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Fra redaksjonen

Landets forste professor i botanikk, Christen
Smith, ble fsdt den 16. oktober 1785. Blyttia
markerer 200 Ars jubileet for hans fsdsel
med en artikkel av professor Per Sunding om
planter oppkalt etter ham.

Christen Smith dsde i Kongo i 1816, bare
31 Ar gammel. Sitt korte livslop til tross, rakk
han A sette betydelige spor etter seg i norsk
botanikk.

Han var utdannet som lege og tok medi-
sinsk embedseksamen i Ksbenhavn i 1808.

Men det var botanikken som var hans store
interesse. I Ksbenhavn kom han i kontakt
med den norskfodte botanikeren Martin Vahl
og den danske botanikk-professoren J.W,
Hornemann. Smith regnes som Hornemanns
elev (jfr. Rolf Nordhagens artikkel "Professor
Christen Smith og Botanisk Hage pd fayen.
Et 150-Ars minneo i Blyttia 22:133-158, '1964).

I Arene 1807-'1813 foretok Smith impone-
rende lange og strabasiose botaniserings-
turer i Norge: 1) Ringerike - Toten - Hed-
mark - Tronfjell - Rsros - Tydalsfjellene

- Oppdal - Trondheimsfjorden; 2)Telemark

- Hardangervidda - Hallingdal; 3) Kongs-
berg - Rjukan - Mosvatn - Hardangervid'
da - Kinsarvik (besteg Hdrteigen) - Folge-
fonna - Kvinnherad - Sunnhordland -
Jostedalsbreen - Indre Sogn - Filefjell; 4)

Kysten Drammen - Kristiansand; 5) Valdres

- Jotunheimen - Lesja - Sunndalsfjelle-
ne - Oppdalsfjellene - Kvikne - Tolga -
Roros - Stugudal i Tydalen - Tronfjell -
Folldalen - Ringebufjellene - Gausdal -
Vang i Valdres - Land. Dels reiste han alene,
dels sammen med datidens botanikere og
amala(et i Norge og Danmark: professor
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Hornemann fra Kobenhavn, de danske bota-
nikerne Wormskiold og J.F. Schouw og nor-
ske amatsrer som presten P.V. Deinboll, over-
lerer M.R. Flor, prost N. Hertzberg, stifts'
prost H. Engelhart og lerer Klungeland. Av
botaniske resultater fra disse turene skal vi
bare kort framheve oppdagelsen av stiv-
sildre, Saxitraga hieracifolia, og urvalmue,
Papaver relictum.

Den 1. juni 1814 ble Smith utnevnt til pro-
fessor i botanikk ved det nyopprettete ('1811)

Kgl. Norske Frederiks Universitet i Christi-
ania og til bestyrer av den botaniske hagen
pA Toyen. Han var med pA de fsrste rAdslag-
ninger vedrorende utforming og plassering
av den botaniske hagen, men la sA ut pd en
lang utenlandsreise samme Ar. Dette hadde
han uttrykkelig forbeholdt seg retten til ved
ansettelsen.
besokte Kanarioyene, Kapp Verde-oyene og
til sist Kongo, der han sA tragisk endte sitt liv
alt i 1816. Christen Smith rakk derfor ikke A

publisere sA mange botaniske resultater.
Men han stir som autor for f lere av de nyopp-
dagete plantene fra denne reisen, og listen
med planter oppkalt etter vAr lorste profesjo'
nelle botaniker er, som Sunding viser, impo-
nerende lang.

Og vi har fortsatt et hoyst levende minne
om Christen Smith i Botanisk hage iOslo. Av
de frs han sendte hjem fra Kanarioyene i

1815 ga ett opphav til en staselig kanarisk
daddelpalme, Phoenix canariensis, som i en
alder av 170 6r volder en del problemer, ikke
p.g.a. alderdomsvakhet, men p.g.a. sin usvek-
kete livskraft i de altfor lave, gamle vekst-
husene pd Toyen!
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Plantenavn oppkalt etter
Christen Smith
Plants named after the Norwegian botanist Christen Smith

Per Sunding

Botanisk hage og
Trondheimsvn. 23

museum, Universitetet i Oslo
B, 0562 Oslo 5

En meget benyttet mAte A hedre velfortjente
botanikere pA er A kalle opp planter etter
dem. I den sammenhengen tenker man gjer-
ne pA plantens latinske navn. Et slikt latinsk
navn bestdr oftest av et slektsnavn og et arts-
ledd (artsepitet). Det (gjevesteD vil naturligvis
vare ndr vedkommende botanikers navn er A
finne igjen i det fsrstnevnte, i slektsnavnet.
Noen fA eksempler pA slektsnavn navngitt
etter norske botanikere har vi i Gunnera,
Sommerfeltia, Blyttia og Lidia, etter hen-
holdsvis Johan Ernst Gunnerus, Ssren Chris-
tian Sommerfelt, Matthias Numsen Blytt og
sonnen Axel, og Johannes Lid. Anslagsvis et
trevdetalls norske botanikeres navn kan gjen.
f innes i slike slektsnavn.

Ogsd artsepitetet kan ha et personnavn
som stamme, bayet i adjektivisk eller i geni-
tivs form. I vAr egen f lora finner vi navn som
Papaver dahlianum og Antennaria nordhage-
niana.

VAr forste professor i botanikk, Christen
Smith, som i Ar ble fsdt lor 200 Ar siden
(1785-1816), var en av vAre mest farverike
botanikere og har vart omtalt mange ganger
tidligere (se f.eks. Holmboe 1916, Lynge'1951,
Nordhagen 1964). Han var en pion6r som
vitenskapsmann, og det pA en tid da det var
mange botaniske uhvite f lekkerr pA verdens-
kartet. Det er sdledes forstdelig at mange
kan ha folt seg kallet til A gi nybeskrevne
arter navn etter ham. Faktisk er det neppe
noen annen norsk botaniker som sA ofte har
f6tt planter oppkalt etter seg, riktignok ute-
lukkende etter sin doc.

Planteslekten Smithia f innes ganske visst
(sdgar i tre forskjellige betydninger, hvorav
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bare en vil kunne vare gyldig). Men nA er nav-
net Smith et vanlig engelsk navn, og plante-
navnet (-navnene) Smithia er av eldre dato
enn (varD Christen Smith. De stammer alle
fra slutten pA 1700-tallet og sikter pA andre
botanikere, forst og f remst SirJames Edward
Smith (1759-'1828), grunnleggeren av det
erverdige Linnean Society i London. OgsA
andre navneformer som Smithiella, Smithi-
antha, Smithiodendron og Smithorchis har
blitt beskrevet, men det samme gjelder dem,

- de gAr tilbake pA helt andre personer. SA
selv om Christen Smith nok kunne ha fortjent
A fA en planteslekt oppkalt etter seg, er tyde-
ligvis de aktuelle navneformene uoppbruktu.

Dette fant nok ogsA den kjente sveitsiske
botanikeren A.P. De Candolle ut, men fant
likevel pd en losning: | 1824 beskrev han en
ny slekt av lindefamilien pA grunnlag av
materiale f ra Kongo, samlet av Smith, og kal-
te den Chlsf iana etter Christian(!)Smith (f ig.
1). Navneformen Christian Smith, eller rettere
sagt denne feilskrivningen av Smiths for-
navn, var en gjenganger i engelsk botanisk
litteratur i tiden etter Smiths dod og har gAtt
igjen pA trykk like til vAr tid. (l beretningen
om ekspedisjonen til Kongo (Tuckey 18'18, s.
LXlll)er han sAgar blitt til oChetien Smith'!).
I beskrivelsen av den nye slekten Christiana
sier Candolle (1.c.) direkte at navnet peker pd
dens oppdager, uln AfricA ad Congo f lumen...
nomen dedi ex cl. et infortunato detectore
Christiano Smith., Allerede i registeret til
boken der Christiana ble beskrevet, opererer
Candolle forresten med skriveforffien aChrls-
tiania> som vel bringer tanken hen pA noe
helt annet!
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Fig. 1. Slekten
Christiana, med den
forst beskrevne
C. africana, ble av
Candolle oppkalt etter
Christen (nChristianu)
Smith. (Reprodusert
etter Wilczek 1963.)

The genus Christiana,
with its lirst described
specles C. africana,
was named bY Candolle
after Chtisten
(,Christian>) Smith.
(Reprcduced from
Wilczek 1960.

Andre slektsnavn enn Chrlstiana synes
det ikke A ha blitt etter Christen Smith. Men
artsepitetene Ksmithii" (genitivs form) og
KsmithianaD (adjektivisk) mster vi atskillige
ganger i de deler av verden der Christen
Smith kom til a fa sitt korte virke. Bdde fra
Kanarioyene, Kapp Verde-oyene og Kongo
foreligger det en del planter som barer disse
navnene, Men n6 gjelder det samme her som
for slektsnavnene, at det utmerket vel kan
vere andre Smith'er enn Christen Smith som
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er blitt hedret ved en oppkalling. Folgelig mA

man altsa gA tilbake til originalbeskrivelsene
for A se hva som der angis som grunnlag for
navngivningen, eller - oftest - hvilket
materiale beskrivelsen bygger pA. I atskillige
tilfelle finner man da at basis for plante-
navnet har vert plantemateriale samlet av
Christen Smith, materiale som han ikke selv
rakk d bearbeide, men som dannet grunnlag
for en rekke nybeskrivelser i tiden som f ulgte,

- ja, helt f rem til 140 Ar senere.
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Christen Smiths forste ekspedisjonsreise

- bortsett fra reiser i Norge, som pdr den
tiden vel var ekspedisjoner gode nok - gikk
fra England til Madeira og Kanarioyene i

1815. Mange arter herfra beskrev han selv
(Hansen 1977 , Lopez 1982), bl.a. kanari-
furuen, Pinus canariensis. Alle ble riktignok
forst publisert etter hans dod. 5 andre arter
ble senere av kolleger og venner beskrevet
under Smith-navn. Blant dem kan serlig nev-
nes den vakre og pdfallende Sempervivum
smithii (nA: Aeonium smithii)fra hoytliggen-
de fjellomrdder pA Tenerife (tig.2).

Aret etter, i 1816, gikk ferden til Kapp
Verde-oyene og Kongo. Forstnevnte sted
samlet han 88 forskjellige arter og beskrev
flere av dem som (nye)); noen berer fortsatt
hans navn som autor (Sunding 1980). Senere
utforskning av oygruppens flora har videre
farl til nok en <<smithii> derf ra, den vakre og
sjeldne Odontospermum smithii(f ig. 3).

q ' e. ' r"1l
Fig. 2. Aeonium smithii, plante i knopp, med av-
blomstret individ i bakgrunnen. Las Canadas,
Tenerife, Kanarioyene.

Aeonium smithii, plant in bud, last yeats in-
florescence in the background. Las Canadas,
Tenerife, the Canary lslands.
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Hovedmengden av planter som berer
smithiilsmithiana-navn stammer likevel fra
Kongo. Hans 620 innsamlede arter herfra
inneholdt kanskje omkring en tredjedel pd
den tiden ukjente arter og skaffet mange
anerkjente botanikere arbeidere for lang tid.
Foruten den nevnte Christiana berer 15 eller
16 af rikanske planter slike navn og peker en-
tydig tilbake pA den uheldige norske bota-
n iker.

Kanarioyene, Kapp Verde-oyene og Kongo,

- har han sd ikke fAtt noen olanter fra vArt
eget land oppkalt etter seg? Man ville kan-
skje forst og f remst tenke pii fjellf loraen, i og
med at Smith sarlig var aktiv som botaniker
i fjellomridene. NA er det ikke sA ofte at
plantearter blir beskrevet fra Norge, og det
har ikke vert mulig 6 finne noen slike med
navn etter Christen Smith. Det f innes beskre-
vet i litteraturen en Draba smithii, Satix
smithiana, Saxifraga smithiana, m.fl., men

Fig. 3. Odontospermum smithll(ogsa som Asteris-
cus smithii). Monte Gordo, Sao Nicolau, Kapp
Verde-oyene.

Odontospermum smithii (atso as Asteriscus
smithii or Bubonium smithii). Monte Gordo. Sao
Nicolau, the Cape Verde lslands.
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f ra helt andre kanter av verden og/eller navn-
gitt etter andre personer. Nermest synes

"Hieracium smithii, 6 komme, som et navn
som forekommer i en plantegeografisk dis-
kusjon (Elfstrand 1927,s.273)for en ny art (?)
fra Torne Lappmark i Sverige, men uten be-
skrivelse og uten angivelse av grunnlaget for
navnet. Uansett sA er altsA dette et (nomen
nudumu (et unakent navnD og ikke gyldig).

En samlet fortegnelse over de planter som
er navngitt etter vAr tidlige pion6r innen bota-
nikken folger nedenfor. (For 6n arts vedkom-
mende er det usikkert om det dreier seg om
Christen Smith.)

Christiana DC. (Tiliaceae, Kongo) (siden ofte
fei laktig som (Cf,/,ist ia n i a,)

?Andropogon smithianus Hook. fil. (Grami-
neae, Kamerun)

Aspilia smithiana Oliv. et Hiern. (Composi-
tae, Kongo)

Bystropogon smithii Webb et Berth. (Labia-
tae, Kanarioyene)

Cyperus smithianus Ridley (Cyperaceae,
Kongo)

Dactylis smithii Link in Buch (Gramineae,
Kanarioyene)

Dracaena smithii Bak. (Agavaceae, Kongo;
Eulophia smithii Rolfe (Orchidaceae, Kongo)
lpomoea smithii Bak. (Convolvulaceae, Kon-

so)
lrvingia smithii Hook. fil. (lxonanthaceae,

Kongo)
Lygodium smithianum C. Presl ex Kuhn

(Schizaeaceae, Kongo)
Musanga smithii R. Br. (Urticaceae, Kongo)
Odontospermum smithii Webb in Hook.

(Compositae, Kapp Verde-oyene)
Oxyanthus sm ith i i Hiern. (Rubiaceae, Kongo)
Polycarpaea smithiiLink in Buch (Caryophyl-

laceae, Kanarioyene)
Rotala smithii Fern. et Diniz (Lythraceae,

Kongo)
Rutidea smithii Hiern. (Rubiaceae, Kongo)
Scrophularia smithii Hornem. (Scrophularia-

ceae, Kanarioye.ne)
Sempervivum smithii Sims (Crassulaceae,

Kanarioyene)
Tabernaemontana smithll Stapf (Apocyna-

ceae, Kongo)
Uvaria smithii Engl. et Diels (Annonaceae,

Kongo)
Vernonia smithiana Less. (Compositae, Kon-

go)
Vitis smithiana Bak. (Vitidaceae, Kongo)
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NA vil man i dag ofte lete forgjeves etter dis-
se navnene, fordi de aktuelle plantene er
uflyttetu til andre slekter slik at man fAr et
sett nye smithii-navn:

Aeluropus smithii (Link) Steud. (basert pA

Dactylis smithii)
Aeonium smithii(Sims)Webb et Berth. (Sem-

pervivum smithii)
Asteriscus smithii (Webb) \Nalp. (Odonto-

spermum smithii)
Bystropogon canariensis (L.) L'H6r. var.

smithianus Christ (Bystropogon smithii
Webb et Berth)

Cissus smithiana (Bak.) Planch. in DC. (Vifls
smithiana)

Conopharyngia smithii (Stapf) Stapt (Taber-
naemontana smithii)

?Hyparrhenia smithiana (Hook. fil.) Stapf
(A nd ropogon s m it h i a n u s)

lrvingella smithii(Hook. f il.) Van f iegh (lrvin-
gia smithii)

Paronychia smithii (Link) Choisy ex Link
(Polycarpaea smithii)

Pleomele smithii (Bak.) N. E. Br. (Dracaena
smithii)

Pycreus s m i t h ia n us (Ridl.) C. B. Clarke (Cy pe-
rus smithianus)

Webbia smithiana (Less,) DC. (Vernonia
smithiana)

Det bsr ogsi nevnes at det finnes annet enn
levende planter oppkalt etter Christen Smith.
Ved Kongo-ekspedisjonen deltok han ogsA
som geolog pA si', og det sies direkte iekspe-
disjonsrapporten at uthere can be no doubt
of his [Mr. Smith's] sufficient proficiency in
that branch of physical knowledge [geology],
to enable him to collect such specimens as
may be useful to elucidate the geology of
those parts of southern Africa..." (Tuckey
1818 s. XXXIX). Blant hans geologiske inn-
samlinger fantes fossiler, ogsA botaniske,
derav enkelte - uvisst hvor mange - som
stadig berer navnel smithii.

Summary
Christen Smith (1785-1816) worked as a
botanist in Norway, the Canary lslands
(1815), the Cape Verde lslands (1816), and the
Congo (1816). Apart from his descriptions of
several species (all published posthumous-
ly), many taxa of the latter three areas have
been named in memory of him. Whereas all
generic names with Smith as the first link
are dedicated to other persons, Candolle's
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Christiana (1824) was based upon his first
name, erroneously spelled "Christian". Also
some 23 specif ic names are known as smithii
or smithiana/-anus, and are given in a list.
The greater part is based upon his Congo
collections. Probably no other Norwegian
botanist has so often been honoured in the
naming of plants.
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Nskleblomstene i Tromso

The yellow-flowered Primula of Tromso, N Norway

Reidar Elven

Universitetet iTromss
Institutt for biologi og geologi
Boks 3085 Guleng, 9001 Tromss

Ett av de hyggeligste synene i Tromss om
vAren er de store mengdene med gule nokle-
blomster som stAr i nesten hver eneste hage,
pA plener og langs mange veier (fig. 1). Ved
siden av tromsopalmen er kanskje nokle-
blomsten den av de fremmede plantene som
har funnet seg best til rette i Tromso. Her
sprer den seg vilt og uhemmet, mer effektivt
enn noe annet sted jeg har sett i Norge. Den
er ogsA en populer eksportartikkel og dukker
opp rett som det er ute i distriktene.

Denne spredningen er egentlig ganske
merkelig. De ville gule nokleblomstene i Nor-
den er alle relativt sorlige arter, og ingen av
dem finnes som ville nord for Helgeland -
JAmtland. Marianokleblom (Primula veris L.)

f inner vi hos oss mest pd Ostlandet, i Tronde-
lag og med en liten gruppe lokaliteter rundt
Sandnessjoen. I Sverige gAr den som vill nord
til JSmtland, pA hogde med Trsndelag. Hage'
nskleblom (P. elatior (L.) Hill) er enda mer
sorlig. Den finnes neppe vill i Norge, men gAr
nord til Danmark og SkAne. Kusymre (P. vul-
garls Huds.) er en kystplante som ikke synes
tAle kalde vintrer. Den finnes i Danmark (tid-
ligere ogsA i SkAne) og i ei stripe langs
norskekysten f ra Agder til Trondelag. I tillegg
har den et par isolerte lokaliteter i Somna pA

Helgeland.
De tre artene er ganske ner beslektet, men

egentlig lette A skille. Primula vulgaris skiller
seg klart fra de andre ved at de store blom-
stene sitter enkeltvis pi lange skaft f ra roset-
ten. Bladene er ogsA karakteristiske, uten
tydelig skaft slik at bladplata smalner jamt
ned mot basis. Hos P. veris og P. e/atlor sitter
blomstene i skjerm i toppen av lange stengler
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(se fig. 1), og her smalner bladplata tilet mer
eller mindre tydelig skaft. Alle tre artene kan
krysse seg med hverandre. Stace (1975) sier
at hybrider mellom P. veris og P. elatior er
ganske sjeldne pA de Britiske oyet, men litt
fertile. Hybrider mellom P. veris og P. vulga-
ris er vanlige der og noe fertile. Hybrider mel-
lom P. elatior og P. vulgaris er sjeldne (for-
eldrene motes sjelden pA de Britiske ayer),
men til gjengjeld er de godt fertile og med til-
bakekrysning mot foreldrene. I Danmark an-
gir Hansen (1981) hybriden P. elatior x veris
som meget sjelden, P. elatiorx vulgarls som
temmelig sjelden, og P. veris x vulgaris som
temmelig alminnelig. Fra Norge er bare hyb'
riden P. veris x vulgaris angitt (Lid 1974), fra
Stadlandet som er ett av de meget fA stedene
der de to foreldrene motes. Valentine (1966)

har undersokt hybridisering og slektskap
mellom artene og antyder at P. vulgaris opp-
rinnelig kan ha oppstatt fia P. elatior eller
en av forfedrene til denne, mens slektskapet
med P. veris er fjernere.

Fra gammelt av er den forvillete nokle-
blomsten i Tromso blitt fsrt til P. veris.
Benum (1958) beskrev den slik, og dette er
blitt tatt opp hos Lid (1974) og pa kartet hos
Hult6n (1971). Men ser en nermere pA den,
sA er ikke dette si opplagt. For noen Ar siden
antydet Mats Nettelbladt at det i stedet kun-
ne dreie seg om P. elatior, noe som kan virke
merkelig ut fra den markert sorlige utbredel-
sen denne arten har som vill i Norden. Nor-
mann (1982) bestemte ogsd de forvillete nsk-
leblomstene pA Rolla i Ssr-Troms til P. ela'
tlor. Det finnes ingen tegn p6 at P. vulgaris
gAr inn i Tromsoplantene, sA vi kan sette opp
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fem muligheter for hva nskleblomstene i

Tromso er: 1) Marianskleblom (P. veris), 2)
Hagenokleblom (P. elatior), 3) Hybriden
P. elatiorxveris, 4l En blanding av disse, 5)
En annen nokleblomst enn de nordiske, even-
tuelt en hageform.

For A fd litt klarhet i hva Tromsa-nakle-
blomsten er, samlet jeg vdren 1983 inn mate-
riale fra 16 steder pA Tromsoya og f ikk ogsA
en kollekt tra Kvaloya (samlet av Ragnhild
Nilsen). Alle lokalitetene ligger i Tromss
kommune. Pd hver lokalitet ble det samlet
inn en blomsterstengel og to velutviklete
blad inne i rosetten. Til sammenlikning ble
det lAnt inn materiale av P. veris fra herbariet
i Oslo (O) oS av P. elatior fra herbariet i

Ksbenhavn (C). Av P. veris ble det sA valgt ut
20 representative kollekter, 9 fra Trondelag
og '11 f ra Ostlandet. Av P. elatior ble det ogsA
valgt ut 20, de f leste f ra Sjalland. OmrAdene
for de utvalgte innsamlingene er vist pA f ig.2.

Fig. 1. Forvilla nokleblomster iTromso. Foto: R.E.
Naturalized Pilmulas in Tromss, N Norway.

64

Sammenlikning med
Tromss-nskleblomsten
Sjol om P. elatior og P. verls overf latisk er
ganske lik hverandre, sA skiller de seg i en
rekke karakterer. Noen av disse er satt opp i

tabell l. Karakterene her er tatt fra Claoham
et al. (1962), Valentine (1966), Valentine &
Kress (1972), Lid (1974) og Hansen (1981).
Karakterene som er brukt ved sammenliknin-
gen nedafor er merket med stjerne.

Bladform
Den generelle bladformen hos P. yeris er en
eggforma bladplate som brAtt smalner av til
et langt skaft (fig. 3A). Det breieste punktet
ligger langt nede pd bladplata. Hos P. elatior
er bladplata mer elliptisk og med mer kile-
forma avsmalning mot skaftet (fig. 3C), men
med stor variasjon. Enkelte av de danske
plantene har ogsdr ganske brA avsmalning
mot skaftet (fig. 3D). Tromss-nskleblomsten
likner i forste omgang mest pA P. elatior (tig.
3B). Bladtanningen er ogsA litt forskjettig
hos de to (se tabell l, karakter 4), og ogsA her
likner Tromsoplanten mest pdr P. elatior.

Fig. 2. lnnsamlingsomrAdene tor Primula elatior
(A - Danmark), P, veris (B - Ostlandet, C - Tron-
delag) og lor Tromss-nakleblomsten (D).

Sampling areas of P. elatior (A - Denmark),
P. veris fB - SE Norway, C - Trsndelag in C Nor-
way), and fot the Trcmss Ptimula (D).

,., i1-.
\J7*>
l'7tr*i :ir
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Fig.3. BladformhosutvalgteplanteravP.verisfraOstlandet(A),Tromso-nokleblomsten(B),ogP.e/a-
tiot tta Danmark (C - med jamn avsmalning til skaftet, D - med brA avsmalning)'

Leaf formof selectedptantsof P.verisfromsENorway(A),theTromso Primula(B), andP.elatiotfrom
Denma* (C and D).

Tabell l. Skillekarakterer mellom Primula verls (marianokleblom) og P. elatior (hagenokleblom). Karak-

terer merket med stjerne er brukt i sammenlikningene i teksta.
Morphological characters separcting Primula veris and P. elatior. Characters marked with an asterix

are used in the morphological analysis.

P. veris P. elatiol

- 1. Blad med brA overgang mellom plate
og skaft- 2. Blad smalner noe mot sPissen

3. Blad ikke krushAret under
4. Blad rundtannet. 5. Beger langt (13-17 mm)
6. Begeromkretsen over 15 mm
7. Begertenner 2-3 mm lange, breitt

triangulere
" 8. Beger jamt lysgront uten sterke

morKgronne nerver
9. Frukt kortere enn begeret i fruktstadiel

.10. Krone 10-15 mm i diameter
11. Krone noe traktformet
12. Krone djupt gul
13. Krone med folder i kronroret
14. Blomsterskaft og beger f loyelshAret

Blad med jamnere overgang mellom plate og
skaft
Blad breie helt ut mot sPissen
Blad krushAret under
Blad kvasstannet
Beger kortere (9-15 mm)
Begeromkretsen under 15 mm
Begertenner ca 4 mm lange, smalt triangulare

Beger med sterke morkgronne nerver

Frukt lengre enn begeret i f ruktstadiet
Krone 15-18 mm i diameter
Krone f lat
Krone lyst gul
Krone uten folder i kronroret
Blomsterskaft og beger dunhAret
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Fig. 4. ldeelle bladomriss av P. veris (A\, P. elatior (B) og Tromso-nokleblomsten. For metode, se teksta.
Den tjukke streken angir snittet av breddemdrlingene i prosent. De tynne strekene angir standardavviket.

ldealized leaf outlines of P. veris (A), P. elalior (B), and the Tromso Primula. The method is described
in the text. The thick line marks the mean width at 15 evenly spaced measuring points; the thin tines the
standard deviations.

Nd er det vanskelig bAde A beskrive og A
analysere bladform, isar fordi storrelser kan
variere sA sterkt. Jeg har gjort et forsok, pA
folgende vis. Fra hver plante er det valgt ut
ett velutvikla blad. Pd hvert blad er lengden
delt i 15 og bredden mAlt pA de 15 nivAene
(punktene). Den storste bredden pd hvert blad
er satt til '100%, og alle de andre mAlene er
omrekna til prosent. PA dette viset omgAr
man forskjeller i stsrrelse, men man fAr et
problem med bladstilken. Denne blir relativt
sett breiere pA unge blad som ikke har nAdd
full bredde pA bladplata.

Deretter er det konstruert ideelle bladom-
riss, bygd pA alle bladene f ra en gruppe plan-
ter (f ig. 4). Disse omrissene likner ikke helt
pA den virkelige formen; jeg har overdrevet
bredden. Graden av variasjon fra det ideelle
omrisset er vist ved avmerking av standard-
avvikene fra snittene av alle mAlinger i hvert
punkt. Pd f igur 4 er det vist atskilte omriss
tor P. veris, P. elatior og Tromso-nokleblom-
sten. PA f igur 5 er disse omrissene lagt oppii
hverandre (f ig.5A), samtidig som variasjonen
i hvert punkt er uttrykt som standardavviket
reknet om til prosent av snittet (f ig. 5B).

Hos Primula verls (fig. 44) er bladene en-
hetlige, med et smalt skaft som brAtt gAr
over i ei brei plate mellom punktene 8 og 9.
Det breieste partiet er ved punktene 10-11,
og herfra smalner plata av mot spissen.
Bladene har en svakt markert soiss. Varia-
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sjonen i bredden er stsrst nederst pA skaftet
(fig. 5B), noe som skyldes at bladene er mer
eller mindre omfattende nederst, men heller
ikke her er variasjonen serlig stor.

