er tilpasset ulike omgivel-
ser. Noen av de nye spurverasenes skjelett-
dimensjoner har utviklet seg f ra det europeis-
ke utgangspunktet med hastigheter fra 50 til
300 darwin (Johnston & Selander 1964). De
storste hastigheter er ogsA ifolge Futuyma
(1979) pAvist i en ugrasplante, Asclepias
tuberosa, obutterf lyweed". I bladform har en
mAlt endringsrater pA f ra 333 til 5662 darwin
over en 15 Ars periode! En svakhet i denne
siste undersokelsen er imidlertid at det ikke
er korrigert for fenotypisk variasjon, altsA
voksestedsmod i f i kasjoner.

Evolusjonsrater er ikke det samme som
spesiasjonsrater, altsA hastigheter for arts-
dannelse. OgsA her har nyere undersokelser
gitt interessante resultater (Futuyma 1979). I

Lake Lanao pd Filippinene forekommer 14
endemiske, biologiske arter av karpefisk
(Cyprinidae), altsA arter som er reproduktivt
isolert. Sjoen er dannet f or ca 10.000 Ar siden
(Myers 1960). Fryer og lles (1972) har vist at
det f innes 5 endemiske ciklider i Lake Nabu-
gabo, en liten sjo som ble isolert f ra Viktoria-
sjoen for mindre enn 4000 Ar siden, Dette til-
svarer altsA en rate pA 12,5 nye arter pr.
10.000 Ar. Enda hurtigere artsdannelse er
kjent fra insekter. Fem endemiske arter av
nattsvermerslekten Hedylepta pd Hawaii, er
spesialadaptert til A ernere seg pA banan
(Zimmermann 1960). Banan ble introdusert til
Hawaii for 1000 Ar siden av polyneserne. Det-
te skulle gi en rate pd 50 arter pr. 10.000 Ar!
De genetiske prinsippene som ligger til

grunn mA antaes i hovedsak A vere generel-
le, slik at de ogsd angir evolusjonsmuligheter
innenfor vAre omdiskuterte uovervintrings-
arterD.

Gradualisme kontra punktualisme
I det siste tiAret har det foregAtt en livlig de-
batt mellom evolusjonsteoretikere om evolu-
sjon hovedsakelig foregil agradualistisku
eller "punktualistisk,. Gradualisme er i over-
ensstemmelse med klassisk darwinisme:
evolusjon foregAr ved langvarig addisjon av
srsmd forandringer. Punktualistene hevder
derimot at en art forandres meget raskt over
en kort periode idet den splittes av, for der-
etter A gA over i en lang periode av mer eller
mindre konstans ("stasis"). Teorien er pre-
sentert av paleontologene Eldredge og Gould
(19721. Det er ikke tilfeldig at en f inner mange
paleontologer blant punktualistene, for fos-
silfunn viser ofte nettopp brA forandringer
etterfulgt av lange perioder med konstans i

lagrekkene. Forskjellene pA en gradualistisk
og punktualistisk modell er skissert i Fig. 2.
Sannsynligvis dreier det seg ikke om et
enten/eller, men om et bAde/og. Men interes-
sant i denne sammenheng er at nAr artsdan-
nelse finner sted etter den punktualistiske

Fig.2. To modeller for evolusjon. A. Den gradualis-
tiske. Artene er antatt i divergere gradvis etter
artsdannelse. B. Den punktualistiske. De vannrette
delene av lin.jene representerer den punktualistis-
ke fase med meget rask evolusjon. De loddrette
delene representerer ekvilibrium eller stasis uten
merkbar evolusjon.

Two models of evolution. A. The gradualistic
model. The specles are presumed to gradually di-
verge af ter speciation. B. The punctualistic model.
The horizontal parts of the lines reprcsent the
punctualistic phase with very rapid evolution. The
vertical parts represent equilibrium or stasis with-
out n ot iceab le evolutio n.

Elif f erensiering ElifferenBiering
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modellen, betyr det at evolusjonshastigheten
i visse tidsrom er meget stor langs enkelte
avstamningslinjer. Beregnes gjennomsnitt-
lige evolusjonsrater over lange tidsrom, vil
en fA med perioder av bAde raske skift og
stasis. Disse gjennomsnittsratene blir derfor
atskillig lavere enn den potensielle maksi-
male evolusjonsrate. I eksemplene ovenfor
var hestetennenes utviklingshastighet gjen-
nom hele tertier 0.04 darwin, mens rase-
dannelsen i nordamerikansk spurv de siste
hundre dr i visse karakterer opp mot 300 dar-
win. Hastighetsforskjellen representerer en
faktor pA e300-004 - 10130. Dette er en ulikhet
sA grenselost stor at en kan sporre seg om
det er sannsynlig at evolusjonsmekanismene
i de to tilfellene er de samme. Finner en evo-
lusjonsrater pA noe sarlig over 1 darwin, er
det drpenbart at disse ikke kan eksistere over
lang tid. En eksponentialfunksjon vokser alt
for fort! Pdvisningen av slike enorme for-
skjeller i evolusjonshastigheter, stotter for
ovrig opp om den punktualistiske evolusjons-
modellen.

Postglasial rasedannelse i

fjellvalmuer?
Disse nye resultatene bsr nodvendigvis dis-
kuteres i forhold til overvintrings-teori og

mulig postglasial arts- og rase-dannelse i vAr
fjellf lora. Knaben (1959) har gitt en meget fyl-
dig dokumentasjon av genetisk og morfolo-
gisk variasjon innen Papaver-rasene i Ssr-
Norge. Det er spesielt verdif ullt at malingene
hennes er utfsrt pA materiale som er dyrket
under ens betingelser pA forsoksfelt, slik at
mulige rent fenetisk bestemte forskjeller er
eliminert. Hun har mAlt et meget stort antall
individer, og undersokelsene synes d tilfreds-
stille de nodvendige statistiske krav. I tillegg
til enkelte ulikheter i melkesaft og behAring
framhever Knaben spesielt 5 kvantitative
karakterer med signif ikant inter-rasial varia-
sjon: antall arrstrAler pr. f rukt, lengde/bredde
forhold av kapselen, antall par av bladf inner
(cpinnaeu) pr. blad, antall bladlober pr. blad
og lengde:bredde forhold av lamina. Gjen-
nomsnittsverdier for de 6 ssr-norske rasene
er angitt i Tabell l, som er kompilert og kom-
primert fra Knaben (1959, Tabs. 15-19). For
arrstrAler og kapselform foreligger det kom-
plette datasett. Forskjellen mellom ekstrem-
verdiene for arrstrAler (ssp. relicfum 5.09 og
ssp. groevudalense 6.80) gir en faktor pA
'1 .336. Tilsvarende f aktor for kapselform (ssp.
ovatilobum 1,73 og ssp. oeksendalense 2,43)
er 1,405. De andre karakterene viser mindre
variasjon mellom populasjonene.

Hvis vi forutsetter at rasedannelsen har

Tabell 1. Gjennomsnittsverdier i 5 karakterer f or de seks sor-norske rasene av Papaver radicatum Rottb.
Tallene i parentes angir antall mAlinger gjennomsnittet er basert pe. Etter Knaben (.1959).

Average values of 5 characters for the 6 Southern Norwegian races of Papaver radicatum Rottb. The
numbers in brackets show the number of measurements. Atter Knaben (1959).

Antall Lengde:bredde/ Antall Antall Lengde:bredde/
arrstraler kapsel bladf inner bladlober lamina
Number of Ratio length: Number of Number of Ratio length:
stigma rcys width/capsule pinnae pairs leaf lobes width/lamina

subsp. intermedium
(Nordh.) G. Knaben
(Jotunheimen)

subsp. ovatilobum
Tolm. (Dovre)

subsp. relictum
(Lundstr.) Tolm.
(Valdres - Sogn)

subsp. gjaerevolli
G. Knaben (Trollheimen)

subsp. groevudalense
G. Knaben (Grovudalen)

subsp. oeksendalense
G. Knaben (@ksendalen)

6.05 (328) 1.97 (337)

6.05 (620) 1.73 (610)

5.09 (300) 2.08 (300)

2.90 (180) 7.48 (180) 1.21 (180)

2.83 (3421 7.65 (s42) 1.14 (285)

2.43 (208)

5.63 (243) 1.90 (183)

6.80 (298) 1.98 (286)

5.78 (100) 2.43 (7O)
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foregAtt postglasialt, og stiller stsrrelses-
orden 10.000 6r til rAdighet, gir det folgende
regnestykke:

Anta x er maksimal evolusjonsrate mAlt i

darwin for karakteren antall arrstrAler. Siden
det opereres med et tidsintervall som er 1/100
av enhetens, fAr vi:

erlm = 1.336
x/100 = ln 1.336
x=29

Evolusjonshastigheten i denne karakteren er
altsA maksimalt 29 darwin. PA samme mAte
foreligger for karakteren kapselform en has-
tighet pA 100'ln 1.405, som gir 34 darwin.
Om vi trekker inn nord-skandinaviske raser
av Papaver radicatum, vil maksimal forskjell
i gjennomsnittlig kapselform gi en hastighet
pA 63 darwin (avstanden mellom Oksendal-
valmue og Svartis-valmue). Sammenliknet
med for eksempel spurverasene i Nord-Ame-
rika er dette ikke oppsiktsvekkende raskt.

Selvfolgelig gir ikke disse sammenliknin-
gene noen mening uten A ta med i betrakt-
ning hvor mange karakterer som er endret.
Her kan det bare slAes fast at i begge tilfel-
lene dreier det seg om forandringer i meget
fA karakterer.

Knaben (1959) har videre pAvist at plantene
er selvfertile. Det er velkjent (f.eks. Futuyma
1979) at evolusjonshastighetene er spesielt
hoye i smA, isolerte populasjoner med hoy
grad av innavl, altsA nettopp i systemer som
vi finner hos vdre fjellvalmuer.

