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Dn Erling Christophersen
17. april 1898-9. november 1994

Erling Christophersen er gAtt bort. Han
oppnidde den nesten utrolige alder 96 I/2
Ar. De siste 2-3 Arene begynte benene og
hukommelsen 6 svikte, sA doden kom nok
som en befrielse. til slutt. Disse minneor-
dene om en nylig avdod grandseigneur
bygger mye pA personlig kontakt med ham
gjennom mer enn 50 6r. I Blyttia 1988
skrev jeg litt om Christophersen som var
tidsskriftets initiativtaker og dets forste
redaktor (1943-46). Det var en psykisk og
fysisk vital mann som rundet 90 ir. A
snakke med ham da var faktisk som med
en ungdom, og han ble observert i hgyreist
og spenstig gange utendors i OsIo til han
var godt over de nitti.

I hans formannstid (1941-45) i den unge
Norsk Botanisk Forening ble jeg kjent med
ham, Iikedan ved i folge hans forelesning-
er ved Universitetet i Oslo om tropenes
plantegeografi (194243). Disse ble holdt
for en hAndfull studenter mens professora-
tet sto ledig mellom Jens Holmboes syk-
dom og dgd (1943) og Rolf Nordhagens til-
tredelse (1946). Christophersen var den
korrekte, eksakte, til tider elegante forele-
ser med rik erfaring fra sitt fler6rige pro-
fessorat pA Hawaii og botanisk feltarbeid
pA flere av Stillehavets tropiske /yer.

Erling Christophersen hadde tatt sin
doktorgrad i botanikk ved YaIe University
i 1924 (se bibliografien). USA var for ham
trolig et lett valg bAde faglig og ellers, kan-
skje sarlig fordi hans far var generalkon-
sul for USA i Oslo. Etter sin Yale-tid var
Erling stipendiat og assistent pA TOyen til
1929. Da kom det smigrende tilbudet om
professorat pA Hawaii, noe som varte ut
1932. Deretter fikk han en nyopprettet
stilling som konservator pA TOyen med
hovedansvar for utenlandsherbariet. Med
visse permisjoner var han forstekonserva-
tor der tll 7947.

Sitt organisasjonstalent og felterfaring
fra qyer i Stillehavet utnyttet han som
leder av Den Norske Vitenskapelige
Ekspedisjon til Tristan da Cunha 1937-38.
Resultatene kom i en serie pA 55 avhand-

Erling Christophersen som 27-irrig nVbakt
botanikk-doktor, slik avistegneren M i "Tidens
Tegn" gfl harn.

linger i Arene 1940-68, samtlige redigert
og utgitt av Christophersen. Av dem
behandler 16 botaniske ernner og tre var
skrevet av ham selv.

Botanikken kom noks6 mye i bakgrun-
nen etter at Christophersen gikk over i
andre stillinger fua 1947. Han ble kultur-
attach6 og kulturrAd ved Norges ambassa-
de i Washington, D.C., senere direktor ved
det norske Utenriksdepartementets kul-
turkontor. Han innla seg srerlig fortjeneste
ved A fA opprettet og lede Den amerikan-
ske sommerskolen ved Universitetet i Oslo
L94749. Av andre saker han arbeidet
utrettelig med, vesentlig etter han ble pen-
sjonist, nevnes spesielt opprettelsen av
Det Norske Videnskabs Akademis nSenter
for teknologi og menneskelige verdier" i
1989. En humanist og idealist verdig. Han
har ogsA i en Arrekke vert en av de beren-
de krefter i Norge-Amerika-Foreningen.

Christophersen beholdt likevel en viss
kontakt med Toyens botanikkmiljo hele li-
vet. Ofte n6r det var sporsmAl om herbarie-
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plantene hans fra Tristan-ekspedisjonen,
kunne vi be en alltid like elskverdig og
hjelpsom mann om rAd. Hans hukommelse
var suveren. Siste gang jeg traff ham var
hosten 1992. Da startet NRK-fiernsynet
opptak av et program om Christophersens
Tristan da Cunha-ekspedisjon. Fire gfen-
levende av ekspedisjonens deltakere var
samlet pA Botanisk Museum pA Tgyen,
med lederen litt merket av alderen. Men
selv som 94-Aring var han fin, sarlig nAr
han fikk se igjen og kommenterte sine over
50 Ar gamle innsamlinger. Som en av hans
museale etterfglgerc hadde jeg den glede A
hente herbarieplantene til ham.

Det var alltid en fryd 6 kommunisere
med Erling Christophersen. Han ga sA
mange av sine medmennesker sA mange
gode minner. Med sitt behagelige vesen,
sin kultiverte tale og sin utholdenhet fikk
han en lang rekke venner som vil savne og
minnes ham lenge.

Anders Danielsen

Tlrykte botaniske arbeider av
Erling Christophersen
Ved Peter Kleppa og Anders Danielsen

Etter Kleppas boker Norsk Botanisk
Bibliografi L8L4-L964 og 196b-192b, samt
ett tillegg fra 1983. Bokanmeldelser. avis-
artikler og interrl'uer er ikke tatt med.

1925 Soil reaction and plant distribution
in the Sylene national park, Norway.
- Trans. Conn. Acad. Arts Sci. 2Z:
47I-577.

1927 Dyreliv og planteliv paa Stillehavets
koraloer. Naturen 5I:L32-L4g.

1927 Vegetation of Pacific equatorial
islands. - Bishop Mus. Bull. No. 44:
r-79.

1928 Gjennem Nordamerikas vegetasjons-
omr6der. - Naturen E2: SB4-848 oe
353-368.

1929 Den pacifike kystskog. - Tidsskr.
Skogbr. 37:160-165.

1930 A few remarks on Joinvillea. - proc.
Hawaii Acad. Sci. Bishop Mus. Spec.
Publ. 16:14.

1931 Notes on Joinvillea. - Occ. pap.
Bishop Mus. 9(12):1-2.
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1931 Vascular plants of Johnston and
Wake Islands. - Occ. Pap. Bishop
Mus.9(13):1-20.

1931 Vascular plants of the Leeward
Islands, Hawaii. - Bishop Mus. Bull.
81:1-41. (Sammen med L.L. Caum.)

1931 Wikstroemia sericea sp. nov. (i G.P.
Wilder: Flora of Rarotonga.)
Bishop Mus. Bull. 86:78.

1932 A collection of plants from the
Galapagos Islands. - Nyt Mag. Nat.
70:67-95.

1934 A new Hawaiian Abutilon. - Occ.
Pap. Bishop Mus. 10(15):1-7.

1934 Botanical exploration of Samoa. -
Proc. 5.Pacif. Sci. Congr. Canada
1933(4):3325-3327.

1934 Krakataus nye vegetasjon.
Naturen 58:321-335.

1934 Plants of Gough Island (Diego
Alvarez). - Scient. Res. Norw. Ant-
arct. Exp.1927-1928 et sqq. 13:1-16.

1935 Flowering plants of Samoa. - Bishop
Mus. Bull. 128:III + I-221.

1935 Plants of Gough Island (Diego
Alvarez). - Lars Christensen: Such
is the Antarctic: 250-253.

1935 Preliminary notes on Sarcog5me, a
new rubiaceous genus from Samoa, -
Occ. Pap. Bishop Mus. 11(5):1 b
(Sammen med W.A. Setchell.)

1936 Fortegnelse over antarktiske og sub-
antarktiske blomsterplanter (Fane-
rogamer). - Atlas over Antarktis og
Sydishavet:17.

1936 Litt om plantelivet pd de javanske
vulkaner Gedeh og Pangerango. -
Naturen 60:289-295.

1936 Plantegeografiske forbindelser i Ant-
arktis I. Blomsterplanter. II.
Moser. - Atlas over Antarktis og
Sydishavet:13-18.

1937 Blomster fra fiord og fiell. - Oslo.
111 s.

1937 Plants of Tristan da Cunha. - Scient.
Res. Norw. Antarct. Exp.Ig27-L928
et sqq. 16:1-19. (Sammen med Carl
Christensen, H.N. Dixon and Bernt
Lynge.)

1938 Flowering plants of Samoa, II. -
Bishop. Mus. BulI. 154:7-77.

1938 Tristan da Cunha, den ensomme Ay.
- Oslo. 204 s. Ny utg. Oslo 1944.
Tysk utg. Berlin 1939. Engelsk utg.



BLYTTIA NR. 41994

London 1940. Svensk utg. Stockholm
1946. Dansk utg. Kgbenhavn 1948.
(Sammen med 7 andre ekspedisjons-
medlemmer.)

l-939 Problems of plant geography in
Tristan da Cunha. - Norsk Geogr.
Tidsskr. 7:364-368.

1940 On Ranunculus crassipes and other
plants from Kerguelen. - Scient.
Res. Norw. Antarct. Exp.I927-7928
et sqq. 19:1-8,

1940 Ranunculus caroli, en ny art fra
Tristan da Cunha, - Acta Phyt.
Suec. 13:186-190 (I Festskrift til
CarI Skottsberg.)

1941 Primula finmarchica Jacq. - Nytt
Mag. Nat. 81:1-14.

1943 Blyttia. - Blyttia L:1-2.
1943 Hanna Resvoll-Holmsen (1873-

1943). Minnetale. - Blyttia 1:100-
to2.

1943 Herman G. Simmons 16. aug.
1864-22. apr. 1943. In memoriam.
Norsk Geogr. Tidsskr. 9:229.

1943 Jens Holmboe (1880-1943). - Blyttia
1:105-113.

1943 Norske medisinplanter. - Oslo. 69 s.
Ny utg. 1960.

1943 Olaf Alfred Hoffstad (1865-1943).
Minnetale. - Blyttia l:L27-129.

1943 Professor Jens Holmboe (1880-
1943). - Norsk Hagetid. 59:138.

1943 Trykte arbeider av Bernt Lynge.-
Nyt Mag. Nat. 83:5-8.

Smdstykke
Norsk Orkid6forening har vart i kontakt
med Tiiu Kull, som er leder i en estisk
klubb for beskyttelse av orkid6forekomste-
ne. Hun er ogsA forsker, og arbeider ved
universitetet i Tartu.

Tiiu Kull sier seg glad for 6 ha kommet i
forbindelse med norske orkid6-entusiaster.
Hun arbeider for tiden med en oversiktsar-
tikkel om nordiske orkid6er og popula-
sjonsdynamikk. Na vil hun gjerne vite om
det finnes norske arbeider pA dette omrA-
det.

63

1943 Trykte arbeider av M.N. Blytt. -
Blyttia l:79-20.

1944 Jens Holmboe. - Nord. Tidskr. 1944:
408415.

1944 New phanerogams from Tristan da
Cunha. - Res. Norw. Scient. Exp.
Tristan da Cunha 1937-1938. No.
11. 15 s.

1944 Nye voksesteder for Epipogium
aphyllum. - Blyttia 2:50.

194+L957 O.A.Hoffstad: Norsk flora. -
Oslo. 9. utg.1944. 464 s. 10. utg.
1957. 507 s.

1945 Minnetale over dosent Hanna
Resvoll-Holmsen. Norske Vid.
Akad. Oslo. Arbok 1944:35-38.

1945 Norske villblomster. - Oslo. 63 s.
1946 Vestlandske medisinplanter. - Vestl.

Landbr. 33:230-234.
1946-1958 O.A.Hoffstad: Flora for skoler.

- Oslo. 9. oppl. 1946. 148 s. 10. oppl.
1951. 148 s. 11. oppl. 1958. 152 s.

t947 A short account ofthe expedition. -
Res. Norw. Scient. Exp. Tristan da
Cunha 1937-1938. No. 1.24 s.

1968 Flowering plants from Tristan da
Cunha. - Res. Norw. Scient. Exp.
Tristan da Cunha 1937-1938. No.
55.29 s.

1983 Vegetation of North America.
Norw. Amer. Ass. Year Book 1983:
16-18.

Vi har oppfordret noen av vAre medlem-
mer til A kontakte henne. Ni hAper vi at
det finnes andre interesserte blant
"Blyttia"s lesere. Vennligst skriv til:

Tiiu Kull
President of the Estonian Orchid
Protection Club
Institute ofZoology and Botany
Vanemuise 21
Tartu EE 2400
Estonia
Tlf. 37227 477172 (kontor)

37227 475862(privat)
Fax 37227 433472
E-mail: tiiu@iozb.tartu.ee
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kaliteten kan karakteriseres som en skyg-
gefull, litt fuktig askeskog med innslag av
gran, asp, hassel, rogn, lgnn og krossved,
med hvitveis, blAveis, trollbrer, gjokesyre,
skogfiol, nesleklokke og firblad som ner-
meste naboer i bunnskiktet. Bestanden av
hybriden dekket ca 1.5 x 3 m, og omfattet
150-200 skudd. Blomstene ga inntrykk av
A vare sterile. Begge funnene er belagt i O.

Lokaliteten pA JelOya er senere besgkt
flere ganger - senest pA NBF/O-ekskursjon
i 1994, og grr inntrykk av A vrere i fin form.
Det er foretatt fikseringer for cytologiske
undersokelser, men resultatene foreligger
forelgpig ikke.

Senere - i 1989 - er denne hybriden fun-
net enda ett sted, pA Hurumlandet av
Anders Often og Tore Berg (belegg i NLH).
Tilslutt forlyder det at den skal vrere
observert i Nedre Eiker, men her foreligger
det ennu ikke bevismateriale.

Som nevnt, har det ikke vrert mulig A

finne denne hybriden omtalt i tilgjengelig
litteratur, og sporsmAlet melder seg: hvor
kommer den fra? Enten kan den ha opp-
stAtt spontant pA en av lokalitetene og sA

blitt spredt derfra. Siden hybriden er ste-
ril, m6tte spredningen ha skjedd "in statu
nascendir, noe som forekommer lite sann-
synlig. Det er vel neppe produsert sA

meget hybridfro at det skulle kunne spres
sA mange steder. At funnene er blitt opp-
daget innen et sA kort tidsintervall, beror
vel helst pA tilfeldigheter. Den andre muli-
ge forklaringen mAtte vrere at hybridise-
ringen har skjedd spontant pi to eller flere
av lokalitetene, men det lyder jo ogsA litt
rart. Hvis vi er heldige, kunne cybologiske
undersokelser hjelpe oss, begge foreldrene
kan ha forskjellige kromosomtall. Kanskje
dukker den opp pA enda flere steder, nir
man nu er blitt oppmerksom pA den. Vi f6r
vente og se.

Til slutt: Jeg har med velber6dd hu unn-
latt A dope denne hybriden med noe
latinsk navn! SA lenge man kjenner forel-
drene, ser jeg ingen fornuftig grunn til A

tAkelegge opphavet med et nytt navn. Har
man ikke bedre objekter A henge sitt
autornavn bakpA, burde man i all ansten-
dighets navn la det vere!

Finn Wischnad.nn
Botanisk rrluseu.m

0562 Oslo

Smdstykke

Ny hybrid - mellem storkonvall
og kranskonvall:
Polygonatum multiflorurn x aerticilla-
tum

I 1980 botaniserte Jon Kaasa ph Avre Ei-
ker. I en bekkedal ved Darbu fant han noen
fA individer av en konvall som ikke uten vi-
dere lot seg identifisere. Den kunne se ut
som en mellemting mellem storkonvall -
Polygonatum multiflorunt - og kranskon-
vall - P. uerticillatum. Bladene var inter-
mediere i bredde, og satt tildels i par, oko-
logien kunne passe for begge. Imidlertid
kunne vi ikke noe sted i litteraturen finne
noen omtale av en eventuell hybrid. De
kromsomtallene som var angitt for de for-
modede foreldrene, si heller ikke lovende
ut. Plantene ble derfor forelgpig lagt til si-
de qom en noe unormal storkonvall.

Aret efter kom jeg over en tett bestand
av en lignende plante pA Jelgya, og her
kunne det ikke vrere tvil, foreldrene stod li-
ke ved pA hver sin side av avkommet. Lo-

Foto F. Wischmann
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Professor Georg Hygen
1908-1994

Professor Georg Hygen dgde 13. desember
ifior, 86 Ar gammel. Det var med vemod vi
mottok budskapet sjOl om det ikke kom
overraskende. Han var etter hvert blitt
skrgpelig og krokrygget, og det siste halve
Aret skrantet han mye. Men hans intellekt
var hele tiden like sterkt og levende og han
klaget aldri over sine helsemessige plager.

Georg Hygen var f4dt i Oslo 6. august
1908, og tok matematisk naturvitenskape-
lig embetseksamen ved Universitetet i
Oslo i 1933 med botanikk som hovedfag.
Han var vitenskapelig assistent ved
Bergen Museum i perioden 1935-40 og ved
Universitetet i Oslo I94O-43. I 1943 ble
Hygen universitetsstipendiat, i 1946 ama-
nuensis og i 1948 fprsteamanuensis ved
Universitetet i Oslo. I 1951 ble han
utnevnt til professor i botanikk ved Norges
landbruksh/gskole og var i denne stilling-
en til han 11976 gikk av med pensjon. Han
var medlem av Det Norske Videnskaps-
Akademi fra 1956.

Det var plantefysiologien - lreren om
plantenes livsprosesser - som var Hygens
fagomr6.de. Hans tidligste forskning dreide
seg om marine algers fysiologi. Han var
bl.a. den fgrste som pAviste fotoperiodiske
reaksjoner hos alger. Men det var land-
plantenes vannhusholdning som ble hans
viktigste forskningsfelt. Hans dr.philos.-
avhandling i 1951 om hvordan plantenes
transpirasjon er regulert av deres anato-
miske bygning og de atmosferiske forhold,
var et stort og banebrytende arbeid utfOrt
med enkel utrustning og metodikk.

Det var likevel som instituttbygger og
lrerer han gjorde sin storste innsats. PA
grunn av mange6rig ledighet i professora-
tet i botanikk ved Norges landbrukshgg-
skole, hadde virksomheten ved Botanisk
institutt i lengre tid ligget nede da Hygen i
1951 ble utnevnt i stillingen. Med kraft og
entusiasme tok han fatt pA oppgaven med
A gjenoppbygge instituttet, fgrst undervis-
ningen og etterhvert ogsA forskningen. Det
var hans store fortjeneste at det klimare-
gulerte veksthusanlegget (Botanisk klima-

Professor Georg Hygen 1908-1994.

laboratorium) ble reist i 1965, et forsk-
ningsutstyr som har betydd svrert mye for
den eksperimentelle planteforskningen
ved hggskolen.

Georg Hygen hgrte til den siste genera-
sjon av botanikere som behersket - og
interesserte seg for - hele botanikkfeltet.
Han var ogsA sterkt engasjert i Norsk
botanisk forening. Han var foreningens
formann i perioden 1952 tll1956, sekretrer
i styret 1943-46, og helt fra starten i 1943
til 1980 var han fast medlem av redak-
sjonskomiteen for Blyttia, og fungerende
redaktor i 1947. Sammen med Eilif Dahl
skrev han i Blyttia om plantenes h6gde-
grenser i Jotunheimen (1951), og sammen
med sin kone, Karen Breien Hygen, om
nye plantefunn i Rondane nasjonalpark
(1973).

Georg Hygen var en skattet og inspire-
rende lrerer og popularisator. Tusenvis av
tidligere studenter, bAde ved Universitetet
i OsIo og ved Norges landbrukshogskole
husker hans inspirerende og fengslende
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forelesninger og feltundervisning. Han
hadde en egen evne til h glore vanskelig
stoff lettfattelig og fengslende. Han var
bl.a. en mester i 6 finne gode og dekkende
norske faguttrykk istedet for alle de nye
engelske termene som kom inn i fagspr6-
ket. Som eksempel kan nevnes diffusjons-
uolurn for det engelske "apparent free spa-
ce)> og budstikke-RNA for "messenger-
RNA". Det er i parantes bemerket hoyst
bedrOvelig at ikke det sistnevnte har gAtt
inn i den norske biokjemiske fagterminolo-
gien istedet for det mer trivielle budbring-
et. RNA. Hygen var ogsA sterkt opptatt av
h ggr" biologisk kunnskap til folkeeie.
Fordi han sA fint mestret kombinasjonen
av faglig dybde, kritisk sans og en lett og
fengslende framstillingsform, var han
kjent som en popular foredragsholder,
skribent og lrerebokforfatter. For dette ble
han bl.a. tildelt Nordisk forening for plan-
tefysiologi's popularvitenskapelige pris i
L979.

Foruten pA det botaniske og plantefysio-
logiske omrAdet hadde Hygen et bredt fag-
lig og samfunnsmessig engasjement. Ved
etableringen av IJniversitetet i Tromsg var
han formann i Biologiutvalget under
Interimstyret for Universitetet i Troms0,
som planla undervisningen og forskningen
i biologi i Troms6. Han engasjerte seg
sterkt i sporsmAlet om fluoridering av
drikkevann. PA grunnlag av omfattende
litteraturstudier gikk han sterkt imot det-
te, bl.a. ut fra prinsippet om at den enkelte
skal ha mulighet til 6 velge sjOl. Et annet
omrAde var parapsykologien som opptok
han sterkt. Han iwet for at ogsA de para-
normale fenomener bpr gj6res til gjenstand
for forskning. Allerede i 1955 ble han for-
mann i Norsk parapsykologisk selskap, og
som pensjonist engasjerte han seg sterkt i
selskapets arbeid, bl.a. som redaktgr av
medlemsbladet Parapsykologiske Notiser.
Dette viser en annen side ved den ellers sA
kritiske realist. Hygen var ogsA sterkt
engasjert i sporsmAlet om verdens matfor-
syning, spesielt plantenes proteinproduk-
sjon. Han var engasjert i etableringen av
norsk utviklingshjelp og var bl.a. i en tidlig
periode formann i NORADs styre.

Vi som kjente Georg Hygen og hadde gle-
den av A arbeide sammen med han. husker
han som den dyktige og kloke faglige leder,
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og som et varmt og samfunnsengasjert
menneske. Vi ngt alle godt av og vil minnes
hans store hjelpsomhet og omsorg, toleran-
se og medmenneskelighet. Han hadde stor
evne til A delegere oppgaver og ansvar til
medarbeidere pi alle plan. Hans filosofi
var at pliktene skulle gigres lystbetont.

Vi minnes Georg Hygen med takknem-
lighet og lyser fred over hans minne.

Ola M. Heide

Georg Hygens biologiske
publikasjoner
En bibliografi utarbeidet av Stein Srebo

Hygen, Georg, 1934; Uber den
Lebenszyklus und die Entwicklungs-
geschichte der Phaeosporeen. Versuche
an Nemacystus diuaricatus (Ag.) Kuck.
- Nytt Mag. Naturv.74: 187-269.

Hygen, Georg & Ingerid Jorde, 1935:
Beitrag zur Kenntnis der Algenflora der
norwegischen Westkiiste. Bergens
Mus. Arb. 1934. Naturv. r. 9. 60 s.

Hygen, Georg, 1937: Om befruktningen
hos nogen tropiske vannliljer. - Na-
turen 61:13-19.

Hygen, Georg, 1937: Uber Gametenko-
pulation bei der Griinalge Bulbocoleon
piliferum Pringsh. - Nytt Mag. Naturv.
77:133-L35.

Hygen, Georg, 1938: Uber den Granabau
der Micrasterias-Plastiden. - Planta 27:
379-380.

Hygen, Georg, 1938: H. Printz: Om stam-
meAndingen under vinterhvilen. -
Skogbr. 13: 375-378. (Anmeldelse).

Hygen, Georg, 1939: Botanikk. 62 s. OsIo.
Hygen, Georg, 1939: Botanikk. - Rettleiing

for lrerere til GyldenWs naturhistoriske
serie for realskolen og rymnasiet, 3-16.
Oslo.

Hygen, Georg, 1939: Kullsyreassimilasjon
og kvanteteori. Foredrag. - Naturen 63:
234-252.

Hygen, Georg, 1939: Svar til professor
Printz. - Skogbr. 14: 2O-23.

Hygen, Georg, 1939: Uber die Nukleolen
der grosszelligen Desmidiaceen. Proto-
plasma 33:479-480.

Hygen, Georg, 1940: Uber die Fiihigkeit
phototaktischer Bewegung bei den Des-
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midiaceen. - Bergen wlus. Arb. tggA.
Naturv. r. 9. 35 s.

Hygen, Georg, 1941: Uber eine reversible,
in Alkalisalzliisungen erfolgende
Nukleolenverschmelzung bei Micr-
asteriqs denticulata Br6b. - Bergens
Mus. Arb. 1941. Naturv. r. 1. 34 s.

Hygen, Georg m.fl., t942: Forelesninger i
plantefysiologr. I. Plantenes stoffveksel.
Stensiltrykk. 197 s. - Oslo.

Hygen, Georg, 1942: Forelesninger i plan-
tefysiologi. II. Plantenes utvikling.
Stensiltrykk. 175 s. - Oslo.

Hygen, Georg, 1943: Forelesninger i bota-
nisk genetikk. 78 s. Stensiltrykk. Oslo.

Hygen, Georg, 1943: On plastid and cell-
form aberrations in Micrasterias. cau-
sed by iron deficiency. - Bergens Mus.
Arb. Naturv. r.5.29 s.

Hygen, Georg, 1945: Litt om utforskningen
av plantenes blomstring. Foredrag.
Blyttia 3:7t-82.

Hygen, Georg, 1945: Om Macks identitets-
prinsipp og dets anvendelse pA biologis-
ke problemer. - Avh. Norske Vidensk.-
Akad. i Oslo. I. No. 4. 5 s.

Hygen, Georg, 1946: Botanikk. 2.utg. ved
Georg Hygen og Gunnar A. Berg. 160 s.
ill. 4 pl. 2.-8. oppl. 1949-1965. Nynorsk
utg. ved Harald Goksgyr 1948. 2.-3.
oppl. 1956-1963.

Hygen, Georg, 1946: Llfe-cycles and nucle-
ar phases in Florideae. - Nytt Mag.
Naturv. 85: 89-98.

Hygen, Georg, L947: Cytologikongressen i
Stockholm. Ref. - Blyttia 5:78-79.

Hygen, Georg, L947: 700 hovedoppgaver i
botanikk. - Blyttia 5:57-66.

Hygen, Georg, 1947: Kristent og rasjonelt
livssyn i konflikt om utviklingslreren.
60 s. - Oslo.

Hygen, Georg, L947: Julius Sachs
(1832-1897). - Blyttia 5: 33-40.

Hygen, Georg, 1948: Fotoperiodiske reak-
sjoner hos alger. - Blyttia 6: 1-6.

Hygen, Georg, 1950: Blomsterplantenes
anatomi. En oversikt til stotte ved
bifagskurset. Stensiltrykk. 41 s. - Oslo.

Hygen, Georg, 1950: Plantenes kulls5n'eas-
similasjon belyst ved isotopforspk.
Naturen 74:327.339.

Hygen, Georg, 1951: Befruktning - fraing.
- Gartner5n'ket 41: 746-747.

Hygen, Georg, 1951: Forbehandling av
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sAfro som middel til A framskynde mod-
ningen av korn (vernalisering). Fore-
drag. - Landbruksuka 1950: 5272.

Hygen, Georg, 1951: Hofmeisters storverk.
Et hundreArsminne. - Blyttia 9: 113-
115.

Dahl, Eilif & Georg Hygen, 1951: Nye hoy-
degrenser pA Surtningssuen i Jotun-
heimen. - Blyttia 9: 106-110.

Hygen, Georg & Julie Kjennerud, 1951:
Osmotic relations during cell expansion.
- Physiol. Plant. 5: l7I-I82.

Hygen, Georg, 1951: Psykologisk botanikk.
- Den hagre skolen 50:497498.

Hygen, Georg, 1951: Studies in plant
transpiration. I. - Physiol. Plant. 4:
57-183. Doktoravhandling.

Hygen, Georg, 1953: Nytt om knollbakteri-
ene. - Btybtia Ll: 19-20.

Hygen, Georg, 1953: Studies in plant
transpiration. II. - Physiol. Plant. 6:
106-133.

Hygen, Georg, 1953: On the transpiration
decline in excised plant samples. - Skr.
Norske Vidensk. Akad. i Oslo. 1953. I.
No. 1. 84 s.

Hygen, Georg & Eldbjorg Midgaard, 1954:
A reinvestigation of the influence of
varying air humidity on cuticular trans-
piration in Pinus siluestris L. Physiol.
Plant. 7:128-140.

Hygen, Georg, 1954: The effect of wind on
stomatal and cuticular transpiration.
Nytt Mag. Bot. 3: 83-94.

Hygen, Georg, 1958: Plantenes opptak av
strontium. - Studiegrrrppen for strA-
lingsbiologi 1958. Nr. 5: 5-11.

Hygen, Georg, l-960: Livets opprinnelse. -
Naturen 84: 131-150.

Hygen, Georg, 1961: Trekk fra plantefysio-
logiens utvikling. 1939-1959. 157 s.
Oslo.

Hygen, Georg, 1962: Plantenes vannhus-
holdning. Forelesninger ved Norges
landbrukshogskole. Stensiltrykk. 129 s.

Hygen, Georg, 1963: Fotoslmtese. - Skole-
kringkastinga. Hagte skoler. VAren
1963. B-heftet: 7-8.

Hygen, Georg: 1965: Water stress in coni-
fers during winter. - I: Water stress in
plants. Proc. Symp. 30/94/10 1963 in
Prague, 86-98. - The Hague.

Berg, Gunnar A. & Georg Hygen, 1967:
Botanikk. Med 130 arbeidsoppgaver.
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V+upg. - Oslo. 2.oppl. 1970. 3.oppl.
I973.

Hygen, Georg, 1967: Plantehormonenes
oppdagelseshistorie. Naturen 91:
28t-298.

Berg, Gunnar A. & Georg Hygen, 1968:
Botanikk. Med 137 arbeidsoppgAver. fil
nymorsk ved Aage Barstad. 149 s. -
Oslo.2.oppl. 1970.

Hygen, Georg, 1969: Notat om vannfluori-
dering. I: Vannfluoridering eller andre
midler mot tannrAte? - Betenkning
overlevert til Sosialdepartementet 1.

september 1969, (A. Kristiansen, H.
Myhre og H. Stoltenberg, red.), s. 11-19.

Hygen, Georg, L972: Planteproteinenes
rolle i verdenshusholdningen som bak-
grunn for et av de norske IBP-prosjekte-
ne. Ref. av fore-drag. - Norske Viden-
sk.akad. i Oslo. A"l. fgZf' 48-52.

Hygen, Georg, 1973: Innfgring i alminnelig
botanikk. Stensiltrykk . 25I s. As-NLH.

Hygen, Karen & Georg Hygen, 1973: Noen
nye plantefunn i Rondane nasjonalpark.
- Blyttia 31: 129-135.

Georg Hygen har utgitt fglgende b4ker om
parapsykologi:
Hygen, Georg: Vitenskapen om det overna-

turlige. Samtaler med Georg Hygen.
Oslo 1978. (Delphi). 60 s. Bearbeidet og
utvidet utgave av 4 radioprogrammer

"Fra overtro til vitenskap".
Schjelderup, Harald: Det skjulte mennes-

ke. Ny, utvidet utgave ved Georg
Hygen. - Oslo 1984 (Cappelen). 374 s.

Hygen, Georg: Vardoger. VArt paranorrna-
le nasjonalfenomen. Oslo 1987
(Cappelen). 107 s.

Hygen, Georg: Telepati. VAr medfOdte
mobiltelefon. - Oslo 1988 (Cappelen).
132 s.

Videre en lang rekke artikler og notiser i
Parapsykologiske Notiser (Oslo). En over-
sikt over disse er gitt i Parapsykologiske
Notiser 25/1995, s. 3-5.
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Smdstykke

Ny hyllemarihindvariant fra
Telemark
PA TBF's pinseekskursjon 1994 til Fyres-
dal fant Petter Oksum Eriksen en ukjent
varietet av hyllemarihAnd ("soster-") -
Dactylorhiza sarnbucina, ett eneste individ
blant ca 100 normale, gulblomstrede. Som
bildet viser, hadde blomstene en stor rod,
distinkt flekk pA leppen. Tanken pA den
rodblomstrede formen (som hittil ikke er
kjent fra Norge) var nrerliggende, men
ikke overbevisende. Sistnevnte er jo rod i
hele blomsten, og dertil var rodfarven for-
skjellig, mer ren r6d. Det kunne heller
ikke vere krysningen mellem den gule og
rode, denne har en uren mellemfarve.

Det har ikke vart mulig A finne denne
varieteten omtalt i tilgjengelig litteratur.

