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Fra redaksjonen

Ved inngangsn tit en sommsr forhApenfligvis
rik pA botaniske opptevetser, toreiiggei n6
nummer 2 av Blyttia. Heftet denne gangen kan
synes A mangle rad trAd. Hoveddeb; inntas
av tre litt sannerlede$ artikler. Redaktsren vil
bruke dem som pdskudd til A minne om hvor
mangfoldig moderne botanikk egenflig er. Si
A si ingen metode er faget fremmed. -

Odd Stabbetorp har fra side 72 presentert
et gruppearbeid rundt knappsiv/lyssiv-kom-
plekset som bte utfort pA grunnkurset i syste-
matisk botanikk ved Universitetet iOslo i 19g7.
Artikkelen kan kanskje synes litt tung for folk
med sformel-skrekkr. Men redaktsren hAper
at metodene likevel er sdpass greit forklart,
at de eventuelt kan brukes som cGjor-det-
selvranvisning. Med sA avanserte hjemme_
datamaskiner som begynner A dukke dpp i de
tusen hjem, skulle det vare mulig A gjennom-
tare en del av analysene. Men artiiielen er
kanskje forst og fremst myntet pA botanikkstu-
denter som ogsA utgjor en viktig del av Btyttias
leserskare. Blant leserne finnes ogsi mange
larere som underviser ibiologi- kanskje kun-
ne artikkelen inspirere til elevsvelser i samar-
beid med matematikklareren? Analyser av
populasjonsvariasjon er viktig og interessant
for evolusjonsstudier og for fastsettelse av
taksonomisk rang i vanskelige grupper. Og -
selv noe sA trivielt som lyssiv/knappsiv ian
det ansa komme noe interessant ui av. Som
det gAr fram av arbeidet er det et relativt be-
grenset materiale som ligger til grunn. Det er
absolutt mulig at siste ord ennl ikke er sagt
om knappsiv/lyssiv i Norge. Vi oppfordrer te-
serne til A observere og A samle mer informa-
sjon. Mistenkte hybrider eller overgangsformer
tas med takk imot av forfatteren.

Cytologi og kromosomtailsforhold har tenge
vert en del av det grunnleggende metode-
appartet innen hsyere planters systematikk.
lnnen soppriket har imidlertid de metodemes-
sige problemene vart storre, og cytologi kan
neppe oppfattes som standardmetode i myko_
logi. Det er ikke mange norske sopper iom

har fatt sine kromosomsr studert, og det er
derfor hyggelig for Btyttia A presentere Morten
M. Laanes arbeid (side 90) om sekksporesop-
pen mosebeger.

De fleste av Blyttias lesere er kanskje mer
interessert i feltorientert botanikk enn plante-
fysiologi. Men er det noe feltbotanikere er
opptatt av si er det nettopp katk og <kalk-
planter}. Det er derfor en spesielt interessant
del av plantefysiotogien Knut OdegArd gir oss
innsikt i pi side 84: om katsium og calmodu-
lin. Hvorfor er denne kalken som det stadig
fokuseres pd, sA viktig for plantene?

Det storste arbeidet i hefte 2 har imidlertid
leserne selv forsynt oss msd: Referater fra
regionavdelingenes virke - i felt og ellers.
Redaksjonen vil gjerne ha synspun-kter pA
form og format pi denne delen. Vi hAper ciet
er hyggelig d minnes sommerens botaniske
opplevelser gjennom ekskursionsberetninoe_
ne. Men dot er ogsA klart al ner serueies
nyfunn og velkjente forekomster om hverand_
re, slik at eventuell ny informasjon blir vanske-
lig tilgjengelig for botanikere som trenger d
bruke opplysningene. Det skal for eksempel
temmelig oppmerksom lesing til for d finne ut
at hoydegrensen for ormetunge er hevet ner-
mere 500 meter i Norge (side 60) eller at
ishavsstarr har fAtt ny sorgrense iAskvoll (side
66). Har leserne noen synspunkter pA ekskur-
sjons-beretninger og Arsmeldinger: Leses de?
Er det for lange? ldeer til cnye vrien? Skriv tit
redaksjonen.

Og, er det slik at skriveenden fsrst er mobi-
lisert Redaksjonen onsker flere smAstykker
og flere floristiske notiser. Det mer etungvekti-
ger stoffet (som leserne har en tendens til A
klage over) kommer riketig tilflytende for tida.
Det populere stotfet (som leserne etterlyser)
mA dere faktisk vere med A skrive slot. tUei
ndr det er sagt Bruk heller sommeren maksi-
malt til uteliv og studier i felt. Smestykkene fAr
heller materialisere seg i de lange, morke host-
kveldene.

Blyttia onsker God sommer til lek og lard!
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Onskediktet

Dagny Tande Lid, eresmedlem i Norsk Bota-
nisk Forening, har i ord og bilder frodig delt
sin glede over norsk flora med oss giennom

mange lr.
cD-et har falt naturlig for meg A vare mer

opptatt med A lage tegninger enn A skrive dikt.
Det er to forskiellige ting. Men blomsterdiktene
og blomstertegningene kommsr fra samme
kilde, fra ki@rlighet til det ieg ser av skjonnhet
omkring megr, skrev Dagny Tande Lid i rA nei

for en vAr -) som kom i 1977. Blyttias lesere
vil naturlig nok kienne tegnoren bedre enn lyri-
keren, gjennom illustrasionene til Lids flora og

Gjerevottporgensens fiellflora' Hun har ellers

Kaitstaret

laget en rekke fremragende illustrasioner av
arter fra lsland, Svalbard, Jan Mayen, Rocky
Mountains, Alaska og Kanarioynene.

Det som kiennetegnor Dagny Tande Lids
dikt er en intens kiarlighet til planter og natur,
kombinert med en botanikers kunnskap om
artone. Vi vil tro at dot ikke finnes mange dikt
i verdensfitteraturon viet Carox bicolor, kvrt'
starr! Dette diktet har Dagny Tande Lid valgt
i ha oppslAtt i sitt galleri pA Boanisr Museum.
Hun gjenskaper on stemning, fra Einunna i

Folldalen, skapt av kvitstan og smalnokleband
i elvekanten:

Ved elva si ieg det fine graset'

det kvite staret.
Blad glinset blAgronne, lange, smale,

de tunge aksene var ovale

og spraglet rare.

SA tunge hoder PA granne stengler'

Fra gronne tuer
li tynne trider i elvesanden.
De li i gruset Pi Einundstranden
i fine buer.

Det luktet fiellfriskt av mold og mose

og dvergbjorkgreiner.
Og nokleblommen sto rank og strsdde
smi lilla kronblad som blirodt blsdde
mot strandens steiner.

Og elvas brevatn brot i bolger

som blinket klare.

Jeg satt og horte PA elvesangen

og holdt i hinden for forste gangen

det kvite staret.

50 Blyttia 47: 50 (1989)



Sibirstjerna r arten som overlevde
til tross for fredning
Aster sibiricus L. in Nonray

Reidar Elven

Botanisk hage & museum
Universitetet i Oslo
0562 Oslo 5

Forsidepiken i dette heftet av Blyttia - sibir-
stjerna (Aster sibiricus) - er en av Norges
mest sjeldne og spennende planter, itillegg tit
at den er vakker. Den er utbredt pA elve- og
sjostrender i mange arktiske og nordlige om-
rAder, i Nord-Amerika, Sibir og-i Russlind pA
Kola og i Karelen, men i vAr del av verden er
den bare kjent fra strendene ved Aursunden i
Roros. Det var en liten sensasjon da den fsrst
ble funnet her, av Thekla Resvoll i 1897. I Are-
ne framover ble den funnet flere steder ved
sjoen, og var i 1920 kjent fra seks atskitts loka-
liteter. Thekla Resvoll gjorde oppmerksom pA
at planten var meget konkurransesvak, og
bare fantes pA Apen grus i flomsonen.

Materialet ved Aursunden skilte seg litt fra
det som da var kjent under navnetA. srbfticus.
Aursundasteren ble publisert i 1916 som Aster
subintqenimus av Ostenfeld & Resvolt (19i6),
som en art i sibizbus€ruppen utbredt fra Nor-
ge ost til midtre Sibir. Senere har man lagt
mindre vekt pA forskjellene, og rekner baie
med 6n art.

Sibirstjerna er et eksempel pA norsk natur-
vern i praksis. | 1896, Aret lar planten ble
funnet, ble det foretatt en mild regulering av
KurAsfossen i utlopet av Aursunden, for A
skaffe elektrisk kraft tit Rsros Kobberverk.
Denne reguleringen forte tydeligvis ikke til sto-
re endringer langs sjoen. Den alvorligste
trusselen mot planten de fsrste Arene var bo-
tanikere, og i norske herbarier ligger det lg
omfattende belegg fra perioden fram til 1915,
da arten ble fredet ved lov pA to av lokalitete-
ne.

Fredningen hadde knapt noen virkning. Den
forte ikke til vesentlig mindre innsamling; i

Brytria 47: 51-53 (1989)

herbariene finnes det 10 ganske omfattende
innsamlinger, mest av fagbotanikere, fra perio-
don otter fredningen. Den forte heller ikke til
at man gjorde noe for A ta vare pA planten.

Aursunden bte regulert pA ny i 1920. Vect
denne reguleringen ble medianvannsnivAet
hevet, og flommsnsteret ble endret slik at den
opprinnelige vArflommen med stor vannstand
ble srstattet med maksimal nedtapping i vAr-
mAnedene. Dermed forsvant praktisk laft aile
plantens voksesteder. Etter reguleringen var
den bare kjent fra to av de seks opprinnelige
voksestedene. De fA restene som sto igjen fikk
alltid vArtsrke, slik at de fleste blomsterknop
pene tsrket ut. Man forsskte A omplante arten
til andre, ikke-regulerte sjoer i nerheten, men
uten hell. Til gjengjeld er Aursundplanten me-
get lett i dyrke i hager, og kan bti det ren€
ugras.

PA Tamneset, det fsrste funnstedet, sto
planten fortsatt pA 1950-ta[et. Her ble den til
slutt utryddet ved at jorda bte dyrket opp hett
ned tll strandkanten. Det siste individet som
ble sett sto i en engkant.

PA den siste lokatiteten fantes det pA 1960-
tallet trolig to individer, noen hundre metsr fra
hverandre. Det ene besto de siste Arene av to
ikke-blomstrende skudd, og forsvant av natur-
lige Arsaker i 1967-68. Det andre besto av
mange skudd, ikanten mellom den Apne grus-
stranda og lyngmark, og her blomstret den
gjerne med 1-3 korger hvert Ar. Forekomsten
sto sv@rt utsatt til; fredningsskiltot annonserte
hvor man skulle lete, og pe toppen av det
hels var den annonsert som en severdighet i
NAFs veibok. De fA blomstrende skuddene ble
plukket, ihvertfaltenkehe Ar. Dette var situasjo-
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Figur 1. Utbredelsen i 1920 av sibirstierna (Astersibiricus). Pila viser hvor den stAr idag.
Distribution of Aster sibiricus in 1920. The arrow indicates the rcmaining porylation'

nen rundt 1970, da sibirstjerna var pA nippet
til e blienda en av de utryddete artene iSkan-
dinavia.

Det som berget planten var oppmerksomhet
og stellav folkene pA en g6rd i n@rheten. Dis-
se murte opp en skjermende steinkant rundt
plantene, fylte pA jord, og vannet den i den
kritiske perioden slik at den fikk blomstret. De

fikk ogsA fram noen frukter, og fikk spirt dis-
se, slik at nye og genetisk noe forskjellige
planter kunne bli plantet ut. Dette var sardeles
verdifullt, fordi ingen av de botaniske hagene
i Norge hadde sikret levende materiale med
en genbank for den norske forekomsten. Den
situasjonen som forsidebildet viser, tatt pa den
en€ste gjenvarende lokaliteten, er naturligvis
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et kunstprodukt, men er samtidig noe vi ikke
engang kunne hApe pA for 20 Ar siden.

Sibirstjerna - Aursundasteren - kan stA

som eksempel pA en plante som har overlevd
til tross for fredning.

Plantenes plantegeografiske betydning lig-
ger i at forekomsten er sA isolert. Den er ingen
fjellplante, og kan neppe reknes blant de plan-
tene man tror kan ha overlevd siste istid pe
eventuelle refugier (nunatakker) i fjellet. Det
er ogsi vanskelig i tenke s€g at en plante
med noksi tunge, omenn vindspredte frukter
kan ha spredt seg i nyere tid fra de narmeste
forekomstene i Karelen. Derimot kan den me-
get vel tenkes A ha vart blant de fsrste
innvandrerne pA de bortimot uendelige, Apne



grusflatene der isen trakk seg tilbake, for
I000-10 000 Ar siden i Rsros. Vi vet sorgetig
lite om denne tidligste fassn. pollenanalysen
antyder at sammensetningsn av floraen var
svart forskjellig fra dagens, og it mange arter
er helt forsvunnst fra dagens norske flora (f.
eks. Ephedra og solroser - Hetianthemum) el-
ler trengt sterkt tilbake (f.eks. tindved -
Hippophal rhamnoid*). Stik sett kan sibirstjer-
na vare ett av de tidligste og sikreste sporene
etter fortidas norske flora, og et sarlig vel-
egnet objekt for en undersokelse av hva som
hender med planter nAr de blir isolert i kan-
skje 10000 Ar.

Hvis man gnsker A vite mer om denne
spennende planten, er den grundig beskrevet
i en hovedfagsoppgave (Haugset 1969), og
kortere omtaler fins hos Fondal(lgSS), Halvor-
sen (1980), Hsiland (1985) og Etven & Hveem
(1986). Kartet (Fig. 1) viser, i grove trekk, hvor
planten har stAtt, og hvor den fins i dag.

Summary
A lhort description is given of the discovery
and later fate of the very few occurrences oi
Aster sibiricus in Nonray. The species has

been on the brink of extinction (one left in
1970), in spite of being protected by taw as
early as 1915. lt has been saved by careful
nursing by locals, and by cultivation of new
plants from seeds.
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Smistykker

Finnros
Under hasselbusken nede i haven og godt
beskyttet i sn seng av Lamium stAr vAi sfe|d-
neste gjest noksA ubemerket og strekker seg
frem mot solen. For en uinnviet er det bare
en nyperose, msn vi som kjenner den vet bed-
re. For oss er den blant annet et minne om
sn interessant uke i Nord-Sverige og om hvor-
ledes Svensk Botanisk Forening klarte A
administrere 100 ivrige ootanisten i foto-ks
frem tif en flokk Epipogium.

Det var her oppe i Norrland vi ble presen-
tert for Rasa acicularis pA et av dens fd
voksesteder i Sverige. En liten lssrevet stiklino
led allverdens torre kvater pi bitturen hjeml

Blytria 47: 53-54 (1989)

men etter et parltre overvintringer i isolat pA
komposten har den nA stAtt p6 egne ben i
seks Ar, og den blomstrer vakkert rosa i slut-
ten av juni. Og ikke bare det, det ser ut til at
den trives sA godt at den skyter rotskudd, til
og med ca 2 meter fra morplanten.

Rosens svenske navn synes jeg barer preg
av at den horer hjemme i et tsft miljo, det er
forklarende og vakkert, 'finnros'. Er det da
noen vits i gi denne planten som ikke finnes i
Norge et norsk navn som bare skiller seg fra
det svenske med en 'e' til slutt?

Et av finnros'ens karaktertrekk er de sterkt
tornete blomsterstilkene, skjont det i Hultens
Alaska-flora forklares at stilkene kan vare
bAde glatte og tornete. Hele vdr plante er for-
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Ffgur 1. RoEa aclularls I bbmst

ovrig besatt med fino nAlformete tomer, kfr.
forovrig det latinske acicuhts som io betyr liten
nll. Det er dette fenomen som gior at vi er
sikre pA at den spror seg, - knapt nosn annen
ross sor slik ut.

Et fint narbilde av finnros henger pA min

vegg, nemlig den plakaten som fulgfte som bj-
tag til Svensk Botanisk Tidskrift for noen Ar

siden, med oppfordringen: rKom med oss in i

vlxtemas virldlr
Finnros vokser foruten i Nord-Europa, ogs6

i Nord-Amerika og Nordost-Asia med cirkum-

Figur. 2. Rosa adcurerts i frukt.

polar utbredelse. lflg Lids flora og Hultons
Alaska-flori vokser den i fuktig skog, og det
var slik vi fant den. Her hiemme i haven har

den altsl god muldiord under en hass€l og

skygge pl roten.
ifn trc eggformete og glafte nypen har

usedvanlig lange begerblad (Fig. 2) men si
langt har den ikke klart I utvikle seg her hos

oss.
Elin Conradi
Bernh. Henw vet 3O

0376 Oslo 3

M. N. Blytt - et tohundrelrsminne
Ved minnet om M. N. Blytts fodsel 26. april
1789 gAr tankene til senior av de to botaniker-
ne tidsskriftet vArt har fAtt navnet sitt fra.
Vignetten viser ogsA ellers begge Blytt'ene
hver gang vi fAr et nytt hefte. Disse minneorde-
ne bygger mest p& Apningsartikkelen i Blyttia
bind 1, hefte 1, 1943, skrevet av Jens Holmboe
om Mathias Numsen Blytt (1789-1862).

Det var langrt fra en selvfolge at presteson-
nen M. N. Blytt skulle bli botaniker. Han fulgte
heller ikke i sin fars fotspor, men studerte pri-
mert jus, supplert med naturhistorie og da
sarlig botanikk. Studiene b€gynto i 1810 med
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ett Ar i Ksbenhavn. Mer hadde han ikke rAd

til og tok jobb som huslerer i Larvik 1812-15.
Der ble han roppdagob av kronprins CarlJo-
han, som ay ogno midler giorde det mulig for
den lovende studenten i 1816 e gienoppta stu-
diene to Ar ved Det Kongelige Frederiks
Universitet i Christiania (opprettot 1811). I helo

ti lr etterpa livnarto Blytt seg som manuduk-
tar lor judststudentene. Fsrst i 1828 ble han
loktor i botanikk ved Universitetet, on stilling
som hadde stAtt leOig i Atte Ar. Slikt skiedde
allerede da.

Blytt holdt s€g mest til iussen fram til 30'
Arsaideren. Fra begynnelsen av 182GAra had-
de han blitt temmelig innfanget av botanikken

Blyt$a 47: 54-55 (1989)



- et lykkelig valg. Han dro pA til dels lang-
varige, Arvisse reiser rundt i hele Norge.
Etterhvert fikk han litt okonomisk stotte til rei-
sene, der han samlet inn mye planter og
presset flittig. Som nybakt lektor reiste han
18N-32 med offentlig stipendium til England,
Frankrike og Svoits og utdannet seg videre i
botanikk hos ekspertone i faget. Deretter fort-
satte han sitt arbeid her i Norge, noe som
resultorte i at han blo utnevnt til professor i
botanikk og b€styrer av Botanisk Hage pA
Toyen 1837. Dette ble hans yrk6 reston av li-
vet. Han var pA botanisk feltarbeid i Norge
nestsn hver sommgr helt til han var 70 Ar, og
dode godt og vel 73 Ar gammel.

Vivil her minnes M. N. Blytt isar for to ting,
hans store herbarium og hans store norske
flora.

Herbariet bosto ved hans dsd av over
40 m0 artor, mange i et stort antall eksempla-
rer. Mye hadde han samlet selv og mer hadde
han byttet til seg, mgst karplanter, men ogsA
alger, sopp, lav og mosor. M. N. Blytts store
herbarium ble grunnstammen i Botanisk Muse-
ums samlinger. Han oppdaget ca. 260 arter

av karplanter som nye for Norge. Et eksempel
var et gras fra Ringebu, Agrostis suayeolons,
beskrevet av M. N. Blytt som ny for vitenska-
pen. Efias Fries dopte arten om til Blyttia
suayeolens. Det var leit at nettopp dette navnet
ikke kunne bli stAende, for arten var allerede
beskrevet fra Nord-Amerika som Cinna latlfo
Iia, vArt huldregras.

M. N. Blytts store norske flora bestAr av til-
sammen 1348 sider itre bind, som kom i 1861,
1874 q 1876. Det var altsA bare det fsrste
bindet forfatteren opplevde A se ferdig trykt.
De to neste bindene fullfsrte hans ssnn Axel
Blytt. Bare av storrelson skjonner vi at det er
et svart grundig verk. Selv i vAre dager kan
det ofte lonne sog A slA opp i M. N. Btytts fto-
ra, sarlig etter voksesteder for sjeldnere arter.

Ei frodig lauvskogli nedenfor garden Udde-
dalen ved Bandakvatnet i Kviteseid kalles ennA
cBlyfts hager av folk pd stedet, fordi M. N.
Blytt gjorde sA mange gode funn der i 1838.
Storkest inntrykk gjorde nok alle bergfruene.
De kan beskues der den dag idag.

Anders Danielsen

Bokmeldinger

Suksess for europeisk botanisk
samarbeidl
Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascu-
lar plants in Europe. Vol. l. Reridophyta,
Gymnospermae (Pris 30 8). Vot. tl. Salicaceae
to Balanophoraoeae, Polygonaceae, Chenopo-
diaceae to Basellaceae (Pris 40 8). Vol. llt.
Caryophyllaceae (Pris 50 8). Cambridge UnF
versity Press. Edited by Jaakko Jatas & Juha
Suominen.

Alle plantegeografisk interssserte personer
kan glede seg! NA nylig (dvs. desember 1988)
utkom frukter av et all-europeisk samarbeid,
sprunget ut av Flora Europaea-prosjektet:
nemlig de tre forste bind av det europeiske
flora-atlaset i innbundet versjon.

Hovedaktorene for verket or de to finske

Blyttia 47: 55 (1989)

botanikerne: Jaakko Jalas og Juha Suominen,
no€ som reflekterer at Finland hevder seg
meget godt innen europeisk botanisk forsking
for tida. Norsk hovedansvarlig for de to forste
bindene er Knut Fegri og for det tredje, F@g-
ri og Rolf Berg. Men en rekke andre norske
botanikere har deltatt i det konkrete arbeidet
med A framskaffe utbredelsesdata for Norge.
I den forbindelse kan man sorge over at det
norske botanikk-miljoet ikke har nyttet hovet
til e fe fortgang i sitt eget flora-atlas prosjekt
samtidig (ifr. Anders Danielsens hjertesukk i
Blyttia 45, side 64).

Skalaen i Atlas Florae Europaeae er selv-
sagt grovere enn vi kjenner den fra det norske
flora-atlaset. Det bygger pA 50 x 50 km- ruter
i UTM-systemet. Hele Europa er dekket av
4400 ruter; Norge inkludert Svalbard dekkes
av om lag 200.
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Rekkefolgen i det systgm som brukes, er
det samme som vi or vant med fra Lids flora.
Forste bind starter med krAkefotplantene, og
forelopig er det publisert kart fram til og med
nellikfamilien. I forhold til vAr egen flora betyr
det at om lag 117 del av artene er dekket.

Artsoppfatningon er stort sott som i Flora
Europaea (F.E.) bind 1, mon noen oppdaterin-
ger er gjort. Enkelte taxa er nybeskrevet etter
1964, nyoppdaget i Europa etter 1964, eller
basort pA awikende taxonomisk oppfatning i

forhold til F.E.
For A demonstrere formatet pA kart og stor-

relsen pA rutenettet har vi lAnt kartet for
ormetunge (Ophioglassum wlgatum) Fig. 1.
Kartet i Atlaset er ca 50% stsrre enn vi har
giongitt det her. Vi har valgt dette kartet for e
minne om to viktige ting: 1. Gyldigheten av

Figur 1. Den europeiske
utbredelsen av ormetunge
(Ophioglossum wlgatum)
fra Atlas Florae Europae-
ae. Pila visor Telemarks-
avdelingens nyfunn lrc
sommer 1988.

utbredelsoskart er ikke evig! Vi har gleden av
A markere (med pila) en ny prikk som skal inn
pA kartet i og med Telemarksavdelingens funn
av ormetunge i Seljord (se ekskursjonsberet-
ningen i detto nummer, side 60). 2. YAr
oppfatning av artenes utbredelsesmsnster ba-
sert pA norske data, kan bli temmelig skeiv.
Vi oppfatter gjerne ormetunge som kystbun-
det. Ser vi pa totalutbredelsen, har dette liten
mening.

Verket anbefales for alle. Prisen gjor vel at
de farreste vil se seg red til a anskaffe det
privat. Men bAde amatsrer og profesionelle vil
finne stor glede i den enorme mengden in-
formasjon som er samlet i verkets tre forste
bind. Vi ser fram til de neste!

lnger Nordal
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Norsk Botanisk Forening

Ostlandsavdelingen
lvsmetdtng 1 .7. 1 987 -1.7. 1 988
Pr.20. okt. 1988 hadde Ostlandsavdelingen 29il A-
medlemmer, 44 livsvarige medlemmer, 21 B-med-
lemmer og 3 eresmedlemmer.

Pa arsmotet 28. okt. 1987 ble fotgende styre valgt:
Klaus Hsiland, formann; Hege Bull Miinster, nest-
formann; Jsm Erik Bjomdalen, sekreter; Jan
Wesenberg tiltrAdte som midlertidig sekroter; Finn
Wischmann, midlertidig kasserer; Clystein Ruden,
styremedlem; Mette Ostby, styremedlem.

Ekskursjonskomite: Finn Wischmann, Rune H.
Okland og Einar Timdal.

Revisorer: Haavard Osthagen og Elmar Marker.
Valgkomite: Hege Bull Munster, Finn Wischmann,

Jan Wesenberg.
PA ajoumert generalforsamling 24.2.1988 bte Odd
Stabbetorp valgt til kasserer.

Det har i porioden vart avholdt folgende moter:
28. okt. 1987: Arsmste. Knut Rydgren: cLeka i

Nord-Trsndelag - mer enn omerov og grayhaugen.
18. nov. 1987: Morten M. Laane: rGenressurser i

tropisk botanikk; hva taper vi hvis regnskogen for-
svinner?,

16. des. 1987: Julemste. lnger Nordal: dsland -
sya der rsinrose er vanligsrs enn rosslynglr

24. tebr.'l 988: Alournert generalforsamling. Jorn
Erik Biomdalen: (D'et gener€lle naturvemet - en illu-
sjon?r

9. mars 1988: Per Sunding: (Azorone - Atlanter-
havets grgnng oyeD.

13. april 1988: Finn Wischmann: rAmatsrenes rol-
le i botanikkfageb. Diskusjonsmste.

25. mai 1988: Brita StsdJe: dvortor studere plan-
t€r i u-land nAr det er problemer nok i vAr egen flora?

PA medlemsmotet 13. april ble det opprettet tre
uformelle grupper: en oillniss-grupper, en rbrain-
storm-grupp€D og en lokalflora{ruppe. ldeer fra
dette motet ble s€ndt ut som egen medlemssending.

Fra hosten 1988 av er medlemssendingene for-
sokt utvidgt til et rminibladr som i tillegg til mote/

Blytda 47:57-71 (198S)

€kskursjonslister omfafter smanotis€r av ulik€ slag.
Styret har i samarbeid med Oslo Kommune, kon-

toret for natur- og miljovernsaker, satt i gang
cProsjekt Hvitmurer, med sikte pA A sikre g€nmate-
rialet i Oslo.populasjonen av hvitnrurs vod A opprette
en resorvopopulasion pA EkebergskrAninga.