Hos Primula elatior (fig. 48) er bladene
mindre enhetlige, men de aller fleste har et
kort smalt skaft som gdr (fra punktene 6-7)
jamt over i ei elliptisk plate som er breiest
ved punktene 9-12. Enden av bladplata er
mer avrundet enn hos P. veris. Variasjonen i

bredden er sv€rt stor i overgangen mellom
skaft og plate (punktene 6-7, se f ig. 5B), noe
som henger sammen med at enkelte blad har
mer skarpt avsatt plate enn andre (sammen-
likn f ig. 3C og D).

Hos Tromso-nokleblomsten er det ideelle
bladomrisset som hos P. elatior (se f ig. 4C),
men med et par avvik. Bladskaftet synes
vere breiere, og overgangen mellom skaft
og plate skjer ogsd litt lengre ned (ved punk-
tene 5-6). Begge d isse avvikene har sammen-
heng med at Tromso-plantene relativt sett er
samlet tidligere i sesongen enn de danske.
De er derfor mindre, noe som gjor at skaftet
prosentvis er breiere, og fordi skaftet strek-
ker seg i lapel av sesongen finner vi hos
Tromsoplantene overgangen til plata lengre
ned. Dette er svert tydelig i variasjonskurven
(fig. 58) hvor variasjonstoppen har samme
form, men er skjovet et hakk ned. Ellers er
kurvene for Tromss-nokleblomsten og P. ela-
tior penl parallelle (fig. 5A og B), og det er
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Fig. 5. A - ldeelle bladomriss av P, verls (Pv),

P. elatior (Pe) og Tromss-nskleblomsten (Tr) lagt
oppA hverandre. B - Variasjonen uttrykt ved stan-
dardavviket som prosent av snittene i hvert mdrle-
ounkt. Se ellers teksta.

A - Superimposed idealized leaf outlines ot
P.veris (Pv), P. elatior (Pe), and the Tromss Primula
(Tr). B - Variation in each measuring point given
as the standard deviation as a percentage of the

ikke tegn til stsrre variasjon hos Tromss-
plantene. Begge kurvene er klart forskjellige
fra kurven til P. veris.

Beger og krone
Som man ser fra tabell I er det flere viktige
forskjeller mellom artene i begeret. Hverken
det innlAnte materialet eller innsamlingene
fra Tromss inneholder modne kapsler, og
den agode" karakteren med forholdet mellom
begerlengde og kapsellengde (nr. 9 i tabell l)

kan ikke brukes, men begerlengden alene
synes skille godt mellom P.veris og P.ela-
tior. Figur 6A viser at begeret hos P. veris
med svert fA unntak er mye lengre enn hos
P. elatior. Tromso-nskleblomsten ligger her i

underkant av variasjonsomrAdet lor P. ela-
tior, noe vi kan vente sA langt nord.

Det er ogsA en markert forskjell i formen
pd begeret. Hos P. veris er det traktformet,
med korte og breie begerf liker, og bare med
svake nerver (f ig. 7A). Hos P. elatior er det
smalere og mer sylindrisk, med lengre og
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smalere begerfliker, og med kraftige mork-
gronne nerver som gAr over i breie gronne
felter pd begerf likene (fig. 7B). I begerkarak-
terene likner Tromso-nokleblomsten helt pd
P. elatior (f ig. 7C).

Krona er mye breiere hos P. elatiorenn hos
P. veris (f ig. 68). Kronene skrumper ofte noe
ved pressing, og disse mAlene er mindre pA-

litelige enn begermAlene, men likevel synes
mdlene som oppgis for P. elatior i tabell I

vere i snaueste laget. Hos P. verls ligger
mine mAl pa 9-'14 mm i kronediameter, hos
P. elatior od 15-26 mm. Tromss-nokleblom-
sten ligger ner opptil P. elatior.

Felles for beger- og kronemdlene hos
Tromso-nokleblomsten er at variasjonen er
forholdsvis liten, litt mindre enn hos dansk
P. elatior. lsar mangler de storste verdiene,
og ser vi bort fra disse i det danske materi-
alet, blir det nesten perfekt sammenfall.

Figur 6 viser forovrig en annen merkelig
ting. Det synes vere forskjell mellom P. veris
fra @stlandet og Trondelag. Trondelagsplan-
tene har lengre beger og breiere krone, og
disse forskjellene er statistisk signifikante.
Men dette mA kontrolleres pA et storre mate-

Racar'lonado /al

Min. (1,1 ) Max.fr
=; _+-

Fig. 6. Begerlengde (A) og kronebredde (B) hos
P. veris f ra Ostlandet (PvO) og Tr@ndelag (PvT),

P. elatior f ra Danmark (Pe) og Tromso-nskleblom'
sten (Tr). MAlene er gitt som snitt, maksimums'
(max) og minimumsverdier (min), standardavvik
(SD) og antall mAlinger (tall i parentes).

Calyx length (A) and corolla diameter (B) of
P. veris f rom SE Norway (PvO) and C Norway (PvT),

ol P. elatior f rom Denmark (Pe), and ot the Tromss
Primula (T4. Measurements given as the mean,
maxima (max), minima (min), standard deviation
(SD), and number of measurements (in paren'
tnesesl.
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Fig. 7. Begerform hos P. veris (A), P. e/atlor (B) og
Tromso-nskleblomsten (C).

Calyx f orms ol P. veris (A), P. elatiot (B), and the
Tromss Primula /C).

riale. Det burde vere en fristende oppgave
for en eller annen a sammenlikne bAde disse
to omrddene og de isolerte omradene i Jamt-
land og rundt Sandnessjoen. Det er ikke
umulig at det kan ha skjedd litt lokal evolu-
sjon her i postglasial tid.

PA f igur 8 er kronebredde og begerlengde
satt opp mot hverandre tor P. yelis (atskilte
Trondelags- og Ostlandsplanter), P. elatior
og Tromso-nskleblomsten. Primula elatior og
P. veris kommer ut som to helt distinkte grup-
per. Tromss-nskleblomsten faller ner sam-
men med P. elatior og viser ingen variasjon i

retning av P. veris. Innafor P. veris danner
imidlertid @stlands- og Trondelagsplantene
noe atskilte grupper.

Streken pd fig. 8 viser grenselinja der
begerfengde er lik kronebredde. Hos P. veris
er begerlengda alltid storre enn kronebredda,
hos P. elatior og Tromso-nokleblomsten er
begerlengda alltid mindre enn kronebredda.
Forholdet mellom disse to mAlene er dermed
et meget godt skille mellom artene nAr de er i

blomst. Og som nevnt i tabell I er forholdet
mellom beger- og kapsellengde et like godt
skille ndr de er i frukt.

PA f igur t har jeg forsskt A kople sammen
karakterer fra blad og blomster. Her er for-
holdet mellom begerlengde og kronebredde
satt opp mot prosent bladbredde i det mAle-
punktet der artene er mest forskjellige (punkt
8). Primula yeris kommer ut som en kompakt
gruppe, P. elatior og Tromso-nokleblomsten
som en noe storre og tydelig atskilt gruppe.
Her er det ingen forskjell mellom P. veris lra
Ostlandet og Trondelag. Disse skiller seg
ikke i bladform, og begerlengde og krone-
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Fig.8. Begerlengde satt opp mot kronebredde hos
P. veris fra Ostlandet og Trondelag (P.v.Ostld. og
Tr.), P. elatior (Pe) og Tromss-nokleblomsten (Tr).
Streken viser hvor begerlengde er lik kronebredde.

Calyx length (ordinate) compared with corolla
diameter (abscissa/ o/ P. veris f rom SE Norway
(P.v.Qstld) and C Norway (P.v.T1, P. elalior (Pe),
and theTromso Primula. Theoblique line indicates
wherc calyx length (BL) is equal to corolla dia-
meter (KB).
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Fig. 9. Forholdet begerlengde/kronebredde satt
opp mot prosent bladbredde i malepunkt 8 for
P. veris (Pv) fra Ostlandet og Trondelag, P. elatiol
(Pe) fra Danmark og Tromso.

The proportion between calyx length and corol-
la diameter (ordinate) compared with leaf width at
measuring point eight /abscissa/ tor P.veris (Pv)
from SE and C Norway, and P. elatior (Pe) from
Denmark and Tromsa.
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Fig. 10. Blomstringstid gitt som antall innsamlin-
ger innen S-dagers intervaller lor P. veris fta A*-
landet og Trondelag og P. elatior fra Danmark og
Tromss. Figuren bygger pa et svert tynt materiale.

Flowering times ol P. veris in SE and C Norway,
and P. elatior in Denmark and Tromsa, given as
numbers of collections made within f ive dav inter-
vals,

bredde varierer paral lelt. Tromso-nskleblom-
sten fordeler seg ogsa her pent innafor om-
rAdet for P. elatior, uten A variere i retning av
P. veris.

Diskusjon
Det ser dermed ut til at vi kan trekke ganske
sikre konklusjoner om hva Tromso-nokle-
blomsten er:

1. Det finnes ingen trekk som tyder pA Pri-
mula veris i Tromss-materialet.

2. Alle de undersokte karakterene er foren-
lige med hypotesen om at Tromss'nokle-
blomsten er Primula elatior.

3. Variasjonen innafor Tromso-nskleblom-
sten er liten og ligger med fA unntak inna'
for det normale variasjonsomrAdet for vill
P. elatior, De avvikene som f innes er i rene
storrelseskarakterer og har sannsynligvis
sammenheng med at Tromso ligger noe
lengre nord enn Danmark, og med at
Tromssmaterialet er samlet relativt tidlig.
Det er derfor ingen trekk som tyder pA

hybridisering, hverken med P. veris eller
med andre arter.

4. Det er ingen trekk ved Tromss-nskleblom-
sten som tyder pA noen foredling. Hos for-
edlete former skulle vi vente stsrre varia-
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sjon, iser storre blomster og variasjon i

blomsterfarger.
5.Tromss-nskleblomsten synes dermed

vere en naturalisert villtype av Primula
elatior.

Primula elatior blomstrer overraskende tidlig
i Tromso. Det innldnte materialet er egentlig
altfor lite til d kunne bygge noe sikkert pd n6r
det gjelder blomstringstider i andre omrader,
men det antyder blomstringstider som vist i

figur 10. Primula elatior i Tromso synes
blomstre samtidig med P. veris pA Ostlandet
og tydelig tidligere enn P. veris iTrondelag. I

Danmark har P. elatior en lang blomstrings-
tid med antydning til todeling. Tromso-
blomstringa faller sammen med den siste
halvdelen av artens blomstringstid i Dan-
mark. Dette er ganske merkelig nAr vi tenker
pA de store forskjellene i klima og sesongut-
vikling mellom Danmark og Tromso.

Noe av forklaringen kan ligge i de skolo-
giske kravene. Det norske navnet uhage-
nokleblomu tor P. elatior er ganske misvisen-
de; det svenske navnet ulundvivau er mye
mer beskrivende. Mens Primula veris ofte er
en torrbakke-plante, er P. elatior en lund- og
krattplante. Den to-toppete blomstrings-
kurven er typisk for mange slike. Forst
blomstrer de i lysApne kratt og skogkanter,
senere inne i skogen. I Tromss stAr P, elatior
som regel lysApent, og mai-toppen iTromso
tilsvarer derfor okologisk april-toppen i Dan-
mark, ikke mai-toppen der.

Mens den danske P. elatior er en plante
som ofte stAr skyggefullt og noksA fuktig, er
P. elatior i Tromso en plante som stAr lys-
Apent og ofte ganske tsrt. Dette kan ogsd
henge sammen med okologien. I Danmark
har man en markert sommertsrke, og P. ela-
tiorkan vere folsom for slik torke og kanskje
ogsA utsatt for overoppheting hvis den stAr
lysApent til. Hverken torke eller overopp-
heting er vanlige problemer for Tromsoplan'
ter. De kravene som forer til at den vokser i

skog i Danmark kan dermed vere de samme
som gjor at den trives i sol i Tromso. PA ple-
ner og veikanter her fAr den kanskje like mye
lys og varme i en kort sesong som den fAr i

en lang sesong i en mork dansk lauvskog.
Det er ihvertfall ingen problemer med repro-
duksjonen i Tromss; P. elatior setter regel-
messig store mengder fro.

Hos Benum (1958) angis nokleblomsten i

Troms bare f ra to lokaliteter i Tromss by (ved
Alfheim og i den gamle Mus6hagen). Dette
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tyder pA at arten mA ha ekspandert voldsomt
i perioden etter 1958; arten er i dag direkte
vanlig som naturalisert i alle de eldre by-
delene. Nyetablering er ogsA observert man-
ge steder de siste 5 Arene. Den gode froset-
tinga burde gi grunnlag for fortsatt sterk eks-
pansjon, bAde rundt Tromss og ellers i Nord-
Norge. Angivelser f innes allerede tra Brsnn-
oy i Nordland (Oslo-herbariet), lbestad i Ssr-
Troms (Normann 1982) og fra Pasvikdalen i

Ost-Fi nnmark (Oslo-herbariet).
Konservatorene i Oslo og Kobenhavn tak-

kes for utlAn av materiale, Ragnhild Nilsen
(Tromso) for innsamling pA Kvaloya, og Lil-
lian Olsen (Tromso)for hjelp med tegningene.

Summary
ln Tromss, N Norway, a yellow-flowered Pri-
mula has become extensively naturalized in
lawns, forest margins, and along roads, in
the last 25 years. This plant has earlier been
identified as P. yeris L. in floras and other
surveys. A morphological analysis of a
Tromso sample and a comparison with mate-
rial from Denmark and S/C Norway reveals
that it belongs to P. elatior (L.) Hill. Charac-
ters such as leaf morphology, size and form
of calyx, and corolla diameter, fall well within
the variation pattern ol P. elatior but distinct-
ly outside that of P, veris. The Tromss plants
are similar to spontaneous Danish plants in
most respects, and they seem to represent

naturalization of a spontaneous type, not a
cultivar. The species is at present rapidly ex-
panding its area due to abundant seed pro-
duction and may soon be a common inhabi-
tant of urban areas of N Norway, about 1400
kilometres north of its present spontaneous
distribution limit.
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muticum r Biologisk forurensning av
europeiske faruann
Japweed - Sargassum muticum - Biological pollution of European waters

Jan Rueness

Avdeling for marin botanikk
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo
Postboks 1069 Blindern. 0316 Oslo 3

Planter som sprer seg til nye omrAder som
falge av menneskelig aktivitet (antropokore
arter) er et vanlig fenomen bAde nAr det gjel-
der landplanter og alger i sjoen. I det siste til-
fellet er det serlig ved skipsfart at fremmede
planter er blitt introdusert i omrAder der de
ikke naturlig horer hjemme. Naturlige plante-
geografiske barrierer ville ellers ha hindret
en slik spredning.
En mer moderne spredningsmAte bestAr i at
marine organismer som utnyttes skonomisk
i akvakultur blir transplantert over store
strekninger. Da er det ikke bare den kommer-
sielle organismen som transplanteres, men i

mange tilfeller vil ogsA pdvekstorganismer
og parasitter kunne folge med som (nissen
pA lasset".

NAr det gjelder innforsel av landplanter for
kommersiell utnyttelse, finnes det lovregler
og karantenebestemmelser som skal for-
hindre en utilsiktet spredning av usnskete
organismer. For introduksjon av marine
organismer pA tvers av landegrenser og hav-
omrAder er regelverket forelopig ikke godt
nok. Det har forl til hva en kan kalle biologisk
forurensning, ved at usnskete organismer pd
grunn av menneskelig aktivitet spres til far-
vann der de ikke er naturlig hjemmehorende.

De okologiske konsekvenser av biologisk
forurensning er ikke lett d forutse. Det klas-
siske eksemplet er innfsrsel av kaniner til
Australia. Blant de hayere planter er den
nordamerikanske vasspestens l'Elodea cana-
densis/ spredning i Europa et narliggende
eksempel.

Den japanske drivtangen , Sargassum muti-
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cum, er naturlig hjemmehorende i Japan og
pA nordost-kysten av Kina. Den har flere
egenskaper til felles med vasspest, bl.a. rask
vekst og effektiv formering og spredning. Det
er derfor av interesse A falge noye med i

spredningen av Sargassum muticum i euro-
peiske farvann i ny tid. Sommeren 1984 nAd-
de denne algen vdr kyst.

Slekten Sargassum horer til brunalgeorde-
nen Fucales, i likhet med vAr grisetang,
bleretang o.f l. Sargassum et en meget arts-
rik slekt med ca 100 beskrevne arter. Best
kjent er kanskje de to artene som har gitt
navn til Sargassohavet, S. natans og S. f/ui
fans, Disse artene driver f ritt ute i havet og er
hovedkomponenter i et okologisk interessant
samfunn. De fleste Sargassum arter er fast-
voksende og hjemmeharende i Stillehavet.
Karakteristisk for alle er at de er forsynt med
tallrike flyteblerer som gjor at plantene hol-
der seg opp mot overf laten og fAr algene til A

drive lett avsted dersom de lssner.
I japanske farvann finnes det ca 30 Sar-

gassum arter. S. muticum vokser pA beskyt-
tede steder, og med en lengde pA 75-120 cm
utgjor den en noksd underordnet komponent
i vegetasjonen. Der arten har etablert seg i

europeiske farvann, f.eks. i Sor-England, kan
den bli atskillig storre, inntil 5-6 m lang
(Critchley 1983).

Spredningen av Sargassum muticum hen-
ger noye sammen med dyrking av den japan-
ske sstersen Crassostrea g4gas. Dens spred-
ningshistorie faller i to perioder. Forste gang
arten ble funnet utenom de naturlige vokse-
steder i Japan og Kina, var omkring 1950 da
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den ble oppdaget pA Stillehavskysten av
Canada (British Columbia) (Scagel 1956).
Gradvis har den derf ra spredt seg sorover og
etablert nye bestander. I dag f ins den langs
hele den nord-amerikanske Stillehavskysten
f ra Vancouver til Mexico. Det regnes for sik-
kert at det var import av japansk osters som
brakte med seg kimstadiene til denne raske
invasjonen av en kyststrekning pA mer enn
3000 km.

Neste etappe i artens spredningshistorie
begynte i 1972 da de europeiske kyster ble
tatt i besittelse. Det skjedde i forbindelse
med at f ranske ostersdyrkere importerte den
japanske ssters til oppdrett pA den franske

Fig. 1. Plakat som ble brukt i England i 1973 etter
de f@rste f u nn av Sarga ssum muticum i europeiske
farvann. Det ble gjort forsok pA 6 utrydde arten
allerede i etableringsfasen. Disse forsok hadde
liten eller ingen virkning pA artens videre spred-
ning.

Poster used in England in 1973 in an attempt to
eradicate Sargassum muticum f rom British
shores. This, unfottunately, did not prevent the
spread of the alga.

72

Kanalkysten. Faren for overfsring av Sargas-
sum muticum ble forutsett (Druehl 1973), og
bare kort tid etter publiseringen av Druehls
notis i Science ble de fsrste fastvoksende
eksemplarer f unnet pA lsle of Wight, kort tid
senere ble en ganske stor populasjon funnet
i havnen i Portsmouth. Der er det en marin-
biologisk stasjon, og forskerne der slo alarm
ved funnet. Man var redd for at arten kunne
tsre til ulemper i smAbiithavner, og kanskje
pA lengre sikt utkonkurrere den naturlige
algef loraen (Jones & Farnham 1973). Det ble
derfor besluttet d forsoke A utrydde algen
allerede i etableringsf asen (Farnham &
Jones '1974, Gray & Jones 1977). Massemedia
og publikum ble engasjert i en kampanje for
A fjerne algen, f ig. 1. Flere tonn av algen, som
ble kalt for'japweed', ble samlet opp i '1973 

i

Sor-England. Men til liten nytte. Arten har
bare spredt seg mer og mer (Critchley et al.
1983).

| 1975 ble Sargassum muticum funnet pA

den franske Kanalkysten, og den har senere
spredt seg b6de sorover og nordover (fig. 2).
Erfaringene viser at ilanddrevne eksemplarer
ofte har vert rapportert 1-2 Ar lar de larste
fastvoksende eksemolarer er f unnet. I Neder-
land f.eks. ble anselige mengder skyllet i

land hvert Ar tra 1977. Langs en 1 km lang
strand ved Noordwijk ble en dag i august
'f 979 all S. muticum samlet sammen, og det
resulterte i hele 24 m3 av algen (Prud'homme
van Reine & Nienhuis 1982). Fastvoksende
ble algen forste gang funnet i Nederland i

1980 (Nienhuis 1982). lTyskland er algen i de
siste Arene funnet flere steder pA de ost-
frisiske sye(, og i 1982 i Tyskebukta, men
ennA ikke fastvoksende (Kremer et al. 1983).
PA grunn av de lange sandstrekningene i

NordsjoomrAdet er det lite tilgjengelig sub-
strat for store benthosalger.

Med de jevnlige tilfsrsler av fertile alger er
det sannsynlig at arten vil etablere seg pA
steder med egnet substrat langs den tyske
Nordsjokysten. Ganske oppsiktvekkende var
det da den danske fykologen, Tyge Christen-
sen i 1984 fant fastvoksende S. muticum i

Limfjorden i Danmark (Christensen 1984).
OgsA sommeren 1984 ble algen funnet i Jyl-
land. Blant annet samlet 1. amanuensis Knut
Stokke (Oslo) f lere eksemplarer ved Rodhus i

Jylland (pers.med.). PA denne bakgrunn var
det derfor ikke helt uventet da jeg den 29. juli
1984 fant f lere eksemplarer av S. muticum pA
Ssrlandet. Plantene som var 1-'1 ,3 m lange
og rikt fertile, ble funnet i stranden ved Blik-

Blyttia 43:71-74;1985



Fig. 2. Utbredelse av Sargassum muticum i euro-
peiske farvann pr. 1984. Piler viser forekomster av
ilanddrevne alger, mens prikker indikerer steder
med fastvoksende populasjoner.

Present distribution ol Sargassum muticum ln
European waters. Arrows indicate drift weeds,
dots represent sites ol attached populations.

sund i Lillesand kommune (Aust-Agde|. Ett
av individene var festet til et ostersskall og
hadde de karakteristiske basalbladene (fig.
3). Senere fant jeg flere eksemplarer ca 1 km
vest for det fsrste funnstedet. Hvorvidt alge-
ne var liltart tra NordsjoomrAdet eller stam-
met f ra en fastvoksende populasjon i Norge,
er ikke klarlagt ennA. Det er derfor av stor
interesse A fA registrert nye f unn av algen, og
A tslge dens eventuelle videre spredning i

Norge.
SporsmAlene reiser seg om Sargassum

muticum vil kunne etablere seg fast i vAr

f lora, og om problemer kan oppstA ved at den
fortrenger hjemlige arter og kanskje skaper
ulemper i smAbAthavner o.l.

PA grunn av den store oppmerksomheten
S. muticum har fAtt som nyinnvandrer i euro'
peiske og amerikanske farvann, har det i

lopet av de siste Arene vert publisert en rek-
ke vitenskapelige undersokelser over artens
okologi og biologi. En EDB-litteratursoking
ga ca. 60 henvisninger til artikler om algen
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siden 1970. Vi vet derfor en god del om miljo-
betingelsene for vekst og reproduksjon.

Som alle brunalger innen ordenen Fucales
har S. muticum en kjonnet formering ved
oogami og en diplontisk livssyklus. Kjonns-
cellene produseres hos utvokste planter i

spesielle grensystemer, reseptakler. De
fleste Sargassum-arter er serkjonnete (dio-
siske). men S. muticum er sambo (monssisk)
med selvbefruktning. Ndr algen er kjonns-
moden om sommeren, losner ofte store gren-
systemer med f lyteblerer og reseptakler, og

Fig. 3. Sa/gassum muticum, festet til @stersskall.
Planten er ett av de individene som ble funnet i

Bliksund (Aust-Agder) 2917 1984. M6leskala - 10

cm.
Sargassum muticum, attached to empty oystel

shell. One of the specimens found on 29 July 1984

at Bliksund (Aust'Agder County), S'Norway. Scale
bar= 10 cm.



zygoter og sma kimplanter spres effektivt til
nye steder. I laboratoriekultur vokser kim-
planter langsomt ved 0 "C og ved 5 'C. Vekst-
hastigheten er ganske hoy ved 10 'C, og oker
med stigende temperatur inntil 25 "C. Algen
er altsA meget euryterm. I California vokser
den i fjerepytter der temperaturen svinger
mellom 14'C og 30'C (Norton 1977 a, b).
Toleransen overfor frost er ikke sA stor som
hos vdre tangslag. Et kortvarig opphold ved

-9'C er letalt, men den t6ler 1 time ved

-1 "C. Dens vekstpotensial er meget stort
selv ved relativt lave temperaturer. Planter i

felten i Washington pA nord-vestkysten av
USA vokste fra et par cm til 1-2 m lengde i

perioden 20. april til 1. juni da temperaturen
var ca.8-10 'C (van den Hoek 1982). Toleran-
sen overfor reduserte saltholdigheter synes
ogs6 A vere stor, og fastvoksende bestander
f innes i alle fall ned til .15 o/oo salinitet (prud,-
homme van Reine & Nienhuis 1982).

Den geografiske utbredelsen av benthos-
alger er nesten alltid temperaturkontrollert.
Ut fra den kjente utbredelsen av S. muticum.
og pe grunnlag av eksperimentelle under-
sokelser, synes artens potensielle utbredel-
sesomrAde A vare avgrenset i nord ner
12 'C isotermen for august (overflatetempe-
ratur i sjoen). Langs v6r kyst vil det vere i

Trondelag. Sorgrensen vil trolig ligge nar
27 'C sommerisotermen (van den Hoek 19g2)

VekstvilkArene vil vere bedre p6 Europas
sorlige kyster enn pA de nordlige, og vi kan
derfor vente at artens spredning sorover og i

Middelhavet (der den nylig er oppdaget, se
fig. 2) vil skje raskere enn nordover. pA Ska.
gerrakkysten er det mulig at de lave vinter-
temperaturer og isskuring kan begrense
algens forekomst.

Summary
Finds of drift specimens of Sargas sum muti-
cum on the Norwegian Skagerrak coast in
July'1984 indicate a continued spread of this
Pacif ic alga within European waters. The es-
tablishment of the alga is a result of the
Japanese oyster, Crassosfrea glgas, being
imported into oyster-beds. The paper reviews
the invasion history of the alga. Based on
distribution limits in the Pacific and exoeri-
mental data from the literature, it is predict-
ed that the alga will rapidly spread in Euro-
pean waters, and probably establish itself as
a permanent member of the Norwegian f lora.
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Fjellplantenes avhengighet av klimaet

Climatic limitations on the distribution of alpine plants. A historical review

Yngvar Gauslaa

Botanisk institutt
Boks 14
1432 AS-NLH

Artikkelen bygger pA en proveforelesning til dok-
torgraden (dr.agric.) ved Norges Landbrukshog'
skole over oppgitt emne: (Den historiske utvikling
i synet pA hvordan klimatiske faktorer begrenser
fjellplantenes utbredelseu.

Fjellplanter har bAde ei svre (eller nordlig) og
ei nedre (eller sorlig) utbredelsesgrense. Det
ser ut til A vere enighet om at den ovre gren-
sa pA ett eller annet vis er knyttet til plante-
nes varmekrav (Skre 1983). Siden ovre utbre'
delsesgrenser oftest blir behandlet for mer
varmekrevende f loraelement, forst og fremst
skogstrar, skal jeg begrense meg til A disku-
tere fjel lplantenes nedre utbredelsesgrenser.

I begynnelsen av 1800-tallet var ennd fjell'
plantenes utbredelse for dArlig kjent til at
tida var inne for kartografiske framstillinger.
Dessuten var systematiske kl imaobservasjo'
ner en mangelvare. PA denne tida var ofte om-
tale av fjellplanters klimakrav foranlediget
av tilfeldige, gjerne pAfallende observasjo-
ner i lavlandet (Sommerfell 1827-28, Norman
1 855).