Foto Petter Oksum Eriksen
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Imidlertid finnes det i Spania en lignende
form av en annen, nerstiende art, som
har hatt en litt omtumlet tilvarelse. Den
ble forst beskrevet av som Dactylorhiza
ronlana (Sebastiani) 5o6 ssp. bartonii
Huxley & Hunt. Senere er den overf6rt til
D. insularis (Sommier) Landwehr var. bar-
tonii (HrxIey & Hunt) Landwehr. I Flora
Europaea er den via registeret henfgrt til
D. sulphurea (Link) Franco ssp. sulphurea,
her uten navns nevnelse. Andre florafor-
fattere unner den overhodet ingen taxono-
rnisk rang.

Fyresdalfunnet er utfOrlig omtalt i
"Listera" nr. L/94.

Det blir spennede 6 se om vAr hjemlige
sqntbucina-varietet dukker opp igien, og
om den kan produsere avkom. Siden den er
"eneste hane i kurven', kan det vel vrere
fare for at dens gule sosken klarer A under-
trykke de rode genene. Den skal iallfall bli
holdt under oppsikt!

Forelgpig har planten ikke fAtt navn -
det ville da ogsA vare forhastet sA lenge vi
bare har med ett eneste individ 6 gigre!

Finn Wischn'Ldnn
Botanisk rTluseum

0562 Oslo

Bokanmeldelse

Lavflora i ny utgave
Hildur Krog, Haavard Osthagen & Tor
T6nsberg: Lauflora - Norske busk- og blad-
lou. Ny revidert utgave ved Hildur Krog og
Tor Tonsberg. Universitetsforlaget 1994.
368 sider. Pris 300 kr.

Da den f6rste utgaven av denne lavfl.oraen
kom i 1980, var det den forste norske lav-
floraen pA 70 Ar. At en ny, bearbeidet utga-
ve har vart ngdvendig etter bare L4 irr,
viser at det pA kort tid har skjedd store for-
andringer i lichenologisk nomenklatur og
systematikk og at kunnskapen om artenes
forekomst og utbredelse i Norge er raskt
gkende.

Den nye utgaven har samme oppbyg-
ning som den f4rste, med innledende
kapitler om morfologi, innsamling og opp-
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bevaring, utbredelse og okologi samt kje-
mi, og med 30 fargeillustrasjoner som
blant annet anskueliggjgr forfatternes
bruk av fargebetegnelser i beskrivelsen av
de enkelte artene.

Morfologikapitlet gir grundig innfOring i
lavenes bygning, og beskriver ulike orga-
ner som stAr i formeringens tjeneste. Det
er brukt ny terminologi, og algekomponen-
ten - som hos noen arter slett ikke er noen
alge, men en cyanobakterie - har nA den
presise betegnelsen fotobiont. Det er ogsA
en omtale av fotot5pepar. Dette er lavar-
ter, f.eks i wengelav-, Nephromo, eller Are-
neverslekten, Peltigera, hvor samme sopp-
komponent - unnskyld, mykobiont - kan
danne et thallus sammen med enten en
girgnnalge eller en cyanobakterie.

Et utmerket kapittel om innsamling og
oppbevaring av lav avsluttes med en hen-
stilling om i ta smA belegg av sjeldne
arter. Lavarter er nyttige indikatorer pA
miljgsiden. I en tid med global luftfor-
urensning og med omfattende naturinn-
grep her i landet, er en rekke lavarter i
ferd med 6 bli sjeldne. En liste over truede,
sArbare og sjeldne lavarter burde vrert
inkludert, selv om ajourforte opplysninger
om utbredelsesmonster og hyppighet er
angitt i artsbeskrivelsene. HeIt ajour er
boken likevel ikke; nyfunnet trgnderlav,
Erioderm.a pedicellatum, er ikke kommet
med.

Kapitlet om utbredelse og Okologi inne-
holder et vell av nyttig og godt strukturert
informasjon med beskrivelse av ulike
utbredelsesmpnstre. Som eksempel er det
vist utbredelseskart for 72 arter. Siden for-
rige utgave er det kommet bare ett funn av
eikelav, Flauoparrnelia caperata, og gran-
filtlav, Pannaria ahlneri, og tre funn av
herregArdslav, Pleurosticta acetabulum.
Det forundrer meg at det ikke er kommet
noen nye funn av vanlige arter som fausk-
lav, Cladonia sulphurina, og makklav,
Thomnolia uermicularis. Her har alle
botanikkinteresserte en oppgave - det er
fortsatt store utbredelsesluker 6 fylle.

Kunnskap om lavkjemi er nodvendig for
A bestemme ogs6 en del makrolavarter
med sikkerhet. I et eget kapittel gis det en
ajourfOrt liste over diagnostisk viktige stof-
fer hos alle de omtalte artene.

I den spesielle delen omtales 429 arter i
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74 slekter, mot 398 arter i 56 slekter i den
forrige utgaven. Okningen i antall slekter
skyldes hovedsakelig at artene som hgrte
til krinslavslekten, Parmelia, nA er fordelt
pA 12 slekter. BAde kvistlav-, Hypogymnia,
stokklav-, Parmeliopsls, blAfiltlav-, Par-
meliella, og navlelavslektene, Umbilicaria,
er nA delt i 2 slekter, mens artene i tagg-
lavslekten, Corniculario, er fordelt pA 3
slekter. En ny slekt, narreglyeslekten,
Staurolemmo, med 6n art er kommet til.

9 arter er forsvunnet siden den forrige
utgaven. Av disse aksepteres 7 ikke lenger
som egTre arter, mens 6n,,,Parmeliella arc-
tophila", nA regnes til en skorpelavslekt og
6n, "Xanthoria fallax", aldri har vrert fun-
net i Norge. Til gjengjeld er det kommet til
40 nye arter. Det betyr at det er funnet tre
nye makrolavart her i landet hvert Ar siden
den forrige floraen kom ut. Det er interes-
sant at nesten halvparten av disse er reelle
nyfunn i Norge, mens de Awige skyldes
nye oppfatninger av artsavgrensninger.

Hver art er gitt en kortfattet beskrivelse
av morfologiske og kjemiske egenskaper,
gkologi og utbredelse. Av og til kunne
utbredelsesdataene vart mer detaljert. Er
for eksempel blomsterlav, Cladonia belli-
diflora, <meget vanlig" over hele landet?
For arter som kan forveksles med hveran-
dre, er det gitt opplysninger om de viktig-
ste skillekarakterene. Dette er en kjer-
kommen hjelp, spesielt for dem som har
liten erfaring i A artsbestemme lav.

SlektsnOkkelen "er vanskelig bAde A
skrive og bruke" skriver forfatterne. Den
leder leseren fram til samtlige slekter,
men krever i en del tilfeller kunnskap om
fargereaksjoner pA enkle reagenser eller
om reaksjon pA ultrafiolett lys. I ett enkelt
tilfelle er det brukt sporekarakterer for A
skille to slekter. I likhet med artsnoklene
for de enkelte slektene er slektsnokkelen
gjennomfort dichotom: det er alltid to - og
bare to - valgmuligheter. Den kan nok vol-
de nybegynneren noe bry, men er en i tvil
om et valg, gir det an i prove begge mulig-
heter. BAde slektsngkkelen og artsngkke-
Ien for slekten Cla.donia har en synopsis -
en praktisk kortversjon som gir den mer
erfarne mulighet til raskt 6 finne fram til
riktig del av nokkelen.

Til slutt i floraen er det et appendiks
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med oversikter over nordiske arter som
ennA ikke er funnet i Norge, over nord-
samiske lavnavn og over forkortelser av
aktuelle autornavn. Det er ogsa en svert
nyttig - og ganske lang - liste over synony-
mer, en ordliste med forklaring pA brukte
faguttrykk, en kort litteraturliste og et
slekts- og artsregister for norske og latin-
ske navn. Et kapittel om lavenes Okono-
miske betydning og anvendelse er ogsA
med; heller ikke der er lavenes betydning
som miljgindikatorer newrt.

Forordet innledes med en kjedelig
trykkfeil. Ellers har jeg registrert fA feil;
den eneste som forvirrer, er en feilaktig
henvisning til leirglye, Collema limosum, i
nokkelen for glyelavslekta.

Ved siden av artsbeskrivelsene er det for
alle unntatt 9 arter et svarthvitt fotografi.
At det er vanskelig A skaffe tilfredsstillen-
de foto av enkelte glyelavarter kanjeg for-
stA, men hvorfor er ikke kystgaffel,
C ladonia subrangiformis, rnelrgdbeger, C.
umbricola og grinever, Peltigera ponojen-
sis, avbildet?

Illustrasjonene kan vere til god hjelp
ved artsbestemmelsen; i det minste fortel-
ler de n6r en er kommet pA villspor. Det
forutsetter imidlertid at de er av h4y kvali-
tet. I denne floraen er kvaliteten pA illus-
trasjonene dessverre meget variabel.
Fotografiene som er nye for denne utga-
ven, erjevnt over skarpe og med gode kon-
traster. En rekke av illustrasjonene som
var brukbare i 1980-utgaven, er imidlertid
i denne utgaven sA dArlige at jeg trodde
anmeldereksemplaret var et pr6vetrykk
eller en makulatur. Det er ikke mye hjelp i
illustrasjonen til dogglavene pA side 253
eller skrukkelaven pA side 257. NAr tryk-
keriet kom til saltlavene (sidene 28I-284),
ser det ut som om det har gitt opp A fd foto-
grafiene skarpe.

Til tross for forlagets uheldige hAnd med
illustrasjonene - og en litt for amatgrmes-
sig layout - har forfatterne gitt oss en flora
som er uunnvrerlig for dem som er interes-
sert i Norges lavflora og nyttig for alle dem
som kan tenke seg A bli det. Prisen pA kr
300 kan synes A v€re hoy, men det er ikke
mange boker som gir sA mye kunnskap for
hver krone.

Hans Chr. Gjerlaug
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Blrerestar4 Carex rhynchophyso, funnet pi
Gran OstAs, Hadeland

Jan Wesenberg

Blerestarr, Carex rhynchophysa, funnet pA Gran Ostis, Hadeland. Blyttia
53:71--73.
Carex rhynchophysafound at Gran, Oppland, Southeast Norway.

- The sedge Carex rhynchophysa has a northeastern distribution in
Fennoscandia, mainly in northern Sweden and Finland. Till now the spe-
cies' known distribution in Norway, however, has been confined to the
Oslo area, very isolated from the main area. lt has now been found at a
new station some 60 km north of Oslo. The population covers 5x5 m in a
small depression along a road in middle boreal forest terrain at altitude
510 m a.s.l.

Jan Wesenberg, Norges Landbrukshsgskole, lnstitutt for biologi og natur-
forvaltning, Boks 5014, 1432 As.

Blerestarr i Norge
Blerestarr, Carex rhynchophyso Fischer,
C.A.Meyer & Ave-Lall. (poh * det er ikke
det at jeg er imot samarbeid, men...) er i
Norge tidligere bare kjent fra et lite omrA-
de i Indre Osloford. Det norske utbredei-
sesomrAdet er svert isolert, da arten ellers
har en nordostlig utbredelse i Fenno-
skandia (Lid & Lid 1994). De kjente norske
lokalitetene for arten pr. 26.03.1994 ghr
fram av Lokalflora for Oslo og Akershus
(Stabbetorp & al. 1994). Arten har her 6n
forekomst i Asker (Nesoya, pA havstrand,
sist samlet 1959. lokaliteten er nA ode-
lagt), noen strofunn i nedre del av Brerum
(Engervannet 1934, Stabekk 1892) og en
sverm av lokaliteter i og nar Lysaker/
Sorkedalsvassdraget i Oslo/Brerum og i
Marradalsvassdraget i OsIo. Historikken
omkring lokalitetene ved Bogstadvannet
og Merradalen kan leses hos Samuelsson
(1938). Han skriver at C. laeuirostris
(Blytts og Fries' uryldige navn for blere-

starr) er kjent fra gammelt i Marradalen,
mens forekomsten ved Bogstadvannet opp-
rinnelig ble beskrevet av Elias Fries pA
1850-tallet som en sennegras-vaiant, C.
uesicaria *distenta, seinere betraktet
Mathias Blytt i 1861 den som en egen art,
C. friesii (som han riktignok sA pA som en
mellomform mellom flaskestarr og senne-
gras), og forst Ktikenthal i 1893 fastslo at
forekomsten er blrerestarr.

En bor kunne tillate seg A nevne at det
ryktes i det botaniske miljget om et (dess-
verre ubelagt og ubekreftet) funn i @st-
Finnmark. Reint plantegeografisk er jo
dette langt fra umulig. Kunne ikke folk
som mAtte fgle seg kallet til det, prove A
sjekke dette?

ROdlistestatus
Halvorsen (1980) regner arten som i fram-
gang, men vurderer den likevel som hen-
s5mskrevende ut ifra den begrensete nor-
ske totalutbredelsen. Arten er ogs& vur-



72 JanWesenberg

dert som hens5mskrevende (V+) i DNs rgd-
liste (Storkersen 1992), og er fOrt opp pA
Elvens liste over truete eller sArbare arter
som ikke b6r samles i utrengsmal (Lid &
Lid 1994:982-985). Det mA likevel framhe-
ves at arten, som er en effektiv klondan-
ner, antakelig fgrst og fremst er truet av
direkte habitatgdeleggelse (grgfting, ned-
byggrng). Eutrofiering (i alle fall moderat)
har, som Halvorsen (1980) p6peker, anta-
keligvis en gunstig virkning pA arten.
Plukking pA etablerte lokaliteter vil anta-
keligvis ha minimal effekt.

N5rfirnnet pi Hadeland
PA en kveldstur under et kurs for naturfor-
valterstudentene fra NLH ble arten opp-
daget pA Gran Ost6s pA Hadeland, ny
for Oppland og fierde kommune arten er
kjent fra i Norge. Litt pA fleip kan en
si at forekomsten bidrar til i frlle igien
luka mellom Indre Osloford og nord6st-
Sverige.

Arben vokser i en liten fuktig forsenk-
ning ved et skogsveiskille, der den danner
en tett reinbestand pA ca. 5 x 5 m. Popu-
Iasjonen var rikt fertil og virket ellers
vital. Ved bekken som drenerer fra lokali-
teten, ca. 100 m nedaforbestanden, ble det
funnet materiale som antakelig er flaske-
starrhybriden, C. rhynchophysa x rostrata.
OmrAdet rundt ble ikke giennomsgkt med
henblikk pi ytterligere (og mer primare?)
forekomster av arten, men terrenget er et
vanlig mellomborealt barskogsterreng med
fA egnete 6pne sumpomrAder. Ellers i
omrAdet er flaskestarr og delvis trAdstarr
de eneste hogstarrartene, de danner belter
og av og til storre flater ved enkelte tjern
og mJrrputter.

Blrerestarren var dominerende art i den
vesle sumpa. Fglgende arter vokste sam-
men med den: grAor, Alnus incana ssp. ln-
cana, istewier, Salix pentandra, svartvier,
Salix rnyrsinifolia ssp. myrsinifolia, s4lv-
bunke, Deschampsia cespitosa ssp. cespito-
so, stornesle, Urtica dioica ssp. dioica,
myrhatt, Potentilla palustris, rnyrfiol, Vio-
la palustris, mjgdurt, Filipendula ulmaria,
myrmaure, Galium palustre. I umiddelbar
tilknytning til forekomsten er det en ung
granbestand (fragmentarisk grAorftregge-,
hogstaude-, smAbregne- og blAbar-type).
Ellers best6r mesteparten av skogen rundt
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av varierende sammensetninger av lav- og
lyngfuruskog.

Og hvor kommer den si fra?
OmrAdet er mye brukt til undervisning av
Landbrukshggskolen, og omkringliggende
arealer er blant annet blitt vegetasjons-
kartlagt flere ganger i kurssammenheng.
Siden flekken er sApass liten, og siden
arten er uventet i omrAdet og i forbifarten
lett kan tas for 6 vere en uvanlig kraftig
flaskestarr (riktignok med feil bladfarge)
eller sennegras, er det likevel ikke umulig
at den kan ha stdtt ubemerket pA tross av
aktiviteten rundt.

Forekomsten er neppe svert gammel, da
forsenkninga den vokser i hOyst sanns;mlig
er oppstAtt i forbindelse med skogsbilveien
og tidligere sikkert hadde skogs- eller
krattvegetasjon. Forsenkninga drenerer
mot vest gjennom et rOr under den nordg6-
ende skogsbilveien, og lokalitetens hydro-
logi er betinget av dette dreneringsroret.

En kan tenke seg i alle fall tre mulige
forklaringer pd forekomsten: Den kan
antas (1) A skyldes fuglespredning fra
Oslo-omrAdet eller Nord-Sverige, (2) A ha
kommet i forbindelse med Sr4fting og gru-
sing e.I. med anleggsredskap som tidligere
har vrert brukt f.eks. i Lysakervassdraget,
eller (3) arten kan ha ukjente primrerfore-
komster i omrAdet og lokaliteten skyldes
lokalspredning etter at veien kom.

Fuglespredningsteorien er temmelig
usannsynlig: stedet arten vokser pA er helt
opplagt uten betydning for trekkende vAt-
marksfugl. En helt annen ting er at den
sorostnorske hovedforekomsten i Lysaker-
vassdraget svert godt kan vrere resultatet
av fuglespredning fra Sverige eller Finland
- her har vi en av de stgrre sj6ene i
Oslogryta, Bogstadvannet.

Spredning med anleggsmaskiner h6res
ogsA ut som en usanns5mlig hendelse, men
er nok alt i alt den mest sannsynlige forkla-
ringa. Veianleggets historikk er som f4lger
(B. J. Strande, i brev): Den Ostlvest-gAende
skogsbilveien (fra Hennung til Astjern) er
anlagt under krigen, i Arene !94245.Mas-
sene ble tatt langs trasseen, og arbeidet ble
fifart for hAnd. Den nordgiende veien
(Sotholvegen) ble bygd 1961 og massene er
antakelig ogsA tatt langs trasseen. Veiene
er gruset opp flere ganger, Astjernvegen
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sist i 1985, og SOthOlvegen sist i 1988. Mas-
sene er tatt fra andre steder i almenning-
en. Enkelte av firmaene som har vert in-
volvert, er kjent, men det er svart vanske-
Iig A spore opp hvgr maskinene kan ha
vrert fOr jobben ved Astjern. Tidfestinga av
SOthOlvegen er interessant, fordi det for
meg ser ut som forekomsten mA vare yngre
enn denne veien, alts6 yngre enn 1961. En
annen interessant opplysning Strande gir i
sitt brev, er at veiene blant annet blir brukt
til trening av traverhester. Kanskje det er
der vi har forbindelsen til Lysaker/
SorkedalsomrAdet?

Den tredje teorien, at arten skulle vrere
gammel i omrAdet, er vanskelig 6 godta:
arten virker ekspansiv og livskraftig pA
sine lokaliteter i sorost-Norge, og det er
Iite trolig at den kan ha hatt borbgjemte,
ukjente forekomster pA Hadeland i noe
serlig lang tid uten A ha spredt seg kraftig
lokalt. Det er ogsA vanskelig 6 forestille
seg noen klimatisk prosess som skulle ha
isolert en reliktforekomst her uinnpA 6sa,
uten at arten samtidig har beholdt en
populasjon f. eks. i det relativt narliggen-
de og godt inventerte Jarenvatnet, som
antakelig er ypperlig for arten.

Funndata
OP Gran: Gran OstAs, ved skogsbilveien
mellom Nyhus i Hennung og Astjern, vei-

Bokanmeldelse

Quousque tandem
O4an Nilsson. Kystflora. Til norsk ved B.
Grenager. Capplen 1992.

Ville det ikke snart vere pA tide at norske
forleggere fant ut (1) at skal det skrives
bgker om norsk natur for et norsk publi-
kum, er det sannsynlig at norske naturfor-
skere har de beste forutsetninger for A gjo-
re det oC Q) at det faktisk finnes en og
annen skrivekyndig blandt dem? Og vi
kunne tilfgye (3) at en tilsvarende ikke-
norsk bok vanligvis blir en ganske dArlig
bok nAr den forsokes overfort direkte til
norsk. Odan Nilsson, (original-Xorfatteren
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skillet der skogsbilvei tar av mot nordgst.
Umiddelbart gst for veidelet, lita sumpig
forsenkning, tett reinbestand p6 ca. 5 x 5
meter. UTM (8D50) NN 849,088, 510 m
o.h. 28.7,1994, Ieg. Jan Wesenberg &
Hanne Hvatum (O).

Takk
til almenningsbestyrer Birger J. Strande,
Brandbu Almenning, for utfyllende opplys-
ninger om historikken for skogsbilveiene
pA lokaliteten.
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til denne boken, er en dyktig botaniker, og
hans bok om fellets flora var meget bruk-
bar. Litt forskjell er det mellom norsk og
svensk fiell, men boken lot seg utvilsomt
overfgre til norsk med godt utbytte. Om
den foreliggende oversettelse er helt vel-
lykket, kan diskuteres.

Ansporet av suksessen er Orjan Nilsson
sA gAtt til sjgs og har skrevet om kystens
planter. Det mAtte bli adskillig mere kom-
plisert, for svensk og norsk kyst er noks6
forskjellige, de har vesentlig lengden til
felles. Der den svenske brakkvannskysten
kommer ut i saltvann i Bohusliin, er det
den norske beg5mner, og den gAr like til
Grense Jakobselv. Vi har tidligere sett
andre "kystbokero av samme sort. Vel-
lykket har de ikke vart. Redselen nFaraos
blomster, burde en gang for alle ha vist
norske forleggere hvor farlig det er A over-
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sette svensk faglig litteratur. Men de er
tydeligvis ganske tungnemme og har sta-
dig ikke lrert noe. Derfor har jeg giort
Ciceros ord til mine.

Nu mA jeg innr6mme at egentlig forstAr
jeg ikke hvorledes forfatteren begrenser
sitt emne. Kystplanter kan vere minst tre
ting. 1) De egentlige strandplantene, som
marehalm eller gAsemure, som utelukken-
de eller iallfall i hovedsaken vokser i fie-
ren. 2) De egentlige kystplantene, som
kristtorn eller heistarr, som vokser oppe
ph tart land, men som krever kystens mil-
de vintre for A overleve. PA dette omrAde er
svenskene adskillig dArligere forspent enn
vi er. 3) Planter som nok vokser noe hvert
sted, sAledes ogs6 i stranden. Naturligvis
kan man si at disse plantene ogsA horer til
kystfloraen, men nAr man fAr inn arter
som einer og furu (hvorfor ikke gran?),
hvitveis og smis5n'e, undrer man hvor
grensen egentlig gAr. Det meste av floraen
kommer jo med under den definisjonen.

Men vi fAr ta boken som den er. bAde de
plantene som er med og de som ikke er der.
Selv med et adskillig strengere plantegeo-
grafisk kriterium enn originalens er det
iallfall 2O arter som glimrer ved ikke i fin-
nes. La det vare innrommet at noen av
dem er sm6 og puslete og neppe er noe for
ikke-botanikeren. Dvergsmyle (Aira prae-
cox)hgrer ikke til de store og pAtrengende,
selv om en og annen hagedyrker ute i oye-
ne nok har lagt merke til dens tidlige vAr-
gronne teppe, og den er iallfall ikke mindre
pAfallende enn Sagina maritima, som nep-
pe noen utenfor botanikernes krets noen
gang har sett (forovrig et ganske dArlig
billede) eller dverglin (Radiola linoides)
hvis kvalifikasjoner som kystplante turde
vrere diskutable. Carex-arter er stort sett
lite populrere, si man kan gi med pA at
utvalget er beskjedent, men nAr det nu
er tatt med en del arter - bl.a. heistarr
(C. bineruis), burde C. otrubae iallfall
ha kommet med; det er vanskelig ikke A

legge merke til den innimellom strand-
klippene, i Sverige ogs6, forresten.

PA den annen side er hverken Centaurea
pseudophrygia eller Heracleum spondyli-
un'L ay de planter som gjemmer seg bort.
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Sorlendingene vil savne sin Teucriun, oE
Cotula burde vel ogsi ha kommet med, selv
om den er pi fulI fart ut av Nordens flora.
Og apropos Sorlandet: Silene armeria
og Coronilla sitter ganske n&r kysten, selv
om de ikke stAr i feren. NAr gulmauren
(Galiunt uerum) er nevnt, burde dens
trofaste fglgeslager i fiaren, rundbelg
(Anthyllis), ha vert med, men den er der
ikke. Og verst av alt: Kusymren er borte,
kystens plante fremfor noen. Men den fin-
nes jo ikke i Sverige, og da s6...

Teksten er ogsA av og til litt underlig.
NAr man fAr Asplenium trichomanes,
svartburkne som en bregne som ligner
sterkt pA havburkne, A. marinum, merts
sisselrot ikke er nevnt, undrer man om for-
fatter og oversetter i det hele har sett disse
plantene selv i herbariet. - Opplysningen
at, Carex maritima (den er kommet med) i
Norge finnes mest i fiellet er egnet for for-
undring. Innholdsfortegnelsen har ogs6 si-
ne sider. Ilex caprifolium er ny for Nordens
flora, ogAngelica litoralis leter man forgie-
ves etter, men strandkvanne finnes b6de i
registeret og teksten, heldigvis.

Naturligvis, Orjan Nilsson er, som sagt,
en god botaniker og kan sin flora. For sven-
ske forhold er boken sikkert god nok. I
Norge burde den ikke ha sett dagens lys,
iallfall ikke uten en virkelig sakkyndig
oversettelse og bearbeidelse og utvidelse
av artsutvalget. Man sitter med en fglelse
av at bokens utvalg er betinget av de foto-
grafier (de fleste av dem utmerkede) som
man har kunnet raske sammen. Det sorge-
lige er ikke i og for seg sA mye at det nor-
ske bokmarked er blitt belemret med nok
en forkludret bok. men i vArt lille marked
ligger nu denne boken og spener for den
boken om norsk strand og norsk kyst som
bare venter pi en forlegger med litt fantasi
og vidsyn.

Og sA gA bort og glemme kusymren!
Knut Fagri

(For den som er enda svakere i det klassis-
ke enn jeg: Quousque tandem, Catalina,
abutere patentia nostra - hvor lenge,
Catalina, skal du misbruke v6rt tAlmot).
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Achillea n,oschata og Artemisia genipiz
To planter fra Alpene benyttet i medisin og

brennevinsindustri

Dagfinn Moe, Kari Loe l{ielle, Mons Kvamme og Lucia Wick

Moe, D., Hjelle, K. L., Kvamme, M. & Wick, L. 1995. Achillea moschataog
Artemisia genipi: To planter fra Alpene benyttet i medisin og brennevins-
industri, Blyttia 53: 75-78.
Achillea moschata and Artemisia genipi: Two plants from the Alps used
for medicine and hard liquor production.
- The use ol Achillea moschata and Aftemisia genipi lor different purpo-
ses is well known from within and just outside the Alps. The taxonomy
and nomenclature of these two and related taxa is presented. The trivial
names of the species are discussed, and compared with names of
Juniperus communis. A pre-latin common origin of the names of these
plants is possible.

Dagfinn Moe, Kari L. Hjelle, Mons Kvamme, Botanisk institutt,
Universitetet i Bergen, All6gaten 41, N-5007, Bergen. Lucia Wick,
Systematisch-Geobotanisches lnstitut der Universitdt Bern, Altenbergrain
21, CH-3013, Bern, Schweiz.

Tradisjonen om bmk av urter i lokal medi-
sin og tilsetting av urter eller ekstrakter
av slike i alkoholhodige drikker, er utbredt
i de fleste omrAder. I tilknybning til en
storre internasjonal arkeologisk-vegeta-
sjonshistorisk undersokelse i de nord-itali-
enske Alper (Fedele et al. 1991) kom vi sta-
dig i kontakt med veletablerte lokale tradi-
sjoner om bruk av naturen og planter til
forskjellige formil.

Ved denne anledning vil vi kun ta for oss
to arter som i lange tider har vrert brukt
lokalt og kommersielt: Achillea moschata
ogArtemisia genipi (fig. 1). Det mA med en
gang sies at sAvel den vitenskapelige som
den folkelige navngivningen synes 6 vare
tildels innflOkt og uklar. Drikkevarene som
er laget pA ekstrakt av plantene er pA den
annen side ettertraktet.

Flere av de smA ryllikene - Achillea - er
kjent for A vere rike pA aromatiske stoffer,

og "vArn art er, kanskje som en represen-
tant for en gruppe av nerstAende arter,
kjent benyttet til medisinsk bruk allerede
pA 1500-tallet. De gikk under betegnelsene
Iwabitter, Iwawein og Crdme d'Iwa
(Schiibeler 1888; Hegi 1928: 555).

Man samler inn hele den ovedordiske
delen av planten, t4rker den (skjermet mot
solen) og selger den torkede varen til
fabrikker, eller lager selv sitt eget brenne-
vin - akevitt kan en n&rmest kalle det.
For handelsvaren er alkoholprosenten
omkring 40 (fi9.2), men lokalt eller hOyt til
fiells kan den like gjerne bli 70Vo. I slike
tilfeller drikkes den enten bar, eller ikke
sjelden som karsk i kaffen.

Lokalt i omr6det nord for Lago di Como
brukes den fremdeles som medisin og til te,
nermest mot alle sykdommer, og med lang
tradisjon. Det ble fortalt at den skal hjelpe
pA fordoyelsen uansett, selv om det skulle
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I Nord-Italia er det kjent at industrien
betaler godt for innsamlet og t6rket mate-
riale, og denne stadige bruk av arben(e)
har i enkelte omrider fartlll reduksjon av
bestandene.

Om en anvender et av de store oppslags-
verkene (Neilson 1958), ser en at ordet

"genepio henviser til en s4t llk4r som er
laget pA ekstrakt av artene Artemisia gla-
cialis og A. mutellino, mens Battisti et
Alessio (1951) kun nevner slekten og ikke
spesifiserer artene.

dreie seg om spiker eller gamle skosAler.
Den andre arten - Artemisia genipi -

behandles pA omtrent samme mAte.
Plantene samles, rengj6res og tOrkes,
skjermet mot sollys. I motsetning til hva
en kjenner til pA nordligere breddegrader
for bl. a. ekte malurt - A. absinthium,
brukt som malurtbrennevin, eller pA
svensk "beska droppar", anvendes det inn-
samlede materiale til fremstilling av en
ekstrakt, som sammen med sukker gir en
meget popular likgr (fig. 2).

Fig. 1. De to artene Artemisia genipi (til venstre) og Achillea moschata (til hgyre). (Tegnet av
Beate Sigvartsen).

The two species Artemisia genipi(left) and Achillea moschata (right). (Drawn by Beate Sigvartsen)
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Achillea moschata
TaxonetAchillea moschata Wulfen (syn. A.
genipi Murray, Ptarmica moschata DC) (se
Hess et al. 1972; Hegi 1928) f6res i Flora
Europaea (Tutin et al. 1976: 160) som
underart under A. erba-rotta All. I denne
oversikten holder vi oss til Hess et al.

Det er kjent at nerstAende arter hybri-
diserer med A. moschata, og i flere tilfeller
kan det vere vanskelig selv for fagfolk A
vite hvilket taxon en har A giOre med.

Det er ikke vanskelig A identifisere plan-
ten som en liten ryllik, verre kan det vare
lokalt 6 skille den fra den nrerstAende A.
atrata L. (Hess et al. L972), eller hybrider
mellom dem. Begge er fAblomstrede, ca
6-10 cm hoye (fig. 1). Fargen pA korgdek-
ket pA "vAr" art er brunlig, mens A. atrata
skal vere mer svart. Det er ogsA forskjell i
flikingen pA bladene.

Trivialnavnene som er benyttet pA
Achillea moschata er flere. I fOlge
Schiibeler (1888) har den i Tlskland bl. a.
vart omtalt som nGenepir, .Genepie",

"Genipi" og <Iva>; i Sveits benyttes navnet
"Iva" (Hess et al.1972); i Frankrike "gen6-
pi blanc"; i Italia "genipi, eller "erba d'iva"
(Hesi 1928), mens en i England i folge
Schiibeler finner navnet "Swiss Genipi"
brukt pA den samme.

Achillea moschata vokser pA noe steinet
og relativt kalkfattig grunn i de Ostlige og
sydlige sentrale Alper (Hess et al. L972:
561). Nar Oberaargletscher i det sydlige
Sveits er det kjent at den finnes opp til en
hoyde av 3 000 m. En nedre grense nevnes
omkring 1500 m.

Artemisia genipi
Det andre taxonet er Arternisia genipi
Weber (syn. A. spicata Wulfen), som inn-
gAr i et kompleks av smA Arternisia-arter,
A. glacialis-gruppen (Hess et aI. 1972).
Ogsi i dette tilfellet hybridiserer artene
med hverandre, bl. a. med bAdeA. glacialis
L. og A. mutellina Vill. (= A. lnxa Fritsch),
noe som vanskeliggior bestemmelsen.