Styret har sluttet sog til verneforslag fra Osflands-
ke Naturvernforening lor Gyrihaugen og Spdlen-
Katnosa. Videre har styret uttalt seg i forbindelse
m€d Fjordbruksplanen for Oslo.

Jan Wesenberg

Ekskursjoner 1988
5. juni (FNs mlfioverndag). LeirelvomrCdet
OmrAdet liggor liko ost for Lill€strom, mellom Leir-
sund og Leiras utlsp i Nitelva. Det er et vakkert
eleveslettelandskap med flere kroksjoer. I detts
omrldet or det dokument€rt store naturvitenskap€-
lige verdier.

| 1982 ble det opprettet to mindrs naturressrvatsr
i torbindelse med edellovskogsreservatplanen for
Oslo og Akershus. Dessverre er omrldet utsatt for
et sterkt press fra blde jordbrukshold og industri.
Dette har resultert i en merkbar avskogning og ut-
fylling i vAtmarksomrAdene.

Ekskursjonen startet ved Stilla (en av kroksjoene
i omrAdet) bak Ssrum gdrd. Her vokser det mye el-
vesnelle (Eguisetum flwidile) foruten en del brei
dunkjevle (Typha latifolia) og kvasstan (Carex acu-
ta,). Flere steder fant vi ogsA stor andemat (spirodera
polyrrhiz4 og selsnop€ (Cicuta virosa). Bdde selje
(Saltx capraa), grdselje (5. cinerea) og svartvier (S.
nigrlcans) er vanlige. Vel framme ved Jols€n natur-
resorvat kunne vi betrakte store mengder mandelpil
(5. tindtq langs Leiras elvekant. Jols€n natur-
reservat bestir av en frodig grAor-heggeskog med
karakteristiske arter som: skogburkne (Athyrium li-
lix-feminQ, geittelg (Dryo{eils dilatat4, strutseving
(Mattanccia stuthiopteils), skogstjemeblom (Sfe//a-
ria nemorum), rod jonsokblom (Silwe dioica), hvitvois
(Anemone nemorosa), trollbar (ActM sprcata), vill-
rips (Fibes spicatun), hqg (prunus pdus), misd-
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utl (Fllipendula ulmaria), sloke (Angellca sylvestrs),
krossved (Vlbtrnum oplus) og firblad (Paris quadri-
folia). Humle (Humulus lupulus) ble ogsd funnet.

l/aut Rydgren

18. luni. Til Bogstad Stiftelse
Vi ble mstt av Torgeir Kios, som er guide for Bog-
stad Stiftelse, og som fortalte oss om historien til
Bogstad gArd pt en levende og lnspirerende mAte.
Hovedhensikten med ekskursjonen var A se pA den
gamle parken. Her finnes en del sjeldne rparkplan-
terr som dels er kommet tilfeldig inn med grasfro,
slik som vadd€rot (Phytwna sptcatum), dels er be-
visst sAdd slik som parkrapp (Po€chaixl[ og kvitf4Tt-
le (Lurula luzuloides). Torgeir Kjos fortalte at man
brukto parkrapp fordi d€n vokste s€g hoy gansk€
raskt ut pC vAren, og derfor gav det flotte engpreget
under trarne som en engelsk park skulle ha. Vi
b€se heb parkanlegget, bAde den rengelske par-
kenr med mange innforte trar, og den rgamle
parkenr med no€n store, gamle llndetrar som kan-
skje kunne vare tra lo(xltallet. Litt plantsr ved
Bogstadvannet ble det ogsA tid til. Bad€ bl@restarr
(Carex rtrynchophysa) og hybriden med flaskestarr
(Carcx rcstrata) blo demonstrert.

Kaus Hslland

21. august. Til ravlneomredet nord tor oldtidsveien
F arseggen ved Skedsmoftorset
OmrAdet har gjennom lengre tid Yart i lokalprossons
sokelys p.g.a. kommunsns snske om A legge sin
nye soppelfyllplass her.

I granskog€n ned mot dalbunnen demonstrerte
vi flere av de vanlige artene i omrAdet skogburkne
(Athyriun tllix-temlna), trollber (Actan spicata),

skogsvin€rot (Staclrys sylvdica), firblad (Paris quad-
rifolia) q bfadmosene veikmose (Cirriphyllum ptlffe-

rurn), storkransmose (Fiytidiadelpltus tlquetrus) q
skyggehusmo* (Hylocomium um'atum)' I da|.
bunnen stod store samlinger av springfro (lmptiens
nolilangerQ i blomst. Her fant va ogsa stonapp (Poa

remota), som i Skedsmo kun er kjent fra denne ravi-
nen sarnt Bslenavinen litt leng€r nord.

SA seint i sasongen var det lite som var i blomst.
Dertor gledot vi oss heller over fruktstandene til
ballblom ftrollius wropts) og tyrihielm (Aconitum
septenfr.ionale).

Det vil vare synd om dlsse riktprodus€rgnd€ og
landskapsostetiske ravineomrAd€no skulle bli sde-
lagt gi€nnom en soppelfylling. t)et er snart ikke mer
igien av det opprinnelige ravin€lendskapet i Skeds-
mo, derfor burde ravinene ved Farseggen forbli ursrt
og vere et vitnesbyrd om det historiske Skedsmo
gjennom sitt landskap og sine kulurminner!

Anders Olten og l6ut RYdgren

4. soptembeL Omrfldene rundt Mwatn til Damptnene
i Noldharka (ovetst i Marldalen)
Da Aret 1988 var €t sars godt soppAr' ble turen
lagt opp med tank€ pA A kombinere hoyere planter

og sopp. Fenomon€t mykorrhiza, tram€s symbios€
med sopp, ble gjennomgAtt. Vi sA pA eksempler
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hvordan enkelte sopparter bare levsr sammen m€d
visse trsslag. For eksempel rsdskrubb (Lecclnum
verstpllQ und€r bisrt, og brun-kiotttukkosopp
(Cortlnarius traganus) under gran. I et holt med
sumpgranskog ikke langt tra Movah stasjon fantes
uhyggelig myo spiss giftslorsopp (Cortlnarius orella-
noldx). Pe stubber og gamle trerotter ellers i

granskogen var dot spesieh mye kritt-osterssopp
(Pteurocybella porilgens), en art som ikke er like
vanlig alle Ar. Pl barkavfall langs skogsbilvegen opp
fra Movatn til Tomte fant vi nok en farlig giftsopp,
flatkfokkehatt (Galerina margtneta). Denne soppen
ser ut til A bre seg i takt med bruk av bark som fyll-
masse pA turv€gene i skogen. Ved ei llta hytte ved
Damputtene vokste det puddertraktsopp plitocybe
nebularis) ved en gammel soppelhaug - en ypperlig
demonstrasion av denne soppens krav til nitrogen-
rikt substret. Av hoyere planter fant vi ikke noe
sensasjonelt.

Kaus Hsiland

7. septemt€,'. Systematikk'tur langs Akerselva
Tallose deltakere fylte Vaterland bru kl' 18.fi). Eks-

kursjonen var lagrt til ca. en uke fsr systematisk
prove pl grunnkurs i biologi ved Universitetet i Os-
lo, og litt forhAndsreklam€ resultgrte i at omtrent
halve kullet motte opp. De rvanliger ekskursionstra-
veme fikk en ekskursion pe $udentenes premisser'

men forhapendigvis ikke unyttig for det. Vi startet
med ugrasvegetasionen ovafor Vaterland bru' og lot
smlgrupper prove A kienne igjen familiekarakterer
ved de plantene de fant. Etterpl gi€nnomgikk leder-
ne ri plenumr (dvs. pA plenen) de vihigsto ki€nneteg-
nene pl korgplante-, korsblomst-, erteblomst-'
nellik-, leppeblomst-, maskoblomst-, melde- og syre-
familien, som sto rikt representert iomredot. Resten
av tida fram til det ble msrkt botanis€rte vi oppover
langs elva. No€n godbiter for lloristiske fein-

schmeckere ble det ogsA: Jordskolm (Laryrus tube-
rosus), ert (Pisum sp.), dv€rgkattost (Malva pusilla),

bwortemelk (Euphorbia FPlus), russehumleblom
(Geum alewicum, foreslAs hermed som Gr0nerlsk-
kas bydelsblomst!), stolt Henrik (ChenoPodium

bqrus-lnnricus), greinmiolke (Epilobiun ros'eum) og
sofsikke (Helianthus annuus). De som gikk fortest
nidde omtrent til Grunerbrua.

Biom Mdgne Fangan q Jan Wesenberg

Telemarksavdelingen
lvsnelding 1988
Pr. 31. desember hadde Telemarksavdelingen 232
b€talende medlemmer. | 1988 har styret b€steft av
Roger Halvorsen, leder; Priscilla Hansen, sekretEr;
Bjom LeMk, kasserer og Karl Sigurd Eriksen' styre'
medlem.

Ekskursjonskomit6en har bestAtt av Karl S. Erik-
sen, Magne Lang€rud, Harald Stendalen og Grete
Stendalen.

Motekomit6: Inger Johanne Vik, Inger Lise Frss-
nes, Else Narvestad, Aslaug Skauli og Oyvind Skauli.



I redaksjonen for Listera har Roger Halvorsen og
Kjell Thowsen virket, mens Kjell Thowsen har hatt
ansvaret for <Flora-auas for Telemarkr.

Valgkomit6en har bestAtt av Jan Erlk Tangen,
Oyvind Skauli og Le€na Thorbergsen.

D,et er arrangert 6 innemster i tillegg til arsmotet
og 11 ekskursjoner. I tillegg til disse er d€t blitt arran-
ggrt to gatevandringor i Brevik i samarbeid med
rSommer i Brevilo. Hosten 1988 ble det ogsd arran-
gert et lavkurs som vil bli fulgrt opp i 1989.

Moter:
11. des. (1987): Gotlandsminn€r. Medtemmenes

€gne bilder fra sommerens hovetlekskursjon til Got-
land.

5. febr.: rMimr+kveldr. Bilder fra sommerens eks-
kursjoner.

2' febr.: rTannverk, hons og hekserir. Roger
Hafvorsen kiserte rundt plantsn bulmeurt, Hyoscya-
mus niger, og viste lysbilder av planten og mye annet
knyttet til temaet.

9. mars: cTannverk, hons og hekseril. Samme
program brukt pA et mote ved Seljord Folkehogsku-
le.

16. mars: rKrydderier for og nfu. Kdseri ved Liv
Borgen, Botanisk hag6, om krydderier. Etter kdseriet
var det lagt opp til en (botanisk syltetoykveldr hvor
medlemmone hadde brakt med seg sine sp€sielle
syltetoysorter. Over 60 sorter syltetoy sto pl bordet.

'16. april: r.Jeg velger meg..., To av medlemmene
klserte over selwalgte emner. Roger Halvorsen,
hadde valgt (An€monen og Harald Stendalen hadde
plukket ut og viste sine rSommerfuglfavoritten.

Ekskursioner 1988
8. mai. Blflveisblomstings-tun
Dsnne etterhvert sa fadisjonelle vArturen gikk den-
ne vilrsn til traktene rundt lakoilen like nordvest for
Porsgrunn. Det ble ikke gjort noen bemerkelsesver-
dige funn. VArlloraen sr som man kan v€nte den i
dette omredst som ligger utenfor kambrosiluren.
Bfdveis (Heoertica nobills) var pd det narmeste av-
blomsfet flere steder, m€n isted€t vartet hviweis
(Anemone nemorosal opp med h€ldekkingstepp€r i
skogbunnen hor og der. Videre til Vik for A se pA
Barlinddalen, et navn som skulle indikere at det skul-
fe finnes barlind flaxrr [rrccrrta) i omrldet, men
hele Barlindclalen var tilplantet med gran ett€r at
hole omradet hadde blitt snauhogd.

12. mai. JarsengfiarnsCsenomrddet I Skien
OmrAdene ved RamsAsen og Jarseng like nordost
for Porsgrunn, ligger pA overgangsbergartEr mellom
kambrosilur og eruptiver. Midt i mai kan dette om-
rAdet oppvise €n sv€rt frodig og artsrik flora.
Eng€ne rundt Jarseng sportshytte er overstrodd
med marianokleblom (Primula vere. Ellers impone-
rer mengdene av moskusurt (Adoxa moschatetttna),
og ferkespore (Corydalls intermedla). Turen startet
ved Jars€ng, gikk sorover mot Ramsdstjern og opp
RamsAsen, fulgte sA stien nordover o! Ulbafe'tit
golfbanen. Stedvis la det fortsatt snoklatter i sko-

gen, men man kunne identifisere arter som storkon-
vall (Pdygonatum muftillorum), tannrot (Dentaila
btlblferQ, myske (Ga/ium odontum) og vArerte-
knapp (Lathyrus vernus).

23. mai. Oklungen, Porsgrunn
Dagens furmdl ligger nordost i Porsgrunn kommune.
Starten gikk ved Stussrud pA nordsiden av Oklun-
gen, og vi la veien pA vestsiden av Stussruddalen
forbi Orholt og inn til Limtjem. Pe tilbaketuren tutgte
en Stussruddalens ostside. Stort s€tt var det den
vanlige vdrfloraen en kan forvente A finne pA disse
kanter, dog isp€dd enkelte arter som tyd€r pa ftt
bedre jordsmonn her og der. Den tidligste vArfloraen
var avblomstret, men pA noen steder sto fortsatt
bldveisen i blomst. Ellers kan nevnes arter som
moskusurt, lerkespore, vArerteknapp, tannrot og
storrapp (Pu remota) som vokste i kanten av stien
like innenfor veien hvor vi parkerte bilene. Dagens
beste funn var no€n tuer av junkerbregne (potystt-
chum braunii) som vokste i en bergvegg noen hundre
meter oppe i lia.

30. mai. qekast i Porsgrunn
Kveldens mdl var rFurukollenr hvor det gjennom et
privat initiativ og med kommunsns velsignelse er
pAbegynt et arboret. Kvetdstimene ble bruk til A gt
glennom omrddet forst og fremst for A se pd trar
og busker, bede innptantede og ville. OgsA kalkflora-
en her ble gjennomgltt. Noen overraskelser var d€t
neppe A se i en flora som i stor grad blir dominert
av bfdveis og liljekonvalt (Convattaria nEalis). Men
man kunne gl€de seg over Grenlands lille godbit,
grenmarasal (Sorbus subplnnata), en art som var ot
nytt bekientskap for mange.

En del av flokken la turen bortom en forekomst
av skjeflrot (l-athraa squamaria), i lia ved Klev-
strandbakken.

5. juni. Skottmyra, kagero
MAlet var halvsya som stikker ut mellom Valberg i
Kragero og Langoy i KrageroskjergArden. Turen
start€t ved Skarbumyra og fortsatte ned i omradet
ved Skottmyra. Derett€r dro selskap€t helt ut til sor-
spissen av halvoya, ned til Skjensund. Ved mste-
plassen i veikrysset ut til Skottmyra, ble det pAvist
en snslig rosett av rodsmolle (Stlene armeri{. Aret
f6r blomstret dst hundr€vis av art€n i bergveggen
her. I veikanten fant€s det mye smAplanter av mur-
sennep (Diplotaxis muralis) som ogsd var sstt her
Aret fsr.

Ved Skottmyra ble det lett forgjeves etter erte-
vikke (Victa pisltormis) som er tunnet her for lang tid
tilbake. Ellers ble fd oppsihsvekkende funn gjort,
mest gledet kan hende myske som stedvis i Tele-
mark gAr undor navnet (amurr. Noen hvite gksem-
plarer av forgfemmegei (Myosotis scorptoides), ble
ogs6 notert, og ellers ble det tunnet mye vanlig natt-
ftol (Platarrtherc blfolla) i knopp. Ved Skjensund var
det b€ste trolig no€n digre tuer av strandvortemelk
(Euphorbta Flustris). Etter dotte dro de mer uthold-
ende til Valberg hvor omrAdet sor pA halvoya mer
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eller mindre er odelagt av Norsk Hyporitt. Det ble
tunnet mye gulrot (Daucus carctil, msn den store
opplevelssn her var mongdene av blomstrende
buskvikke (Coronilla emerus), som finnes i diss€
omrAdene. Sarlig i skrentone langs vannet, pA nord-
siden av utskipningsanlegget, stAr buskvikke tett i

skogbunnen. Et sveip stter raggarve (Cerastium bra-
chypetalum) som en av deltagerne hadde sett her
for mange Ar siden, ga intot resultat, og det er mu-
lig at den gamle lokaliteten her ligger under fyllinge-
ne.

14. junt. Arun i Stljan
D,ot var frammste ved Kikut pa Siljanveien, og ferden
oikk vidsre til Silian hvor en tok bomvoien inn til
Arum. omrddet ruhot Arum preg€s av gammet beite-
mark, og hdpet var at man kanskje kunne finne
sostermarihand i Siljan. Ssstermarihand (DacUlo-
rhlza sambucina) 6r bliil angin fra denne delen av
Telemark, men det er tortsatt ikke lykkos noen av
foreningens medlemmer A lokalisere denne arten pA

noen lokalitet i kommunen her. Det er ogsA store
myromrAder rundt Arum, no€ som kom til I prege
artslisten som stort sett inneholdt de vanlige artene
en finner pi myr, slike som kvitlyng (Andromeda
plildia), tran€ber (Orycrccus quadripetalus) q
frynsestan (Carcx magellanica). Mengder av bloms-
trsnde mofte (Rubus chunaemorus), bat bud om at
det ville bli mulig e fa sanket litt molter dette Aret.

20.-24. juni. HovdelcskursJon til Seliord
Opplegget var laget i samarbeicl med S€liord Folke-
hogskule som sto for innkvartering og bespisning
og i tillegg hadde skaffot en rkursvertr, Halvor Glra,
som tok seg av mange praktisk€ sider under opphol-
det. Det var ogsa satset pA A ta opp tema som
Seljords-kulturen under oppholdet, og det var lagt
opp to kulturkvelder med Seljordsforfatteren Halvor
J. Sandsdalen og tusenkunstneren Sigurd Telnes. I
tiltegg fikk deltageme en dag besske Langlim og
larer Olav Bakken som fortalte om hiembygda si.

20. junt gjorde en den lorste turon rundt om i

nabolag€t til skolon, i det €n b€sokt€ ei eng like opp
for skoleanlegg€t. Her ble det pevist noen eksempla-
rer av ssstermarihand, en art som vi skulle treffe
pA en rekke dager. Det ble dessuten funnet no€n fA
eksemplarer av skogmarihand (D. fuchsa), en art
som ogsA skulle vise seg A vare vanlig i denne
delon av fylket. Ellers bl€ det pavist et par eksempla-
rer av hvit form av qareblomst (Lychnts viscarla).

21. juni: Melot denne dagen var Kivledalen, st
naturskiont omrdde med fin utsikt ovsr Seliordsvat-
net og m€d sfip€r av god berggrunn som borget for
mulighster til gode tunn. Bsne Aas har giort noen
undersskelser i dette omrAdet, og han har funnet
en del fine hoydegrenser nettopp i Kivledalen. Delta-
gerne ble delt i to lag, et daFartit og et orattpartit
som skulle ta tor seg to omrAcler pA ostsiden av
dalen. NA viste dot seg at d€t antatt no€ flatere parti-
ot nok sto no€ mer pA hoykant enn det man hadde
regnet med, men utbyttet for datpartieb ble likevel
bra. tletto partiet botanis€rte lia fra Kivbgerdene og
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ut mot Hogas. Herfta ble dot meldt om store meng-
der av skogmarihand, en del brudespore (Gymnade-
nia conopsea), bllrapp (Pu glauca), bergfrue
(Saxihaga cotyleclon) myske, vArerteknapp, sanikel
(Sanlcula europ*), bakkemynte (Satureja acinu)
kransmynte (5. wlgaris), alm (Ulmus glabn), lonn
(Anr platnoidas), sm6bergknapp (Sdun annuum)
hvit bergknapp (5. altum), tArnurt (Arabls glabra),
og toffbar (Actaa spicata). Ved voien utover ble
det tunnet kvitsoleie (Ranunculus platanifolius) og
bitter bergknapp $edun acre). rBrattpartieb tok for
seg lia opp€ ved Asangroi, og her ble det tunnet fle-
re av de sammo artene som lenger nede ved Kivle-
gArdene. En artig opplevelso er det 6 stote pe
bllveis og bergfrue side om sido ien hoyde av rundt
680 m o.h. Foruton nevnte arter som brudesporo,
skogmarihand, kvitsoleie, blAveis, myske og vlrerte-
knapp, kan novnes kvitkurle (Lancorchis dbida),
gronnkurfe (Coeloglossum viride), taggbregne (Pdy-
stichum lonchitis), kantkonvall (Polygonatum odora'
tum), kranskonvall (P. verticiilatum), storklokke
(Campnula latifolia), firblad (Paris quadrifolia),

skogsvinerot (Stachys sylvatlca), krattfiol (Viola mira'
brTrs), skogsqemeblom (Stellaria nemorum), myskeg-
ras (Milium eftusum), skogkarse (Cardamine
flexuosa) og turt (Clberbita alpina).

Ved Blika i Svartdal fant vi mengder av sost€rma-
rihand, men bare et par eksemplarer var fortsatt i

blomst. Like nedenfor de overste gArdene ved gru'
vene ble dot funnot en prakttull liten eng som
overrask€t med kanskje turens b€ste funn: ormetun-
ge (Opln'oglossum wlgatum)l Den ble funnet pA ny
hoydegrenso for Norge, ca. 540 m o.h. Ellers kunn€
Blika-omradet by pA folgende arter: lakrismjelt (As-

tragalus glycyphyllos), villin (Unum cathatticum),
flekkmure (Potentilla crantzii), sklresildre (Saxitraga
adscendens), flekkgrisor€ (Hypochoeris maculata),
og bergskrinn€blom (Atabis hirsuta). Innover mot
Svervefi ble det notort bl.a. bjonnkam (Blechnum
spicant), skogmarihand som sammen med brude-
spore vokste i ei €ng inne ved sp€iderhytta m€d
stortveblad (Ustera ovata), sumphaukskiegg (Crepts
paludosa) og mengder av korallrot (Corallorhiza trltl-
cla). PA tilbakeveien ble det ogsl funn€t smAweblad
(Usterc cordata), ved Blika.

22. 1uni. MAlet for turen var Kilen og KileAsen i

Kviteseid for A se €tter Telemarks en€ste forekomst
av finnmarkspors (Ledum or.lwtre). Don ble tunnet
ved to smd tjem oppe pA Asen, dessverre avbloms-
tret. Flere steder pA veien inn og ut stotte vi pA smA
myrer som kunne by pA fine ting som smalmarihand
(Dactylorhiza tnunstelnarl), og dennes hybrid med
flekkmarihand (D. nrculata). Ogsd breiull (Ertoplw
rum latlfolium), ble funnet flere stedor, og vsd ot tiem
sto sivbfom (Shwchzerla parusttq fint. Ettgr rasten
dro vi til Seljordsheii hvor vi gjorde en stopp vod
Fiskhol. Her ble det funn€t en ny lokalit€t for soster-
marihand, og ollers bor nevnes skogtlatb€lg (Latty-
rus sylvestris), svartortoknapp (L. ntge4, bldveis,
breiffangre (Eplpctis tplleMine), filtkongslys (Ver-

bascum fhapsus), fagerklokke (Campnula prsicito-
,r4, tysbast (Deiltne mezerum), kanRonvall og



bergmynte (Origanun wlgarc). Ved vannet bl€ det
r€gistrsrt strengstarr (Carex chordonhiza), myr-
krAkelol (Lycopodlella inundata) og hvitmyrak (Riyn-
chospra alh). Vi reiste videre til KvAlsgard hvor
vi ville se pA en gran som gikk under navnet (gull-
granr. Den ble da ogsa funnet. Bondsn fortalt€ at
d€n sedig om vlren utmerket seg ved at de nyo
skuddene hadde en noksi gyllen, gulaktig farge.
Herfra ble sllers notert solblom (Arnica montana),
myske (Galtum odontum), stak€karse (turlnrea
stricta), brudespore og firblad (Paris guadritolia).

23. juni. Vi dro til Sudbs, overst opp€ i Sudbsda-
len. Herfra botaniserte vi innover mot Kvammsn, og
det ble tunnet en del smApent i omredet. Soterot
(Gentiana pnpurca), er ikke uvanlig pA disse kant€ne
av Telemark, mens kvitkurle ble funnet i €t lite an-
tall. Ellers kan nevnes mengder av flekkmarihand,
torhjefm (Aconttum septentionale), og fjelltistel. Mot
Kvammen ble dot sett brudespore, kvitsoleie, gulsild-
re (Saxlfraga aizotdes), bergveronika (Veronica fruti-
cans), flekkmure, liellfrostjerne (Thalictrum alpinum),
smetveblad og strengstarr. Pd veien nsd mot Amots-
dals kirke bl€ det s€ft b€rgfrue fler6 steder i b€rget
langs veien. Vi gjorde on stopp ved Setstad og gikk
veien opp mot Trao. I veikantone nedenfor S€lstad
fikk vi se sklresifdre, svartstan (Carex atrae, hdr-
starr (C. caplllaris), kawe (Carum carui) og smorbukk
(Sedum telephium). Like sor for Trae tigger en gam-
mel eng som har navnet cSvenskebroteb. Her fikk
no€n av deltag€rne oppleve en altdeles utrolig meng-
de av skogmarihand med en og annen brudespoie
og nattfiol inn i mellom. Her ble ogsA tunnet et en-
kelt eksemplar av sostermarihand.

Neste stopp var Amotsdal kirke. Her ble det ved
elva registrert iiallfiol Uida biflora) sammen med
bekkEkars€ (Cardamine amara), fielltistsl og vadde-
rot (PSwma s{catun), her pl sin andre kjente
lokalitet i Seljord. Dagens siste stopp ble gjort ved
en myr ved Homli hvor vi beskuet en alldeles prakt-
fuff forekomst av ballblom (Troltius anropws).

23. Juni. Turen var lagt til Langlimsbygda i nord-
enden av Sundsbarmvatnet. Her besskte vi larer
Olav Bakken som fortalte om rsifydder som var ctet
lokale navnet pd bergfrue. Han viste ogsA ftam <Wd-
ger faget av <tvagegrasr eller stri krakefot (Lycopo-
dlum annotlnum) og praktiske plukkekopper for
moher, laget av bjorkenever. EtterpA botaniserte de
mest utholdende i lia langs bekken fra Furufell ned
til Leite$orn. Av intoresse herfra kan nevnes: berg-
veronika, gronkurle og olavsstake (Mon*es unitto
14. Kvelden bls viet midtsommorfeiringen.

