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Fra redaksionen

Som det er annonsert tidligere, har det i og
med dette nummeret foregAtt redaktorskifte
i Blyttia. PAtroppende redaklar vil med dette
rette en varm takk til Liv Borgen for det ar-
beid og engasjement hun har nedlagt i tids-
skriftet.

Hva skal Blyttia vare? Under Norsk Bota-
nisk Forenings mste pA Kongsvollsommeren
1986 ble dette temaet heftig diskutert. Det
kan ikke legges skjul pA at det framkom til
dels sterk kritikk fra spesielt en del av ama-
ta(ene i foreningen. Blyttia er for tung A lese
og ikke engasjerende nok. Tidsskriftet ble
sagt A fungere pi ode profesjonelleD sine
premisser, og amatoren har lite A hente.

Det kunne pA noen innlegg hsres som av-

standen mellom (profesjonellD og (amatorD

var uoverstigelig. Om man gjor et lite histo-
risk tilbakeblikk og ser pA amatorenes inn-
sats i kartleggingen av norsk f lora, virker det
ikke slik. Uten en rekke amatorers innsats
hadde kunnskapen om utbredelsen av plante-
arter i Norge vart vesentlig dArligere. Som et
eksempel pi slik innsats kan vi i dette num-
meret vise til funnet av en ny karplante i

Rogaland som ikke tidligere var kjent fra
Skandinavia (John Inge Johnsen).

Ellers er dette heftet, som vanlig for num-
mer 2 i hver Argang, preget av medlemmenes
botaniske aktiviteter i Aret som gikk. Det gAr
fram av Arsmeldinger og ekskursjonsberet'
ninger at virksomheten er spredd over det
ganske land og slett ikke er av ubetydelig
omfang.

Blyttia har f lere funksjoner A fylle. Det skal
nok fortsatt forst og fremst vere forum for
publisering av ny kunnskap om plantearters
forekomst og voksemAte i Norge. Og her har,
som sagt, amatoren en like stor rolle A spille
som den profesjonelle.

Men Blyttia skal ogsA inspirere og enga-
siere botanisk interesserte menn og kvinner i

dette land. Kanskje burde tidsskriftet ogsA i

sterkere grad aktivisere leserne. I dette num-
meret oppfordrer vi til bidrag fra plantefoto-
grafene i NBF. Senere vil vi komme tilbake til
prosjekter for A kartlegge plantearters varia-
sjon i Norge. Ellers burde Blyttia kanskje i

sterkere grad brukes som aktivator i forhold
til naturvern og overvAking av sjeldne og
truete arter. Vi mottar gjerne ogsA diskusjons-
innlegg om tidsskriftets form og funksjon.

Om Blyttia kan klare A vekke glede, inter-
esse og aktivitet, samtidig som det formidler
kunnskap, er mAlet redaksjonen har satt seg,
oppfylt.

NAr dette kommer leserne i hende, er for'
hApentligvis feltsesongen i full gang. Vi
hAper pA skt botanisk aktivitet i Norge i som-
mer. Alle bidrag om interessante observasjo-
ner og funn mottas med takk. Send bare inn
artikler og smAstykker, om nodvendig vil
redaksjonen vere behjelpelig med form og
formaliteter.

Til slutt: Redaksjonen onsker en god som-
mer med rike botaniske opplevelser for alle!
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Floristiske notiser

Nytt funn av flueblomst
(Ophrys insectileral
I juni 1984 fant jeg flueblomst pA to oyer ,

Snisavatnet, Nord-Trondelag. Arten er ikke
registrert her tidligere. Fsrst ble noen indi-
vider funnet pA fastlandet pA nordsiden av
Sndsavatnet, ved Hammer, pA grensa mellom
SnAsa'og Steinkjer kommune. Ettersom b6de
fastland og ayet er kalkrike, ble ogsA inter.
essen for oyene fattet. PA fastlandet er det
typisk kalkfuruskog, med torrberg ned mot
vannet. Arter som kantkonvall (polygonatum
o d o r a t u ml, r adt I angr e (E p i p a c t i s a t ro r u b e n s\,
stortveblad (Listera ovata) og vanlig nattfiol
(Platanthera bifolia) er funnet her, sammen
med flueblomsten.

Qyene ble bare overf ladisk undersokt, men
floraen virker A vere lik den pA fasilandet
innenfor. Jeg fant henholdsvis 5 individer av
f lueblomst pA Haraya og Z pA Hammeroya.
PA Haroya gjorde jeg gjenfunn av de samme
5 individene dret etter, Hammeroya ble da
ikke undersokt. Funnene er rapportert til Uni-
versitetet i Trondheim.

Arnold Hdpnes
Bergsalleen 18b
0854 Oslo 8

Kantmjo I ke (E pi I obi u m tetra.
gonuml i Clstfold
Forste funn av kantmjolke i Norge ble gjort
av Kristen Klaveness i 1961 pA BorregArds
omrdde i Sarpsborg (Klaveness i Blyttia 21,
1963). Fire dr senere fant jeg arten i Sorbygda,
Onsoy (Johansen, Ostfoldnatur, 11, 1981). I

1966 var bestanden sA stor at jeg gav opp A

50

telle. BAde ved en veikant og pA et jorde -ca 50 meters avstand fra sjoen og videre opp-
over - vokste planten i mengde;. I de 20
Arene som har fulgt, har jeg ganske regel-
messig besokt voksestedet: Kantmjolka har
kommet hvert Ar, men i det siste i langt be-
skjednere antall. | 1970-Arene ble det anlagt
en stor parkeringsplass i omrAdet. Dertil er
det nA kommet en bAthavn med opplagsplas-
ser. Og det er konkrete planer om at begge
skal utvides. Det aktuelle omrAdet for utvidel-
se kan vere 5-6 da, og planten vokser midt i

mellom i et omrade oA ca 2 da.
Hosten 1986 fant jeg ca 20 eksemplarer av

kantmjolke pd en grasbakke, slakt skrAnen-
de 100 til 300 m fra sjoen. Der vokser den i et
ugraspreget samfunn sammen med blant
andre veitislel (Cirsium vulgare), Akertistel
(C. arvense), nyseryllik (Achillea ptarmica\,
stivdylle (Sonchus asper), Akerdylle (5. arven-
sis), bu rot (A rte m i s i a v u I g a ri s), legestei n klo-
ver (Melilotus otf icinalis) og kvitmaure (Gali-
um borealel.

Kantmjolke har i over 20 Ar hatt et fast
vokseomrdde i Onsoy. Dette er Norges eneste
kjente nAvarende forekomst. Bestanden i

Sarpsborg er nemlig for lengst utryddet (brev
fra Klaveness i 1972). Onsoy-bestanden er i

fare til tross f or at arten har klart de store oA-
kjenningene i de senere irene.

Oyvind Johansen
Brekkefaret 5
1620 Gressvik
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Russearve (Moehringia lateriflora)
t Qvre Pasvik
Moehringia lateriflora in Upper Pasvik, Finnmark County, NE Norway

Hanne Edvardsen Bjorn Moe

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

Moehringiga laterillora (russearve) er de siste
6rene blitt anfsrt som en av Norges mest
truete plantearter (Hoiland 1984, 1985, 1986).
Hsiland konkluderer i forbindelse med pro-
sjektet (Utsatte plantearter i Nord-Norgeo
med at nRussearven md betraktes som akutt
truet pr. idago sg han foreslo snarest mulig
vern av n- den eneste lokaliserbare gjen-
verende forekomst for arten i Norge", pA

Prestoya ved Kirkenes (Hsiland 1984).
| 1984 og -85 undersokte vi, etter oppdrag

fra @koforsk, f lora og vegetasjon i Qvre Pas-
vik ssr for Svanvik (se fig. 1). Moehringia
lateriltora ble f unnet f lere steder, og pA dette
grunnlaget vil vi stille sporsmAl om arten
virkelig er sA truet som det blir antatt.

Utbredelse i Ost-Finnmark
Hsiland (1984) gir en oversikt over artens
generelle utbredelse. Hsiland (1986) angir at
arten tidligere er publisert og/eller innsamlet
fra 20 lokaliteter i @st-Finnmark. I tillegg
kommer f lere eldre, u noyaktige angivelser f ra
Pasvikelva. Hsiland har oppsokt syv av de 20

lokalitetene (Hoiland 1984, 1986). Fjorten av
de angitte lokalitetene ligger langs Pasvik-
vassdraget, resten lengre vest i fylket (kom-
mune i parentes); Karlebotn (Nesseby), Hdrb'
ma ner Polmak (Tana), Munkfiorden (Sor-
Varanger), Prestoya ved Kirkenes (Sor-Varan'
ger) og to lokaliteter ved Langfjordvannet
(Sor-Varanger).

Lokalitetene pd Prestoya og i Polmak ble
inventert av Hoiland i 1983. Foruten Prestoya-
lokaliteten (Lid 1950, gjenfunnet av Hoiland)
er to av de andre relativt nylig angitt, nemlig
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Polmak (MAkinen 1964, ettersokt av Hoiland)
og Munkfjorden (S. Sivertsen pers.medd. til
Hoiland). Lokalitetene ved Langfjordvannet
ble ikke oppsokt, men betegnes som lovende,
og inventering anbefales (Hoiland 1986).

Av lokalitetene langs Pasvikelva ligger fem
i den nedre delen av vassdraget, pA streknin-
gen Elvenes - Holmfoss (Grenseholmen).
Hoiland undersokte tre av disse. De resteren-
de 9 lokalitetene er konsentrert om to om-
rAder, Bjornsund - Svanevann (6 lok.) og
Skogfoss - Krokvika (3 lok.). Hsiland oppsok-
te to av lokalitetene i Skogfoss - Krokvika-
omrAdet, ingen i SvanvikomrAdet.

VArt undersokelsesomrAde omfatter bare
en begrensa del av artens utbredelse i Ost'
Finnmark. Vi har heller ikke gjort registrerin-
ger nord for Svanvik og ufullstendig langs
den sterkt regulerte Pasvikelva. I funnomrA'
det har vi bare undersskt de fem sideelvene
som omtales nedenfor. Under feltarbeidet i

august var planten forlengst avblomstret, og
det ble erfart at den kan oversees. Sterile
planter av Stellaria calycantha (fjellstjerne-
bloml, Trientalis europaea (skogstjerne) og
smd Epitobium-arler (mjslkefl kan ligne pA

Moehringia laterif lora. Arten kan godt vokse
f lere steder i omrAdet.

Funn i Qure Pasvik i 1984-85
Funnlokalitetene er vist pd fig. 1. For hver
lokalitet eller lokalitetsgruppe er det gitt en
kort lokalitetsbeskrivelse, for noen ogsA rute'
analyser (Tab. 1).

Lok. 1. (Tab. '1, anal.nr. 1-3) Dette er ei lita
natureng ved Sametielva, ei av de storre side-
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Tabell 1.
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Analysenr.

Areal, m2
H.o.h., m
Eksposisjon
Helning, i grader

%
%
o/o

%
D stro/naken mark

DA
DB
DC
DD

A Alnus incana
Betula pubescens
Salix caprea

B Alnus incana
Betula pubescens
Juniperus communis
Salix glauca
S. hastata
Sorbus aucuparia

C Alchemilla sp.
Astragalus frigidus
Cerastium fontanum
Cirsium helenioides
Cornus suecica
Frnpetru m hermaphroditu m
Epilobium angustifolium
Euphrasia frigida
Filipendula ulmaria
Galium uliginosum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Linnaea borealis
Melampyrum pratense
Moehringia laterif lora
Orlhilia secunda
Parnassia palustris
Pedicularis lapponica
Polygonum viviparum
Pyrola minor
Rhianthus groenlandicus
Rubus arcticus
R. saxatilis
Saussurea alpina
Solidago virgaurea
Taraxacum vulgare coll.
Thalictrum alpinum
Trientalis europaea
Trollius europaeus
Vaccinium myrtillus
V. uliginosum
V. vitis-idaea
Viola epipsila
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostis purpurea
Carex dioica
Deschampsia flexuosa
Festuca ovina
F rubra
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Luzula trigida
L. pilosa
Melica nutans
Equisetum palustre
E. pratense
E. sylvaticum
Gymnocarpium dryoPteris
Selaginella selaginoides

D Brachythecium sP
Climacium dendroides
Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune
Rhodobryum roseum
Rhytidiadelphus triquetrus
Barbilophozia lycoPodioides

1

510
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Tillegg: arter som lorekomrner i dn analyse. Hvis ikke annet stAr, rned 1% dekning.

Nr. t: Andromeda polifolia, Oxycoccus microcarpus, Pedicularis sceptrum-carolinum, Pinguicula vulga-

ris, potentilla palustris, Ranunculus acris, Valeriana sambucifolia 2Yo, Agrostis vinealis, Deschampsia

cesDitosa 2%, Phleum alpinum 370, Juncus filiformis, Aulacomnium turgidum, Drepanocladus uncina-

tus 2o/o, Scapania sp. 5%, Sphagnum russowii. Nr. 2: Alnus incana Uuv), Poa pratensis. Nr. 3: Cala'

maorostis stricta, Hierochloe odorata coll2o/o, Lycopodium annotinum, Calliergon stramineum 5o/o,C'r'

riptiyltum piliferum 5%. Nr.4: Sorbus aucuparia (juv), Carex vaginata 10%, Campylium stellatum 3%,
pnitonotis'sp.2%, Sphagnum girgensohnii 10%, Bryum sp., Stellaria calycantha. Nr.5: Poa nemoralis,

Vicia cracca, Hieracium sp. Nr.6: Betula pubescens (juv), Juniperus communis (juv), Salix lapponum,
potentilla erecta, Bartsia alpina, Dicranum scoparium. Nr.7: B Prunus padus, Pyrola norvegica. Myo-

."ii. A""r6"1o"nt, Mitiu16 efiusum, Roegneria canina, Botrychium lunaria'

elvene til Pasvikelva, vel 3 km NNO for Skog-
toss. Moehringia laterillora star her pA godt
drenert, sandholdig substrat i lysApen vege-

tasjon med middels godt utvikla bunnskikt.
Arten stdr og lengre opp langs elva, ogsA her
pA f inkornet materiale som er fort med elva
fra eskere og andre losmasser lengre opp i

vassdraget. Arten vokser ca. 1 m over elvas
vanniva i august. Substratet tyder p6 en viss
f lomaktivitet.

Lok. 2. I en fuktig bjorkeskog med innslag
av graor sl|r Moehringia lateriflora ved en

liten bekk som munner ut ved SolAs, vel 2 km

SV for Skogfoss. Vi har ingen ruteanalyser
fra lokaliteten, men noterte hogstauder og
gras er; Calamagrostis purpurea (skogror-
kvein), Melica nutans (hengeaks), Molina
caerulea (blAtopp), Roegneria canina (hunde-

kveke), F ilipendula ulmaria(mjodurt), Gerani-
um sytvaticum (skogstorkenebb), Trollius
europaeus (ballblom), Parnassia palustris

UAblom), Cirsium helenioides (kvitbladtistel)'
Rubus saxatitis (teiebefl og Saussurea al
pina (fjelltistel). Lokaliteten kan ha sammen'
heng med funnstedet Lyng hvor l. og J. Kaasa
fant rikelig av arten i 1958 (TROM, se Hoiland
198a fig. 4, 1986). Lyng ble fraflyttet og ned-
demmet i forbindelse med Skogfossregulerin'

Blyttia 45:51-57; 1987

gen, men lA mellom Solvang og Solas (Wikan
1980:307).

Vi fant ikke Moehringia lateriflora ved
(naboD-bekken som munnerved Fagermo ca.

2 km SV for SolAs. Her var kantvegetasjonen
fuktigere og mer i retning grAor-heggeskog
med bl.a. Prunus padus (heSS) og Bibes spr-

catum (villrips). Moehringia lateriflora ble
heller ikke funnet langs Sametielvas nabo-
bekk i N@. Denne bekken oversvommes regel-
messig, og kantvegetasionene langs denne er

ogsA frodig flommarksskog av grAor'hegge'
skogtype.

Lok. 3. Moehringia laterif lora vokser f lere
steder langs nedre del av Skjellbekken. Her
stAr den i tett og f rodig bjorkeskog. Arten gAr

imidlertid ikke serlig ut i hogstaude-vegeta'
sjonen, men har en tydelig konsentrasjon til
Apnere partier ved bjorkestammenes basis,
hvor lave urter, lyng og moser dominerer (jf r.

Dahl 1934). Vi har ingen ruteanalyser f ra loka-
litetene, men viktige arter i bjorkeskogen er

bl.a. Hierochloe odorata coll. (marigras)'
Roegneria canina (hundekveke), Deschamp'
sia cespltosa (solvbunke), Calamagrostis
pu rpu rea (skogrorkvei n), F i I i pend u I a u I m a r i a

(mjodurt), Geum rivale (enghumleblom), Cir-

sium helenioides (kvitbladtistel), Geranium
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sylvaticum (skogstorkenebb), parnassia
palustris (jdblom), Rubus saxatilis (teieber)
og Trollius europaeus (ballblom). pA de Apne
erosjonskantene og lev6ene langs bredden
stAr 4sfraga lus f rigidus (gulmjelti meget f ro_
dig. En bestand av Lactuca sibirica (sibirturt)
finnes ved bekkens nedre del.

Bjorkeskogen med Moehringia ligger vel
1 m over vannoverflata i august. Su-bstratet
langs elva bestAr av mye sand og silt, noe
som tyder pA ftomaktivitet. Bade Skjeilbek_
ken og Sametielva (jfr. lok. .1) har et relativt
stort nedslagsfelt. Selv om vinternedbarener
liten, bare ca. 160 mm ioktober-mai, kommer
det meste i form av sno som smelter over et
kort tidsrom og skaper vArf lom i elvene.

Lok. 4. (Tab. 1, anal.nr. 6 og 7) Lokaliteten
ligger ved Svanvik gArd 23 m o.h., og er den

54

eneste av v6re lokaliteter som ligger ved sel_
ve Pasvikelva. Moehringia Iaterif lora vokser
her i en relativt lafi og fattig bjorkeskog med
dominans av Cornus suecica (skrubbar) og
Vaccinium myrtiilus (btdber). Fettsjiktet ei
tett og homogent, og bunnsjiktet er dArlig ut.
vikla. Et tett strolag dekker skogbunnen.
Moehringia laterif lora st6r innenfor et areal
pd ca. 50 m2 i skrubber-bjorkeskogen, med
en tydelig konsentrasjon der feltsjiktet er
mer Apent (anal.nr. 6). Bjorkeskogen grenser
mot Svanevann og en flommarkssone med
grdor og vier-kratt. Moehringia gAr ned til
overgangen av swe flommarkssone _ men
ikke ned i denne selv om der er Apent (anal.
nr. 7). Svanevann er relativt lite p6virka av
Pasvik-reguleri ngene (@kland 1 970:1 51 ).

Lok. 5. (Tab. 1, anal.nr. 4 og 5) Lokaliteten
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Figur 2. Moehringia laterif lora (russearve) ved ba-

sis av blorkestamme. Lokalitet 5, sor for Oksfjellet
(@vre Pasvik). Foto: B. Moe.

Moehringia lateriflora typically growing at the

base of a Betula pubescens stem' Locality 5,

soulh of Oksf iell (lJpper Pasvik, F innmark County).
Photo: B. Moe.

ligger sor for Oksfjellet, i en frodig, urterik
bjorkeskog med en og annen furu. Moehrin'
gla-lokaliteten i denne skogen er ikke knytta
iil noe elve- eller bekkelop og ligger pA hele
170 m o.h. Hele skogen strekker seg fra sor-
enden av Spurvevann til Oksfjellet og skiller
seg markert ut fra alle andre omrAder i Pas'
vik. Skogens utbredelse er sannsynligvis
overensstemmende med forekomst av ne-
ringsrik berggrunn nar overflaten (Josang

1961, Sigmond et al. '1984). Trerne er kraftige
og synes lite pAvirka av mAlerangrep som
ellers har odelagt mye bjork i undersokelses'
omrAdet. Et stort innslag av Deschampsia
f lexuosa (smyle) og Juniperus (eine0 tyder
pA at skogen beites.

Vi har tatt to ruteanalyser pA 25 m2 i denne
skogen. Analysene viser en frodig hogstaude-
bjorkeskog. lmidlertid gir sA store analyse-
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er ikke et riktig bilde av russearvens vokse-
sted. Moehringia lateriflora vokser innved
bjorkestammene (f ig. 2, iIr. lok.3), og rute'
analyser pA 1 m'?ville illustrert artens okologi
bedre. Assosierte arter er foruten bjork og
einer: Gymnocarpium dryopteris (fugletelg),
Calamagrostis purpurea (skogrorkvein),
Rubus saxatl/ls (teieber), Epilobium angusti-
lolium (geitrams), Orthilia secunda (nikke-
vintergronn), Trientalis europaea (skogstjer'
ne\, Linnaea borealis (linnea), Solidago vir-
gaurea (gullris) og Empetrum hermaphrodi'
tu m (tjellkr ekl i ng). De okolog iske f orholdene
omkring bjorkestammenes basis har ellers
fellestrekk med Svanvik-lokaliteten (lok. 4)

med et 6pent feltsjikt, mye stro og relativt
torre forhold.

Okologi
I f itteraturen betegnes Moehringia lateriflora
som en karakteristisk art i boreale bjorke- og
barskoger og i enger og kratt langs elver
(Hult6n 1971b, Komarov & Shishkin 1970). I

norsk litteratur er det lagt vekt pA at vokse-
stedene er fuktige: "Fuktige steder, isar pA

r6tnende plantedeleru (Dahl 1934), uFuktige
enger og bjorkeskoger' (Nordhagen 1940)'
(...serlig i fuktige bjorkeskoger og naturlige
engerD (Lagerberg et al. 1952), uFuktig skog'
marku (Lid 1985) og u...Apen, noe fuktig bjor
keskog med innslag av smAbregner og hog-

stauder, (Hoiland 1984). Hoiland omtaler
flommarksskog som et naturlig voksested,
men nevner at voksestedet ved HArbma i Pol-

mak er en sorvendt, soleksponert bergvegg.
I det ellers furudominerle @vre Pasvik er

Moehringia laterillora bare funnet i bjsrke'
skog og -kratt og natureng. Med unntak for
lokaliteten sor for Oksfjellet (lok' 5), ligger
alle vAre funn langs vassdrag hvor grunn-
vannsspeilet inf lueres av elvenes vann-
standssvingninger, selv om marken nodven-
digvis ikke oversvommes hvert Ar. Sand og
silt langs breddene tyder pA en viss f lomakti'
vitet, og vegetasjonen pA lokalitetene mA

kunne karakteriseres som f lommarksvegeta'
sjon sensu Fremstad (1981): u- naturlig
vegetasjon pA elvearer og bredder som over-

svommes periodevis og noenlunde regel-
messig, dessuten tilsvarende steder som nA

er lite pAvirket av direkte flom, men hvor
jordsmonn og vegetasjon vitner om spora'
disk flom eller tidligere flomaktivitet.u Gra-
den av f lompAvirkning er imidlertid liten' og
det er klart at f lompAvirkning ikke er noen be-
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tingelse for arten. Moehringia-torekomsten
ved Svanvik (lok. 4) tyder pd at arten unn96r
den 6rlig oversvomte flommarken, muligens
fordi det her ikke er varmt nok pga. den kon_
stante fuktigheta. Moehringialokaliteiene 1,
3, 4 og 5 viser at arten store deler av vekst_
sesongen stAr noksA tort, ved bjorkestamme_
nes basis og pA tarre enger langs vassdrage_
ne.

Det er ellers pAfallende at vdre funn, med
unntak av Svanvik-lokaliteten (lok. 4), ligger
innenfor eller ner et omrAde med neringwik
berggrunn, den sdkalte petsamoformisjo_
nen, som er rik pd amfibolitt, leirskifer og
enkelte kalkbenker(Josang 1961). I de sorlige
deler av Ovre Pasvik, hvor tykke morener der_
ker landskapet og grunnfjellet stort sett er
neringsfattige gneiser, er Moehringia ikke
f unnet. Dette kan tyde pA at arten er nerings-
krevende, eller iallfall ikke vokser pA mirk
med for dArlig naringstilgang.

Et annet trekk ved Moehringia-torekomste-
ne er at de stdr i noe Apnere vegetasjon, hvor
feltsjiktet ikke er sA tett. Forekomsiene ved
bjorkestammenes basis kan vere rester etter
tidligere storre populasjoner som nA er for-
svunnet pA grunn av naturlig gjengroing (Hoi_
land 1984) eller av andre grunner. Denne
hypotesen forutsetter at utbredelsen tidlige_
re var stsrre, og dette indikeres av svenske
undersokelser (Nilsson & Gustafsson lgTg). I
alle fall synes Moehringla-lokalitetene A vere
konkurransemessig gunstige steder, med et
dpent feltsjikt som gir godt med lys og varme
slik at arten kan modne og spire fro sAvidr
langt nord. Forekomstene i Finnmark repre_
senterer artens NV-grense i Europa (Huiten
1971a).

Artens konkurranseevne m6 sees i lys av
artens reproduksjonsevne. Hsiland (t9gi) an-
tar at formering med f ro er uvanlig i Norge da
det afdri er funnet modent tra i Moehringia_
kollekter i norske herbarier. Hsiland nar olsA
registrert at artens stovknapper angripejav
en sorsopp, noe som nedsetter fertiliteten.
lfolge Nilsson & Gustafsson (1gZg) formerer
Moehringia laterif tora seg oftest vegetativt
med utlopere og danner populasjoner av
klonnatur. Naturlig gjenvekst, ev. kombinert
med ddrlig froproduksjon, kan vare en av Ar-
sakene til at arten nA trolig er forsvunnet fra
f lere av de svenske voksestedene (Nilsson &
Gustafsson op.cit.). Utbredelse og forekomsti Av.re Pasvik tyder pd at arten har hoye
neringskrav og/eller muligens sprednings-
vanskeligheter.
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Konklusion
Moehringia lateriflora har blitt karakteriserr
som akutt truet. VAre funn av arten indikerer
imidlertid at den ikke er sjelden i et begrensa
omrAde mellom Svanvik og Skjellbekken i

Ovre Pasvik. Minst tre av vAre lokaliteter er
ikke tidligere registrert. Lokalitetene ligger
langs sideelver til pasvikelva 

- sideelver
som ikke er regulert.