NAr det gjelder artsdannelse i de sor-
norske fjellvalmuene, hersker det en viss
uenighet. Knaben (1959) har p6vist noen grad
av kromosomstrukturel le forskjel ler innenf or
rasene i Sor-Norge. Men alle populasjonene
har 2n= 70 kromosomer og er kryssbare med
hverandre. Pollenfertiliteten (mAlt som cyto-
plasmatisk fargbarhet) i avkommet fra alle
inter-rasiale krysninger ligger fra ca. 63 til
9370, noe som mi sies A vere hoyt. Knaben
velger A def inere 6 raser og gir dem underarts
rang under den ene arlen Papaver radicatum
Rottb. (Fig.3). Nordhagen (1970)oppfattet de
ssrnorske populasjonene som tilhsrende to
arler: Papaver relictum (Lundstr.) Nordh., ur-
valmue, som omfatter Sogn-Valdres popula-
sjonene (Fig. 1;1) og Papaver radicatum
Rottb. ssp. ovatilobium (Tolm.) Nordh., fjell-
valmue (Fig. 1;2-6). Gjerevoll i Lid (1974) reg-
ner med tre arter i Sor-Norge: Papaver re-
lictum (Lundstr.) Nordh., Papaver angusticar
pum Nordh., sksendalvalmue (Fig. '1;6) og Pa-

paver radicatum Rottb. ssp. ovatilobium
Tolm. (Fig. 1;2-5). Det er vanskelig A sette
opp objektive kriterier for artsavgrensning.
De seks rasene vil sannsynligvis tilsvare et
evolusjonsstadium som Grant (1981) vil fore
et sted mellom geograf isk rase og allopatrisk
semispecies. Dette nivd vil av mange takso-
nomer settes til underart slik Knaben (1959)
har gjort, og som folges avTutin (1964) i Flora
Europaea. Men uansett 6n, eller for den saks
skyld seks, arter: spesiasjonsratene ogsA
ved postglasial artsdannelse ligger godt
under de verdiene som er f unnet i f .eks. f ilip-
pinske karpefisk og afrikanske ciklider.

Knaben (1959) og Gjerevoll (1963) legger
spesiell vekt pA at forskjellen mellom de sor-
norske rasene tilsvarer i storrelsesorden for-
skjellen mellom rasene i Sor- og Nord-Norge,
Farayene og lsland, og hevder at dette tilsier
at de sornorske rasene har v@rt like lenge at-
skilt som for eksempel de islandske fra de
norske. Derfor md ogsA de ssrnorske rasene
ha vert atskilt mye lenger enn postglasial
tid. Dette bygger pA en antakelse om at evo-
lusjonsrater er mer eller mindre konstante,
noe som moderne forskningsresultater klart
har motbevist.

Postglasial arts/rase dannelse innen
Draba
f nnen slekten Draba gjenstAr ennA mye ar-
beid tsr de endemiske taxa er like veldoku-
menterte som Papaver-rasene. Det er for eks-
empel aldri foretatt utstrakte dyrkningsfor-
sok under ens betingelser slik at den feno-
typiske delen av variasjonen kan elimineres.
Om en imidlertid foretar beregninger pA de
data som en kjenner fra voksested og her-
bariemateriale, kan en i alle fall regne med at
de evolusjonsrater som framkommer heller
er for haye enn for lave.

Om Draba dovrensis Fr. mA fremdeles
mange problem oppklares i forhold til varia-
sjon og relasjon til nerstAende taxa. For
Draba cacuminum E. Ekman har Elven & Aar-
hus (1984) levert en omfattende og grundig
dokumentasjon. Arten omfatter en sorlig
underart ssp. cacumlnum og en nordlig ssp.
angusticarpa Elven (jfr. Fig.4). Begge under-
artene opptrer diskontinuerlig innenfor sitt
utbredelsesomrAde. Elven & Aarhus viser
ellers at tinderublomens nermeste slektning
sannsynligvis er bergrublom (Draba nonte-
gica Gunn.). D. cacuminuln er sannsynligvis
octoploid med 2n = 64, mens D. norvegica er
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Fig.3. Representanterfortoavdesornorske Papaverradicatum Rottb.rasene.A.ssp. relictum(Lund.
str.) Tolm., ogsd ofte gitt artsrang som P. reticturn (Lundstr.) Nordh., urvalmue. B. ssp. ovatllo bum f olm.,
fjellvalmue eller dovrevalmue. Etter Miranda Bodtkers tegning i Nordhagen (1g70).

Representatives of two Southern Norwegian races of Papaver radicatum Rottb. A. ssp. relictum
(Lundstr.) Tolm', olten given separate specif ic rank as P. relictum (Lundstt.) Nordh. B. ssp. ovatilobum
Tolm. Atter Miranda Badtke/s drawings in Nordhagen (1970).

hexaploid med 2n = 48. En kan derfor ikke se
bort fra at tinderublomen ogsA er en kromo-
somtallsfordoblet hybrid mellom bergrublom
og en diploid (2n = 16) Draba. lgjen kan vi ha
et eksempel pd en artsdannelse ved hybridi-
sering som evolusjonsmessig kan skje meget
hurtig.

Elven & Aarhus sammenliknet sympatriske
populasjoner av bergrublom og tinderublom
og f ramhever de viktigste forskjellene i karak-
terene fruktstandstetthet og skulpeform
(lengde:bredde)(jf r. Tab.2). I dette titfeile bur.
de forskjeller som skyldes rent fenetisk til-
pasning vere ubetydelige. Om vi igjen antar
postglasial alder for arten D. cacuminum, gir
dette maksimale evolusjonsrater pA hen-
holdsvis:
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f ruktstandstetthet, 100 In 6.4/3.0 = 75 darwin
og skulpeform, 100 ln3.2l2.S=24 darwin

Disse verdiene er selvfslgelig av mindre in-
teresse hvis teorien om at D. cacuminum er
oppstAtt ved allopolyploidi, er rett. NAr det
gjelder relasjonen mellom de to underartene
av D. cacuminum innbyrdes, blir verdiene for
mulige evolusjonsrater i de nevnte karaktere-
ne betydelig lavere.

Elven (1980) har ellers pAvist at D. cacumi-
num e( en tidlig kolonisator ved tilbaketrek-
ningen av isbreer. Delr er lite konkurranse-
dyktig og finnes stort sett i smA og isolerte
populasjoner. Altsd igjen en populasjons-
struktur med stor grad av genetisk drift og
som derfor ligger til rette for rask evolusjon.



Fig. 4. UtbredelsesomrAde lor Draba cacuminum
E. Ekman, med to underarter: ssp. cacuminum lra
(1) Finse, (2) Jotunheimen og (3) Dovre; ssp. an-
gusticarya Elven fra (5) Okstindane og (6) Suli-
tjelma-omrddet. Fra Elven & Aarhus (1984).

Known distribution of Draba cacuminum E. Ek-
man, with two subspecies.'ssp. cacuminum from
(1) Finse, (2) Jotunheimen, (3) Dovre; ssp. angusti-
carpa Elven from (5) Okstindane and (6) Sulitielma
area. Atter Elven & Aarhus (1984).

Det samme gjelder lor avrig ogsa i s@rlig
grad for to av de infraspesif ikke, endemiske
taxa som ble nevnt innledningsvisi Stellaria
crass/pes vat. dovrensis og Oxytropis de-
f/exa ssp. norvegica.

Selvsagt kan det ikke trekkes bastante
konklusjoner av regneeksemplene som er
presentert ovenfor. Det er for eksempel helt
pA sin plass A sporre om en sammenlikning
av evolusjonsrater mellom sA ulike organis-
mer som spurv pA den ene siden og fjell-
valmue pA den andre, er meningsfull. Evolu-
sjonsrater vil selvsagt avhenge av levealder,
fertilitet og populasjonsstorrelse og sann-
synligvis av om populasjonene er overveien-
de K-selekterte (lukkete samfunn ner bere-
evnen) eller r-selekterte (populasjoner som
eksoanderer eller sterkt desimeres av f.eks.
klimatiske forhold). I diskusjonen av disse
faktorene mA det ogsA vurderes at evolu-
sjonsmessige forhold like etter at isen trakk
seg tilbake, er vesentlig forskjellige fra dem
vi observerer i dag. For ovrig er det fristende
A henvise til "den omvendte bevisbyrde": Det
er de som onsker d bruke det endemiske ele-
ment i argumentasjon for isfrie ref ugier, som
mA dokumentere hvorfor eventuelt sammen-
likningene som er presentert ovenfor ikke er
holdbare. Uansett mA det vere lov A slA fast
at evolusjonsrater kan ha vert undervurdert i

diskusjonen av vAre endemiske taxa. Mens
flesteparten av artene i vAr flora kanskje be-
f inner seg i et evolusjonsmessig ekvilibrium,
eller stasis sensu Eldredge & Gould (19721,

kan det tenkes at representanter for f.eks.
slektene Papaver og Draba nylig har vert
eller er i en punktualistisk fase.

I et neste arbeid (Nordal 1985) vil jeg ta for
meg de vest-arktiske artene og bisentrisi-
teten som argument for overvintringsteori i

lys av nye forskningsresultat.

Summary
Modern results on rates of evolution and
rates of speciation are presented. In particu-
lar the method proposed by Haldane ('1949)

for the calculation of evolutionary rates (in-
troducing the unit "darwin") is applied to e.g.
data from Southern Norwegian races of Pa-
paver radicatum sensu lat. (from Knaben
1959). lf one assumes postglacial racial dif-
ferentiation, the evolution rates in some sig-
nificant characters lie between 29 and 34
darwin. lf Northern Norwegian populations
are considered, rates of up to 63 darwin are
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Tabell 2. En sammenlikning av Finse-populasjoner av Draba cacuminum og Draba norveglca i de tre
karakterene som best skiller artene. (Fra Elven & Aarhus 1984.)

A comparison ot Finse populations of Draba cacuminum and Draba norvegica in the three charccters
which best separate the species. (After Elven & Aarhus 1984.)