24. luni. Dette var siste dagen, og det var bare
lagt opp til €n formiddagsokt. Som turmdl var vatgt
Norsteteig overst opp€ i Svartdal. Her var Oet lite
nytt e s€, € av det beste kan novnes torhiolm, turt,
kvitsolele, svarttopp (turtsia alplna), olavsstake,
smetvebtad, korallrot og breiull. Litt lenger nede gjor-
de vi en stopp v6d noen berghyller og innkasserte
brudespore og skogmarihand. Ved folkehoyskolen
yar de! ganske tidlig under tur€n blitt tunnet en eng
hvor dst vokste engklokke (Canpnuta patur4 som
lkke er funnet fsr i Tebmark. Til manges overraskel-

se sto ogsd lodnefstblom (Leontdon hispidus) i
vsikanten ved parkeringsplassen ved skolen. Dstte
er andre kiente voksestedet i fylket.

17. juli. Knipen og turland i kagero
Vi startet botaniseringen innerst i Barlandskilen.
Knip€nhalvoya er kjent som en botanisk perle: Alle-
rede nede ved veien pl nordsiden av Barlandskilen
ble d€t funnot ds siste restsn€ av blomstrende erte-
vikke (Vicia plsifornis). Ellers imponerer buskvikke
(Coronilla emerus), stedvis i enorme forekomster.
Hist og her stAr den narmest som bunndekkplante.
Langs veien og i lia var det og bl.a. bergperikum
(Hyqricum montanum), kransmynte (Satureja vulga-
rrrs), skogsvingel (Festuca aftisstma), kjempesvingel
(F. gigantu), lundgronaks (Brachy@ium sytvati-
curn), skogfaks (Bromus benekenii), grov nattfiol
(Platantherc chlorantln), ssrlandsvikke (Vicia cassu-
Dica), skogvikke (V. sylvatica), skogflatbetg (Lathyrus
syryestris), vArmarihand (Orchts mascuta) og rod-
smefle (Si/ene armeria).

I ei eng ved OspeflAta gjord€ vi et av dagens bed-
ro funn med lodnefslblom (Leontodon tispidus), som
er kjent fra omrddet tidligere. I tjemet ved Brlten
fant vi kjemp€sotgras (Glyceria maxima), myrkongle
(Calla Flustris), brei dunkjevle (Typha latifotia), q
kranstusenbfad (Myriophyllun vetticlttatum), som av
J. Dyring (Flora grenmarensis) angis som innplantet
her. Ved Langevannet fant vi i veikanten en hvit form
av ormehode (Echiun wlgwe). Et b€sok i Sannidal
ga hvit g€itrams (Epilobiun angustitolium), og sot-
blom (Arnia mo''tam). Ds aller ivrigste dro innom
Kragerc med Tallakshavn og Smedsbukten hvor det
ble notert en rekke ballastplenter, bl.a. sandfaks
(Bromus steillis), kronvikke (Coronilla varla), asker-
storkenebb (Geranlum pyrenaicum), ormehod€
(Echium wlgarc), og den her ettedtvert Arvisse
ugrasbingelen (Mercurialls annua).

19. juli og 16. august. Ballastplanter I Brcvlks gater
D,ette var to samarb€idsaranggm€nter med rSom-
mer i Brevilo. Turens gikk i gatsne pA Oya i Brevik
s€ntrum, og det ble fortalt om ssilskuter, ballast og
levende minnesmsrker fta drhundreskiftet. bailast-
planter. Av arter som blg sett pA turgn kan nevnes
apotekerkattost (Malva syrvestrig, russekll (Buntas
orientalis), bwortemelk (Euphorbla peplus), steinkls-
vere bAcfe i hvitt og guft (Melitotus atb,ts, M. otfictna-
/is), murtorskemunn (CymMarla muralis), og endelig
stivgaukesyre (Oxalls europa). Turlederen og en
av deltagerne fortsatte botaniseringen etter gate-
vandringen den 16. august og dro holt ost i Brevik,
til Blekebakken. Her ble mange av de samme artene
funnet, men her sto ogsd nonsblom (Anagailts alen-
srs), ifin blomst. I bergveggen inntil bebyggelsen h€r
ble det ogsA tunnet en liten b€stand av hiortetrost
(Eu ptoriu n cannabl nu m).

11. august. Hene i &mble
Oet ble botanisort langs Heno-€lva og opp Ul Heltes-
tvodtvann som var delvis nedtapp€t. pa fursn bls

61



det notort av sp€saell interess€ folgende artsr: noste
piggknopp (Sprganlun glomentum), tionngras
(Uttordla uniflora), og sylbled (Subularia aquatia).
Dagens mAl var A besske en kjent lokalitet av pilblad
(Saglttaria sagitttfolia), men denne var odelagt p.g.a.

arbeider med en gammel demning. Hele lokaliteten
var tonlagt og b€vokst.

14. augusf Brellks'//arrd i tumble
Ved utlopet av Abyelva ble det notert bl.a. pollsivaks
(Scirpus tabernaenontant. Pe bergknattene pA nord-
sida ble det funnet en liten bestand av gronn
busthirse (Setaria glauca) og lin fiellodnebregne
(Woodsia alpina), som de beste. Sa gikk turen til
Brovikstrand hvor vi klatret langs svabergene pA

sstsiden av liorden og gikk tilbake langs veien fra
Svensvika. Vi fikk med oss gul frostierne (Thalictrum
Itawm), innerst i bukta. Ekte malurt (Arternisia aD-

slnthium) ble tunnet, og ute i en bukt rett vest av
Svensvika sto bAde strandvonemolk (Euphorbia p-
,ustrrg og aspargos (Asqragus otficinalis) i strand-
kanten.

21. august. Flflttene i Uangedal
Myromrldene FlAttene vest for Drangedal se{rum
mA vere et av do fineste myrkomplekser i Tele-
mark. Vi tok turen sor om Galtevann. HApet var A
finne brunskjene (Schoenus ferruginws) og eng-
marihand (tuctylothiza incanata), som bsgge er
kient herfra. Vi lyktes ikke i vart forsott, men det bl€

funnet mye annet fint, som brunmyrak(Rtrynclnspo-
ra fusca), breiull (Eriophorum latltolium), nokkesiv
(Juncus stygius), myrkrAkefot (Lyco@iella inunda-
t4, smafmarhand (Dactylorhiza tnunstelneri) og
brudespore (Gymnadenla corcpsa)' En tur opp i

Styggedafen brakte bl.a. mye skogmarihand (Dacty-

torhiza tuchsii), lttft (Clcerbitd al{na) og skogsvingel
(Festuca altissima). Pe Ulbaketursn ble vi oppmerk-
sommo pA en veikant full av fortirittunge (Lotus

utiginosus) i fag med gul gAseblom (Anthemis tincto-
ria).

28. august. Klwann
Fra Rognsbru gikk turen til Vassbotn med retur i

samms spor. Innerst ved Vassbotn, i ei vestvendt li'

ble det giort mange gode funn: sorlandsvikke (Vicia

cassuDica), svart srteknapp (Lathyrus niger)' skog-
flatb€lg ([. syrvostrrt og ved veien inn ble dot funnst
stavkf okke (Canryula cervlaria). Ved en hyttevogg
vokste det svartgallbar (Bryonia alb€').

Roger Halvorsan

Sorlandsavdelingen
ksnetding 1fi8
Pr. 15.11 hadde Sorlandsavdelingsn 45 A-mEd-

lemmer og 7 B-medlsmmer. PA ersmot€t 15' nov'

ble dette styret valgt:
PEr Arvid Asen (formann), Tore Toriesen (s€kre-

tar), Oddvar Pedersen (kasserer), Jostoan Andrsas-

s€n (styremedlem).
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Ekskursjonskomit6: Torfinn Hageland, Peder
Knutson, Oddvar Pedersen.

D€t €r avholdt to moter og to ekskursjoner.
6. april. Foredrag av Oddvar Pedersen om firtann

ftancrium scorodonla).
15. nov. Finn-Egil Eckblad: (Bruk av sopp i eldre

tidr.

Ekskursjonr 1988
29. mal Ny Hellesund iSqne
Forst b€sokte vi den nordligste oya, Monsoya. Vand-
rende pA idylliske veier og stier, og msd Jostein
Andreass€n som kientmann, ble vi fort inn i oyas
kulturhistorie. Dro deretter til Helleoya, like ssr for
Monsoya. Rent botanisk var ikke Ny Hellesund spe-
sielt interessant. Artslista vlr stanset Pa 180 art€r,
og herfra kan nevnes: Lodnestorkon€bb (Gerantum

molle), bakkeveronika Neronica arverrcis), vilFlok
(Atilum oleraceum), vdrpengeurt Ohlaspi alpestra)'
vlrskrinneblom (Arabidopsis thdina), stakekars€
(Barff're€ sticta), vanlig nattfiol (Plalanthe|a bitolia),

heibfAfiar (Polygala serpyllttdia), skogflatb€lg (tat'
hytus sylvestris), humle (Humulus lupulus), kystlove-
tann (Taraxrcum obllquun), og en flott bestand med
koraflrot (Corallorhtza triflda), 6 20 eksemplarer. I

Ull€gg kom vi over et storre parti med pokalmorkel
(Helvelta acdabulum). Tidligere 6r hiortefsst (Eupa-

torium cannabinum) og prikkstarr (Carex pnctala)
tatt pe He[esya, men vi gjenfant ingen av dem.

Peder l(rtlutson

19.-21. august. Gjovdal, Amli kommune
Lordagen b€sokte vi leror Mathias MiAland pA bru-
ket Fiellsenden under garden MjAland. Han hadde
funnet sslvasal (SorDUs rupiala) pl vestsida av

Ndsvarden, ca 750 m o.h. Lodnebregne (Woodsla

ilvensis), rognasal (Sorbus Wbricla) og bionnber
(Rubus truticosus) vokst€ vilt ved hagen. Eik (Quer-

cus spp.) lant vi ikko lenger oppover Giovdal enn
pA MjAland.

Etterpl kjorte vil til garden HAgstoyl' fraflytta i

188Glra. I ei sorauswendt li bakom tunot vokste
dvergjamne (Sdaginella selaginoides) i et mineral-
holdig sik. I denne lia vokste ogsd alm (Ulmus glabra)

med den sjeldne fingersoppen Lentafia byssiseda
pA barken, 630 m o.h. Vi fant d€n relativt sieldnere
soppen Ptraeobulgarla inqulnans pA biorkestammer'

M gikk ogsA oppunder Hunsefo, 620 m o.h.' i

soraustnova av Harotoheia. Der vokst€ bergfrue
(saxltraga cotytedon), alm, lind (Tilia cordata), has*l
(Corylus avellana), svartburkne (Asplenlum trlchoma'
nes) og olavsskjegg (A. septen|riorcle)

Spiss giftsforsopp (Coftinailus orellanoides) voks-
te spredt i granskog over heile omrldet sA hogt som
granskogen nddde (700 m o'h.).- Mathiis MiAland opplyste at revebiolle (Digitalis
p)rprrea) € solblom (Arnica montana) vokser noen

steder i midtre delen av Giovdal.
I Fossegiuvet nedenfor garden Gjovdeli giords vi

flore gode funn: Alm, lind, hassol, lann (AGor Plata-
noides), tysbast (Daphne mezeranm), skogsvingel
( F astuca alti ssl na), skogs$erneblom ( SIe I I ar i a ne mo-



Rogalandsavdelingen
lvsmetding 1988

rum), trollurt (Circaa aldna), trollbar (Actaea
spicata) og turt (Cicerb,ta dilna).Og fra soppfloraen
samme st€d.t Clttocyop fignatilts pA osp, Cortinarius
muftitormis fler€ stedEr i granskog, q C. lrercyni-
crrs. Lungsnever (Lohria pulnonaria) vokste pA osp.
Foss€gjuvet ligger omkrlng 4fl) m o.h.

Sondagen gikk vi inn til Hengehiornloftet i nabo-
kommunen Fyresda!.

Ved gamlevegen nordaustfor d6t gaml€ kommu-
nehusot Elvarheim i Amli fant vi breitt dunkjevle
Oyplp latifoila) i veggrofta.

Tortinn Hageland

Medlemstallet har i 1988 vert 53 A-medlemmer og
36 B-medlemmer.

Vi har pr. 20. oktober awiklet 3 moter og 9 turer.
Styret har i 1988 hatt folgende sammensetning:

Formann, Gautg Slaattebrak; nestformann, Inger
Marie Paulsen; kasserer, Jonas Nygdrd; styremed-
lem, Ove S. Fsrland; sskretar, B€rit E. Fsrland;
varamenn til styret, Kjell-Ove Haug€ og Asbjorn Si-
monsen.

Ekskursjonskomite: Ovs S. Fsrland (formann),
Torfinn Reve, Kjell€ve Hauge, Leif Krumsvik, Ingor
Marie Paulsen (vara), Audun Steinnos (vara). Revi-
sor: Aasmund Boe. Valgkomite: John Inge Johnsen,
ldun Sorreime, Poter Skjeveland.

Ekskutsloner 1988
10. mal. Heileberget i Kepp kommune
Helleberget rager opp i et forholdsvis flatt jer-land-
skap og bestar delvis av harde, granittiske b€rgarter
som gir temmelig naringsfattig forvitringsjord. pA
nordsida av knausen fant vi da heller ikke sarlig
krevende arter. I et gjodselsig vokst€ kieldeurl(Mon-
tla fontana), og i en hardt b€itst skrAning opp mot
tgppon tant vi lodn€storkenebb (Geranium moile) og
vdrskrinneblom (Arabidopsis thaliana). pA ssr-sst-
sida av knausen skygget trar og busker av ulike
slag for undervegetasjonen. Vi noterts oss vintereik
(Quercus ptraea), rogn (Sorbus aucupria), osp (po-
pulus uemula), hassel (Corylus avellana) og rodhyll
(Sambucus racemosa). Her blomstret hilrfiyne (uzt-
la pilca), mens brunrot (Scrophulaila nodxa),
kratthumfebfom (Ganm urhnum), nyresoleie (Ranun-
culus auricomus) oS lundstjerneblom (Stellaria
holostea) sto i bladstadiet. Vesflandsplanten kusym-
re (Prlmula vulgails) lyste opp med sine gule
blomster, og bergflette (Hdora heilx) og vivendel
(Lonicera perlclymenum) slynget seg oppover skren-
ter og rundt vindfelte tr@r. I en mork fjellsprekk
oppdaget vi svartburkne (Asplenium trichomanes).
Mot sorost ble fjoll€t brattere, og her vokste bl.a.
bestander av blankburkne (Asplenium adiantum-
nigrum) og olavsskjegg (Asplenium septentionale).
lnnundsr bergveggen fivdes dsn varmekjare blod-
storkEnebben (Geranium sangulnanm).

lnger Marle Paulsen

24. april. Mose- og lavtur tll Dale i Sandnes
Omrldet var ein skog av sommareik (Qtercus ro-
b./r). Karplanteflorasn var ellers dominert av blAbar
(Vaccinium nyrtillus) og smyle (Deschampla flexuo-
sa) med vivendel (Lonicera prlclymenum) som den
mest krevende arten. I skogbohon fanns krukkemo-
se (Pqonatum urnlgerum), blank sigdmose (Dicra-
num malus), krusfagermose (Mnlum undulatum) og
kystjamnemose (Plagtothxium undulatum). Soppen
Chlorrcibria vaks pA ved. PA stein vaks kyspute
(Cladonla subcelicornls), brun korallav (Sphaero-
phorus globosus), 916 fargelav (Parmelia saxatiris)
og brun fargelav (Parmdia onphalodx). Nar ein
bekk var det sffipemose (Diflophyllun atbicans) q
kystfagermose (Mnlum hornum).

Nede i strandkanton ved Gandsfiorden fanns van-
feg messingfav (Xanttaria prietlna), marebk (Verru-
carla maurQ, Caloplaca marlna, Lecanorc atra,
kfipperagg (tunalina slllquca) og svabergslev
(Anaptychia tusca).

PA eit berg med mykje rosslyng (Calluna vulgarls)
vaks kyshavlelav (Umbillicaila spodochtoc,), $e
koraf fav (Sphaerophorus fragllis), skdlskjerglrdslav
(Parmella plla), kysteinlav (Cladonla Nrtentosa),
piggfav (Cladonia uncialls), blerelav (llnbilicaria
p,tstulata) og putesaldav (Stereocaulon evolutum).
Litt meir i skygge vaks blAmose (Leucobryum glau-
cum), wm var fertil, og elles krans€mose (Rhytidia-
delphus ttiquetrus) og Fuscidla gothobtrgensis. I

v€gkanten fanns vegmose (Ceratodon ptrpnreus}
Torllnn Reve

2. iuni. Kveldstur til skogen pd Forusstranden i Stav-
anger
I eikeskogen hvor de €ldsts trarne var 160 dr gam-
le, fant vi pA eikestammsne laven praktkrinslav
(Parmelia orirlata). I bunnskiktet i eikeskogen domi-
ngrte krattlodnegras (Holcus mollis). Ellers ble dst
funnst lundstjerneblom (Stettaila hot6tea). I ursko-
gen bfe det funnet ledctved (Lonicera rytosteum) og
ssfvasal (Sorbus rupicola). Langs stranden ble det
tunnet kystarve (Cerastium atrovirens) og dverg-
smyfe (Aira praecox). Totalt registrerte vi i overkant
av l(X) karplantsr under ekskursjonon.

Gaute Slaattebrak

12. juni. RdaM<ken/Asyatnet, Strand kommune
Vi startet ved det nodtagta gArdsbruket Rodabakken,
som ligger i en nordvendt li opp av Bjorheimsbygd.
QJvre del sr lynghei, som gAr over til blandingssmA-
skog med rikerc lavf]a/r langs bekkelop og n€dre
def av innmark. Der vokste heisev (Juncus squafio-
sus) rikt. I lovskogli nedfor gArden og mot bokkelop
bfe funnet bfeikstorr (Carex pllescrlns), fagerperi-
kum (Hypericum p,tlchrum), bergmjolke (Epitobium
collinum), kratthumfeblom (Gwm urfunum), myr-
mjolke (Epilobiun onlustre), sumphaukeskjsgg
(Crepis pludasQ. Hele gruppon tok sA turen til sst-
re ende av Asvatn€t. I strandlinien ble registrert
myrsaufauk (Triglochtn plustre) og smlengkall (RDi-
nanthus minor).

I en nordvendt rasmark, med et belte av fyllitt i
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den.fuktige bergveggen under Barkvedfjellet, opp
av Asvatnet ble det funnet planter som: bergfrue
(Saxtfraga cotyledon), tjellsyre (Oryrla digyna), gron-
burkne (Asplenium vftide), gulsildre (Saxifraga alzoi-
des), junkerbregne (Polystichun tuaunii), lodnebreg-
ne (Woodsta ilvensis), rosenrot (Sedum ros6a), og
storfnde (Luzula sylvattca).

Totalt ble det registr€rt 160 planter pA turen.
Orc S. Fsrland

31. Jull. Roytdalen, Glesda/ kommune
Forste stopp var et vAunarksomrAde i ostre end€
av Rags$orna. Oer ble funn€t myrmjolke (Epilobium

Flustre), bfodtopp (Sanguisorb otficlnalis), gulldusk
(Lysimachia thyrsttlora), standkjempe (Plantago ma-
ritima) q skjoldberar (Hydreotyle wlgaris). Neste
stopp var pl veiens hsyests punkt gjennom Royrda-
fen. I grov ur ble det r€gistrort hestespreng (Crypto-
grcmma crlsp), raggtolg (Dtyopteils pseudomas) og
kranskonvaff (Polygonatun vertlciilatum). PA vei opp
mot b€rgvegg og i rasmark ble funnet vanleg natttiol
(Platanthsn Ad@. Oppe under, og i tuktig berg-
vegg av rik b€rgart (Pyribolitt), var d€t arter som,
bergfrue (Saxifraga cotyledon), brunrot (Suoplaiaria
nodosa), fieffsmolle (Silene aeaulis), liellsyre (Oryria
dtgym), gronburkne (Asflenlum viride), gulsildre
(Saxltragp alzoides), rosenrot (Sedun rosoar, skior-
fok (Cystopteris tragilis), skogvikke (Vicia sylvattca),
og svantopp (turtsia alptna).PA nedtur i rik bjork+
skogfi var skogstjerneblom (Stellaria nemorum),
storfryte (Utzula sylvdica), knercl (Goodyerc rc-
pens), kvitkurle (Lwcotchis albida) og trollurt (Circa-
u dpina).

Totalt bls rogistrsrt 137 dantearter.
Arc 8. Forland

1 2.-1 4. august. Mdandsgrondteii, Hielmeland
kqnmune
Turen startet fra Kleivaland, fortsatte videre fra Rit-
land, og opp Svoden€ til den kiente lokaliteten med
norsk malurt (Artemisia nolegtca) og i samme om-
rAde fjelfbakkestierne (Erigeron boralis), gronburk-
ne (Asplenlum vlride), gronkwle (Celqlossum
viride), q reinroso (Dryat octoPetale). Turen gikk
sA videre til Stavanger Turistforenings nye hytte pd
Melandsgronaheii, der vi ovemattet.

Lordag: Botanisorte i omrAdet rundt hytta, regis-
trerte bakkesoto (Ge/flandla campstris), hesterum-
p (Hlpprls wlgafis), blankston (Carcx saxatllts),
brsarvo (Cerastlum c€rasto?es), knoppsildre (Sa,ri-

lraga errua), lodnebregne (Wdsta ilvensls),

skogs$emeblom (Stellarta nemorum) smAblererot
(lJtrlcularia tninorr, sniposton (Carcx rariflora), sna-
sildre (Saxffraga ntvalis), sotsrot (Gentiata ptrpura),
taggbrogn€ (Polystichum lorrchitis), og tuesildre
(Saxfiraga csspit6a).

Sondag: PA tur ned til StrApastol pA hiemveg,
voks€r bl.a. brudespore (Gymndenia cp,nopes,),
fjelfnokfeblom (Pilmula sandlnavlca), kantkonvall
(Polygon&n odorct tm), psrlevintergron (Pyrola mi -

no4, og svartstotr (Catox 8i/rala).
15,4 artsr bl6 registrert pA turen.

Letv lkunzpvtk
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24. rugust. Mosvannet i Slavanger kornmune
Mosvannot er et ynd€t trromrAde med en idyllisk
sti gjennom til dsls plantet edellauvskog. Vi startet
ved campingplassen pA sorsida og trens det sumpF
ge lendet mellom turstien og vannet uten A finne noe
av serlig interesso. Forekomster av mannasotgras
(Glycsria fluttns) og dikevasshAr (Callitrictn stagna-
,,9 indikerer at omredet er naringsrikt. Like ved
stien pi nordv€st-sida av vannet vokste sn b€stand
av kvitp€strot (Petasites arbus), sannsynligvis forvil-
let €ller innplantet. tlet er i det hele tatt vanskelig d
avgjore hvilke av vekstene her som er ville og hvilke
som er plantot inn. Like ved vannkanten mot nord-
vest fant vi kalmusrot (Acon s calamus), kjempepigg-
knopp (Sprgiantun ercctum), strandror (Phalaris
arutdinaca), guf sverdlilje (his pseudacorus) og
kattehafe (Lythrun sallcaila). Pl nordsida av vannst
er vsgetasionen Apnere med farre trar og flere
busker. Her er strandlinion svert sump€te og domi-
n6res av €t bredt b€lt€ med lakrsr (PhragmitF
aostarig noo som visor at vannst er svart narings-
rikt, for ikke I si forurens€t. Her vokste ogsA bredt
dunkjevle (Typin latitolta) og myrhatt (Conarum p-
lustrc).

PA sstsida av vannet lant vi et eksempler av bru-
defys (&rtomus umbellaurs), noe som vakto stor
begeistring hos deltakerne, men ellers var restsn av
rundturen av liten botanisk anteress€. Vi noterte oss
ca. 110 artor alt ialt.

lnger Marle Paulsen

4. soptember. Holmane I HC

FsremAlet med turen var A siA pA ein ny lokalitet for
jertistef Serratura tinctoria. Nar parkeringsplassen
var svart knoppurt (Centauten nigrQ. I heia ut mot
sjoen vaks m€ffom anna solblom (Arnica montana),
kystmyftlegg (Pdiculails sylvatiea), kystgris€oyre
(Hypalwrts ndicata) og klokk€sote (@ntiana
pnilmonanthe). D,on siste hadde blomstringstid og
var difor l€ft e fA auga pl. I berga i strandkanten
fanns smsrbukk (Sedum teleffilum), kystbergknapp
(Sedun anglicum), rosonrot (Sodum rosea), blodtopp
(Sanguisorb olflclnalts), srandkvann (Angelica arch-
angelica subsp. lrtfordis) og jartistel (Senatula
ttnctoria). I lior pA denne tida blomstra iartistelen for
fullt, men i lr hadde dot vor€ ein varm sommar og
difor var d€t b€ne frostandar igien.

Nokre pyttar ner stranda hadde flotgras (Sparga-

nium angustitolium) og vanlog gonnaks (Potanoge-
ton natans). I ei lun bukt var det mykje Alegras
(Zostarc mailna).

Todlnn Rwe

MaNq 4. juli. Sbvanger,gFltrc bydd q havntilo
omrfidet
Tanken var A se otter gamlg ballastplanter og molle'
plantor. Vod starton, Hedandskirken, ble det
dgmonstrert nesleskjellfro, (Gdinsoga clllata), og en
hybrid av sleldsn Rorilp som ble antatt e vare
hybriden mellom kulekarse og veikarse, (R. austrlaca
x syrv6tri9. ved Bad€dammon finnes d6t fortsatt
litt rester av planbr som kan antas A ha kommet



hit med ballast. Bl.a. ble det funnet en hel del veisen-
nep (Sisym&ium offlcimle), i gatekantsne og langs
gj€rdet rundt Badedammen. Ved gjerdet ble Oet ogid
pdvist smA bestander av honningkarse (Card-aria
draba), som ble funnet her for en del dr siden. Ved
havnesiloen bls d€t gjort en hel rekke gode funn.
Bl.a. en rekke grasartor som ikke er av de vanligste
A finne ved moileno vAre i dag: Bladfeks (Brinus
lnermls), rugfaks (8. s*allnus), veifaks (8. commuta-
tus), mollefaks (8. japniarc), vantig raigras (Lottum
prenne), italiensk raigras (L. mutttttorum), og de et-
terhygrt mer og mer sjetdne artene svimiing (L.
temuleryu'', og linsvimling (L. remdum). Floghavre
(Avena fatua) er i dag mer ell6r mindre fast inventar
pi mollene vdre, og ble ogsA tunnet d€nne kvelden.
Det mest spennende funnot av gras var imidlertid
en Phalails-aft som fsrst ble antatt A vare kanari_
gras fP. enarlensls), men som v9d ngyero undgrsg_
kEfser siden har vist seg A vare smAror, (phalails
mlnor) {m vel bare €r tatt gt par-ue gang€r lsr her
i landet. Et ynkelig, lite eksemplar av russesoda (Sa/_
sda kali subsp. nrtlrenica) ble ellers innsamlet.
Russesoda er ogsA en av de mer uvanlige arten€
som av og til dukker opp pa mollene vAre. Fransk
smofle (Sireno gailica), er ogsd en uvanlig art som
lar begyn! d dukke opp ved moilon€ igen og et ti_
te, spinkelt eksemplar ble notert og, sambl inn.
Korsblomstene er en familie som ofte er godt reprs.
sentert v€d msllsn6. pl havnesiloen denn€ kveiden
ble det tunnet folgende arter: orientsennop (Sisym-
brium orientalQ, salats€nnep (Eruca sAiva),' og
kvernguff (Eryslmum repndum). Et ston efsempta-r
av Akerstorkenebb (Geranium dissectun), votsl€ i
en av rabattene ved molla.