PA bakgrunn av vAr erfaring ville vi tro at
arten fortsatt kan finnes pA flere av lokali-
tetene i Ost-Finnmark - lokaliteter som ikke
ble inventert i forbindelse med prosjektet
uUtsatte plantearter i Nord-Norge". Moehrin-
gla-forekomstene kan vere smA og begrensa
(kloner) og lette d overse.

Far en kommer med nye forslag om admi-
nistrative fredningstiltak, bar arten inven_
teres grundigere og okologiske- og spred-
ningsbiologiske forhold undersokes.

Takk
Liss Olsen (Tromso) takkes for hjelp med
tegningen.

Summary
Moehringia lateriltora has a very restricted
distribution in NE Norway. During fieldwork
(1984-85) in Upper pasvik, Soutnbt Svanvik
(Sor-Varanger, Finnmark County), M oeh ri ng i a
lateriflora was found at five localities. of
which at least three are not formerly record_
ed. A short description of the localities ano
some vegetation analyses are presented
(Tab. 1).

All localities lie within or are strongly
influenced by the nutrient-rich ,,petsario-
formation", consisting of amfibolit parily
speckled with limestone (Fig. t).

It is noted that the species often grows at
the base of birch (Betula pubescens). lt is
assumed lhat Moehringia lateriflora is a
weak. competitor especially regarding seed
ripening.

Based on earlier information, the species
has been regarded as an acutely endangered
species in Northern Norway. Our new linds
indicate that the species is not endangered,
but should possibly be considered as vulner-
able or rare.
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Smistykker

Nytt Nordisk Floraprosiekt!
Under en nordisk konferanse pA Biskops-
Arns ved Stockholm fra 9. til 11. mars 1987,

ble grunnen lagt for et nytt stort nordisk f lora-
prosjekt: Flora of the Nordic Countries. Del
er tatt sikte pA d utgi et tre til fire binds verk
av hay vitenskapelig standard, som skal dek-
ke Danmark, Finland, lsland, Norge (inkludert
Svalbard) og Sverige. I tillegg til artsbeskrivel-
ser og bestemmelsesnokler skal verket ogsA
presentere data om blant annet okologi, ut-
bredelse, reproduksjonsbiologi, kromosom-
tallsforhold og hybridisering.

Som hovedredaktsr for verket ble profes-

sor Bengt Jonsell, Stockholm, valgt og som
redaksjonskomit6 folgende: Eyth6r Einarson
(Reykjavik), Reidar Elven (Tromso), Kai Lar'
sen (Arhus), Orjan Nilsson (Uppsala)og Pertti
Uotila (Helsinki). Forelopig er tidsplanen
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vagt def inert, men <ikke under 5 dr og ikke
over 10!" ble anslAtt.

I tilknytning til f loraverket er det laget en
prosjektkatalog over uloste taksonomiske og

biosystematiske problem i Nordens karplan-
teflora. Denne viser at ennA er mye ugjort!
Det er A hApe at floraprosjektet vil initiere
skt innsats innen slik forskning og datainn-
samling ogsA i Norge.

I Blyttia vil vi senere komme tilbake til mu-

lige prosjekt hvor vi snsker bistand f ra leser-
ne med A kartlegge morfologisk variasjon
innen arter og artskomplekser. Interesserte
kan forovrig ved A henvende seg til under-
tegnede og mot A dekke kopieringsutgifter
(kr. 30), fA tilsendt en kopi av prosjektkata-
logen.

lnger Nordal
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En kuriositet
Sommeren '1967 fant Leif Ryvarden og peter
Emil Kaland Artemisia norvegica pA Skard-
heii i Hjelmeland i Ryfylke. Det var et sensa-
sjonelt funn. Planten var jo tidligere bare
kjent f ra Dovre-Trollheimen, og f unnet var vel
like sensasjonelt som funnet av arten pA et
fjell i Skottland i 1952. Ryvarden og Katand
har skrevet om forekomsten, og om funn av
mange andre krevende arter pA samme fjell, r

Blyttia nr. 2 for 1968.
Ukjent er det imidlertid at Artemisia norve-

gica var funnet pA Skardheii allerede i 1954
av en realskoleelev, Kjell Heilelid, nd apo-
teker ved fylkessjukehuset i Fsrde. Han kan
tidfeste funnet til slutten av juli eller begyn.
nelsen av august 1954. VAren 1954 fikk han
brev om mulighet for opptak til Sand real-
skole. Han fikk samtidig vite om kravet om
herbariet som skulle leveres vdren 1955.
Botanikk hadde allerede vert ham en kjer
fritidsbeskjeftigelse, og han kjente Hjelme-
landsheia som sin egen lomme. Han satte
seg som m6l at han til herbariet bare skulle
samle uvanlige og helst sjeldne planter. Om-
rAdet var hans nbarndoms gronne heio. Alle
visste om at der var en rik f lora. Heilelid for-
teller at han saumfarte og gjennomtrAlet om-
rAdet i flere dager. I en eller annen skrAning
p6 Skardheii fant han rikelig med Artemisii
norvegica,6-700 m o.h. Han fant ogsA strand-
kjempe (Plantago maritimal, ca. 800 m o.h..
som ogsd Ryvarden og Kaland fant i vel 700
meters hoyde, og som de angir som ny hoyde-
grense.

Om innleveringen av herbariet vAren 1955
forteller Hetlelid:

nSensors (han er nd dod) reaksjon var at dette
var et svart sjeldent og vakkert herbarium.r

Om sin egen reaksjon forteller han:

"Litt skuf fet ble jeg selvfolgelig over at vi ikke
skulle gjennomgA i detaljer side for side i her-
bariet, - men jeg merket meg at ett eller to
eksemplarer fra min samling var lagt tilside.
Jeg ble gjennomeksaminert og ble hoytidelig
tatt i hAnden og forsikret om en god meget.,
Men, - sa sensor: "Denne planten her holder
ikke! Den vokser bare fA steder i verden.u

uDet var sA d si fysisk umulig at den planten
vokste i Hjelmeland, - jeg tror han nevnte
siste istid og mange ting som smuldret min
pdstand til rusk. Bokstavelig var planten og-
s6 ikke annet enn rusk - inntsrket og smuld-
ret som den var. Men de nikkende blomster-
hodene med hdr mAtte vare helt udiskutable

- og at den var funnet annet sted, f.eks.
Dovre, var helt utelukket, Jeg hadde jo i tre
uker botanisert i et meget avgrenset omrdde

- jeg var der og bare der sommeren 1954.
Jeg tok ref usjonen med stor ro fordi jeg had-
de jo snosote, fjellveronika og andre sste
saker. En vakker blomst har alltid rort mitt
hjerte, - og sarlig vakker er norsk malurt
ikke. Nei, det var enkelt 6 gi seg, men jeg
glemte den episoden aldri. Jeg gjorde aldri
forsok pA A bevise min pAstand ved gjen-
funn. Forresten s6 trodde jeg sensor pi hans
ord og kalte mitt (missing link> for Magnhild-
blomen."

Hetlelid mener loravrig at han ikke tror han
var den forste som tant Artemisia norvegica i

Hjelmeland. Til dette er omrAdet en for kjer
natur for menneskene i Vormedalen. Han
mener at mange mi ha funnet den og sett
den far ham. Men han var sannsynligvis den
fsrste som strengt botanisk registrerte den,
men som sagt uten A lykkes for sd vidt.

Bjarne Mathiesen
Hasselbakken 31
3300 Hokksund

Melding til alle som fotograferer
Redaksjonen vet at Blyttia har mange habile
fotografer blant sine lesere. Vi vil i Arets siste
nummer kAre sommerens beste eller mest in-
teressante blomsterbilde, Send inn lysbilde,
gjerne ledsaget av noen linjers tekst om mo-
tivet - som kan vere plante i milja, nerbilde
eller detalj.

Bedaksionen
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Nye norske hoydegrenser for en del
kystplanter i Hjartdal (Telemad<)
New altitudinal records for some Norwegian coastal plants in Hjartdal (Telemark)

lnger Nordal & Finn Wischmann

Botanisk Hage og Museum
Trondheimsveierr 238
0562 Oslo 5

Under feltarbeid i forbindelse med utforsking
av Hjartdals flora generelt og kartlegging av
Dactylorhiza sambucina - sostermarihand

- spesielt, ble det f unnet nye hoydegrenser
for en del arter med kystutbredelse i Norge.

Arter og lokaliteter
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beav. -
lundgronnaks
Telemark: Hjartdal, i bratt sorskrAning opp
fra HjartsjAvatnet, nord for Strond. Fuktig
drog med alm, eik og lind. MM 85 08.620 m
o.h. L Nordal og F. Wischmann 15.7.1986 (Hb
o).

Hult6n (1971) og Fegri (1960) angir 350 m
som hoydegrense for arten i Norden og Nor-
ge. Disse angivelsene refererer til original-
funn av R.E. Fridtz (Hb O) f ra Seljord i Tele-
mark (Wille 1902) og av Selland fra Granvin i

Hordaland (Selland 1921). Ellers har arten
vert funnet i Sigdal ved 380 m o.h. av F.
Wischmann (Hb O).

Bromus benekenii(Lge.) Trimen - skogfaks
Samme lokalitet, habitat og kollektordata
som for lundgronnaks.610 m o.h.

Fegri (1960) angir at skogfaks er en desi-
dert lavlandsart med meget fA forekomster
over 200 m. Tidligere publisert hoydegrense
for arten er 350 m (Wille 1902), igjen pA basis
av materiale samlet av R.E. Fridtz i Seljord.
Ellers er arten flere ganger samlet mellom
den gamle og den nye hoydegrensen: Ringe-
rike, c 500 m, P. Sunding 1957 (Hb O)(se ellers
Lid 1957); Nore, c 400, E. Dyvi og F. Wisch-
mann 1973 (Hb O); Sunndal 440 m, J. Holten

Blyttia 45:59-64; 1987

1979 (Hb TRH); Tokke, c 460 m, F. Wischmann
1981 (Hb O).

Artens utbredelse (etter Fagri 1960, kom-
plettert) er gitt i fig. 1.

Carex sylvatlca Huds. - skogstarr
Samme lokalitet, habitat og kollektordata
som for lundgronnaks.610 m o.h.

Fagri (1960) angir arten som lavlandsart
som sjelden forekommer over 100 m o.h. Ved
gunstig eksposisjon gdr den hayere, og Sel-
land (1921) angir 340 m i Kvam (Varaldsoy).
Arten er imidlertid flere ganger samlet over
denne hoyden etter '1960: Lier, c 400 m, T.
Engelskjon 1961 (Hb O); Nannestad, c 400 m,
Botanisk Museum Ekskursjon 1971 (Hb O).

Eupatorium cannabinum L. - hjortetrost
Telemark: Hjartdal, li opp for Steinskotet.
MM 91 10. 260 m o.h. F. Wischmann 3.7.1986
(Hb o).

Arten er ogsA funnet pA en nerliggende
lokalitet, sorskrAning av Lifet. MM 93 10.225
m o.h. F. Wischmann 7.7.1981(Hb O).

NAr det gjelder tidligere hoydeangivelser,
sier Fegri (1960) at slike ikke f innes, men at
arten alltid vokser i lavereliggende omrAder. I

Hb O ligger en kollekt av J. Kaasa f ra1957 tra
@vre Eiker som etter lokalitets-angivelsen A

domme kan v@re hsyere (rundt 300 m?).

Festuca altissima All. - skogsvingel
Samme lokalitet, habitat og kollektordata
som for lundgronnaks. 620 m o.h.

Arten er tidligere publisert funnet av A.
Blytt i 1879 fra c 500 m o.h. (1400-1500') ner
Oslo (Blytt 1882) og pA tilsvarende hayde i
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Figur 1. Utbredelsen av Bromus benekenii - skog-
faks - i Norge. Lukkete sirkler, funn belagt med
herbariemateriale; dpne sirkler, litteraiurangivel.

The distribution ol Bromus benekenii in NoMay.
Closed circles, herbarium materiat; open circtes,
literary records.

Seljord, J. Lid 1958 (Hb O) (Fegri 1960). Det
foreligger ogsa en del andre angivelser fra
omtrent samme hoydenivA og noe over: Gjo-
vik, Snertingdal, c 600 m, F. Wischmann 194g
(Hb O); Ringerike, Norderhov, c 500 m, R. Nord-
hagen 1958 (Hb O); FlA, sannsynligvis over
600 m, E. Nybo 1959 (Hb O) (se eilers Nybo
1959)); Gjovik, Snertingdat, c 600 m, FtA, c
650 m, E.l. Aune 1971 (Hb O). Sistnevnte repre-
senterer altsA forelopig norsk hoydegrense.

Festuca gigantea (L.)Vill. - kjempesvingel
Samme lokalitet, habitat og kollektordata
som for lundgronnaks. 440 m o.h.

M.N. Blytt (1861) angir arten fra rundt 300
m o.h. (1000') basert pA funn fra Lier og Mo-
dum. Senere harA. Blytt(1892)referert Linde-
berg for en angivelse f ra 600 m i Roldal (Vall-
dalen). Fagri (1960) drar sistnevnte angivelse
i tvil.
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Geranium sanguineum L. - blodstorkenebb
Telemark: Hjartdal: SorskrAning av Lifet, i

ukalkfuruskog'. MM 9410. 500 m o.h. l. Nor-
dal & F. Wischmann 13.7.1986.

Fegri (1960) angir generelt lavlandsutbre-
delse, med forekomster fra tid til annen opp
til 300 m o.h. (KongsbergomrAdet ifolge
Poulsson 1890). Ellers legger Fegri (1960)
vekt pd at arten egentlig ikke bor kalles ose-
anisk, men kystbundet. Hoy sommertempe-
ratur ser ut til A vare viktigere for denne
arten enn for de egentlig oseaniske artene.
Arten gAr da heller ikke sarlig langt nord-
over pd Vestlandet.

Etter 1960 er det gjort en del funn mellom
gammel og ny hoydegrense, blant andre:
Nedre Eiker, c 400 m, J. Lid 1976 (Hb O); Sig-
dal, 380 m, F. Wischmann 1976 (Hb O); Fles-
berg, c 350 m, F. Wischmann 1976 (Hb O).

Sanicula europaea L. - sanikel
Samme lokalitet, habitat og kollektordata
som for lundgronnaks.650 m o.h.

Tidligere publiserte hoydegrenser, 350 m i

Seljord (Wille 1902)og 340 m i Kvam (Varatds-
oy)(Selland 1921).ltalge informasjon f ra Hut-
ten (1971) representerte dette ogsA hoyde-
grenser i Norden. T. Engelskjon 1962 (Hb O)
har samlet arten ved 450 m i Modum, og F.
Wischmann 1981 (Hb O)ved c 450 m iTokke,
Mo.

Ellers er det i tillegg registrert hoytliggende
forekomster av en del sorostlige varmekjere
arler: Astragalus glycyphyllus - lakrismjelt

- til 470 m o.h.; Carlina vulgaris - stjerne-
tistel - til 470 m o.h.; Sedum reflexum -broddbergknapp - til480 m o.h. (alle pa sam-
me lokalitet og habitat som blodstorkenebb
ovenfor) og Lathyrus niger - svarterteknapp

- til 680 m o.h. (pA samme lokalitet som
lu ndgronnaks ovenfor).

Ingen av disse angivelsene representerer
imidlertid hoydegrenser i Norge. Det samme
gjelder for de relativt varmekjare artene
Daphne mezereum - tysbast - i Hjartdal til
680 m o.h., Hepatica nobilis - blaveis - til
730 m o.h. og Lathyrus vernus - vArerte-
knapp - til 730 m o.h. (Alle pA samme tokati-
tet som lundgronnaks ovenfor.)

Klimatiske og edafiske data
Det er dessverre dArlig med lokalklimatiske
data for de aktuelle lokalitetene. lfolge Mete-
orologisk Institutt finnes de nermeste ned-
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Tabell j. Gjennomsnittlig minedlig nedbor (i mm, a., mAlinger tra Hjartdal-162 m o.h.) og temperatur (i

"C, b., m6linger fra Notodden22 m o.h.). Gjennomsnittlig 6rlig nedbor er 835 mm, og gjennomsnittlig

arstemperatur 5.5 'C.
(Mean monthty ptecipitation (in mm, a.) and temperature (in "C, b.). Observation f rom sfatlons close to

the area, Hiaftdat att. 162 m and Notodden att.22 m, respectively. Mean annual precipitation amounts to

835 mm and temperature 5.5 "C.)

oM

a. 52 38

b. -6.8 -5.2

41 52

+ 5.0 + 10.9

28

-0.5

74 102 117

+ 15.1 +17.4 + 15.9

92 88 81 70

+ 1 1.3 + 5.8 + 0.6 -3.2

borsnormalene fra Hjartdal (162 m o.h.) og
temperaturnormalene fra Notodden (22 m

o.h.). Data er gitt i tabell 1.

Ut fra disse gAr det imidlertid an a grovt
estimere den vertikale gradienten i omrAdet
bAde for nedbor og temperatur. Forland (1979)

har med data fra en rekke mAlestasjoner be-

regnet at nedboren i sorlandsomrddet (i vid
forstand) sker med ca 50 mm pr. Ar pr. 100 m
stigning. Bendiksen & Halvorsen (1981) og
AKand & Bendiksen (1985)slAr fast at dette
ogsA synes A stemme bra for LifjellomrAdet
som grenser til vArt undersokelsesomrade.
Tabell 2 angir en siik estimert vertikal gradi-
ent for nedboren i omrAdet. NAr det gjelder
temperatur, har Laaksonen (1976) pA grunn-
lag av temperaturdata fra hele Fennoskandia
beregnet at temperaturen avtar tilnarmet
lineert med hoyden, og at denne reduksjo-
nen er 0.44 'C/100 m i januar, 0.57 'C/100 m i

juli og 0.53 'C/100 m pA 6rsbasis. Disse opp-
lysningene er brukt tilA beregne henholdsvis
januar- og juli-temperatur for ulike hoydeniv6
innen omrAdet (tabell 2).

Fuktighet (humiditet) pAvirkes av bAde ned-

bar og temperatur. Qkt nedbar og avtakende
temoeratur vil fare til okende humiditet.
Dataene i tabell 2 viser at humiditeten i om-
rAdet sker med hoyden siden nedbsren 6ker
og temperaturen avtar.

"Martonnes humiditetsindeks, (Martonne
1926) brukes ofte som en indikator pA humi-
diteten i et omrAde:

H=P/(T+10)

der P er Arlig nedbor (mAlt i mm) og T er Ars-
middeltemperatur (mAlt i 'C). Slike humidi'
tetsindekser er gitt i tabell 2. Hesselmann
(1932) har brukt Martonnes humiditetsindeks
til ii karakterisere klimaet. Han betegner
omrider med 40 < H < 49 som subhumide,
50 < H ( 59 som humide og H > 60 som super'
humide. De undersakte lokalitetene skulle
etter dette v€ere (Superhumide, f ra noe over
200 m og oppover.

Bendiksen & Halvorsen (1981)og Okland &
Bendiksen (1985) beregner oseanitet/konti-
nentalitet for LifiellomrAdet ved hjelp av

Conrads kontinentalitetsindeks (C):

C- 1.75 A/sin (x+ 10") - 14

Tabell 2. Estimert vertikal gradient f or nedbor (basert pA mAlinger f ra Hiartdal 162 m o.h.) og temperatur

(basert pA mAlinger fra Nolodden 22 ma.h,\ og humiditet (Marionnes indeks). Sommertemperaturene

kan vere hoyere enn estimert pA grunn av oppadstigende varrn luft issrvendt li.
(Estimated vertica! gradient for precipitation, temperature and humidity (Martonne's index) in the

area.)

Hsyde
(Altitude)

Arlig nedbor
(Annual

prccipitatian)

TemPeratur
(TemPerature)

Jan uar
(January)

Humiditets-
indeks

(lndex ot
humidity)

Juli
(July)

0m
100 m
200 m
3O0 m
400 m
500 m
600 m
700 m

744 mm
800 mm
856 mm
912 mm
968 mm

1034 mm
1080 mm
1136 mm

-6.7'c

-8.0 'ca r o^

-8.9 "C

-9.3 "C

-9.7 'C

+ 17.5 'C
+ 16.9 "C
+ 16.4 'C
+ 15.8'C
+ 15.2 "C
+ .14.6 "C
+ 14.1 "C
+ 13.5 "C

48
53
59
65
72
80
87
94
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der A er differansen i .C mellom Arets var_
meste og kaldeste mAned og x er breddegrad.
Denne indeksen vil i omrAdet ligge pA ca. 31
ved 20 m o.h. og ca. 29 ved de anslAtte tem_
peraturer ved 700 m o.h. Dette viser igjen en
svak oking av uoseanitetD mot hoyereliggen-
de omrAder. lfolge Tuhkanen (19g0) er verdier
ner de nevnte karakteristiske for et klima
intermediert mellom oseanisk og kontinen_
talt, med svak tendens mot det oseaniske.

NAr det gjelder geologi i omrAdet, finnes
det ikke detaljerte data. Bergartene er imid_
lertid tydlig metamorfe, og dels av vulkansk,
dels av sedimenter opprinnelse (jfr. Nordar
& Wischmann 1986). Vi har analysert 4 jord_
prover fra kalkfuruskogen der blodstorke_
nebb har sin hoydegrense. De viste alle en
f inkornet jord med meget varierende innholo
av organisk materiale (glodetap f ra 9 til 64%).
pH varierte mellom 5.2 og 5.9, magnesiuminn-
hold fra 3.4ti|26 mg/100 g og calsiuminnhold
tra77 til570 mg/l00 g. Disse verdiene antvder
moderat eutrofe forhold for plantene.

Ellers er det Apenbart at oen sterke helnin_
gen i omrAdet vil gi vannbevegelser som vil
virke positivt nAr det gjelder 6 anrike nerings-
elementer. Den sorlige eksposisjonen vil og-
sA gi hoyere temperaturer enn hoyden skulie
tilsi.

Diskusjon
Fegri (1960) definerer en egen undergruppe
av vAre kystplanter som han kaller uBrom'us
benekenii-gruppenD. De arter som typisk
harer til denne gruppen er angitt i tabell 3.
Det f innes f lere arter med en tilnarmet sam_
me tendens som ikke er tatt med i denne ta-
bellen. Artene i <Bromus benekenii-gruppenD
karakteriseres av Fegri som moderat ose.
aniske (unntatt blodstorkenebb som nevnt).
relativt varmekjere med tendens til eutrofe
habitater.

Det typiske utbredelsesmonsteret for arte_
ne er at de har f ire mer eller mindre separate
omr6der i Norge (jfr. f ig. 1): De har et tyngde_
punkt p6 gode bergarter p6 Sorosilandeii et
bredt omrAde rundt Oslofjorden, og de mang-
ler i de oligotrofe omrAdene lenger vest (Ssi_
vestlandet/Jaren). De kommer igjen pd kalk_
stein-skif eromrAdet som f ormer basis f or den
kaledonske fjellkjede (rundt Hardangerfjor-
den). SA forsvinner de igjen i de oligotrofe
omrddene nord for Bergen og kommer tilbake
rundt Sognefjorden og sd igjen lenger nord i

oz

Tabell 3. Arter som ifolge Fegri (1960) horer til
"Bromus b'tekenii-gruppenD i snever forstand.
Artene som er merket med -, har hoydegrense i

Hjartdal, mens de som er merket med- forelopig
ikke er registrert tra Hjartdal.

(Specles betonging lo the <Bromus benekenii-
gtoupD, according to Fagri (1960). Species markect
with - have upper altitudinat limit in Hiartctat, those
,",r!"d.with - have up ta now not been recorded
in Hiartdal.

'Brachypodium sylvaticum - lundgronnaks*Bromus benekenii - skogfaks
*Carex remota * slakkstarr
-Carex sylvatica - skogstarr
-Dentaria bulbifera - tannrot

Festuca altissima - skogsving€l
-Festuca gigantea - kjempesvingel
-Geranium lucidum - blankstorkenebb.Geranium sanguineum - blodstorkenebb
-Hypericum montanum - bergperikum
-Neottia nidus-avis - fuglereir
--Polystichum braunii - junkerbregne
.Sanicula europaea - sanikel

det nordlige fjorddistrikt. De fleste av artene
har sin nordgrense i Trondelag.

Det er sldende at om lag halvparten av
Bromus benekenii-gruppenD i strikt forstano
(6 av de 13 artene i tabell 3) nA er registrert
med hoydegrense innen et lite omrAde I

Hjartdal. Det bekrefter Fegris hypotese om
at de utgjor et homogent plantegeografisk
element i v6r flora, som sannsynligvis be_
grenses mer eller mindre av de samme skolo_
giske betingelsene.

Fegri (1 958, 1960) diskuterer inngdende de
klimatiske krav som begrenser utbredelsen
av kystplantene generelt. Han viser at svnet
pA dette har svingt fra Blytt (1g76), som la
hovedsakelig vekt pA humiditet, til Holmboe
(1914, 1928) som antok at plantenes frost_
sensitivitet var det viktigste, og at de derfor
var begrenset av for lave vintertemperaturer.
Fagri selv vil igjen legge storst vekt pA
f ukti ghetsf orholdene.

De nye hoydegrensene for artene i <Bro_
mus benekenll-gruppen, gir stotte til Blytt/
Fegri-hypotesen om at det neppe er vinter_
temperaturen som er den viktigste begren-
sende faktor. Gjennomsnittlig januartempe_
ratur rundt 600 m i omrAdet ligger sd lavt som
c -9 "C, altsd langt under de vintertemoera-
turer en har antatt begrenser kystplantene.
Humiditeten er pd den annen side, som
nevnt, relativl hay i omrAdet.

Det er ellers sannsynligvis nok nedbor om
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vinteren i omrAdet til 6 gi et snsdekke som
kompenserer f or de lave vintertemperaturene.

I tiflegg til artene i <Bromus benekenii'
gruppenD har ogsA de kystbundete artene
Cephalanthera longifolia - hvit skogf rue -
(jfr. Nordal & Wischmann 1986) og muligens
Eupatorium cannabinum - hjortetrost - sin
hoydegrense i omrAdet.

Hvit skogfrue skiller seg fra alle artene
nevnt ovenfor, ved A mangle tyngdepunktet i

utbredelsen i OslofjordomrAdet. Den er sann'
synligvis noe mer oseanisk og mindre varme-
kjer enn de andre. I H jartdal forekommer den
klart hyppigst over 450 meter, det vil si i om'
rAder hvor vintertemperaturen er lavere, men
fuktigheten hayere, enn i de lavereliggende
omrAdene.