1880-tallet ble pA mange mAter en omvelt-
ningstid. | 1872 hadde Nathorst publisert
sine fossile funn av fjellplanter fra Sor-Sve-
rige, og det ble forst antatt at rekoloniserin-
gen av Skandinavias flora hadde skjedd via
SkAne etter hvert som isen trakk seg tilbake.
Blytts verk om innvandringa av den norske
f loraen kom i 1876. Blytt antok at ulike f lora-
element suksessivt hadde vandret inn i ulike
klimaperioder etter siste istid. Det arktiske
elementet utgjorde de tidligste innvandrerne.
I seinere perioder med mer gunstig klima
kom andre f loraelement. Disse trengte delvis
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tilbake de tidligere innvandrerne. I varme
perioder kan skoggrensa ha vert sA mye
som 300 m hoyere enn nA (Nordhagen 1933). I

omrAder uten fjell som er minst 300 m hoyere
enn nAvarende skoggrense, tenkte en seg at
mange fjellplanter var blitt utryddet i varme-
tida pA grunn av konkurransen med skogen
(Hansen 1904, Smith 1920). Folgelig kunne
fjellf loraen betraktes som relikte rester av en

mer sammenhengende vegetasjon. Blytts
(1876) verk ble starten pA en tradisjon som vi

kan folge helt fram til vAre dager. Klimafor-
holdene under og etter siste istid ble avgjo-
rende for A forstA fjellplantenes utbredelse.

Overvintringsteorien
Sernander (1896) var den forste som klart sat-
te fram tanken om isfrie refugier i Skandia'
navia under siste istid, skjont Blytt antydet
en slik mulighet noe tidligere. T.C.E. Fries
(1913) tok i bruk utbredelseskart over enkelt'
arter, og grupperte fjellplantene i fire grup-
per:

A: Ubikvistene, som finnes langs hele fjell-
kjeda.

B: De bisentriske artene, som er begrenset
til to omrAder, ett i Sor' og ett i Nord-
Norge.

C: De nordlig unisentriske artene, som bare
finnes i nord.

D: De sorlig unisentriske artene, som bare
finnes i ssr.

Fries (1913) var den fsrste som kombinerte
den disjunkte utbredelsen med teorien om
overvintring.
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Disjunkte utbredelsesmonstre for fjell-
planter finnes ogsA pA Grsnland og i Nord-
Amerika. OgsA her ble den bisentriske ut-
bredelsen betraktet som en indikasjon pA
overvintring i isfrie refugier. Pd Grsnland ble
overvintringsteorien lansert av Warming
(1888), i Nord-Amerika av Fernatd (1925).
Knapt noe har opptatt plantegeografer i dis-
se omrddene sA mye som overvintringsteo-
rier. Store avhandlinger er skrevet praktisk
talt uten d trekke inn okologiske faktorer.
Likevel sies det ofte at nAvarende klimatiske
faktorer ikke kan forklare det bisentriske ut-
bredelsesmonsteret (f.eks. Bj0rkman 1939,
Ronning 1960). Jeg skal komme tilbake tir
denne pAstanden etter A ha gAtt igjennom
noen klimatiske faktorer.

Siden det er lite A hente om nAverende kli-
matiske forhold i overvintringspublikasjone-
ne, og siden denne tradisjonen allerede er
godt omtalt av bl.a. Nordhagen (1936), Berg
(1963), Gjerevoll (1973), skat jeg noye meg
med denne kortfattede oversikten. Overvint-
ringsteoretikerne er ikke helt blottet for re.
fleksjoner om klimatiske faktorer, og tida
omkring Arhundreskiftet ble ogs6 et vende.
punkt nAr det gjaldt A trekke inn nAverende
klimafaktorer for A forklare artenes utbredel-
se. I den forste tida var det en tendens til 6
snakke om komplekse klimatyper framfor
mer enkle klimafaktorer som temperatur og
fuktighet. Blytt (1876) ta vekt pA at mange
fjellplanter krevde et kontinentalt klima. oo
at omr6dene med de f ineste fjellplantene IAI
regnskyggen av store fjell og isbreer. Men
det var ofte uklart hvordan de enkelte klima-
faktorene virket pA plantene.

Fuktighet
I en periode omkring Arhundreskiftet ble det
lagt stor vekt p6 at fjellplanter hadde en rekke
xeromorfe trekk, og at de folgelig var lorke-
tilpasset (Kihlman 1890, Schimper 1898, Fro-
din 1911, Shaw 1916, Fernald 1933). Warming
(1888) sammenlignet til og med Grsnlands
vegetasjon med vegetasjonen i Sahara. Men
han var klar over at xeromorf ien ikke skyldes
mangel pA fuktighet. Plantene p6 Gronland
var like xeromorfe enten de vokste vAtt eller
tort, sA da m6tte det vere andre faktorer som
virket fysiolog isk uttorrende.

Fr0din (191 1) diskuterte emnet mer inn-
gdende. Han pekte pA at nedboren i vekst-
sesongen ikke var sd mye storre i oseaniske
strok pd Norges vestkyst enn i kontinentale
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fjellstrok. Likevel mente han at det var tort
fjellet: nHvar och en som fOretagit en fird i

fjiillregionerna vet, huru hastigt det diir tor-
kar upp efter et regnvAderu, - og han be-
grunnet den raske fordampningen med ster-
ke vinder, torr luft og intens striiling. NAr fjell-
plantene ofte gikk ned i lavlandet vestpA, var
dette i folge FrOdin ikke pA grunn av det fuk-
tige klimaet, men skyldtes de store salt-
mengdene som kommer med havvindene.
Salt framkaller fysiologisk torke, noe som i

folge FrOdin ga fjel lplantene vekstmuligheter
i lavlandet vestpd pA tross av det fuktige kli-
mael.

Allerede Fitting (1922) var kritisk til om de
xeromorfe plantene pA ombrogen myr virke.
lig var xerofytter, og etterlyser fysiologiske
undersokelser. Seinere ble det pekt pA at
reelle xeromorfe trekk ogsd kan vere en til-
pasning til naringsmangel (Firbas 1931,
Small 1972, Givnish & Vermeij 1976, Givnish
1979). Lloyd & Woolhouse (1978) kom med
data som tydet pd at visse xeromorfe trekk
kunne vare en tilpasning til lave tempera-
turer. Nylige mAlinger av diffusjonsmotstan-
der pA skandinaviske fjellplanter under torke-
stress har vist at de f leste ikke er tsrketilpas-
set i det hele tatt (Gauslaa 1984). Det gjetder
ogsd mange av de artene som b6de Kihlman
(1890) og FrOdin (1911) karakteriserte som ut-
pregede xerofytter. Forestillingen om torke-
tilpassede fjellplanter har vert noksd seig-
livet, slike synspunkter dukker ennA opp fra
tid til annen. Men teorien er basert pA en noe
tvilsom antakelse om at xeromorfe karak-
terer som nAleformede blad, sukkulens, ned-
senkete spaltedpninger eller hdrdekke be-
skytter alle planter mot tsrkestress under
alle klimaforhold.

Dette leder oss over til en annen utbredt
oppfatning, nemlig at fjellplanter ikke klarer
seg i lavlandet fordi det er for tsrt der. An-
takelsen om at torke begrenser fjellplantenes
utbredelse i lavlandet kan fores tilbake til
Sommerfelt (1827-28), og Sernander (1899)
ga klart uttrykk for at det var det norske kyst-
klimaets store fuktighet som betinget fjell-
plantenes forekomst i lavlandet. BAde Ham-
berg (1901) og Birger (1904) poengterte at
fjellplanter kunne klare seg i varmere trakter
dersom jorda var tilstrekkelig fuktig. I rak
motsetning til FrOdin (1911) hevdet Stocker
(1931) at jorda i skandinaviske fjell pA grunn
av lave temperaturer, hyppig nedbsr og tAke
aldri torker ut. Korner (1977) gikk gjennom
litteraturen om tilgangen p6 vann i alpine
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strok og konkluderte med at torke sjelden
hemmer planteveksten i alpine omrAder.

I Nord-Amerika hvor det er noe torrere kli-
ma enn i Skandinavia, kom de tidlig i gang
med eksperimentelle undersokelser. Whit-
field (1933) mAlte transpirasjonen og fant at
denne ble redusert med skende hoyde over
havet. Daubenmire (1943) fant at jo lavere
den nedre hoydegrensa for utbredelsen til et
treslag var, jo lengre tidsrom overlevde fro-
plantene en torkeperiode. Begge konkluderte
med at tarke var viktigere enn hoye tempera-
turer for artenes nedre utbredelsesgrenser.

Siden faren for uttorring er bestemt dels
av et kompleks av klimafaktorer, dels av
topografiske forhold, dels av jordbunnsfor-
hold og dels av morfologiske og fysiologiske
egenskaper hos plantene, er det hdplost A

lete etter korrelasjoner mellom fjellplantenes
utbredelse og isolinjer for vannfaktoren.

Sommertemperaturer
PA sin reise pA Vestlandet fant Sommerfelt
(1827-28) et underlig selskap av sorlige arter
som vivendel (Lonicera periclymenum) og
fjellplanter som fjellmarikApe (Alchenilla
alpina) og rosenrot (Rhodiola rosea). Denne
forekomsten forklarte han som et resultat av
kombinasjonen av kalde, fuktige somre og
milde vintre. OgsA Norman (1855) satte fore-
komsten av fjellplanter i lavlandet vestpA i

sammenheng med de lave temperaturene
sommerstid.

Merriam (1894) var den forste som relaterte
sorgrensa for den arktisk-alpine sona til en
bestemt temoeratur. Han beskrev livssoner i

Nord-Amerika, og fant at i sor hadde den ark-
tiske sona en avgrensning som falt sammen
med en gjennomsnittstemperatur pA 10'C
for de seks varmeste ukene om sommeren.
Dette temperaturmAlet ble brukt fordi Mer-
riam tenkte seg at det var de haye sommer-
temperaturene som begrenset artenes ut-
bredelse i sor. De nordlige sonegrensene
relaterte han til varmesummen i vekstseson-
gen. Dette livssonearbeidet forArsaket en
storm av protester, og det ble en veldig
stimulans for videre arbeid i Nord-Amerika.
Livingston & Shreve (1921) analyserte Mer-
riams livssoner. De laget isolinjer for en rek-
ke ulike temperaturmAl, og fant at nesten
alle disse korrelerte godt med Merriams livs-
soner. Det meste av kritikken mot Merriam er
summert opp av Kendeigh (1932) og Dauben-
mire (1938). De viktigste punktene gAr pA det
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at han ikke har tatt hensyn til vintertempera-
turene, og at hans temperaturmAl var tilfeldig
valgt, uten fysiologisk basis. Dessverre ser
det ut til at Merriams og kritikernes arbeider
bare i liten grad nAdde fram tilskandinaviske
botanikere pA den tida, i alle fall er det ikke
lett A finne referanser til disse arbeidene i

skandinavisk litteratur.
I Skandinavia var Frodin (1911) pioneren.

Han diskuterte inngAende effekten av ulike
okologiske f aktorer pA fjellplantenes ut-
bredelse, og konkluderte med at sommer-
temperaturen mAtte vere den viktigste fak-
toren. Han mente at fjellplantene hadde lave
optimumstemperaturer. Frodin, som den
tarsle, tegnet inn isotermer pA et kart over
utbredelsen til en fjellplante (setersoleie,
Ranunculus hyperboreus). I Norge fulgte
setersoleia 13 "C isotermen for juli, i Sverige
14 'C, men i tolge Fr0din vokste den her pA

noe kjoligere lokaliteter enn det som er re-
presentativt for de meteorologiske stasjone-
ne. Han mente at sommervarmen ogsA var
begrensende for arter som dvergtettegras
(Pinguicula villosa), fjellpestrot (Petasites
frigidus), fjellstjerneblom (Stellaria caly-
cantha), setermjelt (Astragalus alpinus) og
setergrAurt (G n a ph a I i u m n orveg icu m) Frodin
mente at de lave sommertemperaturene p6

vestkysten av Norge kunne forklare det store
innslaget av fjellplanter helt ned i fjere-
steinene.

Holmboe (1924-25\ delte Fr0dins (1911)

syn pA betydningen av temperaturer. Han
hevdet at hovedtrekkene i plantenes ut-
bredelse i Norge var bestemt av temperatur-
forholdene.

Dahl (1951) valgte A tro at det var de eks-
treme maksimumstemperaturene som slo ut
fjellplantene i lavlandet pA grunn av direkte
varmeskade. Han tegnet inn isotermer for
gjennomsnittlig Arlig maksimumstemperatur
(beregnet pdr grunnlag av en 15 Ars periode)
for hele Skandinavia pA de hoyest liggende
lokalitetene i terrenget. Hele 149 arter viste
seg A ha en utbredelse som kunne avgrenses
av disse isotermene, altsa nermere 2h av
alle fjellplantene i Skandinavia. Hoyfjells-
klokke (Campanula unif lora) som korrelerte
med 22 'C isotermen, er vist som eksempel
(Fig. 1). Tilsvarende isotermer og korrelasjo-
ner med arters utbredelsesgrenser ble seine-
re demonstrert bAde for endel fjellplanter i

Nord-Amerika (Dahl 1966) og for mange fjell-
planter pA-de Britiske ayer (Conolly & Dahl
1970).

77



Fig. 1. Utbredelsen til hoyfjettsklokke (Campanula
u n it lora) i Skandinavia og 22' C isoterm for maksi-
mum sommertemperatur. Tegnet etter Dahl (1 951 ).

The Scandinavian distribution ol Campanula
unif lora along the 22 "C isotherm. Attet Dahl
(1951 ).

PA Newfoundland sammenliknet Damman
(1976) fjellplantenes utbredelse med bAde
maksimumstemperaturen og gjennomsnitts-
temperaturen for vekstsesongen. Den sist-
nevnte mAlte han over hele Newfoundland
med sukroseinversjonsmetoden til Pallman
et al. (1940a, b). Gjennomsnittstemperaturen
hans er derfor ikke et aritmetisk gjennom-
snitt, men er trolig vel sA okologisk relevant
siden hverken respirasjon eller fotosyntese-
hastighet oker lineert med okende tempera-
tur. PA Newfoundland fulgte ikke gjennom-
sn itts- og maksimumstemperaturisotermene
hverandre helt. Folgelig gir resultatene hans
en viss mulighet til A sammenlikne FrOdins
(1911) og Dahls ('1951) hypoteser. De fjeil-
plantene som fulgte temperaturisotermer
korrelerte best med gjennomsnittstempera-
turen. De fleste fjellplantene fantes bare der
hvor denne var lavere enn 14.5 "C. Til sam-
menlikning kan nevnes at skoggrensa fulgte
16 'C. Noen fA arter skilte seg ut ved i tillegg
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A unngA omradene med de hoyeste maksi-
mumstemperaturene. Det var fjellpryd (Dia-
pensia lapponica), greplyng (Loiseleuria pro-
cumbens) og kanskje fjellsmelle (Silene
acaulis) som alle er puteplanter med dArlig
varmevekslingsevne, men ogsa stivstarr
(Carex bigelowii) og rabbesiv (Juncus trifi-
dus).

Det er i den seinere tid gjort forsok pA d
teste Dahls (1951) hypotese om virkningen av
ekstreme sommertemperaturer. Varmeresi-
stensen er mAlt for en rekke fjellplanter
(Biebl 1968, Kjelvik 1976, Larcher & Wagner
1976, Gauslaa 1984). Men siden plantetem-
peraturen ofte avviker sterkt fra lufttempera-
turen, spesielt i solskinn, er det viktig A kjen-
ne til plantenes varmevekslingsevne. Her har
utvikl i nga av energ ibudsjettberegn inger vart
av uvurderlig betydning. I lopet av de siste
20-30 Arene har kanskje forst og fremst
Gates (f.eks. 1962, 1980) lagt grunnlaget for A

anvende denne metoden til A beregne blad-
temperaturer under ulike meteorologiske for-
hold dersom visse varmevekslingsegenska-
per hos plantene er kjent. Energibudsjettbe-
regninger har vist at det er en ner sammen-
heng mellom vanntilgangen og faren for A bli
overopphetet. SA lenge det er vann nok, vil de
fleste fjellplantene unngA letale tempera-
turer sjol om det er veldig varmt (Gauslaa
1984). Men temperaturmAlinger i felt (Gaus-
laa 1984) har vist at puteplanter i stAr f are for
A bli overopphetet pd grunn av dArlig varme-
vekslingsevne. Puteplanter og noen fA andre
fjellplanter ser altsA ut til A passe inn i Dahls
(1951) hypotese. Men for flertallet av fjell-
planter ser det ut til at det kanskje ikke er de
ekstreme sommertemperaturene som er
mest avgjorende for om de vil kunne trives i

lavlandet.
Ellers regnes det oftest med at det er gjen-

nomsnittsverdier av klimatiske faktorer som
bestemmer regionale vegetasjonsgrenser
(Tuhkanen 1980). Det er gjort endel mdlinger
som viser at mange fjellplanter har hoyere
respirasjon enn lavlandsplanter (Mooney et
al. 1964, Billings & Mooney 1968, Higgins &
Spomer 1976). Dette kan vere en tilpasning
til lave temperaturer. Men det gjenstAr mye
lar del kan slAes f ast om det virkelig er gjen-
nomsnittlige sommertemperaturer som hem-
mer fjellplantene i lavlandet. OgsA konkur-
ranseforholdene artene imellom md stu-
deres, det finnes undersokelser som indi-
kerer at konkurranseforholdene mellom lav-
lands- og fjellplanter gdr i lavlandsplanters
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tavsr ved hoye temperaturer (Woodward
1975, 1979, Woodward & Jones 1984). Det er
ogsA viktig A vere klar over at plantene opp-
lever en helt annen temperatur enn den som
registreres av meteorologiske stasjoner. Det
ser ut som plantetemperaturene varierer mye
mindre enn lufttemperaturene pA en klar sol-
skinnsdag pA grunn av morfologiske tilpas-
ninger (Gauslaa 1984).

Vintertemperaturer
Mye tyder pA at de klimatiske forholdene
vinterstid er viktige som begrensende fak-
torer for fjellplanter. Norman (1855)gjorde en
observasjon ved dyrking av fjellplanter i Oslo
som det er verdt d merke seg: uDen store
Majoritet af de arktisk-alpine Vexter ere saa
kjalne for Temperaturvexel under deres
Vintersovn, at de i vor botaniske Have maa
tildekkes for ei at tage Skade af Frosten.,
Blytt (1876) peker ogsA pA at en rask over'
gang fra vinter til sommer er viktig for fjell-
plantene. Uten tildekking starter de veksten
for tidlig om vAren i den botaniske hagen.

Enquist (1929) fant at utbredelsen til gran
(Picea ablesl kunne avgrenses av tre ulike
klimafaktorer (Fig. 2). Nordgrensa var be'
stemt av et visst varmekrav. Grana mAtte ha
minst 65 dager med maksimumstemperatur
hayere enn 12.5 "C. Sorgrensa var bestemt
av varmetoleransen, det mAtte ikke vare mer
enn 65 dager med maksimumstemperaturer
over 24 "C. I tillegg hadde den en vestgrense.
Grana unngAr vintermilde omrAder, og f innes
bare pA steder hvor det minst er'120 dager
med minimumstemperaturer under 0 'C. Hos
oss er ikke grana noen fjellplante. Lenger sor
er den knyttet til fjellstrok, og utbredelses-
monsteret ligner det nordostlige elementet
som pA f lere mAter stAr fjellplantene ner.

Fries (1949) fant at sorgrensa i Sverige til
en subalpin art som lurl (Lactuca alpina) Kor'
relerte bAde med lengden pA frostperioden
(mA ha minst 190 dager med frost) og med
varigheten pA snodekket (md ha minst 120-
140 dager med snodekke).

Dahl (1951) listet opp 67 arler som ikke
fulgte hans maksimumstemperaturer. Disse
ser ut til A sky sorvestkysten av Norge. Dahl
antok at de ikke tAlte milde vintre. OgsA nes-
ten alle bi- og unisentriske arter kan betrak-
tes som sorvestkystskyere. Conolly & Dahl
(1970) pekte pA at de aller fleste skandinavis-
ke sorvestkystskyere manglet i Skottland.

Hintikka (1963) kombinerte vinter og som-
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Fig. 2. Utbredelsen til gran (Picea abies) i Europa.
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nqyfllig grense: 65 dager med maksimums-
temperatur > 12.5'C

--- sorlig grense: 65 dager med maksimums-
temperatur > 24 "C

.....". vestlig grense: 120 dager med minimums-
temperatur < 0 'C

Tegnet etter Enquist (1929)

The European distribution ol Picea abies.

- 

notthern boundary: 65 days with maximum
temperature > 12.5 "C
southetn boundary:65 days with maximum
temperature > 24 "C

......,' western boundary: 120 days with minimum
temperaturc < 0 "C

Atter Enquist (1929).

mertemperaturbegrensningene, Han plasser-
te skandinaviske meteorologiske stasjoner i

et lversen (1944)-diagram, med gjennomsnitt'
lig temperatur for den varmeste m6neden pA

den ene aksen og temperaturen for den
kaldeste mAneden pA den andre. I dette dia'
grammet (Fig.3) plottet han inn utbredelses-
data til ulike arter, og ganske mange lot seg
avgrense med en enkel linje. Noen arter, som
gran (Picea ables/ lot seg best avgrense om
ogsA nedborsmengden i vekstsesongen ble
fsrt inn som den tredje dimensjonen i dia-
grammet. Av diagrammet gAr det fram at
mens kystplantene (som purpurlyng og stor-
frylle, Erica cinerea og Luzula sylvatica) kre-
ver milde vintre, krever de nordostlige artene
kalde vintre (Fig. 3). Noen nordostlige arter
som nubbeslarr (Carex loliacea) og streng-
starr (C. chordorrhiza) har i tillegg til vinter'
temperaturbegrensningen ogsA visse krav til
sommertemperaturer. Dvergtettegras (Pin-
guicula villosa) ser ut til 6 ha en snever som-
mertemperaturpreferanse, mens lappflokk
(Polemonium acutitlorum) er tydelig avgren'
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Fig. 3. Temperaturbegrensninger til ulike arter (etter Hintikka 1963).
Abscisse: Gjennomsnittstemperatur i kaldeste mAned.
Ordinat: Gjennomsnittstemperatur i varmeste mAned.

The thermosphere of various species (atter Hintikka 1963).
Absclssa; The mean tempetature of the coldest month-
Ordinate: The mean temperature of the hottest month.

set bAde mot kalde vintre og varme somre.
Den linja som avgrenser forekomsten av en
art i diagrammet (Fig. 3) kan ogsd tegnes inn
pA et kart (Fig. a). Hintikka (op.cit.) har ikke
med noen av artene som folger maksimums-
temperaturene til Dahl (1951), sannsynligvis
pA grunn av at det er for fA meteorologiske
stasjoner i fjellet, det blir for fii punkter i dia-
grammet til at det gAr an A trekke linjer. En
art som folger maksimumstemperaturisoter-
mer skulle ideelt sett v@re avgrenset av en
horisontal linje i diagrammet. Fjellpestrot
(Petasifes f rigidus) og hodestarr (Carex capi-
tata) har et utbredelsesmonster som begyn-
ner A ligne pA monsteret til maksimum som-
mertemperaturisotermene, men de to artene
avviker ved A opptre i sommervarme omr6deri Finland og Russland hvor det er kalde
vintre. Til sammenligning kan nevnes at en
varmekrevende art som hassel (Corylus avel-
lana) blir avgrenset av den samme linja som
fjellpestrot, men de to artene finnes oA hver
sin side av denne linja.

Damman (1976) fant at mange arter bAde
var knyttet til omrader med gjennomsnitts-
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temperatur lavere enn 14.b 'C og begrenset
til den nordvestlige halvaya p6 Newfound-
land hvor det pi grunn av pakkis blir kalde og
stabile vintre uten vekslende frost og tining
(svarttopp, hvitstarr, strengstarr, hodestarr,
agnorstarr, fjellarve, fjellok, snoull, en vinter-
gronnart, rynkevier, tuesildre og bekkesildre
(Bartsia alpina, Carex bicolor, C. chordorr-
hiza, C. capitata, C. microglochin, Cerastium
alpinum, Cystopteris montana, Eriophorum
scheuchzeri, Pyrola grandif lora, Salix reticu-
lata, Saxifraga cespitosa og S. rivutaris).
Flere av disse artene karakteriserte Dahl
(1951) som sorvestkystskyere, og av de
nevnte artene er det bare svarttopp (Bartsia
alpina) som gAr ned til havniv6 i Sorvest-
Norge.

Teorien om vintertemperaturer som be-
grensende faktor for fjellplanter er ennA bare
en lss hypotese. Av betydning er kanskje at
sarvestkystskyerne ikke har skikkelig vinter-
hvile, at de trenger en stabil vinter for at ikke
veksten skal starte for tidlig. Vi fAr hApe at
denne hypotesen blir fulgt opp med eksperi-
mentelt arbeid.

LUZULA
SYLVATICA

a*_,.
*-{

oco
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Fig. 4. Utbredelsen til lappflokk (Polemonium
acutif torum) i Skandinavia med klimakurven fra
Fig. 3 inntegnet. Tegnet etter Hintikka (1963)'

The Scandinavian distribution ol Polemonium
acutif lorum with the tempercture curve shown in
Fig. 3. Af ter Hintikka (1963).

Andre klimatiske faktorer
OgsA f aktorer som vind og strAlingsintensitet
har blitt diskutert. Vind kan vere av indirekte
betydning, Schimper (1898), Heintze (1908)

og Frodin (1911) hevdet at fjellplanter klarer
seg pA vindeksponerte lokaliteter fordi vin'
den holder skogen unna og til og med kan
blottlegge jorda enkelte steder.

Godfrey (1969) fant at de nedre hoydegren-
sene for fjellplanter i stor grad var bestemt
av deres lyskrav. I lavlandet ble de skygget ut
av hayere og mer skyggetolerante arter. Mye

tyder pA at en kombinasjon av store lyskrav
og liten torketoleranse i stor grad kan for-
klare hvorfor mange fjellplanter mangler i

lavlandet (diskutert av Gauslaa 1984).

Kan en bisentrisk utbredelse
forklares ved klimatiske forhold?
De f leste plantegeografer tror at det har vert
isf rie refugier i Skandinavia under siste istid.
Det er f lere forhold som tyder pA en overvint-
ring, og den disjunkte utbredelsen har blitt
betraktet som en av flere indikasjoner. Av
denne grunn kan det vere av interesse A se
om det er mulig A forklare en bisentrisk ut-
bredelse ved hjelp av klimatiske faktorer.
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Bocher (1951)og Berg (1963)diskuterer ogsA
andre okologiske faktorer som kan tenkes 6
gi disjunkte utbredelsesmsnstre.

De bisentriske artene regnes vanligvis for
A vare kontinentale planter. Boberg (1930)

og Godske (1945) regner med to kontinentale
omrAder i den skandinaviske fjellkjeda, ett i

nord og ett i sor, adskilt av et mer oseanisk
preget omrAde imellom. Utbredelsen til ose-
aniske plantearter som bjonnkan (Blechnum
spicant)(Fig.5)tyder ogsA p6 det. Denne har
nesten en komplementar utbredelse til en
bisentrisk art som lapprose (Rhododendron
lapponicum).

Om vi ser pA maksimum sommertempera'
turene til Dahl (1951), gir 22 'C-isotermen et
bisentrisk monster (Fig. 1). BAde det nordlige
og det sorlige omrAdet som denne isotermen
avgrenser, strekker seg noe lengre sor enn

hva utbredelsesdataene skulle tilsi' Men

som vi allerede har sett kan det tenkes at
ogsA vintertemperaturene spiller en rolle.
Hintikkas (1963) kart over begrensende som'
mer- og vintertemperaturer f or lappf lokk
(Potemonium acutif lorum)(Fig. 4) gir sA vidt
et bisentrisk monster. Denne arten finnes
bare i omrider med januartemperatur lavere
enn -10 

oC, og er i tillegg begrenset av haye
sommertemperaturer (Fig. 3). Denne be-

grensningen gir to disjunkte omrdder som
ligger litt i nordostkant av de interessante
planteomrAdene, spesielt gjelder dette det
nordlige omrAdet. Men det skulle ikke vere
sA vanskelig A tenke seg at ved A bruke litt
andre kombinasjoner av vinter og sommer-
temoeraturer enn akkurat det som begrenser
lappf lokken, burde det vere mulig noenlunde
A ringe inn de to disjunkte arealene.