A. genipi er en av de mindre Arternisia-
artene som finnes i Europa, noe mindre
enn vir egen norske malurt - A. norvegica,
5-15 cm hOy (fig. 1). Den har sine vokseste-
der i skredmark og pA klipper. I v6rt felt-
omrAde i Italia ble den observert sammen

Fig. 2. To flasker, den ene med likgr basert pi
Artemisia genipi (til venstre), den andre med
naquaviten" pil Achillea moschata (til hOyre).
Om giengivelsen i trykken er god, vil en se at
planten sammen med bartregreinen og ekornet
pi flasken til venstre har en mistenkelig likhet
med en liten ryllik. (Foto: D. Moe)

Two bottles, one with liqueur based on Artemisia
genipi (letll, one with .oguovit' on Achillea mos-
chafa (right). (Photo: D. Moe)

med kalkkrevende arter, blant andre
Saxifraga cfr. cotyledon i vhte brattheng i
en elvekloft. Dagens utbredelse er begren-
set til omrider over ca. 2 000 m og opp til
maksimalt 3 800 m, pe noen fA steder i
Alpene og Pyren6ene (Osterrike, Italia,
Sveits, Frankrike) (Tutin et al. 1976; Hess
et aI. 1972).

Trivialnavnene pA denne arten varierer
en del, i Sveits kjennes den som "Schwarze
Edelrauteu, i Frankrike ugen6pi noir", i
Italia "genipi". Den nerstAende arten A.
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mutellina - har derimot navnene "EchteEdelrauteo, "Genipio, "genipi biancoo, eller
i Frankrike "Gen6pi" eller "genipi jaune ou
blanc, (HeSi 1928; Hess et al.1972). Denne
siste arten er velkjent gjennom lange tider
som medisin- og krydderplante (Hegi
1928). Allerede her ser en derfor store for-
vekslingsmuligheter med ovAr, art (A.
genipi).

Konklusjon
Det synes ganske Apenbart at begge de
omtalte artene som annonseres som benvt-
tet til brennevinsproduksjonen, ikke er
helt (rene), rent taxonomisk. Mye tyder pA
at det er grupper av narst6ende taxa eller
hybrider, avhengig av hvilket nomenklato-
risk system en bruker. I noen tilfeller kan
det lokalt vere klart forskjellige arter som
anvendes, i andre fall ikke. I fabrikksam-
menheng blandes trolig flere, uten at dette
er dokumentert.

Med hensyn til de nrerstiende navnene
"genepVgenipio gAr disse, i hvert fall
lokalt, igien i to sA forskjellige slekter som
ryllik og malurt. Dette kan indikere en
eldre tradisjon enn det den tilgiengelige
botaniske litteraturen kan svare pA. Et
interessant utgangspunkt til forstAelse av
dette, kan vere A se pA narmgirmingen pA
vAr egen einer - Juniperus comrnunis.Her
finner man en rekke trivialnavn svdover i
Sentraleuropa: <<g1mypre>, *gienopiro,
<genepeD, nginipero etc. (Milford 1922).
Denne navnelikheten med "genipi, er
meget pAfallende, og kan tyde pA et felles
opphav, men hverken Milford eller Falk &
Torp (1903) gir noen opplysninger om det-
te. I fOlge Cortelazzo & Zolli (1991) antydes
det at <genepi> kan vere av f6r-latinsk.
..proto-indoeuropeisk", opprinnelse, og der-
for vanskelig 6 etterspore.

En kan ikke helt se bort fra at trivial-
navnene for de tre taxa som er berort. har
hatt et felles opphav med tilknytning til

bruken av dem, hvor kryddersmak har
vart det sentrale. Om det har startet med
medisinsk bruk, er nok nytelsesverdien
det viktigste idag.

Den forvirring som preger ordet ngenipi,
synes ogsA 6 ha forvirret fabrikken og
kunstneren, som dessverre har avbildet en
Achillea moschata-lignende plante pA flas-
ken med genipi-likOr (fi5.2). Det skulle
selvsagt ha vert en illustrasj on av Artemi-
sia genipi. Det skal ikke vere sA enkelt.
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Demografiske studier av kubjelle,
Pulsatilla pratensds, i Norge

SolbjOrg Engen

Engen, S., 1995. Demografiske studier av kubjelle, Pulsatilla pratensis, i

Norge. Blfiia 53:79-92.
Demographic studies on Pulsatilla pratensis in Norway.
- ln Norway, P. pratensis is rare and limited to the Oslofjord area. The
population on Hovedoya in Oslo is of special interest because it repre-
sents the northwestern limit of the geographical distribution of the speci-
es. The population is claimed to be decreasing.

At present this population does not seem to be directly threatened.
Compared to earlier estimates the number of individuals has increased,
but it still needs to be monitored. The population consists of mostly small,
young individuals. The establishment of new plants is more frequent than
the mortality.

For comparative reasons, two more populations in Tjome, in Vestfold
county were included. The population on Sandsya in Tjome is clearly the
most vigorous of the three compared. Here Pulsatilla prafensls is the
dominating species, and the individuals are large. New establishment is
relatively rare, but probably high enough to maintain the population size.

In Fagerbakken in Tjome the population suffers from competition with
other species. The individuals are small, but probably quite old. Establish-
ment from seeds does not occur.

Solbjorg Engen, Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo,
Trondheimsveien 23 B. N-0562 Oslo.

Innledning
Kubjelle, Pulsatilla pratensis (L.) MiII. (fie.
forside), vil vare godt kjent i de omrAder
hvor den vokser eller har vokst. Fra Tjome
er det kjent at den ble brukt i barnas lek
og kalt for "humle" sllsl "puser" pi grunn
av den eiendommelige fruktstanden (HOeg
1974). Blant Blyttias lesere vil den ogsA
vere kjent pA grunn av to artikler i Blyttia
pA 1980-tallet: "Sjeldne og sArbare plante-
arter i Sor-Norge" (Halvorsen & Fagernes
1980) og uUtsatte plantearter i Vestfold
fylke en oversikt" (Okland 1984b).
Titlene pA de to artiklene gienspeiler noe
av artens status her i landet. I den norske

rodlista, "Truete arter i Norge", er den
plassert i truethetskategori 4: hensynskre-
vende (Direktoratet for naturforvaltninE
1992).

Pulsatilla pratensis er endemisk for
Europa (Jalas & Suominen 1989) (fig. 1). I
Norden er den relativt vanlig visse steder i
Sorost-Sverige og deler av Danmark, men
den oppgis som minkende flere steder
(Flora Nordica in prep.). Utbredelsen i
Norge er begrenset til Oslofiord-omrAdet
(fig. 1). Forekomstene her utgi6r artens
nordvestlige utbredelsesgrense i verdens-
sammenheng, med Iokaliteten pA Hoved-
oya som en utpost i sA henseende. Som hel-
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het er forekomstene i Norge relativt isoler-
te i forhold til de nermeste i Danmark og
Sverige, og antas A vare rester etter en
stgrre, sammenhengende utbredelse i slut-
ten av postglasial varmetid (Nordhagen
1955).

Bakgrunnen for undersokelsen av P.
pratensis (Engen 1993) var artens usikre
status pA HovedoVa. Denne populasjonen
har alltid vrert liten, og Nordhagen var
pessimistisk n6r det gjaldt populasjonens
framtidsutsikter etter observasjon av sterk
tilbakegang over en 30-Arsperiode (Nord-
hagen l-955). Rolf Y. Berg skrev pi et her-
bariebelegg fra 1959 (O) at kolonien da
bestod av 100-200 individer. Senere er
populasjonen estimert til ca. 100 individer
av Rustan (1981). OgsA andre steder sies
arten A vrere i tilbakegang, og flere lokali-
teter er kjent utgitt i lgpet av de siste 100
6rene, hovedsakelig pA grunn av utbygging
og beitepress (jf. fig. 1, Qkland 1984a,
1984b, B6tvik 7992). For 6 kunne under-
bygge at arten er plassert i kategorien
"hensJmskrevende", trengs grunnforsk-
ning for A dokumentere dens biologi, vekst-
betingelser og utvikling over tid. Slik
dokumentasjon trengs ogsA som grunnlag
for eventuelle verne- og skjotselstiltak.

Hovedform6let med undersokelsen
(Engen 1993) var A finne ut hvordan situa-
sjonen for populasjonen pA Hovedgya er i
dag, f6rst og fremst ved en demografisk
undersokelse over to Ar. Videre var det et
mAl 6 legge et grunnlag for ytterligere stu-
dier og oppfOlgrng i framtida. Dessuten ble
denne populasjonen sammenliknet med to
populasjoner i TJome, Vestfold. Disse
bestod av en livskraftig populasjon pA
Sand6ya, og en populasjon i et gjengroende
samfunn i Fagerbakken. I tillegg ble repro-
duksjon med vekt pA pollinatorer og polli-
nering studert for A dokumentere pollina-
torenes rolle.

Folgende sporsmAl ble formulert i for-
bindelsde med demografi-delen av under-
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sgkelsen: (1) Er populasjonen pA Hovedoya
i tilbakegang, slik det tidligere er hevdet?
(2) Hvilken demografisk status har de
undersokte populasjonene i dag? (3)
Trengs det spesielle skjotselstiltak for A

bevare populasjonene?

Omridenes status og bruk
Hovedgya ligger under en kommunal plan-
telivsfredning (artsfredning) fra 1918
(Direktoratet for naturforvaltning 1992).
Qya er et ettertraktet rekreasjons- og
utfartsomrAde i Oslo sentrums umiddelba-
re nerhet. De begrensede omrAdene hvor
P. pratensis vokser er ulendte, bratte og
vanskelig tilgiengelig slik at det vanlige
publikum phoya, stort sett, unngAr disse. I
Oyeblikket ligger det inne forslag om fred-
ning etter lov om naturvern hos Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus. Forslaget
omfatter opprettelse av naturreservat pA
de mest uberorte delene, inkludert omr6-
dene der P. pratensis vokser, og landskaps-
vernomrAde pA de resterende deler av aya.

Sandpya er privateid og brukes som
feriested for hytteeiere. PA ettersommeren
er strendene et populrert utfarts- og bade-
sted. Det har vert planer om opprettelse
av landskapsvernomrAde pA nordlige og
/stlige deler av oya (Kommuneplan for
T)gme 1987-99), men disse er forelgpig
lagt pA is (Fylkesmannen i Vestfold, Karl
Haglund pers. medd.). De aktuelle omrA-
dene omfatter den undersokte lokaliteten
for P. pratensis, samt alle omrAder med litt
stgrrelse pA forekomstene 0f. Okland
1984a).

Fagerbakken ligger i et omrAde som ble
fredet som landskapsvernomrAde i 1980.
Fram til like etter krigen ble et storre
omrAde omkring Fagerbakken beitet.
Senere har hele omrAdet ligget brakk, og
store deler er tilvokst med edellpvskog.
Den lille enga som utgjor undersokelses-
omrAdet, er fortsatt noks6 6pen, sannsSm-
ligvis pA grunn av at det er noe tgrrere her.

Fig. 1. Utbredelse av Pulsatilla pratensis i a) Europa (fritt etter Jalas & Suominen 1989) og b)
Norge, Osloforden (laget av Odd Stabbetorp). Fylt prikk angir intakt populasjon. Prikk med kors
angir utdodd populasjon. (Okland 1984a, Batvik 1992).

Fig. 1. Distribution of Pulsatilla pratensis in a) Europe (after Jalas & Suominen 1989) and b) Norway,
Oslofjorden (made by Odd Stabbetorp). Black dot: lntact population. Dot with cross: Ertinct population.
(@kland 1984a, Bdtvik 1992).
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Fig. 2. De undersokte
Iokalitetene.
a) Hovedoya. Nerbilde av
rute nummer 8.
b) Sandoya. Bildet er tatt
Ostover og dekker meste-
parten av den nordre sand-
sletta.
c) Fagerbakken.

Fig. 2. The localities under
investigation.
a) Hovedaya. Photo of squa-
re number L
b) Sandoya. The photo is
taken toward east and inclu-
des most of the norihern
sandy grass meadow.
c) Fagerbakken.
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Materiale og metoder
UndersOkelsesomrider
Tre populasjoner ble undersgkt (fig. 2). En
pA Hovedoya, Oslo, og to i Tjome kommu-
ne, Vestfold, henholdsvis pA SandOya, og i
Fagerbakken. Av hensyn til artens status,
er nerrnere lokalitetsbeskrivelse og UTM-
koordinater ikke tatt med her. I alle popu-
lasjonene ble 1 m2 fastruter lagt til grunn
for undersokelsen. PA HovedOya var det 14
ruter, hvorav 10 tilfeldig valgte, pA Sand-
6ya 70 tilfeldige og i Fagerbakken tre sub-
jektivt valgte ruter. I samtlige ruter ble
alle individer av P. pratensis angitt med
koordinater slik at de kan identifiseres
(Engen 1993). Totalt antall individer i
rutene pA Hovedgya var 82 og 84 for
henholdsvis 1991 og 1992, tilsvarende 155
og 153 pA Sandoya og 31 og 30 i Fager-
bakken.

OmrAdet pA HovedOya er ustabilt pA
grunn av sterk helning, stadig forvitring
av berggrunnen, lite vegetasjon, smAgna-
gere, v@r og vind og fordi tr6kk fwer t7l
relativt store forstSrrrelser i det lose jords-
monnet. Sand6ya er mer stabil, men flyge-
sand og badegjester f6rer til noe forst5rrrel-
se her. Fagerbakken er mest stabil, med
skog rundt, slutta vegetasjon og lite trAkk.
I tillegg er omrddet fredet.

Individtetthet er beregnet som antall
individer pr. m2 basert pA fastrutene.
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Demografi ske inndelinger
Tre metoder for demografisk inndeling bie
benyttet.

(1) Antall bladrosetter pr. individ ble brukt
for d beskrive storrelsen pA individene. For
individer med mer enn 10 blomstersteng-
ler ble ikke antall bladrosetter tellet fordi
det da ofte var vanskelig A avg1Orc eksakt
antall. Dette skyldes /kende problem med
A skille mellom 6n rosett med to eller flere
blomster og flere rosetter (f. Biicher 1953).

(2) Da storrelse antas A gjenspeile indivi-
dets livsstadium (Rabotnov 1969), var
utgangspunktet for demografi-undersgkel-
sen A definere storrelsesbaserte livsstadier
hos P. pratensis. Etter A ha fulgt individe-
nes utvikling fra 1991 til 1992 ble det fore-
tatt subjektiv klassifisering i 8 livsgrupper
(1.g.) (taU. 1). Arsaken til at begrepet "livs-
gruppe> er benyttet, er at disse ikke tilsva-
rer Rabotnovs livsstadier som gjenspeiler
kronologisk aldersfordeling. Individene ble
gruppert etter st6rrelsen pA bladrosetten,
antall bladrosetter og antall blomstrende
(generative) skudd. I inndelingen i livs-
grupper ble 4 rosetter satt som grense, for-
di individer med fire eller flere rosetter
kunne ha mer enn 10 generative skudd.

Frg og fr6planter ble ikke observert
noen av 6rene pA det tidspunkt demografi-
undersokelsene fant sted. De utgjor en
egen livsgruppe som ikke er med i tabell 1.

Tab. ]. Inndeling av individene i 8 livsgrupper (1.g.) og tre aldersklasser tros Pulsatilla pratensis.
Antall bladrosetter (ant. ros.) og forekomsVfrav&r av generative skudd (gen. sk.) ble brukt i klassi-
fiseringen. Livsgruppe 4 kunne bare registreres i 19g2.

Tab. 1. Division of individuals in I life groups (1.9.) and three chronological classes ln Pulsatilla praten-
sis. Number of roseftes (ant. ros.) and the presence of generative sprouts (gen. sk.) or not, was used for
the classification. Life group number 4 could only be registered in lgg2.

L.g. Ant. ros. Gen. sk. Beskrivelse Aldersklasser
I
2
3
4

o
6
't
8

1
1

1
1

2-3
2-3
>4
>4

+

+
<10
>10

juvenil
utvokst bladrosett, vegetativ
generativ
vegetativ,
men tidligere generativt
vegetativ
generativ
generativ
generativ

unge

middels gamle

gamle
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Livsgruppene er mer eller mindre lang-
varige, og individene kan vare flere Ar i
hver livsgruppe. Individene i livsgruppe 2
er ideelt sett prefertile, men rosetter som
hadde hatt blomst tidligere 6r, skilte seg
ikke synlig fra dem som ikke hadde hatt
blomst enn6. Livsgruppe 4 ble derfor av
definisjonsmessige Arsaker bare registrert
i 7992. Livsgruppene 3-8 er ikke nodven-
digvis kronologiske. Dette betyr at indivi-
der kan veksle mellom livsgruppene, og
ogs6 hoppe over livsgrupper.

(3) Pe grunnlag av de 8 livsgruppene ble
individene delt i grovere, og mindre detal-
jerte "aldersklasser" som gjenspeiler kro-
nologisk alder (tab. 1). Denne gruppering-
en ble giort pA materialet fra 1992. For-
skjellen mellom lokalitetene ble testet sta-
tistisk med en X2-test.

Resultater
Individtetthet og
populasjonsstgrrelse
Populasjonen pA Hovedoya hadde klart
lavest individtetthet (tab. 2). Det laveste
tallet (3,3) framstiller nok det mest korrek-
te for populasjonen som helhet fordi det
bare tas hensyn til tilfeldig utvalgte ruter,
og uten forkastingskriterier som direkte
pAvirker tettheten. Sandgya og Fager-
bakken hadde svrert hoy, og omtrent lik,
individtetthet. Det lille utvalget og ut-
valgsmetoden gjorde resultatet fra Fager-
bakken usikkert, men feltinntrykket
underbygger resultatet (se fig. 2).

Stgrrelsen pA individene varierte sterkt
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mellom de tre lokalitetene. Dette gjorde at
synsinntrykket av populasjonene i noen
grad ikke stemte med den beregnede tett-
heten. De store individene pA SandOya
giorde at P. pratensis dekket stgrstedelen
av omrAdet og var den dominerende arten.
Inntrykket i Fagerbakken, der individene
var mange, men smA, var en mindre tett
bestand i ei grasdominert eng hvor ogsA
andre arter var framtredende. I tillegg til
den lave individtettheten pi Hovedgya,
var individene her smA, og populasjonen
virket svert grissen.

PA Hovedgya ble det i 1991 tellet over
180 blomstrende individer. Et estimat av
antall individer pA hele lokaliteten, inklu-
dert vegetative individer, vil sannsynligvis
komme opp i over 300 individer. I de to
andre populasjonene (se fig. 2) ble individ-
antallet ikke forsOkt estimert, men begge
steder ville det langt overstige antallet pA
Hovedgya.

Fordeling av individstorrelser
i populasjonene
Fordelingen av antall rosetter pr. individ
var noenlunde lik for alle tre lokalitetene
(fig. 3a). Relativt fA individer var juveniler
og hadde ennA ikke ferdigutviklet rosett
(betegnet med 0 i figuren). Disse var det
ingen av i Fagerbakken. Individer med 6n
rosett hadde storst frekvens. Frekvensen
sank med okende antall rosetter. Sandoya
hadde ganske hgy prosent av individer
med fler enn 10 blomster.

Frekvensen av 6n-rosett-individer var
ekstremt hOy i Fagerbakken, hvor disse
individene stod for ca. 80 Vo av det totale

Tab. 2. Individtetthet av Pulsatilla pratensis i de tre populasjonene, beregnet som giennomsnittet
av antall individer i rutene (individer pr. m2) i 1991. Tall for Hovedoya angir f6rst individtetthet i
alle de 14 analyserte fastrutene, deretter tettheten i de 10 tilfeldige rutene, mens tredje kolonne
korrigerer for de 6 uttmkne rutene som ble forkastet pi grunn av manglende Pulsatilla pratensis.

Tab. 2. The mean number of Pulsatilla pratensis individuals per square meter in the three populations,
counted in 1991 . The numbers for Hovedaya are given separately for all the 14 studied squares, for the
10 random squares only, and for all the 16 squares randomly chosen without removing those lacking
Pulsatilla pratensis.

Hovedpya Sandgya Fagerbakken

Antall m2 ruter 14
Sum individer i rutene 89
Individvariasjon pr. rute 1-15
Gjennomsnittlig antall individer pr. m2 5,9
Standardawik 3.26

10 16
52 52
1-9 0-9
5r2 3r3
2,66 3,32

10
155
5-34
15,5
8,49

3
51

t2-20
lTrO
4,36
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Fig. 3. a). Frekvensfordeling av individer med hensyn pd antall bladrosetter. 0 betyr at rosett enni
ikke er fullt utviklet. >10 betyr at individet hadde flere enn 10 generative skudd og antall rosetter
ikke ble tellet. b). Frekvensfordeling av de 8 livsgruppene (jf. tab.2). Antall individer som er brrrkt
(n) star i kapittelet "Materiale og metoder".

Fig. 3. a) Frequency distribution of individuals with regard to number of roseftes. 0 means that the roset-
te is not yet fully developed. >10 means that the plant had more than 10 generative sprouts. b)
Frequency distribution of individuals in the 8 life groups (cf. Table 2). Number of individuals used (n):
see the chapter "Materiale og metoder".

antallet. OgsA pA Hovedoya var 6n-rosett- lik pA Hovedoya og Sandoya, mens Fager-
individer svrert viktige og utgjorde godt bakken i stgrre grad awek fra de to andre
over halvparten av populasjonen. Bare en populasjonene. Alle populasjonene viste en
svert liten andel hadde fire eller flere mer eller mindre totoppet livsgruppe-for-
bladrosetter her. PA SandOya utgiorde 6n- deling, med den h6yeste toppen i livsgr"up-
rosett-individer mindre enn halvparten av pe 2 eller 3, 6n-rosett-individer med eller
populasjonen (ca. 40 Vo),her var det indivi- uten blomst, og en mindre topp i livsgrup-
der med flere rosetter som var i flertall. pe 6, blomstrende individer med 2 til 3

rosetter.
Fordelingavlivsgrupper BAde Sandaya og Fagerbakken hadde
i populasjonene liten andel av vegetative individer i forhold
Individenes fordeling i livsgrupper var til- til Hoved/ya, dvs. individer i livsgruppe 2,
narmet lik for de to Arene innen hver loka- 4 og 5. Mest ekstremt var det for Fager-
litet (fig. 3b). Hovedstmkturen var ganske bakken. Fagerbakken hadde ingen juveni-
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ler noen av irene, og lav frekvens av indi-
vider med flere bladrosetter. Her var det
hgy dominans av blomstrende individer
med 6n rosett (I.g. 3).

Endringer i livsgtuppene
fra 1991 til 1992
Livsgruppe-fordelingen i populasjonene
holdt seg relativt stabil fra 1991 til 1992
(fig. a). Alle populasjonene hadde hayere
frekvens av individer som var i samme livs-
gruppe begge Arene, enn av individer som
endra sin livsgruppestatus. Hovedoya og
Fagerbakken hadde storst forandring med
henholdsvis 44 7o og 42 7o individer som en-
dra livsgruppe fra 1991 til L992, Pe Sand-
Lyavar det bare 30 7o endringer. Hovedten-
densen i individenes forandringer fra 1991
til 1992 var noksA like i de tre populasjone-
ne. Storst forandring var det for livsgruppe
3, blomstrende 6n-rosett-individer, hvor
mange individer havnet i livsgruppe 5, ve-
getative 6n-rosett-individer, i 1992.

Dodeligheten var stgrst i de tidlige livs-
gruppene (1.g. 1-3) i alle populasjonene.
Men det er interessant at det pA Hovedgya
ogsA dOde eldre individer. Frekvensen av
individer som dode fra 1991 til 1992 lA fra
3 til 6 Vo. Tallet var hgyest for Hovedgya,
men likevel lavere enn for de som etablerte
seg somjuveniler her. BAde pA Sandoya og
i Fagerbakken var prosent dOde individer
fra L991 til 1992 hgyere enn prosent ny-

Fig. 4. Individenes bevegelser mellom livsgrup-
pene (f. tab. 1) fra 1991 til 1992. Livsgruppene
er framstilt med Okende antall rosetter (sirkler)
og generative skudd (stjerner). Nummeret pA
gruppen er plassert inne i symbolene. Pilene
peker i den retningen forandringen har funnet
sted. Tallene viser frekvensen av individer som
enten gAr fra en livsgruppe til en annen eller
som var i samme livsgruppe begge Arene. For
Hovedgya er n = 89, for Sandoya n = 158 og for
Fagerbakken n = 31.

Fig. 4. The movements of individuals between life
groups (cf. Table 1) from 1991 to 1992. The life
groups are shown with increasing number of
rosettes (circles), generative sprouts (stars) and
the number inside the symbols is the life group
number. The arrows point in the direction of
change. All the other numbers give the frequency
of individuals either changing life group or not. For
Hovedoya n = 89, for Sandoya n = 158 and for
Fagerbakken n = 31.
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I uns" (1.g. 1-2)

I viddets gamte
(1.9. 3-6)

I camte (1.g.7-s)

Hovedoya Sandsya Fagerbakken

Fig. 5. Frekvensfordeling av individene med
hensyn pA "aldersklasser" (jf. tab. 1).
nAldersklassene> representerer unge (1.g. 1-2),
middels store (1.g. 3-6) og gamle (1.g. 7-8) indi-
vider.

Fig. 5. Frequency distribution of individuals with
regard to chronological classes (cf. Table 1). The
classes represent young (1.9. 1-2), middle (1.9.

34) and old (1.g. 7-8) individuals.

etableringer i samme tidsrom. Fager-
bakken hadde ingen ny-etablerte individer
i 1992.

Fordeling av (aldersklassero
i populasjonene
Alle populasjonene hadde storst frekvens
av middels gamle individer ("aldersklasse"
2) (fi9.5). For SandOya og spesielt Fager-
bakken var frekvensen av denne klassen
mye st6rre enn for de to andre. Frekvens-
fordelingen viser samme hovedmgnster pi
Sandoya og i Fagerbakken, med fA unge,
noen flere gamle, og mange middels gamle
individer. Hoved@ya skiller seg markert ut
med nesten like stor frekvens av unge og
middels gamle individer og svrert fA gamie
individer.

Med X2-test var alle populasjonene sig-
nifikant forskjellige pA 0,01eller 0,05 nivA.

Diskusjon
Demografisk teori har to funksjoner innen
populasjonsbiologi. Den ene forsoker A for-
utsi antall individer og egenskaper hos
individene i en populasjon, den andre dan-
ner grunnlag for teorien om livshistorie-
evolusjon (Kirkpatrick 1984). Det er det
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fgrste punktet som er blitt undersgkt og
diskuteres her. Det er viktig A vare opp-
merksom pA at demografien som presente-
res her, er beskrevet slik den var ett Ar,
med oppfOlging 6ret etter, og derfor bare
gir et oyeblikksbilde av situasjonen.

Demografisk og populasjonsbiologisk re-
spons hos en art blir styrt av et komplekst
sett av indre faktorer (fodsel, dod, immi-
grasjon, emigrasjon) og ytre miljgfaktorer.
En plantepopulasjon kan demografisk vari-
ere mye over liten Okologisk skala (Saruk-
han & Harper 1973, Sarukhan 1974), og
det kan vere vesentlig tidsmessig varia-
sjon i demografiske parametere pA grunn
av heterogenitet i miljgforhold (Mack &
Pike 1983).

Alder versus st6melse og stadium
Hos Pulsatillo er eksakt aldersbestemmel-
se vanskelig fordi jordstengelen mangler
Arringer (Zimmermann & Grund 1962,
Wells & Barling 1971).

Alder er ofte utilstrekkelig til A forutsi
individets utvikling for organismer med
modular, plastisk vekst, f. eks. planter
uten endelig form (Silvertown 1987).
Rabotnov (1969) grunngir det samme
synet med at individer med samme alder
kan ha hgyst ulik livskraft. Han har derfor
utarbeidet begrepet "Iivsstadier) som klas-
sifiserer individer i forhold til vekst og
reproduksjon. Mange langlevende, flerAri-
ge planter viser sterk korrelasjon mellom
storrelse og demografisk suksess (Moloney
1988). For slike arter er analyse av storrel-
se og stadiumsstruktur mest hensiktsmes-
sig for A forstA populasjonsdynamikken
(Kirkpatrick 1984, Sarukhan et al. 1984).

Vurdering av de demografiske
inndelingene
Forskjellen mellom de tre metodene (indi-
vidstgrrelse basert pA antall rosetter, livs-
grupper basert pA rosettstorrelse, antall
rosetter og antall blomsterstengler, og
aldersklasser) som er brukt for demogra-
fiske studier, ligger i hvor detaljert de
framstiller materialet. Inndeling i alders-
klasser er minst detaljert, men er mest
instruktiv for klassifisering pA popula-
sjonsnivA (se nedenfor).

Ved bruk av livsgrupper kommer flere
detaljer fram hos smA individer med 6n
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rosett, mens st/rre individer med flere
rosetter blir mer klumpet og mindre detal-
jert framstilt enn ved bruk av bare antall
rosetter. Inndeling i livsgrupper er gjort
slik fordi storrelse, og om individet har
blomst eller ikke, antas A ha st/rre betyd-
ning for demografisk utvikling hos smA
enn hos storre individer. Individer uten
blomst (vegetative individer) i livsgruppe
2, 4 og 5 er vanskelige A plassere, siden
plantene underspkes over sApass kort peri-
ode (2 Ar) i forhold til individenes livsleng-
de. Det f4Iger derfor en del usikkerhet med
ved bruk av disse livsgruppene, men de
kan fortelle noe om behovet for hvileAr
etter blomstring. Dette behovet ser ut til A
vare storst pA HovedOya og kan kanskje
ha sammenheng med at denne lokaliteten
er mest utsatt for torke-stress.

Problemet med livsgruppe 2 og 4 (6n ve-
getativ rosett) er at det er vanskelig A si om
individene har blomstret for eller ikke. For
livsgruppe 5 (24 vegetative rosetter) ville
nok det riktigste vrere A sidestille denne
med livsgruppe 6. Det virker sannsynlig at
individene kan gA fram og tilbake mellom
disse livsgruppene flere ganger, samtidig
som plantene kan ha blomst samme 6ret
som de produserer ny rosett. Livsgruppe 5
ser derfor ikke ut til 6 vrere et nodvendig
utviklingstrinn for individene.

Demografisk struktur pA lokalitetene
Sand6ya: Denne lokaliteten har hgyere
frekvens av individer med flere rosetter
enn av 6n-rosett-individer. Grunnen til
dette kan vere den store fordelen med A

vrere stor og kraftig i et miljg hvor bestan-
den er tett og det blir intraspesifikk kon-
kurranse. NAr plantene forst har fAtt eta-
blert seg og fAtt noe storrelse, minker sann-
synligheten for dsd (jf. Kirkpatrick 1984).
Samtidig reduseres rekrutteringen og eta-
bleringen av nye individer. Dette gjenspei-
ler seg i den lave andelen avjuveniler. Fi-
gur 4 viser ogsA at de fleste ungplantene pA
Sandoya var juveniler b6de i 1991 og 1992.
Sannsynligvis trenger juvenilene lang tid
til ressursoppsamling for de utvikler seg vi-
dere, eller de venter pA mer plass.

Fagerbakken: Populasjonen her bestAr
hovedsakelig av smA individer med 6n
rosett (fig. 3). Storstedelen av disse har



BLYTTIANR.21995

blomster, og en svert stor andel av disse
individene blomstret begge Arene (fie. 4L
Dette kan tyde pA at individene her ikke er
helt unge. I konkurransen med den gras-
dominerte vegetasjonen kan P. pratensis
ha vanskeligheter med A erobre sarlig mye
ny plass, og individene forblir smA lenge.
Bare fA individer har flere rosetter (fig. 3).
Istedenfor A utnytte energioverskuddet til
vegetativ vekst er det mulig at reproduk-
sjonskraften Okes og det opprettholdes hgy
blomstringsfrekvens selv om individene er
smA (sml. populasjonen pA HovedOya).
Fraveret av juveniler tyder ogsA pA sterk
konkurranse om viktige ressurser, f. eks.
etableringshabitater, plass og lys. Pulsa-
tilla pratensis ser ut til 6 tape i konkurran-
sen pA denne lokaliteten.

Tamm o97D konkluderer med at for
flerArige urter kan det vare svart vanske-
lig for fr6 A spire og etablere seg i lukket
vegetasjon. Han nevner at gamle land-
bruksmetoder med sl6tt og beite ofte har
positiv effekt pA lave urter, eksemplifisert
med marian6kleblom, Primula ueris, og at
husdyrtrAkk og andre forstyrrelser skaper
spirings- og etableringshabitater. For
Pulsatilla uulgaris i England er det funnet
at denne favoriseres av trAkk fordi dette
stimulerer utvikling av dyptsittende, hvi-
lende sideskudd som sA produserer smA
rosetter nar morplanten (Wells & Barling
1971). Det samme kan vrere tilfelle for P.
pratensis pA SandOya, mens Fagerbakken
mangler denne trAkkeffekten.