Hjortetrost er ifolge Fegri (1960) klart ter'
mof il, med sikkert stsrre krav tilvarme somre
enn <<Bromus benekenii-gruppenD. Fegri be-

merker at den begrenses av 16' juli-isotermen
ved Nedstrand, dette svarer til beregnet juli-
gjennomsnitt i artens hoydenivA i Hjartdal.

Det er ellers interessant A legge merke til
at det sorgstlige elementet som er represen-
tert i omrAdet, har en viss varmekjerhet fel-
les med uBromus benekenii'gruppenD og
hjortetrost. De fsrstnevntes krav til relativt
varme somre er imidlertid viktigere enn ti
humiditeten. Disse artene kan derfor gA enda
hayere i mer kontinentale strok (f .eks. i Gud-

brandsdalen, Hallingdal og Valdres) enn de
gjor i HjartdalsomrAdet. Flere varmekjere
arter gAr toravrig bemerkelsesverdig hoyt i

Seljord (Aas 1970): Lathyrus vernus - vAr-

erteknapp - til 910 m, Acer platanoides -
lonn - til 908 m, Origanum vulgare - berg-
mynte - til 907 m og Hepatica nobilis - bla-
veis - til 860 m.

Undersskelsene i Hiartdal er ikke avsluttet.
Det er Apenbart ennA mange interessante
funn A gjare i dette omrAdet pA grensen mel'
lom det oseaniske og kontinentale Sor-Norge.
lnteresserte lokale botanikere burde spesielt
holde oynene Apne for de andre representan-
tene for uBromus benekenii'gruppenD i om-

rAdet. Det burde vare mulig A heve hoyde-
grensene ogsA for disse betraktelig!

Summary
New altitudinal limits in Norway for the fol'
lowing species are recorded: Brachypodium
sytvaticum (620 m), Bromus benekenii (610

ml, Carex sylvatica (610 m), Eupatorium can'
nabinum (260 m), Festuca altissima (650 m)'
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Festuca gigantea (440 m), Geranium sangui'
neum (500 m), and Sanicula europaea (650 m).

All, except Eupatorium, belong to a plant
geographical element called the "Bromus
benekenii'groupr [y Fegri (1960). The coast
plants in Norway are generally believed to be
restricted in their distribution by either too
low winter temperatures or too low humidity'
These factors are discussed in relation to the
Bromus benekenii'group, and humidity seems
to be the most important factor in this case.

Litteratur
Bendiksen, E. & Halvorsen, R. 1981 . Botaniske

inventeringer i LifjellomrAdet. - Kontakt'
utv. Vassdragsreg. Univ. Oslo, Rapp.28:1-
94.

Blytt, A. 1876. Forsog til en theori om ind'
vandringen af Norges f lora under vexlende
regnfulde og torre tider. - Nyt mag. naturv.
21: 279-362.

Blytt, A. 1882. Nye bidrag til kundskaben om
karplanternes udbredelse i Norge. - Forh.

Vidensk.-Selsk. Christiania No. 1: 1-26'
Blytt, A. 1892. Nye bidrag til kundskaben om

karplanternes udbredelse i Norge. - Forh.
Vidensk.-Selsk. Christiania No. 3: 1-73-

Blytt, M.N. 1861. Norges flora. lste deel.
Christiania.

Farland, E.J. 1979. Nedbsrens hoydeavhen-
gighet. - Klima 2:3-24.

Fagri, K. 1958. On the climatic demands of
oceanic plants. Bot. Not. 111:325-332'

Fegri, K. 1960. Maps of distribution of Norwe'
gian vascular plants. Vol. 1. Coast plants.
Oslo, Bergen.

Hesselmann, H. 1932. Om klimatets humidi-
tet i vArt land och dess inverkan pA mark,
vegetation och skog. - Medd. Sf. Skogs-
f6rs. Anst. 26: 515-555.

Holmboe, J. 1914. Kristtornen i Norge' - Ber-
gens Mus. Aarb. 1913: 1-92.

Holmboe, J. 1928. Revebjelden (Digitalis
purpurea L.) og dens rolle i norsk natur og
folkeliv. - Nyt mag. naturv' 66: 193-248'

Hulten, E. 1971. Atlas 6vervdxternas utbred-
ning i Norden, ed. 2. Stockholm.

Laaksonen, K. 1976. The dependence of mean
air temperatures upon latitude and altitude
in Fennoscandia (1921-1950'1. - Ann' Acad'
Sclenf. Fenn. Ser A 3 Geol. Geogr' 119:1-
19.

Lid, J. .1957. Nye plantefunn 1955-1957. -
Blyttia 15: 1Q9-127.

Martonne, E. de 1926. Une nouvelle fonction

OJ



climatologique: I'indice d'aridit6. - MeE-
orologique 2: 449-458.

Nordal, l. & Wischmann, F. 1986. Hvit skog-
true (Cephalanthera longifolial i Norge. -Blyttia 44: 10-14.

Nybo, E. 1959. Litt om floraen i Bukollerr... _
Blyttia 7 Z; 86-89.

Poulsson, E. 1890. Fortegnelse over Kongs-
berg og omegns vildtvoksende fanero-
gamer og karkryptogamer. - Nyt mag.
naturv. 31 : 340-378.

Selland, S.K. 1921. Hardangeromraadets flo-
ra. - Bergens Mus. Aarb.1g19-20:1_205.

Tuhkanen, S. 1980. Climatic parameters and

indices in plant geography. - Acta phyto-
geogr. L:,ec. 67: 1-105.

Wille, N. 1902. Vegetationen i Seljord i Tele-
marken efter 100 aars forlsb. Nyt mag.
natuN. 40:65-98.

@kland, R.H. & Bendiksen, E. 1985. The vege-
tatlon of the forestalpine transition in the
Grunningsdalen area, Telemark. S. Nor-
way. Sommerfeltia 2: 1-224.

Aas, B. 1970. Noen bemerkelsesverdig hoye
vekstgrenser for varmekjare trar og urter
i Sefjord. - Norsk Geogr. Tidsskr. 24:23-
36.

Smdstykker

Norsk f lora.atlas - en oppfordring
| 1950 ble det gitt klarsignal for et storverk i

norsk botanikk. Dette skyldtes dels Jens
Holmboes mangeArige forarbeider til et
norsk flora-atlas, dels at Eric Hult6ns ailas
over nordiske karplanters utbredelse nettopp
var utgitt. Hult6ns kart var for en stor del
summariske og uf ullstendige. Tiden var
moden for et krafttak pA rent norsk basis
(finansiert av tippepenger!).

| 1960 forelA kystplantebindet av det nye
norske flora-atlaset. Det ble svert godt mot-
tatt, er blitt flittig brukt og ofte sitert.

Flora-atlaset skulle etter planen fordeles
pA fem bind. I Forskningsnytt nr.2 j963 kun_
ne vi lese at alle fem bind trolig ville foreligge
ferdig om ca. 6 Ar. Kystplantebindet er dess_
verre fremdeles det eneste.

Yngre fagbotanikere ble etter hvert utdl-
modige og etterlyste fortsettelsen. | 1979 ble
det holdt et mote pd Elverum, der det ble be-
stemt at tekstskrivingen kunne fordeles pd
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en rekke forfattere. Visse "kvoterr er utdelt
og litt skrevet, men lite - og tiden 96r.

Jeg har nA muntlig i minst 15 6r gjentatte
ganger oppfordret til A publisere de mange
ferdige prikk-kartene uten tekst, bare med
forklaring av prikkene. Kartenes <egenverdi,
er uomtvistelig.

Oppfordringen er hittil ikke blitt tatt alvor-
lig, men avvist som helt utenkelig. Jeg kan
vel nA trygt hevde at forste bind var altfor
ambisiost anlagt til a fa noen fortsettelse
etter de opprinnelige retningslinjer for teksten

- hvor onskelig det enn hadde vart 6 fA ut
flere fullstendige bind.

Jeg vil derfor skriftlig oppfordre til d publi-
sere de ( nakner utbredelseskartene for de sor-
ostlige artene, de ostlige artene, fjellplantene
osv. snarest mulig. En ide A bruke Sommer-
feltia? Det er min overbevisning at ingen vil
vinne noe pA ytterligere henstand, mens
mange vil tape mye pA stadig nye utsettelser
pd det uvisse.

Anders Danielsen
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Juncus foliosus,
et nytt siv i Skandinavia
Juncus foliosus. a new rush in Scandinavia

John Inge Johnsen

Vikev6g
4150 Rennesoy

Ved et besok i Lyngaland landskapsvernom-
rAde i Time pA Jeren i slutten av august
1985, kom jeg over et ukjent siv i full blomst.
Da jeg ikke klarte i identifisere arten med
noen norsk art, ble noen planter samlet. Etter
nermere konsultasjon av Flora Europaea
(Snogerup 1980) kom jeg fram til at arten
mAtte hsre hjemme i paddesivgruppen under
navnet Juncus loliosus Desf. (f ig. 1). Innsam-
let materiale er sendt herbariene BG, O og
SVG.

Morfologi og systematisk
plassering
I Norge er to arter i denne gruppen registrert
(Gjerevoll i Lid 1985): Juncus bufonius L.,
paddesiv, og Juncus ranarius Perr & Song.,
froskesiv. lfolge Cope & Stace (1978) bar
J. ranarius reduseres til synonymi under
J. amblgruus Guss.

Cope & Stace (1978) skriver al J. foliosus
er den arten i paddesivgruppen som er lettest
A gjenkjenne. Arten skilles fra de ovrige re-
presentantene i gruppen ved folgende karak-
terer:

Bladene er lys gronne og bredere enn 1,5
mm. Blomsterdekkbladene har vanligvis et
morkt parti pA hver side av (midtnervenD.

Pollenknappene er 1,2-5 ganger lengre enn
pollentrAdene. Fraene har 20-30 langsgAen-
de ribber pA overflaten.

Ingen av de andre artene i gruppen har
denne kombinasjonen av karakterer. Bladene
hos de andre artene er vanligvis morkere, og
sjelden bredere enn '1 ,5 mm, og 'traene har
nesten glatt eller svakt nettaktig overf late.
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Det vanlige i paddesivgruppen er at blom-
stene er kleistogame, det vil si at plantene
selvbefruktes i smA, lukkede blomster, og
bare en sjelden gang er plantene A se i full
blomst (cf. Cope & Stace 1978). En del av
plantene som ble oppdaget i 1985 hadde
Apne, ioynefallende blomster, men slike ble
ikke observert i 1986.

Materialet fra Jaren passer ogsA godt i

avrige karakterer med beskrivelsen hos Cope
& Stace (1978): Habituelt er arten noksA lik
paddesiv. Plantene er storl sett 10-15 cm
haye og vokser i sm6, tette tuer. Vekstf ormen
er oppadrettet eller noe hengende, og kan da
minne om et halvvissent paddesiv. Blomster-
standen er Apen, og det vanligste er 1-3
blomster pr. grein. Blomsterdekkbladene er
3,6-6,8 mm lange, de ytre lengst og spissest.
De indre er jevnlange med kapselen og til-
spisset. Den mest fremtredende karakteren
er A f inne blant de fAtallige individene med
Apne, fullt utviklede blomster: Seks store,
lysegule pollenbarere utgjor 1/z-2/t av leng-
den av blomsterdekkbladene og stAr i f in kon'
trast til disse som er glinsende brunsvarte
med en gronn umidtnerveD og fargelose ytter-
kanter.

Utbredelse
Arten f innes i Ssrvest- og Vest-Europa, rundt
det vestlige Middelhav tilVest-Skottland (f ig.
2). Det er for tidlig A si noe om artens utbre'
delse i Norge, da den er lett A overse, serlig
ettersom blomstene vanligvis er lukket. Den
har imidlertid en klar vestlig tendens pA De
Britiske ayer. Jeren horer klimatisk relativt
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Figur 1. Juncus foliosus fra Lyngaland, Time,
Jaren. Tegnet etter presset materiale av Jorunn
H. Johnsen.

Juncus foliosus f rom Lyngaland, Time, Jeren,
Norway. Drawn alter herbarium material bv Jorunn
H. Johnsen.

Figur 2. Utbredelsen av Juncus lollosus, etter
Cope & Stace (1978) med den nye lokaliteten til-
toyd.

The distribution ol Juncus foliosus, alter Cope
& Stace (1978) with the new locality added.
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godt sammen med det ovrige utbredelses-
omredet.

Bestanden virket noe redusert i 1986 i for-
hold til 1985. Dette kan skyldes en relativt
kald vinter. Det samme var tilfelle for en be-
stand av Sclrpus sefaceus pA Rennesoy, en
annen art med sorvestlig utbredelse.

Akobgi
lfolge Cope & Stace (1978) opptret Juncus
foliosus utelukkende i milja tilknyttet fersk-
vann: pd mudderkanter av pytter, dammer,
innsjoer, bekker og elver, i fukteng, veggrof-
ter, myrlende eller udyrket mark.

Vegetasjonen i Lyngaland landskapsvern-
omrAde er hovedsakelig gjodslet beite. Om-
rddet er relativt hardt beitet, og markskiktet
berer mange steder preg av sterk slitasje og
trdkkskader. Dette kommer spesielt godt
f ram der terrenget heller, og grunnvatnet gAr
ner overflaten.

J. foliosus er funnet spredt innen et areal
pA ca 2 da i en overgangssone mellom gras-
eng og myr. Gras og lavvokste halvgras domi-
nerer vegetasjonsbildet. Det er p6 de Apneste
og fuktigste partiene at arten er A f inne, sar-
lig pd gjorme i tr6kksAr, smApytter og bekke-
kanter.

Nar Juncus f oliosus vokser folgende beite-
og u g rasarter: en gkvei n (A groslis ca p i I I a ri s),
krypkvein (A. stolonifera), engrapp (Poa pra-
tensls), geitsvingel (Festuca vivipara\, tinn-
skjegg (Nardus stricta), vanlig arve (Cerasti-
um fontanum), vassarve (Stellaria media).
Myrtistel (Cirsium palustre), krypsiv (Juncus
bulbosus), paddesiv (J. bufonius) og kjelde-
urt (Montia fontanal er karakteristisk for de
vdtere partiene. Ellers finnes heiartene blA-
topp (Molinia caerulea), knegras (Danthonia
decumbensl, rome (Narthecium ossif ragum),
tepperot (P ote n t i I I a e rect a), kornstarr (C a rex
paniceal og heisiv (Ju ncus sguarrosus). Av lite
krevende myrplanter registrerte jeg stjerne-
starr (Carex echinatal, slAttestarr (C. nigra),
f laskestarr (C. rostrata), knappsiv (Juncus
conglomeratus), ryllsiv (J. articulatus) og
elvesnelle (Equisetum f luviatilel. Arter som
myrsau lauk (T rig I och i n pa I u stre), mannasot.
gras (G/yceria lluitans), gronnstarr (Carex
tumidicarpal, engstarr (C, hostiana), grofte-
soleie (Fanunculus tlammula\, dikevasshAr
(Ca I I i tri che stag n a I i s), myrmjo lke (Epi I obi u m
palustrel og dikeminneblom (Myosotis caespi-
fosa) indikerer noe rikere forhold.
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Norsk navn
Juncus foliosus har ikke fdtt noe norsk navn
ennA. Egentlig hadde det vert mer naturlig
at denne arten hadde fAtt navnet froskesiv
enn at J. ambiguus f ikk det. Fsrstnevnte vok-
ser som det er vist, i tilknytning til ferskvann
og dermed til froskens livsmiljo, mens sist-
nevnte nesten utelukkende er A finne pA hav-
strand.

Takk
Til slutt vil jeg rette en takk til professor Per
Magnus Jorgensen som hjalp meg med aktu-
ell litteratur og til professor Sven Snogerup
som bekreftet bestemmelsen. Jeg vil ogsA
takke Audun Steinnes for gjennomlesing og
gode rAde med artikkelen, og min kone,
Jorunn, for illustrasjonene.

Summary
Juncus foliosus Desf. is recorded in Scandi-
navia for the f irst time (Lyngaland landskaps-
vernomrAde, Time, Jeren, Norway, cf. Fig.2).
The species is growing scattered across an
area of about 2 da. in a transition zone be.
tween meadow and bog. The habitat is heavi-
ly grazed and in places completely devege-
tated. Grasses and sedges dominate the
area. The thropic level appears to be inter-
mediate. The species is particularly common
in well-trodden places and close to small
ponds and brooklets.
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Bokanmeldelser

Harald Skiervold: Genteknikk. Arv pi en ny
mite. Gyldendal Norsk Forlag 1986. 192 pp.

I de siste 10 Ar har arvelaren, genetikken,
gjennomgAtt en rivende utvikling som fA
trodde var mulig pA f orhAnd. Det er skjedd en
vitenskapelig og teknologisk revolusjon som
allerede nA er i ferd med 6 omforme vdrt sam-
funn pd flere felt. Ingen kan stille seg like-
gyldig til denne utvikling ettersom den be-
rorer oss alle. Som Skjervold selv nevner, er
ialt omlag 40 personer tildelt Nobelprisen
innenfor dette eller nerliggende omrAder.

Et vesentlig gjennombrudd kom i 1973 da
tre amerikanske forskere lyktes i 6, overfare
arveanlegg (gener) fra en bakterieart til en
annen. Teknikken som brukes kalles gen-
spleising og utgjor et viktig felt innenfor det
fagomrdde vi kaller bioteknologi.

Utviklingen har gdtt meget raskt og har tart
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til mange merkelige resultater. | 1983 over-
fsrte man arveanlegg for menneskets vekst-
hormon til mus. Det utviklet seg en kjempe-
mus av mer enn dobbelt stsrrelse. Det aller
nyeste (som ikke er kommet med i boken) er
selvlysende tobakksplanter. Et av tobakk-
plantens kromosomer har mottatt et gen fra
en selvlysende bakterie. For flere 6r siden
krysset man tomat og potet ved sammen-
smeltning av celleveggfrie celler, sdkalte
protoplaster. Noen planter liknet potet
(,,topat"), andre minnet om tomat (<pomatr).
Den landbruksmessige verdien av disse plan-
tene er forelopig tvilsom.

Genteknologiske forssk av denne karakter
er imidlertid ikke utfort i den hensikt d skape
sensasjoner. De har gitt oss et vell av viten-
skapelig informasjon som griper inn pA fun-
damentale punkter innen alle biologiske om-
rAder. I USA har man under planlegging A fA
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kartlagt genkoden (det komplette arvemes-
sige dataprogram) for mennesket, et prosjekt
som er beregnet til A koste omlag 30 milliar-
der kr. Fra politisk og kirkelig hold har det
vert reist krav om forbud mot endel av den
genteknologiske forskning som av disse
engasjerte oppfattes som uetisk, og Skjer-
volds bok er rykende aktuell ogsd i den hjem-
lige debatt.

I f ramtiden vil nok genteknologien ogsA fA
dramatiske konsekvenser for systematikken
pd mange mAter. Arveprogrammene for ulike
systematiske kategorier kan sammenliknes
med en ganske annen presishet enn det er
mulig ved tradisjonelle metoder. Hittil har
det bare vert mulig A finne gensekvensene
for kortere kromosomstykker. Det arbeides
nd i utlandet med sekvensering av Arabidop-
sis thaliana, vArskrinneblom, som en fsrste
sped begynnelse. Denne arten har ytterst
smA kromosomer som representerer omlag
samme mengde arvestoff som hos visse bak-
terier.

Overforing av gener kan i prinsippet skje
pA tvers av systematiske kategorier ogsA ved
<naturliger prosesser og ikke bare under
eksperimentforhold i laboratoriet. Virus kan
ta med artsfremmede gener som s6 innebyg-
ges i plantekromosomene og arves til nye
generasjoner. Vi vet lite om det naturlige om-
fanget av slike prosesser ennA, og det har
v@rt diskutert i serisse tidsskrifter som
uScienceu hvorvidt plantearter i det hele tatt
kan defineres og om det kun dreier seg om
mentale konstruksjoner for klassifikasjons-
formAl. Endel tradisjonelle systematikere og
taksonomer har iallfall fslt sterk uro over ut-
viklingen pA dette felt.

Det er et sers omfattende felt Skjervold
har sokt 6 popularisere i sin bok. Mens en
enkelt person for 30 drr siden kunne ha per-
sonlig oversikt over det meste som skjedde
innen genetikken, er feltet i dag altfor stort
og komplisert. Man tvinges til A spesialisere
seg.

PA meg virker boken oversiktlig og lettlest.

Forfatteren har bevisst unngAtt d gjore tek-
sten unodig innviklet. Mye av forstAelsen let-
tes ved gode skjema og diagrammer i farger.
Det f ins ogsA et vell av fargefotograf ier, man-
ge av dem svert gode og noen originale. I

vurderingen av en sA omfattende bok kan
man selvfolgelig finne eksempler pA mindre
vellykte deler. Bildet av cellen pA side 22 vir-
ker lite representativt og vel landbrukspreget.
Det er vist 64 cellestadiet i et storfefoster.
Her burde det foreligget et mikrofotografi
som viste cellens generelle anatomi. Beskri-
velsen av (celledeling, pa side 26-28 har ikke
tilstrekkelig presishet, noe som kan vare
vanskelig 6 oppnA ved popularisering. Dess-
verre er det her g6tt galt, leseren vil nok bli
ganske forvirret. Det framg6r ikke at kromo-
somene eksisterer som fysiske trAder i celle-
kjernen hele tiden. Arsaken til at de blir syn-
lige i mikroskopet er at de lange, ytterst tynne
trAdene kveiler og noster seg opp til mikro-
skopisk synlige strukturer. Pd s. 28 fAr man
inntrykk av at kromosomtallet ui kjonnscel-
lene virkelig blir halvert" ved en ekstra celle-
deling. Halveringen av kromosomtallet skjer i

forste meiosedeling, mens mengden av arve-
stoff, DNA, gdr ned lil 1/z i forste deling og
ned til 1/q i andre meiosedeling. I en senere
utgave bsr nok dette kapittel skrives om.

Et fotograf i pA s. 136 skal vise veggf rie cel-
ler av bygg som har begynt A dele seg. Det er
mulig jeg tar feil, men disse ser mer ut som
pollenmorceller etter avsluttet forste og
annen meiosedeling.

Disse innvendingene odelegger imidlertid
ikke det positive inntrykket man fAr av boken
som pA mange mAter representerer noe nytt i

norsk populervitenskap. Mange regner med
at bioteknologi vil bli et av de viktigste ut-
viklingsomrdder ogsA i Norge etter at olje-
industrien nedtrappes om fA ti6r. Dette er
enda et argument for d anbefale boken som
jeg er sikker pA vil vekke interesse bAde i

skolen, blant studenter og ikke minst blant
uBlyttiaos lesere.

Morten M. Laane
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Bidraq til kunnskapen om makrolav'
florae-n i Hedmark'fylke, Sor'Norge
Contribution to the knowledge of the macrolichen f lora of Hedmark County,
SE Norway

Hans Chr. Gierlaug

Asplund
N-2322 Ridabu

Makrolavf loraen er relativt ddrlig kjent i store
deler av Hedmark fylke. I de siste Arene har

ldg foretatt systematiske innsamlinger over
hele fylket, og noen av de mest interessante
funnene omtales nedenfor. Nomenklaturen
folger Krog et al. (1980). Alle egne innsamlin'
ger befinner seg inntil videre i mitt eget her-

barium. Enkelte eksemplarer er undersskt
ved hjelp av tynnsjiktkromatograf i (TLC) etter
Culberson & Kristinsson (1970) og Culberson
(1572), modifisert av Menlove (1974l,.

Bryoria implexa (Hoff m.) Brodo & D. Hawksw.
Hecimark: frysll Smoldalen. UJ 64.12 (2117

lV), ca.610 m o.h. Gjerlaug 1826. - Engerdal'
Snaubrenna . PP 44.62 (2018 lV), ca. 680 m o.h.

Gjerlaug 926.
Ny for Hedmark. Bryoria implexa ble nylig

funnet for fsrste gang i Norge i Barum,
Akershus fylke (Oiseth & Aarvik 1982). Det

foreligger ogsA et funn fra Namsos i Nord-
Trondelag (Holien 1982). Begge disse fun-
nene ble gjort pA gran (Picea ables). Under
tynnsjiktkromatografering av ca. 70 lange'
msrke skjegglaver innsamlet i Hedmark viste
det seg at to innsamlinger inneholdt psorom-
syre slik dette taxon skal ha. I Engerdal
vokste laven pi stammer av furu (Pinus syl-
vesfrls) i lavfuruskog (Cladonio-Pinetum),
mens den iTrysil ble f unnet pA en stamme av

bjork (Betula sP.) i en myrkant.
Eksemplarene fra Engerdal er 10-15 cm

lange, morkt grAbrune med hvite, vridde
pseudocypheller pA de tynne greinene. Dette
stemmer godt med beskrivelsen til Brodo &

Hawksworth (1977\. Materialet har dessuten
spredte, smA hvite soral. lfolge Hawksworth

Blvttia 45:69-73; 1987

(1969) er dette sjelden forekommende. Eks-

emplaret f ra Trysil er 30 cm langt, rikt greinet
med spredte, runde eller ovale soral.

Selv om det er rikelig med vridde pseudo-
cypheller pA de funne eksemplarene av Bry-

oria implexa, er det bAde morfologisk og oko'
logisk vanskelig - eller umulig - A skille
dem f ra eksemplarer av narreskjegg (8. pseu'
dofuscescens) og vrangskjeSS (8. vrangiana).
Det er diskutabelt hvorvidt de tre nevnte taxa
skal oppfattes som egne arter eller som kje-
miske raser av en art (Krog 1979, Holien 1982'

Santesson 1984).
De lA norske funnene av B. implexa som

hittil er kjent, gir ikke grunnlag for 6 trekke
sikre slutninger om denne lavens hyppighet
og utbredelsesmonster i Norge.

Bryoria tortuosa (Merr.) Brodo & D. Hawksw'
Hedmark: Rendalen, Grsnholmen vest for
Mistra. PP 27.52 (1918 l), ca' 640 m o.h' Gjer-
laug 3473.