Jeg har plottet inn forekomsten av palsa-

myrer (sammenstillet f ra f lere kilder av Sollid
& Kristiansen 1983) pA et kart hvor ogsA de to
disjunkte planteomrAdene er tegnet inn (Fig.
6). Palsamyrer ser ut til A vere knyttet til kon'
tinentale omrAder med gjennomsnittlig Ars-

temperatur omkring eller under 0'C, med

minst 200-210 dager kaldere enn 0 "C, og

med mindre enn 50 cm sno (Vorren 1967).

Palsamyrer finnes ikke hoyere enn 100-150
m over skoggrensa. Hoyere oppe blir torv-
dannelsen for liten. De finnes ned i bjarke-
beltet, men bare unntaksvis ned i barskogen.
OmrAdet med palsamyrene ligger litt i ost-
kant av de disjunkte planteomrAdene. Men
terrenget heller slakt mot sst og bratt mot
vest f ra fjellomrAdene hvor fjellplantene vok-

ser. Siden palsamyrene bare finnes i et sne-
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Fig' 5 Komplementere utbredelsesomrdder i Nordeuropa f or bjonnkam (Blechnum spicant, skravering)
og lapprose (Rhododendron lapponicum, svart). Tegnet etter Bocher (195.'|).

Complementary distribution arcas. Northern European range of Blechnum spicant (hatched) andRhododendron lapponicum (black). Af ter Bscher figS1).

vert hoydeintervall, vil de pi grunn av topo-
graf ien dekke mye storre arealer iost. Det vil.
le dessuten vere rart om det skulle vare ek.
sakt de samme betingelsene som begrenser
bAde palsamyrer og fjellplanter. Likevel viser
Fig. 6 at det mdr vare spesielle klimatiske
forhold i de disjunkte planteomrAdene, og
forekomsten av palsamyrene er spesielt in-
teressant fordi de er plassert i et hoydelag
som er diirlig dekket av meteorologiske sta_
sJoner.

Pd Gronland regnes 65 arter som sentris-
ke. lfolge Bacher (1951) kan utbredelsen til
de f leste av disse artene forklares ved hjelp
av klimatiske faktorer. Det er tydelig at den
bisentriske myrtusten (Kobresia simpticius-
cula, Fig. 7) er knyttet til kontinentale om-
rAder (markert med tykk strek). Kartet viser at
utbredelsesmonsteret f alger nedbsrs- og
temperaturlinjene b6de pA vest- og p6 ost-
kysten. Temperaturlinja angir temperatur-
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differansen mellom varmeste og kaldeste
mAned. PA den oseaniske sorspissen er den-
ne differansen bare 12"C, i nordlige deler
30'c.

Folgelig er det vanskelig A akseptere den
disjunkte utbredelsen som en Indikasjon pA
isfrie refugier, en konklusjon Bocher (1951)
ogsA kommer til bAde ndr det gjelder Gron-
land og Nord-Amerika.

Avsluttende kommentarer
Fjellplantene er ei heterogen artsgruppe.
Damman (1976) delte dem inn i 5 grupper
som ser ut til d vere okologisk forskjellige.
Gruppe 1 er folsomme for ekstreme maksi-
mumstemperaturer, gruppe 2 krever bare lave
gjennomsnittstemperaturer, gruppe 3 krever
i tillegg stabile vintre. Disse gruppene er alle-
rede omtalt. Gruppe 4 finnes bare i omrAder
hvor klimatiske og topografiske forhold lig-

Blyttia 43:75-86; 1985



Fig. 6. Utbredelsen av palsamyrer i Skandinavia,
etter Sollid & Kristiansen (1983). De to disjunkte
fiellplanteomrAdene er inntegnet (Gjarevoll 1 973).

The Scandinavian distribution of palsa bogs,
atter Sollid & Kristiansen (1983). The two disiunct
areas containing many rare alpine plants are en'
ci rcled (G je revo I I 1 973).

ger til rette for dannelsen av store snofonner
og bestar av fjellburkne, moselyng, brearve,
fjellsyre, fjelltimotei, blAlyng, museore, tre-
fingerurt, rypebunke og fjellveronika (Athy'
rium distenifolium, Cassiope hypnoides,
Cerastium cerastoides, Oxyria digyna, Phle-
um alpinum, Phyllodoce caerulea, Salix her-
bacea, Sibbaldia procumbens, Vahlodea
atropurpurea og Veronica alpina). Gruppe 5

bestAr av konkurransesvake arter som er
knyttet til ustabil jord: gronlandsstarr, rein-
rosearter, aksfrytle, lapprose, gulsildre, berg'
junker og svartaks (Carex scirpoidea, Dryas
spp., Luzula spicata, Rhododendron lappo'
nicum, Saxif raga aizoides, S. paniculata og
Trisetum spicatum).

I Fig. 7 er utbredelsen til fjellmarikApe
(Alchemilla alpina) og myrtust (Kobresia sim'
pliciuscula) vist pA samme kart. PA Grsnland
har disse en komplementer utbredelse. I

Skandinavia er fjellmarikApa vanlig i hele
fjellkjeda, og gAr ogsA ned pA sorvestkysten
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av Norge. I Europa er totalutbredelsen ose-
anisk, noe ogsA kartet fra Gronland gir et
klart inntrykk av. Mange av artene som krever
snobeskyttelse vinterstid i Skandinavia, ser
ut til A vere oseaniske pA Gronland (Bocher
1938). I Skandinavia folger bAde fjellmari-
k6pa og myrtusten maksimumstemperature-
ne til Dahl (1951), men utbredelsen pA Gron'
land tyder pA at det er helt ulike klimatiske
faktorer som bestemmer utbredelsen til dis-
se to artene. En kunne ogsA brukt mange
andre artspar av kontinentale og oseaniske
arter lra Grsnland som eksemPler.

Om en sammenligner to arter som grep'

"'300"
,*2OoK

""'600m'

o KOBRESIA
SIMPLIC IUSCULA

O ALCHEMILLA
ALPINA

Utbredelsen til myrtust (Kobresia simpliciuscula)
og fjellmarikApe (Alchemilla alpina) pa Gronland.
Nedb@rsdata og 20'K lemperaturdifferens mel'
lom kaldeste og varmeste mined er inntegnet.
Tykk strek markerer den sorlige grensa for det
kontinentale omrAdet. Tegnet etter Bocher (1938,

1 951 ).

The Greenland range of Kobresia simpliciuscula
and Alchemilla alpina. Precipitation and the 20 " K

temperature difference between the hottest and
the coldest month arc indicated. The thick line
shows the southern boundary of the continental
arctic area. Atter Bscher (1938, 1951).
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lyng (Loiseleuria procumbensl og gulsildre
(Saxifraga aizoides), har disse praktisk talt
det samme utbredelsesmsnsteret i Skandi-
navia (Hulten 1971). Begge korresponderer
bra med en maksimum temperatur pA27 'C.
Greplyng mangler i lavlandet fordi den ikke
tAler hoye sommertemperaturer, og gulsildre
mangler fordi den har ekstremt lave diffu-
sjonsmotstander sjolv ved lukkede spalte-
Apninger. Den har liten evne til A tAle torke,
og den transpirerer s6 sterkt at den aldri vi.
oppleve letale sommertemperaturer(Gauslaa
1 984).

Vi har tidligere vart inne pi at en rekke
ulike temperaturmdl kan vere innbyrdes kor-
relerte, og Tuhkanen (1980)viste at ogsA for-
dampingen ofte er sterkt korrelert med tem-
peraturen. Eksemplene viser at fjellplantene
er ei okologisk heterogen gruppe, sjolv innen
ei gruppe arter med lik utbredelse. Folgelig
mA en vare forsiktig med il trekke for vidt-
gAende generaliseringer pA grunnlag av sam-
svar mellom utbredelsesgrenser og isolinjer
for klimatiske faktorer. Likevel kan slike kor-
relasjoner vere verdifulle som utgangspunkl
for arbeidshypoteser. Men skal en komme
videre, mA en finne fysiologiske mekanismer
som kan forklare hvordan de enkelte klima-
faktorene griper inn i den enkelte plantes liv.
Som vi har sett er det i den seinere tid gjort
noe pA dette feltet, og kanskje tida nA er kom-
met for mer grundige autokologiske studier
av de enkelte artene.

Summary
Drought, summer and winter temperatures.
light intensity, and wind have all been sug-
gested as playing some part in restricting
the downward elevational distribuiton of al-
pine plants. Alpine plants constitute an eco-
logically heterogenous group. Their distribu-
tion patterns cannot be explained by a single
ecological factor, even in species with simi-
lar distribution. Many alpine species seem to
be restricted by drought in the lowlands,
others (mostly cushion plants) by high tem-
peratures. Many Scandinavian SW-coast
avoiders seem to be restricted to areas with
cold winters and with a rapid transition from
winter to summer. This may also apply to
Scandinavian bicentric plants which are re-
stricted to continental areas (Fig. 6). Accord-
ingly the bicentric distribution hardly gives
any evidence of a perglacial survival.
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Bokanmeldelser

Kosmisk alternativ til darwinismen?
Fred Hoyle: Det intelligente univers. Et nytt
syn pd skapelse og utvikling. Oversatt av
Poul Henrik Poulsson. Gyldendal Norsk For-
lag, Oslo, 1984. Pris kr 195,-

Det verserer mange teorier mot darwinismen
og udet naturlige utvalgo. Disse teoriene har
oftest vart lansert til forsvar for et kreasjo-
nistisk (utvikling ved skapelse) eller lamarck-
istisk (evolusjon ved ervervede egenskaper)
syn pd evolusjonsteorien, og de faller stort
sett pii sine egne leresetninger. Det var der'
for med en god porsjon skepsis jeg Apnet
denne boka som lanserer nok en alternativ
teori til darwinismen. Og det kunne umiddel-
bart vere fristende raskt A avfeie boka som
kvasivitenskap og slA den i hartkorn med de
forskjellige andre anti-darwinistiske teoriene
som har vert f ramme i tida - hadde det ikke
vart for forfatteren, Fred Hoyle. Han er abso-
lutt ingen uhvem som helst,, men en av ver-
dens ledende kapasiteter innen astronomi
og teoretisk fysikk. Fra hans lopebane kan vi
nevne at han i 1967 grunnla Cambridge Insti-
tutt for teoretisk astronomi, og i Storbritan-
nia ble han adlet i 1972 tor sitt arbeid innen
teoretisk fysikk og studiet av universet.

Hoyles grunntanke er at livet ikke ble skapt
pi Jorda, men f ra uf ro, som ble sAdd f ra uni-
verset. Disse f rsene er mikroorganismer
(bakterier og virus) som etter hans mening
finnes i store mengder i universet mellom
stjernene og planetene, s@rlig i de msrke
gasstAkene og kometene. Men hvordan kan
mikroorganismer overleve i universet i eks-
trem kulde, i et fullkomment vakuum og ut-
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satt for kosmisk strdling? Jo, mener Hoyle,
ser vi pA de jordiske mikroorganismene, har
noen av dem egenskaper som de ikke skulle
trenge for A klare seg hos oss, men som vil
gjore dem godt tilpasset universets avgrun'
ner! Et eksempel er en bakterie i slekta Pseu-
domonas som lever i et av de farligste mil-
joene vi kan tenke oss, kjernen til Omega-
West-reaktoren med en radioaktiv styrke nok
til A drepe et menneske i lopet av meget kort
tid, og mange millioner ganger sterkere enn
det som noen gang har forekommet pa Jorda
sA lenge det har vart liv her.

Egentlig er ikke id6en om at livet ble sAdd
f ra verdensrommet noen helt ny tanke. Denne
sAkalte pan-spermie-teorien ble lansert om'
trent samtidig som en begynte A spekulere
pA livets opprinnelse. Men Hoyle bearbeider
teorien og gir den et mer vitenskapelig inn-
hold. Og han gAr lenger: Han hevder at den
enorme forskjellen mellom de ulike organis-
megruppene ikke kan forklares ved hjelp av
den tradisjonelle darwinismen, men at det
mA skyldes sprangvis utvikling. Dette er i og
for seg tanker som enkelte biologer ogsA har
vart inne pA, men Hoyles forklaring pA de
store sprangene er avvikende f ra de tidligere
teoriene og ganske oppsiktvekkende: Gene-
ne som gir opphav til de store sprangene,
kommer ikke fra jordiske mutasjoner, men
fra verdensrommet. Og det er virus som er
barere av de nye genene. I folge Hoyle utset-
tes vAr planet for et uavlatelig bombarde-
ment av virus fra universet, og i disse viruse-
ne finnes altsA de nye genene. Videre ser
han en sammenheng mellom virussjukdom
og evolusjon, hvor sjukdommen sA A si repre'
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senterer et mislykket resultat. NAr vi fAr in-
fluensa, skal dette vere et angrep fra ver-
densrommet!

Slik kunne jeg fortsette 6 nevne punkt for
punkt fra Hoyles spekulative, men viten-
skapelig underbygde teori om livets opprin-
nelse og utvikling. Det skal jeg la vere, og
heller gi dem som vil lese Hoyles bok gleden
av A oppleve hvordan han elegant bygger opp
sin teori og imotegAr de innvendingene som
reiser seg undervegs, og hvorledes han til
slutt ender opp i en kosmisk syntese om-
kring liv, bevissthet, tid og univers - det in-
telligente univers!

Hvordan skal vi som biologer forholde oss
til Hoyles teorier? Jeg tror at vi skal mote
dem med en god porsjon nysgjerrighet kom-
binert med like mye skepsis. For det forste
skriver Hoyle for d provosere, ikke for 6 lan-
sere ufeilbarlige sannheter. Blant annet vil
hans (alt for) f littige bruk av begrepet .orto-
dokse biologeru sikkert hisse opp mange til
motinnlegg. For det andre er det ei rekke bio-
logiske fenomener og begreper Hoyle tydelig-
vis ikke helt mestrer: Fargen hos visse edder-
kopper og blomster er neppe programmert av
samme gener, fordi om de tilfeldigvis begge
er gule; bladkneleren og et blad vil heller ikke
inneholde de samme genene, sjol om knele-
ren likner et blad (her vil darwinismen med
sitt naturlige utvalg gi en vel sA god forkla-
ring); de ormliknende blodfylte organismene
i havdypet utafor Galapagosoyene tilhsrer
rekka Pogonophora (skjeggberere) og er sA-
ledes ikke noe som vanskelig kan klassifi-
seres som verken plante eller dyr (her kunne
Hoyle ha sldtt opp i ei elementar lerebok i

zoologi). Jeg har ogsA vanskeligheter med A
godta at darwinismens naturlige utvalg er en
like stor umulighet som <Maxwells demonu
som kan skille mellom varme og kalde mole-
kyler i en gass og lare dem i to grupper. Her
synes jeg Hoyle viser at han ikke er biolog.
Bildene av de fossile mikroorganismene pA
meteoritter virker ikke spesielt overbevisen-
de, og det er litt synd at Hoyle har festet slik
tiltro til disse ganske dArlige fotografiene.
Dessverre faller han her i en grav som mange
kvasivitenskapsfolk ogsA havner i - vidt-
gAende tolkninger av et skropelig billedmate-
riale, enten det dreier seg om helleristninger
av pdstAtte romfarere eller fotografier av
mulige ET-organismer

Slik kunne jeg komme med den ene inn-
vendingen etter den andre. Det skal jeg ikke
gjore, for alt i alt er Hoyles bok det beste
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seriose angrepet pd darwinismen som hittil
er lansert. Teoriene hans er fengslende, fan-
tasieggende og provoserende. Og boka er
velskrevet, godt oversatt og rikt illustrert.
Jeg hAper derfor at alle biologer sA vel som
amatorer vil studere boka og diskutere teo-
riene. De er alt for interessante til ikke A bli
tatt alvorlig!

Klaus Hailand

Norsk soppbok
Klaus Hoiland og Leif Ryvarden: Norsk mat-
sopp. 123 s. Universitetsforlaget. Pris kr 95,-

Nok en soppf lora har sett dagens lys i Norge.
Det har i de senere Arene kommet p6 mar-
kedet en lang rekke soppboker, bAde helt ny-
skrevne og nytrykk av tidligere bsker med
ajourforing av ny viten. Felles for dem alle er
at de er av utenlandsk opprinnelse, oversatt
og lagt til rette for norske forhold. Dette er
ofte en (ulempeD fordi det da vil vere mange
arter som er beskrevet som vi neppe vil finne
her i landet. Det som verre er: mange av de
arter vi har her i landet kommer ikke med i

f loraene fordi de ikke eksisterer i forfatterens
hjemland. Denne boken er ingen oversettel-
se, men en norsk bok beregnet pA norske for-
hold. Forfatterne, Klaus Hsiland og Leif Ry-
varden, er begge kjente storrelser i botanis-
ke/mykologiske kretser her i landet.

Det heter i forhAndsomtalen av boken at
uNorsk matsopp, er den forste soppflora
som er laget i Norge for norske forhold. Jeg
stusset litt over dette da jeg i min bokhylle
har stAende Chr. Fr. B0hmes Norsk Soppbok
fra 1941. Jeg undersskte om det tidligere var
laget boker i Norge, og fant en del publika-
sjoner, bl.a. uTyve Soparter, av Chr. Bugge
(1871). Olav Johan Sopp (opprinnelig Johan
Oluf Olsen) utga i 1883 *Spiselig sopD. Dess-
uten utkom det tidlig pA 1900-tallet en del
nye, storre eller mindre soppboker skrevet av
nordmenn. Disse m6 vel betraktes som nor-
ske, men det har vist seg uhyre vanskelig A si
med sikkerhet om de bygger pA norsk mate-
riale. I f lere av tilfellene vet vi at bokene byg-
ger pA utenlandske plansjeverk, f.eks. er
Olav Sopps (1907) bok basert pA Elias Fries'
tegninger.

Norsk matsopp er i hvert fall den forste
norske soppbok i nyere tid. Den er beregnet
pA nybegynnere, men ogsA viderekomne vil
ha nytte av den, da det stAr en del ny og nyt-
tig informasjon som en ikke finner i andre
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bsker. Boken innleder med A fortelle litt om
hva sopp er, hvordan de er bygget, hvordan
og hvor de lever, hva de lever av m.m. I innled-
ningen er ogsA tatt med rAd og veiledning om
plukking av sopp, og om hvordan man oppbe-
varer den, som f .eks. f rysing, torking, salting
og hermetisering, samt et kapittel som gir
noen tips om tilbereding. Soppforgiftninger
skjer dessverre, og et kapittel tar for seg for-
skjellige typer soppforgiftninger og hva som
kan gjores hvis ulykken er ute.

Bokens hoveddel tar for seg ca. 50 sopp-
arter, de aller f leste spiselige. Det begrense'
de artsutvalgel gjor boken spesielt egnet for
nybegynnere, da disse slipper A lete i et stort
artsutvalg som lett vil forvirre. Soppene er
lett kjennelige og er for det meste vanlige
over hele landet. Hovedutbredelsen stAr be-

skrevet. En del giftige arter er tatt med, slike
som er dadelig giftige, eller er vanlige for-
vekslingsarter til spiselige sopper. Det er
kun 6n art beskrevet for hvert nytt ark man
blar om. Det er ett eller to fotograf ier av sop-
pen og i tillegg strektegninger som viser vik-
tige detaljer, eller i noen tilfeller er soppen
tegnet sammen med sin dobbeltgjenger, slik
at vi skal se forskjellene. Detaljene er klart
markert med piler. Til bildene horer en fyldig
beskrivelse, og det er et avsnitt om soppens
matverdi og tips om behandling. Mange gode
matsopper er tatt med i boken. Positivt er det
at rsdbrun pepperriske og skjeggriske er tatt
med. Disse blir jo vanligvis vraket, men med
riktig forbehandling, som boken anviser, er
disse utmerkede matsopper. Den bldgrA
osterssoppen er ogsA tatt med, men her har
den av en eller annen grunn fdtt navnet blek-
brun osterssopP?

Dessverre har fargegjengivelsen sldtt feil
enkelte steder. Verst har dette gdtt utover
sauesoppen (s. 37). Fargen her har fatt et
rsdbrunt skjar som ikke har noe med saue-
soppen A gjare. Heldigvis er det andre bildet
(s.36) normalt i fargen. Kantarellen (s.33)og
honningsoppen (s. 68) er heller ikke gode i

f argen.
Alt i alt er dette en anbefalelsesverdig bok

som vil vere en pryd for bokhyllen med sitt
lekre design. Boken er trukket med plast'
hinne, som gjor det mulig d torke av den hvis
den tilskitnes i skog og mark.

Sigurd Engelhart

Vannkvalitet i Tyriljorden
uTyrifjorden,,: Sam menfattende sluttrapport
fra Tyrifjordundersokelsen 1978-1981. Tyri-
fjordutvalget 1983. Redaktor Dag Berge. Pris
kr75,-. Kan bestilles hos den lokale bok'
handler eller direkte fra Tyrifjordutvalget,
Sekretariatet, Fylkeshuset, Haugesgt.89,
3000 Drammen (tlf. 03-83 81 50).

Boken "Tyrifjorden', sammenfatter bredt an-
lagte tverrvitenskapelige undersskelser av
Tyrifjorden pA Ringerike i Buskerud. Bak-
grunnen for undersskelsen var det okende
behov for drikkevann iOslo'omrAdet, sarlig i

Asker og Berum. Dette behovet ledet til et
politisk initiativ for A fA undersskt Tyrifjorden
som en alternativ drikkevannskilde for Oslo-
omrAdet. Dersom en skulle satse pA Tyrifjor-
den som drikkevannskilde, ville dette med-
fore meget betydelige investeringer. P6 bak'
grunn av oppblomstringen av blAgronnalger i

Mjosa sommeren'1976 ville man forsikre seg
om at vannkvaliteten i Tyrifiorden ville holde
mAl som drikkevannskilde. For A f6 klarlagt
dette igangsatte man den sAkalte Tyrifjord'
undersskelsen der Norsk institutt for vann-
forskning (NIVA) skulle koordinere det prak-

tiske arbeidet. Et politisk oppnevnt samar-
beidsorgan (Tyrifjordutval get) stod ansvarl i g

for arbeidet.
Fra Tyrifjordutvalgets mandat kan nevnes

at det skulle registrere eksisterende aktivi-
teter, brukerinteresser, vannkvalitet og for-
urensningskilder samt kartlegge fremtidig
utnyttelse av fjorden. Det skulle ogsA utar'
beides planer for oppfolging og sikring av
Tyrifjorden/Holsfjordens vannkval itet.

Prosjektet har omfattet en rekke delunder'
sskelser med stor faglig spredning. Det har
resultert i ca. 70 rapporter og/eller andre pub-

likasjoner. Den foreliggende boken er en
popularisert versjon av de resultatene Tyri-
fjordundersokelsen har ledet til. Det er lagt
serlig vekt pA A fremstille resultatene slik at
de kan leses med utbytte av ikke-fagfolk.
Rapporten omhandler de fleste sider av de
forstyrrelser menneskene kanp6'fare det oko-
systemet som en stor innsjo representerer'

For en botaniker er det kapitlene om
hayere vegetasjon ved Bjorn Rsrslett og om
vasspest ved Bjorn Rsrslett og Dag Berge
som er av storst interesse. Dag Berge har
ogsA omtalt planteplanktonet i fjorden. I

kapitlet om hoyere vegetasjon behandles
Tyrifjorden og Steinsfjorden hver for seg.
Fordi Steinsfjorden er grundig undersskt t
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slutten av 1930-arene av Baardseth, gir un-
dersokelsen god anledning til A studere den
endring som en eutrofiering av en innsjo
medfsrer pA den hayere vegetasjonen.

Av serlig interesse er det faktum at vass-
pesten invaderte Tyrifjorden, serlig Steins-
fjorden i den perioden undersskelsene pA-
gikk. Kapitlet om vasspest er ogsA ajourlart
utover undersskelsestiden og inkluderer data
frem til 1982. Vasspestkapitlet gir en god
oversikt over hvilken dramatisk okologisk
endring som folger med introduksjonen av
vasspest der denne planten har optimale
vekstbetingelser. Kapitlet om hoyere vegeta-
sjon inneholder kun latinske navn pA plante-
ne og til dels uvante navn som t.eks. Phrag-
mites australis for P. communis. Bortsett f ra

denne detaljen er boken et forbilledlig eks-
empel pA hvordan tildels vanskelig stoff kan
presenteres pd en tiltalende mAte som burde
nA et bredt publikum. BAde kapitlene om
plantelivet og boken i sin helhet er rikt illust-
rert med farvefotos og meget instruktive og
lekre diagrammer og f igurer.

For botanikere med interesse for vann-
botanikk og for den mer bredt miljovernorien-
terte leser vil denne boken gi atskillig stoff til
ettertanke. lkke minst bor presentasjonsfor-
men av en vitenskapelig undersokelse for et
bredt publikum interessere mange, ogsA ut-
over dem som er spesielt interessert i Tyri-
fjorden.

Haavard Osthagen

Nyfunn

Funn av vaniljerot i Rytylke
I Rogaland er vaniljerot tidligere funnet pA
flere lokaliteter pA Jeren, og da alltid i plan-
tefelt. Vaniljerot ble 29.7.84 funnet ved Kval-
v6gen i Strand, nar sjoen. Dette f unnet, som
er det forste fra Ryfylke, er spesielt interes-
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sant fordi vaniljerot ble funnet i en naturlig,
storvokst furuskog med bunndekke av mose
og blAberris. Det ble f unnet 20 planter pA et
lite omr6de i skyggen av et lite eiketre, i en
sorvestvendt svak skrAning ned mot et lite
bekkesig.

Ove S. Fsrland
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Smistykker

Arsmelding 1984 for Fondet til
dr.philos. Thekla Resvolls minne
Fondets styre har i 1984 hatt folgende sam-
mensetning: Cand.real. Olav Balle, Jord-
registreringsinstituttet, As (oppnevnt av
Norsk Botanisk Forening), provisor Hanne
Melv@r, Oslo (oppnevnt av Norges Apoteker-
f orening og Norges Farmaceutiske For-
ening), amanuensis Kari Henningsmoen,
Universitetet i Oslo (oppnevnt av Kirke- og
u ndervisn i ngsdepartementet).

Renter ble utdelt etter soknad. Belopet, t<r.

2500,- ble utdelt til stotte for to prosjekter:
(1) Planter som geohydrologiske indikatorer.
(2) Floristiske og plantegeograf iske registre-
ringer og innsamlinger i Hallingdal og Oster'
dalen/Rena sommeren 1984.

Arsrapport fra Telemark
Botaniske Forening
Telemark Botaniske Forening har hatt et
aktivt Ar 1984. Medlemstallet har sket og er i

utgangen av februar 1985 pA '140. Det ser ut
til at interessen for botanikk har vart god i

Telemark.
TBFs styre har siste Ar bestAtt av Roger

Halvorsen (formann), Bjorn Lervik (kasserer),
Liv Schiemann og Karl S. Eriksen (styremed-
lemmer).

Det er gjennomfort 20 arrangementer, der-
av 11 ekskursjoner og 9 motekvelder. Man
har forsokt A spre noe av aktiviteten ut av
Grenlandregionen, serlig pA mstesiden.
Dette har vist seg A vere s6 vellykket at det
ogsA i framtida vil bli satset pA aktiviteter
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utover i fylket. Dette gjor at foreningen nAr

andre og nye grupper, ikke-medlemmer, vi

normalt ikke fAr kontakt med, og dette forer i

sin tur til oket tilgang pd medlemmer.
I lspet av 1984 ble det ogsa satt i gang

med et flora-atlas for Telemark hvor en tar
sikte pA A samle opplysninger om en del in-

teressante arter og lokaliteter i fylket. Dette
arbeidet er i fsrste rekke satt i gang for A

bistA Telemark fylkes miljovernavdeling som
vil bruke det innsamlede materialet i forbin'
delse med vernearbeid og reguleringssaker.

Sesongens moter har vert:
18.11.83: Arsmote i Brevik. Foredrag av prof.

Knut Fagri: "Stueplanter i histo'
risk og sosialt lys'. 50 f rammotte.

8.'12.83: uOlandskveld". Bilder fra forenin-
gens hovedekskursjon til Oland
sommeren 1983. Sted: DnC i Pors-
grunn. 38 frammstte.