Pe hj€mturen fant no€n av deltakeme folgencte
arter i en midtrabatt ved fergeleiet til Tau_fergen:
Ori€ntsennep (Sisymbriun orientatd, rugfaks (bro_
rnus seca/inus) og mollefaks (8. japnicus).

Rqer Halvorsen

- 15. des€mb€r: julemote: Cornelis C. Berg: rRain-
forests in tropical Amsricar

9. mars 1988: Frans Emil Wielgolaski: rFra Ming
til verd€ns talo.

12. april: rEn presentasjon av NBF,s Vesdandsav-
deling for interessertig naturvennerr.

19. april: Bjorn Mo€: rVern av barskog i Horda-
landr.

31. mai, Klaus Hoiland: (Forskning pA forsuring
av skogokosystem.r Pl dette mote hadde vi ogsi
en markering av vdre aresmedlemmer Miranda
Bsdtker og Knut F€gri.

Ekskursloner 1988
14. mai V*blomstring I edellauvskogar
Turen gikk til SmsrAslia i Bergen, samt til Lepsoy
og StoromsvAgen i Os kommune. VAraspektet var i
fuJl 

-blomst og-ca. 100 artor ble registr6rt se fidfigpl Aret. SmsrAslia er €n typisk vestnorsk, middels
rik askeskog som n€dsrst i lia 96r over i en svartor-
sumpskog. I omredet vokser m.a. gullstjerno (Gagea
,utea), som er relativt sjelden i -aerg-ensorirrAOet.

VAraspektet i askeskogen inneholdt kvilveis (Anemo
n? .p^gr*t), skogkarse (Cardanlne ftexu6a),
vA*Al (Ranunculus fic*ia), nyresoleie (R. aurico_
rnus), ramsfok (Alltum ursinum), vArmarihand (Orchis
m*cula) qlordnott(Cono@lum n|€lius). Arter som
tannrot (D€intafia blblfere, storklokko (Canpnula
lattfolia) og firblad (paris quadrlfdta) var pd veg fram.
I svartorskogen dannet tystmaiguti (Chrysosfieniun
oe?fitffoljlq, vant@ maigul (C. afternifottum) og
sofeihov (Caltha plustrls) et gulgront teppe i sfog_
bunnen.

Pi Lepsoy besskte vi en kalkrik svartorskog mod
stone forekomst€r av slakkstarr (Carex renote.
Skogen stAr pA organisk material€ avsatt over skieit-
sand og er en av de fd gjenvarende bestandene
av denne vegetasionstypen i Hordaland.

- Den tr€die lokaliteten i StoromsvAgen bo<t pd et
fantastisk fargerikt vlraspekt med en6rme menoder
blomstrsnda vdrmarihand, vlrkll og kviUeis. -Her
vokste ogsA store b€stander av stor[rollut'L (Circaea
lutetiana).

Per Arild Aarrcstad

19. junt. Storsoy
Storsoy ligg i langenuen mellom Huglo og Tysnes_
sy.Oya er utan busetnad og omlag I km tarig. [,le
bleis€tt i tand med privatskyss trA iysnesoy. Stors_
oy blei verne som landskapsv€momrAde-i 1977.
Berggrunnen er kalkrik og det meste av oya €r kledd
med oseanisk kalkfuruskog. Fjellet er overalt gjen_
nomskore av stor6 og smA sprekker og Oette trar
clanna eit karakteristisk karstlanclskap som ein knapt
finn andre stader i clenne tandsdetin. Furuslogdn
er samansett av oseaniske, katkkrevjande og meir
trivielfe artar. B€rgflotte (Heden nelixj, binv& pnx
aquifdium), vivendel (Lonicen periclymenum) og
krossved (Vlbtrnum opulus) er vanlege Oustai. gii
vanleg art i fehsjiktet er sanikel (Sanicuta anro-
paoar, og fleir€ stader sdg me artar som lundqrg.
naks (Bnclry@ium sylvaticum), bergfaks (Brolmus

Vestlandsavdelingen
Arsmelding 1988
Medlemstall€t i Vesflandsavdelingen var 107 pr. 31.
ohober 1988, fordelt pd 87 A-medlemm€r (derav 2
pres- og_ 9 livsvarige medlemmer), og 20 B_med_
lemmer. Delte er en gledelig okning'pA d medlemmer
fra.forige lrsmetding (90/9 19SD. Styret og komite_
er har hatt folgende sammsnsetning: formlnn: per
Arild Aanostad, kasserer: Bjom Moe, sekreter: As_tri Botren, styremedlemm6r: Eva Kzyrrinski og
Marit Anne Bysve6n, varamedlem: Svein Eril Mvrl
tveit. Ekskursjonskomite: Arvid Odland og Jonani.
Lundbo. Valgkomite: Marit Anne Bysveen, Ole Berge
Meyer.

Det har v8rt avholclt 7 medl€msmotsr:
27. ohober 1987 Arsmste, med lysbitdetoredrag

av Anders Lundberg: Geografisk variasjon i havl
strandvegetasjon i Skandinavia.

17. november: Knut Krzywinskl: Sudan, et kultur-
landskap i degenerering.
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rarnosus), breif,angre (Ept4ts hdlebrlrc) q
skogsvingel (Festuca altlssima). Snau vaniljerot (Me
ncrircrn tror4pnegen) blei ogsA obsorvert. AY mosar
sAg me m.a. gullhArmo* (Brantelia chrysocom) q
kalkkammos€ (Ctentdiun mollusanm).

Viktig for arbmangfald€t pA Storsoy er forekoms-
ten av smA strandenger, stoinstronder og kalk'
strandb€rg i kanten av skogen. Pd berga fann me

artar som b€rgskrinneblom (Natis hbstta), engstan
(Carcx hostlua), blodstorkensbb (Geranium sangui-

mun) q bergfrue ($ttfraga cotyldon)' I strand-
kanten vaks artar som saltsiv (Juncus gerardll),

suandrug (Elynus arenailus) og saltb€ndel (Spergu-
laria marina).

Anders Utdbtg

3.4. luni 1988. Asluoll
For mango ble ekskursjonen til Askvoll i Sogn og
Fjordane Arets store naturopplevebe. Vestlandsav-
delingen lokket til seg deltakere fra liem og na1
mod agnet rblAs$eme (Scilla vema) i blomst pa

Bulandeb. Foruten a feste denn€ sieldnE plenten til
filmrullen, (ifr. Fig. I gikk turen ogsa til den botanisk
spennende oya Atloy med variert flora og vegeta-

sjon, sart standenger rundt Askvoll.
Lordag 4. juni tok vi bAt fra Askvoll til Bulandet'

hvor vi ble skysset ut pA Sandoy av en lokal skyss-
bAt. Hor motte det oss ot syn som fikk den m€st
garvede botaniker til A spene -syn6ne opp. Engor
ned i OEn mod tus€nvis av bllstiemer lyste opp i

det ellors praKfulle kutturlandskapet. Det bls utfort
en del botaniske r€gisreringor for en senere artikkel

i Blyttia om denne spesielle planten. Senere samme
Oag tof Anders Lundberg oss med Ul en strandeng
i A-skvoll hvor flere fikk sitt forste mote med liore-
stan (Carex sd,ha), grusstar (C. glarcma) og
poyfostan (C. mackenzlel)' 

Sondagen vandret vi i Jacob Naustdals fotspor
pA Adoy, i edelleuvskog, kystynghei og i €t ellers
vakkert kutturlandskap. D,En svert botanikkintores-
serts folkohsgskolelareren besskte oya | 1949 og
beskrev da m.a. reinrose (Drys6 @trytda){estan-
der i lyngheiene. Disse fant vi igjen pl den kalkrike
fjellkniusen Brurestakken vest pA oya ved Herland.
Reinrose voks her sarlig pl rasmateriale under en

sorvendt berghammer, men fantes ogsA som innslag
i lyngheiveg€tasionen. Sammen med reinrose voks
on annon kalkkrevends fiellplante, nemlig b€rgstan
(Carex ruptris). Innonfor samme omrede fant vi

ogsl nemorale arter som kristtom (llex quifollum)
og sanikol (&tttcula oliroocrq), samt d€ hyp€rosea-
niske pantene purpurtyng (Erte clrcra) og hinne'
bregne (Hynenoftiyllun wilsnii)' Artssammensot-
ningen i omrldet ml sAledes ans€€s som sielden i

plantegeografi sk sammonheng.
Reinrosehoieno er idag b€faktglig mindre aroal-

mossig onn det som ble ob6orvert av Naustdal i

1949. Den geng var lyngheiene skiott€t vod bronnlng
og slAtt, samt at beitapressot var storre. I dag gror
lyngheiene igjen og den totte, hoyvokste rosslyngen
rkvslen de lyskrevende reinrosebestandene. Naust-
dal var r€dd tor at lyngbrenning ville odeloggp
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Frgur 1. BfAs$eme (Sctlta wrm) fra Bulandet' Foto:

Klaus Hoiland.
(Scilfa vema) lrurt Bulandet, Aslsoll, W' Noruay'

Photo: Kaus Hollsnd'

reinroseheiene. I dag viser d€t seg at det er mangel
pd brenning som fli reinrosebestandene til i gA tn-

bake.
Ekskursionen medforte ogsA ny sorgrense for is-

havsstarr (Carex subspathacea) pe en strancleng ved

Herfand' 
Per Aritd Aafiestad

Trondelagsavdelingen
Arsnetding 1988

Trondelagsavdeling€n hadde pr 1' oktober 1988 2

eresmedlemmer, 9!l A-medlemmer og 25 B-med-
lemmer.

Styret har i innevarende Ar hatt folgende sam-
mensetning: Thyra Solem (leder), Arne Jakobsen'
HAkon Holien, Per Steinar Sommervold, Marte Gjosl-
land (kasserer) og Astri Loken (sskretar).

Tema som ble tatt opp pa medlemsmotene var
som folger:

7. dea. (1987): Julemste med 50 Ars jubileum for
Trondelagsavdelingen. Arne Jakobsen: rl Danvins
fotspor - blant kaktr.rs og ogler pA Galapagosr.

1. febr. (1988): Karl Tangen: cDe mikroskopiske
algene - til sorg og glede,



7. mars: Olav Gjarevoll: rtlet vindunderlige sam-
spillet mellom blomst og insekb Ame Jakobsen viste
lysbifder av fruesko (Cyprl@iun calcdus) Mdtel
ble holdt av Entomologisk forening og Botanisk for-
6ning itollssskap.

18. april: Eldar Gaare og Simen Bretten: rTsjerno-
byl 2 Ar €tter - hva vot vi na?r Vi stemte over
foreningsblomst og issolsie vant.

I samarbeid med Nyttavekstforeningen har vi ar-
rang€rt 2 utstillinger:

6. des. 1987: Krydd€rutstilling
12. sept. 1988: Sopputstilling
Trondelagsavdelingen dettok sammen med andre

organisasjoner i regionen som arrangor ev semina-
ret (Reint vannr. Seminaret inngikk i Felleskampan-
jen for jordas milje og utvikling.

Som d€t ble giort rede for i fonige drsmelding,
nedla foreningens medlemm€r et stort arbeid i kart-
legging av vegetasjonen langs Nidelva. D,enne
innsatsen ble bolonnet med kr. 6 0(X). I versemeste-
ret vil detto kardeggingsarb€idet vere tema for €t
mgte.

Trondelagsavdelingen har avgitt tre uttalelser pA
saker forelagt oss av Fylkesmannen i Sor-Tronde-
lag. Vi har bifalt planene om vem av Forravassdraget
og verneverdige myrer i Sor-Trond€lag. Liksledes
har vi stottgt torvalhingsplan for Austridunden land-
skapsvemomrAde.

Astri Lsken

Ekskursjorcr 1988
15. mal 19€,8. Kryptqamekskutsion tit Hopta vd

Levarry€/r kommune, Nord-Trondetag
Storstepartsn av dagen ble brukt pA sorsida av hi.
120. Der er det hele vegen brafto b€rgvegger og
delvis grov blokkmark. Berggrunnen bestdi av et
kalkrikt, polymikt konglomerat. Geologion og de sto-
re kontrastene i voksested€t fra tone, solvarme
bergvegger til svart skyggefutte og fuktige btokksi-
der, bidrar Ul en artsrik og variort flora hvor repre-
s€ntanter fra mange plantegeografisks elementor
voksor side orn side.

V{rblomster var knapt A se, og det var lett a kon-
sentrere s€g om kryptogamene. Artrene i fsllmos€_
slekta (Neckera) fikk stor oppmorksomhet. pa
husstore blokker vokser uvanlig fine og rikelige fore-
komster av krusfellmose (N. crlsp), og det er mye
flatfeflmose (N. conplanata). Buttfellmose (N. bessb-
/) er sjeldnere, den vokser her pA eller ner nord-
grsnsa i Norge. Ile tro artone motes vod Hopla, men
de har ulik norsk utbredelse. Krusfellmose er vesuig;
buttfellmos€ er sorostig med en isotert forekomit
pe ostsida av Trondheimsfjorden, og flatfellmose
fins i alle fylker nord til Troms. En levermose skal
ngvnes: Pil mattane av krusfellmose vokser svert
kraftige eksemplarer av s$erfmose (Apnetzgeria
pttbscens). D,en bjomemose-lignende sliremose-
slel<E (Tlmmta) dukket opp med to arter: pA btokke.
ne stlr rsdsliremose (T. austilaca) og nede i hull
lgllom blokkene den langt sjetdnere grott€slirsmos€
(7. bvarica). Oppe i d€ torre varme bergveggene

dominerer knausmoseslekta (Grlmnta), bl.a. er det
store forekomstsr av krinsknausing (G. elalior).

Av lav m6 ngw|es 6t oyenaskende stort innslag
av oceaniske arter som f.eks. kysWrenge (Nephroma
laevlgafum) grynfildav (Pannaria conopla), kystfildav
(P. ruNginosa) og vanlig blAfiHav (Parmeliella ptum-
bea) pC stammer av rogn. De kalkrike bergene var
dominert av arter *m Caloplaca citrlna, C. saxlcdq
PtotoMastqria rurctris q Lecida lurida.

Av andr€ kalk-kreyende artsr n€vnes tuegaffel
(Cladonia rarryltormls), Drproscristos muscorum, Are-
gronnever (Peltlgera leucofitebla) og vanlig skAllav
(Solorlna sacc€fla), alle i rik forekomst. pe furu satt
det riksfig av Hypeenomyce sorophora og sukkerlav
(Hypgynnla dtterlua).

Dagen ble avsluttet nede ved Hoplafiorden. To
minneverdige funn ble gjort Kvitknausing (Grimmia
ptluinata) og murhdrstjerne (Tortula muralls) er sjeld-
ne iTrondelag. B€gge er sorlige artor som i Inntron-
delag har nordgrense pd Bordsen ved Levanger, ca.
20 km lengre nord.

Hans H. Blom, HClcon Holien og Arne A. Frisvoll

21. august. Srjordal
Forste lokalitet var Helleberget, ei 7-g mAl stor rku-
tro) mod grasbakker, skoghoft og leirskifer-berg.

Most interessantvar Centaurep nigra med rikelig
og i€vn fordeling over hele lokalitetsn. Ellers fant vi
begge Verbascum-artene og et rikt uwdg av (ssr-
vendte tonterglartor pluss de to lorvilEte artene
Cornus alln (var. siblrica?) og Cotoneastet lucidus.
D,e t'e Sedum-artone annuum, acre og reflexum ble
litt nsyere saumtart og sammenlignet.

Den andre lokaliteten var Sandfarhus-leiret, ei ca.
30mAl stor strandeng ved Stjordalselvas gamle leie.

Storsts dominanten her var tilsynelatende nord-
amerikaneren htpinus n@tkatensls, den dannet tetto
kratt over store omrdder. yttorst mot dot gamle elve-
leiet tant vi en annsn ekspansiv art, nbrdasiaten
flosa rugosa, som i likhet med sandlupin her hadde
funnet optimale (og lik de opprinnelige) vekstforhotd.
En annen krattdanner var Hipphae rhamnoldes.
Ellers var artsmengden hsy og s@rpreggt, men
sneste ny'funnet (?) var polygonum lrydropiper. vi
lett€ forgj€ves etter Gemianeltabart'ca (bebgd herfra
1984).

Ny E6 til Trondheim plantegges bygd gjennom
dette sarpregete vitrnarksomr6det innCn t-992.

Det tredje stoppestedet var Statsns forsknings-
stasion, Kvithamar.

I tillegg tll stort artsmangfold i b€rgone ved forsk-
ningsstasjon€n, er her innfort en mengde nye b6de
norske og utenlandsk€ arter. Av norske arter i sta_
bif uMkfing over 10-20 dr kan nevnes Semryrvtvum

Euphorffia cyparlssrbs, Viscum atbum (pA
rognl, l-athyrus syryestris q Synphytun-artene oiiri_
clnsle ogasprum og antakelig hybnden peregrlnum.

Tre av forskn.stasjonens ansatte med Mons Fls-
nes ispissen ga en m€ngd€ interessant informasjon
om utsnlandske arter, fonologiske mAlinger m.m.

Tot Bioryen
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11. segember. Sopptut til Ekneonrddet
(Fellestur med N)tt€vekstforeningen)
Turen gikk fra Asen Samvirkelag til terrenget ved
Sottjonna pA grensa mellom Frosta og Ekne i Levan-
ger hened, et yariert barskogomr6de mod rslativt
mye fuktige marktyper og tildels svart god bonit€t.
Artsuvalget ble godt, selv som d€t hele ble sterkt
dominert av traktkantarell. Materiale av traldkanta-
rell og gul trompetkantaroll herfra blo av Nyttovekst-
foreningen lovert inn til bq-mCling: D,en forste ga
1890, den andre 776 Oqltg, altsA relativt hoyt (en
parallell fra Stod ble no€n dager senere mAh: 180
bq for raKkantarsll og 412 tor rompetkantarell).

Ellers ble materiele av sA mye som mulig tatt hand
om for nesto dags utstiling, men sensasjonene ute-
ble. Dagens folg b€ste funn var ny nordgrense for
orerarsopp (Gyrodon llvidus) under lunsjen nede ved
sdrc Sottionna, men ogsA arter som keisersopp
(Catdlnl as m a t n per I al e) og tlresnegleh all ( U maceF
la guttda) bl€ domonstsert. Ekskursionen ebbet ut
etter lunsj pga. sterkt regn.

Slgmund Siverfsen

Nord-norsk avdeling
lrsnetding 1988
Nord-norsk avdeling av Norsk botanisk forening
hadde pr. 15.10.1988 102 b€talende medlemmer,
herav 67 A-m€dlemmor, 35 &medlemmer og ett livs-
varig medlem. tlette er en nedgang pA 6 fra 1987.
Av A-medlemmene mottok 65 bdde Blyttia og Polar-
flokken, og 2 bare Blyttia. Av de 39 Smodlemm€ne
mottok 34 Polarflokken. De resterends 5 er familie'
medlemmer uten tidsskrift.

Styret har i 1988 hatt folg€nd€ sammens€tning:
Torbiorn Alm (formann), Geir Mathiassen (kasserer),
Ann Marie Odasz, lngvild Sigstad Begg, Eli lsaksen
(styromsdlemmer), Edel Nosie, Mats Nettelbladt (va-

ramedlemmer).
Pr. 15.10.1988 har vi hatt to m€dlemsmoter og to

styremotsr.
20.1. Oddvar Skro: Kuldstilpasning og vekstav-

gronsninp hos skandinaviske liellplanter.
4.5. dpenb lysbildemote.
Polarflokken er hittil i 1988 kommet m€d to hefter

pA henholdsvis 156 og 56 sider. Reidar Elven og
Brynhild Morkvod er redaktsrer ut 1988.

Ekskursjoner 1!N8
1.-7. august. Notdtsk botanlsk ekskursion til Nordrei-
sa, Irorns
Ekskursion€n var 2delt, seks dellakere fulgte Hert-
vig Safa pA fottur over vidda, (se eget refera$
mens 29 d€ltaksre og ledere hadde hovedbase pA

Sappen leirskole 3 mil oppe i Reisadalen.
1. august var ankomstdag til Sapp€n, uten pro'

gram. Etter middag fikk vi likevel se sibirturt og
hostmarinokkel.

2. august. Javreoaivit naturreservat stod pe pro-
grammet. Ett lag fikk skyss opp anleggsvegen fl
Gapperus, til ca. 650 m o.h. En stor dol tok brattv€-
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gen til fots oppover Javreoaivit{ellet, svert brett.
Javreoaivit er et klassisk plantslioll med mange
nordlig unisentriske og andre sjeldne flellplanter.
Samtidig er det ogsA €t godt sommer/hostb€ite for
opptil 8 fiD rein pA en gang. 1988 var et heldig Ar,
varet hadde vert godt i veksttiden og vindretning/
klima fsrts til at rein€n holdt seg borte lenger enn
vanlig. Sjelden er sA mange arter s€tt <teroppe i sA
god blomsfing som iAr. Sibirnattfid og snosgeme.
blom var kanskje det gjeveste for do som fikk s€
dem, men sibirkoll, fiellmarigras, liellsolHom, lielhal-
mus, brannmyrklegg og ullmyrklegg og mange andre
var ogsA morsomt A fA sa. OgsA <le som kiorte opp
fikk st godt utbytte av turen. Men upA dagen kom
det svert tett tAke og regn. Ledolson var svert glad
da alle kom vel ned stter en hard tur.

3. august. Royeldalen, Avkofjellet og Balgesoaivit.
Royeldalen tar av mot ost nederst i Reisadalen. Vi
fulgte sist en traktorveg gjennom frodig grAor-
heggeskog mecl strutsoving. De flests fikk se avko-
valmue pl denne turon, og de som orket gA videre
fikk oppleve svartkurle som ellers ikke er tunnet i

Nord-Norge.
4. august. D,st ene lag€t startet fra vegenden ved

Saraelv og gikk til fots langs Reisaelva innover. D,e

passerte furuskog og frodig flommarksskog. Ellev€
persc,ner i d€t andre lagst startot fra Saraelv mecl

elvebAter. Her var dgt solve natursn i Reisadalen vi
hadde aller mest lyst til A vise fram. ElvebAtene fsr-
te oss ca. 2 mil innover. Dalen er smal med bratt€
kantor, elva bred med lite fall, frodig ffommarksskog
langs kanten€. Reisa nasi)nalpark ble oppr€ttet 28.
november 1986. Vi steg i land ved inngangen tl
parken og gikk en tur til fots. D,en frodige flommarks-
skogen av bjork, vier og hegg inneholdt struts€Ylng'
Akerbar, bringebar, rips og finnmarkslweke. L€ngr€
opp€ | €lva fant vi sibirturt og mod€n villrips. Vi
mAtte lete en stund fsr vi fikk aye pA kveinhavre
heh pA kanten av elva. Flere sto ute i elva for 6 foto-
grafere planton. Etter kaffsrast pe bakken nedfor
Mollisfoss€n gikk vi nerm€re fossen. Kaldguts€t fra
fossen hindrer skogen i e etablore s€g slik at dot
er dannst sn stor sl€tte av ballblomeng nedfor fos-
s€n og ei bratt lAgurdi ved slden av den. SA snud<le
vi nedovsr med ett stopp pl hrren og beundring av

staselig storveronica pA sin vestgrense.
5. august var det langkioring forbi Storslott mot

Skiervoy til planteliellet Gjovarden. Mejland-har giort
fjeilet kjent. Her var det en frodig skogli A fors€re
fsr vi kom opp pe snauli€llot med endel intorsssan-
te lisllplanter, bl.a. rabb€tust.

6. august sto don subarktisk€ strandsnga ved
Roisaudop€t for tur. Den 12 mil lange Reisaelva har
dannet en svar slette ved Reisafiorden. En stor del

av sletta er bovokst m€d strandvegetasjon. To storo
dreneringslop forer tidevann langt innover sletta og
gir diss€ delene salttlilende vogetasJon. Langs dre-
neringssporene vokste belter av fiorestan, polstan
og pA litt tonere mark grusstarr. Store b€lter av
rsdsvingelsng opptrAdte ellers med en nyd€lig pur-
punod/rustro<t farge. Innimellom stod store meng-
ier av fioresote (Genttandta detonsa) som mA ha



vart et syn i blomstring. Eskimomure (potentiila ege-
dtl) er ne'r sin ssrgrens€ og bidrar til strandengas
subarktiske preg. Den knottlille ishavsstarren dannet
store samfunn. Sfandskolm og sstersurt fikk vi s€
pA rasteplassen. Strandenga er foreslltt som natur-
reservat, men den kan vere truot av veiomlegging.
Om kvelden var det fest for de som kom fra vidda.

Uv Molster

1.-5. august. Tur gjennom Njallaavzi
Som del av hovudekskursjonen i Nordreisa vart det
anangert ein tire dagars tur til dei indre omrAda av
Reisa nasjonalpark. Turen var ikkle innsikta mot A
finne sA mange sjeldne artar, mon moir mot I opple-
ve det storsHtt€ i ei av dei mest gedigne villmaikEr
i Norge, der lA menneske utanom reindriftas folk har
sett sin€ fotefar. Variasjonene i geologi og vegeta-
sjon og graden av urort natur var attraksjonane for
dei I som la ut.

SA vidt vi veit har ingen botaniker gAtt heile denne
ruta tidlegare. Dei fA stiane er utydsleg reinfekk i
sklerien - den meir enn knehoge dvergbjork-vegeta-
sjonen pA Vidda. pe tursn passerte vi gr6nsa mJom
den eigenuege Finnmarksvidda og Raisduoddar -
Reisavidda - den vesflegaste delon av det samiske
kjemeomrddet. S€nralt i Raisduoddar er Njallaavzi,
.let vestlege Ullop€t til Reisavassdraget. Defte om-
rAdet dannar ein Hgtielt-sone pA glensa mollom
Norge og Finland, der elvefara har skifta etter siste
istid, og der planter og dyr har vandra inn frA Fin-
land til Nord-Troms og Finnmark. Omrldet er
gjennomskore av gdrssaer, dvs. istids{rsftdalar
T€d e'.! merkeleg varmekjar og torkeprega vegeta_
sjon. Kontrasten mellom Raisvuobmis palsriyrar
(cflekktundrar) og gArssaene er det store spennings-
momentet under denne turen.

^ 
J- august._V-i gjekk frd bilvsgen ved Stuorajavri til

Giikesaiva. Pd vegen passertd vi enorme m6ngder
moden molt€.

Neste dag var eit botanisk hogdepunkt. For forste
g_ong besohe ei storre grupp€ botanikarar det om_
rAdet i GAikefielbma som vart tunne i i979. Det er
eit rikmyromrdde med floire tusen indivict av myrsitd-
re (Saxifraga hirculus) - truleg d€n storste forekoms-
toni Norge. - Vi fann ogsd igjen den nye nordgrensa
for innlandsforma av saftstjerneblom, (stettarii cras-
sitolla vat. qr/udosa), kj€vleston (Carex diandre,
hodestorr (C. capitata), sumpmaure (Galtun uligino-
syn) og smdsivaks (Scirpus quinqueftorus), som er
sjeldne i nord, isar se hogt (,f50 m o.h.).