Ny for Hedmark. Bryoria tortuosa er nylig
blitt kjent f ra Norge (Holien 1986), hvor den er
funnet i skyggefull granskog i Oppland og i

Nord-Trondelag. Enkelte av disse eksempla-
rene inneholder smA mengder av et ukjent
gult pigment i tillegg til vulpinsyre. Bryoria
tortuosa er beskrevet fra vestkysten av Nord-
Amerika (Merrill 1909), hvor den vokser pA

soleksponerte lokaliteter og inneholder bare
vulpinsyre (Brodo & Hawksworth 1977). I Eu-

ropa er den tidligere kjent fra Karpatene (Mo-

tyka 1964).
I Rendalen vokste B. tortuosa pA en stam-

me av bjork (Betula sp.) ien lys6pen furuskog
(Cladonio-Pinetuml ner ei lita trelos ombro-
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gen rismyr. Eksemplaret var ioynefallende pA
lang avstand. Det ble funnet i et omrAde hvor
bAde furuskjegg (8. fremontii) og utvetav
(Letharia vulpina) er vanlige - og det hadde
fellestrekk med dem begge. Eksemplaret
hadde f uruskjeggets litt stivt hengende
voksemAte med vridde, gropete greinlr og
innslag av ulvelavens matte, gulgronne farge
pd hovedgreiner og pd tallrike spiralsnodde
pseudocypheller. Det er omtrent 30 cm langt
og mangler i likhet med det ovrige norske
materialet bdde soral og apothecier. Veo
TLC-undersokelse ble det f unnet bare vulpin_
syre.

BAde morfologisk, okologisk og kjemisk
viser eksemplaret f ra Rendalen stor overens_
stemmelse med B. tortuosa slik denne arten
er beskrevet fra Nord-Amerika. Fra det ovrige
kjente norske materialet skiller dette indi_
videt seg hva voksestedets okologi angAr. I

Rendalen vokste laven dessuten htyerJenn
pA de ovrige norske funnstedene som alle
ligger under 400 m o.h. Hvilken vekt disse
forskjellene skal tillegges, kan neppe av_
gjores tar mer materiale er samlet inn. Forsr
da blir det ogsA mulig A si noe om artens ut_
bredelsesmsnster i Norge.

Det er viktig A vere oppmerksom pA at ikke
alle individer av B. tortuosa er like sterkt gul_
gronne. lfolge Brodo & Hawksworth (1917)
varierer fargen med konsentrasjonen av vul_
pinsyre. Morkt gulbrune eksemplarer kan
vere vanskelige 6 skille fra B. f remontir.
Furuskjegg mangler imidlertid nesten alltid
pseudocypheller, som er et karakteristisk
kjennetegn tor B. tonuosa.

Cladonia rei Schaer. - Grynstav (f ig. 1)
Hedmark: Nord-Odal, Fjell nord torStorsjoen.
PN_42.01 (2015 tV), ca. .160 m o.h. Gjeitaug
3498. - Atvda{ Baugsberget. Np aS.aT lrOrb
lll), ca. 600 m o.h. Gjerlaug 3751.

Ny for Hedmark. Lynge (1921) oppgir et
funn fra Tynset. @sthagen (j975b) har-imid-
lertid pdvist at dette dreier seg om en av f lere
feilbestemmelser av eksemplarer av hornlav
(C. subulata). Etter denne revisjonen er C. rei
hovedsakelig kjent fra Oen soilige delen av
Ostlandet. Det foreligger dessuten et funn
fra Lom og et fra Saltdalen; nylig ble arten
ogsA funnet ved Andalsnes (Tonsberg 19g0).

De finsoredisse, til dels ganske giove og
stort sett ugreinete podetiene pA de funn6
eksemplarene av C. rei er 1_3 cm hoye og
skittenbrune med gronnhvite, eroderte oai_
tier. Begge innsamlingene inneholder den
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Figur 1. Grynstav (Cladonia rei), tra Krog et al.
(1980). MAleskala svarer til 1 cm.

(Cladonia rei, f rom Krog et at. (tgg1), scate 1 cm.)

diagnostisk viktige substansen homosekika_
syre (Asahina 1938). Eksemplarene fra Nord_
Odal inneholder i tillegg fumarprotocetrar_
syre, mens denne lavsyren ikke ble pAvist i

de undersokte eksemplarene fra Alvdal.
Suominen & Ahti (1966) hevder al C. rei i

Finland ofte forekommer pA steder som har
vert utsatt for menneskelig pAvirkning. Osf
hagen (1975b) har gjort alle sine funn pA
lokaliteter som er lite pdrvirket av mennesker.
Ved Andalsnes fant Tonsberg (19g0) laven pA
en jernbaneskjering, I deler av Oslo er C. rei
ikke uvanlig i gamle villahager, og den kan
opptre i store mengder p6 groftekanter (Tons.
berg pers. medd.).

I Nord-Odal ble grynstav funnet sammen
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med pulverrodtopp (C. bacillaris) og syllav
(C. gracilis) blant moser pd et tynt dekke av
mineraljord over en stein i en sterkt beitet
beitemark. Funnet i Alvdal ble gjort pA usta-
bil mineraljord i en bratt skogli uten synlig
beite- eller trAkkpAvirkning. C. rel vokste der
sammen med blant annet spisslav (C. acumi-
nata) og kalknever (Peltigera venosa). Clado'
nia rei synes A v@re en minerof il, svakt kalk'
krevende art som forekommer naturlig i spe'
sielle naturtyper, og som begunstiges av pas-

sende menneskeskapte lokal iteter.
Funnet av Cladonia rei pA den relativt hoyt-

liggende lokaliteten sA langt nord pd Ostlan-
det som i Alvdal gjor det angivelige f unnet f ra
Saltdalen noe mindre tvilsomt enn @sthagen
(1975b) antyder. Arten bor ettersokes pA kli-
matisk gunstige lokaliteter i Nord-Norge.

Leptog iu m tereti uscu lu m (Wallr.) Arn.

[edmark: Amot, ved elva Hovdas sondre
bredd. PN 24.88 (1917 ll), 240-260 m o.h.
T. Tonsberg 7586 (BG).

Ny for Hedmark. Denne vesle, morkt brune
laven er tidligere funnet langs kysten fra
Aust-Agder til Nordland (Jorgensen & Ovste'
dal 1975, Flatberg et al. 1975). Den er ogsA
kjent fra Ringerike (Jorgensen 19721. L. tere'
tiusculum vokser pd ulike lauvtrar, hoved-
sakelig pA grov bark. I Amot ble den funnet
pA osp (Poputus tremula). De relativt fA f un-

nene av denne arten, som er lett A overse,
tyder pA at den har en svakt suboseanisk ut-
bredelse.

Pannaria mediterranea C. Tav. - Olivenlav
Hedmark: Stor-Elvdal, Grasskardbekken. NP
61.62 (1818 lV), ca. 760 m o.h. Gierlaug2977.

Ny for Hedmark. Jorgensen (1978) har gitt
en noye beskrivelse av olivenlaven og av
dens utbredelse og okologi. I Norge er laven
stort sett funnet langs kysten nord til Bals-
fjord i Troms (Schwenke & Elvebakk 1981),

mens den f innes spredt i store deler av Sve-

rige. Jorgensen (1978:46) angir et funn fra
Hedmark, men det gAr f ram av lokalitetslisten
(op.cit.: 47) at det dreier seg om et funn fra
Gausdal i Oppland. Funnet skal vere gjort av
Ryvarden, men det nevnes ikke i hans omtale
av oseaniske lav fra Ostlandet (Ryvarden
1974).

Ved Grasskardbekken vokste Pannaria
mediterranea pA en liggende, rAtnende,
mosekledd lauvtrestamme - sannsynligvis
osp (Populus tremulal - sammen med
skrubbenever (Lobaria scrobiculata), glatt-
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vrenge (Nephroma bellum) og lodnevrenge
(Nephroma resupinatum). Eksemplarene er
velutviklet med tydelige olivenbrune lober og
med grove, grAbld soredier langs de oppsti-
gende lobekantene. ltalge Jsrgensen (1978)

f innes de ostlige forekomstene av olivenlav
ofte pA ganske solrike og lite fuktige lokali-
teter. Laven er imidlertid ogsd kjent f ra lokal-
klimatisk fuktige og skyggefulle steder slik
som denne bekkeklsfta.

Parmelia conspersa (Ach.) Ach.

- Stiftsteinlav
Hedmark: Amot, Nesvangen ner Rena. PN

28.80 (1917 ll), ca.220 m o.h. Gjerlaug 3451.

- Engerdal, Galtsjoen. PP 43.64 (2018 lV),

ca. 640 m o.h. Gjerlaug2794.
Jolle (1978) har kartlagt utbredelsen av

Parmetia conspersa i Norge. Han pApeker at
stiftsteinlavens tilsynelatende fraver i store
deler av Hedmark kan skyldes manglende
innsamling av laven fra disse traktene. I lav-

landet ved Mjosa og langs GlAma i Odalen
og Solor hvor laven er kjent lra lar (Lynge
1921), har jeg samlet laven pA en rekke lokali-
teter. Lenger nord synes den d vare mindre
hyppig. De to nordligste funnene er nevnt
ovenfor. Begge funnene ble gjort pA ekspo-
nert stein; i Engerdal vokste stiftsteinlaven
oA oversiden av en stor stein i Galtsjoens
strandsone.

Phaeophyscia endococcina (Korb.) Moberg

- Rodmarglav
Hedmark: Ringsaker, Klsvstad. NN 87.63
(1816 l), ca. 420 m o.h. Gjerlaug 648. - Ren'
dalen, vest for Lomnessjsen. PP 16.47 (1918

ll), ca. 260 m o.h. Gjerlaug 3133. - Folldal,
Grimsbu. NP 60.92 (1519 ll), ca. 680 m o.h.
Gjerlaug 2826. - Tynset, Kleiva. NQ 69.34
(1620 lll), ca. 580 m o.h. Gjerlaug 3130. - Os,

Siksjoen. PQ 39.11 (1719 lV), ca. 710 m o.h.
Gjerlaug 1044.

Ny for Hedmark. Phaeophyscia endococ-
cina er utforlig behandlet av Moberg (1977),

som ogsA har kartlagt artens utbredelse
Fennoskandia. Rodmarglaven finnes spredt
over det meste av omrAdet unntatt kyst-
strokene pA Sor- og Vestlandet. I Hedmark
hadde laven en umotivert utbredelsesluke
som disse funnene bidrar til A fylle ut. Alle
f unnene ble gjort pA kalkholdig stein bortsett
f ra f unnet i Rendalen hvor laven vokste pA en

stein av ukjent beskaffenhet i en gammel
vegfylling. Rodmarglaven var rikt fertil pd

samtlige lokaliteter.
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Physcia tenella (Scop.) DC

- Frynserosettlav
Hedmark: Ssr-Odal, Anerudmyra ssr for Gal-
terud. PM 59.72 (2015 il), ca. 4.10 m o.h. Gier_
laug 19'19. - Ringsaker, Helgoya, , jovins-
holm. PN 09.33 (1916 ilt), ca. 1g0 m o.h. Gjer_
laug 3050. - Rendaten, Unset. pp 10.21 (1919
l), ca. 390 m o.h. Gjerlaug g1g. 

- Ty:nset,
Sverja pA Kvikne. NQ 67.39 (1620 ilt), ca. 560
m o.h. Gjerlaug 2513.

Ny for Hedmark. physcia tenella ergrundig
behandlet av Moberg (1977) som har beskre_
vet to varieteter og karilagt deres utbredelse
i Fennoskandia. Alle funnene fra Hedmark
tilhsrer var. tenella og bidrar til A fylle ur
en umotivert utbredelsesluke. Frynserosett_
laven ble i Ringsaker funnet pA alm (lJtmus
glabra), i Sor-Odal pA osp (populus tremuta), i

Tynset pA selje (Salix caprea) og i Rendalen
pa stein. I Sor-Odal var laven fertil, pd de
avrige lokalitetene ble det bare f unnet sterile
individer.

Ramalina f raxinea (L.) Ach. - Askeragg
Hedmark; SanOdat, Odals Verk. pM 5g.g2
(2015 l), ca. 200 m o.h. Gjertaug 3064. _
Vang, Flagstadelva sar tor Lier. pN 15.50
(1916 l), ca. 340 m o.h. Gjertaug 2048.

Ny f or Hedm ark. Ramalina f raxinea har sin
hovedutbredelse i Norge i de sorlige kyst-
strokene, men er ogsd kjent fra den sorlige
delen av Oppland. Funnene i den sorvestre
delen av Hedmark foyer seg naturlig inn i

dette utbredelsesmsnstret. I Vang ble aske.
ragg funnet pd osp (poputus tremulal, mens
den iSor-Odal vokste pd ask (Fraxinus excel-
slor). Begge steder ble laven funnet fertil.
Laven vokste pA begge lokalitetene hoyt
oppe pd stammen av relativt f rittstaende trer
hvor den var utsatt for sol og vind. Dette sam_
svarer godt med artens kjente okologiske
krav (Krog & James 1977).

Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn.

- Ruglet navlelav
Hedmark: Folldal, Einunndalen. Ne 56.07
(1519 l), ca. 940 m o.h. Gjertaug737.

Ny for Hedmark. Hasselrot (1941) har gitt
en oversiktlig redegjorelse om den ruglede
navlelavens morfologi, okologi og utbredel-
se. Umbilicaria nylanderiana er funnet f lere
steder i Mellom-Sverige og pd en rekke lokali_
teter i Dovretraktene som Hasselrot (1941:39)
antar er artens egenilige sentrum i Fenno_
skandia. Osthagen (1975a) og Schei (1984)
omtaler laven som sjelden i henholdsvis Ovre
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F1Ou12 Askeragg (Ramatina f raxinea), f ra Krog et
al. (1980). MAleskata svarer til .l cm.

(Ramalina f raxlnea, f rcm Krog et at. (lgg0), scate
1 cm.)

Heimdalen og Dovrefjell nasjonalpark. Loka_
liteten i Folldal ligger ner opptil f unnstedene
i nasjonalparken. Laven var steril med karak_
teristisk ruglet og rynket g16brun overside og
glatt, sotsvart underside. Den ble funnet oA
en kalkrik bergskrent sammen med stift-
rosettf av (Phaeophyscia sclasfra) og rodberg_
lav (Xa n th ori a e lega ns).

Takk
Professor P.M. Jorgensen, professor H. Krog
og museumsintendent R. Moberg takkes for
kontroll av enkelte bestemmelser. Cand.real.
T. Tonsberg takkes for 6 ha stilt sitt funn av
Leptogium teretiusculum til disposisjon og
for konstruktiv kritikk av manuskriptet.

Summary
Bryoria implexa, B. tortuosa, Ctadonia rei.
Leptog iu m tereti u scu lu m, pa nna ria med iter-
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ranea, Phaeophyscia endococcina, Physcia
tenella. Ramalina traxinea and Umbilicaria
nylanderiana are reported as new to the
county of Hedmark. Contrary to previously
collected Norwegian specimens of Bryoria
tortuosa, the present specimen was found in
an open pine forest.
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Bokanmeldelser

Et klassisk flora.verk
Carl von Linn6: Svensk flora. Flora svecica_
Oversattningar frdn latin av Helge Erickson
och Ake Ohlmarks. Utgiven i samarbete med
Svenska Linr:6-5Allskapet. Bokf0rlaget
Forum, Stockholm 1986. tSBN 91-37-08862-9.
XLVI+ 482 sider. Pris innbundet SEK 22S,OO.

Trykte arbeider av Linn6 har utkommet helt
siden 1735 da han var 28 dr. Hans seneste
publikasjon, som sikkert ikke blir hans siste,
foreligger nA fra 1986, 208 Ar etter forfatte-
rens dod. Han er blitt kalt Botanikkens Far
og har fAtt diverse andre smigrende superla-
tiver knyttet til sitt navn. Linn6s mektige lit.
terere produksjon ble for en stor del skrevet
pA latin, i samsvar med tidens praksis. Den
gang som nA, gjaldt det A kommunisere over
landegrensene, bAde i botanikk og andre
vitenskaper. Mange svenske og andre nor-
diske botanisk interesserte mennesker har
hatt lyst til a lese Linn6s skrifter, men har
mettet gi opp pA grunn av sprAket. Latin har
dessuten lenge vert pA defensiven, mens
engelsk mer og mer har overtatt latinens
internasjonale faglige rolle.

Desto mer gledelig er det at svenske bota-
nikere og latinkyndige har gdtt sammen med
Svenska Linn6.5Allskapet og Bokf orlaget
Forum om d utgi en oversettelse til svensk av
Linn6s Flora svecica fra 1745, i dens annen
utgave tra 1755, Latinerne er nevnt ovenfor
- de er forresten begge dsde nA. Botaniker.
ne er Gunnar Broberg, Sven Kilander og
Roland Moberg, med assistanse av Magnus
Fries og Bengt Jonsell. Et 10-siders etter-
skrift er forfattet av Gunnar Eriksson. Dess-
uten har Ragnar Hult i bokforlaget Forum
spilt en viktig rolle ved utgivelsen.

Alle disse glupe navnene er i seg selv en
garanti for at verket er av hoyeste kvalitet.
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Ingen anmelder gir seg til d kritisere eller vur-
dere det Linn6 skrev for snart et kvart Artusen
siden - og heller ikke innsatsen til de nylig
nevnte personer. En slik eventuell evaluering
av disse perfeksjonistene ville bli en hard oo
uf ruktbar jobb. Det f6r derfor vere nok her 5
gi verket toppkarakter. BAde fagbotanikere
cg amatorer vil ha glede og nytte av A studere
det. Dette gjelder ogsA f ullt ut pA denne siden
av Kjolen - fordi plantelivet her er s6 likt det
svenske.

Alt i alt 934 forskjellige arter av blomster-
planter og 366 arter av lavere planter (kar-
sporeplanter, moser, alger, lav og sopp) er
behandlet. Dette er imponerende antall etter
datidens mAlestokk, ja, selv etter nAtidens,
og det var resultatet av Linn6s livlige reise-
virksomhet til Lappland, Dalarne, Oland og
Gotland, delvis ogsd til Vasterg0iland og
SkAne. Plantenes voksesteder og nytteverdi
pA kjokken og i apotek omtales for hver enkelt
art. Verket har registre over gamle og nye
latinske og svenske plantenavn, noe som I

hoy grad letter bruken. Den eneste illustra-
sjonen er - linnea!

Etter dagens mAl ville Linne ikke bare vert
taxonom, men ogsA okolog, f loristiker, polli-
nasjonsbiolog og mye mer. Han var en bota-
nisk polyhistor, en mennesketype som for-
lengst er gAtt over i historien. Linn6 var ikke
egentlig plantegeograf i moderne forstand,
men hadde aynene Apne for plantenes fore-
komster, likedan deres herkomst. Dette kom-
mer tydelig fram ogsA i Flora svecica. Der-
med hadde G0ran Wahlenberg atskillig 6
bygge pA da han lenge etter Linn6 gjorde
plantegeografien til en egen disiplin innen
botanikken.

Anmelderen kan bare konstatere at det er
en begivenhet nAr vi n6 kan anskaffe det vel-
renommerte verket Syensk f lora av Linn6 til
en overkommelig pris.

Anders Danielsen
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Smistykker

Numedal - som en
botanikerhustru ser den -
De fleste er nok kjent med at det jevnt opp-
over i Numedal ligger en serie med stavkirker,
med den f ine Uvdal stavkirke overst. Hva ikke
sarlig mange har fAtt anledning til A henryk-
kes over, er Numedals blAveislier. Numedal
og blAveis er to ord som ifolge Lids f lora ikke
burde hore sammen, for her skal en geolog
lete lenge etter kalk!

Min botanikermann (Finn Wischmann,
Reds. anm.!) og jeg starter v6re turer i april i

de tidlig snebare, vestvendte liene. Her f inner
vi fsrst og fremst blAveis, - helt blAtt! Hva
skyldes disse masseforekomstene i et grunn-
fjellsomr6de? Liene er grankledde og varme,
og jorden er humus- og mineralrik. Selv lurer
jeg pA om vArfuktigheten kanskje kan bety
noe, og det at plantene pd denne tiden ikke
har konkurranse. Pd de litt lysere stedene i

liene finner vi ogs6 mye tysbast (Daphne
mezereuml - ofte store og blomsterrike
busker.

NAr vi sA senere oA sommeren klatrer enda
hayere opp i liene, finner vi hele serien av
godbiter og vakre, elegante planter: tannrot
(Dentaria bulbifera), hvitsoleie (Ranunculus
platanitolius), svarterteknapp (Lathyrus ni-
ger), myskegress (Milium ef f usuml, skogfaks
(Bromus benekeniil - det er den som har
pels ved bladsliren- tepper av myske (Galr-
um odoratum) og mange, mange f lere. De er
der alle sammen. Liene kan vare bratte og
storsteinete, men sA spennendel Ingen av
Numedals bratte Assider er uten interesse.
Finn har funnet morsomme planter som dal-
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fiol (Viola selkirkif, vaniljerot (Monotropa
hypopitys),bjorneber og eik og tilog med en
Neottia - f uglerede - ble det en dag, riktig-
nok bare en fjorgammel pinne, men likevel.
Aller overst, pA toppen av urda, der fjellet rei-
ser seg loddrett, kan vi finne selveste fjell-
dronningen (Saxif raga cotyledon). Noe av det
aller mest spennende er d ta seg f rem i brat-
te, trange, glatte og marke bekkeklofter i hAp
om A f inne et av vAre mest elegante og hem-
melighetsf ulle gress: huldregresset. Med
Arene er det blitt mange klatter og mange
Cinna'er i Numedal.

I fuktige myrdrag har vi funnet hArstarr
(Carex capillarisl, en av de mer spesielle
starrartene som utmerker seg ved sin ynde.
Dvergjamne - Selaginella - som man skal
vere god til A fokusere for 6 f inne innimellom
gresstuene, er sA myk og god A holde i hAn-
den. De hvite hodene pA breiullen (Eriopho-
rum latifolium) dingler i brisen blant vanlige
orkid6er som flekkmarihAnd (Dactylorhiza
maculatal, skogmarihand (D. tuchsii) og
brudespore (Gymnadenia conopsea). En og
annen gronnkurle (Coeloglossum viride) kan
man ogsA vere heldig A skille ut i alt gresset.

Helt oppe pA fjellet har vi ogsA fatt oss
noen overraskelser: PA tynne striper av glim-
merskifer har vi sett bergveronika (Veronica
fruticans). Og ellers har vi gledet oss over
skjonnheter som grepplyng (Lolse/euria pro-
cumbens), moselyng (Casslope hypnoides)
og gulsildre (Saxif raga aizoides), selv om de
ikke horer til v6r f loras sjeldenheter. Om hos-
ten lyser rypeber (Arctostaphylos alpina) pA

langt hold, som en rod loper pd vei mot hos-
tens morke. En f in estetisk opplevelse er like
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verdifull for oss begge som de store bota-
niske funn.

Furumoene langs Numedalsl6gen er nok
ikke noe serlig for en fagbotaniker, men like-
vel sA rike pd inntrykk. En hostdag r fuktig
var er fin til A samle moser og lav i all ver-
dens gronne og grA farvetoner. KrAkefotter
som (mykfotu, ustrifotu og <plattfot,, (Lyco-
podium clavatum, L. annotinum og Diphasi-
um complanatuml pleier vi ogsd A samle til
vArt eget og til Botanisk Forenings julebord.

Jeg har tre yndlingsplanter fra turene i

Numedal: Bjornekam (Blechnum spicantl
med sine distinkte tuer i skogkanten og ele-
gante sporeblad strebende hoyt over tuene.
Ssterot (Gentiana purpurea), en gammel venn
f ra Hardangervidda og en av norsk f loras vir-
kelig spesielle planter, bAde i form og farve
og i folketradisjcnen. Den tredje yndlingen er
blek i forhold til for eksempel blAveisens
fargeprakt, men med en ganske ubeskrivelig
gronnfarve, nemlig ulvelaven (Letharia vul-
pina), som oppe pA Blefjell i600-750 m hoyde
opptrer rikelig pA de gamle, vridde f urustam-
mene.

Elin Conradi
Bernh. Herres vei 30
0376 Oslo 3

- og litt av det botanikeren
gleder seg over
Da vi la oss til en hyttetomt pA fjellet i Fles-
berg, tenkte botanikeren med en aktet forfat-
ter: "Hvo her inn treder, lader alt hip fare."
Her er ubare" grunnfjell - kvartsitt og gneis

- og han kunne raskt telle de botanikere
som hadde funnet umaken verd A spandere
noe tid pA Numedal, det maksimale var Jo-
hannes Lids 6 dagers sykkeltur f ra Flesberg
til Uvdal.

lmidlertid viste det seg snart at grunnfjel-
let som sd ofte ellers, er bedre enn sitt rykte.
Selv om ikke godbitene sitter sA tett som pA
kambro-siluren, er det da dukket opp adskil-
lige arter av interesse, til og med angivelige
kalkelskere. Eksempelvis er brunskjene
(Schoenus ferrugineus), smalmarihAnd
(Dactylorhiza traunsteineri) og engmarihAnd
(D. incarnata) funnet pA to steder hver - de
to forste syd i Flesberg, mens engmarihAnd
finnes bdde lengst syd i Flesberg og langt
nord i Nore.

J u nkerbregn en (Polys t i ch u m b rau n i il silter
i en skogli i Rollag. Endel andre kystplanter
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gAr ogsA langt innover i dalen: skogsvingel
(Festuca c/fisslma) finnes i Nore sammen
med skogfaks og myske, og iuglerede-upin-
nsn" (jfr. over) satt ikke langt unna. Blod-
storkenebb (Geranium sanguineum) ser ut til
d trives godt pA en sydvendt bergknaus i Fles-
berg, mens heisiv (Juncus sguarosus) som
antropokor og hemerof il, talger anleggsveier
og turiststier til opp i Rollag. Smortelgen
(Thelypteris limbosperma) finner seg vel til
rette i subalpine lier ogsA til Rollag. En tsrke-
sommer som f ikk folk og planter til 6 henge
med hodene, avslorte at krypsiv (Juncus bul-
bosus) f innes i LAgen i store mengder helt til
Uvdal.

Hoyderekorder forbinder man gjerne med
Hardangervidda og Jotunheimen, men ogsA
pA dette feltet har Numedal noe A by pA. I Uv-
dal gAr gytjeblererot og storblarerol (Utri-
cularia intermedia og U. vulgaris) begge til
1060 m, og hjertetjonnaks (Pofamogeton per-
toliatus) til 1093 m, mens blystarr (Carex li-
vida) vokser i en praktf u ll bestand pA 1 1 30 m.