18. 1.84: uMimremote,. Samfunnssalen,
Eidanger. Medlemmenes egne bil-
der fra sommerens oPPlevelser. 22

f rammstte.
23. 2.84: uNasjonalparkene vAreu. DnC i

Porsgrunn. Foredrag av Leif Ryvar-
den. 42 lrammotte.

14. 3.84: "lslandskveld". Samfunnssalen,
Eidanger. Lysbildereise pA lsland
ved Liv Schiemann, Eivind Kolstad
og Thorbjorn Nilsen.30 frammotte.

16. 3.84: uEvert Taube-kveld', Seljord folke-
hogskule. Lysbildeforedrag ved
Jsrn-Erik Bjorndalen og visesang
ved lvar Skifjeld. 50 frammstte.

23. 3.84: uOlandskveld". Kragera. Lysbilde-
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reise pa Oland ved Jan Erik Tangen
og Roger Halvorsen. Ca. 60 fram-
motte.

3. 4.84: uFjellkveld,. DnC i Porsgrunn.
Temakveld med fjellbilder.25 f ram-
motte.

25.10.84: uJeg velger megu. DnC i Porsgrunn.
Medlemmer valgte selv tema til
korte foredrag. 29 frammotte.

Arets ekskursjoner:
29. april: "Bl6veisblomstringsturr i Eidan-

ger. 16 deltagere.
10. mai: V6rblomstring pA ostsiden av Lan-

gangsfjorden i Porsgrunn. 18 del-
tagere.

21 . mai: Hogenheiomr6det ved Stokkevann,
Bamble. 22 deltagere.

27. mai'. Store Aroya i Brunlanes, Vestfold.
27 deltagere.

'14. juni: Heggemyr i Solum, Skien. 1S del-
ragere.

15.-21. Hovedekskursjon til Hjerkinn p6
juli: Dovre. Arrangert i samarbeid med

Rogalandsavdelingen, NBF. 50 del-
tagere.

31. juli: Borsesjo, Gjerpen i Skien. 10 del-
tagere.

19. aug.: SkAtoy ved Kragero. 15 deltagere.
26. aug.: Paulertjennane og Eikedalen i

Brunlanes, Vestfold. 14 deltagere.
9. sept.: SkultrevassAsen i Drangedal. 10

deltagere.
7. okt.: Sopptur til Langesund. 1l del-

tagere.
Roger Halvorsen

Arsrapport fta Tonsberg og
Omegn Botaniske Selskap
Arsmstet ble avholdt 7.5.84. Ca. 25 deltagere.
Hovedpost var lysbildekdseri v/amanuensis
Liv Borgen: <Glimt tra Kanariayenes florau.
Mange onsket nok A legge Arets ekskursjo-
ner til syden etter dette, men som vanlig var
lokalmiljoet mest aktuelt.

Ekskursjoner 1984:
1. Slottsfjellet i Tonsberg by, 4.6.g4.Artsliste

over karplanter pA Slottsfjellet ble utarbei-
det av medlemmer i Botanisk Selskap i

tiden 1950 til 1960, og med denne som ut-
gangspunkt nbesteg vi fjellet,. De f leste
arter f ra gamlelista ble registrert (ca. 100),
mens 40 nye arter kom til.

2. 9.6.84 til Angers Klev v/Bogen nord for
Holmestrand. Dette er en frodig, nord-
vendt kleiv hvor ferdselsveien nordfra til
Holmestrand gikk inntil (nyveienD ble fer-
dig i 1793. Til intens duf t av ramslok f ulgte
vi den gamle kjerreveien til topps hvor vi
rastet med fantastisk utsikt over Oslo-
fjorden.

3. Fellestur med Norsk Botanisk forening til
Solbergfjellet i Nedre Eiker.

Tore Gjelsds
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Norsk Botanisk Forening

Hovedforen ingens 6rsmelding
1984
NBF hadde or. 31.12.1984 i alt 965 medlem-
mer, derav 1 eresmedlem,65 livsvarige med-
lemmer, 806 A-medlemmer og 93 B-medlem-
mer.

Styret har hatt folgende sammensetning:
Olav Balle (Ostlandsavd.), fung. formann,
Sigurd Engelhart (Ostlandsavd.) sekreter,
Finn Wischmann (Ostlandsavd.) kasserer og
kartotekfsrer, Per Arvid Asen (Sorlandsavd.),
Sverre Bakkevig (Rogalandsavd.), Hdkon
Fottland (Vestlandsavd.), Thyra Solem (Tron-
delagsavd.) og Bernt Johansen (Nordnorsk
avd.). Redaktor av Blyttia har vert Finn-Egil
Eckblad fram til og med mars 1984. Deretter
overtok Liv Borgen som redaktsr.

I lopet av dret har NBF avgitt uttalelser i

naturvernsaker av forskjellig slag, bl.a. i for-
bindelse med Etna-Dokka utbyggingen. NBF
er igjen representert i VVF's representant-
skap og deltar i plantevernkampanjen uVern
vAre vekster,. Hovedstvret holdt mate 21 .

mars i Oslo.

27. april-2. mai. Rapport fra
ekskursjon til Kreta
Kretaturen fra i fjor fristet til gjentakelse.
Flere foreninger gikk sammen om A arran-
gere turen. Undertegnede stilte for Norsk
Botanisk Forening, Berit Ostby for Blomster-
vennenes Klubb og Berit Grude Myhre for
Berum Folkeakademi. Karl Vibe MUller var
leder for de arkeologiske aktivitetene. Odd
Roseng takkes for sin frivillige innsats ved
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plantebestemmelsene, Britt Goransson tak-
kes for guiding ned lmbros-klofta.

Den forste dagen, 27. april, gjentok vi fjor-
Arets spasertur til landsbyen Pigi. Her f ikk vi
anledning til a se pA vegkantplantene som vi
ellers busser forbi, samt A studere de almin-
neligste kulturplantene i middelhavslandene.
(Se ellers rapporten f ra i fjor, Blyttia 42:105-
106. 1984.)

Den neste dagen, 28. april, dro vi pA lang-
tur. Fsrst til fjell-landsbyen Anogia hvor vi sA
pA tradisjonell spinne- og vevkunst. Derfra
gikk turen videre pA en smal og kronglete veg
til et fjellplatA i lda-massivet. De sprekeste
gikk da fottur (med lokal fjellforer) over fjell-
toppen TimbanAtoras (1752 m) til Anogia.
Botanisk var denne fotturen givende da vi
f ikk anledning tilA oppleve vegetasjonstyper
i Kretas fjellomrAder. Turen gikk over mellom-
alpin Astragalus-halvorken og lavalpin Eu-
phorbia acanthothamnus-halvorken, Quer-
cus coccif era-hei og Acer sempervirens'
skog/kratt. Vegetasjonstyper dominert av
stikkende, puteformete busker. En skjonner
godt at kretensernes yndlingsfottoy er solide
skaftestsvler av ler. Av nevneverdige arter
sd vi: Berberis cretica, Astragalus creticus,
Astragalus angustifolius, Prunus prostrata,
Arum creticum, Chionodoxa cretica, Daphne
sericea, Paren tu cel I i a lati f ol ia.

29. april reiste vi til El Grecos pdstdtte
tadeby Fodele. Turen opp vegen til denne
landsbyen gdr gjennom et av Kretas vakreste
kulturlandskap. Langs en fuktig, varm dal
hvor det dyrkes appelsiner i dalbunnen (der
det er fuktigst og varmest) og oljetrer og
johannesbrodtrer oppover sidene. Her sA vi
ogsA granateple (Punica granatum), som ikke
er vanlig dyrka pA Kreta. Av naturlig vegeta-
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sjon er det forst og fremst hei-vegetasjonen
(maquis) som dominerer. Pistacia-Ceratonia-
hei med Pistacia lentiscus, Clstus incanus.
Salvia triloba, Calycotome villosa og Hyperi-
cum empetrifolium som dominerende inn-
slag; og fragmenter av den noe mer fuktig-
hetskrevende Erica arborea-heia med Erica
arborea, Cisfus monspeliensis, Lavandula
sloecras og Quercus pubescens. Vegkant-
floraen er ogsd godt utviklet, men gav rkke
mye nytt. Inne i selve Fodele er det et eld-
gammelt platantre (Platanus orientalis) med
taverna under, og et fuktig drAg med stor
lauvfellende skog av Quercus pubescens og
forvillet platan. Det er sjelden d se sd godt
utviklet f uktighetspreget vegetasjon pA

Kreta! | nerheten av Fodele vokser smd par-
tier av naturlig Quercus pubescens-skog
(som er Kretas viktigste lauvfellende skog-
tvpe).

30. april kjorte vi med buss langs nord-
kysten av Kreta til den utgravde minoiske
landsbyen Gourni6. Denne vakre ruinbyen
ligger nydelig i terrenget og viser hvordan
minoerne bygde i harmoni med landskapet
(til ettertanke for dagens arkitekter i Norge
sAvel som i utlandet). Vegetasjonen er halv-
orkenpreget og herjet av Artuseners beiting.
De viktigste vegetasjonstypene er Pistacia-
Ceratonia-hei, Sarcopoterium-halvsrken og
Coridothymus-halvsrken. Av arter fant vi
stort sett de samme som forrige Ar (se fjor-
6rets rapport). En ny art som vakte berettiget
oppsikt, var den praktfulle, endemiske erte-
busken Ebenus cretica i fullt f lor.

1. mai hadde vi vAr siste. organiserte bota-
niske utflukt. Da dro vi til lmbros-klsfta som
skjere.r seg gjennom fjellene mellom lands-
byene lmbros og Komitddes. BAde naturmes-
sig og botanisk er denne klofta en storslAtt
opplevelse, der eselstien bukter seg mellom
ndloyetrange pass hvor endemismene bug-
ner over oss. Mer enn noe annet sted fornem-
mer vi Zevs og Afrodites narver, enn akku-
rat i lmbros-klafla. PA grunn av de utilgjenge-
lige voksestedene har plantene i kloftene pA
Kreta fdtt vere i fred for beitende dyr, og
samtidig er det skyggef ulle og vindstille mil-
joet lite pAvirkelig overfor klimatiske forand-
ringer. Av kretiske eller soregeiske endemis-
mer kan vi nevne: Ranunculus creticus, Bico-
tia cretica, Ebenus cretica, Linum arboreum,
Origanum dictamnus, Verbascum arcturus,
Verbascum spinosum, Galium fruticosum,
Petromarula pinnata og Staehelina arborea.

Klaus Hsiland
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Ostlandsavdelingen
Arsmetding 1984
Ostlandsavdelingen hadde pr.31.12.1984 i alt
448 medlemmer, hvorav 1 eresmedlem, 51

livsvarige medlemmer, 373 A-medlemmer og
23 B-medlemmer. Kontingenten har vart kr.
125,- tor A-medlemmer og kr. 40,- for B-med-
lemmer.

Arsmotet ble avholdt 22. tebruar. Arsmel-
ding og regnskap ble framlagt og godkjent.
Etter valget ble styrets sammensetning: For-
mann: Trond Schumacher (gjenvalg), visefor-
mann: Anders Danielsen (ikke pd valg), sekre-
ter: Sigurd Engelhart (ny, etter @yvind Rus-
tan), kasserer: Egil Bendiksen (ikke pA valg),
styremedlemmer: Rolf Wahlstrom (ikke pA
valg) og Berit @stbye (ny, etter Aslaug Owe),
revisorer: Steinar Sjoborg (ikke pA valg) og
Haavard Osthagen (gjenvalg). Representan-
ter i NBFs hovedstyre: Sigurd Engelhart (sek-
reter) vara: Rune Halvorsen, Finn Wisch-
mann (kasserer), vara: Rolf Wahlstrom. Valg-
komite: Clara Baadsnes, Elin Conradi og Per
Sunding. Ekskursjonskomit6: Rune Halvor-
sen, Klaus Hoiland og Finn Wischmann.

Folgende med lemsmster med lysbi ldefore-
drag har vert arrangert:

22. februar: Arsmste. Valg. Tor Erik Brand-
rud: Kalkf uruskogen - en furuskog med kon-
vall og orkid6-enger.

'14. mars: Knut Fegri: Stueplantenes histo.
ne.

25. april: Frans-Emil Wielgolaski: Botanis-
ke streif i New Zealands natur.

3. oktober: Trond Schumacher: I rabbetust-
heier og lappvierenger i Grimsdalsfjellene i

Dovre.
3'1. oktober: Else R. Wiborg: Mine sopp-

gleder.
21. november: Morten Laane: StAr artsbe-

grepet for fall og er en inndeling i plantearter
f orsvarlig?

Medlemsmstene har vart holdt i biologi/
odontologi-bygningene etterfulgt av aftens i

kantinen. 30-60 deltagere har mott fram pd
molene.

12. desember: Julemote i Oslo lererhay-
skoles kantiner. Liv Borgen: Krydderplanter i

juleforberedelsene. 58 personer deltok.
Styret har f rarddet den planlagte utbyggin-

gen av Etna/Dokka-vassdraget. Regjeringens
forslag om utbygging vil medfore betydelige
odeleggelser i omrAdets rike planteliv.
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Ekskursjoner 1984
27. mai. Til HAoya. 20 deltagere mstte i Setre
i Hurum hvor vi tok bAt over til Hdoya. Biten
la inn til kai ved TAje. Ved veien og knausene
ved kaia sA vi Poa compressa (flatrapp),
G era n i u m p u s i I I u m (smAstorken ebbl, Ge ra n i-

um lucidum (blankstorkenebb), Myosotis ra'
moslssima (bakkeforglemmegei) og Rham-
nus catharticus (geitved). Turen gikk videre
langs veien forbi Mikkelsjordet. I skogen
langs veien var det en rik og variert edellov'
skogsf lora: Dentaria bulbifera (tannrot), Galr-
um odoratum (myske), Lathyrus vernus (v|r-
erteknapp), Lathyrus niger (svarterteknapp).
Ph larre bakker og knauser observerte vi
Campanula trachelium (nesleklokke), Cam'
panula cervicaria (stavklokke), Campanula
persicifolia (fagerklokke) og Origanum vul'
gare (bergmynte). I blandingsskog ned mot
vestre Dragsund f ant vi Lisfera ovata (stortve-
blad) og Lathraea squamaria (skjellrot). PA

stranden ved vestre Dragsund fikk vi sett en

vanlig strandflora hvorfra kan nevnes Eu-
phorbia palustris (strandvortemelk), Ligusft-
cum scoticum (strandkjeks) og Carex dis-
ticha (duskstarr). Vi sA ogsA en noe avviken-
de Carex som muligens var en hybridklon.
Den hadde ihvertfall mye Carex vacillans
(saltstarr) i seg. Pd knauser lenger bak kunne
vi se Spergula morisonil (vArbendel). Fra
stranden fulgte vi et gammelt bekkefar opp
til det oppdemte Tjernet. Gjennom edellov-
skogen noterte vi Sanicula europaea (sanikel)
og Actaea spicata (trollber). Ved Tjernet var
vegetasjonen ikke av den rikeste typen, men
vi f ikk da med oss Carex elongata (langstarr)
og Calla palustris (myrkongle). Vi gikk ned til
Dragsundet igjen hvor vi f ulgte en sti pA ost-
siden av Mellomoya over til Laget. De spre'
keste av oss tok en ekstra tur pA stien sor'
over f ra Sagbukta. Den turen ga oss Pyrola
chlorantha (f uruvintergronn). Tilbake til TAje
fikk vi med en morsom sak, nemlig Filago
arvensis (ullurt).

Geir Arne Evie

3. juni. Til Bygdoy. Ca. 20 deltagere tra @sl-
landske Naturvernforening og Norsk Bota-
nisk Forening satte stevne ved Huk buss-
holdeolass. Veret hadde trukket store hor'
der av solslikkere til Hukodden, og hundreder
av vAryre og lopssugne mosionister avelkret-
ter i parken omkring. Men vi kom oss ut tilde
sterkt slitasjepAvirkete kalkknattene ytterst
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pdr odden hvor vi boyde oss ned blant vAr-
pusleplanter som vArrublom, vArskrinneblom,
dvergforglemmegei, bakkemynte, trefinger-
sildre, vArveronika og grddodre. Den sist-
nevnte, som er langt fra vanlig, synes A like
trAkk fra badegjester og forekommer nA i

store mengder pA bakkekammen. For 12 Ar
siden dukket den fram med to ynkelige eks-
emplarer. PA veien tilbake f ra odden stoppet
vi blant blomstrende kantkonvall for d se
etter vArbegersoppen konvallbeget (Stroma-
tinia rapulumJ, og der stod den! Tredje funn i

Norge og Norden (se Agarica 5(10):111).
Vigikk videre opp pA veien til Paradisbukta

hvor forvillete hageplanter som Ribes vul'
gare, Viburnum lantana, Ribes nigrum og
Amelanchier spicata f anget vdr interesse. Vi
rastet pA en latt fururabbe i Kongeskogen og
snakket om kalkfuruskoger og moderne
skogskjotsel og skogsparkanlegg. Vanlige
skogsarter ble kommentert, ogsA soppen
furukonglehatt (Strobilurus stephanocyslis/
som forekom i store mengder. Ved Holsts vei
stoppet vi pA en knaus og studerte det hoy'
vokste graset rakfaks (Bromus erectus) som
de fleste aldri hadde sett for, og ogsd oslo'
sildras forekomster og tilblivelse ble kom-
mentert. Vi gikk raskt over Hengsengen og
noterte at vi var noen timer for sent ute til d
fd med oss den velsmakende vdrsoppen vAr-

fagerhatt (Calocybe gambosa). Restene som
lA igjen tydet pA at det hadde vart anselige
mengder i hasselkrattet bortigjennom. Den
urskogspregete ask-linde-skogen pA Dron-
ningberget gikk vi erbodig gjennom i visshet
om at slike skogstyper er sjeldne og be'
varingsverdige. Ved strandkanten ved
Frognerkilen sA vi pA blAbringeber (Rubus
caeslus/ og mahaleb (Prunus mahaleb) tar vi
krysset over enga og kalkbergene mot Rode-
lskka kafe. Deltagerne f ikk her se en fantas-
tisk f orsommerf lora utover bergene med
kantkonvall, nyresildre, smdnokkel, knoll'
mjodurt, strandlsk og mye annet. Den lille
murburknen vakte ogsA en del oppmerksom-
het.

Trond Schumacher

17. juni. Til Solbergfjellet, Nedre Eiker. I strA'
lende var gikk ca. 25 frammstte opp lia f ra

Solberg spinneri mot bratta innunder Sol-
bergfjellets SO-side. Vegetasjonen skiftet
gradvis fra lagurtgranskog til mer og mer
urterik kalkf uruskog. I en brei bord innunder
det overste stupet, fant vi kalkfuruskog med
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en slik variasjon, f rodighet og utstrekning at
den utvilsomt har internasjonal verneinteres-
se. Her veksler skogen mellom larre rygger
med tyttebar (Vaccinium vitis-idaea), lilje-
konval I (Conv a I I a ri a m aj a I i s), bergmynte (Orl-
ganum vulgare), blodstorkenebb (Geranium
sang u i neu m), dvergmispel (Cotoneaster i n te-
gerrimus) og spredte grenmarasal (Sorbus
subpinnata) og fuktige sig. I sigene domi-
nerer blAtopp (Molinia caerulea) storst are-
aler, men vi finner ogsA rikelig krattalant
(lnula salicina), Iepperot (Potentilla erecta),
brudespore (Gy m n ade n i a co n opsea), g u lstarr
(Carex f lava), bakkestarr (C. ericetorum),
bergstarr (C. rupestris) og enkelte individer
av stjernetistel (Carlina vulgaris). Av nevne-
verdige funn ellers, var svarterteknapp (Lat-
hyrus niger), bitter blAfjar (Polygala amarel-
/a/, krattfiol (Viola mirabills) og bakkefiol
(V. collina).

Rune Halvorsen
Tonie Okland
Tor Erik Brandrud

21 .-27. juli. Sommerekskursjon til Saltdal.
Fem deltakere motte kvelden 20. juli pA Polar
camping i Saltdal.

21 . juli gikk vi opp Junkerdalsura til om-
trent Snelif lauet der store deler av den gamle
vegen har rast ut. Junkerdalsura er en av vAre
mest beromte botaniske lokaliteter og skulle
vel ikke trenge nermere presentasjon enn at
nordf lanken av Junkerdalen danner ei sol-
varm, sorvendt ur med kalkrike, skif rige berg-
arter. Her f inner vi bAde varmt kontinentale
og arktisk-alpine arter side om side. Skog-
typen er hovedsakelig kalkfuruskog, men
langs selve elva dominerer gr6orskog. Av
nevneverdige varmt kontinentale arter fant vi
Cypripedium calceolus (marisko), Epipactis
atrorubens (rodf langre), Epipogium aphyllum
(huldreblom) og Gymnocarpium robertianum
(kalktelg). Fra det arktisk-alpine elementet
merker vi oss Braya linearis (rosekarse) i

selve rasmarka, f.eks. i Sneliflauet. Veret
var heller dArlig, og det vedvarende silregnet
la en ganske ef fektiv demper p6 botaniserin-
gen, iser det som hadde med skogkratt A
gjarel.

Neste dag, 22. juli, gikk vi opp fra Solvdgli
til Solv6gvatn under SolvAgtind for A bese
den klassiske lokaliteten tor Carex scirpoi-
dea (granlandsstarr), vAr mest (vestarktiske
planteD. Turen opp gikk gjennom bratt nord-
boreal hogstaude-bjorkeskog med svart rik
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undervegetasjon, hvor vi merket oss livskraf-
tige individer av Aconitum septentrionale
(tyrihjelm) og Lactuca alpina (turt). I den svre
delen av den lavalpine vegetasjonen, like fsr
vi sA Solvdrgvatn, f ant vi Carex scirpoidea reII
ved stien. Bestanden er forbausende liten,
og vi f ikk mistanke om at plantesamlere kan
ha herjet felt med den, til tross for at om-
rddet ble fredet i 1928! Heldigvis finnes det
andre og mer livskraftige bestander rundt
SolvAgtind. Vegetasjonen ellers er temmelig
fattig, og det var faktisk bare den lille f lekken
med Carex scirpoidea som kunne oppvise rik
vegetasjon. Det ovrige omrAdet er dominert
av fattige, lavalpine til mellomalpine snoleier
og rabber.

23. juli"tok vi buss til Sulitjelma og drosje
derf ra tilCoarvihytta ved det store Balvatnet,
som ligger mellom Junkerdalen og Sulitjel-
ma. Mesteparten av dagen gikk med til rei-
sen. Om kvelden si vi litt pd alminnelige fjell-
planter rundt ioarvihytta, bl.a. en god del Sa-
/ix spp. Eneste funn av betydning var Sedum
v i I losu m (lodnebergknapp).

24. juli kom hoydepunktet. I strdlende sol-
skinn (vir eneste solskinnsdag) gikk vi tur til
fjellryggen ost for Balvatn og derfra videre
inn til Svenskegrensa. Fjellryggen ost for
Balvatn, Las'senjuonni, bestdr av kalkrike
skifersvaberg med stedvis erodert rabbe-
vegetasjon. Her fant vi den sagnomsuste
Saxifraga paniculata (bergjunker) p6 det
samme stedet som Lars Levi Lestadius opp-
daget den i 1825. Vi fant ogsd hybriden mel-
lom den og bergfrue (Saxif raga cotyledonx
paniculata). Omrddet er ellers rikt pA sentris-
ke fjellplanter. Av bisentriske arter sd vi
Ranunculus nivalis (snosoleie), Saxifraga
foliolosa (grynsildre), Draba lactea (lappru-
blom) og Pinguicula alpina (fjelltettegras). Av
nordlig unisentriske arter noterte vi Casslope
tetragona (kantlyng), Pedicularis flammea
(brannmyrkleSs) og Woodsia glabella (dverg-
lodnebregne). Som botanikere fsr oss, koh-
staterte ogsA vi at den svenske sida ikke har
egnete lokaliteter for bergjunker!

25. juli dro vi opp pA en liten hoyde pA 750
m ved Jametjav'ri (Daudvatnet). Her fant vi
ogsA en liten koloni av bergjunker, samt en
ny (for oss) nordlig unisentrisk arl, Erigeron
humile (svartbakkestjerne). Pd fjelltoppen sA
vi en grasbevokst fugletue hvor en rovfugl
(eller ugle) hadde etterlatt seg oppgulpsbol-
ler med rester av sm6gnagere som lemen og
fjellrotte. Og sannelig vokste det ikke lefra-
plodon mnioides (lemenmose) midt oppi tua!
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26. juli besteg vi det flate platd-fjellet
Skoddefjellet (Rostnevarri) i yr, tAkeregn og
tAke (og fikk god bruk for bAde kart og kom-
pass). Her sd vi flere voksesteder for berg-
junker, men veret gav ikke sA mange mulig-
heter for skikkelig botanisering. Vi fant en
pen koloni av blomstrende Pelasites f rigidus
(fjel lpestrot), og C I a myd om o n as nlvalis (blod-
sno) er jo alltid morsom A vise f ram.

Klaus Hailand

5.-11. august. Sommerekskursjon til Skur'
dalen.

5. august msttes 17 deltagere pA Lia Pen'
sjonat og Motell. Om kvelden ble det tid til en
kort rekognosering langs Liabekken, uten
store funn, selv om Gentiana purpurea -
soterot - ikke er A forakte.

6. august f ulgte vi igjen Liabekken opp mot
Bekretjornhovda pA 1112 m, gjennom blan-
dingsskog av furu og fjellbjerk. Floraen er
ikke av de rikeste, men enkelte litt kravfulle
arter er med: Egulsetum hyemale, Juncus
castaneus, Gymnadenia conopsea, Carex
capillaris, C. saxatilis, Salix myrsinites, Tha'
lictrum alpinum, Hieracium scandicum -
skavgras, kastanjesiv, brudespore, hArstarr,
blankstarr, myrtevier, fjellfrostjerne, rad'
sveve. Etter lunsj fulgte vi bekken ned mot
Holmevatnet. Her var det lite nytt A f inne, det
eneste som er verd A nevne var Viola epipsila

- stor myrfiol - som er ganske sjelden pd

disse kanter.
7. august. Rundtur via Geilo og Gol til

Gardnosfeltet i Nes i Hallingdal. Her er det i

de senere ar gjentatte ganger funnet Epipo-
gium aphyttum - huldreblomst - pA ialt
fem forskjellige steder. Det er alltid like
soennende om den er f remme i Ar. Fsrste for-
sok ble en stor skuffelse, lokaliteten var
rasert til ugjenkjennelighet av en av nutidens
verste naturkatastrofer: flatehugsten! Pa

neste sted fant vi til deltagernes store fryd
seks blomstrende skudd ved et lite bekkesig.
Her finnes ogsA en liten bestand av Cypri'
pedium calceolus - fruesko - som frister
en sA kummerlig tilverelse at den praktisk
talt aldri makter A blomstre. I skogen omkring
f innes adskillig Goodyera repens - knerot' I

dette omrAdet vokser dessuten rikelig Cala-
magrostis arundinacea snerprorkvein
lkke helt sjelden hybridiserer den med C. epL
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geios - bergrorkvein, en hybrid som er gan-
ske lett A kjenne.

8. august til Tuva turisthytte. Herfra ser vl

mot syd Bjordalsnutan, som med sin profil
og dertil den forgjettende blA farven pd det
geologiske kartet er et lokkende mdrl. Vi rakk
dessverre bare til Bjordalshogdin, da satte
knapp tid og en stor elv grense for vAr f rem-
marsj. Langs vAr rute er berggrunnen ganske
mager, men skifersoner i nerheten gir gro-

bunn for en middels bra fjellflora'. Juncus
castaneus, J. arcticus, Carex atrofusca,
C. capillaris, C. saxatilis, Salix myrsinites,
S. reticulata, Viola bif lora, Saxif raga aizo'
ides, Gentiana nivalis, Pedicularis oederi -
kastanjesiv, finnmarkssiv, sotstarr, hArstarr,
blankstarr, myrtevier, rynkevier, fjellf iol, gul-
sildre, snesote og gullmyrklegg, den siste
ner sin sydgrense i Norge.