D. cacuminum D. norvegica

Fruktstands-tett het
lnfrutescence density

Pedicel-vinkel, grader
Pedicel angles, degrees

Sku lpe-form (lengde:bredde)
Siliqua index (length:width)

(4.1-)6.4 (-8.8)

(35-) 48 (-61)

(2.1-\ 2.5 (-2.9)

(1.7-) 3.0 (-4.3)

(1 1 -) 19 (-27)

(2.s-) 3.2 (-3.5)

calculated. This is less than e.g. the known
evolution rates in North American house
sparrows. The evolution of races in Norwe-
gian Papaver radicatum has been used as
one of the arguments for the occurrence of
unglaciated areas during Pleistocene. lt is
here indicated that the potential evolution
rates may have been underestimated.

Takk til Professor Eilif Dahl som i fruktbar uenig-
het har kommentert og diskutert et utkast til den-
ne artikkelen.
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En merkelig sumpfuruskog i Lunde,
Telemark
A strange swamp forest with pine in Lunde, Telemark

Jsrn Erik Bjorndalen

Sogn og Fjordane distriktshogskule
Postboks 39
5801 Sogndal

Det viser seg enkelte ganger at noe sd trivielt
som en liten veiomlegging kan fore til opp-
dagelse av botaniske ugodbiteru. Nome kom-
mune i Telemark har (eller vil fA) fyllmasser
til overs, og har tenkt A bruke disse til A lage
en ny veistubb i narheten av Lunde sentrum.
Det trengs, for "gamleveienu mellom Lunde
sentrum og Lunde kirke (samtidig riksveien
til Bo) gdr over to smale, gamle veibruer der
det bare er plass til en bil i bredda. NA viser
det seg at den planlagte veitras6en kommer
til A 96 over den sAkalte Ajertangen, som er
en lavtliggende, delvis flompAvirket odde
mellom Straumen og OstrAa nord for sentrum
i Lunde.

Natu rvern ins peklor Sigmund Tvermyr ved
Miljovernavdelingen i Telemark befarte om-
rAdet, og kom over en vegetasjonstype som
var vanskelig d plassere i kjente klassifika-
sjonssystemer. Deler av omrddet som blir be-
rsrt er simpelthen en sumpskog dominert av
staselige furutrer! Tvermyr ba meg om A gi
en botanisk vurdering av forekomsten for d
klargjare om det knytter seg verneinteresser
til sumpskogen.

Beskrivelse av sumpfuruskogen
Hele omrAdet barer preg av A ha hoy grunn-
vannsstand. Flere gamle, torrlagte flomlsp
forekommer. Noen steder finnes smA myrsig
og vannansamlinger. Det meste av omrddet
ner Zslria er dominert av f uru, noen partier
ogsA av gran og vanlig bjork. Det som virke-
lig slAr en er den velutviklede tuestrukturen i

b6de skogbunnen og til dels i de dpne flom-
lopene. Tuene er bygd opp nesten utelukken-
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de av vanlig bjornemose (Polytrichum com-
mune). Artsinventaret i sumpfuruskogen er
vist i tabell '1.

Treskiktet er velutviklet, og utgjores av
10-15 m hoye furutrer. Trerne er rettstam-
mete og staselige, noe man ikke skulle for-
vente iet omr6de med delvis forsumpet mark.
Gran ser ut til A vere fullstendig undertrykt,
og f innes bare som enkeltstAende, lawokste
busker. Buskskiktet er tett, og trollhegg
(Rhamnus trangula) danner en tett under-
skog. Somm ereik (Q uercu s robu r) utgjor mer-
kelig nok ogsd en viktig bestanddel av busk-
skiktet. For ovrig inngAr rogn (Sorbus aucu-
paria) som en vanlig art. Ogsd andre busker
og smd trar kan forekomme.

Feltskiktet er sparsomt utviklet, og bestAr
stort sett av enkeltindivider og smA tuer av
forskjellige karplanter. Den viktigste arten er
bldtopp (Molinia caerulea), som danner
mindre tuer mellom de store bjornemose-
luene. Av andre arter som preger feltskiktet
kan nevnes hundekvein (Agrostis canina),
solvbunke (D escham psi a cespi tosa), myrhatt
(Comarum palustre), tepperot (potentitta
erecta), mjolkerot (Peucedanum palustre),
krypsofeie (Ranunculus repens) og bldknapp
(Succisa pratensis). Enkelte steder kan
broddtelg (Dryopteris carthusiana) og geit-
telg (D. dilatata) vere framtredende.

Vanlig bjornemose (Polytrichum com-
mune) behersker som nevnt bunnskiktet f ull-
stendig, bAde i form av de store, karakteris-
tiske tuene (se fig. 1) og som tepper mellom
tuene. Tuene er gjerne 50-70 cm hoye og med
diameter pa opp til halvannen meter. De kjen-
nes faste A trd pA, OppA tuene kan det fore-



Fig. 1. Interior fra den merkelige furuskogen p6
sumpmark ved Lunde. Bemerk de store, karakte-
ristiske tuene av vanlig bjornemose (Polytrichum
commune) i skogbunnen, det dArlig utviklede felt-
skiktet og de rakstammete furutrerne.

lnterior view ol the strange swamp forest with
pine neat Lunde in Telemark. Note the large cha-
ractetistic tussocks ol Polytrichum commune ln
the lorest floor, the poorly developed f ield layer
and the tall pines.

komme blanksigdmose (Dicranum maius) og
furumose (Pleurozium schreberi). I forsenk-
ningene inngAr rikelig stjernemose (Campyli-
um stellatumI for det meste skjult av bjarne-
mose. Ogsa enkeltindivider av palmemose
(C I i m ac i u m dend ro ides) forekommer.

Alt i alt minner skogen om en sumpskog
med svartor, grAor eller vierarter (f.eks. ister-
vier), riktignok en fattig sAdan. Med treskikt
av nevnte treslag ville ikke sumpskogen ha
vert noen merkverdighet, selv om tuestruk-
turen er sjelden godt utviklet. Det er furu-
dominansen som nforstyrreru bildet og gjar
referanse til kjente skogstyper i f.eks. Kiel-
land-Lunds eller Hesjedals klassifikasjons-
systemer vanskelig. Man mA uvilkArlig medgi

at naturen er mangfoldig, og det er ingen lett
sak d presse alle vegetasjonstyper inn i

pene, ryddige nbAseru. Vi har heller ikke ennA
fullstendig oversikt over alt som finnes av
plantesamfunn i Norge og hvordan de for-
skjellige vegetasjonstypene varierer. Sump-
furuskogen ved Lunde er isolert sett en rari-
tet, og jeg har ikke vart borte i lignende furu-
skoger andre steder. Plantesosiologisk vil
den vel nermest falle inn i svartorskogenes
klasse (Alnetea g lutinosae).

Vurdering av verneverdi
Sumpskogen med f uru stAr i akutt fare for A

bli odelagt. Den planlagte veien vil gA tvers
gjennom den best utviklede delen av fore-
komsten. Etter min mening knytter det seg
verneinteresser til sumpfuruskogen. Skogen
ser ut til A vare unik i landssammenheng, og
sjeldenhetskriteriet kan brukes som verne-
kriterium. Omrddet er godt egnet for studier
av sumpmarker, bAde nAr det gjelder topo-
graf iske sertrekk, fysiognomiske (strukturel-
le) forhold ved selve vegetasjonen og dyna-
mikk. Det knytter seg sAledes vitenskapelige
interesser til denne sumpf uruskogen, og det
venter en framtidig forskningsoppgave her.

Den enkleste losningen vil vere A legge
veitras6en utenom det botaniske interessan-
te omrddet. Hvis det likevel oppstAr konflikt
mellom veibygging og naturverninteresser,
bor lokaliteten sikres ved hjelp av naturvern-
loven, f.eks. som naturreservat. Forslag til
reservatgrenser og omlegging av veitras6 er
inntegnet pi et planleggingskart som er de-
ponert ved Miljovernavdelingen i Telemark.

Naturvernets oppgave er blant annet nett-
opp A ta vare pd mangfoldet i naturen, og
denne unike sumpskogen med furu er et eks-
empel pA at dette mangfoldet er storre enn
det vare "baseru i forskjellige klassif ikasjons-
systemer gjenspeiler. Bdde representative
og s@rpregede naturtyper bar bevares for A

sikre mangfoldet for ettertida, og sumpfuru-
skogen ved Lunde fortjener sd avgjort A bli
tatt vare pA!

Summary
A strange swamp forest dominated by pine
was discovered near Lunde in the county of
Telemark as a result of the site inspection
for a proposed new road. The whole appear-
ance of the forest resembles that of swamp
forests usually dominated by Alnus gluft
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Tabell 1. Sumpf uruskog i Lunde. Analyserutenes storrelse er 25 m2, og dekningsgrader er angitt i Hult-
Sernander-Du Rietz skala. Treskiktets hayde et 10-15 m. Analysene er tatt i begynnelsen av oktober
1 983.