NAr vinteren begynner A slippe taket, er det
alltid spennende A se hva som dukker opp.
En aften tidlig i mai 1976 kom vi iskumringen
forbi en bakke med blekt slor som fsrst ble
anslAtt til A vare vArpengeurt. lmidlertid
signaliserte ett eller annet kontrollsentrum
at farven visstnok var blekgul. Alts6 slAr man
bakk i maskinen og rygger tilbake for A kon-
statere at dette var forste funn av veirublom
(Draba muralisl i Flesberg. Den var tidligere
kjent fra Kongsberg og fra noen gArder i Uv-
dal. Senere samme Ar fant vi den bAde i Rol-
lag og Nore og dessuten i tildels store meng-
der pd mange gArdstun i Uvdal, blant annet
ved stavkirken. Senere har den imidlertid ikke
vist seg, si den later til 6 vare avhengig av
meget bestemte forhold for A blomstre.

At hsstmarinakkel (Botrychium multif idum)
kan vere vel sA lett A f inne for gresset spirer
frem, opplevde vi skjertorsdag i 1973 - da
vi bokstavelig talt satte oss pA den under en
rast pd en gressbakke ovenfor Rollag stav-
kirke. Og at brdtestorkenebb (Geranium bo-
hemicuml ikke nodvendigvis mA ha en skog-
brann for A spire, konstaterte vi en sensom-
merdag i en solvendt veiskjering.

Selv efter 22 Ars ubeitingu dukker det sta-
dig opp nye ting av interesse i Numedal, og
pA vAre kart er det ennu mange hvite f lekker!

Finn Wischmann
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Bokanmeldelser

Ny arktisk moseflora
Mogensen, G.S. (red.) 1985. lllustrated moss
f lora of arctic North America and Greenland.
1. Polytrichaceae. - Meddelelser om Grsn-
land, Bioscience 17: 1-57. Kobenhavn.
D.Kr.91,-.

Det er ikke ofte en ny mosef lora med relevans
til hjemlige omrAder ser dagens lys. | 1985 ut-

kom imidlertid forste hefte i IMFANAG - ll-

lustrated Moss Flora of Arctic North America
and Greenland. Dette prosjektet ledes av

Gert S. Mogensen, Kobenhavn, som har sam-
let bryologer f ra Atte land i et forssk pA A lage
en flora for et geografisk omrAde som i sA

henseende er meget dArlig kjent.
I begynnelsen av heftet fAr vi en kort pre-

sentasjon av IMFANAG-prosjektet' mens
siste del (fra side 9) er viet behandlingen av

Polytrichaceae - bjornemosef amilien. Vi

forstAr snart at IMFANAG er et prosjekt med

store ambisjoner, og hvor det allerede er ned-

lagt et betydelig arbeid. lkke minst gAr det
klart fram at Mogensen sjol har nedlagt et

utrolig arbeid i standardisering av bidragene'
foruten at han har hatt hovedansvar for ut'
arbeidelse av prikkart og f igurer' Der er me-

ningen A utgi deler av den som enkeltpubli'
kasjoner etter hvert som de blir ferdig, for sA

A samle disse delene i 5 bind til slutt.
V.G. Friis' og G.S. Mogensens tegnlnger er

ypperlige. Hvert illustrert taxon (og det er

omtrent alle som er behandlet) er tilgodesett
med helsides illustrasjoner; av habitus i full
stsrrelse, samt blader, sporofytt og mikro-

skopiske detaljer. Dette burde vere et eks-

empel til etterfolgelse for kommende mose-
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floraer. To utbredelseskart er utarbeidet for
hvert taxon, et grovt oversiktskart med skra-
vur, samt et detaljkart med prikker, hvor det

er differensiert mellom sterile og sporofytt'
berende innsamlinger!

I David Longs behandling av Polytricha-
ceae fAr vi se i praksis hvordan f loraen vil bli.
Presentasjonen er utmerket, men hva angAr
detaljer i nskler, beskrivelser og taksonomisk
behandling, vil det alltid vere ulike oppfat-
ninger. Noklene bruker oftest f lere karakterer
i hvert punkt, men slektsnokkelen baserer
seg hovedsakelig pA enkeltkarakterer og

leder ikke alltid til sikker bestemmelse.
F.eks. vil Polytrichum hyperboreum uten
sporofytt nskle ut under Polytrichastrum.
Oppstillingen av Polytrichum i to slekter' og

opprettholdelse av P. commune og p' swart-
slr; samt P. iuniperinum og P' stricfum som

egne arter, synes ikke vel begrunnet.
Beskrivelsene er fyldige, og synonymsite-

ringene utfyllende. Egentlig ligger floraen
n€rmere en monograf isk behandling enn en

tradisjonell f lora. NAr en sA detaljert presen-

taslon er valgt, burde det kanskje vert Apnet
for en noe stsrre bruk av litteratur under dis-
kusjonene av hvert taxon.

Men kritikken er egentlig bare et uttrykk
for at det er delte meninger om en del spors-
m6l, og slik vil det alltid vare. Forste del av

IMFANAG er meget bra - og gir lofter om en

sArt tiltrengt mosef lora over et lite kjent om-

rAde, en f lora som vilgien rekke nyttige opp-

lysninger, ogsA for Norge. Men, kanskje enda

viktigere: Floraen burde vare et monster for
framtidige forfattere av vitenskapelige flo-
raer!

Rune Halvorsen Okland
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Norsk Botanisk Forening

Hovedforeningens irsmelding 1 996
Norsk Botanisk Forening hadde pr.31. desember
1986 i alt g4't medlemmer, derav 1 eresmedlem,
59 livsvarige medlemmer, 901 A-medlemmer og g0
B-medlemmer. Det er en nedgang pd ig medLm_
mer fra 1985.

Styret i NBF hadde folgende sammenseining:
Alf red Granmo (Nord-Norsk avd.) formann , Bjorn_
ulf Andreassen (Nord-Norsk avd.) sekreter. Finn
Wischmann (Os-ilandsavd.) kasserer og kartotek.
torer, Per Arvid Asen (Sortandsavd.), SvJrre Bakke_
vig (Rogatandsavd.), Arvid Odtand (Vesilandsavd.)
og Thyra Solem (Trondelagsavd,). Etter 1g. novem_
ber 1986 har styret hatt folgende sammensetning:
Fra Nord-Norsk avd.: Alfred Granmo _ formann,
Bjornulf Andreassen - sekreter, Jan Thomas
Schwenke - styremedlem, Liv G. Mslster _ 1.
varamedlem og Reidar Alvestad _ 2. varamedlem.
Fra Ostlandsavd.: Finn Wischmann _ kasserer og
kartotekforer. Revisorer har vart Steinar Sjoborg
og Haavard Osthagen, Oslo. Redaktor av blyttia
har v@rt Liv Borgen. Klaus Hoiland har vart reiak.
slonssekreter.

I tilknytning til landsekskursjonen til Dovre 20._
26. juli 1986, bte det den 20. juti avhotdt styremote
pA Kongsvoll. De viktigste sakene pA styremotet
var forslag til ny lov for NBF, foreningens okono.
mi, tidsskriftet Blyttia og forslag til omlegging av
6 rsmstet. Forma nnen, representanter tra 5 iegion-
avdelinger og Blyttias redaktor deltok pA holed_
styrem@tet.

OgsA i Ar har regionavdelingenes arsmoter tun.
gert som arsm@te for hovedforeningen. Ordinert
arsmote i NBF ble avhotdt t. fralvri119g6. I tiltegg
ble det avholdt ekstraordin@rt Arsmste i perioOEi
11.-18. november 1986. Det ble vedtatt ny lov for
NBF. Dessuten ble det vedtatt A avholde Arimotene
om hssten.

| 1986 er det lagt ned et betydelig arbeid i for-
slag til ny lov for foreningen. Dette erbl.a. gjort for
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6 f6 et beslutningsapparat som er tilpasset fore-
ningens struktur og medlemstall. NBF har varr
horingsinstans i f lere miljovernsaker. Bl.a. er der
avgitt uttalelse til forslaget om etablering av nasjo_
nalpark i Reisasalen i Troms og om opprettelse
av Mdmyra naturreservat, Afjord i Sor_Trondelag.
Hovedstyret har avgitt en pressemelding, og hir
totalt hatt 69 skrif ilige ekspederinger. Def har oqsdvert gjort forsok pd A fA flere medlemmer i fdre-
nrngen, uten at dette har medfort noen tilvekst.
Det er innledet samtaler med Telemark Botaniske
Forening i den hensikt 6 fA istand en tilslutning til
NBF.

Argang 44 av Blyttia har utkommet med 4 hefter,
med tilsammen 192 sider. Opplagstallet for 19g6
har vert'1400 eksemplarer pr. hefte. pr. 31. desem-
ber 1986 var det 1179 abonnenter pA tidsskriftet,
derav 838 medlemmer i NBF.

Bismulf Andrcassen

20.-26. juli. Ekskursjon til Dovrefjell, Rondane og
Trollheimen.

NBFs 50-6rsjubileum ble markert med en felles-
ekskursjon for alle lokalavdelingene. Det var natur.
lig d velge Kongsvoll som utgangspunkt, bdde tor.
di det ligger "midt i landetD og fordi det er Norges
mest klassiske botaniske omrAde. Ekskursjoien
ble arrangert av Hovedforeningen og Osilandsav-
delingen med assistanse fra Trondilagsavdelin-
gen. Innkvarteringen var pA Kongsvold Fjellstue,
med Vokterboligen som billig-alternativ. Ledere
var Simen Bretten, Klaus Hoiland og Arild Krovoll.
Ca.50 deltakere, inkludert ca. 1O studenter fra Uni_
versitetet iOslo. Kombinasjonen amalorcr og stu_
denter f ungerte utmerket, og til berikelse tor bLgge
parter!

20. juli delte vi oss i to grupper som konsentrerte
seg om nordboreal (subalpin) vegetasjon og f lora
ved henholdsvis VArstigen og oppstigningen mot
Ssndre Knutsho. - Samme dag foregiki Norsk
Botanisk Forenings Arsmote pA fjellstul. Om kvel.
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den ble det arrangert allmote. Diskusjonen var liv-
lig og konstruktiv, og forholdet til amatorene og
media ble blant annet tatt oPP.

21. juli delte vi oss igjen i to grupper. Denne gan-
gen konsentrerte vi oss om lavalpin til mellomalpin
vegetasjon og flora pA henholdsvis Nordre og

Sondre Knutsho.
22. iuli dro vi til Grimsdalen hvor vi botaniserte

pA elveslettene ved Grimsa rundt Verkensetra og

Grimsdalshytta. Det ble ogsa tid til en kort stopp i

Folldal for A se pA Myricaria (kldved).
23. juli besteg vi Tyrikvamfiellet nord ror Gjevil-

vatnet i Trollheimen. Her konsentrerte vi oss om
lavalpin til mellomalpin vegetasjon og flora i et
mer oseanisk klima.

24. juli tur til Doralen hvor vi studerte Rondanes
fattige og kontinentale planteliv. Det ble ogs6 tid
til kvartergeologiske studier i d@disgropene i

Skranglehaugan (manelandskap'. Vi avsluttet
dagen med Sclrpus pumilus (krypsivaks) i Folldal.

25. juli besteg vi Brattfonnho (et par mil nord for
Knutsho). Det mest interessante her var store be'
stander av Saxif raga x opdalensis (oppdalssildre).

26. juli avsluttet vi pA Heimtjornh@ (vis a vis
Knutshs) pd en for Botanisk Forening meget ver-
dig mete med de storste mengdene Campanula
unitlora (hsyfjellsklokke\ og Taraxacum dovrense
(dovrelovetann) som noen gang er sett av bota-
nikere!

Klaus Hsiland

Ostlandsavdelingen
Arsnelding 1986
Pr.31. desember hadde Ostlandsavdelingen 374
A-medlemmer, 46 livsvarige medlemmer, 22 B-med'
lemmer og 1 @resmedlem. Det er en nedgang p6

20 medlemmer f ra 1985.

Styret har i 1986 best6tt av: Klaus Hoiland (for'
man n), Brita Stedje (nestf orman n), Jarn Erik Bior n'
dalen (sekretar), Einar Timdal (kasserer), Carl'U lrik
Wetlesen og Hege Bull M0nster(styremedlemmer).

Representant til NBF's hovedstyre: Finn Wisch-
mann (kasserer) med Einar f imdal som varamann.

Ekskursjonskomite: Klaus Hsiland, Einar Tim'
dal, Finn Wischmann, Rune Halvorsen @kland.

Motekomit6: Clara Baadsnes, Aslaug Ove, Carl-
Ulrik Wetlesen.

Valgkomit6: Brita Stedje, EinarTimdal, Carl'Ulrik
Wetlesen.

Revisorer: Hdvard Osthagen, Steinar Sjoborg.
Det har vert avholdt 9 moter og arrangert 6 eks-

ku rsjoner.
26. februar. Arsmste. Ketil Flugsrud: uGalapa-

gos - et truet paradis?"
19. mars. Egil Bendiksen: (Roverkollen - et

neromrAde med botaniske kvaliteter.,
'16. aDril, Christian Brochmann: uKanarioyene

- kan oyene by pA mer enn sol og badeliv?o
14. mai. Einar Timdal: (Steppe'elementet i Nor-

ges lavflora.u
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23. september. Medlemmene presenterte uSom'

merens botaniske Qodbiterr med lysbilder.
28. oktober. Erik Forberg: uSkogdoden i Mellom'

Europa, er giftgassen ozon en av Arsakene?n
11. november. Ekstraordinert Arsmste. Finn

Wischmann: uNorske orkid6er.u
25. november. Rolf Y. Berg: uHva skjer nar maur

samler fro?"
3. desember. Julemote pA Samfunnshuset i

Oslo. Leif Ryvarden kdserte og viste lysbilder om
ublomster av glassD, om noen fantastiske blomster-
og insektf igurer av glass utstilt i et museum i Bos'
Ion' 

Jorn Etik Bjarndaten

Ekskursioner 1986
1. juni. Jubileumsekskursjon til Hovedoya. Norsk
Botanisk Forenings aller forste ekskursion gikk av

stabelen i mai 1936, og nesten noyaktig 50 Ar

senere ville Ostlandsavdelingen markere dette
jubileet nettopp med en tur til Hovedoya. Det ble
oppf ordret til at f olk kledde seg i datidas botanise-
ringsutstyr, jfr. artiklene i jubileumsnummeret av
Blyttia (nr.4 for 1985). Deltakerne hadde fulgt opp'
fordringen. PA fergekaia ved Vippetangen sto det

Figur 1. Fra jubileumsekskursjonen pA Hovedoya
1. juni 1986. De to glade botanikerne iforgrunnen
er Per Sunding (til venstre) og Anders Danielsen
(til hoyre) (begge er ansatt ved Botanisk hage og

Foto: Klaus Hoilandmuseum iOslo).
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en gammelmodig utseende forsamling med f loss-
hatter, mamelukker, botaniserkasser, eplenikker-
ser og sixpencer (f ig. 1).

Vi gikk i botaniseringstempo over det meste av
aya.V@tel var st16lende, og f loraen var utviklet sA
langt at vi fikk sett det meste. Hovedoya er sA godt
kjent botanisk at noen plantenavn ikke behover A
ramses opp. Vi fant heller ikke noe oppsiktsvek_
kende nytt.

Klaus Hsiland
Finn Wischmann

8. juni. Rambergoya/Gressholmen i indre Oslo-
fjord. Ca. 15 deltakere. Ekskursjonen var forsskt
lagt opp som en temaekskursjon, der katkfuru-
s/(og var clet sentrale. Osilandsavdelingen har
tenkt A tilby flere slike temaekskursjoner der lor_
sk,ellige vegetasionstyper, deres artsinnh otd, ako_
logi, utbredelse og variasjon samt naturvernverdier
blir presentert. Rambergoya har store, fine kalk_
furuskoger som er representative for Oslo-Asker-
omrddets kambro.silur. Aya er talt med pa lands-
planen for verneverdige kalkfuruskoger.

Det ble holdt en generell orientering om hva
som serpreget kalkf uruskogene som vegetasjons_
type. Viktige utf orminger ble demonstrert, spesielr
hvordan de forskjellige typene kunne plasseres
langs en torr-fuktig-gradient og en fattig-rik-gradi-
ent. Det ble ogsA vist effekter av kulturpdvirkning,
bl.a. plukkhogst (snerprorkvein-dominans) og trrikk-
slitasje. Det ble rikelig anledning til A studere de
mange morsomme kalkbergartene som er karak_
teristiske for indre Oslofjord, b6de i selve furu-
skogene og p6 de 6pne bergene.

Jarn Erik Bjsrndalen

15. juni. Til @vre Eiker. NAr man skal legge opp en
rute f or botaniseringstur (dagstur) i Ovre Eiker, stdr
man overfor et vanskelig valg. Osilandsavdelin.
gen har hatt to turer tilAvte Eiker; men det er frem_
deles mye A velge i, bl.a. Svartskurden i Hoens.
marka, og serlig traktene sor for Eikeren. Men juni
er for tidlig der.

Denne gang valgte vi en ny lokalitet for flue.
blomst (Ophrys insectifera) ovenfor Horgen pd
grensen mol Nedre Eiker som det forste mAl. Ved
samlingen pA slasjonen kunne Kjell Ragnar Ver_
nes vise f rem hartmansstarr (Carex hartmaniil lra
Kolberg (ny for Ovre Eiker), mens lederen kunne
vise store eksemplarer av den sjeldne stautstarr
(Carex acutif ormis) som vokser rikelig i f uktig mark
nord for Hobbelstad.

Underveis til Horgen kunne vi ved E 76 glede
oss over forekomster av engklokke (Campanuta
patula) som tydeligvis er under utbredelse i Ovre
Eiker. Fra Horgen gikk vi sA (i gAsegang) over eng-
marker med hoy vegetasjon. Her noterte vi bl.a.
lodnestarr (Carex hirta) og legesteinf ra (Lithosper_
mum ollicinale), den siste bdde i blomst og fjorars.
eksemplarer med skinnende hvite frukter. planten
vokser rikelig i skrAningene nedover mot Nedre
Eiker. Edith Gaertner fant et eksemplar av berg-
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perikum (Hypericum montanum). Lengeropp i sko-
gen fant vi kalktelg (Gymnocarpium robertianum,l.
Flueblomsten (f unnet av Vernes i 19g2) viste seg
fra sin beste side, ca. 30 blomstrende eksemplarer
sammen med enda mer rodf langre (Epipactis atro-
rubens). Vi lette forgjeves etter rod skogfrue
(Cephalantera rubra) som Varnes fant der i f.ior,
men det var jo na altfor tidlig.

Like over grensen til Nedre Eiker er det noen
bergrabber (kambro-silur) hvor det for en del 6r ti,_
bake har vert skogbrann. Her var det en usedvan-
lig rik f lora, bl.a. tref ingersildre(Saxif raga tridacty-
/ltes) og nyresildre (5. granutata), bakkemynte
(Satureja acinos), vdrmure (potentitta tabernae-
montani) f jellod nebregn e (Woodsia alpina\, sprike-
piggtro (Lappula squarrosa\, foruten en rekke
andre arter.

Vi bega oss deretter gjennom skogen nordover
mot Hobbelstad. Lite A finne av interesse under_
veis, dog taglstarr (Carex appropinquatal veo
Hagatjern. Ovenfor Hobbelstad fant vi et eksem_
plar av ormgran, Picea abies f . virgata og lenger
ned mot Skytterhaugen en stor koloni av drage-
hode (Dracocephalum ruyschiana) bare savidt i

blomst. Her vokste ogsa tettstarr (Carcx spicata\.
Pa lederens boligtomt kunne vi iaktta vill gulror
(Daucus carotal og blAbringeb er (Rubus caesius).
Her vokser ogsA nonsblomst (Anagal/ls arvensisl,
nermest som et plagsomt ugras, men den var ikke
i blomst ennA.

Biame Mathiesen

31. august. Til BragernesAsen, en asrygg rett nord
for Drammen by. Berggrunnen bestar av basalt og
porfyrer f ra perm, og utgjor ei bratt skrdning mot
sor. Dette gir en markert sorbergseffekt som dan-
ner ei skarp grense mot platAet pe toppen av 6sen
Det gis derfor en fin anledning til a studere sor-
bergseffekten pA vegetasjonen. pA den sorvendte
sida f inner vi blandingsskog med varmekjere lauv-
trer som lann (Acer platanoides), ask (Fraxinus
excelsio) og lind (fllla cordata), mens pd nordsida
kommer vi briitt over i enstonig granskog med bld-
ber uten varmekjere lauvtrer.

Opp til slutten av forrige 6rhundre var det mange
husmannsplasser og smAstuer i Bragernes6sen:
Tronsestuen, Hvitluggen, Mads Hsida, Sankevol-
len. Dessuten er det blitt innplantet ei rekke f rem.
mede treslag. Dette har satt sitt tydelige preg pA
plantelivet, med blant annet eplerose (Rosa rubi-
ginosa), kirseber (Prunus cerasas), gullregn
(La b u r n u m a n a gy ro id e s), parkhagtorn (C ra taeg u s
Iaevigatal, lerk(Larix decidua) og taklauk (Semper-
vtvum tectoruml.

Vi startet oppstigningen bak Bragernes kirke og
brukte en del tid til a demonstrere karakteristiske
sorbergsarter som bergmynte (Origanum vulgarel,
lakrismielt (Astragalus gtycyphyllos) og skogf tat-
belg (Lathyrus sy/yest/,ls). Inn mot Klopptjern f ikk
vi se hvordan de varmekjere artene bratt matte
vike plassen for granskogen.

Langs Thurmans vei skif ter geologien f ra relativt
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rik rombeporfyr til fattig kvartsporfyr, og f orandrin-
gen i f lora er meget markert. Arter som bergmynte
og lakrismjelt forsvinner og overlater grunnen til
svert triviell vegetasjon. Den massive ura med
kvartsportyr er over store strekninger nesten vege-
tasjonslos. Lengre nord er det pa nytt rombeporfyr.
Her er det storvokst granskog av lagurttype -Hamborgstromskogen' 

Krlus Hsiland

7. september til @stmarka i gamle spor fra Oppsal
over Ostmarksetra og Sarabrdten til Skullerud,
med stort sett de samme artene som tidligere.
Strandsvingel (Festuca arundinaceal later til 6
vere forsvunnet, mens ballastsiv (Juncus tenuis),
som trivdes d6rlig i veikanten ost for Ostmarksetra
nu har etablert seg bra pA en av badeplassene ved
Ulsrudvannet. Dagens tunn ble storkonvall (Poly'
gonatum multilloruml i granskog pd ostsiden av
Nsklevann litt N for Katisa. Ca.250 arter registrert.

- ca' 12 deltagere' 
Finn wischmann

14. september. Til BjornevAgen i Krakeroy(Ostfold)
sammen med Fredrikstad soppforening. Bjgrne-
vdgen ligger dels pA grunnfjell, dels pd marine av-
setninger f ra kvarter. Omrdrdet har v@rt oppdyrka
siden historisk tid, og store deler er gammelt
kulturlandskap. Det er hamnehager med eikeskog
(stedvis med parkpreg), hagemarkskog med gran
og lauvtrer, og 6pent kratt med mye soyle-einer.
Vi kunne demonstrere hvordan tulldyrka mark gikk
over i krattvegetasion som sA gikk over i skog. PA
grunnfjellsdsene vokser skrinn eikeskog og furu-
skog dominert av rosslyng. BlAmose (Leucobryum
glaucuml er et karakleristisk innslag i disse skrin-
ne, kystnere furuskogene.

Klaus Hailand.

Ssrlandsavdelingen
Arsmelding 1986
Pr. 31.12. hadde Ssrlandsavdelingen 45 A-medlem-
mer og 5 B-medlemmer. PA Arsmotet 4. mars ble
dette styret valgt: Per Arvid Asen (formann), Tore
Toriesen (sekretar), Ole Kristian Wigemyr (kas-
serer), Torfinn Hageland og Jostein Andreassen
(styremedlemmer). Knut Halvorsen og Haakon
Damsgaard gikk ut av styret uten at noen nye ble
valgt i deres sted. Revisor: Ingebjorg Aase.

For blant annet i diskutere forslagene til nye
lover for NBF ble det avholdt et ekstraordinert
arsm@te 18. nov. Her ble ogsA gjort en organisato-
risk forandring, da T. Hageland gikk ut av styret og
inn i en ekskursjonskomit6 som ellers kom til a be-
sti av Oddvar Pedersen og Peder Knutsen.

Det er avholdt 2 molet og 4 ekskursjoner:
4. mars: Per Arvid Asen fortalte om "Botaniske

godbiter f ra Agderfylkene til Kristiansand Museum
'1982-85o.

18. nov.: PerArvid Asen kAserteog viste lysbilder
fra Andesfjellene, der han hadde deltatt pa en
kaktuskongress.
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Ekskursionet 1986
1. juni. Til Hestadneset i HovAg. 18 deltakere. Ved
et gammelt kalkbrudd pA ostsiden av neset var det
tydelig at berggrunnen satte preg pa planteveksten.
Omrddet ga folgende arter av interesse: Blank-
storkenebb (Geranium luciduml, dansk skjorbuks-
utt (Cochlearia danical, bergskrinneblom (Arabls
hirsutal, rosettkarse (Cardamine hlrsuta), bakke-
mynte (Sa tur4a a c i n o s), dverg mispel (Coto neas ter
i n t e g e ff i m u s\, ru n d be I g (A n t h y I I i s v u I n e r a r i al, Ry sl-
arve (Cercstium dif f usum), f latrapp (Poa compres-
sa), landoyda (Senecio iacobaeal, vArrublom (Ero-
phila vernal, hvitbergknapp (Sedum albuml, sand-
karse (feesda lia nudicaulis), kystlovetann (Taraxa-
cum obliquum), og sist, men ikke minst knollsoleie
(Ra n u ncu lu s bu lbosus\.

Ved bunnen av kilen er det store felter med bld-
veis (Hepatica nobilisl og storfrytle (Luzula sylva-
tlca). Her fantes ogsA v6rmarih6nd (Orchis mas-
culal. Den rene eikeskogen dominerte. I lia vokste
en stor bestand med marinokleblom (Primula veris\.