Hovedpya: I motsetning til i Fagerbakken
kan den store frekvensen av smA individer
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pA Hovedoya (til og med to rosetter) indi-
kere en populasjon som bestAr av relativt
unge individer. Arsaken til dette er at en
mindre andel individer klarer 6 blomstre
begge Arene, st6rre gjennomtrekk i livs-
gruppene og dOd blant individer i seinere
livsgrupper. Her er det ingen mangel pA
etableringshabitater, plass og lys. Andre
faktorer, som ustabilt voksested og tgrke,
synes A vare begrensende for individstor-
relsen.

Seleksj ons-strategi-modeller
anvendt pi Hovedoya, SandOya og i
Fagerbakken
I ustabile miljg er dOdeligheten ikke forut-
sigbar, og den er tetthets-uavhengig (Be-
gon & Mortimer 1981). Pulsatilla pratensis
har storre dOdelighet i det ustabile habita-
tet pA Hovedoya enn pA SandOya og i Fa-
gerbakken hvor habitatene er mer stabile.
Samtidig er rekrutteringen pA Hovedpya
god, bAde i forhold til de andre lokalitetene
og i forhold til dOdeligheten pA denne loka-
Iiteten. DOdeligheten pA Hoved4ya er st6rst
for livsgruppe 1 (uveniler), men av de nye
juvenile individene som etableres, ser det
ut til at svrert mange klarer A utvikle ut-
vokst rosett Qf. fig.  ).

Det er gjort mange studier med fors6k pA
A skille mellom populasjoner med hensyn
pA forskj ellige reproduksj ons- og livsstrate-
gier (se f.eks. Parry 1981, Grime 1977,
Odasz 1988 og Southwood 1988). MacAr-
thur & Wilson (1967) introduserte begrepe-
ne r- og K-seleksjon for A skille mellom po-
pulasjoner som selekterte henholdsvis for
hoy populasjonsvekst i ikke-tettvokste be-

Tab. 3. Egenskaper til populasjonene i forhold til hverandre og hvordan populasjonene pA bak-
grunn av disse fordeler seg langs en r- og K-seleksjonsgradient.

Tab. 3. Properties of the populations compared to each other in relation to their distribution along the r-
and K-selection gradient.

Seleksjonsstrategi K(K)

Lokalitet Hovedgya Sandoya Fagerbakken
Individtetthet
Konkurranse
Mortalitet

Livsgruppe-fordeling

Habitat

lav
ingen
hoy,
tetthets-avhengig
relativt fl ere individer
i unge livsgrupper
ustabilt

}]oy
intl4spesifikk
lav,
tetthets-uavhengig
relativt fl ere individer
i eldre livsgrupper
stabilVustabilt

}r4y
intgspesifikk
lav,
tetthets-avhengig
relativt flere individer
i unge livsgrupper
stabilt
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stander, og for konkurranseferdighet i tet-
te bestander. Genetisk variasjon kan fore
til at populasjoner av samme art fordeler
seg forskjellig langs en r- og K-gradient
hvor overlevelsesstrategi bestemmer plas-
seringen (Gadgil & Solbrig 1972). Dette er
vist for blant andre Primula ueris (Tamm
1972) oe ullmyrklegg, Pedicularis lanata
ssp. dasyantha (Odasz 1988). Populasjoner
i gunstige og stabile habitat forventes A ha
et monster som viser K-seleksjon, mens po-
pulasjoner i ustabile habitat og i pioner-
samfunn har r-seleksjonsmonster med hoy-
ere reproduksjon og relativt kortlevde indi-
vider (Odasz 1988).

De tre undersokte populasjonene kan
fordeles langs en r-K-seleksjons-gradient
slik at Hovedgya representerer en popula-
sjon med r-seleksjon, mens Sandoya og
Fagerbakken har storre K-seleksjon. Egen-
skapene som resulterer i slik fordeling er
sammenfatta i tabell 3. Det kan diskuteres
hvor holdbart dette er, da ogsi andre fak-
torer spiller inn. Jeg velger likevel A giore
det fordi det gir et interessant bilde av for-
skjellen pA populasjonene.

Sandoya plasserer seg et sted mellom de
to andre lokalitetene langs r-K-seleksjons-
gradienten. Populasjonen av P. pratensis
pA Sandoya er selv sA tett at den ikke kon-
kurrerer med andre arter, men har intra-
spesifikk konkurranse. I Fagerbakken,
derimot, er det sterk interspesifikk kon-
kurranse (jf. MacArthur & Wilsons teori).
PA Hovedgya er det ingen form for konkur-
ranse til stede. Sandoya plasserer seg ogsA
et sted mellom de to andre lokalitetene
med hensyn pA habitat-stabilitet. Sand-
sletta er stabil med tanke pA at plantene
kan feste seg godt i den dype sanden. Men
flygesand vil fgre til noe ustabilitet, og i
sommersesongen er omrAdet overfylt av
badegiester som bidrar til sterk grad av
ustabilitet. Denne ustabiliteten kommer
imidlertid etter at P. pratensis er ferdig
med den viktigste delen av sin Arssyklus: A

utvikle frukter, og fw froene spirer. Mye
tyder pA at denne ustabiliteten er av posi-
tiv betydning for spiring og etablering (jf.
ovenfor).

Pi Hovedoya er omrAdet naturlig usta-
bilt og Apent slik at etableringshabitat sik-
res og sterk konkurranse med andre arter
hindres. Den nAvarende individtettheten
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medf6rer heller ingen intraspesifikk kon-
kurranse.

Fagerbakken har et svert stabilt habi-
tat som ikke utsettes for forstyrrelser i
noen grad. Det er godt beskyttet av den
tette vegetasjonen, og omrAdet har lenge
Iigget brakk og ubrukt etter tidligere bei-
ting (Schonning-Olsen pers. medd.). Blant
lokalbefolkningen er det kjent at P. praten-
sis hadde stOrre utstrekning og tetthet tid-
ligere. Fagerbakken er freda mot mennes-
kelige inngrep og aktivitet, men det spors
om det ikke ville vart bedre for P. praten-
sis om omrAdet i noen grad var blitt brukt
eller skjotta, for eksempel beitet 0f.
Hvatum 1993).

Grime 1977) framsetter en litt annen
teori hvor det er to ybre faktorer, stress og
forstyrrelse, som begrenser biomassen hos
planter i et habitat. Kombinasjoner av dis-
se fgrer til tre mulige seleksjonsstrategier;
seleksjon for gkt stresstoleranse (S-strate-
gr), Okt overlevelse i habitat med mye for-
styrrelse (ruderalt habitat) (R-strategi) og
Okt konkurranseferdighet (C-strategr) der
stress og forstyrrelse er fraverende. Etter
Grimes modell spiller konkurranse den
relativt viktigste rollen i Fagerbakken.
Plantene der utsettes hverken for stress
eller forstyrrelser, men mi t6le konkur-
ransen med andre arter. PA Hovedoya er
stress og forstyrrelser de vesentlige fakto-
rene. Populasjonen er i mye st6rre grad
utsatt for torke-stress om vAren og forstyr-
relser i jordsmonnet giennom hele Aret.
Sandoya er mer problematisk fordi det her
er intraspesifikk konkurranse, konkurran-
se innen arten, mens det i Grimes modell
er snakk om interspesifikk konkurranse.
Selv om konkurransen er av en annen type
enn i Fagerbakken, er den en viktig faktor
i populasjonens demografiske struktur
her. I tillegg er det noe forst5n'relse pA
Sandoya som gior at denne populasjonen
stiller seg mellom Hovedoya og
Fagerbakken. De tre populasjonene har
tydelig svart forskjellig demografisk
struktur og individene mA ha forskjellig
strategi for A overleve.

Klassifi sering av populasj onene
etter Rabotnovs system
Inndeling av individer i tre aldersklasser:
unge, middels gamle og gamle individer
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(fig. 5) var et forsgk pA A nerme meg
Rabotnov (1969) og hans inndeling av indi-
videne i forhold til de periodene de gjen-
nomgir: virginil (pregenerativ), generativ
(med fr6produksjon) og senil (postgenera-
tiv) periode. Det har ikke lykkes A bruke
helt samme inndeling pA mitt materiale,
fordi en distinkt senil periode ikke var
mulig A identifisere. Individer som blir
klassifisert som gamle, er sannsynligvis
fortsatt i sine beste Ar, men likevel eldre
enn middels gamle individer.

Videre kan populasjonene, pA bakgrunn
av deres "aldersvariasjon", klassifiseres i
tre ulike populasjonstyper. Rabotnov
(1969) karakteriserer populasjonstypene
som fglger: Invaderende type: arter som
fortsatt er i utvikling og ennA ikke har fuIl-
fOrt livssyklus. Normal type: arter som
fullf6rer livssyklusen fua fta til produksjon
av spiredyktige ft6. Regressiv type: arter
som har mistet muligheten til reproduk-
sjon giennom fro pA den aktuelle lokalite-
ten. AIle populasjonene burde kanskje
klassifiseres som "normale" etter Rabot-
novs definisjoner, dvs. populasjoner som
full&rer livssyklusen. En vanlig oppfat-
ning er at frekvensen av unge, middels
gamle og gamle individer i forhold til hver-
andre er det utslagsgivende, og i dette
materialet hadde den mellomste "alders-
klassen", middels gamle individer, storst
andel individer i alle populasjonene. Ifglge
Rabotnov (1969) er det mest essensielle
om populasjonen som helhet giennom-
fgrer livssyklus. Forskjellene i demografisk
struktur pA populasjonsnivA viser derfor
tendenser som, sett i lys av Rabotnovs
populasjonst54ler, trekker i forskjellige ret-
ninger.

Populasjonen pA Hovedoya bestAr av
relativt mange unge individer i forhold til
gamle 0f. fig. 5), samtidig som antall eta-
bleringer overstiger antall dode. Dette
indikerer en populasjon i vekst. Relativt fA
gamle individer tyder pA at mange fortsatt
har lenge igien fOr alderdom er Arsak til
dOd. PA bakgrunn av dette kan det kanskje
vrere forsvarlig 6 klassifisere populasjonen
av P. pratensis pA Hoved6ya som "invade-rende". Sandoya faller naturlig inn i
beskrivelsen av en "normal" populasjon.
Her er flest middels gamle individer,
omtrent like mange unge som gamle og en
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viss etablering og dOd. Fagerbakken er
vanskeligere 6 klassifisere tilfredsstillen-
de, men fraveret av juveniler tyder pA at
reproduksjon fta ftg mislykkes. Eventuelt
kan det hende at det finner sted periodevis
rekruttering i spesielt gunstige sesonger,
eller etter uforutsette forst5rrrelser som
skaper etableringshabitater. Men hvis det
ogsA er riktig at individene i Fagerbakken
er eldre enn stOrrelsen tilsier, kan det
vere grunnlag for A klassifisere populasjo-
nen SOm (regTessiv>.

Takk
En stor takk rettes til Liv Borgen og Klaus
Hgiland for nyttige kommentarer til
manuskriptet.
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Smdstykke

Verdens nordligste
forekomst av lind
Tilia cord,ata
Vanlig lind er et av vAre viltvoksende lauv-
trer som kan vise store dimensjoner. Hos
oss blir den som oftest ikke hgyere enn 20
m, men den bredt avrundede kronen pA
eldre trrer kan fA et veldig omfang. Der fle-
re trar er samlet, gir de fOlelsen av at en
vandrer i "lauvsaler, under kronene.
Stammen kan bli sv@rt tykk. Flere steder i
Norge har en mAIt stammeomfang i bryst-
hgyde pA 7 m. I Sverige 2 krn sgr for Boo
kirke i Niirke stAr en lind med stammeom-
fang i brysthOyde pA 8,35 m. Pe kontinen-
tet vokser enna trer med historisk tradi-
sjon fra middelalder, blant annet ett i
Oldenburg. Det lindetreet har en omkrets i
brysthoyde pA minst 12-13 m.

Kontrasten er derfor slAende nar en
besoker lindens nordligste lokaliteter i
vArt land. Der er den knyttet til sgrvendte
urer og bergskrAninger og har ofte en ned-
liggende og buskformig vekst (fig 3).

Nordligste utbredelse
Naturlig, isolert forekomst av vanlig lind
vokser under Mosaksla i Bronnoy i
Nordland (65s 31'N) (fig. 1). Det er verdens
nordligste forekomst. Ifolge Odd Kjerem
(Kjerem 1983), er det registrert lind pA 5
lokaliteter. Lokalitet t (fig. 2), i ur neden-
for Makadalsaksla, lokalitetene 2,3 og 4,
(fig. 3) i ur i Vinterbekkjen og lokalitet 5,
under Smorliklumpen. Bare pA lokalitete-
ne 1- og 2 har linden treform og ner 5
meters h6yde. Ellers opptrer den som ned-
liggende form eller busker (fig. 3 og 4).

Under befaring 03.04.93 der grunneier
Torgrim filrem, miljoleder Terje Nilsen i
BrOnnOy kommune og undertegnede del-
tok, piviste Tilrem busker av lind under
bestigrring av Mehattens sydvest-helling i
hoyde 100-125 mo.h. Dette er lokalitet nr.
6 i fig 1. Det er rimelig 6 anta at lind vil bli
funnet pA flere lokaliteter ved noye triling
i terrenget.

I Sverige gAr linden ph Qstercjokysten
nordover til Natra i Angermannland. I
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MOSAKSI"{ NATURRESERVAT
BR9NNOY KOMMT'NE, NORDIAND FYLKE
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Fig. 1. Kart over Mosaksla som viser de seks til nA kjente lokalitetene av vanlig lind, (Tilia cord.a-
/o). Forslag til naturreservatgrense fra Fylkesmannen i Nordland er tegnet inn med hel strek
(1992). I'orgJgg til _grense fra Landbruksnemnda, Jordbruksetaten, Brgnn6y kommune er tegnet
inn stiplet (1993). Grunneiernes syn pa evt. reservatgrense er ikke tegnet inn.

Finland nAr den enda litt lengre nord (til
63s 40' N). Fossile rester av lind er funnet
betydelig lenger nord bide i Sverige og
Finland.

Innvandring
Vanlig lind har vandret inn til den skandi-
naviske halvpya fra s6r under forste del av
den postglaciale varmetid. Sammen med
eik og alm utgjorde den grunnstammen i
lauvskoger som under forhistorisk tid
Ienge preget den sorlige del av halvgya.
Idag vokser lind pA spesielt lune og solvar-
me lokaliteter i landet vArt.

PA hvilken mAte er linden kommet til
Bronnay? Avstanden mellom Bronnoyfore-
komsten og den nermeste vokseplassen i
Sunnmore (62e L2'N) er ca. 25 mil. Det er

hevdet at vanlig lind hadde sammenheng-
ende utbredelse helt opp til Helgeland
under varmetida etter siste istid. Kanskje
gikk den ogsi enda lenger nord? De fossile
funn av lind nord for dens n6varende
nordgrense i Sverige og Finland kan tyde
pi det. Etter en klimaforverring ca 500 6r
f.Kr. dode den ut pA de mest utsatte vokse-
plassene. Br4nn4yforekomsten kan derfor
vere en relikt. Der overlever den fortsatt
takket vrere gunstige geologiske og lokal-
klimatiske betingelser for vekst. Mange
andre busker og urter har og sin nordgren-
se i dette omrAdet, selv om de ikke viser
slik diskontinuitet i utbredelse som linden.

Lindens posisjon som hellig tre mar-
keres i hovedutbredelsesomrAde i Qst-
Europa og pe kontinentet. En tilsvarende



Fig. 2. Lindetrrer i lokalitet 1 under Makadalsaksla. En ser nedliggende trer og tr@r opp mot
5 m hgye. Starnmenes meieform skyldes dels snotrykk, dels ur i bevegelse som gradvis begraver
trerne. Stammene viser betydelige skader, men med friske skudd fra sAvel r4ttet og stubber som
stammer.

posisjon har den ikke hos oss, men en kan
ikke se bort fra at jegersteinaldermennes-
ket og bondesteinaldermennesket betrak-
tet den som hellig og derfor tok den med
seg bl.a. til Tilrem. I dette omrAde finnes
rester etter eldgammel bosetting.

Vitalitet
LindefrO har vanskelig for 6 spire, og spi-
ringen skjer ofte f6rst andre Aret etter at
det har havnet i jorda. Froet kan behand-
les med det for gye A piskynde spiringen.
Linden utvikler et dyptgAende rotsystem
pA gunstige vokseplasser, og er stormsterk
til tross for at den ofte er innhul. Den fore-
trekker endel skygge og tAler frost ganske
godt. Lauvet formolder lett og bidrar til
jordforbedring.

Trevirket er hvitt, lett, mykt og meget
homogent. Det er forbausende at linden
med sin lite motstandsdyktige ved kan nA
en alder pA mellom ett- og to tusen 6r. Selv
ikke de svereste rotskader synes 6. nedset-
te dens vitalitet.

En av lindens gode egenskaper er nett-
opp dens vitalitet. Den vokser fort og har
en egen evne til A skyte skudd fra sAvel
stamme, stubbe som rot. Derfor kan den
skades eller beskjeres n&r sagt i det uen-
delige. Ikke noe annet treslag hos oss tAler
som lind at stammen knekkes eller skjre-
res rett av. Neste Ar har den dannet ny
krone fra toppen av stammen, hvor tykk
den enn var og i hvilken hOyde den enn var
brutt av eller skAret over.

Lindens vitalitet og evne til 6 tAle ska-
der er medvirkende forklaring til dens
utholdenhet pA den nordligste lokalitet i
v6rt land. P6,4 av de 6 lokalitetene har den
tilhold i eller i kanten av sprvendt, bratt-
lendt ur og rasmark. Naringen til uren er
tydelig lagdelt glimmerskifer eller fyllitt.
Denne eroderes hyppig host og vAr og gir
opphav til flate steiner eller blokker som
ofte trenger inn i gruppene av lindetrar og
phfqrer dem betydelige brudd og skader.
Effekten forsterkes ved at uren er los og
bevegelig. Gradvis glir den nedover av ses
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sjol, og ras er lett A utlose nAr husdyr, vilt
og folk trekker over. Snotrykket vinterstid
vil forsterke denne bevegelsen og fpre til at
de tynne lindestammene fAr meieform og
etterhvert begraves i uren. Opp fra uren
skyter da et villniss av rot- og stubbe-
skudd. OgsA lindestammene som pA lokali-
tetene I og 2 nAr trehgyde setter rikelig
skudd ved pAfOrt skade(fig.3).

Hvilken nytte kan linden ha av A vokse i
ur pA sine marginale lokaliteter? For det
forste vil urens dypere lag kunne Ct til-
strekkelig finmateriale og grobunn for lin-
detrarnes kraftige, dyptg6ende rotsystem.
Der vil den ogsA finne frisk og naringsrik
fuktighet. For det annet vil sydvendt ur fA
optimal innstrAling og serlig pA solrike
dager magasinere energien i steinmateria-
le. Derfra vil varmen pAvirke omgivelsene
i lopet av afben- og nattetimene. PA den
m6ten vil den meget varmekjere linden
kunne forlenge hgy stoffskifteaktivitet til
flere av dggnets timer. For det tredje gir
evnen til A skyte skudd ved skade konkur-
ransefortrinn framfor andre treslag og
busker som vokser i og ved ur.

Vern
I Rapport 4-92 "Utkast til verneplan for
rike lovskoger i Nordland fylke" fra
Miljovernavdelingen, Fylkesmannen i
Nordland, er lokalitet 5, Mosaksla i
Bronnay kommune, blant de 10 av 28loka-
liteter som er hoyest verneprioritert i fyl-
ket. I den faglige vurdering hevdes det at
en stAr overfor verdens nordligste linde-
lokalitet, og at omrAdet er blant de floris-
tisk rikeste pA Helgelandskysten.

Blant vdre edellauvtreslag er linden
sarlig varmekjer. Kravet til tetratermen
skal vrere I2,5 "C. Pi sine marginale,
nordlige forekomster vil den gjennom ut-
viklingen av sin spontane utbredelse kun-

Fig. 3. Lindebusker i den nordligste og mest
hoytliggende av lokalitetene (lok. 4). Buskene i
forgrunnen vokser i nedkant av ura. Buskene
viser betydelige skader, men med friske skudd i
god vekst fra skadede greiner og dyptgAende
rutter. Lindeforekomsten best6.r av minimum
23 individer. I bakgrunnen til hOyre i bildet sees
almetrer. Fra ura som er sorvendt kan en se
Mehatten namest, og bakerst Tilremshatten
med plantet gran.

ne vrere god indikator pA "*. klr-."::
dringer.

Odd Kjrerem hevder i Rapport, Botanisk
Serie 1983-3 .Fire edellauvskoglokaliteter
i Nordland": "Det er ikkje utenkjeleg at ein
her har A gjera med ein sarleg hardfgr
rase/pkotyp av lind. Grunneigar kan (etter
godkjenning frA forvaltningsmyndighet)
overlate til kompetent fagleg institusjon
(t.d. Institutt for dendrologi og plantesku-
ledrift, NLH) A utreia dette og eventuelt
gjennomfpre ei oppformering av stiklings-
materiale med tanke pA bruk i hagar/par-
kar. Foresetnad er at slik aktivitet ikkje
verkar i strid med verneformAlet".

Det er viktig at linden pA Mosaksla ikke
sees isolert men i sammenheng med 4vfige
marginale lokaliteter for arten s6vel pA
Iandsbasis som nordisk. Derfor bgr det
innledes et samarbeid med sAvel svenske
som finske miljgmyndigheter om 6 verne
og overvAke artens nordligste og margina-
le forekomster i Fennoskandia.



96

Litteratur
Almgren, G. m.fl.1984. Adellauskog. Ekologi och

Skiitsel. Uddevalla
Borset, O. 1985. Skogskjatsel I Skogpkologi. Oslo.
Fregri, K. 1958. Norges Planter Bd.II. Oslo
Hult6n, E. 1980. Atlas Ouer Viixternas Utbredning i

Norden. Stockholm.
Kjarem, O. Fire edellauvskogslokaliteter i Nordland.

DKNVS Museet, rapp.bot. ser. 3-83 UiT.
Kristiansen, J. Registrering av edellauvskoger i

NordIand.DlOIVS M useet, r ap p. b ot. ser. 3 -a 3 U iT.
Lagerberg, T. m.fl. 1955. V&re Ville Planter Bd. IV.

Oslo.
Nettelbladt, M. G. og Roll, E. Utkast til verneplan for

rike lovskoger i Nordland fylke. Rapp. ,t-92.
Nettelbladt, M. G., Edellauvskog i Nord-Norge.

InngAr i Skog i Nord-Notge. Ottar 4-83. Tromso.

Theis Braanaas
Straumesuingen 29
5064 Straunasgrend

Bokanmeldelse

Sopp og tradisjon
Finn-Egil Eckblad: Sopp i .Norge fgr i
tiden. Soppkonsulenten A/S, As, 127 s., iII.
svart/hvitt, 1994.

Overskriften passer godt pA den lille, deli-
kate boka fra soppenes nestor, Finn-Egil
Eckblad. PA mange mAter kan vi si at han
har tatt opp arven etter Ove Arbo HOeg og
kastet seg over soppriket.

Det er ikke til 6 komme fra at soppene
har vart relativt stemoderlig behandlet av
norske etnobotanikere. Ser vi bort fra bruk
av knusk tll Way samt mer eller mindre
fantasifulle fortellinger om vikinger og r6d
fluesopp, finner vi forbausende lite til-
gjengelig norsk litteratur. Derimot har en
god del muntlige utlegninger versert i
soppmiljoet, uten at man har hatt skikke-
lig skriftlig dokumentasjon. Jeg tenker her
pA forestillinger om rgyksopp og fisball,
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Akerbrgdkorgsopp til spAdom, lgpekuler og
stamfernOtter, meldrpye og Sankt Anton,
volgasopp og mye annet. Personlig har jeg
savnet pAlitelig dokumentasjon som bak-
grunn til egne foredrag og forelesninger. I
tillegg kommer all historie om sopp i
Norge: Sopp i fgrhistorisk tid, vikingtida,
tidlige norske soppforskere, og ikke minst
soppsakens historie. Det er fint 6 ha alt
dette samlet i ei bok. - Bare en liten ting
savnet jeg; soppsaken under siste krig.
Denne viktige epoken for folkeopplysning
om bruk av sopp i Norge hadde absolutt
funnet sin rette plass her. Forfatteren opp-
fordres til A gigre noe med dette...

Foruten A gi leserne den best mulige
oppdaterte kunnskap om sopp og tradisjon
i Norge, er boka befriende lettlest og uten
snev av akademisk jAleri. Finn-Egil
Eckblad holder seg til sitt emne og unngar
den fellen A fylle pA med i og for seg mor-
somme detaljer, men som ikke har noe
med norsk tradisjon h gorc (en uvane jeg
alt for ofte ser i populerboker om norske
planter). Ikke-norsk tradisjon, som her tas
med, er bare inkluderb for A sette den nor-
ske bruken i sin rette sammenheng - for i
gi bakgrunnshistorien. Ta f.eks kapittelet
"Den hellige ild',, om meldrpyen. Her kun-
ne det vere fristende 5 fordype seg i histo-
rien fra Babylonsk tid opp til hippigenera-
sjonens misbruk av LSD. Finn-Egil gjor
ikke det - heldigvis - og vi sitter igien med
et kortfattet, men ikke mindre interessant
kapittel om Sankt Antonsklosteret i
Bergen, og med nodvendig ikke-norsk his-
torie som oppklarende garnityr.

Boka er obligatorisk kilde for alle fore-
dragsholdere, forelesere og skribenter som
trekker inn norsk tradisjon omkring sopp.

Det eneste kritikkverdige er at jeg synes
forleggeren kunne ha utstyrt boka bedre.
Den har en noksA kjedelig lay-out, og noen
fargebilder (spesielt forsida) kunne ha sik-
ret den en mindre sjanse til A "drukne" i
bokhandelen - det fortjener den ikke!

Klaus Hailand
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Norsk Botanisk Forening

Arsberetning for Norsk
Botanisk Forening
1.r0.1993-30.9.1994
Ved Arsskiftet t993/94 hadde foreningen 1337
registrerte medlemmer, av disse er 5 aresmedlem-
mer, og 51 livsvarige medlemmer.

Hovedstyret har hatt f6lgende sernrnenset-
ning:
Formann: Roger Halvorsen
Sekreter: Anne Borander
Kasserer: Arvid Werner
Styremedlemmer: Karl Sigurd Eriksen og

Thor Wiersdalen
Varamedlemmer: Anne Vinorum og Charlotte

Bakke
Grunnet sykdom har Charlotte Bakke fungert som
sekretar siden september 1993.

Styret var utgAtt fra Telemarksavdelingen med
unntak av kassereren som kommer fra Ostlands-
avdelingen.

Det er i perioden holdt 6 styremoter.

NBF er representert i :

-styret i Thekla Resvolls fond, ved BjOrnulf
Alvheim

- Verdens naturfond, WWF Norge, ved Olav Balle
-komiteen for norske soppnavn, ved Tor Erik

Brandrud
I Storedalsstiftelsen og stiftelsen "Breporteno har
nylig avdode Olav Gjerevoll vert foreningens
representant.

Det er arrangert en landsekskursjon i I(ragerg -
Grenland-omr6det. nedre Telemark. i tiden
3.7.-10.7.1994. OmrAdene som ble besOkt ligger pA
kysten, i Krager6, Bamble, Porsgrunn og Skien.
For opplegget stod Karl S. Eriksen, Roger
Halvorsen og Thor Wiersdalen. Totalt 30 deltake-
re var innom ekskursjonen.

3.7. Ankomstdagen ble en slags "spredt orden",
men det var mange som kom si tidlig at det ble
stunder til litt sondering av nabolaget, noe som
bragte for dagen bl. a. fine ballastplanter som
ormehode - Echiurn vulgare - og brokkurt -
Herniaria glabra. Den siste vokser i grusen nede i
bithavna ved Kragero sportell.

4.7. til Barlandsomr6det: odden pA nordvest-
sida av Barlandskilen, innerst i den s6rvestre
delen av Kilsfiorden. Vi gikk til Knipen, sA til
Ospeflata - Hovet og nPotatt-tjenna> og tilbake til
bilene. I den bratte lia pA sor-sorost-sida av
Byttekollen fant vi mange av de artene som gigr at
dette omrAdet er blitt vernet. Flere steder sto

buskvikke - Hippocrepis enlerus - tett i skogbun-
nen og pA hyllene, forlengst avblomstret. Hist og
her rodsmelle - Silene anneria - i fin blomstring.
Ellers nevner vi blAveis - Hepatica nobilis, mur-
sennep - Diplotoxis muralis, tannrot - Cardarnine
bulbifera, bergperikum - Hypericurn rnontanun,
ertevikke - Vicia pisiformis, sorlandsvikke - V.
cassubica, svarterteknapp - Lathyrus niger - og
skogfaks - Brom.us benekenii. Ved Ospeflata fin-
nes et gammelt jorde som fortsatt hevdes med
slAtt, her sto mengder av lodnefgllblom
I'eontodon hispidus - bare kjent fra to forekomster
i Telemark. Langs veien til Hovet flere bestander
av svartknoppurt - Centaurea nigra, broddberg-
knapp - Sedum. reflexum - og blAmunke - Jasione
nxontana. I Potatt-tjenna fantes bra bestander av
akstusenblad - Myriophyllum spicatum - og
kjempesgtgras - Glyceria maxima. Innerst i
Barlandskilen ligger smi fragmenter av strand-
enger, med strandkAl - Crambe maritima, gul frO-
stjerne - Thalictrwn flau um - og litt knortestarr -
Carer otrubae. En liten knaus nede ved sjOen er
den klassiske lokaliteten for sisselrot-varieteten
Polypodium uulgare var. phegopteroides.

5.7. til SkAtgy. Hellesengtjenna pA nord6st-
spissen av Skdtoya er den klassiske lokaliteten for
vipestarr - Carex ertensa - i Norge. I strandenga
vokser tusengyllen - Centauriurn uulgare - og
dvergryllen - C. pulchellum. P6, strandberga st6r
kystbergknapp - Sedurn anglicum - ner sin nord-
grense pA Kragero-kanten. Videre fant vi knorte-
starr, mye grisnestarr - Carex distans, pollsivaks
- Schoenoplectus tabernaemontani - og strandrod-
topp - Odontites litoralis. Ner tjenna vokser lang-
starr - C. elongata - og slakkstarr - C. remota. I
en klgft like vest for Oygarden ble det registrert
store mengder skogsvingel - Festuca altissima. I
nerheten av Bur6y finnes en strandeng med mari-
gras - HierochloE odorata - og mgrke flater av
dynn ytterst, med salturt - Salicornia europena.
Ute ved det gamle lossamfunnet ved Korset duk-
ker det opp en rekke ballastplanter: ormehode -
Echium uulgare, apotekerkattost - Malva sylues-
tris - og byvortemelk - Euphorbia peplus. En av
godbitene er strandkarse - Lepidiurn latifoliurn -
ellers bare funnet fire andre steder i landet. Av
andre arter nevner vi strandk6l.

6.7. "Hviledag" med innlagt byvandring etter
ballastplanter. Ved "Blindtarmen" i Kragero sen-
trum vokser det mengder av murtorskemunn -
Cymbalaria muralis. I veikanten ved Bonus fant
vi noen eksemplarer av tysk mure - Potentilla
thuringiaca - og i en hagemur den gamle ballast-
planta ramkarse - Coronopus didymus. Nede i
Smedsbukten besgkte vi en rik forekomst av
ugrasbingel - Mercurialis annu& - som dukket
opp etter at en over 100 ar gammel sjObod ble
revet. Ugrasbingelen har gode dager i enkelte
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blomsterbed, siden grunneieren er klar over hvor
sjelden arten er, og dermed lar den stA i fred.
Tallakshavn er et klassisk omr6de for ballastplan'
ter. Foruten noen av de tidligere nevnte registrer-
te vi mengder av askerstorkenebb - Geranium
pyrenaicum - og sandfaks - Bromus sterilis. Ph
veien ned ble vi forevist en underlig forekomst av
bendellok - Allium scorodoprasum - pe hylene
ovenfor veien. I en bakke ovenfor sitter noen
eksemplarer av den sjeldne kronvikka
Securigera uaria - som har holdt seg pi stedet i
mange 6r. Omr6dene vest for "Bratten" er ogs6
kjent som rike pA planter fra "ballasttiden". Av
nnye" arter her nevner vi takfaks - Bromus tecto-
rurL - og veihaukeskjegg - Crepis biennis.