12 3 4 5

fu ru
sommereik
gran
trol I hegg
rogn
krossved
vanlig bjork
negg
nyperose
olevtel
g16selje

blAtopp
solvbunke
hundekvein
trAdsiv
marKrapp

engsnelle

tepperot
mjolkerot
myrhatt
myrmaure
krypsoleie
slske
vanlig fredlos
bldknapp
mjodurt
skjermsv@ve
maiblom
gullris

vanlig bjornemose
stjernemose
f urumose
palmemose
blanksigdmose
raggmose
Kransemose

Pinus sylvestris
Quercus robur
Picea abies
Rhamnus f rangula
Sorbus aucuparia
Viburnum opulus
Betula pubescens
Prunus padus
Rosa sp.
Salix aurita
Salix cinerea

Molinia caerulea
Deschampsia cespllosa
Agrostis canina
Juncus lilitormis
Poa trivialis

Equisetum pratense

Potentilla erecta
Peucedanum palustrc
Comarum palustre
Galium palustre
Ranunculus repens
Angelica sy/yestris
Lysimachia vulgaris
Succlsa prctensis
Filipendula ulmaria
Hieracium umbellatum
Maianthemum bilolium
Solidago viryaurca

Polytrichum commune
Campylium stellatum
Pleurozium schreberi
Climacium dendroides
Dicranum majus
Atrichum undulatum
Rhyt id i ade I p h u s triq u ettu s

454
2't2
1't1
433
111
1

't3
21
11
.1
.1
.1
12 3
.11
.1'l
tl

'I

'I

11

555
211
1't1
11
.11

111
33
11
1

.1
11
.l't1
'|

1

.'l

55
11
11
'l

.1
11
I

v.4
v.1
V1

v.4
v.1
il.1
1.1

1.1

1.1

l.'l
1.1

v.2
v.1

I ll.1
il t.1

t.1

tv.1

v.3
tv.1
|il.1
il t.1

il t.1

il.1
il.1
il.'l
1.1

1.1

1.1

1.1

v.5
v.1
v.1
ilt.1
il t.1

| 1.1

t.1

44
11
11
44
11
.1
1

'|

1

I

I

341
111
.1
11

Andre arter i furuskogen:

grAor (Alnus incana)
hvitveis (Anemone nemorosa)
broddtelg (D tyopteils carth u siana)
geittelg (Dryopteris dilatata)
krattmjolke (Epi lob iu m montanu m)
firkantperikum (Hypericum maculatum)

f innskjegg (Nardus stticta)
strandror (Pha Ia ris a ru nd in acea)
bringeber ( Ru bu s id aeu s)
istervier (Salix pentandra)
blAber (Vacci n iu m my rt i I lu s)
myrf iol (V iola palustris)

nosa, A. incana or Sa/x ssp. No such forests
dominated by Pinus sy/yesfris have previous-
ly been recorded from Norway. Large, well-
devefoped tussocks of the moss Polytrichum
commune is a characteristic feature of the
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forest floor. The field layer is poorly devel-
oped, but species such as Agroslis canina,
Deschampsia cespltosa, Molinia caerulea,
Comarum palustre, Peucedanum palustre,
Potentilla erecta and Succisa pratensis



occur abundantly. The pine trees are tall and
elegant. This pine forest has qualities which
probably qualify it for preservation according
to the nature conservation law. The forest is
now endangered by the new road.

Naturverninspektor Tvermyr opplyser at man alle-
rede (vinteren 1984) har startet arbeidet med kon-
kret verneframlegg pA den serpregede sumpfuru-
skogen, og at man vil foresld vernestatus som
naturreservat. Miljovernavdelingen i Telemark for-
handler ogsA med veimyndighetene om en omleg-
ging av den planlagte veitraseen utenom det bota-
n isk interessante omrAdet.

Nyfunn

Ny sargrense tor havburkne
(Asplenium marinum) i Norge
PA en ekskursjon med Rogalandsavdelingen
av Botanisk forening 3. juni 1984 til Sparhol-
men i Kvitssy, fant jeg bregnen havburkne.
Dette er forste gang planten er registrert sA
langt sor i Norge. Etter Lid 1974 er plantens
n@rmeste voksested Bsmlo i Hordaland.

Bregnene vokser langt inne i skyggefulle
bergsprekker, noe som giar al de er vanske-
lige A oppdage. Det ble forst funnet en liten
tue bare fA meter over havnivA. Deretter fant

vi tre smA tuer like ovenfor. Alle tuene hadde
fra 4-8 blad.

Bregnen ble oppdaget kort tid for vi skulle
reise hjem. Det ble derfor ikke tid til nermere
undersskelser.

Sparholmen var et tilfeldig valgt ekskur-
sjonsmAl. Det blir sagt at i Kvitsoy kommune
er det ulike mange ayer og holmer som det er
dager i Aret". Jeg er derfor tilboyelig til A tro
at havburknen mA kunne finnes pd flere av
oyenelholmene i Kvitsoy kommune.

John lnge Johnsen
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Smdstykker

Et gammelt herbarium
I Blyttia 1983 har Eckblad skrevet om biskop
Gieble Pederssons Urtebog som eksempel
pA et meget tidlig herbarium. Dessverre uei v,
ikke mer om det enn at det mA ha eksistert,
og at det sannsynligvis besto av en av tidens
illustrerte urteboker, der han la inn plantene
uhos hver Wrtis Figuru.

I Louvre stotte jeg hett titfetdigvis pA et
portrett som har en viss interesse i forbindel.
se med herbarienes historie. Det er malt i

1562 av den franske maler Francois Clouet,
som dode i1572. FsdselsAret er ukjent. Hans
arbeider gdr tilbake til 1536, og han ble hoff.
maler i '1541. Bildet forestiller hans nabo og
venn Pierre Quthe (1519 - etter 1588), som
altsd var 43 Ar gammel da det ble malt. euthe
var apoteker i Paris og hadde en tydeligvis
ganske viktig medisinsk urtehage. Hans
botaniske interesser symboliseres ved det
6pne herbarium.

Som man ser, er dette et lypisk herbarium
vivum, en bok med blanke blad som plantene
var lagt (klistret) inn i. Boken er ganske tykk
og kunne lukkes med to knyteremmer. For-
hApentlig har den hatt mellomlagspapir,
ellers ville plantene ganske snart odelegges.
Av de planter man ser, er den ene tydeligvis
Asplenium ceterach, den annen muligens en
arace.

Sammenlignet med salig biskopens herba-
rium er dette mer sofistikert fors6vidt som
det er en bok spesielt laget til formAlet.

Bildet ble innkjopt til Louvre-museet i1908
(Sterling & Adh6mer 1965:25), og jeg har ikke
sett det omtalt. Herbariene var riktignok ikke
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helt nyoppfunne den gang (Eckblad l.c.),
men bildet er i alle fall interessant som en
meget tidlig, kanskje den eldste illustrasjon
av et herbarium.

Litteratur
Eckblad, F.-E. 1983: Var et av verdens eldste

herbarier norsk? - Blyttia 41:125-121.
Sterling, C. & Adhemer, H. 1965: peintures

'Ecole francaise XlVe, XVe et XVle sidcles.

- Mus6e national des Louvres. paris.
Knut Fegri
Botanisk institutt
Universitetet i Bergen
Boks 12, N-5014 Bergen

Blyttia - igjen i bruk som botanisk
slektsnavn
De f leste vil vel ved navnet uBlyttiau tenke pa
tittelen pd dette tidsskriftet, oppkalt etter
vAre to kjente botanikere Mathias Numsen
Blytt og AxelGudbrand Blytt. Mindre kjent er
det at ogsi en av dem (M.N.Bl.)er blitt hedret
ved at hans navn er brukt som grunnlag for
slektsnavn pd planter, ikke bare 6n, men to
ganger. Dels er Blyttia-navnet blitt brukt for
gresset Blyttia suaveolens (Blytt ex Som-
merf.) Fries (1839), som vi i dag kjenner som
Cinna latif olia, huldregress. Her mAtte
slektsnavnel Blyttia vike fordi vArt gress viste
seg A hore hjemme i slekten Cinna som var
et meget eldre navn (Berg 1966). Men uansett
dette rent taksonomiske argumentet ville
Blyttia sensu Fries som alternativt navn for
Cinna ha mAttet bli forkastet av nomenklato-
risk grunn, som et "homonymr. Et Ar tidligere



Fig. 1. PortrettavParis-apotekerenPierreQutheiLouvremaltavFrancoisClouet(1562).Bildetviseret
Apent herbarium og kan vere den eldste kjente illustrasjonen av et herbarium vivum.

The portrait in the Louvre Museum by Francois Clouet of the apothecaty Pierre Quthe of Pails (1 562)
srows an open herbarium, which may reprcsent the oldest known illustration of a herbarium vivum.
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ble nemlig en helt annen planteslekt gitt nav-
nel Blyttia da Blyttia arabica, en plante av
svalerotfamilien, ble beskrevet (Arnott 1838).
Svalerot-slekten Blyttia ble imidlertid ansett
A std sAvidt ner Vincetoxicum (der vAr egen
svalerot horer hjemme) at den snart ble opp-
fort som et synonym, og dermed gikk navnet
mer eller mindre i glemmeboken.

Nyere undersokelser over svalerotfamilien
i Af rika og Arabia har nA - kanskje sammen
med en noe snevrere slektsoppfatning? -vist at dette likevel ikke var riktig. BAde '

vekstform og i blomsterkarakterer synes
Blyttia Arn. 6 vere sdvidt forskjellig fra
Vincetoxicum at den bor opprettholdes som
egen slekt (Field & Wood 1983). Blyttia-navnet
er dermed igjen kommet til heder og verdig-
het, nA for to arter med utbredelse i Saudi-
Arabia, Yemen og tropisk Ost-Afrika.

Av de to Blytt'ene er vel ssnnen Axel Blytt
den som i ettertid er blitt stAende som den
storste forskerbegavelse, og med bl.a. gode
tilknytninger til naturhistorikere pA de bri-
tiske oyene (Nordhagen '1943, Lie 1981). Han
er nok den man forst og fremst ville vente
skulle ha blitt hedret med en oppkallelse der-
fra. NA ble sdvel Fries' som Arnotts Blyttia-
navn publisert f lere Ar lsr Axel Blytt ble fodt,
og navnene er tydelig myntet pA hans far.
Hvilke forbindelser skotten George A.W.
Arnott (1799-1868) har hatt med M.N. Btytt
og hvorfor han har villet hedre Blytt pA denne
maten, er ellers uklart. I beskrivelsen av Blyt-
tia (Arnott 1838) sies ingenting som kan be-
lyse dette, og noen korrespondanse mellonr
Blytt og Arnott finnes ikke oppbevart i hAnd-
skriftsamlingen ved Universitetsbiblioteket i

Oslo.
Det er unektelig noe underlig A tenke pA

v6r norske botaniker Mathias Numsen Blytt i

forbindelse med lavvokste og torre busker i

halvorkenomr6der i disse fjerne delene av
verden !