M tok ogsA ein runde i det intoressanie nedsmel-
tingsomrldet for palsar narmaro Raisjavri. Bdde
topografisk og botanisk sr dette omrAdet unikt. Eit
naturleg blikkpunkt er rKvitsalsenr med store meng_
der kiselgur fre tidlegare sjsbotn like etter istida.

_ 
Der fann vi fappstorr (Carex tappnica), kvitstorr

(C. btalor), vrangull (Eriofitorum medlum), brannull
(E. russeolum), nykkesev (Juncus stygius), smAvier
(&llx arbuscula) og btokkevier (5. nirttttddes).

Resten av 2. dag vart ein hard marsj i ausande
regn ftam til Steindalen sor for Njallaavji. NA var vi
for alvor i villmarka, med en heil dagsmarsj fram til

folk, vete og frosne rundt bdlet. Den 3.8 brukte vi
nede i sjolv€ Njallaavzi. Ulendte tjellsider, toft skog
og stadig kryssing av elvar og vAilende var Ein hard
torn tor all6, mest for Gunvor lverson (/9 lr), som
tok alt m€d eit usliteleg humor. Botanisk var det
mest A finne ved NGUs gamle leir vest for Avzevar-
ri: Brudespore (Gymnaduia conopa), kongsspir
(Pedialaris scefirumeardinum), hodeston (Carex
capitaf4, og ein merksl€g forekomst av engfiol (Vio-
la canina). Ute i d6n tette vieren ved elva var det rik
hogstaudevegetasjon, m€d lappflokk (polemonium
acutiflorum) som den gievaste.

Akkurat her fann NGU uran i sekstiAra, men fore-
komsten var for fattig til drift - hetdigvis. - Det glr
rykter om at det ogsd er funne uran i GAikefielbma,
og at det var derfor NGU ville ta dette rike omrddet
ut av nasjonalparken. Men ogsA dette omrAdet er
nA verna.

Doi sprakaste nldde A besske kalkstottene og
granforekomsten i Jiettanasgdrssa for vi slo leii.
Dette er den einaste kjente ville granforekomsten i
Troms, i ei solvend, bratt bjorkeli pA 4g0 m o.h.

Nest€ dag gjekk vi ovsr Njallatakko, og sAg hi-
systema til fjellrovsn (njallaen) fleire stader. Vi slo
leir ved Ho-akkanjavri. Neste dag kryssa vi Getkg_
johka og nAdde Nedrefoss om kvelden.

Hdrtvig Saltrc

16. iuli Lyngsdaten

P.l vi har fA opplysninger om floraen i Lyngsdalen,
blir dette et tyldigere ekskursjonsreferat ennianlig.

Fra Furuflaten forer den slake Lyngsdaten cal g
km inn. i Lyngenhalvsya i vest-nordvesdig retning.
De geologiske forhold sr varierte, spesleltiden osi_
lige delen av dalen. Uko etterat en i Furuflatenom_
redot har passert et lag kalkspatmarmor, krysser en
6t p,ar beltgr av mykere bergarter som glimmerskifer
og fyllitt (Sigmond ot at. 1981-gg). Mesteparten av
delen €r bygd opp av gronnstein og amfibolitt. Inne
i Dalbotn (knapt 8 km fra Furuflatenfgrenser amfibo.
fitten mot gabbroen som Lyngenhaliaya er sA kjent
for.

__Dalen er lett A ta seg fram i. Dalbotn ligger bare
217 m o.h.

Den forste halvparten av turen innover gikk gjen_
nom- gammel sng, utmarksldtter og beitemaiker.
Ogsd gammel bruk av skogen sat6 sitt preo pA
dalen. At detts var en bruksmAte som nA va-r pA
weg ub, vihet fortatte stokkelag og bjorkevedskjul
tydelig om.

,Mer.og mer gikk den gamle genevegen over til
sti og brukslandet over til skog - bjorkeskog med
inns!?S av rogn, otder og setje. Hist og her Jannet
forskjellige viorartor (solwier, ullvier og tappvier)
kratt ved stien. Pd sine steder gikk ogsA rips'(hr.bej
splcatum) og bringober (Rub'ts idaeus) inn. Eineren
var A se hele vegen, og pA torre og tyslpne plass€r
inne i skogen var d6n et sikken innitag.
. Omlag 7 km ovenfor Furuflatsn gjorde lausavlei_

ringone seg mer og mer gjeldende. balen vider seo
ut mot deltaflata Dalbotn (Fig. 2). Framfor oss hadd6
vi Sydbreen og tit hoyre V€stbreon (Fig. 3). Bak
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Figur 2. Dalbotrt
(217 m o.h.) Fra Jiek'kos-
kAp'pi. Foto: Ola Skifte.

Sydbreen og mollom denno og vestbre€n resel d6!
m-enige Jiek'kevarre opp - det hoyeste fjellet i

Troms fylke - pA 1833 m.
Benum (1958) nevner Lyngsdalen' men det er

bere som saml€navn ior sfieder han har b€sokt pa

Pollneset, i Lyngspollen og I KvalvikomrAdet. Og av

de mange aktuell€ utbredelseskart som gr publisert

i rThe flora of Troms fylket (B€num 1958)' kan en

ikke se at det foreliggor noen utbr€delsosdata fra
sjolve Lyngsdalen. Sl vidt en kienner tl har ingel
tb,tanikerqbesokt Lyngsdalen fsr i 1986 da' Davld

Mardon og Raymond Parks og und€rt€gnode var

en trr opp€ i Jiek'keskAp'pi foran Vestbreen. Hsn-
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Figur 3. Vestbreen' Fra
Dalbotn. Foto: Ola Skifte.

sikton m€d turon var A iaktta plantokolonisoringgn

og etterlolgende suksesjonsstadler pA morsne foran

ei bre under dlbakerekking (Mardon 1986).

Som i 1986 var mAlet vlrt i 1988 e fa et inntrykk

av plantev€ksten pl morene toran ea bre. PA <delta-

slettar nede i Dalboh obsorverte en forst og fremst
en yelglabfort v€gotasion av reinros€ (Dryas octope-
tatil. Pe eFeavlelringene her nede var ogsil en art
som sveltufl (scirpns lwdsonlanus) svart vanlig.

Oppover i det lAgvokste blorkekrattet mellom DaF

o6ir og Jiek'keskap'pi observerts en bAde i 1986

oo 1988 llere steder i storsteinet ton€ng rabbestan
(Carcx gtrciatis). PA Lyngenhalvoya var d€nne artan



tidligere bars kient fra en vokseptass pA Jegervass-
tinden i Ullsliord (Benum 1958). I den dvergahige
krattvegetasionen ovenfor Dalboh sA en flere steder
reinrose sammen med surbunnsplanter som blAbar
(Vacclnium nyrtlllus) og blllyng ftrylldrce caeru-
,oa). Spesielt interessant var det A se rosslyng
(Calluna wlgarls) oppfe i dntimt s€lskap, med rein-
rose. Gabbromatsrialot som breen bringer fram her,
s€r ut til A inneholde nok naring til at krevende ar-
tsr som reinrose kan trives her. Forholdet syntes A
vare enda mer tydglig lenger oppe.

I Jiek'keskAp'pi rakk vi opp til ca. 350 m o.h. Pio-
nerplantene pA rnylandeb her syntres A vere: fjelt-
syra (Oryria digyna), fiellarve (Cerastium alpinun),
fjelfsmelfe (Silene acaulis), fielttiareblom (Lychnis
alpina), gulsildre (Saxltraga aizoid*), reinrose (Dry-
as @toptala), norsk vintergron (forola noruegtca),
kantfyng (Cassiope tetragona) og rabb€siv (Juncus
tritidus) for A nevne noen. Morenefloraen reprsson-
tersr altsa bAde krevende arter og arter som €r mer
nsytrale m.h.p. neringskrav. Av buskEr skal herfra
nevnes vanfig bjork (Betula pttucens) og svartvier
(Sallx nigrlcans) - og ikke A forglemme smAvier (Sa-
lix arbuscula) som ogsl var vanlig pA grusflatene
nede pA Dalbotn.

Den mest interossanto artgn fra moreneomrAdet
opp€ i Jiek'keskdp'pi syntes A vare ktAved (Myrica-
riagermanlca). Voks€maten her bryter med slik arten
opptrer ellers. M€ns de vanlige vokseplassene er
banker vod bekker, elver og vatn (Benum 1958, Lid
'1985), forekom planten her i strorstein€t morene-
terreng i vier- og bjorkekratt - der ogsd rEinrose
gikk inn! Lokalilreten i Lyngsdalen er den vesiligste
for arten i Nord-Troms (Benum l9S8).

Under turen opp Lyngsdalen ble det observert
omlag 175 karplantearter. Tross at samilige obser-
vasioner representorer lokale nyangivelser, skal jeg
her utover d€ artene som alt er ngvnt, bare ta med
talgende 20l.

Fjeff-fok (Cystopteris montana), skifrig grunn iskogs-
vegetasion, omlag miclt i dalen ved bekk.

Ormetelg (Wopterls filix-mas), tsn skifrig grunn i

skog.
Dvergsnelfe (Egursetum sclrpoidu), i Jiek'keskAp'pi.
Ffrbfad (Paris quadrlfolla), den ostlige del av dalen i

beitemark.
Smetveblad (Ustelacordata), i lauvskog midt idalen.
Finnmarksrsrkvein (Calamqrostis lappnica), beit*

mark, den osdige del av dalen.
Fjeff bunke (Dxctanpsia alptna), Dalbotn.
Lemenstan (tromsstarr) (Carex macloviana), ved

kjerreveg i beitemark.
Fieffstarr (C. nuvqia), bl.a. iskog ved sti.
Myrtevier (Saltx myrslnites), Dalbotn.
Rynkevier (5. reticulata), skifrig grunn.
Kildeurt (Montia tontana), ved kjerreveg i innmark.
Markjordb@r (Fragarta v6sca), skifrig grunn i skog,

omlag midt idal€n. Sjelden i LyngenomrAdet!
T€pperot (Potentiila erwtQ, i skog. Merketig sjeld€n

utover kystomrAdet i Troms (Benum 1958).
Setermjeft (Astragalus alflnus), flere steder.
Mtolbar (Arctqstaplrylc wa-ursl), torr skifrig grunn.
Bergveronica (Verwica truticans), som ormetelg.

Synes sjelden i omrldet.
Legeveronica (V. otticinalls), i skog. Ogsi sjetden i

dndre LyngenD.
Fjolltettegras (Pinguicula al{na), skifrig grunn.
Fjelfpestrot (Petasites frtglda), ogsd en sjetden art

pd Lyngenhalvoya.
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En morfologisk analyse av lyssiv
(Juncus effusus) og knappsiv
(J, conglomeratus) ved hjelp av
numeriske metoder
A morphological analysis of Juncus etfusus and J. conglomeratus

Odd E. Stabbetorp

Botanisk hage og museum
Universitetet i Oslo
0562 Oslo 5

Lyssiv (Juncus e/flsus L.) og knappsiv (J. conglome-
ratus L.) fsres til underslekt Genuini Buchenau i

Snogerup's (1980) behandling av Juncus L. i Flora
Europaea. Underslekt Genuini er forst og fremst
kiennetegnet ved at strAene ikke har andre blad enn
d€t store stotteblad€t for blomsterstanden. D,ette

bladet er langt og opprett og stlr i forlengelsen av
strAet. Blomsterstanden, som egondig anlegges fra
den overste delen av skuddet, blir presset ut til si-
don, slik at d€t ssr ut som om den stAr midt pd
strlet.

Undersl€kten har I arter i Europa, hvorav 6 finnes
i Skandinavia: (1) J. eftcus L (Lyssiv), 2n=40;42(21
J. conglomeratus L. (Knappsiv), 2n=40,42; (3) J. in-
flexus L. (Grdsiv) 2n=40,42i (4) J. ba/ticus Willd.
(Sandsiv), 2n40,84; (5)J. arctrbus Willd. (Finnmarks-
siv), 2n=84&4; (61J. filifornis L. (Iradsiv), 2n=80,84
(Kursiverte kromosomtall er kjent fra Skandinavia).

De andre europeiske artene er J. pyrenaeus Timb.
-Lagr. & Jeanb. som er endemisk for Pyren6ene
(kromosomtafl ukjsnt), q J. iacquinii L., bare kient
fra Alpene og nordre Appenninene, (2n=ca. 170).

Artene 4, 5, 6 og de to mellomeuropeiske artene
har opprefte strd i rekke fra en krypende, underior-
disk stengel, mens striene hos 1,2 og 3 €r samlet
i tette tuer. J. inflexus skiller seg fra 1 og 2 ved 6
ha seks stovbar€re (mot tre i 1 og 2), og ved at
strAene har mark€rt grlblA farge.

Tifsammen utgjor aftsa J. effusus og J. conglome'
ratus en enhet som er tett A skille fra andr€ sivartor.
Hvordan er det sl med forholdet mellom de to arte-
ne innbyrdes?

Det er tydslig at s€lv ikke Linn6 hadde noen klar
oppfatning av art€ne, no€ som gjenspeiler seg ipro'
bfemene med typifiseringen av J. conglometatus (se
f.eks. Agnew 1968, Snogerup 1970). Det er ogsA
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mitt inntrykk at mange botanikere foler seg usikre
nlr det gjelder 6 fore enkeltindivider til den ene eller
andre arten. til tross for at autoritative florav€rk som
Flora Europaea, Lid (1985) og Hylander (1953) angir
klare skillekarakterer. Hylander (1953) og Snogerup
(1970) bemerker sp€siElt at i folge deres erfaring er
arten€ godt adskilt€. tlette stir i sterk motsetning
til Kiisa (1962) som, basert pA tsjekkisk materiale,
anser de to artene som ytterpunkter i et morfologisk
continuum.

OgsA nir det gjelder vurd€ring av forekomst av
hybrider mellom artene, ster Kiisa's (1962) arbeid i

motsetning til ovrig litteratur. Han anser variasionen
i det tsjekkisk€ materialet som resultat av en betyde-
lig og stadig p6gAende hybridisering og tilbakekrys-
ning (Kiisa 1962). Hylander (1953) skriver at hybriden
mellom arten€ (uppges funnenr noen fd steder i

Sverige. Snogerup (1970) oppgir funn av sterile
hybrider i svensk materiale. Stac€ (1975) pApeker
at J. etfusus og J. conglomeratus b€gge er variabl€
arter, og at mange hybridregistreringer fra de britis-
ke ayer fremdeles skyldes at enkeltartenos varia-
sionsmsnster er misforstaft. Hybridene som er
funnet pl de britiske oyer synes A vare fullstendig
fertile (Stace 1975). Agnew (1968) antar introgr€sion
ut fra studier av 6n skotsk og 6n walisisk popula-
sjon. Hybriden ble bare funnet pi hoyereliggende
lokaliteter (Agnew 1968), men den oppgis ogsi fra
lavereliggende omrdder i Nord-England og ostre
Skottland (Stace 1975). Hybrider er ellers rapportert
fra Frankrike, Tyskland, Nederland, Romania, Sveits
og Newfoundland (Stace 1975). I herbariet i Odo (O)

ligger det 16 ark med norsk materiale etikett€rt som
J. conglomeratus x effusus.

Bdde i Storbritannia og Tsjekkoslovakia later J.

conglomeratus til a bbmstre noe tidligere enn J. effu-
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sus, msn som regel ovorlapper blomstringsperiode.
n6 (Agnew 1968, Krisa 1962). Kunstige hybrider er
ikke kjent.

Okologien til de to artene er meget lik. Begge
vokser tuktig, helst i kulturpdvirkede omrAder som
grofter, veikanter og gammel, tuktig beitemark. Ag-
new (1968) bemerker en tendens til atJ. congtomen-
tus foretrekker habitater med noe mer basisk
jordsmonn enn J. eritrsus. Snogerup (19g0) angir
imidlertid J. congluneratus som noe kalkskyende. I
fofge Hyfander (1950) vokser J. congtomeratus
rogdma pi lerar. Ogsd utbredelsen i Norden er storl
sott sammenfallende (se kart i Fagri .1960, Hul6n
1 971 ). De er begge kystarter. J. er?usus folger kysten
nord Uf Hefgeland, mens J. conglomerctus finnes
hElt nord til Vestsrabn.

D€t foreligger ingen studier av norsk materiale nAr
det gjefdor variasjonen innen J. congloneratus/effu-
sus--komplekset. MAlsettingen m€d dettE prosjektet
er A belyse variasjonsmonsteret i norske iopuiasjo
ner av artskomplekset. Spesielt vil det bli vurdert
hvorvidt artene er morfologisk distinkte, eiler om det
finnes gradvise overganger mellom typene som er
beskrevet som arter.

Material€t er b€nyttet til undervisning i numeriske
metoder pd et kurs i systematisk botanikk ved UnF
versitetot i Oslo. Siden disse metodene er ukjente
for mange, har jeg ogsA satt meg som mAt A bdskri-
ve de viktigste prinsippone for disse.

Materiale
Det ble foretatt innsamting av individer fra 5 forskjeF
lige lokaliteter (som eventuelt representerer blin-
gqg_spopulasjoner):(1) Te. Kviteseid, Syftestad (ML
699851) i velkant, Inger Nordat 15/9-1987 13 indivi
der); (2) Te: Kviteseid, Sundet (ML 7g6Si9) iveikant,
lpggr Noggl 2219-'t987 (5 individer); (3) Cr: Rotvsoy,
lgky{ed (PL 136716), ved tystoype antagt 1981,
Odd Stabbetorp 15/8-1987 (18 iidivider);-(4) VA:
Farsund (Usta), LundevAgen (LK 69fit99), rik stran-
9glglr4ant svartorskog. Oddvar pedersen 31/&
1987 (10 individer)(5) VA: Lindesnes (Sor-Audne-
dal), S f. Hoyland (LK 959428), fattig fuhengomrAde,
Oddvar Pedersen 15/9-1992 (10 individer). Herbarie-
materialet oppbevares i Oslo (O).

Metoder
Unclersshe karakterer
Fra hvert individ ble 3 v€tuwiklede str6 ptukket ut
tilfeldig. 't5 karakterer ble forsskt mAh pA hvert srA
Clabell 1). Ytterligsre to karakterer ble laget som
kombinasjoner av de opprinnelige. De fleste av ka-
rakterene (merket med stjem€ i tabell l) bte plukket
ut pe grunnlag av Agnew's (1968) studier pA britisk
materiale.

MAlingen av karakter€ne bl€ utfort av studenter
Of_lu1set BB 210 (sysrsmadsk boranikk) hosten
1987. Siden no€n karakterer innsbarer en viss sub-
jektivitet ved mAlingen, ble materialet fra de forskjel-

lige lokalitetone tordelt best mulig mellom studente-
ne.

Karakterene 10, 1 1 og 13 viste seg meget vanske-
fige a m6l€, delvis fordi innsamlingen sgedde seint
i sesongen. De er derfor utslatt av analysen.

Periantfargen or bstegnst som dysr hvis periant-
segm€ntene er lyst brung langs kanten og grsnne
eller gronnaktige pA midfrrerven og de sentrale dele-
ne. Med rmorlo periantfarge monss at p€riantseg_
mentene er msrkebruke i kanten og bleikt bruna i
de sontrale delene (aldri gronne). Alle individene
kunne plasseres i en av disse to katregoriene. Fargen
pA bladslirene er delt i to fategori-er: Med dyier
menes bleikbrune ellsr olivenfargede slirer, med
(morkeD mengs svarte eller morkt rodbrune slirer.
Loen ta individer lot seg ikke klart ktassifisere, og
disse er angitt som intermediarg.

Fsrvidere analyse bl€ ytt€rligere 5 karakterer fjer-
n€t. Karakterene 1, 2, 3, 4, som alle beskriver
blomst€rstanden, inngdr i karakter 16. Bare karakter
1 ble analysert vidore i tillegg til karakter 16. Videre
€r del forskjellen i lengde mEllom yfe og indre peri-
q1lb_lader som Er oppgitt d skifle arrene (Agnew
1968). Karakter 7 q 8 ble derfor qemet, min6 fa-
rakter 17 ble beholdt.

De resteronds 9 karakterene (nr. 1, 5, 6, 9, 12,
14, 15, 16, 14 ble analysert ved urrke klassifika-
sjons- og statistikkmetoder. Klassifikasjonsmetode_
ne har som mdl d finne eventuelle diskontinuiteter i
materialet. De statistisks metoden€ belyser holdbar-
hoten igrupp€ringene, og hvilke karakterer som kan
anses for gode skillekarakteror mellom grupp€ne.
Jeg vil her presontore noen av de viktigste priidippe-
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no for slik enalfs€. Felles for klassiffkasjonsmetode-
ne som-ei bonyttet (UPGMA, MDS, PCO, MST), er
at d6 bb utviklet pA 196&tall€t, i forbindelse med
oppblomstringen av fenetiske metoder innen taksG
nomi.

Analysene ble dels utfsrt med hi€lp av VAx-
anleggot ved USE, Universit€tet i Oslo, dels mod en

IMB AT microcomPuter.

UlikhetsmAl
Grunnlag€t for klassifikasjonsmotod€ne er at det
foreligger et mAl for ulikhet mellom indiviclene. Pro-
blemet med A lage et godt ulikhetsmel ligger i at
karakterene gr sv€rt forskjellige. Hvordan skal vi
kombinere informasionen som ligger i bladlengdor
(malt t.eks. i cm), antall av f.eks. blomster og hvor-
vidt planten har msrke eller lys€ blomster? Noen
(f.eks. blomsterfargen) er renten/ellen karakterer
(kvalitative karakteror) som bare kan anta b€stemt€
verdier (f.eks. rmorkr, rlysr). Andre er lengdemAl

som teoretisk kan anta en hvilken som helst verdi
(f.eks. srllengden), mens atter andre angir et antall
og kan dermed baro anta heltallsvsrdier (f.eks. an-
tall ribber).

Ulikhetsmalet mA kunne kombinere disse ulike
typon€ av variabler, ved forst A $are dem sammen-
lignbare. Vi gjor derfor fsrst om de kvalitative
karakterene slik at de angis med en tallkode. I Jun-
cus-materialet gieldsr dette karakterene periantfarge
og bladslirefarg€ som er mdlt samlet for et individ.
Stre med lys periant har fAtt verdion 0' de med
mork p€riant vordien 1. Tilsvarende er lys bladslire-
ferge angitt som 0 og mork som 1. Individer mgd
interm€di@r bladslirefarge ble gitt verdien 0,5.

I do ovrige karakterene toreligger det 3 mAlinger
for hvert individ. For klassilikasionen er det individe-
ne vi snsker 6 analysere, og ikke de enkelte streen€.
De 3 verdiene mA derfor reduseres til eft mAl som
gjefder individ€t. Jeg har valgrt A bruke medianen.

Medianen for et sett mltinger finnes ved 6 nummere-
re mAlingene som pA en rpremielister: MAlingen med
lavest verdi. flr nummer 1, den med nesdavest fAr
numm€r 2 osv. MAlingen med det midterste nummg-
ret tilsvarer medianen. Hvis f.eks. antall mllinger er
15, er medianen verdien til den mllingen som fAr
nummer 8.

Det neste problomst er at tallstonelsen er sv@rt

forskjellig for de torskiellige variablene. Angitt i mi[i-
meter varierer strAlengden fra ca' 440 til over 1 fl)O
mm, mens blomstsrstandslengden varierer fra 12 til
30 mm. En forskjell pA 10 mm i strAlengde kan ikke
b€traktes som vesendig, mens en forskiell pl 10

mm i blomsterstandslengde b€tyr at de to strAene
vi sammenligner ligger i hver sin ende av variasjons-
breddon i materialet. For A unngl dette, mA karakter-
verdiene omregnes (transformeres) pA en slik mAte

at de kommgr pA en sammenlignbar skala. Dette kan
gjores pA flere mAter. Her er benyttet en formel som
I engelsk litteratur betegnes rrangingr. For I giore

om vsrdiene for en karakter finner vi fsrst den mins-
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te (xmd og d€n storst€ y€rdien (x,n J innen materia-
let. Hvert enkelt objekts vordi for karakteren (x)
regnes sd om ett€r formelen:

x-x
mm

Xr*r-Xrn[,

For objektet med den minste verdien (x=x,'.6), blir
det nye verdien 0; obiektet med den storste verdien
(x=x,*r) fAr verdien 1.

Nlr dette er gjort for alle verdier og for all€ karak-
terer, og de kvalitative karakterene er omkodet,
be$er matorialet kun av karakterer som varierer
m€llom 0 og 1. Ulikhoten mellom to individer i 6n
karakter kan nA defineres som differansen mellom
de to individenes karakterverdi. Maksimal ulikhet
mellom to individer blir sAledes 1, mens ulikh€ten
er 0 bare hvis individene har samme verdi for karak-
teren.

Ulikheten mellom to individer fAr vi ved A legge
sammen ulikhetene i hver av karakterene, og divide-
re med antall karakter€r, det vil si don gien-
nomsnitdige forskjell pr. karakter. Divisionen gior at
d€n maksimale verdien ulikhoten kan anta, er 1 (hvis
det ene individet har maksimumsverdier for alle ka-
rakterer og det andro har bars minimumsverdier).
Det innebarer ogsl at en kan beregne ulikheten
mellom to individer selv om vi mangler verdier for
noen av karaktErene.

Den beskrevne mAten A b€regne ulikhsten mellom
to individer, b€tegnes Gower's ulikhetsindeks (Go-

wer 1971). Metoden kan samles til en matematisk
form€l:

dr = 1/p q! pr. - lr.tl

hvor dn = ulikheten mellom individ i og individ j'

\1 = d'iln transformerte verdien var variabel k i indi-

vid i,

!r = den transtorm€rte verdien var variabel k i indi-

vid i,
p = antall karakterer

Dett€ uttrykket skal beregnes for alle par av indivi-
der i materialet. I Juncus-materialet er d€t 46 indivi-
der, hvilket b€tyr at ulikhoten skal beregnes for
46.(46+1)/2=1035 forskjellige par! Dette ville vare
svart tidkrevende for hand. For Juncus-matorialst
er verdiene b€regnet med programmst BDP version
3.0 (Rustan 19&4). Dette ble ogsA benyttet til inn-
lesing av data.



Klyngeanalyse
Ndr ullkhetene mellom individene er ber€gn€t, vil dot
vare onskellg A vurdere om individene kan grupp€-
res. Gruppene (eller klyngono) skal vare slik at
individene som plassores i 6n og samme klynge
skal ha smA ulikheter innbyrdes, mens ulikhetene
mellom disso og individer som tilhsrer andre klyn-
ger, skal vare storo.

tlette er nettopp formllet md klynganalyse
(=clusteranalyse). tlst linnes en rekke forskjellige
metodsr for dette. I detts arbeidot benytt€s UPGMA
(Unweighted Pair€roups Method using Arithmetic
averages, Sneath & Sokal 1973).