Siste stopp var Ulvoysund med hvit skogfrue
(Cephalanthera longifolia), marinokkel (Botrychi-
um lunarial, bendellok (Allium scorodoprasum) og
heistarr (Ca rex bi nerv is).

Per Arvid Asen

29. juni. Lindesneshalvaya. 15 deltakere. Forste
stopp under bratt fjellskrent NN@ for Njervesan-
den, med relativt fattig eikeskog og mye firtann
(Teucrium scorodonia) langs fjellet. I veikanten
fant vi vArbendel (Spergula motisonii\, ny vest-
grense i Agder, foruten vass-slirekne (Polygonum
amphibiuml i en sump like ved. Annen stopp: om-
rAdet rundt Lindesnes fyr, med bl.a. smdtjonnaks
(Potamogeton berchtoldii\ og tettstarr (Carex spi-
catal. I veikanlen straks for fyret registrerte vi
sandskrinneblommen (Cardaminopsls arenosa).
Siste stopp var strandomrAdene ved BAloy, hvor
det er meget rik strandvegetasjon til Agder a veere.
Serlig gledet vi oss over A se strandkdlen (Crambe
maritimal-

Jostein Andreassen
Tore Torjesen

17. august. 16 deltakere tilbrakte formiddagen i

Sogne-landskapet. Forste mAl var Lyngbudalen,
en trang og lun liten dal i retning VNV-OS@, ca.
4 km ost for Sogne gamle kirke. lfolge tidligere
fylkesskogmester Finn Gloersen skal dalen ha
landets storste rene bestand av barlind (faxus
baccatal, og i den skrinne og steinete dalbunnen
st6r i sannhet en imponerende bestand med tr@r-
ne tett i tett i nesten hele dalens lengde, flere
hundre i tallet. De fleste er relativt sma, men ett
skiller seg ut med en stammeomkrets pA 1.58 m i

brysthoyde. Bunnskiktet er heller trivielt. Nevnes
kan blAveis (Hepatica nobilis'1 og trollurt (Circaea
alpina). To markante sopparter ble studert: hvit
fluesopp (Amanita virosa) og vanlig stanksopp
(Phallus impudicusl. Ved Torvestrand sA vi pdr

spiss-siv (Juncus acutif lotus). Bestanden er fort-

81



satt intakt. Dagen ble avsluttet med et besok i

Froyslandsstranda, ei flott edellovskogsli pa vest-
siden av Trysfjorden. Det mest fascinerende ved
denne bratte lia var uten tvil innslaget av junker-
bregne (Polystichum brauniil og falkbregne (p.
lobatuml,3 knipper av fsrstnevnte og 20 av sist-
nevnte. Skogfredlos (Lysimachia nemoruml var en
ny art for flere av deltakerne. Den skal loravrig
forekomme flere steder langs Trysfjorden. Ellers
festet vi oss ved: Lundgronnaks (Brachypodium
sy lv at i c u ml, h u ndekveke (R oeg n e I i a can,na), skog-
vikke (ylcla sylvatical, ramslok (Allium ursinum)
og f uglereir (Neottia nidus-avis). Vi gjorde oss kjent
med et par sopparter her ogsd: den vakre kobolt-
rodskivesoppen (Entoloma nitidum) og den besyn-
derl ige si lkesnyltehat ten (A s te rop h ora pa ra s i t ica\.

Jostein Andrcassen
Tore Torjesen

7. september. Sopptur til Jovanns-traktene i Tveir
med 15 deltakere. Vandret dels i eldre granskog,
dels i blandingsskog, oppsokte mer 6pne partier
med beitemark og tralte bekkedrag uten at sopp-
kurvene ble stort mer enn halvfulle. Registrerte ,

alt 85 arter, men altsd bare i beskjedne mengder.
et felt med yngre granskog stotte vi pA noen eks,
av spiss g if ts lor sopp (C o rt i n a r i u s s pec ios isslmus).
ny for mange, og grundig studert. I et svartorkjerr
dukket Aussala pumila opp, en ikke helt vanlig
kremle oA disse kanter.

Tore Toiesen

Rogalandsavdelingen
Arsmelding 1986
Medlemstallet har v@rt 75 A.medlemmer og 10 B-
medlemmer. I fjor var det henholdsvis 73 og 18.

Vi har pr.31. okt. avviklet 13 arrangement, g eks-
kursjoner og 4 moter. Tilslutningen har vaert vari-
erende. Fra 4 til 24 p6 ekskursjonene, og 14 til 42
pA motene.

Styret har hatt folgende sammensetning: Haldor
K. Bergsaker formann, John Inge Johnsen nestfor-
mann, Jonas Nygdrd kasserer, Berit E. Fsrland
sekret@r og Inger Marie Paulsen som reoresen.
tant for ekskursjonskomiteen. Sverre Bakkevig og
Gaute Slaatebrek har vert varamenn. Ekskur-
sjonskomite: lnger Marie Paulsen formann, John
lnge Johnsen, Torfinn Reve og Ove S. Fsrland,
varamenn: Kjell Ove Hauge og Alf Helge Soyland.
Revisor: Aasmund Boe. Valgkomite: Ole Gabriel
Lima, ldun Sarreime og Peter Skjeveland.

Arsmstet ble holdt 27. januar, med pAfolgende
k6seri av naturvernkonsulent Audun Steinnes:
uVern av vegetasjon og f lora i Rogalandr.

28. februar. Roger Halvorsen fra Telemark Bota-
niske Forening: uTelemarks tlorafra fjord til hei".

PA siste mole f@r sommeren hadde noen med-
lemmer laget botanisk konkurranse med den hen-
sikt A friske opp plantekjennskapen fsr somme-
rens ekskursioner.
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PA fsrste mste i host keserte Torfinn Reve og
viste lysbilrler f ra Mallorca.

Vi har fAtt kr 500,- av Sandnes Sparebank. pen-
gene er brukt til kjap av M 711 kart som blir brukr
av ekskursjonskomiteen. Vi er nd i den heldige
situasjon at vi dekker hele Rogaland. Rogaland
fylke ved kultursjefen har bevilget oss kr 2000,-:
Grunnstsnad til allment kulturarbeid.

Kommentar til .Utkast til skjotselsplan for verna
edellauvskogomrAder" er av styret sendt til Fylkes-
mannen i Rogaland ved Miljovernavdelingen.

Ekskursjoner 1986
28. mai, Sesongens forste ekskursjon gikk til
Austre Amoy, en av Stavangers byoyer. Seks del.
takere. Pd stranda vest for ferjeleiet vokste svart.
knoppurt (Centaurea nigra), og pA veg til f riarealet
pd sorsida av oyatanl vi raggtelg (Dryopteris pseu-
domasl, f rodig like i vegkanten. Store mengder av
lundstjerneblom (Stellaria holostea) og jordnott
(Conopodium maius) dominerte de krattbevokste
skrentene vi gikk forbi.

Pii friomrddet pd og i tilknytning til Melings.
holmen fant vi bl.a. klourt (Lycopus europaeusl.
kystgrisore (Hypochoeris radicatal og kystmyr
Rlegg (P ed i cu I a ri s sy lva t ica).

Vi botaniserte ogsa i en blandingsskog ost for
ferjeleiet der sommereik (Quercus robur\ dominer.
te. Her fant vi noen fa bestander av kusymre (prr'-
mula vulgaris), og pA de bratte fjellskrentene i ut-
kanten av skogen sto det blankburkne (Asptenium
adiantum-nigrurn) og vestlandsvikke (Vicia oro-
bus).

Pd veg tilbake til ferja observerte vi dunhavre
(Arrhenatheru m pubescens) i vegkanten.

lnger Matie Paulsen

11. juni. Kveldstur til Garpestad i Time. Turen med
24 deltakarar byrja attmed brua over H6elva pd
Garpestad. I vegkanten vaks brunrot (Scrophutaria
nodosal. Vegetasjonen oppover langs elvebreid-
den var dominert av mjodurt (F ilipendula utmaila),
bjotk (Betula pubescens) og litt hasset (Corytus
avellanal. Her fanns og nyresoleie (Ranuncutus
auricomusl, trollhegg (Rhamnus f rangula) og
sumphaukeskjegg (Crepls paludosa\. Vidare var
det store mengder f irblad (Parls quadrilolia)iblom
og blodtopp (Sanguisorba off icinalisl.

Lenger inne i meir 6pent lende var nokre myr.
sokk med korallrot (Corallorhiza trif ida\. Korallrot
er sjelden i Rogaland og var nok det finaste funnet
pA denne turen.

Torf inn Reve

20.-22. ju n i. Ti I Strand kommu ne med i nnkvarteri ng
pa Jorpeland. Fredag ble det tid til en liten tur til
Jorpelandsdalen langs TunglandsAni for A se pA
en lokalitet med vanlig maigull (Chrysosplenium
alternifoliuml og skogkarse (Cardamine f lexuosal.

Lotdagi Til Liarvatn ca. 6 km NO for Jorpeland,
der 10 deltakere undersokte den flate Smdsild-
dalen med stupbratte bergvegger pA begge sider.
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I ytre del av dalen ved ca. 360 m o.h. ble forste
dvergbjork (Betula nana) funnet pA et myrdrag
med musore (Salix herbacea) og smatviblad (Llste-
ra cordata). I et tjern rett ved vokste stivt brasme-
gras (/soetes lacustrisl. Dalsidene innover var
kledd med bjork/f u ruskog og med smaf elter av osp
i nordsiden. Inne i bunnen av dalen ved indre SmA-
sildtiern var gammel storvokst bjorkeskog rundt
tjernet, med trollurt (Circaea alpina) og store felter
med storf rytle (Luzula sylvatica). I et vestvendt rik-
berg under Botnafjellet fant vi bergfrue(Saxifraga
coty led onl, bergstorr (Carex ru pest ilsl, dvergm ispel
(Cotoneaster integerrimus), f ingerstorr (Ca rex digi-
tata), fiellsmelle (Sl/ene acaulis), fjellsyre (Oxyria
d igy n a), fjel ltistel (Saussurea a I p i na), g ronbu rkne
(Asplenium viride), junkerbregne (Polystichum
brau n i il, kranskonvall (Polyg on a tu m ve tt ic i I latu ml,
kvitkurle (Leucorchis albida), nyresoleie (Ranun-
culus auricomus), raudsildre (Saxif raga oppositi-
folla), rundskolm (Anthyllis vulnerarial, slirestorr
(Carex vaginata), svartstorr (Carcx attata), svart-
topp (Bartsla alpina), og pA kanten opp mot Naga-
hei, rabbesev (Juncus trif idusl, b16lyng (Phyllodoce
caeru lea) og hestespren g (C ry p tog rc m m a c r i s pal.
146 arter ble registrert.

PA sondagen startet 4 deltakere dramatisk med
6 vade TunglandsAni oppfor fossen, fortsatte over
dpne marker med sauebeiter, uten A finne noe
interessant. PA vestsiden ca. 160 m o.h. under
bergveggen var det neringsrikt sigevannomr6de.
Berghyllene og avre del av rasmarka hadde tett,
hoy einer, krattskog av ask (Fraxlnus excelsiot\,
hassel (Corylus avellana), hegg (Prunus padus),
krossved (Viburnum opulus), og trollhegg (Rham-
nus frangulal som gjorde det vanskelig 6 ta seg
fram. Feltskiktet besto av breiflangre lEpipactis
hel lebori n el, f agerperikum (H ype ri c u m p u lch ru ml,
f ingerstorr (Carex digitata), liljekonvall (Convalla-
ria maialis), myske (Gallum odoratuml, raggtelg
(D ryoptetis pseud om a sl,vArmarihand (O rc h is m as-
cula). PA smale hyller oppe i berget var det dverg-
m ispel (Colon easte r i n tegefflmus), gu lstor r (Ca rex
l/a ua), kransk onv all (P o ly g o n a t u m v e tt i c i I I a t u m). I

en skyggefull bergrevne med vannsig ble det og
funnet et felt med hinnebregne (Hymenophyllum
wilsonii\. 113 arter ble registrert.

Ove S. Fsrland

27.-29. juni. Helgetur til Erfjord og Jelsa..l .1 styk-
ker msttes i H6landsosen i Erfjord. Litt kvelds-
botanisering ga blamunke (Jasione montana\ og
vArpengeurt (Thlaspi alpestrel pa veikantene. Ei
bratt li ved kirken sA lovende ut med mye ask
(Fraxinus excelsior). Herfra kan nevnes krans-
mynte (Satureja vulgaris\, .junkerbregne (Poly-
stichum brauniil, grov nattfiol (Platanthera chlo-
rantha), vArmarihand (Orchis masculal, skogsvin-
gel (Festuca altissima\ og smortelg (Thelypteris
limbosperma\.

PA lordagen inn i Hdlandsdalen. I lia opp mot
Beinsnuten st@tte vi pA trollurt (Circaea alpina\ og
den forste tua av junkerbregne, en art som kom til
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6 bli funnet mange steder i omrddet. Oppunder
Reinsnuten kom vi over flere lokaliteter av kvit"
soleie (Fanunculus platanifollus). Av andre ting
som kan nevnes herfra er kranskonvall (Polygona-
tun verticillatum), f lekkmure (Potentilla crantzii\,
bergveronika (Veronica f ruticans), lutl (Cicerbita
a I p i n al, s u m p h a u kes k j e g g ( Crep is p a I u d o s a), be I g -

true (Saxitraga cotyledon), blArapp (Poa glauca),
smortelg og merkelig nok myske (Ga lium odoratuml
under ei lita berghylle. Etter fjellturen gikk ferden
til Er@y og Tennes. Langs veien ved Tennes fant vi
stakekarse (Barbarea stilctal som ikke er vanlig
pA disse kanter. Ellers beundret vi et stort felt med
f lotte soyle-einer. Fra Eroy dro vi til Tysse innerst i

Tyssefiorden hvor vi fant strandkieks (Ligusticum
scoticum). Neste stopp var ei lovende li pa ost-
siden av Lovrafjorden et par kilometer nord for
krysset ved Hamraeid. Her ble det f unnet mye mer
av iunkerbregne, og i tillegg raggtelg (Dryopteris
pseudomas\, sauetelg (D. assimills), geittelg (D.

dilatata),smortelg, skogsvingel, storfrytle (Luzula
sylvatical, vArmarihand, skogstierneblom (Sle//a-
ria nemoruml og en liten bestand av hybriden mel-
lom humleblomst-artene Geum rivalex utbanum,
sammen med foreldreartene.

PA sondagen til Jelsa. Vi ble vist til et omrade
ved NygArd SO for Jelsa med mye fyllitt i grunnen.
Nevnes kan junkerbregne, f lere store kristtorn (//ex
aquif olium), bergf lette (Hedera helixl og et eksem-
plar av grov nattf iol. Ved Tveita ved Okstrafjorden
fant vi trollb@r (Actaea spicata\ og raggtelg. Ved
Ssrvik pA ostsida av fjorden er det ei li som viste
seg A inneholde de store godbitene: Frodig lsv-
skog med masser av ramslok (Allium ursinuml,
vArmarihand, skogsvingel, myske og f irblad (Parls
q uad rit olial, mengder av ju nkerbregne og raggtelg.
Turens funn ble likevel f ine bestander av myske-
g(as (Milium effusum\, et eksemplar av iuglereir
(Neottia nidus-avis) og lundkarse (Cardamine im-
patiensl, dessuten en liten bestand av skogstarr
(Carcx sylvatica). Siste stopp var Landsnes ut mot
Jelsafjorden. Pd veikanten ved Fuglastein ble det
observert kantkonvall (Polygonatum odoratuml. Vi
ble forevist en liten bestand av blankburkne (As-
plenium adiantum-nigrum) som er indre kient loka-
litet i Ryfylke. Pd hjemturen gjorde vi en stopp ved
Hamraeid ved Lovrafjorden for A se pA bergfrue
(Saxif raga cotyledonl i f in blomst. Mens vi ventet
pA Tau pA terja, fikk de ivrigste med seg norsk
mure (Potentilla norvegica) og kunne dessuten
konstatere at ramkarsen (Coronopus didymusl
f ortsatt holder stand f lere steder oa molleomradet.

Ole Gabriel Lima

.18.-20. juli. Til Kvisladalen i Bjerkreim. Kvisladalen
ligger i de indre, hoyereliggende delene av Bjerk-
reimsvassdraget, inn rnot grensen til Vest-Agder.
Kombinasjonen fattig berggrunn og det faktum at
Bjerkreim er landets storste sauekommune, lovet
kanskje ikke det aller beste, og kun f ire medlem-
mer deltok pa denne ekskursionen midt i felles-
f erien.
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18. juli gikk vi f ra Bjordal gjennom Sogstolslia ti,
Brattabo og Kvitlen. Store deler av Sogstolslia er
tresatt med gammel bjorkeskog. Feltskiktet i sko-
gen var relativt homogent med mye bjonnkam
(Blechnum spicantl og smortelg (Thelypteris lin-
bospermal. Av bedre funn idette omr6det bor nev-
nes g ro n n bu rk ne (A s p I e n i u m v i I i d e) og s matveb lad
(Listera cordata\.

19. juli delte vi oss i to lag. Det ene laget tok for
seg Sondre Kvisladalen inn til Beinknuten. Hele
denne strekningen samt omrAdene ved Brattabo
og Kvitlen er sterkt preget av langvarig kulturp6-
virkning - i fsrste rekke sauebeiting. Ved Bein-
knuten var det imidlertid en rikere li hvor det bl.a.
ble funnet skogstjerneblom (Ste//arla nemorum) og
turens eneste forekomst av grAor (Atnus incanal
Bede fattigmyrene og vegetasjonen torcvilg i

Sondre Kvisladalen md betegnes som hoyst ordi-
n€re.

Det andre laget botaniserte i Nordre Kvisladalen
og rundt Hommaknuten. OgsA disse omrddene er
sterkt preget av sauebeiting. Landskapsformene
er her mer dramatiske enn i Sondre Kvisladalen
med bl.a. en storre elvekloft som forovrig var
vanskelig d undersoke narmere. Rett ovenfor Ore-
hommi stod det en utgammel og grovvokst bjorke.
skog, og i enkelte rikere partier langs mesteparten
av ruta vokste det bl.a. alm (Ulmus glabra), blArapp
(Poa glauca), skogstorkenebb (Geranium sytvati-
cum\ og trollurt (Circaea alpina'1. Det ble ogsA f un-
net rustjerneblom (Stellaria longitolial i Nordre
Kvisladalen. I et tjern ved Orehommi vokste det en
god forekomst av soleinokkerose (Nuphar pumila).

20. juli gikk det ene laget fra Kviilen tilbake til
Bjordal, mens det andre fortsatte vestover forbi
Laugarvatnet og gjennom Austdalen til Eikebrek.
ka. PA nordsiden av Laugarvatnet (530 m o.h.) var
det bra med dvergbjotk (Betula nana), og i vei-
kanten i Eikebrekka stod et eksemplar av sand-
skrinneblom (Cardaminopsis arenosal. I Orsdalen
ca 6,5 km inn f ra @stenden av @rsdalsvatnet stod
det liljekonvall (Convallaria maiatis) og et kraftig
eksemplar av vivendel (Lonicera periclymenum\.
Totalt registrerte vi ca 140 karplanter.

Kjell-Ove Hauge

3. august. Sundagstrrr til Midbrodoya og Skadberg
i Eigersund. Midbradaya er mest lynghei og beite.
Bergarten er anortositt som er kjent for A vera
n@ringsfattig. Vestsida av oya hadde blankskurte
svaberg og enkelte stader store steinblokker. I pyt-
tane fanns flotgras (Sparganium angustitoliuml,
kysttjonnaks (Potamogeton polygonifoliusl og
mjukt brasmegras (/sodtes echinospora\. Ner hol-
men Strolaus fann vi mellom anna knortestorr
(Carcx otrubae), heistorr (Carex binervls) og syl-
arve (Sagina subulatal. Elles sdg me dei meir van-
lege strandplantene strandkjeks (llgus'cum sco-
ticum), klengemaure (Galium aparine), strand-
kvann (Angelica archangellca ssp. Iitoralisl' og
kystbergknapp (Sedum anglicum). Det mest lovan-
de strandomr6det var sterkt nedbeita. PA tilbake.
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vegen var det mengder av visna dvergsmyle (Alla
praecoxl. Dette graset ser ut til a trivast i beite.

Ner nokre naust pd Segleim vaks sverdlilje (//ls
pseudacorus) og svartkopputt (Centaurca nigra),
som var i blom. Pd knausane ner ved fanns berg-
svineblom (Seneclo sylvaticusl og avblomstra sol-
blom (Atnica montana). Pd Samsldtten var der
havsevaks (Sclrpus maritimusl i strandenga.

Skadberg pit Eigeray har det einaste sanddyne-
omrAdet mellom Jaren og Lista. Vanlege sand-
dynevegetasjon med marehalm (Ammophila are-
naria), sfiandrug (Elymus arenariusl og strand-
kveke (Elytriga juncea ssp. boreoatlanilca). Meir
uvanleg var dei store mengde av blamunke (Jasi
one montanal og eittarsknavel (Scleranthus
annuus). PA nokre bakkar blomstra f lekkgriseoyre
(Hypochoeris maculatal. Ein tur nede pA sand.
stranda gav strand melde (A t r i p I ex I i tto ra I i sl og tig.
garsoleie (Ranunculus sce/eratus). 10 deltakarar.

Torfinn Reve

15. august. Kveldsekskursjon til Vestre Amoy i

Rennesoy. Den 6. juli var jeg pA befaring pA V.
Amay lor 6 f inne aktuelle ekskursjonsmAl i et om-
rAde som er preget av jordbruk. Jeg vil trekke fram
de mest interessante artene fra denne turen:
floyelsmarik6pe (Alchemilla gtaucescens), skog.
vikke (Vicia sylvatical, kystmyrklegg (Pedicutaris
sylvatical, hjertegras (Bilza media), kamgras
(Cy n o s u r u s crls ta tus), k no p pa rve (S a g i n a n od o s al.

Den 15. august begynte vi botaniseringen i kai-
omrAdet. Langs vegkanten fant vi bl.a. vanlig
knoppurt (Ce n tau rea j a ceal, brunr ot (Sc ro p h u I a ri a
nodosa) og bergsvineblom (Senecio sylvaticus\.
Turen gikk videre nordover langs stranden over ut-
marksbeiter. Her vokste musestarr (Carex scandi-
navica), sylarve (Sagina subulata), blodtopp
(Sa ng u i sorba of f ici na I isl, strandkjeks (Lig u st icu m
scoticuml, kloutt (Lycopus europaeusl, dkerdylle
(Sonchus arvensls) m.f l. Enkelte partier var domi.
nert av mjodurt (Filipendula ulmaria) og strand-
Rvann (Angelica archangelica ssp. /ifol'alis), mens
en i nedre sone av stranden hadde partier med
strandengpreg dominert av strandkryp (Glaux
maritima) og saltsiv (Juncus gerardi). PA tarrere
partler noe ovenfor stranden vokste dvergsmyle
(Aira praecox) og kystbergknapp (Sedum angli-
cum).

I en fjellsprekk i fjeresonen helt i nord vokste
noen fA strA av havsivaks (Sclrpus maritimusl. I ut-
marksbeitene inngikk myrer med lyngheipreg. P6
nordsiden av en kolle helt i nord, vokser noen f6
tuer med raggtelg (Dryopteris pseudomas). Her
fant vi ogs6 gullh6rmose (Breutelia chrysocoma)
og krattlodnegras (Holcus mottis). Pa litt f uktigere
mark ned mot sjoen forekommer loppestarr(Carex
pulicarisl, engstarr (C. hostiana) og blAstarr (C.
flaccal.

I en myr ovenfor Kvidanes fant vi veikveronika
(Veron ica scute I la ta\.

Pd tilbaketuren langs vegkanten pi sorvestsiden
av Hegraberget fant vi bl.a. morkkongslys (yelbas-

Blyttia 45:78-BB; 1987



cum nigrum\, reinfann (Tanacetum vulgare), svaft
knoppurt (Centaurca nrgtra), rundskolm (Anthyllis
vulnerarial og vestlandsvikke (Vlcta orobusl. Til
sammen ca. '180 karplanter.

John lnge Johnsen

24. august. Til ldso. Me startet fra KjeksevAgen
igjennom skogen hvor me pA nordsida fann knerot
(Goodyera repens\. Ved ei lita vik som kalles nSlirau

dukka fleire interessante artar opp, bl.a. blank-
burkne (Asp len iu m ad ia n tu m-n igrum), tiggersoleie
(Ra n u nc u I u s sce/era tus) og tu nbendel (Spe rg u I a ri a

rubral. 120 arter blei registrert.
Leiv Krumsvik

14. september. Sopptur til Vatne i Sandnes. Turen
gjekk i ei li med bjork (Eetula pubescens), sommar'
eik (Quercus roburl og furu (Plnus sy/vestrls). Det
var mest av rauskrubb (Leccinum rufescens) og
bleik piggsopp (Hydnun repandum), mindre av
steinsopp (Boletus edulis), traktkantarell (Cantha-
rellus tubaeformls) og furu'matriske (Lactarius de'
liciosus). Eit sersyn var ein heksekost pd furu.

Eit omrAde med hassel (Corylus avellanal hadde
nottekremle (Russu/a vesca), rsdnande fluesopp
(A m a n i ta r u besce n s), traktkrem le (R u s su I a d e I ic i'
osa) og svartriske (Lactarius turpis).

Torfinn Reve

Vestlandsavdelingen
Arsmelding 1986
Medlemstallet var pr.31. desember totalt 106, for'
delt pd 10 livsvarige, 79 A' og 17 B-medlemmer.
Dette er en nedgang pA 9 (A-medlemmer) fra 1985.

Styret som ble valgt pA drsmotet 15. april og
supplert med sekret@r pd nytt arsmote 13. novem'
ber, har bestatt av: Per Arild Aarrestad (formann),
Arvid Odland (kasserer), Astri Botnen (sekreter),
Eli Haugland og Eva Krzywinski (styremedlemmer),
Sigurd Olsen (varamann). Revisorer: Steinar Han-

deland, @yvind Vasshaug. Representant til hoved'
foreningens styre (fram til november) var Arvid
Odland. Valgkomite: Marit Anne Bysveen og Ole
Berge Meyer, ekskursjonskomit6: Aage Paus.

Det er avholdt 5 moter og 3 ekskursjoner' PA

motene har f rammotet variert mellom 13 og 27.