Kvelden var reservert oytur til Vestre Rauane.
Det beste her var dronningstarr - Carex pseudo-
cyperus og muligens hybriden med flaskestarr - C.
rostra,ta.

7 .7 . Dagen ble brukt i Grenlands rike floraom-
rAder med besOk til Limitjern nord i Skien, Skiens
Aktiemolles kornsilo pA Boleveien i Skien og
Jarsengtjenna i Skien. - Limitjern, et lite, eutrofb
tjern litt nord for Skien sentmm ligger midt i et
jordbruksomrAde, pA kambrosiluren. Dette setter
sitt preg pA floraen som er svart innholdsrik med
mange sjeldne arter. Vi gikk fra Tufte langs jorde-
kanten ned til tjernet. Her fant vi i tur og orden
kjempepiggknopp - Sparganium erectum, vassgro

- Alisma plantago-aquatica, tiggersoleie
Ranunculus sceleratus, dronningstarr - Carex
pseudocyperu.s, dennes hybrid med flaskestarr - C.
rostrata, langstarr - C.elongata, kjevlestarr - C.
diandra, taglstarr - C, appropinquata - og mari-
gras - Hierochlo| odorata. Langs bredden av tjer-
net stir brede bremmer av myrkongle * Calla
palustre - og mengder av selsnepe - Cicuta uirosa.
Vi fisket ogsA opp litt hornblad - Ceratophyllum
dernersum. PA Ostsida av tjernet kunne vi ogs6
beskue den fine bregna vasstelg - Dryopteris cris-
tdta - som her danner hybrid med broddtelg - D.
carthusiana. OgsA et storre omr6de med myrtelg -
Thelypteris palustris - ble funnet. Her fant vi ogsA
dvergmaure - Galium trifidum - med sine orsm6
treflika blomster, og stor myrfiol -Viola epipsila.I
veikantene pA vestsida var det fin torrmarksflora
med enkelte, ennA ikke utsprungrre eksemplarer
av smalfrostjerne - Thalictrum simplex. Ellets
noterte vi oss hybriden mellom gulmaure -
Galium uerufil, - og hvitmaure - G. album - sam-
men med foreldreartene. - Vi giorde en rask stopp
i veikanten ved Holm og fikk med oss legevendel-
rot - Valeriana officinalis - som finnes pA flere
engbakker i omr6det. Av andre fine ting her var en
praktfull bestand av fint blomstrende engstorke-
nebb - Geranium pratense - og en forekomst av
den merkelige neslesnyltetr6den - Cuscuta euro-
paea, son. sto snyltende pA nesle i et kratt. Litt
lenger nedover mot veien brakte en praktfull
bestand av krattalant - Inula salicina - oss ut av
balanse. - Vi besokte siloanlegget pA Boleveien.
Her fikk vi med oss det faste inventaret: kulekarse
- Rorippa austriaca, knollkjeks - Chaerophyllum
bulbosurn ssp. bulbosurn, lovehale - I'eonurus car'
diaca ssp. uillosus, piggtistel - Card'uus acanthoi-
des, gullusern - Medicago falcata, forlengst
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avblomstret luktvikke - Vicia tenuifolia, de siste
rester av kulel6k - Allium scorodoprasu,?? ssp.
rotundum - som har sin eneste kjente nordiske
forekomst her, kronvikke - Securigera uaria, el'
ynkelig skudd av gaffelmure - Potentilla bt'furca -
pi ett av sine to norske voksesteder, breifaks -
Brornus purgans (eneste norske voksested), gift-
kjeks - Conium. maculatum, sikori - Cichorium
intybus, et eneste eksemplar av kamkveke -
Agrypyron cristatum - og ullborre - Arctiurn
tomentosum. - Etter dette utvalget av molleugtas
dro vi til Jarseng helt sorost i Skien kommune for
6 ta nermere i oyensyn et av norsk floras store
klenodier: froskebitt - Hydrocharis ftLorsus-ranae'
Den ble funnet - om enn ikke i sA store bestander
og heller ikke i blomst. Her fant vi ogs6 vasste_Ig,
trylriden med broddtelg, og kjevlestarr. Vi gikk
ned til Ramsistjern for 6 se etter mer froskebitt i
utlopet her. PA veien ned passerte vi en liten
bestand av ballastsiv - Juncus tenuis - og nede
ved tjernet fant vi, foruten froskebitt, ogs& lang-
starr.

8.7. til Jomfruland. Vi gikk fra T6rnbrygga via
Saltstein og giennom skogen til Oytangen. I stran-
da ved brygga ble det sett strandvortemelk -
Euphorbia palustris. Vi ruslet opp til fyrhagen
hvor vi fant igjen gamle kjenninger som ormehode

- Echium uulgare, vegsennep - Sisymbrium offici-
nale - og apotekerkattost - Malua syluestris, som
alle kan ha kommet til 6ya med ballast.
T6rntjernet, som etter historien skal vere det ste-
det hvor Theodor Kittelsen malte sitt bergmte bil-
de "Nokken", er idag knapt for et tjern 6 regrre.
Bare en gytjepol finnes igien, og torken hadde tatt
restene. Vi fant typiske arter som bukkeblad -
Menyanthes trifoliata, mjolkerot - Peucedanum
palustre - og gulldusk - Lysimachia thyrsiflora.
Landskapet og naturen ved HovedgArden er gan-
ske spesiell, og gtror 6ya t'il noe helt eget pA

Telemarkskysten. Nede pA Saltstein ligger berget
i dagen, og her finnes et omr6de med spennende
strandengvegetasjon med innslag av bl.a. fiellma-
rikipe - Alchernilla alpina. Omr6det er artsrikt,
og det ble funnet mye fint her. Det kan nevnes
dansk skjorbuksurt - Cochlearia danica, sylarve -
Sagina subulata, masser av bukkebeinurt -
Ononis aruensis, gul frgstjerne - Thalictrum fla'
uurn. maia-nokleblom - Primula ueris, strand-
kvann - Angelica archangelica ssp. littoralis, myr-
saulauk - Triglochin palustris, hjertegras - Briza
media, loppestan - Carex pulicaris, nyresildre -
Saxifraga granulata, flekkmure - Potentilla crant'
zil, vill-lin - Linum catharticum. strandvortemelk
- Euphorbia palustris - og stjernetistel - Carlina
vulgaris. Fra Saltstein la vi veien giennom land-
skapsvernomridet med nydelige lovskogsomr6der
med stort innslag av hassel og eik. Vi havnet oppe
ved Oytangen hvor vide beiteenger nA flekkvis er
dekket av flyvesand etter de siste hoststormene.
Her fant vi bl.a. store forekomster av sodaurt -
Salsola kali - i sandstrendene pA begge sider av
kommunebrygga. Ellers er innslaget av bl.a. gul-
maure - Galium uerutL - pAtakelig pA engene her.
PA sorsida av brygga fant vi fine ting som strand-
tistel - Eryngium rnaritimum - tydelig merket at
den var fredet og truet. Her sto ogsA mengder av
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strandskolm - Lathyrus japonicus. I omrAdet er
det fra gammelt av kjent krysningen mellom sand-
rar - Ammophila arenaria - og bergrprkvein -
Calarnagrostis epigeios. Begge foreldreartene ble
funnet, og hist og her sto ogsA enkelte strA med
den typiske grdfiolette toppen. Det er all grunn til
6 tro at denne hybriden fortsatt finnes i omr6det.
Den er kalt OstersjOr4r - x Ammocalamagrostis
baltica.

9.7. ble brukt til en tur til Langesundsomridet.
Vi dro via Fossing, hvor sgrlandsvikke - Vicia cas-
subica - sto i mengder pA slutten av sin blomst-
ring. Det ble ogsA sett et og annet eksemplar av
r@dsmelle - Silene armeria - i veikanten like inn-
til. Denne arten veksler i mengde fra 5r til 6r.

Neste stopp var brohodet ved Stathelle, der
byreseda - Resed.a lutea - omkranset parkerings-
plassen. OgsA andre "relikter" fra ballastfloraen
har en nisje her: svartehavskAl - Brassica elonga-
fa, sm6torskemunn - Chaenorhinum minus - og
ormehode - Echium uulgare. I tillegg sA vi ogs6
svartknoppurt - Centaurea nigra.

Ferden gikk videre til Langesund hvor fgrste
stopp var Furustranda eller Smakkebukta som
stedet heter fra gammelt av. Denne ligger p6 gstsi-
da av Langesund, mot Langgya. Hovedlokali-
tetene av reinrose - Dryas octopetala - pA sin lav-
landsforekomst i Langesund finnes her. Vi fikk se
den i full blomst. Her fant vi ogsA rester av en
gammel ballastflora med arter som rnarkkarse -
Lepidium campestre - og mursennep - Diplotaris
rnuralis. I halvskygge, ca. 10 m over havnivA, sto
ogs6 en bestand av hjortetrost - Eupatorium can-
nabinum. Ellers ble det funnet bl.a. mengder av
rgdflangIe - Epipactis atrorubens, brudespore -
Gymnadenia conopsea, krattalant - Inula salicina
- og enkelte sm6 eksemplarer av grenmarasal -
Sorbus subpinnata.

Vi forflyttet oss over til Langesund Bad for 6 se
pA hybriden mellom murburkne -Aspleniwn ruta-
muraria - og svartburkne - A. trichornanes. F6r
dette passerte vi en stor bestand av veivortemelk
- Euphorbia esula - og vi sA ellers staselige
eksemplarer av hvitrot - Laserpitium latifolium,
villkornell - Cornus sanguinea, krattalant og lod-
nestarr- Carex hirta.

Pi veien ned i Krogshavn stoppet vi ved en
lokalitet med steinstorkenebb - Geranium colum-
binum - og beundret det svert sjeldne sprikesOt-
gras - Glyceria plicata - i bekken, sammen med
storkvein - Agrostis gigantea - og bekkeveronika
- Veronica beccabunga. - Under kafferasten pA
berga ute i Krogshavn se noen sitt snitt til 6 svOm-
me over bukta for 6 ta narmere i Oyesyn en stor
bestand av hjortetrgst - E upatorium cannabinunr,
dessverre ikke helt utsprunget. - Vi fortsatte til
Kjerrvik. Forste stopp p5 denne turen var en fore-
komst av rOdsmelle ved stiens hoyeste punkt.
OgsA her var antallet eksemplarer lavt dette 6ret.
Yi gtt t videre ned mot Sandvika og grkk en trang
klOft ned mot Kjerrvik. I nordenden av klgfta lie-
ger ei fin myrmed bl.a. en del gulstarr - Carex fla-
!a, loppestarr - C. pulicaris og breiull -Eriophorum latifolium. Inne i den trange klgfta
vokser taggbregne - Polystichunt lonchitis, krans-
konvall - Polygonatum uerticillatutn - og bergffet-
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te - Hedera helix.I Kjerrvik fant vi bl.a. pollsivaks
- Schoenoplectus tabernaemontani - og strand-
vortemelk - Euphorbia palustris. Underveis tilba-
ke til bilene passerte vi ogsi en bestand av svart-
erteknapp - Lathyrus niger.

For en del av de iwigste ble det smA kveldsut-
flukter med rikt utbytte. En liten flokk tok turen
helt til Sgndeled i stor hast f6r middag for A se pi
en innmeldt forekomst av bergfrue - Saxifraga
cotyledon. Og riktig nok, arten sto i noen titalls
eksemplarer pA en kjempeblokk i bunnen av en ur
sammen med rosenrot - Rhodiola rosea - og blA-
rapp - Poa glauca. En annen utflukt brakte bAde
rod skogfrue - Cephalanthera rubra - og den i
Telemark sv@rt sjeldne falkbregne - Polystichum
aculeatum. Pd "hviledagen> som fA holdt hellig
botanisk sett, dro ogsa en litt flokk helt vest i
Kragero for 5 se p6 en ny lokalitet, den forst kjente
i Telemark, av vollkarse - Lepidiurn heterophyl-
lum.

Roger Haluorsen

Hovedforeningens
dkonomi 1994-
Det er i det hele 86 A-medlemmer som ikke har
betalt kontingent for 1994, selv etter purring. Vi
mi betale Blyttia pA forskudd for hele Aret. For
ikke 6 komme fullstendig galt ut, md vi derfor ved
hvert arsskifte stryke i abonnementsregisteret for

det ytterligere 18 medlemmer som har bedt om A
fA bli B-medlemmer da de synes at Blyttia er blitt
for vitenskapelig. Det er bare kommet til 9 nye A-
medlemmer for 1995. Vi har 4 eresmedlemmer og
47 livsvarige (betalte for 50 i 1994) som ogs6 skal
ha Blyttia. Foreningens Okonomi er bortimot
rasert som fglge av dette.

det nye Aret de som ikke har betalt for
6r, slik at vi ikke m6 betale for disse. For 1995 er

Det gkonomiske resultatet ser derfor slik ut:
+ kr 16 770 1118 medlemmer 5 kr 15
+ " 2 054 renter av livsvarige medlemmers

fond
+ il 2126 salg av Blyttia
+ ,' 100 ett livsvarig medlem har betalt kr
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- ', 17 630 Blyttia betalt for 86 A-medlemmer
- ', 10 865 Blyttia til 50 livsvarige og 4 eres-

medlemmer
5 461 driftsutgifter

500 medlemskap i Studieforbundet
Natur og Miljg

Som gir et underskudd pA kr 13 406.

Livsvarige medlemmers fond ga foreningen kr
2054:50= kr 41 pr. medlem.
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pstfoldavdelingen.
Arsmelding 1994

Styret har bestdrtt av:
Jan Ingar Iversen B6tvik, leder
Oivind L6gbu, sekreter
Carl Bolghaug, kasserer
\4arit Eriksen, Bjorn Petter Lofall og Svein
Astrom, styremedlemmer

Revisor: Morten Lovig
Valgkomit6: Ellen Fodstad Larsen og Hermod
Karlsen

Det har vert holdt to styremoter, 15 saker er
behandlet.

Forenigen har nA 84 medlemmer og har hatt en
pen vekst det siste 6ret.

Det har vert gjenomfprt 6 turer:

10.5. Remmedalen ogVevlen i llalden
Vi sA bl. a. gulveis - Anemone ranunculoides - og
besokte en edellovskog. 30 frammotte. Ledere:
Marit Eriksen og Roy Nordbakke.

22.5.Birttrurr til fisler
Her fikk vi bl. a. se klisterarve og en rik torrbakke-
flora. Ca 30 frammotte. Leder: Gunnar Engan.

f 1.6. T\rr til Hanko
fil Trosvik tur/retur. Her fikk vi se narmere pA
strandflora og tOqrbakkeflora m.m. Ca. 15 deltake-
re. Leder: Svein Astrom.

l-2.7. Slittetur pi Bgenseter
Ca 15 deltakere. Denne turen er blitt en 6rlig fore-
teelse, med demonstrajon av eldre sltttemetoder.
Leder: Marit Eriksen.

27.8. Tur til l(ielda i Ostre Rakkestad
Botanisering pA skjellsandavsetninger m.m. 6 del-
takere. Leder: Bjorn Petter Lofall.

25.9. Foreningen deltok pi sopptur sammen
rned Fredriketad Soppforening

Rapport med registreringer fra turene st6r omtalt
i "Natur i Ostfold" nr. 1-2 1994. s. 63-67.

Ostlandsavdelingen
Arsmelding 1994

Medlemstall pr. 26.10.1994:
A-medlemmer:302 (-34);B: 44 (+2); C: 3; livsvari-
ge: 38 (-2); aresmedlemmer 2 (-1)
Inkalflora for Oslo/Akershus: 107 abonnenter

Styre og komit6er valgl pi irsmotet
27.10.1993:

Styret
Leder: Torborg Galteland

BLYTIIANR.21995

Sekreter: Hanne Sickel
Kasserer: Tore Berg
Vernesaker: Arnodd Hipnes
Styremedlemmer: Vigdis Roren, Jan Wesenberg
- Det er holdt 5 styremoter

Revisorer: Elmar Marker, Stein Flatby

Valgkomit6: Arvid Werner (ansv.), Solveig
Slaatta

Ekskursjonskomit6: Finn Wischmann (ansv.),
Gunvor Berge, Lise Hatten, Didrik Klyve, @ystein
Ruden

Motekomit6: Didrik Klyve, (ansv.), Elin Conradi,
Aslaug Hagen, Siri Rui, Knut Rydgren

Anangenentkomit6: Emilie Svendsen (ansv.),
Eli Flgtaker, Bjorg Hofsvang, Inger Johanne
Lillehagen, Solveig Slaatta, Randi Werner

Lokalflorakomit6: Jan Wesenberg, Odd Stabbe-
torp, Finn Wischmann, Harald Bratli, Jan Erik
Eriksen, Oystein Ruden
- Floraen har hatt 6n utsendelse

Horings- og vernesaker:
Vi har gitt uttalelser i folgende saker:
- Kommuneplan i Oppeg6rd
- Gravplassplan for Oslo
- Ny Gardermovei giennom Skedsmo kommune,

ravinesystemer, kulturmark og botanisk rike
omrider

Annen virksomhet:
- Vi deltok ogs6 iAr pA V6rtreffet i Botanisk hage

29.5.

- Vi har laget en informasjonsfolder
- Vi har deltatt sammen med Verdens naturfond i

et skoleprosjekt om biodiversitet. Rune
Aanderaa, Tore Berg og Torborg Galteland har
hatt ca 3 dagers inventeringsarbeid p6 dette
prosjektet

- Odd Stabbetorp har deltatt pA BlO-konfer€rnsen
om biodiversitet

- Jan Wesenberg har deltatt pA seminar i "Forsk-
ningsprogram om biologisk mangfold" (NFR)

- Jan har ogs6 inspirert lerere ved Skui skole til
videre arbeid med gulveisen

Firbladredaktor: Jan Wesenberg
- Utgivelser: Nr. 4/1993, l4ll994
- Vi er kommet godt i gang med 6lage et fyldigere
og mer namatorvennlig" blad

Medlemsmoter:
24.LL.93. Lise Hatten og Hanne Sickel: L6nan, et
unikt kulturlandskap pA Nordlands ytterkyst.
9.12.93. Julemote. Finn-Egil Eckblad: Flora
Danica.
26.1. St€in Fredriksen og Arure-Cathrine Sorli:
Tareskogen - en utnyttbar ressurs langs norske-
kysten.
16.2. T?ine Haugset og Marianne Rasmussen:
Reproduksjonsstrategier hos alpine sildrer.
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9.3. Leif Ryvarden: Ballongbotanisering i Kame-
run.
6.4. Herman Lovenskiold: En amator ser pi orki-
d6er p6 Kreta.
27.4. Rnger Halvorsen: Istrafikk og ballastplanter
- levende kulturminner.
21.9. Christian Brochmann: Arktiske/alpine hek-
segr;rter, multiple artsopprinnelser og taxonomis-
ke hodepiner - eksempler fra rublom- og sildre-
slektene.
5.10. Aslaug Hagen og Oddvar Pedersen: Gotland
- en middelhavsoy i Ostersjoen.

Ekskursjoner
4.5. Fioltur til Ekebergskrininga
T\rren var en oppfOlging av @stlandsavdelingens
fiolkurs hosten 1993. Ekebergskrininga er inter-
essant pi mange m6ter, ogsA som fiollokalitet. Vi
kunne studere stemorsblomst - Viola tricolor.
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ssp. droebachiense - sammen med mer noysomme
t4rrbergarter som er uvanlige i omrAdet: knegras
- Danthonia decumbens - og bergrgrkvein -
C alam.agro sti s epigeios.

Omridet rundt Nordre Abildsg er svart arts-
rikt, og omfatter rester av tidligere slAtteng- og
beitemarkvegetasjon som fortsatt har noe av sitt
preg i behold. Spesielt den sorvendte skrA,ninga er
interessant, med svaberg i veksling med artsrike
torrengfragmenter og mer hOyvokste engpartier
som i dag er dominert av engreverumpe -
Alopecurus pratensis - og innrammet av ung aske-
skog. Her finner en utpostpopulasjoner av strand-
lak - Alliurn uineale - og nakkebar - Fragaria
uiridis, samt knollmjddurt - Filipendula uulgaris.
En liten forekomst av vArveronika - Veronica uer-
na -ble demonstrert, sammen med store mengder
bakkeveronika - V. aruensis. Ellers er vegetasjo-
nen tidlig i sesongen preget av store mengder ste-
morsblom - Viola tricolor - og nyresildre -
Saxifraga granulata - selv om spesielt den siste
var torkeskadd dette 6ret. Seinere i sesongen vil
spesielt hareklover - Trifolium aruense - prege
vegetasjonen. Av sjeldenheter ved Nordre AbildsO
som ikke ble dernonstrert, mA i tillegg nevnes
pange bestander med krusfro - Selinum caruifo-
/lo, en forekomst av skogpersille (vir ville under-
art av hundepersille) - Aethusa cynapiurn ssp.
qrnapioides - og muligens Oslo og Akershus' enes-
te stabile forekomst av kAltistel - Cirsiurn olera-
ceurl - i tillegg til et par arter som er vanligere
s6rover, men som har svert spredte utpostlokali-
teter pA grunnfiellet i Indre Oslofiord, 6kermAne -Agrimonia eupatoria - oglodnestarr - Carer hirta.

Jan Wesenberg og Marit Hansen

28.5. Bragerrresisen ved Drammen
Vi startet nederst i Birkelunden for vi gikk opp-
over langs "Sikk Sakkeno. PA Birkelunden vokser
en del forvillede virplanter som russeblAstjerne -Scilla sibirico, perleblomst - Muscari botryoides,
mahonia - Mahonia aquifolia, massevis av mars-
fiol - Viola odorata - og litt av hybriden mellom
storkonvall og kantkonvall - Polygonatum multi-
florum x od,oraturn. Ikke langt ovenfor sA vi^den
fgrste busken av eplerose -Rosa, rubiginosa. Asen
huser antagelig Norges storste bestand av denne
velduftende og kulturhistorisk interessante rose-
arten, og den synes 6 vere i spredning her. Videre
opp langs Albumstien passerte vi fine torrbakker
med varmekjer vegetasjon. Spesielt giorde tjere-
blomst - Lychnis uiscaria - og nikkesmelle -
S-ilene nutans - mye ut av seg, mens kung -
Origanurn uulgare, bakkemynte - Acinos anteisis
- og kransmynte - Clinopodium uulgare - ikke var
kommet i blomst ennA. Gullregn - Laburnurn ana-
glro!.dzs - er nA en av 6sens vanligste busker, og
vi sA ogsd fine bestander og store trer av lerk -Larix europaeg - og morell - Prunus auiurn.
Underveis til Aspavilionen studerte vi ogsA de to
hagtornartene "vanlig>, hagtorn - Crataegus
rLonogyna - og parkhagtorn C. oxyacantha. Selv
om den siste bare er forvillet i Norge, er det denne
det er mest av i BragernesAsen, og den er fullsten-
dig naturalisert der. Ovenfor De eldres vei ner
krysset mot Albumstien fant Sverre LOkken bak-

Akerstemorsblomst - V. aruensis. marsfiol - V.
odorata (forvillet), bakkefiol -V. collina, krattfiol
-V. mirabilis, skogfiol -V. riuiniana - og engfiol -
V. canina, den siste hadde dog ikke begynt 6 blom-
stre enn6. OgsA hybriden mellom skog- og engfiol
ble observert.

Odd Stabbetorp

15.5. Ostensjgvannet i Oslo
V6tmarksfloraen ved vannet er godt dokumentert
fra tidligeretider, men store endringer har skjedd
i seinere tid. En rekke arter har g6tt ut, mens
noen fA har sl6tt seg opp: f6rst og fremst de innfgr-
te artene kjempesotgras - Glyceria maxima, kal-
musrot - Acorus calarnus - og antakelig ogsA brei
dunkjevlf - Typha latifolia. Arter som tidligere
var vanlige ved vannet, som gul ngkkerose -Nuphar lutea - og sjosivaks - Schoenoplcctus
lacustris - er pA nippet til 6 gA ut (den siste finnes
bare som to skrantende individer), og det karakte-
ristiske er at vannet nA er sA godt som fritt for
b6de flyteblads- og langskuddsvegetasjon. Horn-
{ad - Ceratophyllum dcrnersum, vasspest -Elodeg canadensis, tjOnnaksarter - Potaiogeton
spp., hvit nokkerose - Nyrnphaea albo - og vassli-
rekne - Persicaria amphibia - er eksempler pi
arter som antakelig er forsvunnet, sammen med
en rekke sumpplanter (helofftter). De tre rodliste-
artene vasstelg - Dryopteris cristata, kjempestarr
- Carex riparia - og storandemat - Spirodela
polyrrhiza - finnes fortsatt i omr6det - deto forste
bare pA Bogerudmyra, den siste spredt flere steder
langs vannet.

Sd tidlig i sesongen er vitmarka naturligvis lite
utviklet, si vi tok svert lett pA den. Vi konsentrer-
te oss i stedet om torrbakkearter i skrenten neden-
for Oppsal gArd og rundt Nordre Abildsg. Dette er
svert artsrike omrider som har verdier en tidliEe-
re ikke har lagt spesielt vekt pA i forbindelse rn-ed
Ostensjovannet.

- Oppsalskrenten huser dels rik, dels fattig berg-
knaus-, kant- og krattvegetasjon. Av mer kreven-
de arter her kan nevnes geitved - Rhamnus cat-
harticus, berberis - Berberis uulgaris, blodstorke-
nebb - Geranium sanguineum, hvitbergknapp -Sedum album, bakketimian - 

- Thymus
pulegioides, drObak-bakkestjerne - Erigeron acre
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keforglemme gei - Myosotis ramosissimo. Mellom
Wulfsbergchausseen og De eldres vei er det for-
uten naturlig tOrrbakkevegetasjon ogs6 mange
forvillede innslag, som kirseber - Prunus cerasus
(som sprer seg med rotskudd og danner store bus-
kas), blankmispel - Cotoneaster lucidus, kystmi-
spel - C. simonsii,storlind - Tilia platyphylla - og
filtkorsved - Viburnum lantana. Moskusjordber -
Fragaria moschata - vokser pi et sted hvor det en
gang i tiden har vert en gammel plass. Slike plas-
ser var det flere av i BragernesAsen i forrige
Arhundrede, og hardt beitetrykk medforte at 6sen
da var nesten helt fri for vegetasjon. Sanering av
disse plassene, og m6lrettet innsats med treplan-
ting har giort at 6sen nA har en meget livskraftig
og rik vegetasjon igien. Et annet interessant inn-
slag var taklgk - Semperuiuwn tectorum - som
danner sto4e kolonier langs en k19ft.

Qst for Aspavilionen vokste tidligere trer som
buskfuru - Pinus mugo - og svartfuru - P. nigra,
bulkemispel - Cotoneaster bullatus, dielsmispel -
C. dielsianus, filtmispel - C. tomentosus - og filt-
korsved, men etter at ett eller annet vesen foretok
en "parkmessig behandling" av omridet for noen
fA Ar siden, er disse enten forsvunnet eller sterkt
desimert. Slikt.burde vere unodvendig!

Like ost for Aspavilionen er det en liten bestand
av bakkefiol - Viola collina. Ogsi noen individer
av marsfiol er kommet ut her, og ett sted st6r en
stor tue av hybriden mellom dem. Denne hybriden
er ellers bare kjent fra OsloomrAdet. Forovrig er
det bare her at det finnes bliveis - Hepatica nobr.-
lis - i BragernesAsen, men den synes A ha spredt
seg de senere er.

Vi fortsatte gstover langs Thurmanns vei. I en
bratt skrent ovenfor veien sto en fin bestand av
filtmispel sammen med dvergmispel - Cotoneaster
integerrimus, slik at det var lett A sammenligne
disse nerst6ende artene. Omtrent p6 overgangen
mellom basalten og porfyren finnes noen fA indivi-
der av murburkne - Asplenium ruta-muraria.
Denne er ytterst sjelden i BragernesAsen, i mot-
setning til sine nere slektninger olavsskjeCC - A.
septentrionale - og svartburkne -A. trichomanes.

Like for vi kom inn i Hamborgstrgmskogen,
passerte vi en blAhegg - Amelanchier spicata. }Jer
skifter floraen igien karakter, og endel typiske
skogbunnsarter, slik som trollber - Actaea spicata
- og blAveis kommer inn. Dessuten fant vi brodd-
bergknapp - sedum refrexum. 

Tore Bers

8.6. Vdrrmuretur til Grefsenisen i Oslo.
Ca. 25 deltakere. UTMBpuo: PM 006,482, ca. 260 m
o.h. Hovedform6let med denne kveldsekskursjo-
nen var 6 studere populasjonen av smAmure -
Potentilla neumanniana (P. tabernaemontani) -
som vokser her. Over en strekning pA ca. 100 m, i
den bratte, vestvendte skrenten pi oversiden av
Grefsenkollveien. vokser et hundretalls tuer eller
smA matter av sm6mure. Individene passer godt
med beskrivelsen i nye 'Lid'. Smimura var stort
sett avblomstret. Den viste ikke tegrr til torkeska-
de p6 tross av Srets torre forsommer. Etter det
geologiske kartet er berggrunnen pA stedet sye-
nitt, men etter floraen 6 domme mA det vere stri-

per med noe mer n@ringsrik berggrunn i blanding
med syenitten. Vi fant bl.a. dvergmispel -
Cotoneaster scandinauicus (C. integenimus),
kanelrose - Rosa m.ajalis, rundbelg - Anthyllis
vulneraria, to tuer dragehode - Dracocephalum
ruyschiana - og flatrapp - Poa compresso. Av for-
villede arter kan nevnes berberis - Berberis uulga-
ris, dn busk blankmispel - Cotoneaster lucidus, En
busk kystmispel - C. simonsii, dn busk bjarkoyspi-
tea - Spiraea chamaedryfolia, noen smAbusker
platanlonn - Acer pseudoplatanus - og stripetor-
skemunn - Linaria repens' 

Anders often

11.6. Fuglewikomridet pri Jelgya
I Moss fikk vi med oss en kjentmann, H. Kjensmo,
som viste oss to store mistelteiner - Viscum album
- i lav hoyde i et epletre, en hann og en hunn.

Vel fremme gikk vi raskt ned til den rike aske-
skogen S for Fuglevik g6rd. Underveis fikk vi med
oss bakkematre - Galium pumilum.I den ostlige
del av skogen er skavgras - Equisetum hyemale -
omtrent enerAdende i bunnskiktet. Vestover kom
vi inn i omrAder med mer variert bunnflora.
Skjellrot - Lathraea squamaria - danner store
bestander, og selv om den var litt pA hell, sto
mange fortsatt i blomst. Like ved sto fuglerede -
Neottia nidus-auis - med flere skudd i begynnende
blomstring, foruten flere fior6rsstengler. Disse to
plantene uten klorfyll vakte naturligvis interesse,
og det er sjelden A se dem samtidig p.g.a. ulik
blomstringstid. I denne delen av skogen vokser
ogsi krattfiol - Viola mirabilis, og rike bestander
av storkonvall - Polygonatum multiflorum - og
kranskonvall - P. uerticillatum. Den utlovede
hybriden mellom disse ble ikke funnet i forste
omgang, men vi sA den i en ny leterunde senere pA
dagen. Den utgjor en klon pi ca. 3 x 2 m, som sA
meget vital ut, men gjengroing eller tekniske inn-
grep kan vere mulige trusler. Denne hybriden er
bare kjent fra tre steder i Norge - Jelaya, Hurum
og Owe Eiker, og sA vidt vites, er dette hele ver-
densutbredelsen! Da foreldreartene er sd ulike
habituelt, gir avkommet et noe merkelig inntrykk.

Videre vestover endrer skogen etterhvert ka-
rakter, skogbunnen blir torrere, mer lys6pen og
med mer buskvegetasjon. Den tredje Polygonatum-
arten, kantkonvall - P. odoratum - ble funnet pA
torrbakkene her, likes& noen fA eksemplarer av
maria noklebhnd,- Prirnula ueris. Langs stien sA vi
tre orkid6er p6 en kort strekning: skogmarihAnd -
Dactylorhiza fuchsii (3-4 individer), ett individ
stortveblad - Listera ouata - i blomst, og 6n natt-
fiol - Platanthera bifolia - i knopp. Sammen med
disse sto ballblom - Trollius europaeus.