9. august til Geilo tor A giare et fremstot
mot Hallingskarvet. Vi tok sikte pA Skarvs-
enden, den ostligste utloperen av Skarvet.
Her finner vi igjen mange av gdrsdagens
arter, men bl.a. fordi fjellet er sA meget hoy-

ere, kommer det adskillige nye arter til. I en

bekk vokser Koenigia islandica - dvergsyre

- ganske rikelig. I skifersonen lengre oppe
kommer Dryas octopefala sammen med sitt
mer eller mindre faste folge: Carex rupestris
og Kobresia myosuroides - reinrose, berg-
starr og rabbetust. Oppe under den bratte,
harde gabbroveggen lA det f remdeles sne, og
her trives Ranunculus glacialis og Carex
rufina - issoleie og jokelstarr. PA myrene
nedenfor skinner Eriophorum scheuchzeri -
snemyrull - hvitt som navnet sier. Lengre
ost i Havsdalen er det andre myromrider
med bl.a. Carex aquatilis og rotundata -
nordlandsstarr og rundstarr - to sjeldne
arter oA disse kanter.

10. august til Seterdalen. Et lite vann vecl

Breidset ga oss en typisk lokalitet for Spar-
ganium hyperboreum, Alopecurus aequalis
og Ranunculus reptans - fjellpiggknopp'
vannrevehale og evjesoleie, dessuten en god

anledning til A demonstrere at det lar seg
gjare A kjenne Carex rostrata og C. vesicaria

- flaskestarr og sennegress - pA 100

meters avstand, pA farven. Grothovdmyrene
er relativt rike, med bl.a. Carex atrofusca,
C. buxbaumii, C. capillaris, C. chordorrhiza
og C. rotundata - sot-, klubbe-, hAr-, streng-
og rundstarr. C. livida og C. heleonastes -
bly- og huldrestarr - som ble funnet her et
par Ar tidligere, lyktes oss ikke A oppdrive
denne gangen. Lia opp mot Breidsethovda
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huser en triviell f lora, men i et tjern innenfor
f innes en pen bestand av Ranunculus tricho-
phyllus - sma-vannsoleie.

1 l. august. Hjemreise.
Finn Wischmann

19. august. Til Nittedal. Fra Nittedal stasjon
gikk vi vestover til 2 smA tjern hvor vi sA Spar-
ganium glomeratum (noste-piggknopp) og
Carex diandra (kjevlestarr). Deretter gikk vi til
Orfiskebekken som vi fulgte opp til Arfiske.
Floraen langs bekken er sv@rt variert, og her
sA vi noysomme planter sA vel som kravfulle
og representanter for bAde alpine og sub-
oceaniske plantesamf u nn: Alchemilla alpina
(fjellmarikApe), Lactuca alpina (turt), Aconi
tum septentrionale (tyrihjelm), Cirsium hete-
rophyllum (hvitbladtistel), Carex vaginata
(slirestarr), Carex sylvatica (skogstarr), Sieg-
lingia decumbens (knegras), Campanula tati-
lolla (storklokke), Briza media (hjertegras),
Lathyrus vernus (v6rerteknapp), Linum
catharticum (vill-lin), Epipactis atrorubens
(rodflangre), Gymnadenia conopsea (brude-
spore), Alchemilla glaucescens (floyelsmari-
kd pe) og G en t ia ne | | a ca m pest ri s (bakkesote).
Vi tok av fra bekken og kom inn pA en skogs-
bilvei hvor vi pi en grus- og steinfylling kunne
se de antropochore (spredt ved menneskelig
virksomhet) artene Chaenorhinum minus
(smdtorskemunn), Spergutaria rubra (tun-
bendel), Melilotus of f icinalis og alba (lege-og
hvitsteinklover). Ved et tjern sorost for
Artiske observerte vi de relativt kravfulle myr-
plantene Selaginella selaginoides (dverg-
jamne), Carex capillaris (hArstarr) og Carex
dioica (tvebostarr). Ved hoyre side av dem-
ningen tok vi spisepause samtidig som vi
noterte Veronica scutellata (veikveronika) og
Euphrasia nemorosa (grdoyentrost). pd berg
nedenfor demningen fant vi potentilla crant-
zii (f lekkmure). Vi fulgte veien langs demnin-
gen. Ved sorvestenden av @rf iske sAvi Hiero-
chloE odorata (marigras) og Gatium trif idum
(dvergmaure). Vi kom s6 til bekken som ren_
ner fra Langedalsvannet. Langs bekken var
det partier med myr og fuktig krattvegeta.
sjon. Her sA vi noen morsomme myrplanter
bl.a. Carex buxbaumii (klubbestarr), Lyco-
podium inundatum (myrkr6kefot), Eriopho-
rum latifolium (breimyrull), dessuten fikk vi
med oss Dactylorhiza luchsil(skogmarihAnd)
og Sa/lx lapponum (lappvier). Pd sorsiden av
Langedalsvannet den suboceaniske myr-
planten Narthecium ossif ragum (rome). Over
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6sen til Damputtene noterte vi Sa/lx glauca
(solvvier), Carex vaginata (slirestarr) og Viola
epipsila (stor myrf iol). Ved veien like sor for
Damputtene fant vi den meget sjeldne Aluga
repta n s (krypjonsokkol l).

Geir Arne Evje

26. august. Karplante- og lavekskursjon til
Hansemarka i Asker. 10 deltakere. Vi startet
ved Voyen gArd og gikk landevegen tilTrane-
vatn hvor selve ekskursjonen begynte. Langs
landeveien ble tida brukt til 6 vise fram van-
lige eller mer uvanlige ugras i 6ker og eng,
f .eks. Echium vulgare (ormehode), Trifolium
aureum (gullklover), Erodium cicutarium
(tranehals), Stachys palustris (dkersvinerot)
og Sonchus asper (stivdylle). Ved Tranevatn
gdr det opp ei trang kloft, Tranevassdalen,
som skjarer seg gjennom permiske dagberg-
arter, vesentlig porfyr. Dalen er sorvendt, og
innslaget av edle lauvtrer er som ventet
hoyt. Den ovrige vegetasjonen var heller trivi-
ell, men vi fant da arter som lmpatiens noli-
tangere (springfro), Daphne mezereum (Iys-
bast) og Veronica beccabunga (bekkevero-
nika). PA bergveggene fant vi bl.a. tuehinne-
lav (Leptogium sinuatum) og smdf ililav /Pan-
naria leucophaea) som begge er noe kreven-
de. Tranevassdalen Iorer opp til et kupert
hoydedrag, Hansemarka. Her finner vi stor-
vokst gammelskog som veksler mellom blA-
bar-granskog (Eu-Piceetum) i drAgene og
barlyng-barblandingsskog (Vaccinio-Pine-
tum) pA rabbene. Den hoyere floraen er tem-
melig fattig, og ikke noe av interesse ble
notert. lmidlertid er den urorte gammelsko-
gen meget f in og har et trolsk preg. Noen lav-
arter som er typiske for gammel granskog,
bl.a. gronn blanknever (Peltigera neopoly-
dactyla) og knappenAlslaven Chaenotheca
chrysocephala, vokste her. Turens hoyde-
punkt var vel funnet av den nylig beskrevne
Cladonia norvegica pA en stubbe. Denne f uk-
tighetskrevende arten er ikke sjelden i Oslo-
omridet, men er her bare funnet i gammel
granskog. Da vi har lite gammelskog igjen i

Oslomarka, og iser i Asker, vil vi innstendig
be Asker skogforvaltning om A spare dette
villmarksomrAdet. Det bor videre inventeres
med hensyn til vern.

Klaus Hailand og Einar Timdal
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2. september. Til Nyseter - Bjorgeseter i

Lunner. 5 deltakere. Opp gammel gruvevei
fra Grua st. Langs denne nordlige innslag
som fjellrapp, fjelltimotei, slirestarr, harerug,
torhjelm og fjellkrekling, foruten en god del
ballblom i fro. Grua-omrAdet er ellers kjent
for sine ballblom-enger i juni. Det ble demon-
strert perlevintergronn, legevintergronn og
ni kkevi nterg ronn.

Nordvest for Nysetertjern (543 m o.h.) mid-
dels rike myrer med dvergjamne, sveltull, gul-
starr og jdblom, og mosene Paludella squar-
rosa og Sphagnum warnstorfianurn, foruten
soppen Geoglossum glabrum - myrjord'
ru nge.

Ved selve tjernet Carex buxbaumii, C. ca-
pillaris, Luzula sudetica, Salix aurita, S. /ap-
ponum, S. pentandra og S. phylicifolia.

Lenger sorost, gjengroingsmyrer pA erup-
tivgrunn med molte og sveltstarr som karak'
teristiske innslag. Traneberartene Oxycoc-
cus microcarpus og quadripetalus sto like i

nerheten av hverandre, men med ulike
voksesteder: smAtraneber pA myrtuer med
Sphagnum fuscum; stortraneber i vAtere
matter av Sphagnum apiculatum.

Granskogene i det samme omrAdet er pre-
get av dypt og langvarig snsdekke, jfr. store
bevoksninger av Juncus f ilif ormis - trAdsiv
og Nardus stricta - f inntopp, foruten en rikt
utviklet, men artsfattig vegetasjon av breg-
ner, kr6kefotarter og moser.

Av enkeltfunn fra mer lysdpne steder med
vannsig nevnes Salix glauca - solvvier og
S. lapponum - lappvier, og ved Korsvatnet
(503 m) Phleum commutatum - fjelltimotei
og /sodtes lacustris - stivt brasmegress.

Pd Bjorgeseter-gran itten var vegetasjonen
enda fattigere, og skogen noe medfart av
hogst og traktorveier. Nye f ra Bjorgeseterfjell
var Carex brunnescens - seterstarr og hyb-
riden Sa/lx aurita x lapponum. Et skyggef ullt
bekkedrag ned mot Arnebr6tan ga i tillegg
torhjelm, myske og turt.

Vi sA altsA endel subalpine innslag, men
dvergbjork-myrene uteble - de f innes helst
over 600 m o.h. i omrAdet.

Floraen er kient som mer variert rundt Grua
og Jevnaker, og dette skyldes gunstigere
berggrunn. Som mindre besokte ekskursjons-
mAl i distriktet anbefales ellers strekningen
Randsberget (686 m)til Hvalebykampen (771

m) iGran.
Torstein Engelskion

9. september gikk turen til Ljansbekken. Vi
var 12 personer som la ut f ra Hauketo stasjon
i regnver. Vi fulgte stien pil nordsiden av
bekken mot EngersbrAten. Vegetasjonen var
her sterkt kulturpivirket og lite spennende.
Det mest interessante herf ra var en f lott be-
stand med Stellaria alsine (bekkestjerne-
blom) i en sidebekk. Ved EngersbrAten gAr
bekken nordover i et mer uf ramkommelig ter-
reng. Granskogen her er storvokst og mange
steder svert f uktig. Langs bekkesiden er det
betydelige innslag av lovtrerne Corylus avel-
/ana (hassel) og A/nus incana (grAoQ. PA

tross av at omrAdet ligger pA grunnfjell har
humusdannelsen og sedimenter som bekken
har larl med seg, gjort omrAdet forbausende
artsrikt. Vi gikk gjennom store bestander av
Matteuccia struthiopteris (strutsevinS), og
det var rikelige muligheter tildemonstrasjon
av aktiv frospredning hos lmpatiens noli-
tangere (springf ro). De storste godbitene fant
vi et stykke unna bekken opp mot brattskren-
ten, nemlig Poa remota (storrapp) og Carex
pediformis (mattestarr). Turen endte opp i

Munkerudkleiva, og pA veien tilbake fikk vi

demonstrert antropochoren Sisymbrium
loeselii (strisennep) i veikanten.

lngar lversen

Ssrlandsavdelingen
Arsmelding 1984
Pr. 31.12. hadde Ssrlandsavdelingen 47 A-

medlemmer og 8 B-medlemmer. PA Arsmotet
15. februar ble dette styret valgt: Per Arvid
Asen (formann), Elisabeth Goksoyr Asen
(sekreter), Ole Kristian Wigemyr (kasserer),
Knut Halvorsen, Haakon Damsgaard, Torf inn
Hageland og Jostein Andreassen (styremed-
lemmer). Representant til hovedstyret: Per

Arvid Asen.
Det er avholdt 2 maler og 2 ekskursjoner:
15. februar: Filmen uEn kyst full av tang og

tareD ble vist (anbefales!). Nye lover ble ved-
tatt. Oppmote: 18.

19. november: Per Arvid Asen kAserte med
bilder fra f loraen pA Meienfjell i Bykle. Opp-
male:25.

Ekskursjoner 1984
3. juni til den frodige Lyngaya i Randesund.
25 deltakere. Nyresildren (Saxifraga granu'
lata) slo i fullt f lor pA jordene pA nordsiden
av aya. LikesA mengder med dvergsmyle
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(Aira praecox), tofravikke (Vicia hirsuta) og
vdrvikke (V. lathyroidesl. Nede i bukta her sto
en frodig tue med sumpdylle (Sonchus pa-
lustris), og ellers gledet vi oss over duskstarr
(Carex disticha) og saltstarr (C. vacillans) i

den f rodige strandsumpen.
Lyngaya er dominert av f urubevokste lyng-

heier med noen frodige daler og engkanter
med alm og lind. len dal pd ostsiden fant vi
helt viltvoksende akeleie (Aquilegia vulgaris).
Vdrmarihand (Orchis mascula) og sanikel
(Sanicula europaea) var ogsd her. PA de gam-
le jordene vokste store mengder med jonsok-
koll (Ajuga pyramidalis) og jordnott (Cono-
podium majus). I ssrenden av aya ved den
gamle gArdsruinen sd vi lodnestorkenebb
(Geranium molle) i tette tepper, f oruten trane.
hals (Erodium cicutarium), museklaver (Tri.
folium dubium), vArrublom (Erophila verna),
rosettkarse (Cardamine hirsuta) og mye
lodnefaks (Bromus hordeaceus). I strand.
engen: Sennegras bl.a. (Carex vesicaria).
Flueblomsten (Ophrys insectifera) som N.G.
Moe fant pd Lyngoya (i 1845) lot seg ikke opp-
clrive.

1. juli til Sordal i Setesdal. Forste stopp
var vasspest-lokaliteten (Elodea canadensis)
i Evjekilen pA Evje. Her sto den i grofta i beste
velgAende, dog ingen I blomst. Videre fant vi
to planter med kalmusrot (Acorus calamus),
hvorav den ene var lostflytende, og en tue
med sverdlilje (lris pseudacorus), sjosivaks
/Scirpus lacustris), og kjempepiggknopp
(Sparganium erectum) En merkelig lokalitet.

Neste stopp var FAnefjell v/Byglandsfjor-
den hvor bergfruen var pA sin vante plass
(Saxif raga cotyledon). Endelig kom vi til Sor-
dal og fikk se et stort gravfelt med noen
kjempestore furutrer - tussetre (pinus svl-
yestrls/ - over 500 Ar gamle.

Siste stopp var under bratthenget like nord
for bebyggelsen med bl.a. bergfrue (Saxr-
fraga cotyledonl, myske (Galium odoratum),
kongslys (Verbascum thapsus), lodnebregne
(Woodsia ilvensis), hundekveke (Roegneria
canina), humle (Humulus lupulus), svart-
burkne (Asplenium trichomanes), smAborre
(Arctium minus), lakrismjelt (Astragatus gly-
cyphyllus), rodkjeks (Torilis laponica) og
dvergmispel (Cotoneaster integerrimusl. .1 

1

deltakere.
Per Arvid Asen

Rogalandsavdelingen
Arsmetding 1984
Pr. 31. desember hadde vi 71 A-medlemmer, 2
studenter medregnet, og 15 B-medlemmer.
Dette er 3 A-medlemmer og 2 B-medlemmer
f lere enn ved forrige 6rsskifte.

Styret har i 1984 bestAtt av: Sverre Bakke-
vig form., Kolbein Arneson nestform., Jonas
Nygird kass., Haldor Bergsaker sekr. og
Inger Marie Paulsen fra ekskursjonskomi-
t6en. Geir Kyllingstad har vert varamann.

Ekskursjonskomit6en: Inger Marie Paulsen
formann, Alf Helge Soyland, Styrk Lote og
Haldor Bergsaker. Geir Kyllingstad og Kjell-
Ove Hauge som varamenn.

Representant til NBFs hovedstyre: Sverre
Bakkevig med Ole Gabriel Lima som vara-
mann.

Revisor: Aasmund Boe.
Valgkomite: Ole G. Lima, Peter Skjaveland

og ldun Ssrreime.
Kontingenten har vart kr.125,- for A-med-

lemmer, kr. 30,- for B-medlemmer og kr.75,-
f or studenter/skoleelever.

Av Hoyland Sparebank har vi fAtt kr. 1000.
Pengene er brukt til kjap av lysbilde-
f ramviser.

Rogaland fylkes kulturstyre har bevilget
oss kr. 2000 til drift av foreningen.

Vi mdr ha lov til A si at Aret har vert preget
av stor aktivitet, serlig sommerhalvAret da 8
ekskursjoner ble avviklet. Hertil kommer
Dovre-turen, sammen med Telemark Botanis-
ke Forening med sistnevnte som vert.

Arsmote ble holdt i HAland Sparebanks
lokaler i Madlakrossen 15. februar. PA mstet
ble vist lysbilder fra Olands-turen.

11. april mate i Sandnes Bibliotek hvor
dosent Arnfinn Skogen kiserte om: "Bota-
nikk pd Vestlandet og i Trondelag - likheter
og forskjelleru.

29. november mote i Madlakrossen der
Ingjerd og Tor Hoie viste slides og kiserte
fra en amerikatur.

12. desember var det julemote i Sandnes
etter tradisjonelt opplegg.

Mstene har hatt svert god oppslutning,
ca. 30 p6 hvert mste med julemotet som topp
med 47 stk.

Ekskursjoner 1984
23. mai til jerstrendene Vigdel og Hellesto.
34 deltakere.

Vi startet botaniseringen pA Vigdel og be-
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hsvde ikke gA langt fsr den forste godbiten
dukket opp. Det var buestarr (Carex mari-
tima), som vokste i sanden like innenfor
dynene. Her fant vi ogsA sandsiv(Juncus bal-
ticus). I knausene nord for selve stranden
vakte tepper av smAmure (Potentilla taber-
naemontani) stor begeistring. Andre nevne-
verdige funn fra dette omrAdet er: Dverg-
smyle (Aira praecox), blodtopp (Sanguisorba
officinalis), blodstorkenebb (Geranium san-
guineum), rosenrot (Sedum rosea), kystlove-
tann (Taraxacum obliquum), kystgrisore
(H y pochoeri s rad i ca ta) og f lekkgriso re ( H y po-
choeris maculata).

Etter A ha finkjemmet strand og knauser
pA Vigdel kjorte vi det lille stykket sorover til
Hellests. Her var fjellskrentene pA nordsiden
av storst interesse. Vi fant bl.a.: Blankburkne
(Asplenium adiantum-nigrum) bergperikum
(Hypericum montanum), kantkonvall (Poly'
gonatum odoratum), sandarve (Arenhria ser-
py I I i f o I i a), dvergmispel (Cotoneaster i n tege r'
rimus), kusymre (Primula vulgaris), v|rk|l
(Ranunculus ficaria) og avblomstrede vAr'
marihand (Orchis mascula).

Tindved (HippophaE rhamnoides) fant vi
pA en sanddyne. Den var nok plantet der.
Planten sA ut til A trives, og om noen Ar vil
der vare en fin bestand.

lnger Marie Paulsen

3. juni til Kvitsoy. .16 deltakere. Kvitsoy er ei
oygruppe bestAende av f lere smAoyer f oruten
holmer og skjer. 365 ialt sies det. Ekstra ivrig
var nok mange fordi dette var nytt og ukjent
land. Vi fant rundbelg (Anthyllis vulneraria),
gulmaure (Galium verum), blodtopp (Sanqui-
sorba of f icinalis), kystbergknapp (Sedum
anglicum), kusymre (Primula vulgaris), sma(-
bukk (Sedum maximum)og en helt gul variant
stemorblomsl (Viola tricolo). Langs veien
vokste f lere kolonier av jordnott (Conopodi-
um majusl

Vi tok en rast ved ei lun vik nord pA aya,her
var vegetasjonen prega av beiting, villf loraen
var henvist til veikanten og nedre strandsone.
Vi noterte oss vArmarihand(Orchis mascula).
OgsA mange av holmene var nytta til saue-
beite, og har derfor mistet mye av sin bota-
niske verdi. Dette fikk vi tydelig demonstrert
da vAr kjentmann pd oya, Einar Nostvold, tok
oss med ut til Sparholmane. PA veien sA vi
holmer med svert frodig og variert flora,
mens den holmen vi gikk i land pA var adskil-
lig fattigere, sA vi mAtte lete etter godbitene i
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sprekker og pA knauser der sauene ikke had-
de kommet til. Tuer av ramslok (Allium ursi-
num) sA vi f lere steder vokse i bergsprekker.
PA bedre grunn fant vi stankstorkenebb (Ge-
ranium robertianum), strandkjeks (Ligusti-
cum scoticuml, stemorsblom, slyngsstvier
(Solanum dulcamara), groblad (Plantago ma-
lorl, strandsmelle (Sl/ene maritima), torske-
munn (Linaria vulgaris) og skjorbuksurt
(Coch lea ria of f ici na I i s).

Den mest oppsiktsvekkende planten var
derimot havburkne (Asplenium marinum).
Den hadde funnet ly for vind og skumsproyt
dypt innunder en klippe. Planten er i littera-
turen oppgitt A forekomme mellom Horda-
land og Sunnmsre. VArt f unn utvider omrAdet
til ogsA A omfatte Rogaland.

Geir Kyllingstad

20. juni kveldstur til Bergsfjellet i Gjesdal.
11 deltakere var med pA denne uklatreturenu
opp det bratte Bergsfjellet. HApet var bl.a. A

f inne et pAstAtt f unn av trollber (Actaea spi-
catal. Ellers visste vi at det skulle finnes mur-
burkne (Asplenium ruta-murarial og blank'
burkne (A. adiantum-nigrum)pA mer utilgjen-
gelige klofter i berget. Av praktiske grunner
ble turen lagt opp til et skar fra den lind'og
eikeskogdominerte ura pA sorsida av Bergs-
fjellet. Videre gikk vi over den lyngheidomi-
nerte toppen og ned igjen pi vestsida. Fol-
gende planter ble registrert pA denne turen:
Fugletelg (Gymnocarpium dryopteris),
hengjeveng (Thelypteris phegopteris), ion-
sokkoll (Ajuga pyramidalis), f agerperikum
(Hypericum pulchrum), gronstorr(Ca rex tumi-
dicarpa), bleikstorr (C. pallescens/, heiblA-
tjar( P o ly g a I a se r py I I i f o I i a), tlgebar ( R u b u s

saxatilis), liljekonvall (Convallaria maialis),
vasspepper (Polygonum hydropiper), lekje-
veronika (Veronica officinalis), skogsvinerot
(Stachys sylvatica), strandkjempe (Plantago
maritima) og heisev (Juncus sgarosus/. Vi
fant ikke trollber, men den kan vokse i noen
frodigere klatler lenger ost i Bergsfiellet.

Alf Helge Sayland

Befaring til Lysefjorden 6.-8. juli 1984. 14 del-
takere.

Store deler av Lysefjorden er bratt og ner-
mest utilgjengelig og har derfor vert lite
undersskt botanisk sett. De bratteste par-

tiene pA nordsiden av fjorden er bare tilgjen'
gelig fra bAt og da bare pA noen fA steder.
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Berggrunnen langs fjorden er stort sett gra-
nittisk grunnfjell og skulle derfor ikke virke
serlig lokkende pA botanikere, men det viser
seg at grunnfjellsmassivet er gjennomsatt
med kalkspat- og desminforende sprekker
som gir grunnlag for kalkholdig sigevann. Av
den grunn ble det forsokt en botaniserings-
tur til nettopp dette omrAdet. Motorbdrt med
samband var stillet til disposisjon, og turens
ca. '12 deltakere ble landsatt oA tre ulike ste-
der der det var mulig A ta seg fram.

Som ventet var nordsiden av Lysefjorden
meget tsrr slik at det mest spennende var
ventet A f inne langs bekkesig og i skyggef ul-
le juv. De mest interessante funn var disse:

Under Prekestolen: Barlind (Taxus bac-
cata), kristtorn (llex aquitolium), storfrytle
(Luzula sylvatica), bergfletle (Hedera helix),
bergf rue (Saxif raga cotyledon), brunrot /Scro-
phularia nodosa), gulsildre (Saxif raga aizo-
ldes), sko g f I a tbel g ( L a t h y rus sy/ves f risl, I u nd-
gronnaks (Brachypodium sylvaticum|

Torsnes: Loppestarr (Carex pulicaris),
brudespore (Gymnadenia conopsea), kant-
konvall (Polygonatum odoratum), liljekonvall
(Convallaria majalis), gulsildre (Saxif raga
aizoides), murburkne (Asplenium ruta-mura-
rial, svarttopp (Bartsia alpina), kranskonvall
(Po lygonatu m vert ici I latu m).

Skrubbatona: VArmarihand (Orchis mas-
cula), smarbukk (Sedum maximum), bergf rue
(Saxif raga cotyledon), lintorskemun n (Linaria
vulgaris), gulsildre (Saxifraga aizoides),
fagerperikum (Hypericum pulchrum), krist-
torn (llex aquifolium), skogskolm (Lathyrus
sylvestris), fjellsyre (Oxyria digyna), tdrnurt
(Turritis glabra), bergflette (Hedera hetix),
bergrorkvein (Calamagrostis epigeios). lund-
gronaks (Brachypodiu m sylvaticum), barlind
(Taxus baccata).

Fantajuvet: Skogsvingel (Festuca a/flssr-
ma), grov nattfiol (Platanthera chlorantha),
vanlig nattfiol (P. bifolia), kranskonvall (Poly-
onatum verticillatum), liljekonvall (Convalla-
ria majalis), fjellsyre (Oxyria digyna), bergf rue
(Saxifraga cotyledon), hundekveke (Roegne-
ria canina), gulsildre (Saxifraga aizoides),
barlind (Taxus baccata).

Asbjorn Simonsen

3.-5. august. Ekskursjon til Hylsfjordheiane.
Helgeekskursjon basert pA overnatting i telt
er ingen vanlig foreteelse i Rogalandsavde-
lingen. Det var derfor ingen overraskelse at
kun 4 personer reiste fra Stavanger til Ten-
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gesdal pA nordsida av Hylsfjorden i Suldal
kommune.

Forste kvelden gikk vi gjennom skogsom-
rAdene i Tengesdalen og opp i ligheia til
Grimsvatn (561 m o.h.). Tengesdalen har be-
tydelige innslag av planteskog (vesentlig
gran Picea abies), men det er ogsA mye f in
furu-blandingsskog og frodig grAorskog med
bl.a. strutseving, Matteuccia struthiopteris,
junkerbregne, Polystichum braunii, skog-
stjerneblom, Stellaria nemorum og skog-
karse, Cardamine f lexuosa.

Oppe i heiomrAdet innover mot Grimsvatn
dominerte f attige vegetasjonstyper typisk f or
lAgheiregionen, f.eks. lyngbjorkeskog, rome-
dominerte fastmattemyrer og en del fukthei.
I enkelte fuktige drag med naringsrikt sige-
vann fant vi mer krevende arter som dverg-
jamne, Selag i nel la selag i no idel bjonnbrodd,
Totieldia pusilla, gulstarr, Carex flava og
svarttopp, Bartsia alpina.

Pd lordagen delte vi oss i to lag. Det ene
gikk nordostover fra Grimsvatn mot Kvann-
vatn (681 m o.h.) og sA bl.a. narmere pA ei
storre elveklsft, et deltaomrAde med vier-
kratt og noen rike fyllittskrenter nordvest for
Kvannvatn. Deler av elveklofta var meget f ro-
dig, men dessverre utilgjengelig for narmere
undersskelse. Av spesielle funn oA denne
ruta kan nevnes gronnburkne, Asplenium
viride, trillingsiv, Juncus triglum is, kastanje-
siv, Juncus castaneus, bjonnbrodd, Tof ieldia
pusilla, smdtveblad, Listera cordata, kvit-
soleie, Ranunculus platanif olius, soterot,
Gentiana purpurea og storklokke, Campa-
nula latifolia. Det andre laget gikk sorover
fra Grimsvatn, dels langs elveklofta som gdr
f ra utlopet og ned til fjorden, dels ost tor klaf-
ta fram til den nedlagte garden Lingvong.
Derfra gikk turen tilbake til Grimsvatn langs
stolsveien til Grimstol.