[a n vare antall individer. Le hvert individ utgjore
en klynge; vi har altsA like mange klynger som indivi-
der (n). M€d dett6 utgangspunktet utfsres sd folgen-
de arbeidsprosedyre:

1. Finn de to klynger som har minst ulikhet. L

eksemplet | figur 1a er den minsto ulikhet€n mellom
Individ 1 og 2. Figuren er et spredningsdiagram der
13 individ€r er mAlt i to karekterer som er plottet
langs henholdsvis x- og y-aksen.

2. Sll sammen individene i disse to klyngene til
6n ny klynge. Ulikheten mellom klyngene b€tegn€s
nivAet for sammenslAing for disse to klyngene.

3. Beregn ulikheten mellom den nye klyngen og
hver av de andre klyngene. Ulikhoten mellom to klyn-
ger beregnes som gjennomsnittet av ulikhetene fra
individene iden €no klyngen til individene iden and-
re klyngon. lnneholder for eksempel en klynge
individene a, b og c og en annen klynge individeno
d, e, t og g, blir ulikhoten mellom klyng€no lik:

dad + ds + daf + dag + dbd + db€ + dbt + d6n + d"6 + d@ + dc, + dcg

der f. eks. dad er ulikh€ton mellom individ a og indi-
vltl d.

4. Gjennom punktene 1 til 3 har vi fAtt redusert

antall klynger m€d 6n, og vi har beregnet de ulikheF
n€ vi trenger for A analysere vidore pA dette reduser-
te antallot klynger. Hvis antallet ne er redusert til en
klynge, er analysen ierdig. Hvis ikke, sC aA ut til
punkt 1 og gjonta prosedyren.

I skssmdet i figur t har vi nA 12 klynger. Vi fin-
ner at blant disse er avstanden mollom (4) og (5) den
minste. Disse slds semmen, sllk at det gjenstAr 11
klyngor. Don videre rekkefolgen av sammenslAingen
er: 6 mod 7; 9 med 10; (1+2) med 3; 11 med 12;
(1+2+3) med (4+5); (6+7) med 8; (11+12) med 13;
(1+2+3d+5) med (6+7+8); (9+10) med (11+12+13)
og endelig (1+2+3+4+5+6+7+8) med (9+10+11+
'12+13).

For en slik prosedyre fAr en klassifikasjoner med
alt fra to til n grupper. Resultateno kan samles pA
en oversiktig mdte i et dendrqratn. Figur 1b viser
dendrogrammet fra eksemplet presentert i figur 1a.
De enkelte sammenslCingene av klynger €r angltt
med prikkete linjer. Nivlet for sammensllingene kan
leses ut langs den vertikale aks€n idendrogrammet.

Klyngeanalysen ble utfort ved hjelp av prosedyren
CLUSTER i programpakken SPSSPC (Norusis
1986).

Ordinasjon
De enkehe individene kan anses som punktgr i et
mangedimensjonalt rom der hver akse representerer
6n karakter, og d€r avstandene mellom punktene
tilsvarer ulikheten m€llom individene. Hvis antatl ka-
rakterer bare var to eller trs, kunno vi plotte karakt+
rene mot hverandre i et tc' eller tredimensjonalt
aksesystem. For Juncus-materialet 6r det analysert
9 karakterer, og utgangspunktet i dette tiltellet er
saledes et gdimensjonalt rom. Dette er selvfolgellg
umulig A pres€ntere gralisk direkte fta rAtlataene.
Ordinasjonsm€todsno har som formAl I redusere

Figur 1. Eksempel pd
klyngeanalys€. a) Spredn-
ingsdiagram som viser
forholdet mellom 13 indi-
vider med hensyn pl 2
karakterer. Prikkoto linjer
angir ktynger pA utike
nivder. b) rosultatet av
klyngeanalysen presen-
tert som et dendrogram.

Clwter analysis - an il-
lustrated example.
a) Scafter diagram tor two
chancters showing tltE re-
letions D€/tween 13 indi-
vlduale. b) R€Euft ot tln
cluster analysls present€d
as a dendrqram.
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antallet dimensjoner til et fetell (helst to eller tre),
slik at ulikhetene mellom individene kan visualis€res
i snkle koordinatsystemer. Roduksjonen i dimsnsjo-
nalitet forer til at et ordinasjonsdiagram ikke kan
giengi ulikhetene eksakt. Ordinasjonsmetodene so-
ker derfor d bevare dsn viktigste sfukturen i

datas€ttet.
Som et hjelpemiddel til A vurdere hvor godt struk-

turgn er b€vart, prss€nteres ofte el minimum
spnning tree (MST, Gower & Ross 1969) sammen
med ordinasionen. Et rspanning teer for et antall
punkter n (her 46) b€$ar av n-1 (45) lanier trukket
mellom punktene pA en slik mato at alle punktene
er forbundet med hverandre. Lsngden av hvert
rspanning tre€r er dofinert som summen av ulikhete-
ne mellom de individene som er forbundet med en
linje. MST er det av alle mulige rspanning treesr som
har den minste lengdsn.

Non-metric multidimensional
scaling (MDS)
I MDS b€nyttes ikks ulikhetone mellom individene
direkte; de blir fsrst rangtransformert. Rangtrans-
formasion innebarer at man lager en (premielistet
tor ulikhetene: D€n minsto ulikheten flr rangverdi
1, d€n nestminste fAr rangverdi 2 osv.

I MDS mA man pA forhAnd b€stemme seg for
hvor mange dimensjoner man vil ha i rgsuttatet. I

€t rom med dette antall dimensjoner plasseres sA

hvert individ pl en slik mate at uoverensstemmelsen
mellom rangverdien for ulikhetene og rangverdien€
for avstandene mellom de to tilsvarende punkten€ i

giengivelsen blir minst mulig. Uoverensstemmels€n
mAles som (strossr (Kruskal 1964a), en funksjon
som varierer mellom 0 og 1 og ofte angis i pros€nt.
Algoritmen er beskrevet iKruskal (1964a,b), og inne-
berer til en viss grad en tprove- og feilemetoder:
Man tar utgangspunkt i en tilfeldig plassering av
punktene, og tlytter deretter disse pA en slik mlte

at uoversnsstemmolsene i rangverdier stadig blir
mindro. Resultatet er imidlertid avh€ngig av utgangs-
punktet, og det anbefales A prove forskjetlige tilfeldi-
ge startplass€ringer av punktene for A vere sikker
pA at man har funnet losningen med lavest stress-
funksion. D,en todimensjonale losningen som er
prss€ntert her, er don med lav€st stressvgrcli av i

alt 10 forssk.
MSD ble utfort ved hjelp av programm€t

MDSCAL.

Principal coordinate analysis
(PCO)
D€t matsmatiske grunnlaget for PCO er svart kom-
plisert. Prinsippene for metoden vil derfor bare bli
belyst ved et enkelt eksempel.

Anta at vi hadde mdh bare to karakterer for hvert
individ. Vi kunne da igjen gi en grafisk lramstilling
av individene i et todimensionalt koordinatsystEm
(Figur 2a). Anta videre at avstanden mellom par av
punkter i diagrammet glenspeiler ulikheten mellom
de to individone som uEjor disse punktene. En ana-
lyse av et slikt datas€tt ved hjelp av PCO ville
innsbare en tlytting og on rotas/on av aksesyste-
m€t. Flyttingen av aksosystemet skier pl en slik
met€ at dot nye origio ville ligge i tyngdepunktet for
punktone langs bAde x-aksen og y-aksen (Figur 2b).
Rotasjonen av aksone skjer slik at mest mulig av
den total€ variasjonen i materialet fanges opp langs
6n ny akse. tlon andre nye aksen skal stA vinkelrett
pl den forste (Fig. 2c). I eksomplet i figur 2 vlgiar
individ€ne to adskilts grupp€r, men ingen av de to
karakterene alene kan benyttes til i skille grupp€ne
entydig. Langs den nye x-aksen kommer imidlertid
grupperingen klart fram, hvilket b€tyr at en kom-
binasjon av karakterene kan skille gruppene.

Mens eksemplet i figur 2 kunne beskrives ved
hielp av to akser, 6r det nodvendig med et 9{imen-
sjonalt koordinatsystem for A beskrive Juncus-

o

a
O1

ao
a

1O

---- - 
--l

Kar.1

Figur 2. PCO for et todimensjonalt problem. Fra det opprinneligs aksesystemet med karaktereno som akser
(a) flyttes origo dl tyngdepunktet i punktsvermen (b). Deretter roteres aksesystemot (c). Prikkete linier viser
det foregaende aksesystemet.

PCO for a two4imensional goblem. From the original cha/acter axes (a) the origin is moved to the cen|/e
(b). Then the axes are rotated (c). Dotted lines represent the preceeding axes.
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matsrialet pA tilsvarende mAte. PCO tar imidlertid
utgangspunkt i dette mangodimercjonale rommet
og roteror aksene pA en helt tilsvarende mAte. Som
rosultat far vi koordinatono langs 9 nye akser, hvor
variasjonen langs den fsrste aksen sr d€n maksima-
le variasjon som kan fangss opp ey en rett aks€.
D,en n€ste akssn er den som fanger opp mest av
den gjenvarende variasjonen, osv. til all variasjon
er eliminert. Andelen av variasjonen som fanges opp
av hver akse kan beregnes.

PCO blo utfort i programmet PRINCO, skrevet av
Bjom Rorslett.

Mann-Whitney-test
Mann-Whihey-teston or b€nyttot for A vurdere hvilke
karakterer som skiller gruppene som klassifikasjons-

metodene fsrer fram til. Testen har den fordel at den
ikke forutsettor at karakteren er normalfordeh.

Mann-Whihey-toston (ogsa kient som Wil@xons
toutyalgstest) baseres pA <le enkelte individenes ran-
gerte verdier; i stedet for de opprinnelige verdiene
gis individet som har don laveste verdisn for varia-
blen rang 1, det m€d n€stavest verdi fAr rang 2
osv. Deretter beregnes den gennomsnitdige rang-
v€rdien for hvert av utvalgene. Testens nurrDypotese,
dvs. det utsegn€t man onsker A teste holdbarheten
av, er at karakteren har samme fordeling i den eng
som id€n andro gruppen (Gonover 1980). Hvis null-
hypotesen er sann, ville man forv€nte at d€ gien-
nomsnittlige rangverdiene var ganske like. Hvis
awiket derimot er stort, synes det naturlig 6 forkas-
te nullhypoteson. Sannsynligheten for A fA et awik
av den obs€rverte stonelso (eller stone) kan bereg-
nes, under forutsetning av at nullhypotes€n er sann,

(u
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Figur 3. Histogrammer tor
enkeltkarakterer. Over
hlstogrammet vises
maksimums-, median- og
minimumsverdien for hver
enkelt lokalitEt.
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og at indM(|ene i anabEon er et tlf€ldlg uwalg av
alle Individer som tlhsrer den ene eller <len andre
gruppen. Hyls den berognod€ sannsynlpheten er
mindre enn et valgt slgnllllrarcnd (her valgt til 5%
sannsynlbhot), sies forskiellen A vere signlffkant,
og nullhyp@sen bor fortastes.

Mann-Whihey-testen er utlort ved prosedyren
NPAR TESTS iSPSSPC (Norusis 1984).

Resultater
De enkelte karal<tererc
lndivldenes m€dianverdi for 6 av de livantitativs ka-
rakterene er illust€rt i ffgur 3. Ingen av dem ken
b€nyttes alene som absolutte skillekarakterer mel-
lorn grupper.

Blomsterstandlengden (fiS. 3a) varierer fra 12 til
30 mm. Det er stor overlapp mellom bkalitstene.
[ok. 3 er den mest variable.

lsngden av stotteuad€t (fig. 3b) varierer fra 7 til
37 cm. IndMdene tre lok. 4 og lo*. 5 fordel€r s€g
sv8rt likt i denne karaktoron. Tilsammen utgior do
€n gruppe som or adskilt lra bAd€ lok. 1 og bk. 2.
lndiyldene fta ]ok. 3 spenner ut n€sten hels varia-
sionsbredden.

StAlengden (fiS.3c) varierer fra 45 crn til 108 cm.
Totalt sett er dot lngen tendsns til dlskonffnultot.
Individone fra lok. 1, 3 og 5 ligger svart nar hver-
ardre i den oyro delen av variasionsbredden, mens
]ok. 2-individens har korto stA. IndMdene fra lok' 3
har den storste variasionen.

lengden av slire6pningon (fig.3d) varierer mellont
5 og 10 mm. Hver aY lokalitoteno dokker det mest€
av variasjonsbrgdden.

Antall ribber (fiS. 3o) verierer fra 14 til 47, samt
ot awikendo individ med 72 ribber. D€t er en frek-
vonstopp mollom 15 og 20 ribber, og en mellom 30
og 35 ribber. Av de 5 individone fra lok. 2 har 4
mellom 16 og 29 ribber, mens dot siste individet har
46 ribber. Tilsvarende har 6 av indMdens fra lok. 3
mellom 13 og 20 ribber; tle ovrige (med unntak av
indivfdet med72 ribber) har mellom 30 og 47 ribber.
lndivldene fra lokalitEt I har rolativt lik€ verdier
(34-41). Lok. 4 og lok. 5 er no€ mor variable, med
tyngdepunkt rundt ca. 35 ribber.

Tetthetsindeksen (fig. 3f) varierer fra ca 11 dl ca
90, samt en awiken(l€, sv8rt kompekt blomster-
stand m€d indeks 180. IndMdene fra lok. 3 spenner
ut h6l€ variasjonen. [ok. 5 har den hoyeste lokalF
tetsmodiansn.

Forskiellen i lengde mellom yfo og indrs p€rlant-

seoment er alltid mindre enn 1 mm. D'otto gior
kaiakteren vanskelig d mAle, og fors$eller pC 0,1

eller 0,2 mm mellom individer kan s$des unoyaktig
heter. Her presanteres derfor en inndeling av indivi-
done i to grupp€r: De hvor torskiellen er nar 0' og
de med ca. 0,5 mm forskiell Cfaboll 2). Ilet er ingen
tydelige forskjeller mellom lokalitetgne.

Fordelingen i d€ kvalitativo karal<brene bladslire-
ter$ og p€rlantfarg8 er presentsrt sammgn itabell
3. lndlvidene fra lok. 1, 4 og 5 har elle lys porlent
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(stt idivid fra lokalitet t hadde mistot blsdslirene
og er ikke r€gnot med itab€ll 3). Individene fra lokali-
tet 2 og 3 splittgs av perianttargon i (b to samm€
grupp€n€ som antall ribber giorde. Ingen individer
har kombinaspnena lys periant/lyse bladslirer og
mork periant/morke bladslirer.

Ut tra do egenskapene ved de enkette karaktore-
ne som er b€skr€vet hgr, synes periantfargen og
antall ribb€r I vare de mest interessante. lmidlerfd
ser det ogsA ut til A vare tydefuo tendenser i bladslire
targon og lengrbn ay stottebladet. Disse 4 karakF
rsne er pres€ntert samlot i et illustrort sprednings'
diagram i figur 4. Det er en tydelig samvariasion
mellom disse karakterene Individer med fA stengel-
ribber har korte ststteblad, mork periant og lyse
bladslirer.

Klyngeanalyse
Figur 5 viser dendrogrammet fra UPGMA-analysen.
Analysen sklller tydellg mellom €n stor gruppe (36
indMtbr) og en libn gruppe (10 individer). Ilen lille
gruppen flsvarer lndivideno m€d med( p€dant lfrg.
5, og bestlr av fire Indlvlder fra lok. 2, og 6 Indlvi-
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Figur 4. lllustrert spredningsdiagram med lengde
stotteblad og antall ribber som akser. Periant- og
bladslirefargen er angitt med symbol€r. Sitfer angir
lokalitet.

Pictoralized scatter diagram, with length of bract
and number of ridges as axes. Ught circle = priant
sqments light, dark circle = Friant selment da*,
ilght rectangle = basa/ sfeaths light, dark rectangle
= basa/sheatDs dak. Loalities arc represented as
numbers.
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der fra lok. 3. Innen den store grupp€n viser ett
individ fra lok. 1 og det eneste glenvarende i lok. 2
relativt liten likhet med gruppen forovrig. De ovrige
individene splittes overveiende etter geografisk til-
horighet Ostlandslokalitet€ne (lok. 1 og tok. 3) utgjor
6n undergruppe, ssrlandslokatitstene (of. I og i6f.
5) en annen.

Ordinasjon
De fsrste aksene i PCO-losning€n er vist i figur 6.
Til sammen fanger de to aks€ne opp nar halvparten
av d€n totale variasjonen i material€t. Konelasjonen
mollom de geomefiske avstandene mellom punkte.
ne i diagrammet og de opprinnolige ulikh€ten€ de
or bassrt p{, er 0,87.

En todimensjonal MDS-lssning er vist i figur 7.
Stressfunksjonen for denne losningen il 12,4o/o.

D,et er god overensstgmmelse mellom de to ordi-
nasjonene. Pd begge plottone er minimum spanning
tree (MST) tor datas€net tognet inn. Ulikheter som
inngir i MST og som er mindre enn 0,1 er tegnet
med heltrukken linje, ulikheter storre enn 0,1 er prik-
ket. De prikkete linjene burde sAledes vare longro
enn de helfukne, en egenskap som sr bedre b€vart
i MDS enn i PGO.

Begge ordinasjonsne viser den samme todelingen
av material€t som ble tunnst i klyngeanalysen. Innen
den store grupp€n kan sstlands- og sorlandslokali-
tetens skill€s.

Konelasjonene mellom MDS-aksene og de enkel-
te kvantitative karakterene er giengitt i tabelt 4. Alle
unntatt stralengden og forskjellen i perianflengde
viser signifikant korrelasjon med aks6 1. I tillegg
kommer forskjellene i p€riant- og bladslirefarge klart
ut langs akse 'l. Blomsterstandens lengde er b€dre
korrelert med akse 2 enn med akse 1, og dette gjel-
der i enda storre grad tetthetsindeksen.

Testing av enkeltkarakterer
Figurene 4, 5, 6 og 7 gjenspeiler alle den samm€
todelingen av materialet. Det er naturlig e anta at
disse grupp€ne representerer henholdsvis Juncus
et1usus (36 individer) q J. congtomeratus (10 indivi-
der). Ut fra denne hypotesen kan en vurdere de

Figur 5. Dendrogram fra
UPGMA-analyson. Siffer
angir lokalitet.

DeMrograrn from the
UreMA analysis. Tllo nurn-
bers represent l@alw.r 3 3 3 3 3 3 31 3 3 4 3 33 5 5 5 5 5 5 5 5554444444441233g3332222
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Frgur 8. Frekvensfordeling
av 4 kvantftative karak-
terer for hver art (lunans
effirsus skrawrt, J. crnt-
glonerilrs Apen). Piler
angir artones mo-
dlanverdler. P-verdlen er
sanmynlighoten for at
ndlhyptrsen iMann-
whlhey-bslen er dktig.
a) antall rlbber, b) lengde
strtbuad, c) lengdo
sllrelpning, O tstth€tsindeks.

Freqncy dtstti'.fron d 4 cl'f,nctqs tq €Fr,l, specfes (Juncus effusus h€/lc,'Ed,, J. conglomeratus opn).
Arrwvs rcprnent oach spoci6s' mdtan valw. P ts ttle slgntfleane ptMHlW from a Mann-Whltney-test' a)

tumbet ol stqn rtdgat, b) Wlh ot bracts, c) length ol 0/1rct slr€dih, d) clerctty lMex ol lnt@*cence.

enkelb karakilerers varlasjonsmonster innen og
mellom arbno.

Forski€llen mellom artene i de kvantitative karak-
terene ble tesfiet v€d Mann-Whitr|ey-tost. Blomstor-
stan(|slengKlen og stralongKbn vlste ikke s(1nlfikant
forskiell pC nlvl 0,05. Fordellngen ay karakbrene
som var signlflkant iorski€lllgs, er vist iflgur 8. Slden
nullhypobson atssbn er at artgne viser klentsk for-
deling, utelukker ikke forkasting av nullhypotesen
at veriaspnsbr€ddene o{erlapper.

ut fta ordinasirnene (FiS. 6, 4 syntes det ogsl
intgressant A tEste hvorvldt noen av d6 kvanttetive
karakterene er signmkant fotskldlige mellom ost-
lands- og sodandslokaliteten€ avJ. elllrstrc. Resulta-
tetsng, samm€n med minimums-, medlan- og
makslmumswrdbr er vbt I tebell 5. Alle karalGreno

H o.q

fi 0.2

0

3

IIt
s.{

-ri-\I I t_.3/ ! tlur-i!
rl
!!-",. i )-z

t
I
t
I
t
I3l

\

.3 4a

b

!

t
I
I
I
I

80



med unntak av antall ribber er signifikant forskjelli-
ge, men med betydelig overlapp.

Diskusjon
Undersokelsen er foretatt pd materiale som ikke er
dyrket under llke betingelser. En del av variasjonen
kan derfor vare botinget av forskielter mellom vok-
sostodsforholdene. Det mA derfor tas visse for-
behold om i hvilken grad forskiellen€ 6r genetisk

$dnget Likevel synes sruKuren i materialei rlmelig
ldar. Det represonter€r to art€r, og dsn sne av disse
(Juncus eltusuQ vis€r variasion mellom osflands- og
ssdandslokalitetene.

Resultatons stotbr opprettholdelsen av Juncus
@nglon?€ratus og J. enirsrrs som to forsklellage ar_
ter. Riktignok er periantfargen den eneste kaiakte_
r€n som splitter det forelegerde materialet entydig
I to grupp€r, men denne vissr stor grad av sam-
variasjon rred flere av d€ andre variablene, forst og
fr€mst bladsllrefarge, antall ribber og lengden av
ststtabladot.

Poriantfarg€n er msrk hos J. corrgrozreratus, lys
hos J. eflfisus. Bladslirefargen er lys hos J. curgio-
meratus, mork hos J. dfusus. Dette er i samsvar
m€d angivels€r i litteratrr (Hylander 1953, Agnew
1968, Lid 1985). Antal ribber varierer fia 1.4.-?B:| J.

(Agnew 1968: 15-24, Snogerup 1980:

1?-99t,_tr" 21 ul 46 (721, J. eflirsus (Agnew 1968:
30-60, Snogerup 1 980:30-70). OverensJtemmolsen
er god tor J. corrglomelatus, mens J. elltrsus-verdie-
ne ligger noe lavore enn tidligere angivels€r.
Lengden av stottebladet varierer fra 7 til 15 crn i J.
corrglomeraius, fra 13 til 37 crn i J. efltrsus. Dette
stefim€r msd tidligere angiyslsor (Agnew 196g).

Tetthetsindsks€n gjenspeiler en habituskardkter
9om hyppis b€nynes I felt. Agnew (1968) f,kk stone
forsk ell mellom artene i denne karakteron (storst
verdi for J. @nglon qatus) 6nn her. Innen @ge
artans sr det sA stor variasion i btomstortet0rel-at
detb ikke er no€n pefb|b sklltekarakbr. Bkrmsbr-

standens utseend€ mA ogsA antas A endre s€g
avhenglg av hvilket utyiktingsstadlum d6n er i.

Slirelpningens lsngd€ i hver av art€no overlapp€r
sterkt. SlireApningen er angitt 6 vere lengre'i J.
cotrylomeratus enn i J. e/iirsus (Snogerup lgg0).
PerianUengdeforskjellen var vanskelig I mite, men
mitt b€stemto innfl<k er at denne varierte sterkt i

lqlee artene. Agnew (1968) angir on forskieil pA ca
0,5 mm i J. ellirsus og litan e[e] ingen torlqel i .1.
conglomerdus. Stalengden har lkke vart ansott
som noen taxonomisk karakter, og gir heller ikke
slgniltkant forskjeil mellom artene.

D,elingen av material€t ito arter blirtyd€lig domon-
strert v€d ale fe benyttedo m€tod€r (UFGMA, MDS
og FCO, s€ liS. 5-4.Sfuhuren i mabrialot md sies
6 vere relauvt enksl, slik at noen vurdering av de
enkelte m€todenes fiorfinn og ulemper er vinske[g
A gi. Jeg vil$r9 pApeke at den geog'rafisfe varbJlo-
nen innon J. erlirsrls kommer mye klarere tram vLO
ordinasjonsmetodone enn i UPGMA. Spesielt I
POGdottot or sorlands- og ostandsindividene to
tydelige grupp€r. Verdiene for ulikhetene er imid_
lertid ikke sA store som FOGplottet indikerer fifr.
minimum spanning tro€, fig. 6). pCOordinasjon-en
glr dessut€n en viss fiostosko€ffekb, dvs. at h6ved-
strukturen i materialet folger en krum kurv€.
MDS{rdinasjonen (fig. 7) gir nok et riktigere bilde
av strlkturon.

De kvantitative karakterene er analysert ut fra
m€dianverdler for hvert enkelt individ. Mann_Whit_
ney4estgr mollom artene ble ogsA utfort p6 verdiene
for hvert enkelt strC, og d€tts ga sammenfiallende
resultater med testone pA medianverdiene. Overlap
plngen i enkeltverdler ble imidlertid betydelig stork;
re. Dette viser nodvendlgheten av at ite kiantauve
karldBren€ ikke er mAlt pd bare ett strA pr. indlvid.

Bare fra to av osdandslokalitetene b6 det samlet
Junc/.rs @trylorne'?i/us. Hyis sammenligningen av
art€ns bare hadde skjedd pA grunnlag avbs0indsto-
kalitEtene, vllle artstorckiellene ha kommst erda
got,ggr? Fm (se fig. 7). Melom osranOJ- og ;;i
landsindMdone av J. eflirsns or det statistisf J6nin_
kante forskjsller i alle de kvantitative karakteiene
unntatt antall ribber. Ssrlandsindavldenos m€dlanyer_
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dier i blomsteGtandslengde, tetthetsindeks, stotte-
bladlengde og bladslirelengde liggor narmere
knappsiwerdiene enn hva som er tiltellet for ost-
landsindividene. Sorlands- og ostandsindividene
holdes imidlertid sammen av antall ribber, samt peri-
ant- og bladslirefarge. Det later derfor til A vare en
b€tydelig grad av morfologisk variasjon innen J. eftu-
sus mellom lokaliteten€. I hvilken grad donne tor-
skjellen skyldes livsbetingelser, kan lkke avgjores
uten dyrkingsforsok. R€sultatet indikerer imidlertid
muligheten for at dot finnes on gradvis variasion in-
nen J. elhrsus langs kysten. tlenne hypotessn ville
vare et interessant utgangspunkt for videre studier.

lngon av individene i matorialot har karakterverdi-
gr som indikerer at de kunne vare hybrider mellom
artene. Riktignok har tre individer fra lokalitet 4 en
no€ intormediar stilling (fig. 4, men ulikhetsverdiene
til do ovrige individene fra samme lokalitet er betyde-
lig mindre enn til knappsiv-individene. Ved vurdering
av muligheten for hybridisering er lokalitet 3 spesi-
€lt interessant. Innsamlingon av individEr bl€ her
foretaft tilfeldig, og bogge arter er representert i
materialet fra lokaliteten, som utgiords et areal pa
ca. 2fl) m'. Artone vokste om hverandre, og totthe-
ten av individer var stor. Hvis det ikke finnes
genetiske isolasionsbanierer mellom artone, burde
sAledes fofioldene ligge godt tl rette for hybridise-
ring pA denne lokaliteten. Siden intermediere indivi-
der ikke er obs€rvert, tyder dene pl at hybridiserin-
gen ikke ellsr bars sielden forekommer msllom
artene. Et stsrrg materiale er imidlertid nodvendig
for I avgjore d€tte. Dossuten bsr det foretas krys-
ningsforsok.