Fra sjoen gikk vi igjen nordostover til Fuglevik
gArd. V for gArden, pA et sted hvor avfall ble kas-
[et, sto flere kulturbetingede arter i blanding med
forvillede haveplanter: svaleurt - Chelid'onium
rnajus, orientvalmue - Papauer orientale, daunes-
le - Lamium alburn, tatarleddved - Lonicera tata-
rico, marsfiol, steril byhgymol - Rumex obtusifoli-
us - og judaspenger - Lunaria annua, den siste i
fin blomstring og fruktsetting. I bakkene ovenfor
gArden er en rik bestand av h6rfiol -Viola hirta,
ni dessverre helt avblomstret. Den ble demon-
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strert og sammenlignet med medbragt materiale
av bakkefiol - V. collina og marsfiol. Hybriden
mellom hArfiol og marsfiol stAr ogsi flere steder og
danner store kloner.

Vi fortsatte i retning Nes. Langs
Fuglevikbukten tok vi strandvegetasjonen i Oye-
syn: strandkryp - Glaur maritima, havstarr -
Carex maritimo, duskstarr - C. disticha, gul frO-
stjerne - Thalictrum flavum (rikelig), bukkebein-
lart - Ononis hircina (dessverre ennu ikke i
blomst), ftedl4s - Lysimachia uulgaris, kattehale -
Lythrum salicaria, marigress - Hierochlo| odora-
/4, salturt - Salicornia cfr. europaea (litt ung),
vassh6ymol - Rumex aquaticus - og havsivaks -
Bolboschoenus maritimus. P6 tOrrbakkene ned
mot stranden litt N for moloen passerte vi en stor
busk svartmispel - Cotoneaster niger, en liten
busk bulkemispel - C. bullata, strandvendelrot -
Valeriana sambucifolia ssp. salina - og malurt
- Artu mi sia ab s intbiurn.

Nar pynten i bukt nr. to NV for moloen hadde
Kjensmo en stor og fin bestand av strandrisp -
Limonium humile. P6 tilbaketuren mot Fuglevik
kom vi over v6rsalat -Valerianella locusta - pA en
torrbakke litt N for moloen.

En takk rettes til H. Kjensmo for flere interes-
sante tips. Det var takket vere ham at vi fikk se
sA mye fint som vi giorde. 

Tore Berg

27 .F9.7 Sommerekskursjon til
Hadeland og Tote+.
27.6: samling pA Astjern skogskole i Brandbu
(Gran). De tre forste dagene deltok Geir Gaarder
spm lokalkjent co-leder. Ved veien fra Brandbu til
Astjern vokser storarve - Cerastiurn aruense -fle-
re steder. Efter 6 ha installert oss. reiste vi til
Hennung, (UTMp'pa6) NN 83 08. Pi tsrre bakker
fant vi maringkFe-I - Botrychium lunaria - og 3
eksemplarer av h6ndmarindkkel - B. lanceolatum,
bakkesote - Gentianella campestris, enghauke-
skjegg - Crepis praemorso, Maria n/klebind -
Primula ueris, sandfiol - Viola rupestris og hybri-
den med engtrol - V. canina x rupestris, bakkefiol
- V. collina, forlengst i frukt, og store mengder
ballblom - Trollius europaeus. - Ved en bekk og i
sumpskog N f Bleiken, NN 82 05, hanekam -
Lychnis flos-cuculi, vasshOymol - Rumex aquati-
cas, St. Olavs lysestake - Moneses uniflora,
stolpestarr - Carex nigra ssp.juncella. - PA kalk-
bakker ved Egge N for Brandbu, NN 82 00, vokser
nikkesmelle - Silene nutans, krattsoleie
Ranunculus polyanthemos, skiresildre
Saxifraga adscendens, nakkeber - Fragaria uiri-
dls, rundbelg - Anthyllis uulneraria, dragehode -
Dracocephalum ruyschiano - tildels med hvite
blomster, bakkemynte - Acinos aruensis, krans-
mynte - Clinopodium uulgare, gul g6seblom -
Anthernis tinctoria - en karakterplante mange ste-
der p6 Hadeland, markmalurt - Artemisia cam-
pestris, kantkonvall - Polygonatum odoratum - og
mattestarr - Carex pedifonnis.

28.6: Efter en rask avstikker til sosterkirkene
pA Gran reiste vi til en kalkmergelsump ved
Skirstadtjern, NM 80 93. Her hadde Geir funnet
fiellnokleb6nd - Primula scandinauica, over 100
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km fra nermeste kjente lokalitet, pA bare 270 m o.
h. Videre fant vi istervier - Salir pentand.ra, bitter
blAfer - Polygala annarella, vill-lin - Linum cat-
harticwn, legevintergrgnn - Pyrola rotundifolia,
klourt - Lycopus europaeus - her ner innergren-
sen pA @stlandet, og myrtrehake ("saulauk") -
Triglochin palustre, fuglestarr - C. ornithopod.a,
nebbstarr - C. Iepidocarpa,hdrstaw - Carer capil-
loris, engmarihind, - Dactylorhiza incam@ro ssp.
incarnata - og ett eksemplar av blodmarihAnd -
D. incarnata ssp. cruenta. - Neste mil var noen
kalkbakker ved Gamkinn, NM 81-82 91. Her fant
vi igien dragehode og adskillig Maria noklebAnd,
videre engnelllk - Dianthus deltoid.es, krattsoleie
- Ranunculus polyanthemos, skiresildre, hvit
bergknapp - Sedurn album, rognasal - Sorbus
hybrida (innergrense pA Ostlandet), nakkeber -
Fragaria uiride, flel<kmtne - Potentilla crantzii,
Akerm6ne - Agrimonia eupatoria, bakkeforglem-
megei - Myosotis rarnosissima, bakkeveronika -
Veronica aruensis, hjertegress - Briza med.ia - og
kalkgrgnnaks - Brachypodium pinnatum.
Omrddet var tildels kulturpAvirket: blAmelde -
Chenopodium glaucum, stolt Henrik - Ch. bonus-
henricus - og sm6storkenebb - Geranium pusil-
lum. - I en kalkfuruskog nedenfor Lysen, NM 79
98, fant vi kalktelg - Gyrnnocarpium robertianum,
furuvintergrgnn - Pyrola chlorantha, mattestarr,
fuglestarr og h6rstarr, r6dflangre - Epipactis atro-
rubens, bredflangre - E. helleborine, brudespore -
Gymnad.enia conopsea - og nattfiol - Platanthera
bifolia. - Siste stopp ved ROykenvik, NN 81 00,
hvor vi gledet oss over en fin bestand av slange-
hode - Echium uulgare. Her fikk vi ogsA med oss
en stor forekomst av neslesnyltetrAd - Cuscuta
europaea.

29.6: Til Ostre Toten. Fgrste stopp ved Gile, PN
01 29, en av de gamle storgArdene pA Toten. Her er
mer eller mindre kulturp6virkede torrbakker med
krattsoleie, bakkefiol, smdnoklebind, - Androsace
septentrionale, dragehode, kung - Origanum uul-
gore, Ieddved. - Lonicera xylosteum, enghauke-
skjegg, enghawe - Auenula praifezsis, hjertegress,
trAdrapp - Poa pratensls ssp. angustifolia, kalk-
grOnnaks og bakkestarr - Carer ericetorum. Det
menneskebragte element omfatter bl. a. tiggerso-
leie - Ranunculus sceleratzs, jordroyk - Fumaria
officinalis, gullklgver - ?rifolium aureum og trane-
hals - Erodium cicutariurn - Turen gikk videre til
Totendsen, n@nnere bestemt Tlostadvarden oven-
for Solberg, PN 09 23-24. Floraen var ganske rik og
awekslende med representanter fra flere floraele-
menter. Vi nevner skavgras - Equisetum hyemale,
gTonnburkne - Asplenium uiride, taggbregne - Po-
lystichum lonchitis, junkerbregne - P. braunii,
setersyre -Rutnex acetosa ssp. Iapponicus, tannrot
- Dentaria bulbifera, vArerteknapp - Lathyrus uer-
zzs, lind - Tilia cordata, krattfiol - Viola mirabi-
lis, St. Olavs lysestake -Moneses uniflora, myske -
Galium. odoraturn, fellforglemmegei - Myosotis
decumbens, moskusurt - Adoxa moschatellina,
turt - Cicerbita alpina, storrapp - Poa remota,
skogsvingel - Festuca altissima, og til vir store
glede fikk vi se fruesko - Cypriped,ium calceolus -i
fin blomst.

30.6: Vestre Toten: Forste objekt var Helset-
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mJira, NIN 92-93 31 som tiltross for stygg grofting
hadde diverse godbiter: Lappmarihind -
Dactylorhiza lapponica - blomstret rikelig, og her
var ogsi adskillig eng- og blodmarihAnd, dessuten
adskillig fin skogmarihlnd, - Dactylorhiza fuchsii
- langs veien. Andre gode ting: dvergiamne
Selaginella selaginoid.es, legevintergrgnn, kjevle-
starr - Carex diandra, fuglestarr, blystarr - C. liu-
ida, gr4nr:Jn;rle - Coeloglossum uirid,e - og stor-
tveblad - Listura ouato.. - Ved Steinberg, NN 95
31, vokser en fin bestand av spansk kjgrvel -
Myrrhis odorata - i veikanten. KAltistel - Cirsium
oleraceutn - som fantes her ifior, lyktes det oss
dessverre ikke 6 finne. - Ved Huldreputten (i
Gjgvit< kommune) NW for Breiskallen, NN 87-88
37, ligger en stor, temmelig fattig myr, hvor det i
1993 lyktes A oppdrive ca. 10 individer av smal-
marihAnd - Dactylorhiza traunsteineri. 16r grov-
tellet vi til 6-700 (eller mer?)! blomstrende indivi-
der. Ellers var det masser av sivblomst -
Scheuchzeria palustris og blystarr.

1.7: Vestre Toten: Fredagsputten, NN 91 28, er
forholdvis urOrt. Her vokser skavgras, lOvtistel
("fielltistel") - Saussurea alpina, adskillig klub-
bestarr - Ca,rex buxbaumii ssp. buxbawnli, smA-
sivaks - Eleocharis quinqueflora, korallrot -
Corallorhiza trifida - og blodmarihAnd. -
Geiteryggmyra, NN 92 15, var i tidligere tider et
meget rikt omrdde. Nu er myr og skog skamgrof-
tet, si de herlighetene som engang fantes der,
stort sett er utryddet. Vi lette forgieves efter skog-
sotgress - Glyceria lithuanica - som ble funnet der
i 1993. Eneste trost var nubbestan - Carex lolia-
cea.Ttl giengjeld trives det moderne skogsugresset
amerikan{Olke - Epilobium watsonii - utmerket i
groftene.

2.7: Brandbu: Vi skulle trappe ned med magre-
re beiter som kontrast til de rike omridene vi had-
de besokt. En stort sett fattig myr N for s.
GulsjOen, NN 82 10-11, overrasket oss stort med
ca 75 blomstrende engmarihdnd ved bekken W f
Nilseputten. Her var ogsA tvebostan - Carex dioi-
co, klubbestarr og blystarr. - Sytjern og bekken
ovenfor, NN 83 00, hadde ikke meget interessant A
by p6, det eneste som er verd i nevne, var hvit-
mjOlke - Epilobium lactiflorum.

3.7: Oppbrudd og hjemreise.
FinnWischmann

27.8. Himdalen pi grensa mellom
Aurskogfloland og Fet.
Himdalen er stedet regieringa har pekt ut som
framtidig atomavfallsdeponi. Det er en trang, NV-
S0-giende sprekkedal tst for Qyeren, og ligger i
grunnfellsomr6det ost for Oslofiorden. Dalen fol-
ger en svakhetssone i fiellet, med antakelig til dels
mer lettforvitrelige bergarter og dermed noe bedre
jordsmonn enn de mer solide grunnfellsbergarte-
ne rundt. Dalbunnen ligger rett under marin gren-
se, se en kort periode etter siste istid mA havet ha
g&tt inn som en trang kile fra Oyeren mot
Haldensvassdraget, men marine avsetninger pre-
ger ikke dalen.

Vi var 5 deltakere. Botaniseringa startet ved
sorenden av Vindlandstjernet, der rorkveinhybri-
den Calamagrostis arund,inacea x ca.nescens
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(snerp- x vassrorkvein) - vokste. Vi kjorte deretter
til nordenden av Blytetjern hvor vi parkerte og
botaniserte i omrAdet rundt og noe sor for tjemet.
Vegetasjonen i 6sene rundt dalen ligger stort sett
innafor lavfuruskog-berlyngsskog-serien, med lite
blAberskog. En god del lAgurtarter, varmekjere
arter, hogstaudearter og krevende kantarter kom-
mer inn i selve dalen pA gunstige steder, om enn
sparsomt. Vi si skogklgver - Trifolium mzdium,
engknoppurt - Centaurea jacea, }rvitrrlaure -
Galium boreale, smAmarimjelle - Melampyrum
syluaticum, teieber - Rubus saxatilis, hvitbladtis-
tel - Cirsium helenioides, skogvikke - Vicia sylua-
tica, fagerklol<ke - Carnpanula persicifolia, skog-
svinerot - Stachys syluatica, kranskonvall -
Polygonaturn uerticillatum, tysbast - Daphne
rnezereum (6n busk ved en sigevannsbekk p6 gstsi-
da av Blytetjern nedafor veien), fingerstarr -
Carex digitata - og hengeaks - Melica nuto.ns.
Dalen er stedvis kraftig preget av hogst og skogs-
bilveier. Ved en nyanlagt veistump pi SV-sida av
Dalatjern fant vi en god del ru-stjerneblom -
Stellaria longifolia - og maurarve Moehringia tri-
neruia - samt noe bergsvineblom - Senecio syluati-
cus.

Det hadde regnet jamt i dagene for ekskursjo-
nen, og alle bekker hadde stor vannfgring og myre-
ne var oversvomt. Det var derfor vanskelig 6 ta
seg fram i de v6teste vegetasjonstypene.
Hovedbekken er stort sett stilleflytende og ganske
stor, med bl.a. gul n6kkerose - Nuphar lutea.Pors
- Myrica gale - var vanlig pA myrer og i vannkan-
ter. Broddtelg - Dryopteris carthusiana - ble
observert. Ttrrens tre beste funn var en pen
bestand (rundt 10 individer) av myggblom -
Hamrnarbya paludosa - ved nordostenden av
Blytetjern, litt vasstelg - Dryopteris cristata - ved,
bekken noe sOr for Blytetjern, og gytjeblererot -
Utricularia intermedia som vokste rikelig flere
steder bAde langs tjernet og i stilleflytende bekke-
l6p s4r for det. Et lite myrsig Ost for Blytetjern
huset gulstarr - Carex flaua.Yed, myra ca 500 m
SO for Blytetjern vokste en ny rorkveinhybrid, C.
arundinacea x epigeios (snerp- x bergrorkvein).

Deretter kjorte vi til sorenden av Dalatjern og
botaniserte sorover derfra. Ved bekken pi strek-
ningen mellom Dalatjern og Sollia vokser klubbe-
starr - Carer buxbawnii ssp. buxbaumii, serrne-
gras - C. uesicaria - og smApiggknopp -
Sparganium natans. Ved Sollia var det brakk-
enger og ikerkanter med innslag av ballblom -
Trollius europdeus, flikbrgnsle - Bidens tripartita
- og et sig med veikveronika - Veronica scutellata
- og stor myrfiol - Viola epipsila. Ved husene
brokker av tgrreng- og kantvegetasjon med gjeld-
karve - Pirnpinella saxifraga, kjottnype - Rosa
dum.alis, bustnype - R. rnollis, h6rsveve -
Hinracium pilosella, aurikkelsveve - H. Inctucella,
lodnebregne - Wood.sia iluensis - og litt forkom-
men dvergmispel - Cotoneaster integerrimus - og
liljekonvall - C onu allaria majalis - i skogkanten.

Finn Wischmann og Jan Wesenberg

21.8. Gaustadskogen
Berggrunnen i Gaustadskogen inngar i kambro-
siluren i Oslo-feltet. Det er imidlertid fattigere
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vegetasjon her enn pA gyene i Oslofiorden, men
noen omr6der er riktig bra.

Det kanskje rikeste omrddet kom vi til allerede
i begynnelsen av turen: PA kalktgrrenga like oven-
for Sognsvannsveien - mellom Risbekken og
Sognsvannsbekken - fant vi bl. a. hjorterot -
Seseli libanotis, knollmj6durt - Filipendula uulga-
ris, bakketimian - Thymus pulegioides, bakke-
mynte - Acinos aruensis, krattsoleie - Ranunculus
polyanthem.os, enghawe - Auenula pratensis,
smaltimotei - Phleurn phleoides, 6kermine -Agrimonia eupatoria - og geitved - Rham.nus cat-
harticus. Dessverre er akkurat denne lille enga
blitt-halvert pi grunn av lokaliseringen av det nye
Rikshospitalet. Ellers er Gaustadskogen h1e
ber4rt av utbyggingen, men mye trevegetasjon for-
svant da Sognsvannsbekken m6tte legges om.

Vanligvis er det en ganske rik tgrrbakkevegeta-
sjon pA en liten kolle gst for hovedstien like nord
for kraltledningen, men tgrken denne sommeren
hadde fgrt til at mesteparten p6 toppen var tgrket
bort. Vi greide likevel A identifisere bakketimian.
engnellik - Dianthus deltoides, bakkemynte og
vdrstarr - Carex caryophyllea.

Til hOyre for stien mot Bdntjern, et par hundre
meter nord for jordet, vokser det ogsi en god del
kalkelskende planter, men dette omrAdet har en
helt annen karakter, bl. a. finnes betydelige meng-
der av sudordsartene einer - Juniperus cornmunis
- og rossly.ng - Calluna uulgaris, som vi ikke s6 i
Gaustadskogen. Her oppe fant vi bakkefiol -Violacollina, gr6nnburkne - Asplenium uiride, store
mengde_r_blodstorkenebb - Geranium sanguineum
- og flekkmure - Potentilla crantzii. Tid[gere pi
s^o+mglen sA undertegnede ogsd trefinger- ellir
Oslosildre - Saxifraga- tridactylites eller"osloCnsis
her.

- Pd tilbaketuren valgte i i f1lge Sogrrsvanns-
bekken. Verd A nevne er bredflangre --Epipactis
helleborine, lind - Tilia cordata, skavgr-ess -Equisetum hyemale - og vasshgymole --Rumex
aquaticus.

Iuar Holtan

4.9. Brrinrisen og Kiellerholen i Skedsmo
Turen gikk forst til Brindsen N for
Brin6sgdrdene. Da Asen skal lide den kranke
skjebne A bli utbygget til boligfelt, gnsket vi 6 ta
en titt pi de eventuelle floristiske herligheter for
nedbyggingen. De forste gravemaskinene sto aller-
ede oppmarsjert. BrAndsen er en av de forholds-
vis fA Ssene som stikker opp over det flate
Romerikslandskapet, og tydeligvis ogsa over den
mqring grense, da floraen raskt viste seg beste av
utfattig blAbergranskog med innslag av noe furu
og asp. Det mest interessante vi klarte 6 finne. var
smgrbukk - Sedum telephium - og mattesveve -Hieracium peleterianunt. Sett fra eh rent botanisk
synsvinkel 9-61 man ikke glipp av noe serlig, men
estetisE og frilultsmessig er nedbyggingen skan-
dalos, da 6sen er et mye brukt friohrade. Etter et
raid rundt BrAn6sen kom vi tilbake mot g6rden,
og her skiftet floraen plutselig karakter da en tem-
melig frodig edellovskog dukket opp, med ask. mve
lind (opplae! sjelden pd disse kanter), alm, hassel,
hegg og spisslonn. Bunnskiktet ble ogsA bedre,
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med bl. a. skogsalat - Lactuca muralis,leddved -
Lonicera xylosteum, ormetelg - Dryopteris fitix-
mas - og litt maria ngkleb6nd - Primula officina-
lls. I den mer skyggefulle delen av skogen sA vi
ogs6,en busk hostberbeis - Berberis thunbergii,
som later til 6 naturalisere seg i skyggefulle sko-
ger ogsd mange andre steder i landet.

PA veien ned fra BrAn6sgArden passerte vi en
lite! urtehave og en stor storlind - Tilia platy-
phyllos. Pe vei til Kjellerholen, mellom
Tatersvingen og Tandberg, s6 vi kurvpil - Salix
u-iminalis, mandelpil - S. triandra, landpyda -
Senecio jacobaea - og engrgdtopp - Odontitis uer-
no ssp. serotina.

Pi Nitelvas nordbredd like nedenfor broen V
for Kjellerholen st6r kvass-starr - Carex gracilis -
og nordlandsstart - C. aquatilis - pedagogisk side
om side; ute i elven store mengder pilblad -Sagittaria sagittifolia. Med en kaiterivl fikk vi
opp rust-tjOryaks - Potamogeton alpinus - og hjer-
tetj6rnaks - P. perfoliatus.

Ved den store svingen Nitelva gJAr Q for
Solvang, stAr en stone tregruppe av pilehybriden
S. alba x fragilis nm. basfordiaia - med skinnen-
de gulrOde grener. Fra Nokleberget provde vi igjen
kasteriva, denne gang med bedre reiultat, bl. a]en
sto:l vase butt-tjgrnaks - P. obtusifolius, for:uten
ldlesivaks - Scirpus acicularis - og evjebrodd -Limosella aquatica.

Vi gikk over til Nittebergtangen, hvor vi bl. a.
sA engtrol - Viola canina - os rankfiol - V. stapni-
zo - i frukt. 50 m SO for broen stdr en sver tu"e (1
x 1.m) ay hybriden mellom dem, med kraftig vege-
tativ -vekst, yppig skuddutvikling og langJrader
med kleistogame blomster, merr ingen fruktset-
ting. Ved broen stir ogsi en busk av villrasen av
Salix alba, trolig vindspredd fra den stgrre popu-
lasjonen ved Leirelva, dessuten hybriden mettbm
grap^lje og svartvier - S. cinerea x nigricans - ilag
med foreldreartene.
_ - Vi returnerte over gangbroen og fant en busk
[e.n"gg - Arnelanchieispiiata. Hvoir gangveien til
Skjervagapet krysser Kulpvika fisket vi opp en
steril storblererot - Utricularia uulgaris, vaispest
- El9lca canadensis, sm6tjornaks - potamogiton
pusillus, _gresstjgrnaks - P. grarninezs, rank-pigg-
\ngpp - Sparganium emersim - og vassh6ra.tei -Callitriche spp.

SO for Stavastranden si vi pA vestre side av
flomvollen et buskas av balsampoppel - populus
balsamifera, diverse pilearter og hibriaer, bt. a.
hvitpil x skjOrpil, og hvitpil x iste-rvier - Salir alba
x pentandra - samt plantet hvitpil. Her fant vi
ogsi en tue av flatsiv - Juncus conLpressus. p6 sel-
ve flomvollen sto en liten bush hvitkornell -Cornus alba ssp. alba - (som forviller seg mye
sjeldnere enn den andre underarten, alas[akor-
nell - ssp. stolonifera). Rett gst for diket er virgi-
nia-asters - Aster noui-belgii - naturalisert. I suir-
pene O for flomvollen vokser flere busker av hv-
briden mellom hvitpil og istervier, bl.a. et stort
hunnindivid som hadde arvet karakteren med
pdsittende hunnrakler fra istervieren. mens sma-
lere, noe h6rete blad var en hilsen fra hvitpilen.
Disse buskene er spontant oppst6tt fra viltvoksen-
de istervier og plantet hvitpil.
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T\rrens store overraskelse fikk vi da det viste
seg at bekken som munner ut ved Stavastranda
var smekkfull av hornblad, - Ceratophyllum
dcmersum, og i en dam like i nerheten fant vi stor
andemat - Lemna polyrrhiza.

Nevnes mi ogsi at vi naturligvis fant en rekke
vanlige sumpplanter underveis, som bred dun-
kjevle - Typha latifollo, sennegress - Carex uesi'
caria, sverdlTlje - lris pseudacorus, skjoldberer -
Scutellaria galericulata - og store mengder gul
frostjerne - Thalictrum flauum.

Tore Berg

14.9. IJernsrudtj ern' Baru-m.
Ca. 15 deltagere, kveldstur pi ca. 1,5 timer.
Berums eutrofe tjern rommer en rik sumpflora.
Rundt I]jernsrudtjern er det kjempestarc - Carex
riparia - som er den stgrste attraksjonen. Arten er
vanlig over en strekning pA ca. 50 m langs den
sondre delen av tjernets 6stende. Flekkvis vokser
den sammen med bl.a. dronningstarr - C. pseudo'
cyperus. Alle fruktgiemmene hos kjempestarr syn-
tes tomme. Enten har det vert et dirlig 6r for
fruktsetting, eller sA er det noe mystisk hybrido-
gent med forekomsten. Men den sJrnes vere en
6elt grei riparia etter karakterer i 'Lid'. Bak starr-
sum,en er et lite areal (ca. 50 x 50 m) med artsrik
svartorsumpskog, med bl.a. langstarr - Carex
elongata - og storrapp - Poa rernota. Ellers er mye
av den gamle sumpskogen ostover mot Jar inva-
dert av nitrofile urter. I det smale beltet med
sump nedenfor hagene pi nordsiden har det forvil-
let seg en del tusenstrAle - Telekia speciosa - og
store kratt med hekkspire a - Spiraea salicifolia. I
sumpskog pi sorostsida av tjernet fant vi en liten
busli hvitkornell - Cornus alba. Det er en lang
hekk med store individer av denne hageplanten pi
nordsiden av vestre del av tjernet, sA det er egent-
lig overraskende at den ikke har slAtt til flere ste-
der i sumpskogen. Blant deltagerne var det flere
lokalkjente som kunne fortelle fra Tjernsruds his-
torie, f.eks. at det i gamle dager (ca' 1920) ble fis-
ket orret i tjernet, og at vannflaten for ca. 20-30 Ar
siden, for stokkanda begynte 6 hekke fast her,
kunne vere dekket med andemat. NA er det kun
noe andemat hist og her innimellom helofyttene.
Liten andemat -Lemna m.inor - og korsandemat -
Lernna trisulca synes omtrent like vanlige.
Tjernsrudtjern har i dag ikke noe formelt vern,
men omr6dets botaniske verdier er nok til at det
burde hatt det.

Anders Often

25.9. Sopptur til Oppegird.
Ialt 13 deltagere fant veien til Ingierstrand bad.
Soppsesongen var fremdeles bra, men_steinsopp
so--det bugnet av i host, var pi hell. Til giengleld
hadde traktkantarellen sA vidt startet opp. Turen
gikk fgrst i skogkanten litt syd for Ingierstrand
6ad, hvor det fins en neeringsrik granskog med
bl.a. blAveis. EtterpA dro vi ostover og oppover i
mer neringsfattig gran- og furuskog langs stien i
Delingsdalen.

Vi-startet fra grunnen med redegigrelse for
soppgrupper som rorsopper, skivesopper, pig_gsop-

p"i-og riyksopper, karaktertrekk ved kremler og
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risker, og betydningen av terminologi som spore-
pulver, hygrofan og nedl6pende skiver. Etterhvert
ble en hel del arter navngitt og demonstrert.

Storst var interessen for de spiselige artene. Av
dem fant vi bl.a. flere kremler, sandsopp, svart-
brun rprsopp, steinsopp, rimsopp, sauesopp, ekte
kantarell og traktkantarell - litt til alle.
Musserongene hadde sA vidt startet sin sesong,
men f6 av de spiselige var framme. Bare en enkelt
riddermusserong ble plukket, mens de uspiselige
sApe-, drApe-, reddik-, bjOrke- og skjeggmusserong
ble observert. Enkelte mer sjeldne sopparter ble
tatt med til Botanisk museums samlinger.

Turen ble avsluttet med en mini-utstilling og
kontroll av deltagernes soppkurver.

Gro Guld,en

8.10. Lavtur til SollihOgda, Hole.
Omkring 10 deltagere bega seg nordover fra buss-
holdeplassen pA Sollihogda. Vi si pA de vanlige
skogsartene i gstlandsk kulturgranskog, og oppga
snart h6pet om 6 finne mer sjeldne artel som
f.eks. huldrestry - Usnea longissima som vokste i
dette omrAdet tidligere; nA er det flatehogster som
preger skogen. Det morsomste funnet var kanskje
et nbtt eksemplar av blank bikkjenever - Peltigera
degenii' 

Einar Timd.ar

f.arvik lokallag.
Arsmelding 1994
Styret:

Leder Tor Melseth
Sekreter Arne Nilsson
Kasserer Brit Sandve Hansen
Styremedl. Bengt Ingvar von Kohler

Kjell Aadnevik
Vararepr. TrondGrostad

Eivind Helmer Hansen
Anne Borander

Revisor Kjell Tinghaug
ValgkomiteBengt Ingvar von Kohler

Anne Borander
Bjorg Melseth

Medlemstallet er 62 (inkl. familiemedlemmer).
Det har vart avholdt ett medlemsmote og tre

styremoter.-VArt 
program ble i 6r integrert i programmet til

Tonsberg Botaniske Selskap. Styret vil drofte ner-
mere samarbeid med Tonsbergforeningen.

Oppdrag:
t iegi av Bengt Ingvar von Kohler har vi bidratt
med opplysninger vedrOrende botanisk verdifulle
strandomrAder til Larvik kommune.

Floraatlas-prosjektet:
Arbeidet nermer seg nA sin avslutning. Tor
Melseth har ansvaret. I Ar kom vi endelig inn pA

de militere omr6dene Leiren i Stavern og Oddane
fort, etter anbefaling fra Botanisk Museum.
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Ekskursjoner:
4.5. til Barkevik/Odegirden
Turleder Eivind Helmer Hansen. Vi gikk
Kyststien tll Qdegird, en runde i skogen forbi
BilsrOdtjOnna og tilbake til OdegArden. Av mere
interessante arter kan nevnes: rodkjeks * Torilis
japonica, kaprifol - Lonicera periclymenum, vir-
marihand - Orchis mascula, krattfiol - Viola
mirabilis, malurt - Artemisia absinthium, stor-
konvall - Polygonatum multiflorur??, myske -
Galium odoratum, og flere andre av de vanligste
v6rblomstene.

12.05. til Kinnhalygya pA gstsiden av
Hu-mmerbakkfiorden
Turleder Tor Melseth. Ned mot Hummer-
bakkfiorden fant vi ett eks. geitved - Rhamnus
catharticus - og maria ngkleblom - Primula ueris.
Fiolekspert Tore Berg viste oss forskjellen pi eng-
fi.ol - Viola aanina - og dens nere slektning skog-
fiol - V. riuiniana. PA tilbaketur kom vi over eng-
storkenebb - Geranium pratense, gullstjerne -
Gagea lutea - og moskusurt - Adoxa rnoschatellina.

21.-22.5. pinsetur til Sgrlandet
Turleder Kjell Aadnevik.

21.5. FOrste stopp ved Homborsund i Grimstad.
Her fant vi f6rst lundstjerneblom - S/ellaria holos-
ted - sorn har sin Ostgr.ense her. PA stien ned mot
skipsleia se vi mye kusymre - Primula uulgaris -
et flott syn! 56 dukket orkid6ene opp, bAde vArma-
rihand og den sjeldne narrmarihand - Orchis
morio - som var det store m6let for turen. Senere
kom over et fantastisk kratt av tindved Hippophai)
rhamnoides. Ellers nevner vi sandkarse
Teesdalia nudicaulis, broddbergknapp - Sedum
reflexum, kystbergknapp - S. anglicunz, villapal -
Malus syluestris, klourt - Lycopus europaeus - og
kystmyrklegg - Pedicularis syluatica. Vi overnat-
tet pi Dvergsnestangen utenfor Kristiansand.

22.5. Farste stopp ved Kroodden, ingen sjelden-
heter, men det var artig 6 se kristtorn - Ilex aqui-
folium. Finn Wischmann viste oss hvordan en
hybrid mellom svartor og grAor - Alnus glutinosa
x incana - ser ut. Neste stopp ved MOvik brygge,
med bl. a. rikelig med knollsoleie - Ranunculus
bulbosus, rosettkarse - Cardamine hirsuta, muse-
klover - Trifolium dubium, sommervikke - Vicia
angustifolia, lodnestorkenebb - Geranium molle,
murtorskemunn - Cymbalaria muralis - og vill-
tulipan - Tulipa syluestris. - Ved UlvOysund i HO-
vig fikk vi se tre hvite skogfruer - Cephalanthera
longifolia - dessverre bare i knopp.

Til Nedre Ono i Larvik.innland"
Turleder Arne Nilsson. Ved Nedre Ono mest vanli-
ge arter, det beste var tannrot - Cardamine bulbi -

fera. Ph Ono-Oya var det mye fin l6vskog: osp,
bjerk, bok, eik, rogn, Iind, Ionn og ask.