Litteratur
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ger om okologi og innvandringshistorie. l.
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surrection of the genus Blyttia (Asclepia-
daceae). - Kew Bull. 38: 215-220.
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En ny lokalitet for Lobaria
amplissima (solvnever) pi Ostlandet
PA skitur vinteren 1980 kom jeg helt uventet
over en ny, hoytliggende lokalitet 'for Lobaria
amplissima (solvnever) pA @silandet:

Lobaria amplissima (Scop.) Forss. - Bus-
kerud, Hol, Raggsteindalen, sydsiden av
Storhovda, MN 3527, kbl. 15'16 lll, 1050 m o.h.,
pd blokk i subalpin bjorkeskog, H.H. Blom
4.4. 1980.

Arten vokste pA vestsiden av en 1,8 m hay
blokk med helning 95"-100'. Populasjonen
besto av 28 store eksemplarer, alle sterile,
men med godt utviklete cephalodier. pd
tross av iherdig leting fant jeg ikke f lere fore-
komster av arten i lia under Storhovda.

Lavsamfunnet pA blokken var dominert av
Umbilicaria cinereorufescens (sm6skjold),
foruten sslvnever selv. Dessuten inngikk Um-
bilicaria vellea (lys navlelav), tJmbiticaria
polyphylla (glatt navlelav), Hypogymnia phy-
sodes (vanlig kvistlav), Parmelia saxatilis
(grA fargelav) og mosene lJlota curvifolia
(fjellgullhette), Orthotrichum pytaisit (fugte-
bustehette) og Pterigynandrum f ilif orme
(reipmose). Blant mikrolavene gjorde Rhizo-
carpon geographicum (vanlig karilav) og Lep-
raria-arler (mjollav) seg mest gjeldende. Arts-
sammensetningen mA sies A vere noksA
vanlig pA middels eksponerte og ikke helt
torre fattigberg i den subalpine sonen, med
unntak for solvnever selvsagt.

Solvnever er en av de mest karakteristiske
kystlavene, og finnes gjerne i selskap med
andre oceaniske arter. Plantesosiologisk er
den typisk for forbundet Lobarion pulmona-
riae. Dette forbundet karakteriseres av store
bladlav som stiller haye krav til luftf uktighet
og beskyttelse. Mange av artene har kystut-
bredelse. Her inngAr nesten alle vAre Lobaria-
arter (neverlav) og dessuten andre Stictaceer
(porelav og prikklav) og Pannariaceer (fililav
og blAf iltlav). Artskonstellasjonen pA blokken



i Raggsteindalen var i sA mAte atypisk, da
ingen andre kystarter eller karakteristiske
arter for forbundet forekom her.

I hAp om i finne flere oceaniske arter i

nerheten, undersskte jeg alle blokkene og
bergveggene i den steile lia, og en etter en
dukket det opp en del vanlige folgearter for
samfunn med sslvnever: Nephroma parile
(g rynvren ge), Pe I t i ge ra co I I i n a (kystd renever),
Sticta fuligrnosa (vanlig porelav), Lobaria
scrobiculata (skrubbenever) og Leptogium
saturninum (filthinnelav). Den svakt sub-
oceaniske Lasallia pustulata (blerelav) var
vanlig pa eksponerte sigevannspAvirkete
bergvegger. Av andre arter kan nevnes: Pso-
roma hypnorum (skjellfiltlav), Nephroma bel-
/um (glattvrenge) og mosene Homalothecium
sericeum (krypsilkemose), Heterocladium di-
morphum (stridfloke), Tortula ruralls (pute-
hArstjerne), Pseudoleskeella catenulata
(stumptrAklemose), Leucodon sciuroides
(ekornmose), Thuidium abietinum (grantuja-
mose), Rhytidium rugosum (labbmose),
Orthotrichum urnigerum (hdrkragebustehet-
te) og Neckera oligocarpa (hulefellmose).
Flere av disse artene er typiske for varme
usydbergu pA litt bedre bergarter i fjellet.

Lia under Storhovda er sydostvendt og har
konkav form, noe som bidrar til dens gode
beskyttelse. Lokaliteten for sslvnever ligger i

den overste delen av bjorkefeltet som kulmi-
nerer i bratte stup. I ovre del av lia f innes f lere
mannshoye blokker som har rast ut ovenfra.
Disse pAvirker mikroklimaet i betydelig grad,
og her finnes mange skyggefulle habitater.
Alle kystartene ble funnet pA slike blokker
eller nerliggende bergvegger. Storhovda lig-
ger vendt rett mot og i liten avstand fra Hal-
lingskarvet, og dette fjellmassivet har trolig
en oceanisk innvirkning pd klimaet i Ragg-
steindalen.

Jeg besokte lokaliteten to vintre. Blokk-
siden med sslvnever er svakt overhengende
og har ingen snobeskyttelse. Arten mA her
vere sterkt utsatt for frost, og p6sken 1981
kunne jeg da ogsdr registrere betydelige ska-
der pd de storste thalli hvor f lere lober var
brukket av og thallus tor avrig var svakt brun-
farget.

PA tross av de mange forskjeller bAde kli-
matisk og floristisk mellom Raggsteindal-
forekomsten og typiske lokaliteter for sslv-
never pA ytre Vestlandet, er det ogsA en del
ioynefallende okologiske likheter. Pd ytre
Vestlandet er Lobaria amplissima serlig
vanlig i litt lysApne, men godt beskyttede

edellovskogslier med sydlig eller vestlig eks-
posisjon. Arten er her fakultativ epilitt (fore-
trekker steinsubstrat) og etableres temmelig
raskt i suksesjonen pA blokker og bergveg-
ger, ofte direkte etter mikrolavsamfunn (jfr.
Degelius 1935). Lokaliteten pd Storhovda har
den samme kombinasjon av gunstig eksposi-
sjon og et humid mikroklima. OgsA her har
solvnever etablert seg direkte pA stein blant
pionerarter.

Solvnever er en sjelden art pA Ostlandet
(jfr. Degelius 1935, Ryvarden 1974). Om fun-
net i Raggsteindalen er en reliktforekomst
(jfr. Ryvarden op.cit.) eller om lokaliten er en
utloper fra de innerste lokalitetene i Sogne-
fjorden, er vanskelig A ta stilling til.

Funnene av Lobaria amplissima og Stlcta
fuliginosa representerer nye hoydegrenser
for disse artene i Norge (jfr. Degelius 1935,
Ryvarden 1974). Herbariebelegg av sslvnever
og andre arter nevnt i artikkelen er oppbevart
ved Botanisk institutt, Universitetet i Bergen.

Litteratur
Degelius, G., 1935. Das ozeanische Element

der Strauch- und Laubflechten-Flora von
Skandinavien. Acta Phytogeogr. Suecica 7.

Ryvarden, L., 1974. Noen oseaniske lav fra
Ostlandet. Blyttia 32: 137-138.

Hans H. Blom
Botanisk lnstitutt
U n ivers itetet i T rond hei m

Sommerfeltia - en ny botanisk
monografiserie
Botanisk hage og museum ved Universitetet
i Oslo har nylig startet en ny skriftserie som
heter Sommerfeltia. Navnet er valgt til are
for den store norske botaniker og prest Soren
Christian Sommerfelt (1794-1838). Serien
skal inneholde storre artikler fra emnene
botanisk systematikk, plantegeografi, plan-
tesosiologi, planteokologi, plantemorfologi
og botanisk evolusjon.

Det trykkes en artikkel i hvert hefte, som
utgjor ett selvstendig bind pA minst 32 sider.
De fleste heftene vil fA engelsk tekst, men
noen kan bli pA norsk med et fyldig engelsk
Summary.

Heftene vil komme uregelmessig. Fast
abonnement pA serien kan tegnes, og dette
sparer 30% i forhold til A kjope heftene
enkeltvis. Forste redaktar er undertegnede.

Hefte nummer 1 er Alfred Hansen & Per
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Sunding: Flora of Macaronesia. Checklist of
vascular plants. 3. revised edition. 167 sider.
Pris kr. 60,- fritt tilsendt. I nr. 2 skriver Rune
Halvorsen & Egil Bendiksen om et plante-
sosiologisk emne f ra Telemark, og i nr. 3 be.
handler Tore Halvorsen & Liv Borgen de
makaronesiske artene av korgplanteslekten
Bubonium.

Interesserte kan fA narmere opplysninger
om Sommerfeltia ved A henvende seg til
Botanisk hage og museum.

Anders Danielsen
Botanisk hage og museum
Trondheimsveien 23 B
0562 Osto S

Fondet til dr.philos. Thekla Resvolls
minne
Fondet er knyttet til Norsk Botanisk Fore-
ning. Formdlet for fondet er A gi stotte til
norsk botanisk vitenskap, fortrinnsvis innen-
for de omrAder av botanikken hvor Thekla
Resvoll var virksom, dvs. anatomi, morfologi,
floristikk og okologi.

Renter av fondet - ca. kr.2500 - vil kun-
ne utdeles vdren 1985. Soknad om tildeling
kan sendes Norsk Botanisk Forening, adres-
se: Botanisk museum, Trondheimsveien 23 B,
0562 Oslo 5, innen 1. mai 1985.

Doktordisputaser i botanikk i 1984
Anne-Karine Dyring: "Naturmark i utbyg-
gingsomrdderu for dr.scient.-graden ved Nor-
ges Landbrukshogskole, As.

Yngvar Gauslaa: uHeat resistance and
energy budget in dif f erent Scandinavian
plantsu for dr.agric.-graden ved Norges Land-
brukshogskole, As.

Jan Reid Hole: oThe nutritive value of
silage made trom Poa pratensis ssp. a/pi
genaD tot dr.scient.-graden ved Norges Land-
brukshogskole, As.

Klaus Hoiland: "Csy11n"r'us subgenus Der-
mocybe> for dr.philos.-graden ved Universi-
tetet i Oslo.

Leiv M. Mortensen: uEffect of CO, enrich-
ment on photosynthesis and growth of some
greenhouse plantso for dr.agric.-graden ved
Norges Landbrukshsgskole, As.

Olav Martin Synnes: nBiologi og forekomst
av knereverumpe (Alopecurus geniculafus L.)
og kontroll av knereverumpe og tunrapp (Poa
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annua L.) i planta engrapp (Poa pratensis L.)
lil fra" for dr.scient.-graden ved Statens plan-
tevern, As.