28. januar. Ingvild Austad:.Mangfold og kvalitet
ikulturlandskaPet.u

15. april. Arsmote. Per Arild Aarrestad: nVegeta-

sjonen pd Fdbergstolsgrandane i Jostedalen, en

isbre-avsatt elveslette i stadig forandring.o
3. juni. Klaus Hoiland: uPlantelivet pA Kreta.o
13. november. Nytt drsmste. Etter arsmotesake'

ne viste Bjorn Moe lyd' og dias'program: uNatur-

bilder gjennom Arstidene."
16. desember. Julemste. John Birks: "Mountain

f lora of the Julian Alps, Jugoslavia.u

Ekskursjoner 1986
25.-26. mai. Arets hovedekskursjon gikk til Har'
danger midt i fruktblomstringsperioden. 8 personer
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deltok, og forste dag utforsket vi vAraspektet i

edellauvskoger langs nordsiden av Hardangerfior-
den. Her finnes noen av Vestlandets rikeste edel'
lauvskoger, pa forvitret rasmateriale under bratte
fjellskrenter av kambro-silurisk opprinnelse. Tre-

slagene er hovedsakelig hassel, ask, alm og lind.
PA denne drstiden er lauvverket lite utviklet, og tre'
kronene slipper mye lys ned pA bakken, hvor det
utvikles et s@regent plantesamf unn pa et f riskt og

svert neringsrikt jordsmonn. I skogbunnen fant
vi mengder av v6rgeofyttene ramslsk, vdrkAl, kvit.
veis og v6rmarihAnd, og spredte forekomster av
den eu-oseaniske arten jordnott (Conopodium ma-

lus). Mange av artene i sommeraspektet var p6 veg
fram, slike som grasene lundgronnaks, skogsvin'
gel og skogfaks, samt neringskrevende bregner
og flere urter, m.a. tannrot, stortveblad og vill-lok
(Allium oleraceuml. For den som vil oppleve et
.hav, av vdrmarihirnd i blomst, vil vi anbefale en
tur til Bergstolia, ost for @ystese, for denne blir
totalt odelagt av hogst og granplanting. Her fant
vi ogsA den relativt sjeldne albinoformen av vdr'
marihAnd.

Vi stoppet ogsA ved den vestligste registrerte
lokalitet for blAveis i Hardanger. Men til var store
forskrekkelse var denne @delagt av en skogsbilvei,
og vi fant bare igjen noen sv@rt fa, puslete indi-
vider av arten.

Etter en koselig kveld med overnatting pA Har'
danger folkehogskole i Lofthus, fikk vi neste dag
omvisning pA nStatens forsoksstasjon for frukt'
dyrking, Ullensvangu. Forsker Lars Sekse gav oss
et godt innblikk i noe av den forskning som ligger
bak fruktdyrkningen pA Vestlandet.

Pet Atild Aarrestad

8. iuni. @ygardstur. En ny broforbindelse har gjort
det mulig 6 kjore helt nord i Oygarden, og form6let
med denne turen var A se pA oseaniske vegeta'
sjonstyper og kulturlandskap. De 10 deltakerne
som trosset regnbygene, fikk et godt bilde av lyng-
heilandskap og myrer som var pdvirket av tidligere
torvuttak. Vi stoppet flere ganger underveis og

oppdaget blant annet at den hyper-oseaniske hin-

nebregnen var sv@rt vanlig i selve lyngheiene. PA

Selsy sA vi narmere p6 en vestvendt bergvegg og

fant her flere interessante oseaniske levermoser
som Lepidozia cupressina, Mylia taylotii, Douinia
ovata og Bazzania trilobata. Likeledes var heitorv-
mose, Sp/ragn um strictum, svart vanlig. PA Blom-
ay tant vi skogjamne (Diphasiun complanatum)
som er relativt sjelden pa Vestlandet, og spesielt
fuktige lyngheier.

Vi tok oss ogsa tid til en befaring pi bolgekraft-
verket og fikk se de enorme havkreftene i aksjon'
Dette ble for mange hoydepunktet pA denne
sondagsutflukten.

Per Atild Aarrestad

22. juni. Til Herlandsnesjane, Osteroy. Herlands-
nesjane naturreservat er en halvoy med 2.4 km'
vernet myr og furuskog. Dette er den eneste myr'
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Hordaland som er vurdert verneverdig i internasjo-
nal sammenheng (Telma-myr).

De fleste delmyrene er av ailantisk ombrotrof
type, dominert av uregelmessig, kupert tuevegeta_
sjon. I bunnskiktet er Rhacomitrium tanuginosum
(heigrdmose) den kvantitativt viktigste arien, men
spredt f innes den ostlige Sphagnum luscum (rusr-
torvmose) og den vestlig e S. imbricatum (kysttorv_
mose). Mer vanlige pA fastmark er de oseaniske
mosene Sphagnum strictum (heitorvmose), S.
quinquetarium (lyngtorvmose) og Bazzania trilo_
Dala (tretannmose).

Minerotrofe flatmyrer i nord har intermediar
vegetasjon, men ogsA mindre partier med rikmyr
forekommer. I de intermedi@re mykmattene er t;r-
vielle arter som Carcx tasiocarpa (tradstarr), C. ro_
slrata (f laskestar0 og Menyanthes tritoliata (buk_
keblad) mest framtredende. Av plantegeografisk
interessante arter her nevnes de osilige Carex ti-
vida (blystarr) og Juncus stygius (nokkesiv). De f in_
nes i mykmatter og losbunn sammen med Drosera
intermedia (dikesoldogg) , Rhynchospora atba
(hvitmyrak) og Utricularia intetmedia (gytjeblere-
rot). I fastmatter med grunn torv registrerte vl
Lycopod iel la i n u ndata (myrkrAkefot).

Fra Herlandsnesjane kjorte vi til Haus der vi sA
pA en kjent lokalitet tor Acorus calamus (kalmus_
rot).

Pd en kort tur langs oyas sydost-side stoppet v.
ved HavrAtunet og pd Skaftd. Vi sA delvis oA der
gamle kulturlandskapet og dels pd edellovskog.
En eldre lokalitet tot Neottia nidus-avis (fuglereir)
ble gjenfunnet.

Bjarn Moe

Trondelagsavdelingen
Arsmelding 1986
Trondelagsavdelingen hadde (pr. 6.10. 1986) j 19 A-
medlemmer (en okning pA 13), 20 B-medlemmer
(en nedgang pA 5) og 2 livsvarige.

Styret har bestatt av: Thyra Solem (formann),
Arne Garthe (nestf ormann), Astri Loken (sekreter),
Marthe Gjestland (kasserer), Arild Krovoll. per
Steinar Sommervold. Ekskursjonskomit6: Arne
Frisvoll, Arne Garthe, Arne Rosvik, Hans H. Blom.
Revisorer: Egil L Aune og Bodil Wilmann.

Det har vert avholdt 7 medlemsmoter og 3 eks_
kursjoner.

27. januat. Per Arild Aarrestad: uVegetasjonen
pA F6bergstolsgrandane iJostedalen - en breelv-
avsatt sandslette i stadig forandring."

17. tebruar. Arsmste. Svein Haf torn: (Fra eksoe-
disjonen til Dronning Mauds Land, Antarktis.,

19. mars. Tor BeisvAg: uVevsformering - frem_
tidens "superplante"., Under kaffen vlste Thyra
Solem bilder fra Stora Karls0.

28. april. uPrimulamote" i samarbeid med Nytte-
vekstforeningen. Kjell lvar Flatberg tok for seg ut_
bredelse og karakteristiske trekk ved de ulike sek_
sjonene i slekta. Thyra Solem tok for seg bestov_
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ning og morfologi, i tillegg ble hageprimulaer og
aurikler spesielt behandlet. Salg av tro og fro-
olanter.

8. september. Sopputstilling arrangert i sam_
arbeid med Nyttevekstforeningen.

Hovedmengden av den utstilte soppen var fra
ekskursjonen dagenfar, og allerede i felt arrangert
pA egnede mosematter. Foruten ordning au sop_
pen rent systematisk hadde vi avdelinger for: mat_
sopp, kjuker, skadesopper: rustsopp, sotsopp,
heksekost o.1., sopplitteratur, soppkontroll og
garnfarging med sopp.

Antall besokende var betydelig mindre enn i fjor,
det skyldes kanskje den dArlige soppsesongen.

6. oktober. Arsmote. Stein Singsaas: rSt6yrrr"
p6 Tynset - et kontinentalt myromr6de.r

17. november. Ekstraordinert arsmote. Arve
Fossen: .Skogdoden - hvordan virker forurens-
ningen pd tr@rne." Under kaf fen viste Stein Johan-
sen bilder: nBotaniske glimt f ra Marokko."

15. desember. Egil Sakshaug: <Rundtur i Antark_
tis.u uGotlandsminnerr - fra ekskursjonen i juni.

Motedeltakelsen har variert f ra 16 til 60, snitt pA
32.

Per Steinar Sommervotd

Ekskursjoner 1986
Det er holdt 3 ekskursjoner i lapet av aret:

11. mai. Kryptogamekskursjon til Hoybydalen,
Hommelvik, Malvik.

De 9 deltakerne gikk raskt inn til de indre deler
av Haybydalen ved Gauphaugen. Ekskursjonens
mal var d se pA forskjellene i mose- og lavflora
mellom rike sydberg i ldgurtgranskog og i den
sterkt humide blAbergranskogen med f uktige sili_
katberg pA nordsiden av Gauphaugen.

Vi startet i den bratte lisiden p6 nordsiden av
dalen som kulminerer iet 100 m hoyt stup. p6 berg-
knauser og utspring nederst i stupet fant vi en
overdAdig kalkpreget mosef lora dominert av arter
som Entodon concinnus (hyllemose), Thuidium
abietinum (grantu jamosel, Rhytidium rugosum
(labbmose) og Campylium chrysophyilum (sigd.
stjernemose). Vi gledet oss over store f orekomster
av Didymodon acutus (glanskurlemose), D. ferru-
grneus (rustkurlemose) og et f unn av den lille, vak.
te Encalypta mutica (buttktokkemose) pA fuktig
kalkdetritus.

Nede iselve lAgurtgranskogen studerte vi mose_
vegetasjonen p6 f riske sva preget av Schistidium-
arter (blomstermoser). S. boreate (sotblomster-
mose) var den vanligste. Deretter gikk vi over bek-
ken og opp i blAbergranskogen. Grankvistene her
var fulle av Cavernularia hultenii (groplavl, Rama-
lina thrausta (trAdragg) og Hypogymnia vittata
(randkvistlav), den siste praktfullt fertit. I lys6pnin_
ger inngikk flere Lobarion-arter pa tynne gran-
kvister. P6 basis av rognestammer fant vi rikelig
av skorpelaven Thelotrema lepadinum som trolig
er oversett i Trondelag. De overhengende berg_
veggene overst i lia var helt dekket av leorose lav
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og ga et vestnorsk preg med arter som Lepraria
hueana, Lecanactis abietina og L. umbrina'

Mosef loraen var relativt artsfattig, men vi gledet
oss over funn av Bartramia halleriana (storkule'
m ose), A nas tr o p h y I I u m m i c h a u x i i (r Aledr aug mose)
og Dicranodontium denudatom (fleinlja).

Hans H. Blom

11.-18. iuni. Gotland. Leder Olav Gjerevoll.

7. september. Soppekskursjon til TromsCalen, Ver-
dal. Ekskursjonsmdlet var et kalksteinsterreng.
Slikt er det d6rlig bevendt med nar Trondheim. Et

tiuetall deltakere motte frem, endel av dem fra
Levanger-distriktet. Vi kunne bare konstatere at
soppsesongen var like mager i kalkterrengene
som i hvilke som helst andre denne hosten. Selv
om det var mulig A f inne ikke sA fA arter, var det fA
fruktlegemer av hver art, og spesielt var det lite
matsopp. Men vi konstaterte at Arets aller forste
traktkantareller var i ferd med A vikne.

Selv om sesongen var svak, ble det likevel et be-

tydelig tilskudd til det materialet som skulle stilles
ut neste dag, b6de fra typisk kalkgranskog, vanlig
bldbergranskog og elvekantskog med or. Mer
6pen beitemark hadde ogsd ting i by pA: Voks-
sopper, rodskivesopper, blekgronn kragesopp, for
nA A nevne noe. Det kan vare verd d nevne at
melnavlesopp lPseudoomphalina graveolens) ble
funnet, og den mindre vanlige kremlen Russu/a
olivascens sto et par steder i kalkgranskogen. Den

kjennes n6 fra noen fA steder i Norge, med Nord'
Trondelag som nordligste fYlke.

Under den hyggelige bAlrasten ved enden av

skogsveien, ble begersoppen Pindarc tetresttis
forgleves ettersokt i bekkekanten. Den ble funnet
her et par ar tidligere pA det ene av to kjente vokse-
steder utenom de opprinnelige i Tsjekkoslovakia.
Etter kaffen tok de fleste en titt pa kalksteins'
kloften der Merkesbekken styrter ned i kalken fra
gronnsteinen over.

Selv om det kunne se ut som kalkterrengene t

Tromsdalen ikke er sa artsrike som de ved Sn6sa-
vatnet, vildet nok vere vel verd ir gjore nye besok
en god soppsesong.

Sigmund Slvertse,

Nord-Norsk Avdeling
Arsmelding 1986
Nord-Norsk avdeling av NBF hadde pr.31'12.1986
1 livsvarig og 115 betalende medlemmer, herav
109 A- og 6 B-medlemmer. Dette er en oppgang pd

11 fra 1985. Av A'medlemmene mottok 67 bAde
Blyttia og Polarf lokken, 2 bare Blyttia og 42 bare
Polarf lokken.

Antallet betalende abonnenter pA Polarf lokken
(utenom vAre egne medlemme4 har vist en jevn

okning, og er nA kommet opp i66. I tillegg gdr I
eksemplarer gratis til andre lokallag av NBF m.m.

Okonomien er gocl.

I forbindelse med behandlingen av den nye

Blyttia 45:78-88; 1987

loven for NBF har det vert avholdt to arsmoter.
Ved ordin@rt irsmote 5. mars f ikk styret folgende
sammensetning: Torbjorn Alm (formann), Harald
Mehus (kasserer), Ingvild Sigstad Begg, John
Richard Hansen og Jan Thomas Schwenke (styre-
medlemmer), Geir Mathiassen og Mats Nettelbladt
(varamed lem mer).

Den nye loven for NBF ble vedtatt med 21 mot 1

stemme pa et ekstraordin@rt arsmote 12. nov-
Samtidig ble det valgt nytt styre, bAde for hoved-
foreningen og lokalavdelingen. Styret i Nord'Norsk
avdeling av N BF har etter dette en sammensetning
som over, med unntak av at Ann Marie Odasz har
gitt inn som styremedlem i stedet for Schwenke.

Utgivelsen av Polarf lokken gdr som vanlig greit.
De to heftene for 1986 utgjor bladets 10. drgang og

omfatter i alt 178 sider. Reidar Elven og Brynhild
Morkved tar nA over som redaktorer for 1987-1988.
De avloser Eilif Nilssen og Ola Skifte etter to ars
vi rke.

Fofgende malet er avholdt:
5. mars. Arsmste. Torstein Engelskjon: uBilder

fra Antarktis."
24. april. Eli Fremstad: nVegetasjonsdynamikk

og botaniske verneverdier i GudbrandsdalslAgen.'
29. okt. Arve Elvebakk og Eli Fremstad: 'Glimt

f ra natur og f lora PA lsland.u
12. nov. Arsmote. Ola Skifte: "Glimt f ra natur og

f lora i Skottland.r
12. des. Julemste i samarbeid med Tromso lokal'

lag av Norsk ornitologisk forening. Ann Marie
Odasz: "Alaska.u

Torbisrn Alm

Ekskursionet 1986
24. mai. VArens kryptogamtur til Skulsfjord-

2. august. Hovedekskursjon til Ofoten.

24. august. Henrikstind, til topps.

Ekskursionsberetninger er trykt i Polarflokken 10

(2), side 173-'t77.

Telemark Botaniske Forening
(ikke med i NBF)

Arsmelding 1986
Styret i TBF har i ar bestatt av Roger Halvorsen,
f ormann, Bjorn Lervik, kasserer, Liv Schiemann og

Karl S. Eriksen, styremedlemmer. K,ell Thowsen
har hatt ansvaret for uFloraatlas for Telemark,.
Okonomien er fortsatt god. Medlemstallet er ennA

stabilt rundt 160-170.
Det ble i Arsmoteperioden gjennomf oft23 a(ran-

gementer, hvorav 12 var innemoter. Flere av arran-
gementene ble giennomfort isamarbeid med andre
lag rundt om i fylket. Bl.a. ble det f oretatt en (gate-

vandring, pa jakt etter ballastplanter i Kragero i

samarbeid med Kragero og SkAtsy historielag'
Turen ble meget vellykket ogsA sett f ra botanisk
synspunkt med funn av bl.a. krypmure (Potentilla
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reptans) i f ylt f orm, kronvikke (Co ronilla varia), stiv-
gaukesyre (Oxalis europaeal, mursennep (Dlplo_
taxis muralisl og ikke minst ugrasbingel (Mercuri_
alis annua).

Ekskursjoner 1986
Arets hovedekskursjon gikk pA uhjemmebaneu 5.-
11. .iuli i Rauland. Det ble gjort mange f ine f unn. En
tur til Tuddal ga kjempeforekomster av kongsspir
(Pedicularis sceptrum-carotinuml. Av andre fine
funn kan nevnes nye, spredte lokaliteter av vadde-
rot (Phyteuma spicatuml, tjellpestrot (pelasites
trigidus), stortveblad (Listera oyata), masser av
bergfrue (Saxilraga cotyledon) og prestekrage
(Leucanthemum vulgare) av f ormen tubillorum.

Hoydepunktet blant arets turer var likevel turerr
til Seljord 6.-8. juni med masseforekomster av
sostermarihand (Dactylorhiza sambucina). Ogs6
hvitveisblomstring den 11. mai p6 Jomfruland
utenfor Kragera var en opplevelse.

Prosjektet (Floraatlas for Telemark, har vert i

gang i to dr, og det gjenstAr ennA mye arbeid med
6 fA inn data. OgsA for 1986 bte det gitt stotte til
arbeidet f ra Telemark fylkes mitjovernavdeling.

Nytt av 6ret har v€rt utgivelsen av et lite med_
lemsblad, Listera, som har kommet ut f ire ganger.
Dette inneholder foruten programmene, smastoff
av svart varierende karakter. Det er tenkt som et
lite kontaktorgan og opplysningshefte om f orenin-
gens virke spesielt til de av medlemmene som bor
litt unna Grenlandsomrddet.

Av nye og spennende funn i Telemark i seson_
gen som gikk, kan, foruten de som er nevnt oven-
for, nevnes vipestarr (Carex extensa), flere nye
lokaliteter av buskvikke (Co ronilla emerus), strand-
risp (Limonium humilel, brunklover (Trif otium spa_
d iceu m), sostermarihan d (Dacty torh iza sa m bu c i n al
pa nye lokaliteter, rodsmelle (Sl/ene armerial og
f lere arter ner hoyde- og innelgrensene (Seljordf.

TBF har fatt en f ormell henveirdelse og innbydel-
se om d gd inn i NBF. Arsmotet 19g6 ga styret pd-

legg om A se pA alle sider ved en slik inntrecjen
det fellesskapet NBF representerer og fremme et
eventuelt forslag om tilslutning pd drsmotet 1997.

Roget Halvorsen

Tonsberg og Omegn Botaniske
selskap (ikke med i NBF)
Arsmetding 1986
Arsmotet ble avholdt 23. april. Ca. 15 deltakere.
Hovedpost var lysbildeforedrag v/Svanaug Fjell-
berg: nQl;p1 fra Indiaturen vinteren 19g4u. For-
samlingen ble imponert av det fru Fjellberg kunne
vise pd lerretet av flora og ikke minst folkeliv i et
land som ofte forbindes med overbefolkede byer
og for oss fremmedartede skikker.

Ekskursioner 1986
5. juni. Holmen-llene naturreservat. En tidligere
husmannsplass under Jarlsberg hovedgArd er
bygget om til kurs- og samlingssted for natur_ og
miljoverninteresserte i Tonsberg-omrAdet. Av bota_
niske oppgaver for stedet er det forst og fremst A
forsoke A gjenskape "husmannshagen, omkring
bygningen. Vi lette forgjeves etter spor, men alt
var overgrodd av brennesle og hundekjeks. Altsa
ingen stor botanisk opplevelse, men en stor kultu_
rell sddan.

'f 4. juni. Langoya utenfor Holmestrand. Meget
godt fremmote. Stort sett var oya sterkt pavirket
av Norcems virksomhet, men nord- og ostsiden
gav oss en id6 om hvordan hele oya en gang hadde
vart. Vi rastet i ei frodig li med tette bestander av
f lueblomst (Oph rys i n sectileral. Fossilleting langs
strandkanten resulterte i mange tunge ryggsekker.

15. juni. Fellestur med Osilandsavdelingen,
NBF, til Eiker-Hokksund.

31. aug. Hostekskursjon ogsd sammen med
@stlandsavdelingen, NBF, til Bragernes6sen i

Drammen.
Tore Gielsds
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Kongsbregne (O smunda regalis)
funnet iSolurd, Sogn og Fjordane
Osmund regalis reported from Solund, Sogn og Fjordane

Jsrn Erik Bjorndalen

Institutt for naturforvaltning
Norges landbrukshogskole
Postboks 39
1432 AS-NLH

DevonomrAdene pA Solund i ytre Sogn er
botanisk sett et narmest <terra incognitau.
Aiel Blytt (1869) nevner Solu nd (.Su lenu) i sitt
arbeid uBotaniske observationer fra Sogn, i

form av et par generelle kommentarer og som
lokalitetsangivelser i plantelistene. For ovrig
er lite publisert om Solunds planteliv. Noe
materiale f innes belagt i herbariene, spesielt
innsamlinger gjort av Torkel Lillefosse i 1925
og 1926. NA har nok ikke de karrige, harde
devonbergartene hatt sd stor tiltreknings-
kraft odr botanikere som har vart ute etter
sjeldenheter, men det har ved nermere
undersskelser av andre devonomrdder i Sogn
og Fjordane vist seg at de i hvert fall lokalt
kan inneholde mange interessante arter (bl.a.
fjellplanter, jf. Skogen 1976). Det samme gjel-
der Solund, og stedvis kan man finne rike
vegetasjonstyper (edellovskog, lAgurtfuru-
skog, rik lynghei) med variert flora.

Solunds kontrastrikdom overrasker og
fascinerer stadig mer etter hvert som man
blir bedre kjent i dette sarpregete oyriket,
men storst var overraskelsen da jeg i august
1985 fant kongsbregne (Osmunda regalis\ pA

et strandberg ned mot Sognesjoen. Dette
funnet representerer den sjette nAlevende
forekomsten i Norge.

Kongsbregne har fire lokaliteter mellom
Atetjer og Sogne i Vest-Agder (Holmboe
1940, Halvorsen 197'1, Roll-Hansen & Roll-
Hansen 1971, Asen 1983). Fra Vestlandet er
kongsbregne tidligere kjent fra en lokalitet i

Kvam kommune, Hordaland (Arvidsson m.fl.
1973, Prosch-Danielsen 1984). Arten er imid-
lertid funnet subfossil i form av sporer i pol-
lenanalyser mel lom KristiansandomrAdet og
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Fedje i Nordhordland (se bl.a. Fagri 1960,
Hafsten 1965, Tjemsland 1983, Prssch-Dani-
elsen .1984). Fig. 1 viser den norske utbredel-
sen av kongsbregne, bAde resente og post-
glasiale forekomster.

Voksestedet pi Solund
Voksestedet for kongsbregnen pA Solund
skiller seg sterkt ut fra ovrige lokaliteter i

Skandinavia. Funnet ble gjort pA en nermest
loddrett bergvegg av devonkonglomerat, hvor
et par smA bestander klorer seg fast til en
smal bergsprekk (se f ig. 2). Det vokser ingen
andre arter sammen med kongsbregnen. Det
var i 1985 ingen sporeblad p6 drets skudd.
Sommeren 1985 var ganske kjolig og regnfull
i Sor-Norge, og det kan forklare at planten
var steril. Under Arets blad fantes rester etter
sporeblad fra tidligere Ar.

Lokaliteten er sterkt eksponert bAde for
d irekte innstrAl i ng (Apen, sorvendt bergvegg)
og sjosproyt. Bergsprekken med kongsbregne
ligger bare 4-5 meter over sjoen. OmrAdet er
varhardt, med den Apne Sognesjoen stAende
rett o6 land.

Voksesteder ellers i Skandinavia
Kongsbregne kan iSkandinavia opptre i ulike
miljo. Vanligst i Sverige og pA Sorlandet er at
kongsbregne forekommer pA steinete stren-
der langs elver, bekker og ferskvann, og gjer-
ne i skyggen fra kantskog med svartor, ask,
trollhegg og andre treslag (Holmboe 1940,
Westfeldt 1953, Roll-Hansen & Roll-Hansen
1971, Olander 19721. I Danmark f innes kongs-
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Figur 1. Den norske utbredelsen av kongsbregne
(n6tidige og subfossile, postglasiale forekomster).

The Norwegian distribution ol Osmunda regalis
(recent occurrences black dots, sublossl/ post_
g I a c i a I occ u rre n ces crosses].

bregne hovedsakelig knyttet til vier-/pilekratt
og svartorsumper (Wiinstedt 1953).

Kongsbregnelokaliteten i Hardanger er
grundig beskrevet av prssch-Danielsen
(1984). Hun har utfsrt bAde vegetasjonshisto-
riske og vegetasjonsokologiske undersokel-
ser. Her vokser kongsbregne i kontakt med
myrsamf unn med et fattigmyrspreg. Deler av
myra inneholder rikmyrarter som bl.a. brei-
ull (Eriophorum latifolium) og brunskjene
(Schoenus ferrugineus). Selve kongsbregne-
bestanden finnes i et sigevannsp6virket ut-
lop med porsbusker og glissen tresetting
med furu.

Diskusjon
SigevannspAvirkning ser ut til d vere viktig
pA Hardangerlokaliteten (prssch-Danielsen
1984), og strandberget med kongsbregne p6
Solund synes.6 vere utsatt for overrisling i

perioder. Berget vat totl da jeg gjorde f unnet,
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Figur 2. Den lille kongsbregnepopulasjonen
Solund. Bergarten er devonkonglomerat. Fotogra.
fert 30.8.1985 av lorfatteren.