15.6. til Ula og Refsholttjgnna
Turleder Bengt Ingvar von Kohler. Ost for Ula
havn fant vi malurt - Artemisia absinthium,
bukketorn - Lycium barbarum, askerstorkenebb -
Geranium pyrenaicum - og sgtvortemelk
Euphorbia dulcis. PA Ishustomta rett for bade-
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stranden vokser markmalurt - Artemisia ca.tnpes-
tris - og slApetorn - Prunus spinosa, og litt lengre
vest sa vi marehalm - Amrnophila arenaria, sand-
starr - Carex arenaria - og strandflatbelg -
Lathyrus japonicus ssp. rnaritimzs. Nord for
Refsholttj6nna vokser bl. a. langstarr - Carex
elongata, myrsaulOk - Triglochin palustre - og gul
i:ris - Iris pseudacorus.

19.6. til Gjeterpya og store Aroya i
Langesundsfiorden
Turleder Trond Grostad. Ned mot Smuglerbukta
pA Gjetergya gikk vi giennom Norges antagelig
storste bestand av barlind - Taxus baccata. Nede i
bukta fant vi eplerose - Rosa rubiginosa, flekknu-
re - Potentilla crantzii, hjortetr@st - Eupatorium
cannabinwn, stjernetistel - Carlina uulgaris,
fuglestarr - Carex ornithopoda, h6rstarr - C.
capillaris - og fiellrapp - Poa alpina. Ellers var
det store forekomster av nattfiol - Plata,nthera sp.,
dessuten brudespore - C4rmnadenia conopsea - og
rodflangre - Epipactis atrorubens. PA nordsiden
var det mye ramslgk - AIIium ursinum. Fra Argya
nevner vi vasshgymol - Rumex aquaticus, strand-
kll - Crambe maritima, vill solber - Ribes
nigrum, Akerm6ne - Agrimonia eupatoria - og
strandsvingel - Festuca arundinacea.

3.8. til Kjose i Brunlanes
Turleder Eivind Helmer Hansen. Turen gikk til
sgndre og nordre Holmen, og Vassengane ved
Berugbekkens utl/p til Farris. PA vei til Berug sA
vi en fin bestand av storklokke - Campanula lati-
folia - ellers var det stort sett bare vanlige arter.

felemarksavdelingen.
Arsmelding 1994
Ved Arsskiftet hadde avdelingen 261 medlemmer:
18 A, 157 B, 31 C (medlemmer i flere avdelinger)
og 55 D (husstandsmedlemmer).

Styret i 1994:
Styremedlemmer: Priscilla Hansen

Kasserer:
Varamedlem:
Tur-komiteen:

Bjorn Erik Halvorsen
Roger Halvorsen
Charlotte Bakke
OlafSvendsen
Thor A. Wiersdalen
Bjgrn Erik Halvorsen, leder
Thor A. Wiersdalen
Karl S. Eriksen

Listera-komite: PriscillaHansen
Thor A. Wiersdalen
Roger Halvorsen

Flora-atlas: Kjell Thowsen
Petter Eriksen

Aktiviteten har ogsA dette 6ret vert stor med 9
motekvelder irsmotet medregnet, aktivitetsdager
pA Mule Varde, kurs i florabruk over 5 kvelder,
utstilling pi LArdal brygg" med tema nFloraen
langs Bandak-kanalen" og 11 ekskursjoner.

.Listerao har skiftet .,[611>, med fargeforside
og er blitt mye mer innholdsrikt, men det er fort-
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satt vansker med e fe ut mer enn ett nummer pr,
ar av forskjellige Arsaker.

Regnskapet viser noe negativ tendens med
svikt i tilskuddet som foreningen har hatt med
bl.a. flora-atlaset og andre offentlige tilskudd. Det
har derfor vert nodvendig 6 6ke kontingenten noe.

Fglgende m6ter har vart avholdt:
22.10.1993 (6rsmotet): Strandenger i Telemark og
noe til.., ved Knut Rydgren.
9.11. Naturtyper i Nord-Amerika, ved Sigmund
TVermyr.
3.12-. Julemotet: Minner fra sommerekskursjonen
pA Oland. Medlemmenes egne bilder.
24.1. Telemarks orkid6er, ved Roger Halvorsen.
8.2. Blomstervandringer i Provence, ved Kari
Wang.
1.3. Blomstrende sommerminner. Medlemmenes
egne bilder.
22.3. Elins alpeenger, ved Elin Conradi.
27.9. Er det liv, er det sopp, ved Leif Ryvarden.

6. og 20.4. Disse to dagene var satt av til aktivi-
tetsdager pA Mule Varde i Porsgrunn. Det var fA
frammotte begge dagene, og tida ble brukt til litt
diskusjoner om Telemarksavdelingens engasje-
ment i "Flora-atlaset", litt lysbilder og en liten
rundtur for A se pA de forste vArplantene.

Kurs i plantelere.
Det ble i lopet av mai av'riklet et kurs i plantele-
re, 3 teorikvelder og 2 ekskursjoner (12. og 19.5).
Faglig leder for opplegget var Finn Wischmann og
interessen for kurset var ganske bra, og pA eks-
kursjonene, som gikk til henholdsvis Versvik ved
Frierfiorden i Porsgrunn, og Jarseng helt sorost i
Skien, ble det "faste inventareto pi disse to stede-
ne studert. Det kan nevnes arter som slqjellrot -
Lathraea squamaria, akeleie - Aquilegia uulgaris,
lakrismjelt - Astragalus glycyphyllos, stortveblad
- Listera ouata, irkermitne - Agrimonia eupatoria,
marisko - Cypripedium calceolus - og gul frostjer-
ne - Thalictrurn fla"uum - i Versvikomr6det.
Herfra $kk vi sA til Asstranda litt lenger sor, og
fant bl.a. bendellgk - Alliun scorodoprasurn, g:'tl-
rot - Daucus carota, flueblomst - Ophrys insecti-
fera,krattalant - Inula salicina - og bitter blAfier
- Polygala amarella.

PA Jarsengturen ble det funnet bl.a. vArerte-
knapp - Lathyrus uernus, myske - Galiwn odora-
tum,tannrot - Cardamine bulbifera, storkonvall -
Polygonatum multiflorwn, selsnepe - Cicuta uiro-
so, og kjevlestarr - C. diandra.

Ekskursjonene
30.4. til Orvik ved Heistad i Porsgrun
Dette er en gammel klassisk lokalitet helt tilbake
fra M.N.Blytts tid. PA tross av Arstida kunne vi
gienkjenne knopper og skudd av v6rmarihand -
Orchis mascula - imellom all blAveisblomstringen
- Hepatica nobilis. De forste eksemplarene av
marianokleblom - Pritnula ueris - viste seg ogs6.

29.5. til Bj6rk6ya - RisOya i
Langesundsfiorden
Bare fem deltagere var mott fram, og resultatet
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artsmessig var noe magert. Ved siden av nytt vok-
sested for skogflatbelg - I'athyrus syluestris - var
beholdningen stort sett virpengeurt - Thlaspi cae-
rulescens, smalkjempe - Plantago lanceolata,
marigras - Hiprochlc;ti odorata, og krusfr6 -
Selinurn caruifolia. Det ble sokt forgieves etter siv-
lilje - Sisyrizchium montanurn - pit Risoya.

1.6. Besok pA Norsk Hydros gamle
"Admini" pi Her6ya
15 medlemmer var mott fram til en botaniserings-
tur av litt spesiell karakter i den "loyndomsfulle
hagen" omkring Norsk Hydros .qAdminio. Deler av
denne eiendommen omfatter enger hvor naturen
stort sett f6r rA seg selv. Bare noe rydding av kratt
blir utfgrt. Det ble funnet en del artige ting b6de
av ville og forvillede arter, som asparges -
Asparagus officinalis, vArmarihand, filtkrossved -
Viburnwn lantana, hagekjgrvel - Anthriscus cere-

folium, agurkurt - Borago officinalis - og lgpstik-
ke - Leuisticum officinale. Etter rundturen ble sel-
skapet bedt pA kaker og kaffe, og en mandelkake
var for anledningen pyntet med kandiserte fioler,
sannsynligvis marsfiol - Viola odorata.

4.6. til Guslandsutmarka i Brunlanes
Omr6det ligger pA vestsida av Hummerbakk-
fiorden og giennom det 96r den etterhvert sv@rt se
populare nkyststien", fra Stavern til fylkesgrensa
i Telemark. - Det er spennende botanisk sett, og
smi lommer med god-jord, og de sm6 strendene av
forskjellig karakter kan by pA overraskelser. - Av
funn b6r nevnes brudespore - Gyrnnadenia conop-
seo, sverdlilje - Iris pseudacorus - og lundhenge-
aks - Melica uniflora. Ved Kloppsandbukta ble
det overraskende funnet en stor bestand med
honningkarse - Cardaria draba - i vestkanten av
rullesteinsstranda.

10. - 12.6. helgetur i Fyresdal
11 personer var pdmeldt til turen som hadde
hovedkvarter pA Sornorsk Okosenter pA Foldse,
den tidligere landbmksskolen.

11.6. gikk turen til Kleivgrend. Fra Lii Crkk vi
opp til Bergland. Her ligger et gammelt kultur-
landskap under det bratte, sorvendte Lifiellet.
Den nederste delen av lia er benyttet som beite, og
her fantes mye hvitbladtistel - Cirsium helenioi-
des - ogfidionsokblom - Silene dioica. Ved ei hyt-
te ved Bergland ble det funnet noen eksemplarer
av sostermarihand - Dactylorhiza sambucina - i
fin blomst.

Under det bratte svaet pA Lifiellet er det en
ganske rikholdig og variert flora. Herfra kan rap-
porteres en hel del sostermarihand, myske -
Galium odoratum, bergfrue - Saxifraga cotyledon,
lifiol - Viola canina ssp. montana, bergskrinne-
bloln - Arabis hirsuta, fellarve - Cerastium alpi-
num, vanlig nattfiol - Plathantera bifolia,liljekon-
vall - Conuallaria rnajalis, kantkonvall
Polygonaturn odoratum, skogsvinerot - Stachys
syluaticus, hvitsoleie - Ranunculus platanifolius,
fiell-lodnebregne - Woodsia alpina, taggbregne -
Polystichum lonchitis - og olavsskjegg
Asplenium septentrionale.

I skogen ned mot Bergland sA vi klokkelyng -



BLYTIIANR.21995

Erica tetralix, heisiv - Juncus squarrosus - og spi-
rende solblom - Arnica montana. Dagens hOyde-
punkt var en spesiell sostermarihand som ble fun-
net p6 en av berghyllene under svaet. Den hadde
en leppe som var rgd for det meste, - unntatt en
gul brem rundt. - Kveldstimene ble brukt til en
rusletur i engene rundt skolen, og det ble regis-
trert bl.a. broddtelg - Dryopteris carthusiana,
stolpestarr - Carex nigra ssp. juncella, trhdrapp -
Poa pratensis ssp. angustifolia, moskusjordber -Fragaria moschata - og kjempebjOnnkjeks -
He racle um manteg azzianwn.

12.6. besOkte vi lia under Vikefiell pA vestsida
av F5n'esvatnet. Den Overste delen av lia er fredet
som naturreservat. Deler av omrAdet er stedvis
preget av grov blokkmark. Her ble det funnet bl.a.
myske - Galium odoraturn, firblad - Paris quadri-
folia, ktanskonvall - Polygonatum uerticillatum,
t6rnurt - Arabis glabra, maurarye - Moehringia
trineruia, sgstermarihand, bergfrue - Saxifraga
cotyl,edon, vArerteknapp - Lathyrus uernus, rnys-
kegras - Milium effusum, skogfaks - Brornus
benekenii - og fiell-lodnebregne.

f5.6. til Gravastrand ved Frier{iorden i
Porsgrunn
Dette var en gientagelse fra turen sist Ar, en tur
spm falt godt i smak hos mange. Omr6det mellom
Asstranda og Gravastranda kan by pA mye fint
med stor variasjon i vegetasjonstypene, fra hav-
strand til kalkfuruskog med stor artsrikdom. -
Det store sp6rsmilet hvert Ar er: Hvordan er det
med flueblomsten i 6r? Men det er ingen fare, det
var ogs6 dette Aret store mengder A finne. Ellers i
den lokale nEdens hage" kunne vi beundre gulrot
- Daucus carota, mengder av rgdflangre -
Epipactis atrorubens - og bilter blAfier - Polygala
arnarella. - SOrover fra Asstranda vokser det
mengder av blodstorkenebb - Geranium sangui-
neurn, dtxrkjempe - Plantago rnedia, akeleie -Aquilegia uulgaris var. alba - og geitved -
Rhamnus catharticus. Ellers kunne vi se bakke-
mynte - Acinos aruensis, flekkmure - Potentilla
crantzii, bakketimian - Thymus pulegoides, og
orkid6er som v6rmarihand, - Orchis mascula, stor-
tveblad - Listera ouata - og en bestand med svert
kraftige nattfioler - Platanthera bifolia.

Sommerekskursjon til Dovre, 2. - L0.7.
12 personer deltok pi turen som pA alle m6ter ble
vellykket. Vi ble innkvartert pA Kongsvold
Fjellstue. Veret var strAlende hele uka, maten var
utmerket og botanikken er det ingen fare med nAr
man oppholder seg i et av Norges mest beromte
floraomrAder.

L4rdag var ankomstdagen, men det ble likevel
litt tid til botanisering. Det ble registrert at fiell-
valmua - Papauer radicatum - sto i fin blomst-
ring, og langs veien og rundt fiellstua ble det
notert fellskrinneblom - Arabis alpina, berggull -
Erysimum hieracifolium, ballblom - Trollius euro-
paeus, sibiwalmue - Papauer nudicaule - og tue-
sildre - Saxifraga cespitosa.

3.7. gikk turen til Hjerkinn, Dalholen og veien
inn mot Bukkelegret. Like innenfor bommen ved
Furutjonn beundret vi fine tuer med greplyng -
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Loiseleuria procumbens - og vidstrakte omr6der
med kvitkrull - Cladonia stellaris. Neste stopp ble
gjort ca. en kilometer sgr for Fl6msetrene for 6 se
etter norsk malurt - Artemisia noruegica, som ble
funnet etter litt leiting. Den var enni ikke kommet
i skikkelig blomst. Her studerte vi ogs6 de fine
kvartergeologiske formasjonene i form av terras-
ser fra istida. Inne ved Bekkelegret gikk vi opp i
den sOrvendte skriningen. Her ble det funnet mo-
gop - Pulsatilla uernalis, fielltjereblom - Lychnis
alpina - og f ellveronika - Veronica alpina ssp. al-
pina. I noen sandskrenter fant vi skredrublom -
Draba daurica var. daurica - og i det fuktige siget
langs et lite bekkefar sto mengder av fiellfiol - Vio-
la biflora - og gullmyrklegg - Pedicularis oederi.
Ellers ble det notert flekkmure - Potentilla crant-
zii, fiellkattefot - Antennaria alpina, fiellnOkle-
blom - Prirnula scandinauico, gr6nnkurle - Coelo-
glossum uiride, sotstarr - Carex atrofusca - og
fiellbakkestjerne - Erigeron borealis. NAlearve -
Minuartia rubella - er ogsA verd 6 nevne.

Videre oppover skr6ningen ble det funnet tre-
fingerurt - Sibbaldia procumbens, knoppsildre -
Sarifraga cernua, bekkesildre - S. riuularis,
grannsildre - S. tenuis - og dvergsoleie -
Ranunculus pygmaeus. PA veien ned giorde vi en
sving vestover og fikk med oss snobakkestjerne -
Erigeron niualis ssp. niualis, mer mogop og nAle-
arve. Ved dammen ved Fundin fant vi iAblom -Parnassia palustris, smAsote - GintianeUa
tenella, og nedover langs Einunna kastanjesiv -
Juncus castaneus, fiellsnelle - Equiseturn uariega-
tum, og smalnOkleblom- Primula stricta.

4.7. "fsslsgl' vi SOndre KnutshO. Det ble mange
stopp underveis, og f6r vi hadde passert bjOrkebel-
tet, hadde vi funnet en hel rekke av de "vanligeartene" i omr6det: fiellnokleblom, bergveronika -
Veronica fruticans, stor myrfiol - Viola epipsila,
fiellpryd - Diapensia lapponica, gulmjelt -
Astragalus frigidus, reinrose - Dryas octopetala,
fiellfrgstjerne - Thalictrum alpinurn, rgdsildre -
Saxifraga oppositifolia - og fiellodnebregne,
Woodsia alpina.

I owe delen av bjorkeskogen fikk vi oppleve en
moskus pA svert kort hold nede i bekkefaret.
Etter et par raske bilder snek vi oss skyndsomt
bort. Litt hOyere oppe fant vi igjen en kjenning fra
dagen fgr: norsk malurt, og bleikmyrklegg -
Pediculnris lapponica. Det ble lett forgieves etter
hoyfiellsklokke - Campanula uniflora - men vi
var trolig litt for tidlig ute. Derimot fant vi en del
bleikrublom - Draba otcycarpd, en og annen gull-
rublom - D. alpina, bergrublom - D. noruegica -
og trolig sn6rublom - D. niualis. PA sngleier ble
det funnet tette bestander av snosoleie
Ranunculus niualis, og sammen med dem sto ogs6
issoleie - R. glacialis. Pi rabbene i mellom sto fine
tuer av rtdsildre, og gullmyrklegg.

5.7. dro vi til SnOheim og Hageseter. Det er
enkelte dager tillatt d dra inn til Sngheim som lig-
ger ca. 4 kilometer fra foten av Snohetta.
Berggrunnen gir ikke omridet de helt store mulig-
hetene til de riktig fine funna, men en del gode
ting ble funnet. Vi nevner issoleie, fielltjereblom
og lodnerublom - Draba incana. Pi nedturen ble
det giort en stopp ved Stridii. Her ble det notert
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bl.a. fellveronika, bleikmyrklegg - Pedicularis
Iapponica, gullmyrklegg, dvergmjplke - Epilobium
anagallidifolium, mogop og trefingerurt. Ved ned-
kjoringa til Hageseter finnes det i veikanten tre
mjeltarter side om side: setermjelt - Astragalus
alpinus, blAmjelt - A. noruegicus - og reinmjelt -
Orytropis lapponica. Ved Hageseter fant vi berg-
rublom, og pA et torvtak store mengder smenokkel
- Adrosace septentrionalls. Langs stien inn til
Vesle Hjerkinn (Hjerleid) ble det sett gulmjelt,
norsk vintergrann - Pyrola rotundifolia ssp. nor-
uegica, mogop og agnorstarr -Carex nticroglochin.
Rabbene sto farget i gulhvitt av rabbeskjegg -
Alectoria ochroleuca, og tilbake ved Hageseter fant
vi en stor bestand med f ellmarinokkel
Botmchium boreale.

Elter middag tok noen av deltagerne en rusle-
tur langs E6 for 6 se pA en bestand av dowevalmu-
er:^, Papauer radicatum ssp. ouatilobum. Langs
restene av den gamle kongeveien ble det funnet
sk6resildre - Saxifraga adscendens, bjonnbrodd -
Tofieldia pusilla - og en gulhvit form av reinmjelt.

6.7. var en innlagt "fridag" som er vanlig pA
Telemarksavdelingens somrnerekskursjoner. Del-
tagerne reiste til forskjellige omrider. Fra Maga-
laupet ble det meldt om gulmjelt, mengder av
skAresildre, og rosenrot - Rhodiola rosea.

Noen dro helt nedover mot Sunndalsgra og kun-
ne berette om tusenvis av skogmarihand -
Dactylorhiza fuchsii, stortveblad - Listera ouata,
tlrrrt - Cicerbita alpina, hvitsoleie - Ranunculus
platanifolius, og bergfrue.

Fra Hjerkinnho kunne andre berette om fiell-
pestrot - Petasites frigidus, marinokkel
Botrychium lunaria, smalnokleblom og mogop.

Noen dro til Nordre Knutsho via Sprenbekken.
PA denne turen ble det av nye ting funnet bl.a.
fiellhvitkurle - Leucorchis albida ssp. straminea,
blindurt - Silene uralensis ssp. apetala, glJl'
rublom, skredrublom, en mulig stuttarve - Sagina
cespitosa, bekkesildre og tuesildre. Hoyere oppe
dukket flere soleier opp: issoleie, sn6soleie, og
dvergsoleie, sammen med bleikrublom. Av vier-
artene ble det ogsA registrert en del: solwier - Sa-
lix glauca ssp. glauca, rynkevier - S. reticulata,
myrtevier - S. rnysinites, ullvier - S. lanata ssp. la-
nata,lappier - S. Iapponum, smAvier - S. arbus-
cula,bleikvier - S.hastata, gxonnvier - S. phylici-
folia - ogblirvier - S. starheano ssp. starkeana.

7.7.ble det biltur mot Grimsdalen. Forste stopp
var Dalholen med mengder av klAris - Myricaria
germanica, hvitstarr - Carex bicolor - og finn-
markssiv - Juncus arcticus.

Ved TVerrlisetri var det ganske frodig i de fuk-
tige partiene ned mot elva Grimsa, og her ble det
funnet fiellhvitkurle, blindurt - Silene uralensts
ssp. apetala, sotstarr og gulsildre - Saxifraga
aizoides.

Ved Grimsdalsetrene kjorte vi ned til elva hvor
mengder av reinrose imPonerte.

Ved Verkansetri ble det funnet mer blindurt,
reinrose og fellhvitkurle. Ellers ble det notert
skAresildre, fielltistel - Saussurea alpina, mogop
og lodnerublom. Noe lenger opp langs Grimsa ble
det sett bekkekarse - Card'amine amara - og en
rik forekomst av smalnokleblomst.
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8.7. dro flere av deltagerne hjem, mens den Iille
flokken som ble igien dro til Furutjonn for 6 se
etter krypsivaks - Trichophorum pumilum - ved
tjernet. Lokalkjente ble med og viste oss en
bestand av denne heller uvanlige arten nede ved
riksveien. Stor var begeistringen over 6 fA se kryp-
sivakset i fin blomstring. Vi kjorte videre inn forbi
bommen og beskuet norsk malurt pA samme sted
som pi sondagen, og nA hadde enkelte av kurvene
fAtt den rette gule fargen.

Ved Set6lsjolia fikk vi ta i oyesyn en fin bestand
av fielltettegras - Pinguicula alpina - en dr6y
kilometer fra setra. Langs veien dit fant vi bl.a.
sotstarr, gronnkurle, bergveronika og moselyng -
Cassiope hypnoides.

I omrAdet rundt tettegraslokaliteten ble det
registrert en del fine ting som smalngkleblom,
blAmjelt, gulmjelt, tuearve - Minuartia btflora,
gr€rnnarve - M. stricta, jokularve - Sagina niualis,
vivipar fellrapp - Poa alpina var. uiuipara,
kastanjesiv, finnmarkssiv og snomyrull - Erio-
phorum scheuchzeri.

9.7. delte de fem gienverende seg i to lag. Tre
tok en tur opp pe vestsida av dalen. Ved jernba-
neundergangen ble det funnet blankbakkestjerne
- Erigeron acer ssp. politus - som ny for turen.

To dro opp pi Nordre Knutsho i h6p om A fA se
hoyfiellsklokke, og den ble da ogs6 sett etter noe
leiting. Bare to eksemplarer, sA det var nok i tid-
ligste laget for denne arten. Ellers ble fiellpryd og
tinderublom - Draba cacuminum ssp. cacurninum
- funnet. Underveis ned igien ble det observert
fiellpestrot.

10.7. var hjemreisedagen, men det ble likevel
tid til litt botanisering langs Driva. Veien gikk
over brua med turistloypa mot Stroplsjoen og
Reinheim. I omr6det pA vestsida av Driva ble det
funnet bl.a. sm6ngkkel - Androsace septentrio-
nale, blankbakkestjerne, bergveronika, fi elltistel,
mengder av skiresildre - Saxifraga adscendens,
tyrihjelm -Aconiturn septentrionale - og dulkjem-
pe - Plantago media - som har sin norske hoyde-
grense nettopp i Oppdal kommune.

7.8. til Grobstok i Bamble
8 deltagere. Grobstoktjern huserto arter som bare
er funnet et f6tall steder i Telemark: kalmusrot -
Acorus calamus - og smal dunkjevle - Typha
angustifolia. Av andre interessante funn bor nev-
nes gul nokkerose - Nuphar lutea, itkermynte -
Mentha aruensis, melkerot - Peucedanum palustre

- og nyseryllik - Achillea ptarmica.

14.8. foreningens nermest irlige oytur til
Kragergs$ergirden
Denne gangen var Beroy m6let, deltagerantallet
var 17. - Vi startet botaniseringen ved Muffe-
tangen og glkk en runde over sondre delen av oya.
I en strandeng ved kaia ble det demonstrert for-
skjellen pA tusengyllen- Centaurium littorale - og
dvergtusenryllen - C. pulchellum. Her ble ogsA
funnet strandvortemelk - Euphorbia palustris -
og pollsivaks - Schoenoplectus tabernaem'ontani.
Ved en gird midt inne pi oya ble det funnet krum-
hals - Anchusa aruensis.

Et av mila var A spore opp den gamle angivel-
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sen av myrkongle - Calla palustris - pi Ber6y,
noe som ikke bOd p6 serlige problemer. Arten sto i
store mengder langs et vannlpp ut fra to flytetorv-
tjern midt inne pA Oya. Ved Beroy gamle hoved-
g6rd ble det funnet en rekke fine ballastplanter,
bl.a. krypmure - Potentilla reptans - som man
ikke ser for ofte nA til dags, og askerstorkenebb -
Geranium pyrenaicurn.

PA hjemvei fra turen svippet deltagerne innom
en <ny>> lokalitetet av stor interesse, og fikk med
seg synet av godbiter som mer askerstorkenebb,
sorlandsvikke - Vicia cassubica, hjortetrost -
Eupatorium cannabinum - og tre eksemplarer av
rod skogfrue - Cephalanthera rubra.

28.8. til Pollen ved Skotfoss, nord for Skien
Bare 6 personer hadde mott fram og botaniserte i
omrddet ved Pollen og Rugla. Av de mest interes-
sante arter som ble funnet, var kystikermine -
Agrimonia procera, vanlig ikerm6ne - A. eupato-
ria, Akersvinerot - Stachys palustris, svaleurt -
Chelid.oniurn majus, rodkjeks - Torilis japonica,
lodnestarr - Carex hirta, vassgro - Alisma planta-
go-aqutica, hesterumpe - Hippuris u ulgaris, kjem-
pepiggknopp - Sparganium erectum, trefnger-
sildre - Saxifraga tridactylites - og olavsskjegg -
Asp le nium se p tent rio nale.

Litt nord for Rugla ble det observert vArerte-
knapp - Lathyrus uernus, sanikel - Sanicula euro-
paea, krattfiol - Viola rnirabilis - og trollber -
Actaea spicata. I en giengrodd hage ble det sett en
stor bestand av balkankuletistel - Echinops exal-
tatus.

4.9. gikk 6rets sopptur av stabelen til
Kiseskogen i Skien
10 medlemmer deltok. Av spennende arter kan
nevnes vanlig stanksopp - Phallus impudicus,
granklubbesopp - Clauariadelphus truncatus,
skjellpiggsopp - Sarcodon imbricatus, blodrorsopp
- Boletus erythropus, ametystsopp - Laccaria
amety stina, kjempetraktmusserong - Leucopaxil -
lus giganteus, kongesjampinjong - Agaricus
augustus, knollsjampinjong - A. abruptibulbus,
blodsjampinjong - A. syluaticus, grA fluesopp -
Arnanita splssa - og rodnende fluesopp - A. ribes-
cens.

$Orlandsavdelingen.
Arsmelding 1994
Sorlandsavdelingen har ved Arssskiftet 94/g5 27
A-medlemmer, 18 B-medlemmer og 1 eresmed-
lem. Styret har best6tt av: Per Anid Asen, for-
mann; Oddvar Pedersen, kasserer; Tore Torjesen,
sekreter, og AsbjOrn Lie, styremedlem. Eks-
kursjonskomit6: styret og Torfinn Hageland.
Foruten Srsmgtet er det avholdt ett medlemsmgte.
I samarbeid med NZF, Kristiansandsavdelingen,
Naturvernforbundet i Vest-Agder og Agder nitur-
museum ble det 15. mars arrangert et mote med
Rune Aanderaa som foredragsholder. Tema var
"Siste sjanse for urskogen". Debatten etterp6 viste
at det ikke blir helt enkelt A anvende siste sjanse-
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metoden pi lOv- og blandingsskogen pi S6rlandet.
Indikatorartene peker seg ikke sA klart ut.

Ekskursjoner 1994.
10.5. OdderOya i Kristiansand.
I mange 6r har den militere delen av OdderOya
vert stengt for allmenn ferdsel. Det var derfor
med stor spenning vi beveget oss inn pA dette tidli-
gere forbudte omrAdet. Vi fulgte det p6lagte, mili-
tere veisystemet til Utkikken pA toppen av Aya,
videre til Sgndre batteri og tilbake via pistolskyte-
banen. Like etter inngangsporten noterte vi lOkurt
- Alliaria petiolata - i veiskrd,ningen. ForOvr-ig var
det vanlige v6rblomster som kranset veikantene
og torrbakkene: virmblom - Erophila uerna, vin-
terkarse - Barbarea uulgaris, rosettkarse -
Cardamine hirsuta, vdrskrinneblorn - Arabis tha-
liana - og vArpengeurt - Thlaspi caerulescens. De
beste funnene gjorde vi ved stillingene foran
Utkikken pi toppen. Her var torrbakkene preget
av bl. a. v6rbendel - Spergularia morisonii, mark-
f4rtle - Luzula cannpestris, virarve - Cerastiwn
sernidecandrun, smalkjempe - Plantago lanceola-
fo, tranehals - Erodium cicutariurn, kystl6vetann
- Taraxacum obliquum, bakkeforglemrnegei -
Myosotis ramosissima - og noen fA planter med
v6rmarihand - Orchis mascula. Like under toppen
fant vi ogs6 et par tuer med blAveis - Hepaiica
nobilis. Ved SOndre batteri vokser grenmarasal -
Sorbus subpinnata - og mye agderstarr - Carex
diuulsa ssp' leersii' 

per Aruid, Asen

29.5. Skogeroya i Lillesand
Ved brygga var det torrbakker med bl.a. v6rm-
blom - Erophila uerna - og sandarve - Arenaria
serpyllifolia. Det meste av Oya er beitet av sauer,
noe som kunne merkes pA vegetasjonen. Vi fulgte
stiene innover ph Oya og ut pi Hesteholmen, et
omride avstengt med gjerde for 6 forhindre bei-
ting. Noe spesiell flora fant vi ikke fgr vi kom til ei
bukt p6 sgrsiden, MK 641.545 (UTMw6ssa), hvor
det sto en flott gruppe med hybriden mellom hvit-
pil og skjgrpil - Salix alba x fragilis. Vi gikk nA
utover mot Hestholmen og kunne konstatere at
vegetasjonen her var spart for beiting. Ved MK
642.544 fant vi en usedvanlig vakker tgrrbakke
med dominans av lodnefaks - Bromus hordeaceus,
bakkeforglemmegei - Myosotis ramosissima, v&t-
arve - Cerastium sernidecandrum, rosettkarse -
Cardamine hirsuta, kystbergknapp - Sedum
anglicwn, sandarve - Arenaria serpyllifolia, lod-
nestorkenebb - Geranium rnolle, salvmure -
Potentilla argented, smorbukk - Sedum telephium
ssp. rnaximum, bakkeveronika - Veronica a.ruen-
sis, stemorsblom - Viola tricolor - og strandlgk -Allium uineale. Strandengene bgd ikke pA store
overaskelser, vi kunne nevne duskstan - Carex
d,isticha - og knortestarr - C. otrubae. Et flnt sl6-
petornkratt p6kalte vAr oppmerksomhet ved MK
64L.544. Flere barlind - Tarus baccata - ble ogsi
observert pA turen. I en beitet strandeng nar
brygga ble grisnestarr - Carer distans - notert til
slutt' 

per Aruid, Asen
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12.6. Vassland barskogsreservat i
Hegebostad og Audnedal kommuner
Vassland er et spesialomrAde innen Sorlandets
furu- og bjerkeskogsregion som er vurdert som
svart verneverdig. OmrAdet inneholder pion6rfor-
komster av gran. Var tur gikk fra Gletne til
Vasslandsvann og den nedlagte girden Vassland.
Vi noterte oss myromr6der med bl. a. flaskestarr -
Carex rostrata - og rome - Nathecium ossifragurn.
Lia ned mot Vasslandsvann hadde urskogspreg
med store rogn - Sorbus aucuparia - som nesten
alle var beitet av elg. Pi turen tilbake merket vi
oss bestander av dvergbjgrk - Betula nana - og
bjonnkam - Blechnum spicant. Konklusjon: En
svart triviell flora' 

per Aruid. Asen

21.8. Rgyrtveit i Evje og Hornnes
Her ble det allerede i 1917 opprettet et naturreser-
vat. Det fredede omr6det best6r av en 6s - "Den
freda 6sen". Den er omkranset av store myrdrag,
sA typisk for Indre Agder. En helt triviell flora, der
bliber dominerer bunnskiktet. Hva som har vert
grunnlaget for fredningen, er noe uklart, men vi
antar det er en tidlig, naturlig granskog med
etterhvert urskogspreg som ligger til grunn. Idag
er er her en noksA 6pen, storvokst skog med
urskogspreg. Mektige ospetrer, furutrar og gran-
trer. Lavarter pA ospestammene: Lobaria pulmo-
naria, L. scrobiculata, Degelia plumbea, Parme-
liella triptophylla, Nephroma laeuigatwn, N. pari-
le, Peltigera canina, Ochrolechia androgynalar'
borea, O. pallescens, Phlyctis argena. PA en
nedliggende, mosegrodd granstamme fant vi
Phellinus nigrolimitatu.s, som er en indikatorsopp
for urskog. Her vokste ogs6 soppene Resupinatus
applicatus, Mycena laeuigata, M. rubromarginata
og Gerronerna chrysophylla. Fra soppfloraen for-
Ovig: Lactarius lignyotus, Cortinarius limonius,
C. sanguineus, C. euernus, C. scaurus, C. subtor-
tus, C. semisanguineus, Tricholomopsis decora og
Polyporus uarius.