Hans Utkilen: uStudies of magnesium-
limited growth of the cyanobacteiium Ana-
cystis nidulansD for dr.philos.-graden ved
Universitetet i Oslo.

KAre Venn: uFrost and fungal injuries to
Norway spruce seedlings overwintering in
forest nurseries, for dr.agric.-graden ved
Norsk institutt for skogforskning, As.

Universitetet i Oslo
Hovedfag; VArsemesteret: (Cand.real.) Marit
Fosby: Studier innen Anthericum l. og Chlo-
rophytum Ker. - med spesiell vekt pA slekts-
avgrensing. - Sissel Traavik: Agaricales og
Gasteromycetales i parker/gravlunder i Oslo.

- Gunnar Futseter: Livssyklus og fore-
komst av Ralfsia borneti Kinck., Petalonia
iascia (O.F. MUll.) Kuntze og Scytosiphon
lomentaria (Lyngb.) Link i indre Oslofjord.

(Cand.scient.) Jan Gulbrandsen: Den bore-
ale vegetasjonsvariasjon langs den klimatis-
ke hoygradient i GausdalomrAdet, Ost-Nor-
ge. - Christian Brochmann: Evaluation of
methods for hybrid analysis, exemplified by
hybridization in Argyranthemum (Astera-
ceae). - Anneke Ruppel: Effekt av triaconta-
nol pA vekst, fotosyntese og fotorespirasjon
hos Anacystis nidulans og Chlamydomonas
reinhardtii. - Hdkon Wergeland: Effekten av
triacontanol pd vekst og utvikling hos salat-
planter (Lactuca capitata L.) dyrket i normal
og hay COr-konsentrasjon. - Ove Larsen:
Response of young barley plants to water-
logging, as related to concentration and bio-
synthesis of ethylene and ethane, and to soil
reduction potential. - Helga Nes: Factors
inf luencing the production of geosmin by the
cyanobacterium Oscil/atoria brevis (K0tz.)
Gom. - Anniken Selvig; Morfologiske og en-
zymatiske forandringer i endospermen hos
bygg i maltingsperioden. - Endre Sjovold:
Virkninger av varierende COr-trykk og Oz-
trykk samt triacontanol pA veksten av Chla-
mydomon as rei n h ard t i i dyrket i batchkulturer
og turbidostat. - Marit Siri Jorde: Virkning
av Azolla pinnata og urea pd vekst og avling
av vdtlandsris, Oryza sativa L. Nitrogenf ikse-
ring hos Azolla pinnata - Anabaena azollae.

- Kari Holter: Virkning av urea, (NHo)rSOo og
N-gjodslingstidspunkt pA avling av vAtlands-
ris Oryza sativa. Undersskelse av redoks-



potensialet og Fe2+ i oversvomt jord. -Hanne-Grete Nilsen: Virkning av triacontanol
p6 spiring av mais og pd vekst og stivelses-
innhold hos tomatplanter dyrket i normal og
hoy COr-konsentrasjon. - Kari Husa: Fak-
torer som p6virker COr-innholdet i gass eks-
trahert tra Lemna gibba. - Ann-Lill Hafnet
Undersskelse av lgE-bindende egenskaper
hos I uf tveisbakterier.

Hostsemesteret: (Cand.scient.) John Diet.
richson & Helen Hoydal: Taksonomisk under.
sokelse av slekten Galerina Earle (Basidio.
mycetes, Agaricales) fra lavlandet i Norge.

- Kari Johnsen & Ellen Camilla Alfsen: Stu-
dier innen ost-afrikansk Drimiopsis Lind. &
Paxt. (Liliaceae). - Kristina Rasmussen Mo-
dalsli: lvasivitetsundersskelse av S. f lexneri.

- Erik Norgaard: Syntese og funksjon av
polyaminer hos Chloroflexus auranthiacus
oK-70-f r.

Universitetet i Bergen
Hovedfag: VArsemesteret: (Cand.real.) Ole
Nordmark: En undersskelse av vinterbeitene
for rein i Fjellheimen villreinomrAde. - Ruth
Marie Paulson: Kapasitetsmonster for indu-
serbar isocitratlyase i synkrone kulturer av
Chlamydomonas reinhardtii. Kristin
Borud: Nedbryting og organismediversitet i

termofil kloakkslamkompost ved tilnermet
konstante temperaturer. - Ragnhild Wiik:
Aerococcus viridans var. homari i norsk hum-
mer? P6visning og genetisk karakterisering
av bakterien.

(Cand.scient.) Svenn Sivertssen: Pollen-
registrering pA Vestlandet, '1978-81. En vur-
dering av sammenhengen mellom luftens
pollenkonsentrasjoner og verforhold pA Mil-
de, Bergen og Lofthus. - Hilde DamsgArd:
Vegetasjonsokologiske undersokelser av
strandkratt pA Flekkeroy, Vest-Agder. - Ing-
vard J. Schistad: Virkning av cytokinin p6
klorofyllnedbryting i avkuttete byggblad -en metodestudie. - Kjell Arne Hoff: Bakte-
rier og gyting. Kvantitativ og kvalitativ under-
sskelse av bakteriesamfunnet iet akvakultur-
anlegg. - Terje Moving: Membranbundne
adenosintrifosfataser: Virkning av lipider og
detergenter.

Hostsemesteret: (Cand.real.) Astri Botnen:
Lavfloraen i steilvegg og overheng pA Bjar-
nen, Os, Hordaland.

(Cand.scient.) Lisbeth Prssch-Danielsen:
En paleookologisk studie av Osmunda rega-
/is L. - lokaliteten i Kvam, Hordaland. -

Bjorn Olav Lea: Struktur og vegetasjonsdyna.
mikk i en rik lsvskog i indre Sogn. - Geir
Hovik Hansen; Synkronisering og karakteri.
sering av synkron vekst hos Chlamydomonas
vectensis. Bruk av C. yeclensis som testorga-
nisme i giftighetstest. - Gro Johnsen: lso-
lation and characterization of Oscillatoria
agardhiiDNA. Growth ot O. agardhil and pro.
cedure for isolating pure O. agardhii DNA
from laboratory culture and from naturally
occurring water bloom. - Kjetil B. Asbakk:
Monoklonale antistoffer mot Staphylococ-
cus aureus peptidoglycan.

Universitetet i Trondheim
Hovedfag: VArsemesteret: (Cand.real.) Atle
Bones: Fordeling, forekomst, utvikling og
ultrastruktur av myrosinceller i hvitsennep
(Sinapis alba L.) og reddik (Raphanus saflyus
L.). - Odd Gunnar Brakstad: lmmunologiske
studier av ytre membran proteiner hos Neis-
seria meningitis, stamme 44176. - Geir
Slupphaug: Effekter av hurtig klinostat pA
vekst og utvikling i ratler av hoyere planter.

- Tor Sordal Bue: Verknad av redusert foto-
synteselys pA unge granplanter (Picea abies
(L.) Karst.). - Trond Roger Skotvold: Be-
groing, vannkjemi og endogene c/p- c/n-for-
hold i alger som mdl for neringssaltbelast-
ning i vassdrag.

(Cand.scient.) Anne-Sofie Hafstad: Myro-
sinaseaktivitet og myrosinceller i kinakAl
(Brassica chinensis) og raps (Brassica
napus). - Grete Berge Owren: Vegetasjons-
historie pA Dovrefjel l. Undertittel: Utvikl ingen
gjennom de siste 9000 dr.

Hsstsemesteret: (Cand.real.) Olve Romyhr:
Undersokelser av epidermal DT-diaforase-
aktivitet hos hArlose mus etter pAvirkning av
kreftfremkallende stoffer - sammenheng
mellom DT-diaforese-induksjon og tetra-
zoliumtest. - Arild Krovold: En taksonomisk
undersokelse av Viola canina L. - V. mon-
t a n a L. -kom plekset i Orklada I f s rel, Sar-T ran-
delag. - Kari Aa: En undersokelse av oligo-
trofe bakterier i jord. - Inga Elise Bruteig;
Epifyttisk lav som indikator pA luftforureining
i Aust-Finnmark.

Universitetet i Tromss
Hovedfag: VArsemesteret: (Cand.real./Cand.-
scient.) Sigbjorn P. Dunfjeld: Boletaceae i

Nord-Norge. Systematikk, okologi og utbre-
delse. - Erling Sandsdalen: Vert/parasitt-
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forholdet BygglRhynchosporium seca/is.'
Celleveggnedbrytende enzymer og deres rol-
le i infeksjonsprosessen. - Mette Marianne
Svenning: Omsetning av L-tryptofan til indol'
eddiksyre hos villtyper og mutanter av Rhizo-
bium leguminosarum. - Espen Paus: Regu-
lering av hvile og vekst hos Salix polarisWg.

Biosystematiskt symposium om
Nordens flora
Bergianska botaniska tragArden i Stockholm
f irar 1985 ett jubileum. DA har 100 Ar f0rf lutit
sedan professor Veit Wittrock anlade trdd-
gArden i Frescati vid Brunnsviken i norra
Stockholm, dit den mAste flyttas nAr Stock-
holms stad bOrjade breda ut sig over fOre-
g6ngaren, broderna Bergius trddg6rd, som
lAg i nuvarande Vasastaden.

Med anledning av jubileet kommerett sym-
posium kallat "Biosystematics in the Nordic
flora" att ordnas 27-29 augusti 1985. (Bio-
systematik dr den vAxtsystematik som lAgger
observationer och experiment pd levande
material - i odling och i f6lt - till grund f6r
arbetet.) Forskare frAn alla Nordens lAnder
kommer att rapportera om sina arbeten med

kritiska arter och grupper i den skandina-
viska kilrlvtixtf loran. NAgra utomnordiska
forskare som sysslar med for oss sarskilt
intressanta v6xtgrupper har ocksA inbjudits.
En del f6redrag blir mer allmdnna, t ex Over-
sikt av problem i vAr fjAllflora eller biosyste-
matikens relationer till andra grenar av bota-
niken. F6redragen kommer att hellas pA eng-
elska. Den 30.8 anordnas en exkursion till
Stockholms skiirgArd.