I Grimsvatn vokste det bl.a. fjellpiggknopp,
Sparganium hyperboreum og ved vatnet
tranestarr, Carex adelostoma. Enkelte steder
i elveklofta vokste det turt, Lactuca alpina.
Nedover mot Lingvong bar artsinventaret i

feltskiktet preg av langvarig beitepdvirkning
samtidig som tidligere beitemark var i ferd
med A gro til med lauvskog.

PA tilbaketuren ble en bratt fyllittskrent
(ca. 800 m o.h.) vest av Vardfjell undersokt
n@rmere. Her ble det bl.a. funnet gtonn-
burkne, Asplenium viride, laggbregne, Poly-
stichum lonchitis, hArstarr, Carex capillaris,
fjel lstarr, Ca rex no rveglca, tri | | i ngsiv, J u ncLt s
triglumis, kvitsoleie, Ranunculus platanifoli-
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us, flekkmure, Potentilla crantzii, turt, Lac-
tuca alpina og dverggrAurl,Gnaphalium supi-
num.

Generelt er fjellfloraen i ekskursjonsom-
rddet karakterisert av arter som er forholds-
vis vanlige i NO-Rogaland, bAde krevende og
noysomme. I tillegg f ins en del sjeldne plan-
ter. Vassdragene utgjor et nermest uberort
omrAde i en region som er sterkt pAvirket av
vassdragsutbygging. Det aktuelle heiom-
r6det er imidlertid ogsd truet av kraftutbyg-
ging. En eventuell regulering vil med de fore-
liggende planer lare lil at ca. 3100 dekar vil
bli satt under vann, derav ca. 2000 dekar
meget gode fjellbeiter.

PA sondagen gikk vi ned igjen til Tenges-
dal og sA narmere pA edellauvskogen i liene
langs Hylsfjorden f ra Oro til Bjerga. Edellauv-
skogen dekker her store arealer og bestdr
hovedsakelig av f rodig alm/askeskog og
friskfuktig svartor/askeskog. Bredblada gras
som kjempesvingel, Festuca gigantea, lund-
gronaks, Brachypodium sylvaticum og
hundekveke, Roegneria canina, var domi-
nerende i feltskiktet. For avrig fant vi skog-
svingel, Festuca altissima, myske, Galium
odoratum, storklokke, Campanula latifolia og
store mengder stortrollurl, Circaea lutetiana
i skogen. PA mer lysApne partier og langs vei-
kanten fant vi bl.a. sslvmure, Potentilla ar-
gentea, kransmynte, Satureia vulgaris, berg-
perikum, Hypericum montanum, kung, Origa-
num vulgare, rodkjeks, Torilis japonica, kyst-
AkermAne, Agrimonia procera og filtkongs-
lys, Verbascum thapsus.

Kiell-Ove Hauge

19. august til Lauvvik og SelvikvAgen. 5 per-
sonar motte opp.

Ved Lauwik stoppa me attmed ferjeleiet.
PA ein fjellvegg der vaks det murburkne (As-
plenium ruta-muraria), olavsskjegg (A. sep-
tentrionale) og svartburkne (A. trichomanes).
Murburkne viser at det er kalk i berget. Vidare
f anns vivendel (Lonicera periclymenum),
kystgriseoyre (Hypochoeris radicata) og
kystbergknapp (Sedum anglicum) FrA berget
gjekk me ned strandkanten og ut pA Vedhol-
men. Her vaks det mellom anna skjoldberar
(Scutellaria galericulata), strandkryp (Glaux
maritima), strandkjeks (Ligusticum scoti-
cu m ), slrandst jerne ( A s te r t r i po I i u m ), k len ge-
maure (Galium aparine) og mykje strandrug
(Elymus arenarius) og hestehavre (Arrhena-
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therum elatius). Inne i krattskogen fanns
krattlodnegras (H olcus mol I is).

Me gjekk sd ned mot SelvikvAgen, der det
var eit par nedlagte gardar og mange hytter. I

hasselskogen var det mellom anna rod f lue-
sopp (Amanita muscaria), vanlig pluggsopp
(Paxillus involutus), brunskrubb (Leccinum
scabrum) og kranskonvall (Polygonatum ver-
ticillatum} Ein bestand av kantkonvall
(P. odoratum) oppe i fjellveggen vart sett pA

avstand. Vegen slutta i KrAnA. Nede i strand-
kanten der vaks det og hestehavre, strand-
rug, skjoldbarer, blodtopp (Sanguisorba olf i-
cinalis) og jdblom (Parnassia palustris). PA

tilbaketuren stansa me pi Foss-Vatne der
me fann strandroyr (Phalaris arundinaria).

Torfinn Reve

29. august. 19 medlemmer var med pd kvelds-
ekskursjonen til Varden, Strsmvik og Go-
dalen. OmrAdet er en av de fA (gronne lun-
ger, i Stavangers ostre bydel. Spaserveien
gAr langs Gandsfjorden som er omrAdets
ostlige grense. Terrenget er kupert og veksler
mellom mark og fjellknauser. Pi grunn av
tsrken var det sparsomt Ined blomsterplan-
ter, men vi fant noen eksemplarer av sisselrot
(Polypodium vulgare), geittelg (Dryopteris
dilatata), ikerdylle (Sonchus arvensls/ og
slyngsotvier (Sol an u m d u lcamara).

Peter Skjaveland

16. september. Sopptur til Svilandsskogen.
20 deltakere med stort og smAtt. HApet var at
det skulle bli litt sopp pA alle, men tids-
punktet var nok noe for tidlig. Soppsesongen
pA disse kanter kom forst i oktober og rakk
lenge ut i november. Resultatet ble derfor
magert, ingen sensasjonelle funn.

Bandi Haukebs

Vestlandsavdelingen
Arsmetding 1984
Medlemstallet i Vestlandsavdelingen var ialt
121 pr. 31112 1984. Av disse var '10 livsvarige
medlemmer, 96 var A- og 15 var B-medlem-
mer. Det totale medlemstallet representerer
en oppgang pd 3 fra 1983.

Arsmotet ble avholdt 28. februar 1984. Ars-
melding og regnskap ble godkjent uten be-
merkninger. Valget gav folgende sammen-
setning av styre og komit6er: Formann:
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HAkon Fottland (ny), kasserer: Arvid Odland
(ikke p6 valg), sekreter: Astri Botnen (gjen-
valg), styremedlemmer: Eli Haugland (ikke pA

valg) og Bernt Bakkevik (ny for 1 Ar), vara-
representant: Sigurd Olsen (ikke pd valg).
Revisorer (ikke pA valg): Steinar Handeland
ogAyvind Vasshaug. Valgkomite: Bernt Bak-
kevik, Per Arild Aarrestad. Ekskursjonskomi-
te: Marit Anne Bysveen, Mary H. Losvik, Bjorn
Moe og Dag Olav Ovstedal. Representant til
hovedstyret ble vedtatt valgt av styret pd et
senere tidspunkt. Senere valgte styret HAkon
Fottland som utsending til hovedstyret.

| 1984 ble det avholdt 6 mster og 5 ekskur-
sjoner. Oppsatt ekskursjon til Stolsheimen
utgikk grunnet dArlig var og oppsatt ekskur-
sjon til Tysse og Kvitingen utgikk pA grunn
av manglende frammote.
Maler:

14. februar: Arsmste. Ingen foredragshol-
der satt opp pa grunn av Jntatt lang behand-
ling av lovsaken (som utgikk). 11 frammstt.

20. mars: Knut Fegri: Wergeland som
botaniker. 28 frammott.

.,|0. april: Per Magnus Jorgensen: Botanis-
ke inntrykk f ra Skottland, serlig Irahager.2T
frammott.

8. mai: Rune Halvorsen: Truede og sArbare
planter i Sor-Norge. 27 trammatt

8. november: Klaus Hoiland: En reise i

Nordland. 33 frammott.
11. desember: Tor Erik Brandrud: Vern av

skogstyper pd Vestlandet. 36 frammstt.

Ekskursjoner 1984
12. mai. Mose- og lavekskursjon til Langoy
ved Sotra, Sund kommune. 25 deltakere.

Fsrste stopp ved bergvegger nedover mot
sjoen midt pA oya. Her sA vi pA f uktige fattig-
bergsamfunn: a) Andreaea rothii - Stereo-
caulon vesuvianum - samfunn i sigevanns-
renner pd svakt skrAnende berg. b) skygge-
fulle overrislete bergvegger med Rhacomitri-
um ellipticum, R. aquaticum og R. sudeticum
samt Diplophyllum albicans, Campylopus
atrovirens og Rhacomitrium fasciculare. c)
narmest loddrette til svakt overhengende
bergvegger med Gymnomitrion obtusum,
Douinia ovata og Gymnomitrion crenulatum
(i masser). Under bergveggen var det rikelig
med Breutella samt Sphagnum subnitens/S.
tenellum. I en hule helt nede ved sjoen rett
over flomAl studerte vi en masseforekomst
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av Saccogyna viticulosa. PA humusdekket
berg fant vi her den kompakte formen av
Sphaerophorus melanocarpus sammen med
My I ia og Hymenophy I I u m.

Andre stopp var ved en liten bukt vest for
hoyde 45. Her sA vi nordvest-vendte blokker
og bergvegger med Lepidozia cupressina,
Mylia, Hymenophyllum, Bazzania trilobata
og B. tricrenata, Sphagnum quinquefaria,
Anastrepta orcadense samt Scapania graci-
/is. PA en hoy bergvegg ovenfor bukta var det
praktf u I lt utviklet P a rmel i a o m ph a lodes-sam-
funn med bl.a. Platismatia norvegica. Her
noterte vi den sjeldne Toninia pulvinata dels
voksende over Gymnomitrion crenulatum,
dels direkte pd berget.

Hans H. Blom og Dag Olav Ovstedal

27. mai til Hegglandsdalen, Os kommune.
Vi kjorte til Li i Hegglandsdalen. Lokali-

teten inneholder rik edellovskog som stAr i

kontakt med kulturmark. De mange varierte
kantsonene er dessuten et karakteristisk
trekk for omrddet.

I skogen er alm, ask og hassel de viktigste
treslagene, men lind f innes ogsA. I feltsjiktet
inngdr en rekke vestlige nemorale arter som
skogsvingel (Festuca altissima), lundgronn-
aks (Brachypodium sylvaticum), myske (Galr'-
um odoratum), falkbregne (Polystichum acu-
leatum) og tannrot (Dentaria bulbifera). Hvit
skogf rue (Cephalanthera longif olia) har vert
kjent herfra lenge. Den har holdt seg noksd
konstant de siste fem Arene med en bestand
pA ca. 10 individer. De mer kystbundne artene
ramslok (Allium ursinum), kusymre (Primula
vulgaris) og bergf lette (Hedera helix)er ogsit
vanlige. I feltsjiktet lor ovrig kan nevnes nyre-
soleie (Ranunculus auricomus), trollber
(Actaea spicata), stortveblad (Listera ovata)
og skjellrot (Lathraea squamaria). Topogra-
f ien i skogen er svart ulendt og stdr i kon-
trast til de Apne engene som domineres av
jordnott (Conopodium maius). Overgangen
mellom skogen og engene er artsrike og inne-
holder blant annet skogfredlos (Lysimachia
nemorum). Her finnes ogsd torrberg med
kystbergknapp (Sedum anglicum) og vAr-
skrinneblom (Arabidopsis thaliana| Et typisk
trekk er at torrbergene stort sett mangler ter-
mofile arter.

Tilbaketuren gikk over Fanafjell. I vegkrys-
set ved Hjorthaugen stoppet vi for 6 se pA en
kjent lokalitet for toppslarr (Carex panicu-

Blyttia 43:93-1 12; 1985



lata). Den vokser i kanten av et lite tjern som
omkranses av svartor (Alnus glutinosa).

Turen gikk i varmt og f int vdrver og med
19 deltakere.

Biarn Moe

16. juni til Stord
Variasjonsbreidda i plantelivet pA Stord gjer
at ein ikkje treng leite lenge i terrenget for
ein finn interessante ting. VAr forste stopp
gjorde me ved Pollen - ein brakkvass-sjo
like sor for fergeleiet i SandvikvAg. Vatnet er
dels omgjeve av edellauvskog, dels av inn-
mark, og systemet er pAverka av nitrogenrikt
sigevatn frA nedslagsfeltet. Men i staden for
A finne den typen kantvegetasjon som er van'
leg rundt slike vatn, fant me velutvikla sam'
funn dominerte av havstarr (Carex paleacea).
OgsA u ndervassvegetasjonen var i nteressant

- han inneheld store mengder av av dlegras
(Zostera marina)og havgras (Ruppia sp.). lei
beitemark like ved fant me vanleg nattfiol
(Platanthera bifolia) i fullt flor.

Neste stopp gjorde me ved Haga, like nord
for Leirvik. Pd vegen ned mot stranda sAg me
massevis av spansk kjarvel (Myrrhis odorata)
og ormrot (Polygonum bistorta). Sjolve Haga-
vika er ei flat og langstrakt leirstrand som
blir blottlagt ved tjare sjo. Her kunne me stu-
dera velutvikla samfunn dominert av ein art
som var ny for dei f leste ekskursjonsdeltaka-
rane: dvergdlegras (Zostera nana). Kultur-
landskapet omkring bukta er fleire stader
omgjeve av svartorskog (Lycopo-Alnetum)
som utgjer klimaksfasen her. Undervegeta-
sjonen i skogen inneheld m.a. artar som klo-
vrt (Lycopus europaeus), slakkstarr (Carex
remota) og beinved (llex aquifolium)

I Adlandsvatnet sAg me m.a. botnegras
( Lo be I i a d o rt m a n n a), tjo n ng ras (Li tto re I I a u n i-

flora) og gul nykkerose (Nuphar lutea).
Eit anna av dei kjente vatna pd Stord er

Tveitavatnet. Her kunne me igjen studera
nokre artar som ikkje nett hoyrer til dei mest
vanlege pA desse kantar: blant anna kjevle-
slarr (Carex diandra).

Ved Eldoyane, like ved Stord Verft, botani-
serte me i nokre torre omrAde med strand'
berg. Berggrunnen her vitrar lett og gir opp'
hav til eit neringsrikt jordsmonn. Kantvege'
tasjonen ved nokre av strandkratta inneheld
m.a. artar som blodstorkenebb (Geranium
sanguineum) og skogklover (Trifolium medi-
um). I ein tsrrbakke like ved fant me bakke'
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veronika (Veronica arvensis). Det meste av
Eldoyane er i dag dessverre fullstendig rasert
og planert for industriverksemd, men aust-
sida mot Bomlafjorden er framleis intakt.
Her sAg me m.a. strandlauk (Allium vineale),
heistarr (Carex binervis), kusymre (Primula
vulgaris), purpurlyng (Erica cinereal og muse-
klaver (Trifol ium dubium).

Returen blei lagt om Fitjar.
Anders Lundberg

1.-3. juli. Hovedekskursjon til Batalden. 5

deltakarar.
Denne vesle oya som ligg heilt ute i havet i

Flora kommune, huser mange botaniske god-
bitar, og har mellom anna vore omtala i NRK
av Jacob Naustdal. Mest kjend er aya Ior
store mengder av mosesildre, Saxif raga hyp-
noides. Etter ein heller slitsom fottur fann vi

arten i bratte og fuktige rasmarker pA nord-
sida av aya. Her vaks og f leire orkidear, blant
anna ein stor og rar marihand. DA vi kom
rundt til den sorvende delen av oya, fann vi

ein varmekjer flora med lind, alm, hassel,
asal-artar og fine purpurlyngheier.

Dag Olav Ovstedal

15. seotember til Vollom, Seim
Botanisk forening hadde slatt seg sammen
med Soppforeningen i Bergens jubileums-
ekskursjon i forbindelse med 10O-Arsjubileet
for Blytts reise til bokeskogen ved Seim.

Veret var strAlende, og ganske mange folk
fra begge foreninger var mstt fram.

Grunnet torken som hadde vert hele som-
meren, ble utbyttet noksA magert, ihvertfall
for dem som hadde tenkt pA matauk. PA den
andre siden ble det gjort noen funn som bsr
nevnes:

Tricholoma sciodes - en grA musserong
som stAr ner gallemusserong. Dette er andre
dret den blir funnet pA Seim, ellers er den
kjent med fA f unn lra 6sl- og Vestfold. Por-
phyretlus pseudoscaber - falsk brunskrubb.
Tidligere kjent med 5 funn i Norge, og dette
nye funnet danner ny nordgrense for arten.
Microglossum viride - gronn jordtunge.
Arten er vel ikke direkte sjelden, men det fore-
ligger likevel ikke sd mange funn av den -
kanskje vanskelig A tA aYe PA?

Sigurd Olsen
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Trondelagsavdelingen
Arsmetding 1984
Trondelagsavdelingen har i 1984 hatt 126 A-
medlemmer, 27 B-medlemmer og 2 livsvarige
rnedlemmer.

Kontingenten har for 1984 vart kr.125,- tor
A-medlemmer og kr. 30,- for B-medlemmer.

Det har i Aret vert avholdt 7 medlems-
moter og 3 styremoter. Medlemsmstene var
som folger:

26.3.84: Lars Emmelin; uLandskao iforand-
ringu.

30.4.84: Simen Bretten: uMed Trondheims-
feltet mot vest,. Under kaffen viste Thyra
Solem lysbilder: uVdrplanter i skogbunnen -Lade og USA,.

17.9.84: Arne Rosvik: uFjellplanter hjemme
og ute".

8.10.84: Tor-Henning lversen: "Trsnderskeplanter i verdensrommetr. Under kaffen viste
Arne Garthe lysbilder fra Osterrike.

19.11.84: Ulf Hafsten: uMed torvbor og gei-
gerteller pA jakt etter granskogens etablering
i Norge. Kan det vere f imbulvinter som skaf.
fet landet dets viktigste skogsressurs?u Un-
der kaffen viste BodilWilmann: uPlantebilder
fra Californiar.

12.12.84: Rolf Berg: uBotanisk reise fra
Australias bush til Austral-alpenes snsleierr.
Dette var julemotet, markert med spekemat
og flatbrod.

21.1.85: Eli Fremstad: uBotanikk i et treng-
sels-samfunnD - fra en ekskursjon i Japan.

Det var i gjennomsnitt 21 tilhorere pA
mgtene.

Styret har i 1984 bestAtt av: Thyra Solem
(formann), Marthe Gjestland (kasserer), Arne
Garthe (styremedlem), Arild Krovoll (styre-
medlem), Astri Loken (sekreter).

Ekskursjoner 1984
13. mai: Lavekskursjon til Hogstein og By-
neset krk. 6 deltakere.

Vi startet med A se pA rikbarksepif ytter ved
kirka og langs veien ned mot sjoen. Demon-
strert ble bl.a. Physcia aipolia (vanlig rosett-
lav), P. stellaris (stjernerosetilav), p. tenella
(frynserosettlav) og Physconia pulverulacea
(skAldogglav).

Hogstein ble besteget f ra nordsida, og det
mest ioynefallende som motte oss var en f ro-
dig og artsrik Peltigera (Arenever)-f lora. I alt
'l 1 arter av denne slekta ble notert. Soesielt
md nevnes P. britannica og P. hymenina
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(papirnever). Fsrstnevnte tilhorer gronnever-
gruppen og har kystutbredelse i Norge. Vi
kunne observere bAde den gronne og den blA-
gronne morfotypen foruten thalli sammen-
satt av begge morfotyper. P. hymenina til-
horer f ingernever-gruppen og kjennes pa sitt
tynne og ofte sterkt krusete thallus og pA sitt
diffuse okergule 6renett. Den vokste i store
mengder mange steder pd Hogstein. Pd en
bergvegg omtrent midtveis mot toppen satt
en rik forekomst av Hypogymnia vittata (rand-
kvistlav), og forskjellen mot den vanlige H.
physodes (vanlig kvistlav) ble demonstrert.
Sammen med disse satt ogsA Lobaria pulmo-
naria (lungenever), L. scrobiculafa (skrubbe-
never), Nephroma parile (grynvrengel, Pelti-
gera collina (kystdrenever) og Platismatia
norvegica (skrukkelav) rikt utviklet. PA en
bergvegg like nedenfor toppen sall Bryoria
bicolor (kort trollskjegg) som her har sitt
nordligste kjente voksested i Norge.

Etter lunsj pA toppen av Hogstein f ulgte vi
en nordsstlig rute ned. En masseforekomst
av Evern i a p ru n a st r i (bleiktjaf s) ble beu nd ret,
og forskjellen mot Fama lina farinacea (bark-
ragg) ble demonstrert. Av andre interessante
arter som ble funnet nevnes: Bryoria vrangi-
ana (vrangskjegg), Cladonia umbricola, Lep-
rocau I on m i croscop icum (puslelav), Leptog i-
um palmatum (kysthinnelav) og Usnea hirta
(glattstry).

Ekskursjonen ble avsluttet ved kirka med
Physcia magnussonii (rimrosettlav) pd en
stein. Like bortenfor pd en fuktig bergvegg
satt dessuten Leptogium sinuatum (tue-
hinnelav) og store mengder Umbilicaria hir-
sula (melnavlelav).

Hdkon Holien

27. mai. Fjere- og strandbergsekskusjon pd
Ladehalvoya. 4 deltakere.

Dagen startet med regn, og fremmotet til
ekskursjonen var heller ddrlig. MAlet var i for-
ste omgang en av de smA buktene nord for
Devlebukta. Beskyttet beliggenhet gjorde at
noen tydelig sonering av algene bare var an-
tydet med sauetang overst via kaurtang,
bleretang og grisetang tilsagtang. Fjereslo
og bendelsleipe vaiet i sjoen med f in pAvekst
av fjarehinne, og vorteflik sA ut til A vare
mer vanlig enn krusflik her. Av oppskyllete
arter fantes noen eksemplarer av sukkertare
og fingertare, likes6 svartkluft. En orliten an-
tydning til strandeng kunne oppvise en pen
bestand av ishavsstarr. Siden omrddet vi var i

skulle inventeres pd oppdrag fra kommunen,
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fortsatte vi godt pAbegynt (22. mai) arbeid i

de nermeste strandbergene som gav full ut-
telling for arter som: bergskrinneblom, blA-
starr, enghavre, gulmaure, rundskolm, sand-
arve, solvmure, tref ingersildre, vil l-l in, vi ll-lsk
og vArrublom.

Noen av disse artene ble bestemt pA vinter-
standere. Fjellarter som rsdsildre og fjellrapp
trives utmerket pA strandbergene her, og der
disse toner over i lysApent bakketerreng plus-
set vi pA med bakkemynte, dunhavre, dun-
kjempe og morkkongslys. Gullregnplanter i

alle storrelser vitnet om hage-narhet.
Thyra Solem

21. juni. Vandring i Ringve botaniske hage,
spesielt i osystemet". Oppmste pA gdrds'
plassen ved Musikkhistorisk museum kl.
18.00. 4 deltakere. Kl.17.45 regnet det, og kl.
'17.55 striregnet det. Det fortsatte d holje un-
der hele vandringen. Og som en mAtte vente,
var det hagens aller mest trofaste venner
som motte opp atter en gang.

Under vdrte greiner i parken gikk diskusjo-
nen om rokokkoen og barokken kontra mo-
derne hageslil, Li n n aea borea I is' muligheter
og meritter samt dens korrekte behandling
som hageplante ble grundig kommentert.

Til akkompagnement av regnsuset disku-
terte vi skuddbygningen hos Pinus banksi'
ana kontra Plnus sy/vestrls og hvorvidt dette
berettiget en oppdeling av slekten.

Mens vannet steg i stsvleskaftene bega vi
oss sA til systemet. En sammenligning av
blomstene hos Cyclamen og Dodecatheon
ga stotet til en diskusjon om inndelingen av
Primulaceae, okologien av /rls pseudacorus
bf e kommentert, blomstermorfologi hos Mira'
bllls, utbredelse og frekvens av Symphytum
asperum ble berort, og Lonicera myrtillus be-
horig beundret.

Arne Rasvik

26. august: Til Viggja i Skaun. 8 deltakere. Til
forskjell fra tidligere ekskursjoner valgte
man i Ar et omrAde med trivielle naturtyper.
EkskursjonsomrAdet ligger i et Asomrdde i

hoyderegionen 220-340 m, dominert av fat-
tigmyr og blAber-/bregnedominerte gransko'
ger, den siste typen gjerne i veksling med
furuskog pA de mest grunnlendte stedene.

OmrAdet viste seg A ha bAde vestlige og
ostlige f loratrekk, foruten at et utvalg av fjell-
planter her finnes pA relativt lav hoyde. De
mest typiske kystplantene var arevier (Salix
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aurita), rome (Narthecium ossifragum) og
bjonnkam (Blechnum spicant). Bjonnkam
viser seg A ha en markert frekvensluke ved
ca. 180 m som tilsvarer svre marin grense
her. Bjonnkam kan i Skaun vere helt domi-
nerende i bratte nordvendte lier med fattig
blAbergranskog over ca.300 m. Kystplanten
krypsiv (Juncus bulbosus) synes A ha en viss
affinitet til fuktige steder hvor vegetasjons'
dekket brytes opp i et fattigmyr-/heilandskap.
I ekskursjonsomrAdet var denne arten sarlig
vanlig i traktorspor i fattigmyr og pA skogs-
veier med humusrikt vegdekke og dArlig dre-
nering. PA sistnevnte habitat'type f innes
ogsA lyssiv (Juncus etlusus) spredt.

Blant de ostlige plantene som ble funnet
skaf nevnes korallrot (Corallorhiza tritida),
rosettmose (Rhodobryum roseum), knerot
(Goodyera repens), smArorkvein (Calamag-
rostls sfrictal og istervier (Salix pentandra).

Til tross for den relativt lave hoyden har
omrAdet flere nordboreale floratrekk, f.eks.
med hyppig forekomst av grAvierarter i myr-
kanter p6 bedre grunn, de vanligste her var
sslvvier (Salix glauca) og lappvier (Salix lap-
ponum) Andre registrerte arter med hovedut-
bredelse i fjellet og fjellskogen var f.ielltistel
(saussurea alpina), dvergbjork (Betula nana)
og turt (Mulgedium alPinum|

Jarle Holten

23. september. Ekskursjon til Foldsiaen i

Malvik. Fra morgenen av sterkt regn. 7 per'
soner gjennomfsrte turen. OmrAdet omkring
det gamle jernverket har tidligere vert jakt'
mark bAde for O.A. Hoeg og for Jens Stordal,
men det er ikke utarbeidet noen oversikt' I

1983 gikk soppekskursjonen ved Sneiselva
lenger syd ved Foldsioen.

Soppsesongen var noe pA retur etter en
tidlig start i vAtt sommerver. Vi begynte pd

diverse Apne beitemarkstyper med bl.a. mus'
serongvokss opp (Hygrocybe fornicata), skar'
lagenvokssopp (H. punicea), engvokssopp
(Camarophyllus pratensis/ og andre, ikke all'
tid like lett bestemmelige sm6 vokssopper'
Her fantes ogsA melnavlesopp (Pseudoom'
phalina graveolens, ogsA kalt P. compres'
slpes/, en art som ikke er vanlig og lraTran'
delag kjent bare i ett funn fra Klebu.

Deretter kikket vi pA skogsomrdder ner
Hallvardsplassen. Skogen var ikke direkte
full av sopp, men en senhostspesialist som
traktkantarell ble behorig demonstrert og an-
befalt. Mange kjenner den ikke, enten fordi
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den blir oversett eller fordi soppsesongen blir
for tidlig avsluttet. Ellers sA vi selvsagt van-
lig kantarell og sauesopp. Brungul vokssopp
(Hygrophorus discoideusl, olivenbrun voks-
sopp (H. olivaceoalbusl og gulskivevokssopp
(H. karstenii)ble ogs6 demonstrert, de er alle
brukbare matsopper.