Selv om hybridisering forekommer, synes det klart
at dette ikke skier i en slik utstrekning at forskiellene
mellom artene viskes ut. D,on storE likhet€n i okologi
og utbr€delse mellom de to nerstAend€ artsne re-
presenterer ot interessant biologisk problem.

Normah antas det at d€n vanligste formen for arts-
clannelse er geografisk isolasion mellom populasjo-
ner av 6n og samme stamart. lsolasjonen medfsrEr
at populasionene uwlklsr seg forskjellig pl grunn
av genstisk drift og/eller forski€llig s€leksionstrykk.
I den videre evolusionen kan det sA oppstA krys-
ningsbarrierer som gior at forskjellen opprettholdes
selv om de nyo artens sprer seg og far overlappen-
de utbredelsssomrAder. I tiltollet Juncus ettusus/
congtomeratus synes en slik modell lite sannsynlig'
sidEn en da mltte forestills s€g at artone etter arts-
sptittingen har spredd sog til praktisk talt det samm€
totale omradet.

En annen mulig forklaring sr at det pd et tids-
punkt har oppstett endringer i d€t genetiske syst6-
met (f.eks. endring i kromosomstruktur) hos enkelte
individer, og at dette har medfort at disse ikko' eller
bare sield€n, kunno uweksle gener med individer
med det opprinnelige genomet. Problemet blir igien
at avkomm€t av disse individene i sA fall mA ha

sprsdd s€g til det samme utbredelsesomrAdet som
den opprinnelige arten, og vare i stand til I utnytte
de samme voksosteder som denne.

Det har vart vanlig e anta at nAr to nerstAende
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arter inntar d€n samme okologaske nisjsn, vil konkur-
ransen mellom dem ettsr hvert fore til et en av dsm
press€s ut. Voks€st€dskravene synes A vere svart
like for de to arten€. t)6taliert6 sammenligninger av
okologisk preferanse og studier av artanes repro-
duksjonsbiologi er nodvendig for d belyse dette
problemot.

Takk
Jeg vil takke BB2lGstudontene 1987 Kirsten Ander-
sen, Bjom Fangan, Svene Holos, Amodd Hlpnes,
Elisabeth Jensen, Anders Often, Olaf Schioll og
Ghristina Wegener for tAlmodig utfsrelse av mAlear-
beidet. Takk ogsA til Oddvar Pedersen for hjelp til

.bearbeiding av dataene og tolkning av resultaten€.

Summary
A total of 46 individuals ropres€nting tllF Juncus ellu'
sus/conglomeratus complex from five localities wer€
studied morphologically. A popular description of the
numerical methods employed (UPGMA cluster analy-
sis, principal coordinate analysis and nonmetric

multidimensional scaling) is givsn. Both the classifi-
cation and the ordination methods distingnish
markedly betwe€n the two spocies. Among the

charactgristics studied, best discrimination was
found in psrianth colour, basal leal sheath colour,
numb€r of stem ridges and lengrth of the bract. No

indication of hybridization was found, even though

both sp€cies wsre represented in two of the locali-

ties. Within Juncus el?rsus, significant differences
were found between the localities in Vest-Agder and

thoss from the southeast€m part of Nonrvay' The

two species are surely closely related, and they are

very similar with respect to distribution and ecology'
Furttrer studies for analysing the problems regarding
mode of speciation and coexistence of the two spo-

cies are re@mmended.
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Rovsopp er ogsa sopp
Asmus Dowe: Rduberische pilze. Die Neue
Brehm-Bticherei. A. Ziemsen Verlag. Witton-
berg Lutherstadt, DDR. 156 s. lllustr. sv/hv.
Pris DM 16,70.

Sopp er sA meget mer enn det man umiddel-
bart ser. Nede i jorda finner vi naturligvis
mycelet, den underiordiske del, av de sopp vi
ser over bakken. Men dessuten finnes det en
mengde sopparter som vi ikke ser fordi de
aldri danner fruktlegemer. Dette er sopp vi
fsrst fAr oye pA ved d ta dem vokse ut pA et
naringssubstrat i en petriskel.

Blant slike jordboende sopp finnes det igjen
en sarlig gruppe som fanger eller pA annen
mAte angriper levende dyr, spesielt rund-
ormer, de sAkalte nematoder. Det er denslags
sopp boken handler om, og pA norsk kan vi
kalle dem rovsopp.

N9"n av disse soppene danner klebrige
ringformete hyfer som nematodene lett vikter
seg inn i ved sine bevegelser. Andre har ringer
av celler som plutselig svulmer opp ved bero-
ring og dermed klemmer til rundt nematodon.
Atter andre fanger nematodene ved opprefte
klebrige hyfer. Sasnart en nomatode har blitt
festet til en hyfe, vil dyret bukte seg sA sterkt
at det raskt hefter seg til andre hyfer og resul-
tatet er gitt.

Blytda 47: 83 (1989)

Det er alle sider ved disse soppene som er
behandlet i boka, morfologi, fangstmetoder,
nematotoxiner, systematikk, okotogi og dyr-
kingsmetoder. Som en forstdr, en meget
spesiell bok som gir innblikk i en organisme-
verden de ferreste kjenner. Boken er noen-
lunde populert skrev;t, - i tysk forstand da
selvsagt.

Det er med et lite kapittelom endoparasitte-
re sopp i rundormer, dvs slike sopp som helt
lever inne i vertsdyret og som infiserer det ved
sporer som passivt tas opp gjennom munnAp-
ningen eller fester seg til huden og ved hyfer
trenger inn gjennom den.

Boken er forsynt med svart/hvitt fotografier
og en del tegninger av brukbar kvalitet. Den
er ikke et bestemmelsesverk for slike sopp,
men gir en nyttig innforing i alte aspekter ved
dem for den som akter A studere disse soppe-
ne. Boken har en meget omfattende litteratur-
liste bAde til amerikansk, ost- og vest-europe-
isk litteratur.

SAvidt jeg vet har nematodefangende sopp
hittil ikke v@rt gjenstand for noen form ior
systematiske studior i Norge, men de finnes
sikkert i hver eneste jordklump landet over
akkurat som nematoder er uhyre vanlige. Her
er en brukbar innfallsport.

FinnEgil Eckbtad

&l



Om kalsium og calmodulin r en
revolusjon i plantefysiologien
Calcium and Calmodulin in plants - a survey

Knut Odegaard

Biologisk institutt
Avdeling for botanikk
Postboks 1045 Blindern
0316 Oslo 3

At kalsium (Ca) er et nodvendig neringsstoff
for plantene, viser seg snart n6r planter vokser
opp u4der forhold hvor det er dArlig tilgang
pA Caz+-ioner fra jorda. Hvis konsentrasjonen
av Caz* i jordvannet blir mindre enn 1-5 milli-
mol (mM) per liter slAr det snart ut i nedsatt
vekst og unormal utvikling. Ca fins i alle deler
av planten, og av naringstotfer fra iorda (uten-
om N) er det oftest bare kalium (K) det er
mere av enn Ca.

Et interessant trekk ved omsetningen av Ca
er at nAr det er tatt opp i et vev eller organ,
blir det bare i meget liten grad omplassert
derfra til andre vev. Derfor ser vi at hvis Ca-
tilgangen svikter, er det de yngste deler som
blir rammet av mangelsykdommer: skuddspis-
ser og anlegg til blad og blomster. Og nAr eldre
blad visner og faller av, tar de sitt Ca med
seg. ved lovfallet om hosten gar store meng-
der av ca tapt for treet, og blir fort tilbake til
jorda ved mikroorganismenes nedbrytning av
dodt plantestoff. Kalium og magnesium blir
derimot frigjort i bladet nAr det eldes, og blir
trukket tilbake til lagringsvev i stammer og
rotter.

Neringsstotfenes biokjemiske funksjoner i

plantecellenes liv ble stadig bedre oppklart i

1950-60-Arene. Men Ca ble hengende etter i
denne uwiklingen. Den svenske plantefysiolog
Hans Burstr6m som giorde inngAende under-
sokelser av Ca som n@ringsstoff for planter,
kunne i 1968 sli fast dngen biokjemisk reak-
sjon er kjent som krever at Ca deltar, eller
hvor Ca fungerer som spesifikk aktivator.r Han
fremholder ogsA det eiendommelige misfor-
hold som det er mellem de store mengder av
Ga som faktisk fins i plantekropp€n, og de smA
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mengder som ofte er tilstrekkelig for A sikre
normal utvikling.

Det skulle enda gA noen Ar for dette bilde
begynts A forandres som folge av forbedret
biokjemisk toknikk Nye analysemetoder gior-
de det mulig A b€stemme konsentrasionene
av de forskjellige elementer, ikks bare i for-
skjellige vov i planton men ogsA innenfor den
enkelte celle. Ved isolering av enzymer kunne
stoffskiftereaksjoner undersskes, og ogsA lo-
kaliseres innenfor vevet/cellen. | 1985 innledes
en oversikt over virkninger av Ca pA planter
slik: rDet holder pA A skje en revolusjon ivAre
forestillinger om plantenes fysiologi og uwik-
lino etter hvert som vi blir klar over den rolle
Caz*-ioner spiller i A formidle mange forskjelli-
ge prosessen (Hepler og Wayne 1985).

Utover i l97GArene var det blitt klart at Ca
skiller seg fra K og Mg med hensyn til forde-
ling, ikke bare mellem plantens deler men ogsA
innenfor den enkelte celle: I langt hoyere grad
enn K og Mg er Ca ujevnt fordelt mellem cel-
lens deler.

Plantecellen - bygning og kiemi
I storste forenkling bestAr en plantecelle av
celleveggen, cytoplasma og cellesaftvakuolen
(Fig. 1). G:ytoplasma er den metabolsk aktivo
del av cellen hvor energiomsetningon foregdr.
Dot er sterkt difforensiert En del er en kolloi-
dal losning av proteinsr og nukleinsyrer - den
betognes som cytosol eller grunnplasma. Res-
ten av cytoplasma er organisert i membransys'
temer av flere slag. En begrensningsmembran
utover mot voggen kalles plasmalemma, en

Blytda 47: 8,f-89 (1989)



Figur 1. Plantec€lle, sterkt forenklet.

membran som omgir vakuolen kalles tono-
plast.

Fordeft i grunnplasma er forskjellige organet-
/er som har det til felles at de er tukkede
me m b ransy sfemer, men med forskjelli g storrel-
se og metabolsk funkslon. De viktigste er
cellekjerne, plastider (= kloroplaster ndr de er
gronne av klorofylt) og mitokondrier.

Membransystemene deler cytoplasma opp i
en rekke rom hvor kjemiske reaksjonsrekker
kan forlope ufotstyrret av hverandre. - Men
cellens membraner bAde adskiller og forbin-
der. De er ikke tette men selektivt permeable
- det vil si at de slipper noen stoffer igjennem
og stonger andre ute. Og dessuten er de for-
synt med aktive transportmekanismer, som vi
snart skal komme tilbake til.

Celleveggene er bygd opp av cellulose og
andre polysakkarider. Disse stoffene bestAr
av lange kjedemolekyler som danner et tr6di-
mensjonalt nettverk eller flettverk, hvor
maskene er fylt med vann og opploste stotfer;
hos levende planteceller or vann faktisk den
stotfkomponenten som dst er mest av ogsA i

yeggen. Tre. ioner med positiv tadning, K+,
Mg" og Ca'*, fins lost i veggvanneti miltimo-
lare (M 10.) konsentrasjoner. Etter at
forbedret anatyseteknikk har gjort ctet mulig a
bestemme ionesammensotningen ogsA- i
gru;rnplasma har det vist seg at mens K+ og
Yqi'og.a her fins i millimolare mengder, ei
Caz*-konsentrasjonen av stsrrelseordjn 0,i -1
mikromolar, (M . 10'o) og altsA noon tusen
ganger mindre enn icelleveggen.-- For cellens
funksjon er det nodvendig at Caz+-konsentra-
sjonen i grunnplasma blir holdt pd et meoet
lavt nivd, men for K* og Mg2* 6r dette ikjke
nodvendig. Grunnen til det er forst og fremst
forskjellene i loselighet av fosfatene av de tre

elementer. En lang rekke viktige metabolske
funksjoner hvor fosfationer inngAr, foregAr i
grunnplasma. Hvis konsentrasjonen av Caz*
kom over en kritisk grense, ville Ca-fosfat bli
utfelt i tungt loselig form og konsentrasjonen
av fosfationer bli svart lav. Viktige likevekter
ville da bli forskjovet, og cellens metabotisme
ville gA i stA. NAr konsentrasjonen av Ca2*
holdes p6 det mikromolare nivd, unngAs en
slik felning av Ca-fosfat. Fosfatene av K+ og
Mgz* er moget mer vannloselige, og disse io.
nene kan derfor foreligge i hoyere konsentra-
sjon i g-runnplasma uten at det forstyrrer
fosfatniveet.

Regutering av Ca2+ i cetten
Hvordan foregAr sA reguleringen av Ca2+-
konsentrasjonen i grunnplasma, slik at den
kan holdes i omrAdet meilem 0,1 og 1 mikro.
molar? Det store gjennembrudd i Ca-forsknin-
gen kom med oppdagelsen av et Caz+-binden-
de lavmolekyl@rt protein som fikk navnet
calmodulin (Fig. 2).

Figur 2. Calmodulin-molekylet. Hver sirkel er en
aminosyre-enhet. Etter Darnell, Lodish & Baltimore
1986.

Det bestAr av en enket kjede bygct av 14g
aminosyreenheter, med molekylvekt 15 OOO.
PA fire steder i kjeden danner en sekvens av
12 aminosyreenhetsr en lskke eller lomme
hvor et Caz+-ion bindes; bindingen skyldes at
6 av de aminosyrer som inngAr i hvel lskke,
har negative ladninger som trekker pl Ca2+.
Av alle positivt ladde ioner er det bare Ca2+
som har en slik storrelse og ladningstetthet

c.ll.v.e9

grun nplormq

lloroplott
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Figur 3. Ca2+-aktivering av €t protein ved hjelp av
calmodulin. De svarte tr€kantene representerer
ca2*. Etter Cohen 1985.

pA overflaten at det passer perfekt inn i lom-
men. Galmodulin er derfor i hoy grad spesifikt
for Ca2* - bare Als kan til en v6s grad kon-
kurrere, men bare ved sv@rt hoye Al/Ca-for-
hold.

En intersssant egelnskap ved calmodulin-
molekylet er at i Ca=*-fritt miljo f6r det en
annen konfiguraslon hvor de firo sekvenser
ikke danner lommer, men inngAr iden skruelin-
ie som resten av molekylet danner. Hvis
ba2*-konsentrasionen skes fra null og n@rmer

seg 0,1 mikromolar, begynner lommene A dan-
nes, en ad gangen, og fylles etterhvert Ca"
alctiverer calmodulin til d danne den C{''
bindende form.

OgsA noen storre proteinmolekyler har evne
til A binde Caz+. I enkelte tilfeller skjer det ved
at peptjdkieden selv har sekvenser som dan-
ner Caz+-spesifikke lommer. Mer vanlig er det
at bindingen skler lndirekte, og da ved hielp
av calmodulin: I Caz+-aktivert tilstand kan cal-
modulin binde seg til dst storre protein; dette
blir da forandret iform og egenskaper, og blir
derved aktivert for en bestemt funksion (Fig.

3).
Komplekset 1Ca2* + calmodulin) betegnes

kort som Ca-CaM. Protginer som aktiveres av
Ca-CaM kan ha kontrollfunksioner av forskiel-
lig art. To viktige er ved tanspott over
membraner, og som enzymeL Begge skal be-
handles litt nermere i det folgende.

Transportformidling
I alle cellens membraner er det innbygget pro-

tsiner som har transport som funksion. sterkt
skjematisk kan vi forestille oss at de fungerer
som svingdorer (Fig. 4).

Mange transportproteiner fungerer ved hjelp
av Ca-CaM-komplekset Utsn at calmodulin er
innbygget og opptaOet med Ca2+ kommer ikke
noen transport i gang. Best undersokt ertrans-
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Figur 4. Transportprotein i en membran, skiematisk
modell. rsvingdorenl kan ent€n tenkes A rotors om
en akse i papirets plan, eller om en akse vinkelr€tt
pd papirplanet. Etter Lu'ttge & Higinbotham 1979'

porten gjennem plasmalemma. Her skjer livlig
transport av Caz* utover fra grunnplasma til
celleveggens veskefase: dette er Arsaken til
den store konsentrasionsforskjell mellem de
to rom som plasmalemma skiller, jfr. foran (s'
85), og gjor at Ca2*-konsentrasionon i grunn-
plasma raskt kan bringes ned pA det mikromo-
lare nivA. - Det meste av cellens calmodulin
finnes i membranbundet form. Men smA meng-
der calmodulin fins ogsi lsst i grunnplasma,
og kan binde Ca2+ i en eller flere av sine fire
lo?rmer. Derved kan Ca2*-konsentrasjonen fin-
regulerep innenlor omrddet 0,1-1 mikromolar.
NAr Caz+-nivAet i grunnplasma kan reguleres
raskt og med sA stor presisjon skyldes det
samvirket mellem det calmodulin som er fast
montert i plasmalemma og det som er lsst i

grunnplasma.
Ca-CaM-proteiner med transportfunksion

fins ogsA i tonoplasten, og i de membraner
som danner cellens grganeller (Fig. 1). Ogsd
andre ioner enn Ca2* 

-kan 
transporteres av

membranproteiner; derved kommer ionemiljo-
et inne i organellene til A skille seg sterkt fra
grunnplasma som omgir dem, og ogsd fra en
type organell til en annen.

Enzymaktivering
Et enzym er et protein som spesifikt katalyse-
rer en kjemisk reaksjon. Mange enzymer har
et b€stemt metallion bundet i molskylstruktu-
rsn, og fungerer ikke uten dette. Som det
fremgAr av citatet etter Burstrom foran (side

&4) var dot tidligere ikko kient noen enzymatisk



omsetning hvor Ca2+ er nodvendig. I lopet av
fA Ar er nA adskillige blitt sikkert pAvist, og flg-
re er indikert. I de fleste fungerer Caz+
sammen med qalmodulin. - NAr et snzym blir
aktivert av Ca2+. er sammenhengen mellem
konsentrasjon og aktivitet mer komplisert enn
man vanlig iakttar for andre ioner. Det s@reg-
ne ved Ca's virkning er at enzymaktiviteten
akerlavtar sterkt som folge av forandringer i
Ca-konsentrasjonen i det mikromotare omrAde,
men ikke i hoyere eller lavere omrAder. Fig. 5
viser diagram s^om fremstiller aktiviteten som
funksjon av Caz+-konsentrasjonen.

i3;*3lii"'as 
jon 

'

Figur 5. Ca2+-virkning pA relativ enzymaktivitet, for-
midlet av calmodulin fra to lorskjellige kllder A og
B. Bemerk at skalaen er lineer pA y-aksen, men
logaritmisk pl x-aksen, slik at avstanden fra - 7 tit
- 6 betyr tidobling av Ca2*-konssntrasjon€n. Etter
Marme & Dieter 1983.

Forsoket er utfsrt slik: Et enzymprotein er
isolert og omhyggelig renset. Calmodulin er
tilsatt; for sammenligning er det brukt calmo-
dulin fra to forskjeilige kitder A og B._Ca2+ er
tilsatt i stigende^ mengder fr_a log[Caz+1 = -6
til -3 (= M 10'o til M . 10-t).

Resultat Begge calmodulinpreparater har
gitt enzymet en svak aktivitet som holder seg
uforandret nAr log lCa2+1 aker fra - g tit - 6,5.
Men sC okeqahiviteten meget sterkt med sken-
de log [Ca2+] inntit - S,5. Her ndr aktiviteten
en takhoyde som ligger ca fire ganger over
utgangsverdien og holder seg siden konstant;
dette gjelder for begge calmodulinpreparater A
og B. - AltsA: En forandring av Ca2*-konsent-
rasjonen i omrAdet omkring M 10€ 1=
mikromofar) virker som et signar. Det modute-
rer den onzymatisko reaksjon, d.v.s. det
forandrer reaksjonshastigheten radikalt. - En

fignende virkning av C** er konstatert for en
rekke enzymer; i de fleste tilfeller virker Ca2+
sammen med calmodulin, men noen enzvmer
aktiveres direkte av Ca2* innenfor et beitemt
konsentrasjonsomrAde.

Oppbyggingen av celleveggen
Celleveggens storste komponent er cellulose.
Under visse forhold dannes ogsA et annet
vegg-polysakkarid: kallose. B€gge er glukaner,
dvs de er polymerer av glukose (Fig. 6).
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Fig.ur 6. UIkg typ€l gtukaner. A. (.t-4|&gtukan gir
cellulose. B. (1-3)-B-gtukan gir kailose.

Hvert hjorne i sekskantene betegner et C-
atom; de er nummerert etter et vedtatt system.
Bindingen mellem to glukoseenheter er eta-
blert mellem atomene I og 4 i celtulose,
mellem 1 og 3 i kallose. Stoffenes systematis_
ke navn er derfor (1 . 4)-&glukan for celtulose,
(1 . 3|&glukan for kaltose (B fordi enhetene
er plassert awekslende opp og ned). Begge
stoffer dannes pA utsiden av plasmalemmalie
Fig. 1), og fra samme utgangsstoff, Utjp_
glukose, som er en energirik form for glukose
mod stor evne tit A inngA i kjemiske reaksjoner.

Til tross for den store likhet i oppbygning
har de to stoffer meget forskjellige egenska-
p9l: og derfor ogsd forskjeilige funksjoner.
Cellulose danner fibriller som bygger opp et
finmasket nettverk; kjemisk sett bi det ei'me-
get bestandig stotf, og det blir ikke enzymatisk
nedbrudt igjen i planten. Kallose er et amorft
(= strukturlsst) stoff, og kan stundom bli ned-
brudt igjen av cellens egne enzymer. Cellulose
dannes i alle celler, og gjennem hele cellens
utvikling frem til utvokst og ditferensiert tit-
stand. Kallose dannes bare under visse
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forhold, avhengig av cellens art og utviklings-
stadium, og oftest som svar pA ytre pAvirknin-
ger. Silrorene er den Upe av celler hvor
kallosedannelse er lettest A iaktta. Enhver
mekanisk skade, og sarlig avskiering av stsn-
gelen utloser en sterk og meget rask kallose-
dannelse pA silplatene (= de gjennomhullete
tverrveggene). Derfor er det vanskelig A av-
gjore om det kanskje ogsA forut for skaden
har vart noe kallose i unge silror; i eldre silrsr
dannes kallose uton ytre pAvirkning som et
ledd i den normale uWikling.

Kallosedannelse pA silplatene fsrer til at
porene blir trangere, og transporten av sil-
rsrsaft blir sterkt nedsatt eller stoppes hslt.
Ogsi andre celler enn silrsrene kan danne
kallose som €n forsvarsmekanisme. Det kan
skje ved sAring, eller ved angrep av sopp eller
bakterier, og kan da hielpe til d hindre at en
infeksjon sprer seg.

Vi sa at cellulose og kallose dannes fra et
felles utgangsstoff, UDPglukose. Enzymone
som styrer oppbyggingen av de to glukankje-
der kalfes glukansyntaser; begge syntaseaktivi-
teter er tokalisert i plasmalemma. Det
interessante er at de fungerer altamativt: Det
dannes aldri cellulose og kallose samtidig i

samme celle. Reguleringsmekanismen som
sorger for omsialting av syntaseaktiviteten har
i de siste tre-fire Ar kommet langt pA vei mot
oppklaring.

Det har vist seg at cellulosesyntase og kallo-
sesyntase er ett og samme store protein-
molekyl. Hvilken funksion det skal ha er
avhengig av om det har ot spesifikt peptid

bundet tif seg eller ikke: Med peptidet fungerer
glukansyntasen sotn cellulosesynfasq uten
peptidet som karrosesyntase. Substrat for reak-
sjonen er i begge tilfeller UDP-glukose som
er dannet i cytoplasma og transportsrt ut til
plasmalemmas ytterside. Her finner polymeri-
seringen sted - enten til cellulose ved etable-
ring av 1 . 4-bindinger, eller til kallose ved
1 . 3-bindinger, avhengig av om peptidet er
assosiert elfer ikke. Peptidot ligner calmodulin
i storrelse og funksjonsmAte, men or sannsyn-
ligvis ikke identisk med calmodulin.

I en celle i uforstyrret vekst og utvikling er
peptidst bundet til glukansyntasen; det kan
avspaltes vod ytre pAvirkning (sAring, infek-
sjon) eller spontant ved aldring (i silrorene).
En kan observere at avspaltingen skier som
reaksjon pA et signa/ fra cytoplasma, og signa-
let er en forandring i Gaz+-konsentrasionen.
Normalt er konsentrasionen av Ca" i cytoplas-
ffid = 0,1 pM. Den pre pivirkning (henholdsvis
aldringen i sifroret) bevirker al plasmalemma
blir mer permeabelt slik at Ca:' ditfunderer ut
fra veggen. Derved stiger Ca2+-konsentrasio-
nen i cytoplasma antagelig 5-10 ganger, og
dette sprang er signalet som fAr peptidet til e
dissosiere fra glukansyntasen sA den forand-
rer funksjon (Fig. 4.

Meget er her enda uferdig: Peptidots struk-
tur og aminosyrosammensotning er ukient' og
storrelsen i spranget i Gaz*-konsentrasjon er
ikke sikkert fasts6tt. Hvilke konkreto forand-
ringer som skjer i membranen og oker dens
permsabilitet er omdiskutert.

electrolyles
lmoinly K'l

10-30 pM

lco?'1"r1omphipothic ___
compounds --.

polycotions

ER
mitochondrio

plostids
-o.tpr.ticoz.l"r1

plosmo membrqne

-- 1.3 -0- glucon synthose

UDP -glucose
pollomines

Figur 7. Kallosedannolse
som reakslon pA okning i

cytoplasmas Ca2+-kon-
sentrasion. Se teksten for
narmere forklaring (en-
kelto d€taljer i figuren er
ikke nevnt der). Etter
Kauss 1987.>10OpM lCo2'lno"
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Calmodulin er et gammelt stoff
I tillegg til de prosesser som er nevnt her, er
det mange andre hvor forandring i Ca2+-kon-
sentrasjonen virker som signal. Caz+-module-
ring ved binding til spesielle proteiner opptrer
hos organismer av alle systematiske grupper
- bakterier, dyr og planter, og oftest med cal-
modulin som verktoy. Og det er tydelig at
calmodulinmolekylet har blitt bevart med stor
konservatisme i evolusjonen: Hos nesten alle
undersskte organismer har calmodulin 14g
aminosyrer - bare to unntak er kjent, hvor
henholdsvis en og elleve aminosyrer er tilfoyd
pA den ene ende av kjeden.