Stockholms universitet och Kungl. Veten-
skapsakademin, tradgdrdens huvudmAn
genom tiderna, stoder symposiet.

Program kan rekvireras frAn Bergianska
botaniska tr6dgArden, Box 50017, 10405
Stockholm. I detta anges ocksd kostnader
fOr mAltider, exkursion m.m. Anm6lan fOre
1 juni ilr nodvAndig f6r den som vill deltaga i

s6dana arrangemang eller fA rum bokat i

Stockholm genom symposiesekretariatet
(blankett finns i programmet). Att ah0ra sjal-
va fOredragen 96r bra utan foranmdlan.

Bengt Jonsell
Be rg i a n s ka t r iid g d rde n
Box 50017
5104 05 Stockholm
Sverlge
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Bokanmeldelser

Sokelys pi Darwin
Nils Chr. Stenseth & Thore Lie (red.): Evo-
lusjonsteorien. Status i norsk lorskning og
samfunnsdebatt. Gyldendal Norsk Forlag,
Oslo, 1984. Pris kr 195,-

For d markere at det var gAtt 100 Ar siden
Charles Darwin dode, arrangerte Universi-
tetet i Oslo vAren 1982 et ukes-seminar om
evolusjonsteoriens og darwinismens status i

dag. I seg sjol var dette seminaret - i norsk
sammenheng - et historisk mste. For A
sitere: uDet er ikke hver dag biologer, paleon-
tologer, sosiologer, f ilologer, teologer og lek-
folk diskuterer og informerer hverandre om
sine synspunkter.> Boka bestAr i hovedsak
av de innleggene som ble holdt pA seminaret;
riktignok i bearbeidet form og med noen
kapitler i tillegg.

Enhver bok mA anmeldes med hensyn til
det publikum den er skrevet for, og det som
sldr meg er sporsmAlet om hvilken mAlgrup-
pe denne boka er rettet mot: Er det forskere
ved universitet og hogskoler, lektorer og
lerere i skolen, eller lekfolket - den interes-
serte almenhet? Det er her jeg fdr problemer.
Personlig synes jeg at boka i alt for stor grad
er skrevet av fagfolk for fagfolk - et prinsipp
som dessverre er blitt ganske utbredt for
bsker som fra utgiverens side presenteres
som publikumsboker. Og det virker som om
det er det breie publikum forlaget har tenkt 6
nA med denne boka.

Jeg er redd mange lektorer og lerere sd
vel som interesserte lekfolk vil fd oroblemer
med A tilegne seg mye av stoffet. Dessverre
er mange av artiklene skrevet i et tungt aka.

demisk sprdk som mer minner om foreles-
ningskompendier enn populervitenskap. -Her vil jeg rose de botanikerne som har levert
bidrag. Jeg synes bAde Jostein Goksoyr,
Thore Lie, Morten Laane og Inger Nordal bru-
ker et mye enklere sprAk enn mange av de
avrige forfatterne, og dessuten zoologene
Per Bergan og KAre Elgmork som har skrevet
noen bef riende lettleste og informative artik-
ler.

Dette med framstillingsformen er synd.
Boka er altfor vesentlig til A bli satt ulest i

bokhylla pA grunn av ugjennomtrengelig
stoff. Men la dette v@re sagt. Bortsett fra
noen etter min mening overf lodige artikler, er
boka i det store og hele glimrende! Evolu-
sJonsteorien og darwinismen er igjen kom-
met i sokelyset og blitt satt under debatt,
blant annet pA grunn av visse fossilfunn og
noen paleontologers tolkninger av disse i ret-
ning av nbevis" pd sprangvis artsdannelse.
Slike tolkninger er blitt tatt opp av kreasjonis-
tene (tilhengere av skapelse) og kommet ut
igjen itemmelig ufordoyd form, og populere
pAstander som (Darwin tok feilu havner raskt
i pressen. Videre blir evolusjonsteorien ofte
diskutert i presse og kringkasting ut f ra mot-
setningen skapelse/utviklingslare, hvor de-
battantene begrenses til 6n teolog (les krea-
sjonist) og 6n naturforsker (som ikke nsdven-
digvis er biolog). Det som debatteres er ska-
pelse/ikke skapelse, andre og mer interes-
sante sider ved utviklingsteorien blir sjelden
tatt opp. Boka om evolusjonsteorien er derfor
et viktig korrektiv og supplement til dagens
debatt, samtidig som den nyanserer synet pA
evolusjon, darwinisme og skapelse.
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Samtidig behandler boka emner som aldri
har vert tatt opp pd norsk annet enn i fag-
tidsskrifter og avisinnlegg; f.eks. sosiobio-
logi, fenetisk og cladistisk analyse, popula-
sjonsgenetikk og ny-darwinisme, og ikke
minst utviklingslerens historie i Norge. -
For botanikkens vedkommende kan vi merke
oss at Axel Blytt var ivrig tilhenger av Dar-
wins lere (noe som allerede burde vere kjent
for Blyttias lesere).

Et konkret norsk botanisk bidrag til utvik-
lingsleren omtales ogsA: Det gjelder oslo-
sildre (Saxif raga osloensls/. Denne arten har
oppstdtt etter at isen smeltet ved at de to
artene trefingersildre (S. tridactylites) og
skAresildre (5. adscendensl krysset seg og
dannet en hybrid. Ved kromosomfordobling
hos hybriden oppsto oslosildren. - Riktig-
nok dreier det seg om en ganske spesiell
form for artsdannelse: hybridisering med pA-

folgende kromosomfordobling. Men det er jo
artig at vi i vAr hjemlige f lora har eksempler
p6 nyoppstAtte arter. Et kjerkomment argu-
ment i diskusjon med kreasjonister og andre
skapelsestilhengere.

Som nevnt i begynnelsen er dette en typisk
tema-bok der darwinismen og utviklings-
leren belyses og omtales under forskjellige
synsvinkler som i stor grad er preget av den
enkelte bidragsyters personlige meninger og
forskn ingsresu ltater.

Den forste delen om den darwinistiske evo-
lusjonsteoriens historie, grunnlag og kritikk,
liker jeg spesielt godt. Her fdr vi en historisk
oppsummering fra Aristoteles til ny-darwinis-
me og molekylergenetikk, samt en disku-
sjon av de vitenskapsteoretiske strukturer
for darwinismen. Ogsd del 4 om artsbegrepet
og systematikkens forhold til evolusjonsteo-
rien og del 5 om molekylerbiologiens, gene-
tikkens og mikrobiologiens bidrag til evolu-
sjonsbiologien, er nyttig lesning og burde bli
obligatorisk for alle som arbeider med syste-
matikk og evolusjon, sjol om jeg har vanske-
ligheter med 6 svelge alle de cladistiske ut-
sagnene om disse metodenes vitenskapelige
fortreffelighet. Del6 om menneskets avstam-
ning, kropp og kultur er jeg temmelig skuffet
over. Her vies det altfor mye plass til sosio-
biologi og ideologiske betraktninger, og alt-
for lite plass til hva vi egentlig vet om men-
neskets biologiske avstamning og utvikling.
Kdre Elgmorks artikkel om menneskets utvik-
ling er god og informativ, men altfor snau
tatt i betraktning all den plassen som er gitt
sosiobiologien - tidas mote-vitenskap. Jeg
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spor: Fortjener sosiobiologien en sA brei
plass i denne boka? Og hva har artiklene til
Reidunn Aalen og Jesper Hoffmeyer her A

gjore? Riktignok mA Aalens artikkel om
sosiobiologi og kvinnef rigjoring forsvares
nAr det er lagt sA sterk vekt pA sosiobiolo-
gien som kan virke noksA mannssjAvinistisk.
Men Hoff meyers innlegg er noe tdkeprat som
aldri burde ha vert tatt inn i boka.

Den siste delen behandler emnet teologi
og utviklingslare. Dette er en av bokas bedre
deler, serlig fordi ankepunktene mellom
skapertro og evolusjonsteori belyses fra f lere
og mer nyanserte sider enn hva som er vanlig
i dagens debatt. Og sjol om jeg er dypt uenig
i Odd Sebos synspunkter, er innlegget hans
bef riende orovoserende!

Klaus Hailand

Nyttige soppboker
E. Michael, B. Hennig, H. Kreisel: Handbuch
fUr Pilzfreunde. 5 Band, 2 Auf l. nybearbeidet
av Hanns Kreisel. VEB Gustav Fischer Ver-
lag. Jena. 1983. 408 s. DM 65,-.

Et nytt bind er kommet i dette 6-binds verk
som opprinnelig var ment som et rent popu-
larvitenskapelig verk, men som under pro-
fessor Kreisels redaksjon er bragt opp p6 et
faglig sett meget hoyt nivd.

Det foreliggende bind dreier seg om risker
og kremler, og bygger som tidligere utgaver
pA fargeillustrasjoner med tilhorende tekst.
Den er detaljert, klart ordnet, og med meget
verdifulle opplysninger om utbredelse og
forekomstsett ikke bare i Tyskland, men i

hele Europa. Her synes jeg riktignok at Norge
er noe stemoderlig behandlet, idet man ofte
fAr inntrykk av at forekomst i Sverige er langt
bedre kjent. F.eks. angis om bokeriske, Lac-
tarius blennius. at denne i Nord-Europa er
sjelden og under plantet radbak, f.eks. i

Stockholm og Kaliningrad. I Norge er boke-
risken temmelig vanlig under plantet eller
selvsAdd bsk fra Oslo-trakten til Molde. Det
er tydelig at vi i europeisk sammenheng ennA
ikke er helt inne i bildet, men vi savner riktig-
nok norske monograf ier om risker og kremler.