The small Osmunda regalis population in
Solund. The bedrock is Devonian conglomerate.
Photo: The author, August 50, 1985.

og det virker som om planten kan overleve
vekselfuktige forhold. Bergsprekken er for
grunn til at det tynne jordlaget kan holde pA
fuktigheten. Muligens kan den umiddelbare
narheten til sjoen virke avkjolende og gi
lokaliteten et humid mikroklima. Samtidig
ligger Solund ner omrAdet med nedbors-
maksimum i ytre Sogn.

Kongsbregne er pA grunn av sin markert
sorlige utbredelse i Skandinavia blitt tolket
som en varmekjer art, og de mange subfos-
si le sporeregistreri ngene i pollendiagramme-
ne fra boreal, atlantisk og subboreal tid kan
forsvare tolkningen av arten som varmetids-
relikt. Prosch-Danielsen ('1984) nevner at
kongsbregne p6 Hardangerlokal iteten voksel
i et omrAde med gunstige klimaforhold og
med innslag av varmekrevende arter. For
ovrig utgjar de norske og svenske forekomst-
ene utposter av det europeiske utbredelses-
omrddet. Solundforekomsten representerer
sammen med lokalitetene i Gastrikland i

Sverige kongsbregnens nordgrense (Hult6n
1971, Olander 1972, Lid 198S). Affinitet titvar-
me lokaliteter kan ikke forklare Solundfore-
komsten. Kravet til hoye sommertempera_
turer er ikke tilfredsstilt pd Solund som har
hyperoseanisk klima. Somrene er relativt kio-
lige, og selv om lokaliteten er soreksponert,
vil narheten til det kalde sjovannet virke av-
kjolende selv sommerstid. Vintrene er imid-
lertid milde.

Kongsbregne-forekomsten pA Solund opp-
trer svert isolert, sett fra dagens utbredel-
sesbilde. Derimot er avstanden til nermeste
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(kjente) subfossile forekomst, Fedje i ytre
Nordhordland, ikke sA stor. Her er sporer av
kongsbregne registrert samtidig med de fsr-
ste forekomstene av orepollen (sannsynligvis
svartor), datert til 8360t90 BP (Tjemsland
1983). Arten forsvinner imidlertid 2100-1100

BP, noe som ifolge Tjemsland skyldes Apning
og etablering av lyngheiene. Muligens har
kongsbregne hatt en mer sammenhengende
utbredelse pA Sorlandet og ytre Vestlandet i

den postglasiale varmetiden (se diskusjon
hos Prosch-Danielsen 1984), og langdistanse-
spredning av sporer mellom disse fore-
komstene kan ha vart sannsynlig. Medlem-
mer av kongsbregnef amil ien (O sm u ndaceae\
har levedyktige sporer og stort sprednings'
potensiale, dersom disse kan spres effektivt
med luftmassene (jf. Stokey 1951).

Langdistansespredning kan vere en sann-
synlig Arsak til kongsbregne-forekomsten pA

Solund. Dette kan forklare at populasjonen
er titen og individene dArlig utviklet (jf. f ig. 2).

N6 kan denne dArlige utviklingen ogsA skyl-
des det ekstreme voksestedet, og det er
dessuten sApass langt til nAlevende fore-
komster (f.eks. pA De britiske oyer) at lang-
distansespredning i moderne tid ikke virker
sannsynlig. Det er mer nerliggende A tenke
seg Solund-populasjonen som en etterlev-
ning (et relikt) fra en mer sammenhengende
utbredelse pA ytre Vestlandet lra lsr Apnin-
gen av lyngheiene fant sted. Et annet spors-
m6l som melder seg, er om strandberget pA

Solund representerer en sekundar lokalitet.
Undersskelser fra De britiske oyer kan tyde
pA det. PA lsle of Sky i Skottland opptrer
kongsbregne bl.a. p6 strandberg, i marine
ablasjonsgrotter, ved fosser og pA elvebred-
der (Birks 1973). Felles for mange av fore-
komstene er at de er hoyst lokale og utilgjen-
gelige (for beitedyQ. Gjennom tolkning av
pollendiagram ser kongsbregne ut til A ha
vokst i mer primere vegetasjonstyper pA lsle
of Sky i tidligere perioder. Den ndtidige ut-
bredelsen skyldes nok at arten er sArbar
overfor beiting og sviing av lyngheiene.

En slik forklaring kan passe godt for
Solundlokaliteten. Solund tilhorer Vest-
landets lyngheiregion, et omrAde som har
vert utsatt for intens og langvarig kultur-
pAvirkning. Lyngheiene har vert beitet (bAde
sommer og vinter), brent og slAtt. En art som
kongsbregne kan vere fslsom overfor det
sterke kulturtrykket (spesielt sauebeite og
sviing av lyngheiene), og pA de fleste lokali-
tetene blitt helt utryddet (f.eks. pA Fedje). PA
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Solund har kongsbregne klart A f inne en smal
nisje der restpopulasjonen ikke har konkur-
ranse f ra andre arter og der sauene ikke kom-
mer til. OmrAdet rundt lokaliteten er fortsatt
beitet, selv om beitetrykket er betydelig
mindre nA enn tidligere.

Alderen pA kongsbregnen p6 Solund er
umulig A si noe om. Lokaliteten bsr under-
sokes paleookologisk. Det finnes dessverre
ikke bassenger i nerheten, men muligens
kan enkelte av myrsigene i omrAdet brukes.
Arten bor ettersokes ogsd andre steder pd
Solund. Store deler av Solund er uframkom'
melig fra land, men det ville ikke overraske
meg om ettersoking pr. bAt ville kunne bringe
nye lokaliteter for dagen. Dessuten f innes til-
svarende habitater rikelig pA ytre Vestlandet.
Det er ikke usannsynlig at kongsbregne kan
bli funnet andre steder i den omfattende
skjergArden i ytre Nordhordland og ytre
Sogn/Sunnfjord. I alle fall burde framtidige
vegetasjonshistoriske undersskelser i kyst-
omrAdene kunne avdekke sporer av kongs-
bregne i diagrammene. Det at arten opptrer
pA strandberg pA Solund gir nye interessante
tolkninger av dens tidligere og nAverende ut-
bredelse og dens paleookologi.

Etterord
Av hensyn til den lille, s6rbare populasjonens
fortsatte eksistens vil jeg ikke angi lokali-
teten. Den noyaktige lokaliseringen er gitt til
Botanisk institutt, Universitetet i Bergen,
og til Miljovernavdelingen, Fylkesmannen i

Sogn og Fjordane. Et lite blad ble presset og
belagt i Hb BG. Det er for ovrig ingen akutte
trusler mot lokaliteten som sAdan pga. det
vanskelige terrenget, men uvettig plante-
samling kan lett fare lil utryddelse av denne
li I le utpostpopu lasjonen.

Summary
Osmunda regalis is recorded f rom Solund on
the coast of the county of Sogn og Fjordane,
and represents the sixth locality of this rare
fern species in Norway. lt is earlier known
from four localities in the Kristiansand area
in southernmost Norway and f rom one locali-
ty in Hardanger south of Bergen. The species
is, however, shown to be subfossilas spores
in pollen diagrams from different stations
within the range of the present distribution.
O. regalis in Solund occurs on a steep cliff
near the sea. The species is mostly conf ined

91



to stony beaches along rivers, creeks ano
lakes, often shadowed by alder and willow
thickets. ln Hardanger O. regatis occurs in
contact with mire vegetation. O. regalls is re-
garded as a thermophilous species in Scan_
dinavia, but the Solund locality breaks this
pattern. The Solund area is situated within
the Atlantic Calluna heathland region, and
the climate is highly oceanic. The occurrence
of O. regalis in Solund seems to be of relic
character, but the distance to the nearest
known subfossil locality (Fedje in northern
Hordaland) is not very far. Seashore cliffs as
habitat for O. regalis are believed to be
secondary, and the species could have oc-
curred in other habitats before the heavy cul_
tural impact started (i.e., sheep grazing and
burning of the open Calluna heaths). Similar
conditions are reported from some of the
O. regalis localities in Scoiland.
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Svartkurle (Nigritella nigra) i Nordreisa
r ein underestimeft forekomst
Nigritella nigra in Nordreisa - an underestimated population

Hartvig Satra

Gammelbruveien 15
9080 Storslett

Svartkurle (Nigritella nigra (L.) Rchb.f il.) vart
forste gong funnen i Nordreisa (sorvestskrA-
ninga av fjellet Balgesoaivve) av Yngvar Mej-
land i 1934. Observasjonar i samband med
denne forekomsten fram til og med somma-
ren 1983 er presenterte av Engelskjon & Skif-
te (1984) i Blyttia: Gjerevoll fann han att i

1962, og Engelskjon, Skifte og Ovstedal mel-
lom andre studerte forekomsten i 1983.

Mejland instruerte meg personleg i 1969
korleis eg skulle f inne Nrlgrlfella. Eg forsokte
utan resultat i 197'1, 1975 og 1977.E9 varalle
gongene pA rett stad og fann rikeleg med
fjellkvitkurle (Leucorchis stramineal, gran-
kurle (C oe I og I os s u m v i r i d el, f jel I ku rle (C h a m-
orchis alpinal og nokre fd brudespore (Gym-
nadenia conopsea\. To plassar i fjellsida
fann eg sterile bladrosettar som sAg ut til A

vere litt ulik dei andre orkideane, og eg hadde
ein mistanke om at dette kunne vere Nigritel-
/a. Den storste forekomsten av desse roset-
tane var om lag 100 m oppfor Mejlands loka-
litet, som ligg under ein berghellar med lys
glimmerskifer.

Sommaren '1986 oppsokte eg lokaliteten
pA ny. Allereide 100 m nedanfor berghellaren
sto det britt eit eksemplar av Nigritella i tull
blomst. For svartkurle er dette ein utypisk
vekseplass, dominert av engkvein (Agrostis
capillarisl, f innskjegg (Nardus strlcta), solv-
bunke (Deschampsia cespltosa), fjellmari-
kApe (Alchemilla alpina) og harerug (Poly-
gonum viviparum).

Eg forsto straks at noko var skjedd. Og rett
nok: Det sto enkelteksemplar av planten i
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blomst oppover heile lia! PA den gamle loka-
liteten var det f ramleis berre 8-10 eksemplar.
Men i motsetning til i 1983 var det blomande
individ over alt ikring. Eg tok straks ein tur
oppover til den lokaliteten der eg sAg dei
mistenkelege bladrosettane i 1971 og 1983.

Der var 15 eksemplar i blomst og omtrent like
mange sterile rosettar.

Ei opptelling i fjellsida gav som resultat:
Over 85 blomande individ innan eit omr6de
med diameter 300 m og ein hogdeskilnad frA

500 til 630. Medrekna dei sterile rosettane
betyr dette at forekomsten er 5 gonger sA

stor som i 1983, ein auke f rA 30 til 150 eksem'
prar.

Den storste av dei nye bestandane vart
analysert i ein 5x5 m rute (tabell 1). Denne
ligg i ei mindre grop mellom Dryas'rabbar ca
80 m over dei rutene som Skifte og Engel-

skjon analyserte i 1983. Lektor Svein Arne
Rasmussen og underskrivne har dokumen-
tert forekomsten fotograf isk i 1986.

Eit gjennomgAande trekk over heile om-
rAdet er at fjellkvitkurle stAr side om side
med svartkurle. Forutan at det er svart deko-
rativt, er det ogsdr interessant. BjOrkback &
Lundquist (1982) meiner at mykorrhiza-dan-
ning er avgjerande f or svartkurlas trivsel. Kan
det tenkjast at dei to orkideane har same
preferanse overfor mykorrhiza-soppar? | alle
fall synest det rimeleg A leite etter nye Nlgrt-
tel/a-forekomstar i Nordreisa nettopp der
Leucorch is er observert.

l'il ni er storstedelen av Balgesoaivve og
f leire nerliggande fjell som Avko, Fattavarre
og Lulisfjell gjennomsokte utan resultat.
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Tabell 1. Floristisk samansetning av vegetasjonen
pe b Nigritel/a-forekomster pA Balgesoaivve: 1.
ved 520 m o.h. (etter Engelskjon & Skifte 1994), 2.
ved 600 m o.h. analysert sommar .19g6. Deknings-
grad etter Hult-Sernanders skala.

(Floristic composition of the vegetation on two
Nigritella localities on Batgesoaivve: 1. at S2O m
a.s.l. (after Engelskjon & Skilte 1984), 2. at 600 m
a.s.l. analysed summer 1986. Cover according to
H u lt-Sern a nder's sca/e.J

Nigritella nigra

Betula nana
Dryas octopetala
Vaccinium uliginosum

Polygonum viviparum
Silene acaulis
Trollius europaeus
Thalictrum alpinum
Potentilla crantzii
Viola biflora
Gentiana nivalis
Bartsia alpina
Rhinanthus minor
Campanula rotundifolia
Solidago virgaurea
Antennaria dioica
Saussurea alpina
Anthoxanthum odoratum
Carex capillaris
Carex rupestris
Carex vaginata
Tofieldia pusilla

Til stades bare ved lokalitet 1 med dekningsgrad 1

(present only at locality 1 with cover 1): Satix reti-
culata, Botrychium lunaria, Equisetum hyemate,
Rumex acetosella, Rubus saxatilis, parnassia pa-
lustris, Viola canina, V. tupestris ssp. reticta,
Euphrasia trigida, Hieracium sytvaticum coil., Ag-
rostis capillaris, Deschampsla cespilosa, D. f texu-
osa, Melica nutans, Poa alpina, Festuca rubra.

Til stades bare ved lokalitet 2 med dekningsgrad 1

(present only at locality 2 with cover 1): Juniperus
communis, Selaginella selaginoides, Saxitraga
a izoides, Ast raga lu s a I p i nus, Oxytropis lappon ica,
Pedicularis lapponica, Euphrasia tapponica, pin-
guicula vulgaris, P. alpina, Veronica fruticans,
Hieracium vulgatum coll., Erigeron borealis, Fes-
tuca ovina, Carex bigelowii, C. atrata, Juncus ttif i-
dus, Scirpus cespilosus, Luzula spicata, Leucor-
chis albida, Chamorchis alpina.

Nigritella nigra lrom Balgesoaivve, Nordreisa,
Troms County. Photo: Svein Arne Aasmussen.

Diskusjon
Den brA oppblussinga av Nigritel/a rundr
Mejlands klassiske lokalitet, reiser mange
sporsmal.

Kan det tenkjast at tokatiteten heite tida
eigentleg har vore sA rik som nA? Det er lite
som tyder pA det. Moen (1983) viste at ca
18oh av svartkurle-eksemplara i fastrutene
pA Solendet var fertite bAde i 1982 og 1993.
Moen (1985) forsterkar dette bildet: Av ca 50
eksemplar i rutene blsmte 35 to gonger pA
tre dr (1982-1984). Svartkurle viste stsrre ten-
dens til d blome ofte enn til dsmes fjellmari-
hand (Dactylorhiza pseudocordigeral, og i

alle fall like stor tendens som blodmarihand
(D. cruenta) og brudespore (Gymnadenia
conopsea). - Sjolvsagt er det mange ar at
ingen botanikar har vore pa Balgesoaivve.
Men at ein bestand pa 150 individ ikkje skulle
vise seg mange somrar, til dels etter gode
somrar Arel tar, er lite truleg.

Min teori er derfor at bestanden er i reell
vekst. Truleg har det skjedd ei vellykka fro-
setting sist pa femti- eller fsrst pA seksti-
talet. Under sA marginale forhold mA vi rekne
med at det kan ta mange Ar frA frospiring til
bloming. Det er mykje som tyder pA at roset-
tane eg sAg sA tidleg som i 1971 nA bryt mas-
sivt fram i blomst.

Dersom denne teorien held, og vi saman-
liknar med dei svingningane i fertilitet som
er registrerte av Moen (1985)og Bj0rkbAck &
Lundquist (1982), skulle vi heretter vente d
finne frd 20 til 100 blomande eksemplar av
svartkurle kvart Ar. Det blir spennande A
folgje med framover.

Er svartkurle-bestanden pA Balgesoaivve
ein istidsrelikt, slik Holmboe (1936) pAstrir er
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Figur '1. Svartkurle frA Balgesoaivve, Nordreisa,
nerbilde av blomsterstand. Foto: Svein Arne Ras-
mussen.
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ud iskutabelt? Teorien er ikkje overbevisande.
For det forste er ikkje Nigritel/a nokon typisk
arktisk-alpin art, slik dei andre bisentriske og
nordleg unisentriske artane er. For det andre
er det utallige lokalitetar i Nord-Troms der
Nigritella burde ha hatt langt gunstigare
overlevingsvilkAr enn i vestsida av Balges'
oaivve. Dersom arten har overlevd istida i

refugiar, mA desse ha lege lenger ute ved
kysten. Arten er til no ikkje f unnen i nokon av
dei ta I rike kystnaere kambros i lu rlokal itetane.

Kan det tenkjast at Nigritella har vandra
heilt hit nord i den postglasiale varmetida? |

sA fall mA den seinare ha dodd ut alle stader
mellom Tarnaby og Nordreisa. OgsA denne
teorien er eg skeptisk til.

Er det rett og slett mogleg at svartkurle-
forekomsten i Nordreisa er av heilt ny dato?
Orkideane har stsvfine fro, som vel kan
tenkjast A kunne henge fast i fster eller liar'
drakt hos fuglar. Vi veit ogsA at Nigritella i

Skandinavia er apogam (kan setje fro utan
pollinering). Eit einaste f ro er altsA teoretisk
nok til A utvikle ein bestand. Alt som er publi-
sert om arten tyder pA at den nordnorske
forekomsten er genetisk lik JAmtlands- og
Roros-forekomstane.

Hsiland (1986)antyder at ein mA sjA Nlgrt-
tel/a i Nordreisa som truga av utrydding pA

sikt. Med dei nye funna sommaren 1986 kan
ein kanskje stryke Nigritella nigra frA lisla
over truga arter i Nord-Norge?

Summary
In 1934 Y. Mejland discovered a population of
Nigritella nigra in Nordreisa, Troms County.
It is up to now the northernmost locality of
this species. In spite of several botanical
visits to the locality between 1934 and 1984,

the species has only been observed in the
locality three or four times, and then never
more than 10 specimens at any one time. lt
has been assumed that the species repre-
sents a relic on the verge of extinction.

Suddenly, in the summer of 1986, more
than 85 f lowering specimens were observed,
indicating expansion. lt is argued that the
population, contrary to earlier published
views, may be fairly young at the locality and
due to quite recent long-distance dispersal.
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Det fsrste volum pA tre Ar i serien uStudies in
Plant Ecologyo inneholder abstracts av fore-
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drag og postere presentert pd symposiet
uTheory and models in vegetation scienceu,
arrangert av (The international association
for vegetation science> i Uppsala i 19g5. pa
111 smd sider presenteres 12 bidrag, som
spenner over mellom 5 linjer og 3 sider.
Forskere fra alle verdensdeler er reoresen-
tert; vi observerer at ogs6 Folkerepublikken
Kina er med.

I en kort innledning presiserer redaktorene
at bdde uteori og modelleru og "vegetasjons-
okologio er vidt def inert. Det har resultert i en
enorm faglig spennvidde i dette lille heftet,
som omfatter abstracts av arbeider innen
numeriske analysemetoder, popu lasjonsbio-
logi, paleookologi, plantesosiologi, plante-
geografi, og dessuten enkelte som grenser
mot anvendte vitenskaper (land- og skog-
bruk). Om lag halvparten av bidragene be-
skjeftiger seg med teorier og modeller, meo
Jevn overgang mot deskriptive arbeider av
mer lokal interesse.

Bidragene viser med all onskelig klarhet at
vegetasjonsokologien er mangfoldig og at
den har tilknytningspunkter til en rekke andre
vitenskaper. Flere av bidragene understreker
at derlne orienteringen utover de reine vege-
tasjons-miljorelasjoner gir moderne vegeta-
sjonsokologi perspektiv og utviklingsmulig-
heter.

Blant 72 bidrag er det vanskelig, og kan
hende heller ikke helt rettferdig, 6 trekke
f ram noen enkelte. NAr jeg likevel gjor det, er
det for d fokusere pA noen felter der det skjer
sarlig interessant utvikling for tiden, og hvor
en kan spA at de vitenskapelige arbeider som
lalger de hervarende abstracts nok vil bli
hyppig referert.

Innen numerisk analyse stAr presentasjo-
nen av CCA "Canonical correspondence ana-
lysis (programmet CANOCOI, ul2y5gidet av
den nederlandske statistiker Cajo J.F. ter
Braak, f ram som det viktigste enkeltbidraget.
Denne metoden for multivariat direkte gradi-
entanalyse representerer noe helt nytt i for-
hold til 70- (og 80-) Arenes ordinasjons- og
klassif ikasjonsmetoder. perspektivet 

f or
morgendagens vegetasjonsokologiske ana-
lyse aner vi i de anvendelsesrelaterte bidra-
gene til Fangstr0m & Will6n og Hytteborn &
Cramer.

Et annet arbeid innen numeriske analyse-

metoder som vil bli mye referert, er gjort av
Minchin. Han har gjort en mer omfattende
testing av slike metoder enn noen for ham. Vi
ser f ram til A kunne studere en fullstendig ar-
tikkel.

Det gamle tema om modeller for artenes
relasjoner til okologiske gradienter kommer
man naturligvis ikke utenom denne gangen
heller. Noy-Meir & van der Maarel, og Austin
tar opp betydningen av slike modeller og
deres testbarhet. De kanskje mest interes-
sante bidragene om dette temaet er levert av
Keddy, og Wilson & Keddy.

Av arbeidei' innen fagomrAder noe mer pA
siden av symposiets hovedtema, har jeg
festet meg ved Neilsons plantegeografiske
bidrag og Webbs viktige paleookologiske re-
su ltater.

En rekke andre arbeider kunne ha vert
nevnt, og utvalget ville ganske sikkert ha
blitt et annet gjort av personer med annen
bakgrunn. Mangfoldet gjor at heftet blir verdi-
fullt for forskere som er interessert i et over.
blikk over moderne vegetasjonsokologisk
forskning. Men for lesere som ikke er godt
inne i feltet, vil nok abstracts av denne typen
bli for knappe til A ha interesse som en inn-
loring.

Som bemerket av redaktorene, er det tyde-
lig at det er gjort lite redaksjonelt arbeid med
bidragene. Det gjenspeiles i den store varia-
sjonen i bidragenes lengde, sprAk og i hvor
klart budskapet kommer fram (enkelte ab-
stracts er neppe forstAelige for mange andre
enn forfatterne sjol), samt vekslende illustra-
sjonskvalitet og mange trykkfeil. En feil som
imidlertid ikke burde forekomme (s. 87) er at
en forfatters navn er falt ut!

For vegetasjonsokologer vil heftet ha stor
nytte. Det er et forhAndsvarsel om viktige ar-
beider som kommer, og gir mulighet f or direk-
te kontakt med forfatterne dersom en har
spesielle interesser. Det skaper ogsA visse
forventninger foran publiseringen av et ut-
valg fullstendige artikler i et spesialnummer
av <Vegetatior. Men sett pA bakgrunn av stor
stofftilgang til biologiske journaler og den
ofte lange ventetiden for originalarbeidet
kommer ut, kan det stilles sporsmdlstegn ved
berettigelsen av A trykke abstractsamlinger i

anerkjente tidsskrif ter.
Rune Halvorsen Okland
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Til forfattere

Manuskripter sendes redaktsren i to eksemplarer. BAde orienterende artikler om botaniske
emner, vanlig botanisk nyhetsstoff og smAstykker om botaniske emner og korte meddelelser
om nye observasjoner (,,nyfunno) er av interesse. Manuskriptene skal vare maskinskrevet
med dobbel linjeavstand.

Forste side i manus
Forste side i manus skal bare inneholde titler pa norsk og engelsk, forfatters navn, institutt-
adresse, evt. annen adresse for dem som ikke er knyttet til et botanisk institutt.

Latinske navn
I den lopende tekst skal latinske arts- og slektsnavn understrekes for kursivering.

Summary
Artikler som inneholderlotanisk nyhetsstoff skal ha summary pd engelsk. Summary skal
skrives pA eget ark og pagineres etter den lopende teksten og tar litteraturlisten.

Litteratur
Litteraturlisten skrives pA egne ark. Tidsskrifter skal fortrinnsvis forkortes i overensstemmel-
se med B-P-H (Botanico-Periodicum-Huntianum).

lllustrasjoner
Svart-hvitt strektegninger og gode fargebilder er onsket. Bruk av fargeillustrasjoner avgjores
av redaksjonen utfra en samlet vurdering av okonomi, bildekvalitet og illustrasjonsbehov.
Gode svart-hvitt fotografier er ogsA akseptable. Diagrammer mA vare enkle og instruktive
med teks! tilpasset evt. forminsking.

Figurtekst
Figurtekst skal skrives pA norsk og engelsk for hver figur og samles pA eget ark til slutt i

manuskriptet. I den norske teksten skal latinske navn understrekes. I den engelske versjonen
skal all tekst unntatt de latinske navnene understrekes.

Plassering av figurer og tabeller
Forfatterne bsr avmerke med blyant i venstre marg hvor f igurer og tabeller skal stA, men dette
kan bare bli retningsgivende for redaksjonen og trykkeriet og vil ikke alltid bli noyaktig etter-
kommet.

Korrektur
Forfatterne fAr bare fsrstekorrektur. Korrekturlesningen mA vere noyaktig. Rettelser utfsres
etter vanlige korrekturprinsipper. Unodige endringer bor unngAs, og endringer mot manus be-

lastes forfatterne.

Sartrykk
Sartrykk kan bestilles pA egen bestillingsseddel, som sendes forfatterne sammen med
fsrstekorrekturen. Prisen oppgis av forlaget. Det gis ingen gratis sertrykk. Normalt lages det
ikke sertrykk av smAstykker, bokanmeldelser, nyfunn o.l.



Forsidebilde: Svartkurle
(Nigritella nigra) tra den
ekspanderende populasjonen
pa sorvestskrdninga av fjellet
Balgesoaivve, Nordreisa,
Troms.
Foto: Hartvig Setra 1986.
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