En tur langs stiene i blandskog med furu
innover til S€ter ga heller ikke de store
mengdene av sopp, men antallet arter som
kunne demonstreres ble ganske betydelig.
Sarlig fikk vi en del musserongarter. pd
beitemarker var det igjen en del vokssopp d
se, s@rlig engvokssopp, og dessuten mat-
risker i foryngelsesfelt av gran. En blekksopp
av narcoticus-gruppen ble f unnet rikelig vok-
sende i fuktig parti pA beitemark. Den stin-
ket, og ble omsider finbestemt lil Coprinus
saccharomyces Orton, uten norsk navn og
visstnok ikke tidligere angitt for Nord-
Eurooa.

Trass i etter hvert bra ver mAtte ekskur-
sjonen avsluttes. PA nedtur ble oppmerksom-
heten fokusert p6 den rikelige forekomsten
av svovelsopp (Hypholoma capnoides). Den
er vanligvis undervurdert, men er i virkelig-
heten en svert verdifull matsopp i senhsst-
sesongen.

Sigmund Siyertsen

6. mai. Moseekskursjon til Byneset
Dagens hovedtema var skogsmoser, og turen
gikk til Berg - Myrsund-omrAdet hvor en har
et variert skogsterreng. I grdorskog langs
traktorveien opp fra Berg ble de vanligste
artene pd frisk moldjord demonstrert. Lengre
opp i skaret mot Huldreheimen stoppet vi ved
en rik, skyggefull bergvegg i granskog. Her
fant vi blant annet piskf lik (Lophozia hetero-
colpos), sigdhostmose (Orthothecium intri-
catum) nAlepute-mose (Plagiopus oederi) og
bleikkryl (Plagiobryum zieri). Herf ra gikk
turen over til edellovskogen ved Myrsund. En
rekke neringskrevende edellovskogsarter
ble vist f ram, blant annet vAre f ire raggmose-
arter. Serlig morsomt var det A f inne skygge-
raggmose (Anomodon rugelii) pA jord i en litt
torr utforming av grdor-almeskog. Sammen
med denne arten fant vi et eksemplar av kalk-
lommemose (Flssidens taxifotius) med spo-
rofytter. I et lite sig nederst i lia fant vi en ny
lokal itet f or oremose ( B ry h n i a n ov ae-a n g I i ae):
(NR 592 278, kbt. 1521 t, M 711).

9 deltakere.
Hans H. Blom
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Vegetasjonskartlegging pA Lade i Trondheim.
Trondelagsavdelingen fikk i 1984 i oppdrag
f ra Trondheim kommune 6 foreta en botanisk
inventering av Ladehalvoya med tanke pdr

skjotsels- og disposisjonsplan for f riomrdde-
ne ved sjoen. Det aktuelle omrAdet strekker
seg fra og med Ladehammeren i vest til og
med Rotvollnesset i ost. P6 kart i mAlestokk
1:5000 ble det lagt et rutenett slik at vi ifelt
opererte med vegetasjonsruter pA 50 x S0 m,
en rutestorrelse som viste seg d fungere
godt. Prosjektet ble startet 22. mai om etter-
middagen. 15 personer mstte fram og arbei-
det i 4 lag. Det som var spesielt interessant A
kartlegge, var varmekjar bakkevegetasjon
strandbergvegetasjon og kalkkrevende ele-
menter. En artsliste pA 106 arter, inklusive
varmekjere lovtrar, ble brukt som utgangs.
punkt. Forekomstene av de enkelte arter i

hver rute ble registrert etter en 3-gradig
skala.

Registreringen ble, naturlig nok, ikke fer-
dig pd en ettermiddag/kveld, og en ettermid.
dag i september ble ogsA viet formAlet. Ar-
beidet skal fortsette vAren 1985.

Thyra Solem

Nord-Norsk Avdeling
Arsmetding 1984
Nord-Norsk Avdeling av NBF hadde pr.31.12.
1984, 95 betalende medlemmer. Foreninga
hadde gjennom lovvedtak den 22.1.83 dpnet
for alternative typer av A-medlemskap. Antal-
let A-medlemmer i de ulike medlemskaos-
kategorier i 1984 var folgende: 1) A-medl.
med Blyttia og Polarflokkenk: 56 (2 livs-
varige), 2) A-medl. med Blyttia: 2, 3) A-medl.
med Polarflokken: 37. Dertil kommer B-med-
lemmer: 5. Antallet betalende abonnenter av
Polarflokken var ved samme tidspunkt 72,
hvorav '18 institusjoner, skoler og lag. Lokal-
lagene av NBF og universitetsbibliotekenb
har fAtt tilsendt tidsskriftet gratis.

Styret i foreningen vil tolke disse tallene
pA folgende vis. En sammenligning av antal-
let medlemmer i 1984 med tallene for 1983,
viser en okning pA 7 medlemmer. Med dette
mener vi i ha snudd utmeldingstendensen
som klart lot seg registrere i '1983 (cfr. Ars-
melding 1983).

Styret i foreningen, samt ekskursjons- og
valgkomit6 har i 1984 hatt folgende sammen-
setning: Leder: Bernt Johansen, nestleder:
lvar Andersen, kasserer: Harald Mehus, sek-
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reter: Alfred Granmo, styremedlem: Gaute
Mohn Jensen f ram til 1. juni. Etter denne dato
rykket 1. varamann Hans Tsmmervik inn i

styret. Revisor: Karl-Dag Vorren. Redaktsrer
av Polarf lokken: Karl-Dag Vorren og Torbjorn
Alm. Vararepresentant til styret: Tormod
Lunde. Ekskursjonskomite: Jan Thomas
Schwenke, Geir Mathiassen, Eilif Nilssen.
Valgkomite: Harald Mehus, Reidar Alvestad,
Liv Molster.

Det har vert holdt 7 medlems- og 6 styre-
maler. Oppmotet pA medlemsmotene har lig-
get pA samme nivA som tidligere Ar, 15-20
personer. Mstene har vert avviklet p6 Trom-
ss Museum. Til hvert mote har det vert invi-
tert en foredragsholder. Folgende tema har
vert tatt opp:

20.3. Sigmund Sivertsen: Botaniske glimt
fra Nord-ost Gronland. Foredrag med lysbil-
der.
24.4. Gaute Mohn Jensen: Om kjuk'er. Fore-
drag med lysbilder. Demonstrasjonsmateri-
ale.

23.5. Hanne Edvardsen: Om myr. Foredrag
med lysbilder.

14.6. G. Kavli: Hudreaksjoner av tromso-
palmen (Heracleum laciniatum).

24.10. Brynhild Vorren: Botaniske inntrykk
fra Midt- og Sor-Frankrike.

27 11. Aystein Normann: Botaniske glimt
fra Sor-Spania.

7.12. Julemate pA Tromso Museum. Fore-
drag ved Klaus Hsiland: Truete og sArbare
planter i Nordland.

Foreningen har i 1984 gitt ut to nummer av
Polarflokken. Det forste nummeret var et
spesialhefte over norske mosenavn. Heftet
er resultat av et grundig komitearbeid som
har pAgAtt over f lere Ar.

Ekskursjoner i foreningens regi har i stor
grad fulgt planen fra ekskursjonskomit6en.
Enkelte smd forskyvninger har det riktignok
vart med hensyn pA dato, tidspunkt etc.
Hovedekskursjonen i Ar gikk til Reisadalen

- Njallaav'zi med Hartvig Setra som eks-
kursjonsleder.

Prosjektet uPlanteliv i Tromssu har ogsi i

Ar gAtt fram etter planen. De floristiske felt-
registreringene ble avsluttet sommeren 1984.
Materialet fra disse registreringene er nA
under bearbeiding. Det er mottatt ststte til
dette arbeidet fra Troms fylke, Tromso kom-
mune og fra uKom6tenu. En fsrstehdndsvur-
dering av innsamlet materiale er framstilt i

rapportform (28 s.).
Foreningen har i '1984 gitt to uttalelser an-
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gAende botaniske verneverdier i landsdelen.
1) Uttalelse om opprettelsen av Nordreisa
Nasjonalpark. 2) Uttalelse i forbindelse med
omlegging av E-6 ved Storsteinnes, Balsfjord.

Okonomien i foreningen vurderes pr. dags
dato A vare tilfredsstillende. Dette ounktet
ble tatt opp spesielt pa det forrige Arsmstet.
Arsmstet kom da med en henstilling til styret
om A forsoke A bedre okonomien. Dette har
dagens styre arbeidet spesielt med, idet vi
har tatt kontakt med f lere nye f inansierings-
kilder. Dette arbeidet vil fortsette ogsd i 1985.

Bernt E. Johansen

Ekskursjoner 1984
8. mai. Arets fsrste sopptur ble lagt til Troms-
dalen. Vi mottes ved den gamle brua over
Tromsdalselva kl. 18.00, og herfra gikk 7

soppinteresserte forbi Tromstun skole og
oppover dalen. Vi f ulgte lia pd nordsida, til et
noe stenet og ulendt terreng tvang oss ned-
over til dalbunnen igjen.

De trer som fantes i omrddet var stort sett
bjork, selje og older, med innslag av rogn.

Vi sA ikke mange kjuker p6 denne turen,
men de f leste av deltagerne hadde lite kunn-
skaper om denne soppgruppen fra tar. Yi
slapp dermed a fa det kjente, sAkalte arts-
sjokket.

Flere arter sA ut tilA vere vanlige. lldkjuke
(Phellinus igniarius) var nok den arten som
oftest ble observert, men vanlig var ogsd
bl.a. beltekjuke (Trametes zonatellai, kreft-
kjuke (lnonotus obliquusl knivkjuke (Pipto-
porus betulinus) og labyrintkjuke (Cerrena
unicolor). Roykkjuke (Bierkandra f umosa)ble
ogsA observert flere ganger. Et vakkert syn
var sinoberk juke (Pycnoporus cinnabarinus),
som med sin intense sinoberrode farge lyste
opp i den ellers grA vArskogen. Vi fant den
bare 6n gang, men den er ikke sA uvanlig pA

bjork her oppe.
Det sterile stadiet av kreftkjuke er et vanlig

syn pA bjork, mens det fertile stadiet (pore-
laget) sjelden blir observert. Det var derfor
ekstra morsomt at vi pA denne turen fikk se
dette porelaget. Det var vidt utbredt under
den rAtne barken pA en gammel bjorkestam-
me.

PA slutten av turen fikk vi se en meget f in
samling av lonnekjuke (Oxyporus populinus)
som vokste nede pA en tykk seljestamme.
Rart var det at den ellers vanlige knuskkjuke
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(Fomes fomentarius) ikke ble observert pA

tu ren.
Ellers ble det demonstrert en del lav av

Jan T. Schwenke, og noen vanlige asco- og
basidiomyceter av undertegnede.

Dette var den fsrste og eneste kjuketuren
som har v€rt arrangert av Botanisk Fore-
ning. Det var meget interessant og lererikt;
noe som de andre deltagerne var enig i.

Geir Mathiassen og Gaute Mohn Jenssen

1. juli ble det arrangert ekskursjon til Dynge-
nes pA Rolloya i Sor-Troms. Turen var for-
hAndsomtalt og annonsert i lokalavisa Har-
stad Tidende, men et sorgelig dArlig sommer-
ver bidro sannsynligvis til at f lere potensiel-
le deltakere holdt seg hjemme.

6 deltakere slet seg sammen med ekskur-
sjonslederen gjennom en frodig, men ulendt
oreskog hvor (duftenu av skogsvinerot /Stac-
hys sylvatica) rev i nesen. I Apnere partier
dukket skogmarihand (Dactylorhiza f uchsii)
opp, og da vi kom til strandbergene sor for
Dyngenes, fant vi ogsA flekkmarihand (D.
maculata), lappmarihand (D. lapponica) som
er ny for lokaliteten, brudespore (Gymnade-
nia conopsea), gronnkurle (Coeloglossum vi-
ride) og rodtlangre (Epipactis atrorubens). I

rasmarkene ovenfor neset var dessverre
marisko (Cypripedium calceolus) avblomst-
ret, men deltakerne f ikk i alle fall et inntrykk
av blomstens storrelse. Et funn av korallrot
(Corallorhiza trif ida) gjorde at vi fant i alt 8
ulike orkideer.

Selv om det var langt pA sommeren,
blomstret ennA reinrose (Dryas) f lere steder,
men den mest ioynefallende planten var tiril-
tunge (Lotus corniculatus) som dannet store
gule matter flere steder.

Hovedattraksjonen pd Dyngenes er imid-
lertid tindved (Hippopha1 rhamnoidesl, og
den sto det rikelig av i rasmarkene. OgsA
olavsstake (Moneses unif lora) ble registrert
som ny for lokaliteten pA Dyngenes.

Oystein Normann

B. juli: Tur opp Tromsdalen. Det var 3 deltake-
re som ga seg i veg denne skoddetunge og
regntunge dagen.

Om v6ret var dArlig, var det likevel noe 6 fd
ut av dagen, for f loraen stod i vakker blomst-
ring innover dalen. Langs veien pA sorsida av
Tromsdalen er grunnen neringsrik, og ved
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f lere av de smA bekkesigene gjor kalkinnslag
seg sterkt gjeldende. PA slike plasser er arter
som dvergjamne (Se/aginella selaginoides),
fjell-lok (Cystopteris montana), svartstarr
(Carex atrata), hArstarr (C. capillaris), gut
si ld re (Saxifra g a a izo i d es), norsk vi nterg ron n
(Pyrola norvegica) og fjelltettegras (Pingui'
cula alpina) heller vanlig.

Spesielt dannet gulsildre vakre blomster'
innslag i vegetasjonen. Fjelltettegras var der-
imot nesten avblomstra.

Ellers skal en f ra turen innover dalen nevne
sotstarr (Carex a t rof u s ca), bogestarr (C. m a r i-
tima), knoppsildre /Saxif raga cernual, skog-
sev (Jancus alpinus) og tvillingsev (J. biglu-
mls,l. Finnmarksev r'J. arcticug ble sett flere
steder.

En kildevarietet av skjorbuksurt (Cochle-
aria off icinalls var. integrifolia) er kjent fra
Tromsdalen. Tidligere har en sd A si hvert Ar
observert denne varieteten ved ei kald kilde
omlag midt mellom Storsteinnes og Dalheim.
Ekskursjonen falt tydelig pd den tid da denne
skjorbuksurt-varieteten stod best i blomst.

Tromsdalen byr pA ei artsrik vierf lora, som
akkurat nd stod i f ull blomst. Soesielt skal en
fra den neringsrike grunnen nevne de fire
innslaga av: rynkevier (Salix reticulata), ull-
vier (S. lanata), kjertelvier (5. glandulifera),
bleikvier (S. hastata/ og istervier (5. pentand-
ra).

Utetter de gamle jordene pA Dalheim kom-
mer ungbjorka meir og meir inn, og de hoge
stolpestarr- og solvbunke-tuene viser at det
er ei tid siden disse jordene var i hevd.

Ola Skifte

Lavekskursjon til Hundbergan ved Tromss
I eit aldeles st16lande juniver mottest fire
ekskursjonsdeltakarar i dei frodige grAor-
liene ytterst i Ramfjorden.

Vi var heldige A fA med Einar Timdal, Univ.
i Oslo, som ikkje minst hadde mykje spen-
nande A fortelje frA si 'lichenologiske mili-
tarteneste' i Indre Troms.

Sensasjonane uteblei, men vi fikk sett
Buellia nivalis f rA overhengande berg, og den
skarpt gule'nordlendingen' Candelariella
arctica pA steinar i fjera. FrA dei kalkrike
berga kan vi nemne frynsenever (Peltigera
elisabethae). tidlegare sAvidt kjent frA lands-
delen, men tydeligvis oversett, blokksaltlav
(Stereocaulon symphycheilum) og Lecidea
(Psora) lurida. Frynserosettlaven (Physica
tenella ssp. tenella) er heller ikke sA vanleg i
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Troms. Elles sA var det artig A sjA dei store
mengdene av skogsvinerot (Sfachys sylvati-
cal, som her har si norske nordgrense.

Arne Elvebakk

Hovedeksku rsjonen t il Reisadalen-N jallaav')i
Det var berre f ire som drog ut frA Sarelv med
elvebdt den 4. august. MAlet for turen var dei
indre delane av den planlagte 16. og siste
nasjonalpark i Norge, Njallaav'Zi (Fjellrev-
juvet).

Forste stopp var ein lokalitet for haust-
marinokkel (Botrychium multif idum)ved Sap-
pen. Same stad sAg vi stornesle (Urtica dio-
ica) og skognesle (U. dioica ssp. sondenii)
side om side i ein gammal kjellarmur.

I Vuomatakka er det ei ayr med rikeleg kl6-
ved (Myricaria germanica), og her fann vi
ogsA hundkveke (Roegneria canina), finn-
markskveke ( R. m u tab i I i sl, fjel I kveke/ R. bore-
a/is/, og dessutan R. mutabilisxcanina.

Den klassiske lokaliteten for kveinhavre
(Trisetum subalpestre) ved Naustnes, som
normalt har omlag 40 eksemplar, kunne den-
ne gongen berre by pA eitt einaste. Truleg har
den dArlege sommaren skulda.

Ved Nedrefoss sdg vi pd ein lokalitet som
er registrert til flAgmure (Potentilla chamis-
sonis), men vi fann at det var snomure (P.

nivea), trass i at vekseplassen var bergvegg i

lAglandet. - Seinare pA dagen fann vi den
uriktigeu f l6gmuren i SpanigAr'sa.

Omlag 1,5 km fr6 Nedrefoss fann vi ein
lokalitet med linmjolke (Epilobium davuri-
cum) og hengefrytle (Luzula parviflora). Men
vi fekk brAtt anna d tenke pA da danske Ulrik
bryt ut: uDet stAr en Epipogiurn henne i

stienu. - Og der sto da huldreblom (EpipogL
um aphyllum) med sine trolske, vakre blomar,
i ei lAgurteng med bl.a. engsnelle (Equisetum
pratense), dvergsnelle (E. scirpoidesl, slire-
storr (Carex vaginata), fjell-lok (Cystopteris
montana), fjelltistel (Saussurea alpina), rips
(Ribes rubrum sp.), linnea (Linnaea borealis),
og med eit teppe av etasjemose (Hylocomi-
um splendens,l under.

Vi gjekk fleire km i dividalsskifer, som er
sA poros at alle bekkar blir borte. I

Spanigdr'sa har det utvikla seg typiske mjol-
berskogar (Arctostaphylos uva-ursi) pd den-
ne skiferen i solsida. Vi fann bergrublom
(Draba norvegica), skredrublom (D. daurica),
fjelltjereblom (Viscaria alpina), sm6berg-
knapp (Sedum annuum), sandfiol (Viola ru-
pestris), og som for nemnt fldgmure (Poten-
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tilla chamissonisl. - Furu vart registrert
heilt til 480 m o.h.

Sjolvsagt mAtte vi sji og fotografere lmo-
fossen, som i lag med Spani-fossen gAr ned i

eit gjel i granitten. PA kanten kunne vi be-
undre den fantastiske lavfloraen, med kvit-
krull (Cladonia stellaris) som den rikaste og
vakraste. Elles var det C. mltis, C. si/yesfrls.
C. rangiferina, C. uncialis, C. cenotea, C. ec-
mosyne, C. bellidif lora, C. coccifera, C. sub-
furcata etc. - Denne lavlokaliteten er noko
av det mest verneverdige i denne delen av
Reisadalen.

5/8: Vi gjekk forst opp pA Jierta-toppen, og
sAg der mjuk krAkef ot (Lycopodium clava-
tum)og heikrAkefot (L. dubium)side om side.
Lokaliteten av f innmarkspors (Ledum palust-
re) klarte vi ikkje A f inne igjen.

Turen vidare gjekk gjennom ein vistrakt
hogstaude-bjorkeskog pd fleire hundre mdl
med Geranium/Trollius-dominans, passerte
eit merkeleg siv med utloparar som mest lik-
nar dvergsevaks (Sclrpus parvu I us).

Vi fann ogsA f leire lokalitetar denne dagen
av dvergtettegras (Pinguicula villosa), noko
som viser at denne planten har vore oversett,
og er vanleg her.

6/8: Forst gjekk vi ned den bratte solsida
av Njallaav'ii til den frodige dalbotnen, med
vide storrmyrar og vier-sumpskogar kring ei
stiltflytande elv. Vi fann vierstorr (Carex ste-
nolepis), rundstorr (C. rotundata), sennegras
(C. vesicaria), f laskestorr (C. rostratal, nord-
landsstorr (C. aquatilis), grdstorr (C. cane-
scens/, seterstorr (C. brunnescens/ og snipe-
storr fC. rarif lora). I vierskogen lyste det blAtt
av lappf lokk (Polemonium acutif lorum). I fjell-
sida fann vi dverglodnebregne (Woodsia gla-
bella) og f innmarksvier (Salix xerophila).

Seinare pA dagen kom det som skulle vere
hogdepunkt pA turen: Jiet'tanasgAr'sa, ei
enorm elvegroft f rA istida som det i dag berre
renn ein vanleg bekk gjennom. Det er innslag
av prekambrisk kalk i omrAdet som fsrer til
at det oppstAr sA mange raviner, rasmarker
og soyler av hardare steinsortar. I alt er det
telt opp omkring 35 store og smA steinsoyler
pA mellom 5 og 70 meters hogde. Godbiten
her er dei ville granene, - dei einaste i Troms
fylke. Dei stdr i ei bratt fjellside pA 480 m o.h.,
pA ein plass der det er liten sjanse for at
menneskeleg aktivitet skulle vere 6rsak til
spreiinga. Det merkelege er at det er norsk
gran, dvs. Picea abies ssp. ables, ikkje ssp.
obovata, som dei narmaste granf orekomsta-
ne ved Palojoensuu i Finland skal tilhoyre. -
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Granene er nA tre stammer som ser u\til a
henge i hop i rota, den tjukkaste er 4olbm i

diameter og ca.8,5 m hog. Alle er truleg sen-
karar IrA eit tre som sto lenger opp, og som
ein nA berre f inn ein sterkt formolda stubbe
etter. PA grunn av dette vekstforlopet, og pA
grunn av mange snobrekk og sein vekst, er
det truleg over 300 Ar sia granene etablerte
seg her. - Det er merkeleg A f inne dei einas-
te ville granene i Troms sA hogt oppe at det
ligg over bjorkeskogsgrensa ved Tromss.

Nar granene er det ei fin rasmark med
raudflangre (Epipactis atrorubens), reinrose
( D ry as octopeta I a), berg ru blom, skredrublom,
sandfiol og sjolvsagt mjalber, som er karak-
terolante for dei solvendte sidene i dei s6-
kalla ugdrsaeneu.

Lenger oppe gjekk vi ein profil i ugArsaen,.
Det er tydeleg to ulike slag Dryas-hei: Pi
skyggesida med bergstorr (Carex rupestris),
rabbestorr (C. glacialis). hArstorr (C. capilla-
ris), raudsildre (Saxifraga oppositifolia) og
smdsmelle (Silene acaulis). Pd solsida var
det kvitkurle (Leucorchis albida), brudespore
(Gymnadenia conopsed, lappaugnetroyst
(Euphrasia lapponica), bergrublom, skred-
rublom og mjolbar.

Etter at vi hadde sett pA sjolve uhoved-
skulpturenn, trollkjerringa, gjekk vi mot gren-
sa ved Dednumuotki. Bjorkeskogen her er
svert fattig, det mest interessante er ein
ekstremt austleg variant av skogjamne(Lyco-
podium complanatum ssp. monfellii), med
kort sporeaks.

Innimellom er det smA myrar og bekkesig
med gulsildre (Saxifraga aizoides), sotstorr
(Carex atrofusca) og agnorstorr (C. microglo-
chlnl, smalslorr (C. parallela), svartstorr fC.
atrata), tvebustorr (C. dioica), strengstorr fC.
chordorrhizd og tranestorr (C. adelostoma).
Men den vi sokte mest av alt - kluftstorr (C.

holostoma) var ikkje A f inne.
7/8: Starta heimturen over Njallalakko. PA

denne hogsletta fekk vi - trass i ddrleg sikt

- demonstrert dei ulike formene for nskieriu,
dvs. heitypar med tett og hogvaksen dverg-
bjark (Betula nana). Desse heiene er ser-
merkte for Finnmarksvidda, og har fAtt det
samiske namnet pA denne vegetasjonstypen.

Vi gjekk langs Sidosoaivi, som viste seg
for det meste d ha relativt artsfattig Dryas-og
kantlynghei. Men vi fann lodnemyrklegg (Pe-
dicularis hirsuta) og lapprublom (Draba lac-
feal. Nordenden av fjellet har ein rikare, men
ganske tradisjonell kalkflora.
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Mejlands kjente dolomittryggar i Sudai-
6angielas vart inspisert, utan at vi fann igjen
stuttarve (Sagina caespitosa) som vart fun'
nen i 1980. - Eit mistenkeleg og miserabelt
eksemplar vart funne i ei dolomittblokk len-
ger nede.

8/8: Denne dagen bomma vi pA dei andre
dolomittryggane som skulle ligge ved Ankar'
gurra. Ved nedstiginga til dalen fann vil lapp'
rose (Rhododendron lapponicum) og rein'
mjelt (Oxytropis lapponica), og dessutan
kantlyng som blomstra for andre gong i dr.

Nede ved elva fann vi sibirturt (Lactuca
sibirica) i blomst, mens den siste av udei

store blA,, storveronika (Veronica longifolia),
ennA ikkje hadde nAdd A springe ut.

Og dermed var turen slutt for fire slitne
menneske, som hadde fAtt meir regn og
mygg, meir storslatt natur, men kanskje litt
mindre av sarmerkt botanikk enn vi hadde
venta.

Hartvig Satra

Lavekskursjon til Torsnesaksla Ytre Kvaloya
Etter litt startvanskar reiste 5 ekskursjons-
deltakarar ut ein vindf ull oktoberdag pa ytter-
sida for A sjA etter lav. MAlet var det einaste
glimmerskiferomrAdet pA denne delen av
kyst-Troms. Turen gav ingen store funn, men
det noksd store omrAdet blei dArlig dekt pi
den korte tida vi hadde til rAdvelde.

Av interessante funn kan nemnast kule-
kvistlav (Hypogymnia tubulosa) i eit gran-
plantefelt og gjengangaren frd ekskursjona-
ne vAre, gulskjell (Cladonia luteoalba). Til
tross for at det var lavekskursjon mAtte vi
stoppe opp og beundre eit rikmyrdrdg like
ovafor fjera med dominans av dei vakre
mosane gullsilkemose (Homalothecium
nitens) og myrfjar (Helodium blandowii).

Etter A ha passert restar av nedlagte hus
som minna om ei anna og meir aktiv tid,
endte vi opp i strandsonen. Her sAg vi bl.a.
krypsilkemosen (Homalothecium sericeum)
som her oppe er sd typisk i dette habitatet
saman med den karakteristiske skorpelaven
(Gyalecta foveolaris), sistnevnte pA nakne
humusf lekkar i bergsprekkene. Ekskursjonen
vart avslutta med presentasjon av dei orange
messinglavane Xanthoria og Caloplaca-
artane som er sA vanlege pA strandberga.

Arve Elvebakk
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VITEN.
SKAPELIG
METODE

Denne boken viser pA en lettfattelig mAte
hvordan vitenskapelige resonnementer er
bygd opp og hvordan vitenskapelig aktivitet
fungerer i praksis. Teksten blir illustreft ved en
rekke eksempler fra naturvitenskapelige fag-
omrAder.

"Boken vil egne seg sorn en
innforing for interesserle, og
som supplerende lesning for
studenter som tar examen
philosophicurta,,
BERNT VESTRE

Professor KAre Elgmork (1. 19241
er professor i zoologi ved
Universitetet iOslo.'

Til salgs i bokhandelen
kr 45.-.
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Forsidebilde: Lappf lokk
(Polemon iu m acutif loru m)
har en typisk nordostlig
utbredelse i Fennoskandra

- jfr. Gauslaas artikkel
i dette heftet. Planten er
fotografert i Karasjok jul.
1983 av Klaus Hoiland.
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