Ved siden av denne spesielle del innehol-
der bindet, som de avrige, ogsA en generell
del. Denne gang dreier det seg om soppenes
avstamning og evolusjon inklusive et kapittel
om fossile sopp. Dessuten om teratologi =
misdannelser hos fruktlegemer. Det forste



temaet gir en balansert og ajourfort f remstir-
ling av de mange teorier om soppenes opp-
rinnelse, polyfyletisk eller monofyletisk, -og de forskjellige hypoteser om den videre
evolusjon innen soppriket. Det er et mang-
slungent og fascinerende tema hvor det ikke
er mangel pA meninger. Kreisel har fremstilt
de fleste med fin objektivitet.

Kapitlet om fossile sopp er nyttig, - men i

fylogenetiske spekulasjoner har de spilt en
minimal rolle, som rimelig kan vere. De fles-
te sopparter vil neppe etterlate seg det rin-
geste spor, - og dermed blir utvalget av fos_
sile sopp meget snevert.

Teratologi har lett for a bli et slags raritets_
kabinett. Morchelloide og tremelloide frukt-
legemer innbyr kanskje mer til gjettekonkur-
ranser enn noe annet, men Kreisel antyder
muligheten av at teratologien kan ha videre
aspekter.

Det kan vere nyttig A merke seg at de
generelle kapitlene ledsages av litteratur-
lister som er svart up to date.

Av dette verk foreligger n6 i nyutgave, -dvs. med Kreisel som forfatter eller redaktsr,
bind l, lll, V og Vl. Det siste inneholder be-
stemmelsesnoklertil slektene, et hovedregis-
ter etc., men er allerede utsolgt.

Verket utkommer i Ost-Tyskland. Hanns
Kreisel er professor ved Universitetet i Greif s-
wald, og en av Ost-Tysklands ledende myko-
loger.

Det vil kanskje ikke vere sA lett A fd tak i
verket i Norge, - men det er vel verdt for-
soket!

Finn-Egit Eckbtad

Mer om urtemedisin
V d re med is i n ske p la nter. Trollskap, tradisjon
og legekunst. 466 sider. Forlaget Det Beste
1984. Kr 248,- '

Den foreliggende boken er utgitt i flere land,
og nd ogsA i Norge. Den norske versjonen
bygger pA den svenske og tyske utgaven.
Oversettelse og tilpasninger til norsk folke-
medisinsk tradisjon er et resultat av manges
bidrag: Ove Arbo Hoeg (hovedkonsulent),
Anne Sof ie Wyller Christophersen, Thorbjorn
Faarlund, Eva Mehre Lauritzen, Sverre Lsk-
ken, Bjorn Olav Rossberg, Per H. Salvesen og
Rune Sevre. Boken er ordnet i 5 hovedkapit-
ler: ('1) Plantene i legekunstens historie, (2)
Vekstenes biologi, (3) Urtebok, (4) Myter, kult
og magi og (5) Husrdd.

Boka starter med legekunsten i oldtidens
Mesopotamia dr 4000 f.Kr. Vi bringes innom
Hippokrates (legekunstens far) og hans
humoral-lere som skulle komme til i domi-
nere legekunsten f ram til nyere tid. Men i be-
gynnelsen av forrige drhundre skjer det en
forandring. Den akademiske medisin eller
skolemedisinen baserer seg i okende grad
pd naturvitenskapelige teorier og erkjennel-
se. Rottene tilbake til urtemedisinen og her-
balismen sages av 6n for 6n inntil det bare er
et par siderotter igjen som sorger for stoff.
opptak til vAr moderne farmasi. Andre ideer
om og stromninger innen legekunst forkas-
tes, men fortsetter likevel A leve som alterna-
tive behandlingsformer. Avsnittene i boken
om kvaksalvere, homoopati og antroposo-
fiens historie i Norge er interessant lesning.
For avrig er det historiske kapiilet ypperlig il-
lustrert. Her er det mange motiver hentet fra
antikke boksamlinger og store kunstmuseer
i Europa.

Vekstenes biologi er kanskje bokens beste
populervitenskapelige bidrag. pii 40 sider
f6s en innforing i plantenes morfologi,
nomenklatur, klassifikasjon og deres aktive
innholdsstoffer, og det gjores bAde enkelt og
presist. Etter A ha lest dette kapiilet er lese-
ren brakt opp pa et godt skolert nivA og er
klar til d begynne med selve urteboken.

Urteboken er hovedmassen. Her omtales
177 planter fra skandinavisk folkemedisin
(hvorav over 50 er nye sammenholdt med den
svenske utgaven), 44 giftplanter med forgift-
ningssymptomer og forstehjelp-behandling,
og 51 beryktede eksotiske vekster. Innen
hvert avsnitt omtales plantene alfabetisk
etter norske navn. Framstillingsformen er til-
talende. Forst presenteres kulturhistoriske
og folkemedisinske aspekter og litt om even.
tuelt moderne bruksomrdde, innholdsstoffer
og fysiologiske virkninger. Deretter gis en
konsentrert og oppdatert oversikt over det
vitenskapelige fakta-stoffet, pent rammet
inn nederst pA siden. Her omtales plantenes
kjennetegn, utbredelse, aktive innholdsstof-
fer, eventuell giftighet og terapeutisk bruk.
Opplysninger om plantenes offisinelle bruk i

Norge, dvs. om de er registrert for apotek-
salg, er ogsd tatt med.

Denne presise f ramstillingen sammen med
fargefotografier og strektegninger av hver
planteart gjor boken til noe mer enn den
gjengse urtebok. Naturinteresserte vil gan-
ske sikkert ha glede av boken. Den vil ogsA
tlye som oppslagsbok for fagfotk og stu-
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denter innen botaniske, farmasoytiske, medi-
sinske og kjemiske disipliner. Her finns
forstehAnds opplysninger om det meste an-
gAende medisinplanter. Anmelderen har selv
hatt stor glede av boken til kursbruk for far-
masistudenter, og studentene finner den
svert nyttig.

Boka avrundes med underholdende kultur-
historisk stoff. Skjont det siste avsnittet om
husrAd og oppskrifter kan anmelderen styre
sin begeistring for. Er det sA ingenting i set-
te fingeren pA? Det er klart det vil vere.
F.eks. i Tabell 2, side 8'1 som viser en oversikt
over plantealkaloider og deres forekomst, er
muskarin framhevet som et viktig alkaloid i

rod fluesopp. Dette er dessverre ingen opp-
datering av kunnskap, men snarere et tilbaks
steg. | 15 Ar har vi nd visst at mengden mus-
karin i rod f luesopp er forsvinnende liten og
ikke tilstrekkelig til d gi muskarinforgiftning.
Derimot ville forekomsten av muskarin i visse
trevlesopper og traktsopper vart verd d nev-
ne. NAr sopp-alkaloider er tatt med i tabellen,
hvorfor da ikke ta med ibotensyre og muski-
mol som jo vitterlig finns i rod f luesopp nok
til A gi forgiftningssymptomer?

Ogsd avsnittet om 'Ordforklaringer' helt til
slutt mA oppdateres. Her er det mye toys og
klumpete definisjoner. Systematikerne kan
f.eks. se pA forklaringen til 'artsepitet', kje-
mikerne og farmasoytene pd 'alilatiske for-
bindelser' og medisinerne pA 'angina pecto-
ris', og de vil trolig skjonne hva jeg mener.
Dette er eksempler bare fra alfabetets A.

Det som i forste rekke gir boken styrke er

den faglige bredde hvorved plantene er be-
handlet. De mange botaniske medarbeiderne
har sorget for at plantenes kjennetegn, vok-
sesteder og utbredelse er grundig og presist
behandlet. Det samme gjelder det kjemisk-
farmakognostiske stoffet. Bearbeidelsen av
det medisinske og humanfysiologiske stoffet
er imidlertid ofte preget av upresisheter.
Ogsd dette stoffet vil kunne gjores 'folkelig'
uten upresisheter. Det skulle heller ikke vere
nodvendig med nykonstruerte ord der voka-
bularet allerede er til stede. F.eks. er bron-
kialkatarr neppe noen forbedring av det alle-
rede innarbeidete og forstdelige bronkitt. Ut-
trykk som menstruasjonsbefordrende, mens-
truasjonsregulerende, menstruasjonsdriven-
de og menstruasjonsokende - stAr vi her
overfor samme sak? At noen planter beteg-
nes adstringerende, mens andre beskrives i

ordelag som 'f6r kar til A trekke seg sammen
og stopper blodninger' etc., er det ikke her
rimelig A fortelle leseren at dette er det sam-
me? Hvorfor er ikke ordet adstringerende tatt
med i ordforklaringen bak? Jeg er sikker pA

at ikke hvermann vet hva det er. PA denne
mAten kunne jeg fortsette d trekke f ram eks-
empler som bare vil understreke at boken
hadde vert tjent med en medisinsk konsu-
lent. Det ville vel i dette tilfellet neppe fAtt av-
gjorende rolle for prisen. Prisen er under 300
kroner, og det er svert rimelig for en bok av
dette faglige og tekniske format. For dem
som er interessert i medisinplanter, kultur-
historie og natur er boka et funn.

Trond Schumacher
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Bror Tunblad

Vi bekjemper skadedyr

og s5ilrdommu i hagen
Eplene er markstukne, berbuskene mister bladene og rosene
herjes av mengder av smA, utrivelige kryp. Hva kan Arsaken
vrere, og hvordan skal vi bekjempe skadene?

Da er det vi trenger et godt hjelpemiddel. I denne rikt illustrer-
te boka fAr vi raskt greie pA hva som kan gjores.

I tillegg til A beskrive sykdommer og botemidler inneholder
boka ogs6 opplysninger om veksthus, forebyggende tiltak,
plantevernmidler og klimaskader.

Boka er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Halvor
B. Gjrerum og Trygve Rygg. Begge er ansatt i Statens plante-
vern og arbeider med henholdsvis soppsykdommer og skade-
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Forsidebilde: VAr mest arktiske
valmue, Papaver dahlianum
(svalbardvalmue), f innes pA

Varangerhalvoya i Finnmark
og pA Svalbard og Gronland.
Det hevdes at denne arten har
overlevet pa isfrie refugier
under siste istid. Bildet er fra
Juov'lajAkka i Nedre Tana.
Foto: iuli 1983, Klaus Hsiland.
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