Ut fra det vi nA vet om calmodulin kan vi
fastslA:

oAminosyresammensetningen varierer lite
mellem syslematiske grupper,

. de fire Caz+-lommer er alltid plassert pA
noyaktig samme sted,

o calmodulin fra en organisme kan aktivere
et enzymprotein fra en annen og fjerntstAen_
de organisme,

r calmoduliner fra forskjeltige kitder viser
samme avhengighet av Caz+-konsentrasjon.

Alt dette viser entydig at catmodulin er et me-
get.gammelt funksjonsstoff. Her som i mange
andre livsprosssser har cellen bevart det stott-
grunnlag som den utviklet for milliarder av Ar
siden. Denne biokjemiske konservatisme stAr
i slAende motsetning til den vrimlende mang-
foldighet av arter og livsformer som evolusji
nen har differensiert frem. I cellens biokjemis_
ke msnster er alle hovedtrekk bevart under
evolusjonsprosessen: De samme aminosyrer
og de samme nukteotider bygger proteinei og
nukleinsyrer, de samme fosfater formidler en_
ergiomsetningen, og grunnplasmas Ca2*_
konsentrasjon holdes fast i den mikromolare
skala med calmodulin som kontrollor. - En
leresetning i klassisk naturfilosofi var: Natura
non facit salta - naturen gjor ingen sprang.
Det stemmer ikke - evolusjonen er resultatet
av mange smA sprang. Men naturen gjor ingen
unodvendige sprang. Den bevarer iiltiO Oet

som fortsatt er nyttig, og tilpasser det om nsd-
vendig til nye betingelser i et skiftende mi|jo.

Summary
Some results concerning calcium and calmo-
dulin, from the papers cited in the literature list.
are briefly surveyed.
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Sekks mosebeger

The ascomycete Neottiella - a suitable material for cytological studies

Morten M. Laane

Biologisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1045 Blindern
0316 Oslo 3

Studier av cellekierner og kromosomer i sopp
or et interessant felt innen botanikken, men

amatoron sAvel som forskeren stoter pA pro-
blemer hvis de onsker A studere dem. Kjerne-
ne i de fleste soppene lar seg nemlig ikke farge
med de vanlig b€nyttete fargestoffene for mi-
kroskopiske studier. Ofte mA vi benytte
komplissrte spesialmetoder. I tillegg er kierne-
ne ofte sA smA at de er problematiske A

studere selv med det beste lysmikroskop.
Elektronmikroskopi byr ogs6 pA tekniske vans-
keligheter.

I dag regner vi ikke soppone blant de egent-
lige plantene, men de har likevel stort sett blitt
siudert av botanikere. Mye tyder pA at de bor
utgiore st eget rike (se Margulis & Schwartz
1982) som er likeverdig med planter, dyr' pro-
tister (encellets dyr og plantor, samt alle fler-
ceflete alger) og Mkterier (inkludert blAgronne
alger = blAgronne bakterier).

Soppcellen, hyfen, er bygd opp som ot hult
ror som bare vokser i spissen. Den inneholder
cellens organeller, f.eks. kierner og mitokond-
rier. Hyfene kan vars avgrenset av werrveg-
gor, mon pi tross av disse kan celleinnholdet
med kjernene tildels vandre fritt inne i hyfen'
Slike kjerne- og cytoplasmavandringer kan
studeres under lysmikroskop€t i levende hyfer'
og de kan skje forbaussnde raskt. Hyfene vil
oftest forgrene seg, og derved utvikles et my-
cet Detto fine nettverket av sopptrAder ser vi

ofte i skogbunnon, ellor som mugglaget som
brer seg utovor syltetoyot. Under visse om-
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stendigheter organiseror hyfene seg i frukt-
legemer. Disse kan ha hoyst varierende form
og storrelse, og de bestAr av tett sammgn-
pakkete hyfer. Fruktlegemene barer soppens
sporangier (rsporehusr) og ster derfor i forme-
ringens tieneste. Som oftest er fruktlegemet
den sneste (for det blotte oyet) synlige delen
av soppen, og n6r vi daglig tale sier GoppD'
er det egentlig fruktlegemet vi mener.

En serlig interessant soppigruppe A studere
er sekksporesopp-slekten Neottiella (Gooke)

Sa@., som pA norsk har fAtt navnet mosebe-
ger. Denne er spesielt egnet tor undervisnings-
formAl fordi det er lett A lage tydelige
mikroskopiske preparater - ogsa for amato-
rsr. Mosebeger-artene har uvanlig store
kjerner som lett farges med de vanlig brukte
fargestoffene for kromosomstudier' aceto'
orain eller aceto-karmin De vokser oftest
mellom smA biornemoser (pA veikanter eller
langs stier) og danner 3-10 mm store' b€ger-
formete, oransierode fruktlegemer. Tre til fire
arter i slekten er kient fra Sor-Norge, mon for
vArt formAl er det ikke nodvendig A skille dem.
De kommer om hosten, men fordi fruktlegeme-
ne er sAvidt smA, blir de ofte oversett.

Metoder
De smA, oransjerode fruktlegemene kan sam'
les om hssten og dyrkes pA enkel mAte for

Blytda /U: 9G96 (1980)



videre studier. Vi ma imidlertid vere opp-
merksomme pA at det finnes en del andre
sopp€r som likner, men som ikke er egnet for
enkle undersskelser. Intoressorte kan for eks-
empel hos Eckblad (1968, side 13) finne ut
hvordan man skal gjenkjenne mosebeger.

Artene lar seg bare dyrke pA usterit jord.
Tiltross for at mosebegor or en viktig organis-
me for studier av visse molekylerlriologiske
problemer, har ingen ennd greid A sette sam-
men et tilfredsstillende kunstig neringsmedi-
um. Dessvere kan den derfor ikke oppforme-
res i skdler i laboratorier.

Likevelor det ikko vanskelig i anlegge bruk-
bare soppkulturer pA vanlig blomsterjord. Vi
fyller blomsterpotter med jord (av merke rOko-
letb som fAs i gartner- og hagebruksforret-
ninger). Mosen med fruktlegomeno legges
oppA jorden. Over plasseres en gtassptatJitif
at luften holdes mettet med fuktighet. Selv om
soppen neppe krever lys for A vokse, gjor
mosen det. Og mosebeger trives ikke uten
normal mosevekst. Det skal ikke mye tys til.
Lampelys eller lyset fra et vindu greiei seg,
men pass pA at pottene ikke stlr i direkie
sol! Lyset fra et nordvindu er kanskje b€st. I
lopet av to til tre Ar dannes det stadig nye
fruktlegemer hvis de gamte fjemes. pass pl6
ikke ta bort for mye dod mose, litt mose her
og der bsr fd rAtne pA jordoverftaten - det li-
ker soppen. Eventuelle konkurrerEnde sopp-
arter ma fjernes. Jeg har hatt kutturer i bia
vekst uten om@ing itre Ar.

NAr fruktlegemens er ca.2,S mm i tverrmAl,
kan kromosomene undersskes. Legg dem i
en blanding (nylaget) av 3 deler absolutt etanol
(etylalkohol) (rodsprit kan godt brukes) og 1

del iseddik (forsiktig, etsende). Det beste e}A
la det stA i kjotoskapot tit dagen etter. Nd er
materialet fiksert, og soppkjernene beholder
fargingsevnen i lang tid. Fruktlegemene er
imidlertid noe harde til at de kan presses
(squashes) pA objektglasset (se Laane & Lie
198!). De bar dertor oppmykes i sterk saltsyre
- 6 N HCl. Denne syrelosningen lages lett ved
d blande like deler konsentrert saltsyre og
vann (springvann kan brukes). (OBS! Sattsyren
er etsende bAde for huden og mikroskopet!
Skyll vekk grundig med vann etter bruk.) Fyll
et lito reagensrsr eller glass med 6 N HCI v6d
romtemperatur (ca. 2OC) og legg en liten bit
av et fiksert fruktlegeme i syren. Den blir me-
get blot etter 5 minutter. Ver noyaktig med
tiden. Ta opp biton med en pinsett og for cten
over i et glass med rent vann. La den ligge
der et par minutter.

Den videre tillagingen av preparatone skjer
nA pA samme mAte som ved enkle plantekro,
mosompreparater (for alle detaljer, se Laane
1970). Fruktlegemebiten (pass p{ at dsn inne-
holder hymeniet, dvs. den sporeproduserende
delen) plasseres p6 ot obiektgtass. Fsrst titset-
ter vi 6n drilpe 45Yo edikksyre, sA en drApe
av fargestoffet a@to-orcoin. Legg pA dekk-
glass. Med en nAl (som mA vere meget spiss)
vippes dekkglasset litt opp slik at fargen tren-
ger inn over alt. Legg preparatet opp ned mot
et filtrerpapir og press forsiktig. NA er det klart
for mikroskopering. Sporesekker (asci) sprer
seg pent under dekkglasset samtidig som cel-
lekjernene og kromosomene antar en meget
dyp rod targe.

Sekksporesoppenes
kjonnsprosesser
Vi skal fsrst minne om dot generelle skjemaet
for kjonnsprosessene hos sekksporesopp€r
(Fig. 1). Sporene er haptoide fordiaile kjernene
bare har ett kromosomsett hver. De er ofte
av to ulike typer og spirer opp til to ulike, haF
loide mycel. Hvis to slike mycet-typer motes,
kan de danne kjonnsorganer. De hannlige
kjonnsorganene kalles antheridler (Fig. 1A) og
de hunnfige ascogonier (Fig. 1A). Via en spesi-
ell rorformet hyte (trichogyne,), som dannes
som on utvekst pA ascogoniet, kommer de
hannlige kjernene fra antheridiet inn tit de
hunnlige kjernene i ascogoniet (Fig. 18, C).
Kjernene ordnes nA i par av 6n hunnlig og 6n
hannlig kjerne, og sAkalte ascqgene hyfer med
kjernepar vokser ut fra ascogoniet. Kjernene
smolter ennA ikke sammen. Hyfene inneholder
genetisk ulike kjerner og utgjor et sakaft tete-
rokaryon. For det dannes en sporesekk (ascus)
pA den ase,ogene hyfen, deles kjerneparene
pA en merketig mAte ved sAkatt *onjugat d*
!ilg. qette er vist i Fig. 1D-H og i mer detatj
i Fig. 2a-f. Under veksten boyes hyfen tilbake,
og det oppstar en sAkalt hakedannelse. De to
kjernene i paret deler seg samtidig. Samtidig
oppstar det ogsa to Werrvegger, slik at haken
kommer til a beste av tre celler, en toppcelle,
en stilkcelle og en endecel/e. Normalt smelter
kjernene i toppcellen sammen slik at den sam-
mensmeltete kjernen (fusjonsklernen) blir
diploid. Dette er faktisk sopp€ns eneste (og
moget kortvarige) diploide stadium (der ceile-
kjernen har to kromosomsgtt slik som hoved-
mengden av cellevevene i de fleste dyr og
planter).
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mosomtallst ble angitt til a vare n=16. Fire ar
senere (i 1908) publiserte Dame Helen Gvtyn-
ne-Vaughan (da Helen Frazerl en kontroversi-
ell avhandling: Hun hevdet at soppen hadde
en seregen form for meioss (reduksionsde-
ling), sAkalt <brachymeioser, og dobbelt
befruktning. lfolge hennes teori skulle det va'
re 8 krombsomer (haploid talD i hyfene. NAr

de ascogene hyfene ble dannet, okte kromos-
omtallet til 16 ved sammensmelting av kierne'
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Figur 1. Livssyklus i en sekksporesopp (ascomycet) - generelt skjema (Pyronema confluens, se Gwynne-

Vaughan & Williamson 1931). Forklaring i teksten.
Tie general lite cycle in an'ascomycete, lrom Gwynne-Vaughan &Williamson 1931 (Pyronema confluens).
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Figur 2. Hakedannelsen og konjugat deling i detalj. Merk sp€sielt vandringen av en kisms fra stilkcellen

til-endecellen. I mosebegei blr 6ftb endecellen, ikke som vanlig toppcollen, til ascus.

Detalts ol the conlugate cf,ll dtvtston ln an Ascomycete.ln Neottiella the terminal cell, rather than the p€nul-

Umate cell, will often form the ascus.

Hva er kromosomtallet i
mosebegen
Mosebeger oppviser flere interessante awik
fra dsn livssyklusen som ble framstilt ovenfor
(se Fig. 1). Deler av prosessen kan relativt
enkelt studeres etter omtalte metoder i lysmi-
kroskopet. Guillermond (1904) var den fsrste
som undersskte vanlig mosebeger (Neottiella

rutilans, den gang kalt Peziza rutilans). Kro'
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par. I hakedannelson skjedde en ny
sammensmelting av ds to diptoide kjernene i

de ascogene hyfene. Derved skulle den pri-
mare ascuskjemen bli tetraploid med 4n=32
kromosomer. Under meiosen forut for spore-
dannelsen i ascus, skulle de to torste delinge-
ne vare snormaler meiosedelinger, og de fire
prim@re kjernene skulle derfor hver inneholde
2n=16 kromosomer (for detaljer i meiosen, se
Laane 1981). Den tredje delingen i ascus var
tonkt som en ekstra og spesiell reduksjons-
deling hvorved det normale kromosomtallet
n=8 skulle gjenoppreiles. Det er denne tredje
delingen som ble betegnet som cbrachymeio-
senD.

lmidlertid gikk Wlson (1937) sterkt imot dis-
se tolkningene, og i nyere tid kunne Rossen &
Westergaard (1966) papeke at Dame Heten
sannsynligvis hadde talt kromosomarmer (kro-
matider) istedenfor hele kromosomer. pA
grunn av denne feiltellingen hadde hun kom-
met fram til de dobbelte tallsne under meiose-
prosessen.

Alt dotte kunne ha blitt groit oppktart om vi
hadde kunnet enes om det korrekte haploide
kromosomtallet. lfolge Rossen & Westsrgaard
(1966) har mosebeger et mye hayere Ail. Oe
ansldr n=ca. 23, og itillegg 3-4 ekstra, s6kal-
te B-kromosomor. Det er dessuten uklart om
de forskjellige forskerne har undersskt nayak-
tig samme slags materiale, eller om det dieier
seg om ulike arter. Professor Dieter von Wett-
stein ved Carlsberglaboratoriet i Ksbenhavn
antyder overfor meg i et brev (juni 19g7) at
n=cd.24.

Jeg har undersskt norsk materiale av vanlig
mosebeger. Det skriver seg fra omegnen rundi
Fredrikstad. Under meiosens metafase 1. sta-
dium er bivalentene sertig tydetig (se Fig.3f-j,
4a og c-e). Metafasen i Fig. 3f viser 22 bivalen-
ter, samt et mulig kromosom langt utenfor
spindelen (overst tit hoyre pA tegningen). I
metafasen i Fig. 39 ser vi 23 bivalenter. Her
er spindelen meget tydelig, og man skimter
ogsi de bueformete sentrene som organiserer
mikrotubuli i spindelen. (Dot er mikrotubuli i
spindelen som trekker kromosomene fra hver-
andre under delingene.) | tillegg forekommer
det et meget lite kromosom. Metafasene i Fig.
3h og j har 20 bivatenter. (Disse tegningene
er utfort med et Zeiss integrert tegnespeillom
muliggjor analyse av ganske kompliserte
strukturer.) Wettsteins antakelse om n=24 vir-
ker sannsynlig, serlig sett pA bakgrunnen av
at noen bivalenter sannsynligvis overdekker
hverandre i disse metafasene.

Kiernene er ogse gdelige under
sporesekkdannelsen
Hos mosebeger er kjonnsdelene sterkt redu-
sort, og det er uklart hvordan parkjernestadiet
oppstAr og hvordan det fungerer pe tidlige sta-
dier. Det forekommer altsd ikke noe presist
ordnet parkjernesystem i de ascogene hyfene.
Kjernetallet er varierende, og det er bare sjel-
den vi ser tydelige kjernepar. Dette skyldes
sannsynligvis reduksjoner som er skjedd i evo-
lusjonens lop, sammenliknet med det generelle
skjemaet i Fig. 1. Kjernesammensmelting i de
ascogone hyfeno kan neppe vare vanlig, slik
som beskrevet av Dame Helen i 1908. Wilson
(1937) og Rossen & Westergaard (1966) kunne
heller ikke finne tegn tit dette.

Under hakedannelsen boyer endecellsn seg
tilbake, og det dannes en vegg mellom ds to
kjernene. 

-Begge kjernene deles sd synkront.
Det oppstAr en trscellet hakedannelse med fire
haploide kjerner (Fig. 3a). Toppcelten er tokjer-
net, mens stilkcellen og endecellen hver har
6n kjerne. Kjernen i stilkcellen kan sA vandre
inn i endecellen (Fig. 3c) - men noen ganger
er det omvendt, og dot blir en kjernelos celle
tilbake.

Normalt skulle kjernene i toppcellen smelte
sammen (de to overste kjernene i Fig.3a), men
hos mosebeger er det ofte annerledes. Ros-
sen & Westergaard (1966) fant at sporesekken
ofte uilikler seg fra stilk- elter endecellen.
Dette er sv@rt tydelig i mange av mine prepa-
rater. Kjernene i toppcellen viser bare liten
tendens til A smelte sammen - faktisk synes
det A vere en barriere mot dette.

Det spindelorganiserende senter
kan sees i lysmikroskopet
De. fleste dyr og lavere ptanter har en viktig
celfeorganell som kalles centriole. Centriolen
synes A sta i forbindelse med bevegelse av
cellens svingtrAder, cilier og flageller, og finnes
dessuten i toppunktet for spindelen, det fine
trAdnettet som er nodvendig for at kromoso-
mene skal kunne dele seg normalt.

I mosebeger finner vi ingon tydelig tubular
c€ntriole (se Laane & Mellem 1976), men spin-
delen munner i et buet, svakt farget felt som
representerer det senteret som organiserer
mikrotubuli - trAdnettet i spindeten.

Dette kan sA vidt sees i lysmikroskopet un-
der heldige 

- 
omstendighetor (Fig. Sg;. Stife

strukturer pAvises ellers helst med Clektron_
mikroskop.
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Figur g. D,etaljor av cytologiske forhold ved ascus{annelse i mosebeger (Neottiella), samlet vEd Fredrik-

stad. a.{. vis€r hakedannits", rerf kjemevandringen i c; d. zygodn-sfaObt i sporemorcellen; e. diplodn;

i.+-ret"ia"J i; k. anafase l; t. anafase ll; m. metafase lll; n. anafase lll; o.{' utypisk€ sporer dels med

flere cellekjemor.
Detarts oitlre ascuspore lonrwton in Natttetta. Mateilal trofi, Frdrlkstad ln SE Norway. lhe haplotd ctuffr,o'

some number is prohily a lew more tlwt 22.
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Ffgur.4. Acoto{rceintarget preparat av Nffilella. a: og c.-9. kjemer i metafase l. c.-e. viser samme kjeme
som i a. ved sterkers forstorrels€ og i ulike fokuseringsnivA. Hver brunrod€ rklumpr r€pres€nterer eniiua-
lent.(ot kromosompar) og ikke et enkett-kromosom. b. er en del av ascus med tre eiqeniete normale sporer.I helt modne sporer er det vanskelig A farge kjernen godt.

a. Metaphdse I in Neottiella. b. Three normal,-not quite maturc srrres wlth dlstinct nuctei in an ascus. c.n.
The sarne nuclqts as in a. at three differcnt tocal teiels. The matiriat, stalned ln acetoorcein,ls the sarne asin Fig. 3.

Andre meiosestadier
Kromomerene er tydelige i meioseprofasen og
sees som smA, knuteformete fortykkelser pd
kromosomtrAden (Fig. 3d viser zygot6nstadi-
et). I det sAkalte diplot6nstadiet- kan man
observere utbyttene mellom de homologe kro-
mosomeng (chiasmata), men kromosomene
ligger tett, og det er vanskelig A spre dem
mekanisk uten at de odelegges (Fig. 3e).

Delingen i anafase I skjer i lengderetningen
av sporesekken (Fig. 3k), men i de to sonore
delingene virker spindelorienteringen mindre
presis. Rekkefolgen av sporene i sporesekken
behsver nodvendigvis heller ikke alltid A vare
presis. Av og til kan meiosesystemet bryte
hslt sammen, og det gAr riktig gatt. Sporer der
spor€veggen har avgrenset mer enn 6n kjerne
er ikke sjeldne (Fig. 3p). I ekstreme titfeilei kan
inntil syv kjerner komme innenfor samme spo.
re (Fig. 3q). Slike, opprinnetig flerkjernete
sporer er til dels betydelig storre enn de nor_
male sporene. Bitdet (Fig. 4b) viser en det av
spore- og kjernearrangementsne i en normal
sporesekk.

Som vi har sett, er mosebeger en ganske
usedvanlig sopp som med fordet kan brukes
som demonstrasjonsmateriale i undervisnino
og til selvstudium. Ogsd for basat forsknin!

er mulighetene hittit pA tangt ner utnyttet. Den
storste hindringen er at det kan vere vanske_
lig d finne brukbart materiale. Av sarlig inte-
resse ville det derfor vare om det lyktes 6
dyrke soppen pd kunstig neringsmedium, noe
som ville sikre den en vid utbredelse ieksperi_
mentelle laboratorier verden over. - Leserne
oppfordres herved til d eksperimentere pd
egen hdnd, og fortelte meg om et eventuelt
vellykket resultat. Det blir neppe noen Nobel_
pris, men noen vitenskapelige laurber kan nok
hostes!

Summary
A method for studying chromosomes in funoi
is described. A study of the ascomycete rveoff;-
erra, collected near Fredrikstad, SE Nonray,
and cultivated on the host mosses, is presen-
ted. The haploid chromosome number is
interprsted to be about n=22-24.
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Bokmeldinger

(Flora i fdrvandlingn
svensk Botanisk Tidskrift, Vol 82, Hefte 6: side
371-506. Pris: 50 SKR. Kan bestilles fra SBT,
0. vallgt. 18, 5-223 61 Lund. Postgiro
(svensk): 446 50 72 - 9.

Ett fyldig hefte pA 135 sider av Svensk Bota-
nisk Tidskrift er viet truete og sArbare arter i

nordisk flora. Boka er et resultat av det nordis-
ke symposiet sFlora i fOrvandling - Nordisk
FloravArdr som ble holdt ved det svenske
Landbruksuniversitetet i Ultuna 15. - 17. au-
gust 1987.

Blyttia klipper fra pressemeldingen som ble

sendt ut ved denne anledning:

I var fid f6rdndras naturen snabbt. Naturliga skogar
huggs ner och orsetts mod planteringar' och det
gamta bondelandskap€t med sina blomrika 6ngar
och hagar fdrsvinner. I mAnga delar av landet ar
luften och vattnet fororonacle.

Detta har gjort aft mAnga vdxter f6rsvinner' Det
Ar illa, ddrfor att varje vixt 6r en naturrssurs - den
hade kanske kunnat utnytt as i medicinen eller i vdxt-
fOridlingen. Mossor och lavar ar kanslgare gn vi

sjilva f6r dArlig luft, och ner de f6rsvinner dr det en

larmsignal aft ta PA allvar.
FOr att diskutera vad man kan g6ra mottes vait-

kennare och naturvArdare frln hela Norden f6r en

tid sedan i Uppsala. Deras kunskaper har nu sam-
fats i decemb€rhaftet av Svensk Botanisk Tidskrilt
1988.
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HEr flr vi f6r forsta gAngen en oversikt 6ver Eget
f6r floran i Sverige og Norden. Av vlra 2flX) olika
blomvaxter ar 416 hotade, alltsA ungefdr en femte-
del. 39 6r utd6da. Ser man pl mindre omrdden kan
bilden vara 6nnu m6rkarE. I Arboga kommun har 95

arter f6rsvunnit, nestan en om 6ret rdknat frdn 1850!

De flesta av de hotade blomvixterna h6r hemma i

bondens landskap - det 6r dngblommor, gdrdsvdx-
ter och ikerogris.

Nar det galler mossorna 6r siffrorna lika h6ga.

Vi har totalt ungefer 1fi)O olika mossor. 216 av dem'
alltsA nestan en fiardedel, er hotade och 17 er f6r-
svunna.

De flesta av vAra hotade vaxter finns ocksl pd

andra hAll i vdrlden. Men nAgra linns bara i Norden.
Dd har vi hela ansvaret ftir aft de inte d6r ut. Ett
exempel er hallbreckan [= Oslosildre], en spdd vir-
blomma som bara finns i Svealand och vid Oslo.
Den vexer pA klipphdllar i beteshagar och b€h6ver
ett 6pp€t kulturlandskaP.r

Heftet inneholder 29lettleste og meget inte-
ressante artikler. Norge er representert ved
Klaus Hsilands: sVern og forvaltning av sjeldne
artor i Norge'.

Blyttia vil gjorne gratulere sitt ssster-tids-
skrift med dette tema-heftet. Vi anbefaler det
pe det varmeste til alle vAre lesere. Sjelden
kan en fA sA mye fascinerende botanisk les-
ning for 50 (riktig nok svenske!) kroner.
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Til forfattere
Manuskripter sendes redaktsren i to eksemptarer. BAde orienterende artikler om botaniske em-
ner, vanlig botanisk nyhetsstoff og smAstykker om botaniske emner og korte meddelelser om
nye observasjoner er av interesse. Manuskriptene skal vere maskinskrevet med dobbel linjeav-
stand.

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

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

Summary
Artikler som inneholder botanisk nyhetsstoff skal ha summary pA engelsk. Summary skal skrives
pA eget ark og pagineres etter den topende teksten q tor titieiatrrtisten.

Litteratur
Litteraturlisten skrives pA egne ark. Tidsskrifter skal fortrinnsvis torkortes i overensstemmelse
med B-P-H (Botanico-periodicum-Huntianum).

lllustrasjoner
Svart-hvitt strektegninger og gode fargebilder er onsket. Bruk av fargeillustrasjoner avgjores avredaksionen utfra en samlet vurdering av okonomi, bilclekvalitet o! ittustraslonsoerr6i. eoo"svart-hvitt fotografier er ogsA akseptable. Diagrammer mA vare enkie og instiu*rive med teksttilpasset evt. forminsking.

Figurtekst
Figurtekst skal skrives. pi norsk og engelsk for hver figur og samles pd eget ark til slutt i manu-skriptot. I den norske teksten skal latinlke navn underitrekes. I den engelske versjonen skat alltekst unntatt de latinske navnene understrekes.

Plassering av f:gurer og tabeller
Forfatterne bor avmerke med blyant i venstre marg hvor figurer og tabeller skal stA, men dettekan bare bli retningsgivende for redaksjonen og tryi<keriet { vl iir-e alttid bli noyattig etterrom-met.

Korrektur
Forfatterne fAr bare fsrstekorrektur. Korrekturlesingen mA vare noyalcig. Rsttelser utfsres ettervanlige korrekturprinsipper. unodige endringer boi unngAs, og entringler mot manus oliastesforfatterne.

Seilrykk
sertrykk kan bestilles oA egel bestillingsseddel, som sendes forfatterne sammen med forstekor-rekturen' Prisen oppgisav forlaget. Det gis ingen gratis s@rtrykk. Normalt lages det ikke s€rtrykkav sm6stykker, bokmetdinger, fioristiskJ notiier o.t.
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