Tore Torjesen

9.10. Sopptur til Eide i Aust-Agder
Et titalls deltakere trilte et eikeskogsomr6de like
ost for Eide kirke. De mest interessante funnene
var Hyd,nellum compactum, Hebeloma saccha'rio-
lens, Russula illota, Collybia distorta, Tricholoma
columbetta, T. Iasciuum, Cortinarius nemorensis
og C. bolaris. De artigste funnene var kanskje de
to ascomycetene Ciboria batschiana og Otidea
bufonia.

Tore Torjesen

$oglandsavdelingen.
Arsmelding 1994
Rogalandsavdelingen har i Ar hatt 28 A-medlem-
mer, 52 B-medlemmer og 1 C-medlem. I tillegg
kommer 4 prgvemedlemmer.

Styret har hatt folgende sammensetning:
Formann: Gaute Slaattebrek
Nestformann: Inger Marie Paulsen
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Sekretar: Styrk Lote
Kasserer: Lars Soyland
Varamenn: Torfinn Reve og Gunnar Leiro

Ekskursjonskomit6: Sven Halsne Haldor Bergs'
aker, Ove S. Forland, Svein Imsland, Leiv
Krumsvik, Torfinn Reve
Revisor: Kolbein Arneson
Valgkomit6: Ove S. Forland og Gaute Slaatebrek

Folgende moter har vert arrangert:
25.11.93. Marta Jonassen hadde lysbildekAseri om
plantelivet i Dolomittene, det ostlige avsnitt i
Alpene i Sor-Tirol, Italia, hvor bergarten vesentlig
bestAr av en magnesiumholdig kalkstein.

9.12. Julemote med lysbilder fra ekskursjoner
og egne utflukter.

20.1. Styrk Lote hadde lysbildekiseri med tit-
tel: "Planter som vokser langs kysten fra Bergen
til Kirkenes".

3.3. FJellplantekveld. Denne kvelden ble det
vist lysbilder av bide vanlige og sjeldne planter
som vokser i fiellet i Norge. Medlemmer plassert i
grupper ble gitt anledning til A navnsette de ulike
arter f4r korrekt navn ble gitt.

17.3. Inglerd Hgie hadde lysbildekAseri som
hun hadde kalt: "PA frosamlimg blant ville dyr og
hgye fiell i Drakesberg{ellene i Sor-Afrika".

14.4. Ekskursjonskomit6en arrangerte det Arli-
ge oppfriskpingsmotet for sommersesongen.

27.10. Arsmote med lysbildekiseri av Ivar
Lygren som han hadde kalt: "Planter 6 se pi
Madagaskar og pA Svalbard".

I 1994 har ekskursjonsprograrnmet vert rik-
holdig og variert. I samarbeid med Fylkes-
mannens miljOvernavdeling har Botanisk forening
vert med A arrangere 3 naturvandringer.

19.5. Kveldstur fra Godalen til Breivig i
Stavanger
Vi fulgte en tursti langs Gandsfiorden. Terrenget
er kupert og veksler mellom enger og fiellknauser'
Det var mange urbane innslag A se, som villtuli-
pan - Tulipa syluestris, parkslirekne - Fallopia
japonica - og skvallerkLl - Aegopodium podogra-
ria. Ellers fant vi dvergsmyle - Aira pra'ecox - og
graweronika - Veronica fiIiformis. filsammen ble
det krysset av 93 arter.

Gaute Slaattebrek

5.6. til Karm0y
Vi skulle se pA blAstjerne og mange andre godbi-
ter. Anders Lundberg var kjentmann.
Umiddelbart etter ankomsten ble vi vist kystbl6-
stjerne - Scilla uernd - i blomst. Planten har sin
sorligste norske forekomst like ved Skudesnes.
Samiiaig ble vi ogsA vist en liten bestand av hin'
nebregrre - Hymenophyllum wilsonii. Deretter bar
turen til Hebnes - Laksodden (Hebnessanden).
Fdr vi kom ned til selve sandstranden, traffvi pA
den staselige fagerknoppurten - Centaurea scabio'
so. Nede pi sandstranden studerte vi kjeldegras -
Catabrosa aquatica, som vokser i brakkvanns-
pAvirkede strandsoner. PA en saltvannspAvirlet
fukteng like ved sto avblomstret v6rmarihand --
Orchis mascula - og purpurmarihand
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Dactylorhiza purpurella - i blomst i store meng-
der. Mange interessante starrarter var det 6 se,
som knortestarr - Carex otrubae - og grisnestarr -
C. distans. PA litt tgrrere jord vokste det sandsev -
Juncus balticus. I 6pent terreng vokste det ogsi
noen fA kusymre - Primula uulgaris. Deretter
gikk turen tvers over Karmoy til Blikshavn. Sgr
for Blikshavn studerte vi et fuktig parti av et lyng-
heilandskap hvor det vokste brunskjene
Schoenus fenugineus - i store mengder. Kalk-
indikatoren dverglamne - Selagin ella selaginoides
- ble ogse observert, samt myrsaulauk
Triglochin palustris. Som avslutning pA ekskur-
sjonen stoppet vi i sorenden av Hilleslandsvatnet
og studerte veksten av vasspest - Elodea canctdpn-
sus' 

Gaute Slaattebreh

8.6. Kveldstur til Ytraberget pi Sornes i Sola
Botanisk leder: Haldor Bergaker. Per Hernes tok
for seg historikken knyttet til Ytraberget.

21.6. Kveldstur til Mosvatnet rensepark i
Stavanger
Rune Bakke forklarte hvordan renseparken er
konstruert, hvordan den fungerer, og om fremtidi-
ge planer. Renseparken ble bygd i 1990/91 og var
da et pilotprosjekt for 6 ska{fe erfaring med plan-
tebasert rensing av sigevann fra urbane omr6der.
Madlabekken, en sterkt forurenset bekk med
utlOp til Mosvatnet, ble ni ledet ved naturlig fall
inn i en bioreaktor. Fra bunnen av reaktoren pum-
pes slamvann opp i en hoyerelig kum. Herfra ren-
ner vannet via en mindre dam giennom et slyng-
formet plantebevokst dam&analsystem for det
mer eller mindre diffust renner giennom en kratt-
skog og ut i Madlabekken. Plantene til rensepar-
ken ble hentet fra Mosvatnet ved etableringen av
parken. De ble plassert i god avstand fra hveran-
dre. P6 den mAten kunne en lett kartlegge veksten
til de ulike arter under etableringen, med variert
neringstilgang og til ulike tider av 6ret. I den f6r-
ste dammen hadde store bestander av bred dun-
kjevle - Typha latifolia, takr4r - Phragmites aus-
frolis, flaskestaw - Carex rostrata, mannas6tgras
- Glyceria fluitans - og strandrar - Phalaris
arundinacea - etablert seg, med mindre igynefal-
lende bestander av knereverumpe - Alopecurus
geniculatus - og krypkvein - Agrostis stolonifera.
Ved stor naeringstilgang var sjosivaks
Schoenoplectus lacustris, ryllsiv - Juncus articula-
tus, gtl nokkerose - Nuphar lutea - og dikevass-
hhr - Callitriche stagnalis - taperne i konkurran-
sen. I dam-/ kanalsystemets umiddelbare nerhet
vokste det store og kraftige bestander av knappsiv
- Juncus conglomeratus - og lyssiv - J. effusus.
Sverdlilje - Iris pseudacorus - spredte seg veldig
langsomt utover, selv om hver enkelt plante var
kraftig, isolert sett. I den nedre del av rensesloy-
fen, hvor neringstilgangen var mindre, fant vi sto-
re bestander av ryllsiv, krypsiv - Juncus supinus
- og strandr6r. Det vannet som ikke pumpes opp i
rensesloyfen fra bioreaktoren, fAr forst et opphold
i en dam far det ledes tilbake i Madlabekkens
gamle utlop til Mosvatnet. I denne dammen vok-
ser det bred dunkjevle og kalmusrot -Acorus cala.-
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rnus - side om side. Bred dunkjevle sprer segimid-
lertid raskere enn kalmusrot. Greiner av pil som
opprinnelig var benyttet for 6 hindre at kalmusrot
og bred dunkjevle losnet fra bunnen ved stor vann-
f6ring, satte ogsA nye skudd i det naringsrike van-
net.

Gaute Slaattebrak

26.6. Sondagstur til Oyastglemyra/Ritland i
Hjel-meland
T\rren gikk til Svodene som ligger litt gst for myra.
6 personer mgtte. - Tlass i dArlegt ver fann me i
overkant av 100 planter. Av disse kan nevnes:
Norsk malurt - Artemisia norvegica, bakkesote -
Gentianella campestris, bergfrue - Sarifraga coty-
ledon, wdsildre - S. oppositifolia, gulsildre - S.
aizoid,es, bergveronika - Veronica fruticans, bj4n-
nebrodd - Toficldia pusilla, blankston - Carex
saratilis, svartstorr - C. atrata, dvergiamne -
Selaginella selaginoides, fiellbakkestjerne
Erigeron borealis, gronkurle - Coeloglossurn uiri'
de, reinrose - Dryas octopetala, sm6bergknapp -
Sedunt annuun';, taggbregne - Polystichum lonchi-
lis - og korallrot - Corallorhiza trifid.a.

Leiv Krumsuik

1.8. kveldstur til Reve og Hodne i Klepp
7 deltakarar var med. Omridet er ei strand med
rullesteinar og singel. Skrininga ov€rnom var kul-
turbeite med lite av botanisk interesse. Attmed eit
sig vaks tiggarsoleie - Ranunculus sceleratus - og
landoyda - Senecio jacobaea. P& stranda dominer-
te raudsvingel - Festuca rubra - inst, og strand-
arve - Honckenya peploidcs - lenger ute. Her
fanns sylarve - Sagina subulata, ostersurt -
Mertensia maritima, sodaurt - Salsola kali - og
strandkil - Crarnbe maritima - i frukt. Eit lite sig
lenger borte hadde myrsaulauk - Triglochin
palustris, nebbstorr - Carex lepidocarpa - og blA-
storr - C. flacca. SmAnesle - Urtica urens - og
vassveronika - Veronica anagallis-aquatica - var
eit uvanleg innslag og vaks blant steinar lAgt i
stranda. Inne i ei bukt fanns sanddyner med sand-
fiw - Ammophila arenaria - og dvergsmyle -
Aira praecax. Den bratte skrininga innanfor og
rullesteinane giorde at stranda var lite kulturpi-
virka.

Torfinn Reue

11.8. Kveldstur til Orresanden i Klepp
Turleder: Svein Halsne

4.9. sopptur til Vagleskogen i Sandnes
9 deltakarar var med. Vagleskogen er planta med
mest gran, furu og litt lerk og bjOrk. Det var mykje
av barn6lsopp - Micrompha,le perforans, svart-
riske - Lactarius necator, spiss giftslorsopp -
Cortinarius orellanoides - og raudnande fluesopp
- Amanita rubescens. Av gode matsoppar var det
mest steinsopp - Boletus edulis, brunskrubb -
I*ccinurn scaber, svartbrun rgyrsopp - Xerocomus
badius - og mandelkremle - Russula integra.
Elles kan nemnast krittgsterssopp - Pleurocybella
porrigens, raud fluesopp - Amanita musca.ria, ein
kvit fluesopp - A. uirosa, blodroyrsopp - Boletus
erythropus, vanleg sleipsopp - Gomphidius glutin-
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osus, ekte kantarell - Cantharellus cibarius,
kanelslorsopp - Cortinarius cinnamomeus, floyels-
royrsopp - Xerocomus subtornentosu,s, mjolsopp -
Clitopilus prunulus, gulraud kremle - Russula
decolorans, lerkesopp - Suillus greuillei, sandsopp

- S. uariegatus, smorsopp - S. Iuteus, svartkremle
- Russula nigricans - og raudbrun peparriske -
Lactarius rufus.

Torfinn Reve

I Stavanger kommune finnes ikke systematiske
opplysninger om botaniske verdier innen den kom-
munale virksomheten. PA foresporsel fra miljo-
vernsjef T. E. Sorensen har Botanisk forening
utarbeidet en oversikt over biotoper med stort
artsmangfold, og hvor det finnes sjeldne og verne-
verdige planter, lav og moser.

!estlandsavdelingen.
Arsberetning 1994
Styret
Styret har i perioden best6tt av Per H. Salvesen,
leder; Hege Nordby, kassere;; Heike Miitter, sek-
reter; Tor Tonsberg og Age Paus. Varamed-
lemmene Ane Merete Bolstad, Jon Arvid Grytnes,
Per Gerhard Iblen, Trond Arne Kvitvik og Anita
Lokna, har deltatt i styrets arbeid. Styret har hatt
3 moter. Revisorer har vert Steinar Handeland og
Bjgrn Moe.

Moter
Foreningen har hatt 6 moter foruten Arsmotet.
Det er i tillegg planlagt et julemote i samarrange-
ment med det pitroppende styret. Motene har
vert holdt pi tirsdager i en uformell form,
omkring bordene i lunch-rommet, Botanisk insti-
tutt, med fra 17 til 30 frammotte. Dette er en pen
gkning fra sist 6r. Foredragene omfattet reiseskil-
dringer sAvel som natur- og kulturhistoriske tema:

Per Magnus Jorgensen: P6skebotanikk i Portugal
(julemste 1993)

Mary Losvik: UtslAtter i Hardanger - kulturland-
skap i ferd med 6 forsvinne

John Birks: Botanists in the Colorado Rockies.
USA

Age Paus og Bjorn Moe: Vestlandets tidligste flora
etter siste istid - hvor kom plantene fra, og
hvor er de n6?

Ellen SkjOlberg: Nytteplanten lin - Linum usita-
tissimum - og dens historie

Peter Emil Kaland: Lyngheisenteret pi Lygra i
Lind6s - arbeidet med 6 levendegiore kystens
kulturhistorie

Plantedag i Naturhistorisk museum
4.9. arrangerte Enhet for utadrettet virksomhet
ved Mus6et og Botanisk forening, Vestlands-
avdelingen, en plantedag ved Mus6et. Medlemmer
av Botanisk forening demonstrerte pressing av
planter, og publikum kunne fd hjelp til plantebe-
stemmelse. Borghild Andersen viste hvordan en
kunne bruke pressede planter til lage kort av, og
mange besokende benyttet sjansen til 6 lage ett
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eller flere kort som de fikk med seg gratis. Endel
barn fikk studere moser i stereolupe. Steinar
Handeland fra Det norske arboret solgte fro av
sjeldne hageplanter og diskuterte hageproblemer
med interesserte frammotte. Ca. 30 mennesker
besokte arrangementet. Vi savnet informasjons-
materiell fra Botanisk forening!

Lokalflora-prosjektet
Vestlandsavdelingen har tatt m6l av seg til A

bidra aktivt i den langsiktige detaljkartlegging av
Bergenshalvoyas karplanteflora. BjOrn Moe har
vert koordinator for dette arbeidet.Yiholdt Lokal
florad.ugnad s6ndag 29. mai, med tur pA
Lyderhorn ved Bergen. Det deltok 3 medlemmer,
og vi bidro med krysslister for 6 UTM-ruter ir 1

km. - Vi gikk hovedveien opp fra Gravdal til top-
pen av Lyderhorn, og returnerte samme vei.
Langs veien oppover fra Gravdalsvika, UTM6p56:
KN 93 01, fant vi en flora svert rik pA forvillede
arter. Noen er sannsynligvis kommet fra hagen
ved et revet hus ner kanonstillingene ovenfor
Kvarwen, f. eks. sverdlilje - lris pseudacorus, gul
daglilje - Hem.erocallis lilioasphodelus, ornerot -
Bistorta major, hagehtpin - Lupinus polyphyllus,
hagerips - Ribes rubrum, krypfredlgs
Lysinachia nummularia og krypjonsokkoll -
Ajuga reptans. Gran - Picea abies,varlig edelgran
- Abies alba, europalerk - Larix decid.ua - og bok
- Fagus syluatica - er sikkert opprinnelig plantet i
skogen her, men forynges alle med frg. Det samme
gielder platanlonn - Acer pseudoplatanus, rgdhyll
- Sambucus racerlosa - og blankmispel -
Cotoneaster lucidus - som spres fra bebyggelsen
lenger nede. Mer overraskende var 6 finne flere
eksemplarer av av spisslonn - Acer platanoides,
b6de store (sannsynligvis plantet) og tydelig frO-
formerte sm6planter. Dagen hoydepunkt var like-
vel et storre antall eksemplarer av breiflangre -
Epipactis helleborine - som tittet opp flere steder
omkring kanonstillingene og mellom murer og
steintipper ved hustuftene (Ho: Bergen,
Lyderhornsveien ovenfor Kvarven, 120 m, KN
929-930 016). - Et av mAlene for dagen var 6 finne
fiellplanter, og sjekke en gammel rapport som
tyder pA at reinrose har vokst pA Lyderhorn.
Reinrose fant vi ikke, og det var tynt med egentli-
ge fellplanter. Selv omkring toppen fant vi bare et
f6tall arter som ikke ogs6 er vanlige i lavlandet:
stivstarr - Carex bigelowii, rypeber
Arctostaphylos alpina - og fiellkrekling
Empetrum nigrurn ssp. hermaphroditum. I de
vestvendte bergene nord for SkAlevikvatnet, ned
mot Kvarven finnes ogsA hestespreng
Cryptogramrna, crispa, KN 92.01, og rosenrot -
Sedum roseo, KN 92.00-01. Den sistnevnte er
nevnt herfra allerede i beretninger fra kong
Christian fV's reiser.

Ekskursjoner 1994
9.4. "Vinterbotamikk' ved Hagavik i Os
Vi var 8 fremmotte pi kaien i Hovlandsvik, der
nvinterbotanikk' var tema. Fgrst gikk vi i parken
ved kysthospitalet, og fikk se Rhod.odendron og en
del planta bartrer, bl. a. store eksemplarar av
skjermtre - Sciadopitys verticillata, mammuttre -
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Sequoiadendron giganteum - og bl6 atlasseder -
Cedrus atlantica'Glauca'. Stormen i januar hadde
fart stygt med enkelte av de store trerne, og flere
var g6tt over ende. Blant disse var det hoyeste tre-
et i parken, en koloradogran - Abies concolor - pit
33,5 m. Endel bartreslag sA vi forvillet i store
mengder ogse utenfor parken, spesielt sitkagran -
Picea sitchensis - og vestamerikansk hemlokk
Tsuga heterophylla, de opptr6dte bl. a. som pioner-
planter pA en hogstflate i nerheten. Til avslutning
lerte vi A kjenne noen av v6re vanlige lovfellende
trer og busker i vinterdrakt: osp - Populus tremu-
lo, selje - Salix capreo., svartor - Alnus glutinosa,
hassel - Corylus auellana, b4k - Fagus syluatica,
eik - Quercus sp., alm - Uhnus glabra, rogn -
Sorbus aucuparia, hegg - Prunus padus, platan-
lonn - Acer pseudoplatanus, hestekastanje -
Aesculus hippocastanurn, lind - Tilia cord,ata - og
ask-Frarinus excelsior- 

per G. Ihren

5.5. Lavekskursjon i Johan J. Ilavaas'
fotspor i Granvin
En gruppe fra Bergen motte ekskursjonsdeltakere
fra Granvin (inklusive kommunepolitikere og
lokalpressefolk) og fra Kvam, ved sgrenden av
Granvinvatnet. T\rren gikk fgrst opp til gArden
Havis der Jon Havis, sonnen til lichenolog Johan
Havaas, tok imot oss. Her fikk vi besiktige bok- og
sertrykksamlingen til Havaas, samt en del her-
barieplanter som var blitt igien pA HavAs. Vi dro
opp til SkAlsete og Haokjodn (H6tjorn), begge
er kjente Havaas-lokaliteter. Mesteparten av
turen gikk vi pA sno dessverre - vi burde vert en
m6ned senere ute. De interessante lavene pA
Steinseterhorgi og SnOeggen, f. eks. Stereocaulon
subdenudatum Hav. - og skorpesaltlav - S. tor-
nense, angitt sorrt,,Toninia leucophaeopsiso, som vi
p6 forh6nd hadde blinket oss ut, fikk derfor stA i
fred for oss. Lawegetasjonen ved Skilsate var
pAfallende frodig med mye epifyttisk strylav -
Usnea - og skrubbenever - Lobaria scrobiculata.
For oss fra Bergen var det godt 6 vite at en pustet i
forurensningsfri luft! Ekskursjonslederen innhen-
tet tillatelse til e fla en rog'n for nydelig eksikkat-
materiale av Caloplaca sorocarpa (samlet av
Havaas i Granvin allerede i 61 1900 og distribuert
i Havaas: ul,ichenes exsiccati norvegiaeo nr 24).
Stor takk til herr og fru Havis og Ovrige familie
for giestfrihet og falge i fiellet! En uforglemelig og
annerledes ekskursjon!

Tor TLnsberg

18.6. Sommerekskursjon til Nautoy, Stord
Veret var riktig ruskete, men de 9 frammgtte (3
fra Bergen, de ovrige fra lokalforeningen i Sunn-
hordland) la trostig ut til Ruvika p6 Nautoy. Vi
gikk langs stranden rundt nordenden av oya, var
innom Sl6tteholmen og besA planlagte bro- og vei-
tras6er for Trekantsambandet. Vi besOkte et
jaspisbrudd, hvor det i steinalderen ble tatt ut
emner til kniver og annen skjereredskap. Turen
gikk videre fra Venjavika Ostover til NautOy-
sundet og tilbake til Ruvika.

Nautoy er for en stor del kledt med med relativt
artsfattig furuskog. Mye av skogen er plantet, og
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furuproveniensen synes ikke alltid 6 vere sted-
egen. Innimellom, serlig i br6t, sees fragmenter
av en rikere flora. Arter som gikk igien var blank-
burkne - Asplenium adiantum- nigrum, fagertogn
- Sorbus meinichii, rognasal - S. hybrida, berg-
flette - Hedera helix, sanikel - Sanicula europaea,
blodstorkenebb - Geraniurn sanguineurn, kusymre
- Primula uulgaris, kristtorn - Ilex aquifolium,
ramslgk - Allium ursinurn, vdrmarihAnd - Orchis
mascula - og hjertegras - Briza media. I
Venjavika, UTMBp5e: LM 97 27,fant vi dessuten
engstarr - Carer hostiana - og skogstarr - C. syl-
vatica. - Spesielt interessante var store strandfla-
ter med kortvokst eng i de grunne vikene pA nord-
siden av 6ya: Ruvika og nordre del av Breivika,
LM 97 28. Her fant vi store forekomster av bl. a.
rustsivaks - Blysmus rufus, bogestart - Carex
maritirna - og musestam - C. serotina ssp. pul-
chella. - Steinsholmen NE for Foyno, LM 977-978
283-284, framstAr som en liten perle, med frodig
vegetasjon, og en konsentrasjon av arter som er
ganske pAfallende. Her sto arter som ellers ikke
var 6 se, som vassmynte - Mentha aquatica, ake-
leie - Aquilegia uulgaris, blodtopp - Sanguisorba
officinalis - og sverdlilje - lrls pseudacorus.
Sannsynligvis skyldes artsrikdommen at
Steinsholmen ikke har vert like intenst brukt som
omrAdet forgwig. To former av fagerrogn, som hit-
til bare er sikkert p6vist pA Moster i Bgmlo, ble
ogsa funnet her side om side i blomst.

27-28.8. Helgetur til Herand i Hardanger
9 deltakere ankom lordag til Bakkatun ved
Vasselvatnet. Vi besteg SAta (902m). Stort sett ble
vi ovenfor skoggrensen (Jondal, ved turistl6ypa
mot SAta SV for Grimevatn, 640-700 m, LM 58 92)
m4tt av en artsfattig, sterkt oseanisk preget myr-
og lyngvegetasjon (bra med modne molter!). Blant
arter verd 6 nevne her er rypebunke - Vahlodea
atropurpurea - og snipestarr - Ca,rex rariflora,
som var forbausende vanlige, dessuten dukket
smitveblad - Listera cordata - opp. I et seint sng-
leie lenger oppe (860-890 m, LM 591 916) stgtte vi
p6 jokelstarr - Carex rufina - s€rmmen med et
eksemplar av jemtlandsrapp - Poa jemtlandica.
Flekker med mer eksklusive fiellplanter finnes
hist og her like ved den vestre toppen pA SAta, LM
59 91, langs striper med skifer og kalkstein i den
ellers ganske harde bergarten (konglomerater m.
m.). Utvalget omfatter: marinokkel - Botrychium
Iunaria, gulsildre - Saxifraga aizoides, rodsildre -
S. oppositifolia, jAblom - Parnassia palustris, sn6-
sote - Gentiana niualis, bjOnnbrodd - Tofieldia
pusilla, kastanjesiv - Juncus castaneus, hirstarr
- Carex capillaris - og blankstarc - C. saxatilis. -
En kveldstur til ura under Ravnaberget (Jondal,
Sevarhaugen, 0-50 m, LM 548-553 931-932)
avslgrte en interessant flora pe t4fie berg nede
ved sj6en, med forekomster av bl. a. svartola -
Asplenium septentrionale x trichornanes - sammen
med foreldreartene, vanlig lodnebregne - Woodsia
iluensis, fiell-lodnebreg:ne - 17. alpina - og stein-
storkenebb - Geranium columbium. I krattet
innenfor vokste bl. a. barlind - Taxus baccata,
fagerrogn - Sorbus meinichii, bergasal - S. rupico-
la - og norsk asal - S. noruegica.
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Sgndag gikk turen til Sandalsstglen, og videre
inn til Tostolen og opp i fiellet i Soleidalen.
Hjemturen la vi over Botnane og mot
Vatnasetnuten (995 m) ned langs Vatnasetvatnet.
- Floraen i fellet her er ikke spesielt rik, men i
br6t og langs sigevassflater avslorer spredte
eksemplarer av mer kravfulle arter at berggrun-
nen ikke er helt fattig likevel. I et sig mellom
Sanddalsstolen og Tostolen, 940-950 m, LM 616-
619 911-916, fant vi eksempelvis dvergjamne -
Selaginella selaginoides, myrtevier - Salir myrsi-
nites, r4dsildra jiblom, flekkmure - Potentilla
crantzii, bakkesote - Gentianella campestris, hir-
starr, fiellstarc - Carer norvegica ssp. norvegica,
agnorstarr- C. microglochin-og gulstarr -C. fla-
uo. I skrAningen sorost for Vatnasetnuten mot
Botnane (880-950 m, LM 610-617 926-929) dukket
mer spennende arter opp. Pi omdannet skifer og
knollekalk, som tildels var forvitret til grus, med
1-2 dm h6ye rygger av hardere lag, hadde kalkkre-
vende planter funnet seg til rette. Rynkevier -
Salix reticulafo, snosildre - Saxifraga niualis,
bergfrue - S. cotyledon, reinrose - Dryas octopeta-
la, snasate, en hvitblomstret form av bakkesote -
Gentianclla campestris f. alba, fiellbakkestjerne -
Erigeron boreaLe, myrsaulauk - Triglochin palus-
tris - og kastanjesiv - Juncus ca.staneus - rakk vi
6 fA med oss fOr dagen ble for kort. En rublom fant
vi forresten. Den stemmer i alle karakterer med
floraens beskrivelse av tinderublom - Draba cacu-
minum, med nermeste sikre funn ved Bl6isen pA
Finse. Vi overlater til ekspertene 6 avgigre saken.
Spennende var det iallfall, og vi er overbevist om
at flere nye arter for Folgefonnhalvoya - og sik-
kert mer spennende arber - er A finne, om en vil gA
litt og lete.

18.9. fil Gullberg og Hysstad pi Stord
T\rren ble arrangert sammen med Botanisk fore-
ning, Sunnhordland. Frammotet var stort, inklu-
dert lokalpresse og representant fra kommunen
var vi 23 deltakere som fulgte grusveien fra
Leirvik sorover mot Gullberg. Pd oversildrete,
skrinne kalkberg ved Sponavikjo, LM 043 316, sto
makkmose - Scorpidium scorpioidcs, vill-lin -
Linum catho,rticum, blAstarr - Carer flacca, hjer
tegras - Briza media - og myrsaulauk -
Triglochin palustris. Vi noterte ogsi en interes-
sant lokalitet for moser i en bergvegg like sgr for
Sponavikjo. M6let for turen var de bratte bergene
pA sOrsiden av Gullberg, LM 042-043 314, hvor
Norges antakelig storste forekomst av den meget
sjeldne skjellporelav - Sticta canariensis, vokser
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pA kalkstein i varmekjer lauvskog med dominans
av alm - Ulmus glabra, lind - Tilia cordata - og
ask - Fra.xinus excelsior. Skogen er tydeligvis i
giengroing, flere av de store trerne er gamle sty-
vingstrer, og rikelig forekomst av berberiss -
Berberis uulgaris, bulkemispel - Cotoneaster bul-
lafo, dielsmispel - C. dizlsianus - og platanlgnn -
Acer pseud.oplatanus - viser sterk pdvirkning fra
hagebruket i omr6det. Men lokaliteten er svert
artsrik, og vi noterte oss barlind - Taxus baccata,
villapal - Malus syluestris, fagerrogn - Sorbus
meinichii, bergasal - S. rupicola, begerhagtorn -
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla, kist-
torrt - Iler aquifoliurn, bergflette - Hedera helix,
blankburkne - Asplenium adiantwn-nigrum,
maurarve - Moehringia trineruia, vanlig 6kerm6-
ne - Agrimonia eupatorio, blodstorkenebb -
Geranium sanguineurn, kusymre - Primula uulga-
rls, gieldkarve - Pimpinella saxifraga, sanikel -
Sanicula europaea, myske - Galium odoraturn,
breiflangre - Epipactis helLeborine, skogstarr -
Carex syluatica - og hestehawe - Arrhenatherurn
elatius - blant flere. - Lenger mot vest, under ber-
get ved Urdastranda, LM 037 313, ante vi ogs6
smA forekomster av skjellporelav, og dessuten
skogfredlos - Lysirnachia nerLorunl, slakkstarr -
Carex remota - og skogsvingel - Festuca altissima.
- Noen av oss gikk fra Hysstad nordover forbi
Haga. I et skogholt av svartor, LM 056 357, sto en
st6rre bestand av klourt - Lycopus europaeus -i blomst. I det sterkt beitepregede landskapet
utover mot Hovaneset finnes endel st6rre, fritt-
stiende kristtorntrer, og i en liten svartorbestand
danner kristtornen et tett, beskyttende og "sint"kratt omkring orestammene. Lenger ute finnes
kratt av norsk bjornebar - Rubus nemoralis, som
holdes lavt av beite, og som bar store mengder av
modne og velsmakende bjorneber. Milet for den
lille avstikkeren var den merkelige forekomsten
av rgdsildre - Saxifraga oppositifolia - i de vind-
slitte kalkklippene ytterst pA neset, LM 060 347.
Forekomsten er svart liten, og er noe utsatt for
interesserte hageeiere, men viste seg e v@re i god
stand. Sammen med rgdsildren stdr ogsi bl.a.
knopparve - Sagina nodosa - og gulsildre -
Sarifraga aizoides.

Per Saluesen

Tr6ndelagsavdelingen har ikke sendt 6rsrap-
port for 1994.

Nord-Norsk avdeling har ikke sendt arsrapport
for 1994.
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