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Kjemiens rolle i lavsystematikken
THE ROLE OF CHEMISZ.RY IN LICHEN SYSTEMATICS

PrQaeforelesning oaer selwalgt emne for den filosofish"e doktorgrad
25. april 1968, noe omarbeidet for publihasion

Av
HILDUR KROG 1

Helt siden Schwendener i midten av forrige i.'r'hundre fant at lavene
bestod av sopper og alger som levde i en form for symbiose, har det
vart stadige vanskeligheter med nomenklaturen og artsbegrensningen
i denne plantegruppen. Etter nyere nomenklaturregler (International
Code of Botanical Nomenclature 1961, art. l3) er lavene a betrakte
som sopper og skal klassifiseres bare etter soppens egenskaper, uten
hensyn til algen. Men lavsoppene er i sitt samliv med algei blitt si
omdannet og spesialissrt at det med vire ni.vrrende metoder er prak-
tisk talt umulig 6. inkorporere dem i soppsystemet. Dyrker man soppen
og algen hver for seg, danner soppen udefinerbare kulturer som har
svart lite til felles med den laven den er isolert fra. Alger isolert fra
forskjellige individer av samme lavart danner kloner som varierer
bide morfologisk og fysiologisk. I enkelte tilfeller har endatil for-
skjellige algearter blitt isolert fra samme lavarr.

Lavene utmerker seg som gruppe ved i produsere kompliserte
organiske forbindelser som gf,r under navn av lavsyrer eller lavstoffer.
De- fleste er fargelpse, men det forekommer fargede stoffer, da gjerne
gule eller orange pigmenter. Av disse pigmentene er endocrocin,
parietin, polyporsyre og telephorsyr.e funnet ogsi i ulicheniserte
sopper. Blde licheniserte og ulicheniserte sopper produserer fettsyrer
som er nar beslektet med hverandre.

- De fleste lavsyrer er svake fenolsyrer av typen depsider og depsi-
doner (fig. l).

Mens stoffer av denne typen er svart utbredt blant lavene, har bare
et eneste depsidon, nornidulin, blitt isolert fra ulicheniserte sopper.
Enkelte sopper produserer riktignok stoffer som kan tenkes i vrre
forstadier til d-epsider, men disse er ril gjengjeld ikke kjent fra lav.
Det finnes altsi visse fellestrekk i lavenes6g d'e ulichenis.ite ,opperres
kjemi, men de aller fleste lavstoffer er spesifikke for lav.

r Farmas/ytisk institutt, Universitetet i Oslo
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Gffi-.Crr@;re)
Fig. l. (l) Depsidskjelett og (II) depsidonskjelett.

1tl nepttae nucleus and (II) depsidone nucleus.

Man har funnet at enkelte alger kan produsere depsidlignende
ranniner, men ingen kjente lavsioffer hai noensinne blitt isolert
fra en alge.

LavstoTfene har vart gjenstand for kjemikernes interesse helt siden

begynnelsen av det 19. arhundre. Det var spesielt tyskerne Hesse og

Zo"pf som la grunnlaget til den moderne 
-lavkjemien, og datidens

vit'en om lavst6ffenes l.iemi Ute ypperlig opPsummert av Zopf (1907)

i hans klassiske avhandling: .Die Flechtenstoffe in chemischer, bota-

nischer, pharmakologischei und technischer Beziehungo. Dette arbei-

det blir iremdeles konsultert og sitert av lavkjemikere'
I sin avhandling pipekte zopf. at der innen stprre eller- mindre

systematiske enhetir, som slekter, familier og ordener,.hersket visse

kiemiske overensstemmelser. Han filosoferte over riktigheten av i
st"ille opp et fylogenetisk systern basert ensidig pfl morlologiske karak-

t.r.., 69 antider" at denne ensidigheten kunnC motvirkes ved innf/-
ringin iv et'biologisk-kjemisk moment.-Med andre ord at man ved

i ti hensyn til kjJmiski karakterer med st/rre sikkerhet kunne be-

d/mme sammenhtngen i et naturlig system. Men si lenge identifise-
ringen av lavstoffeni krevde kompliserte kjemiske analyser, kom de

til -i spille relativt liten rolle for systematikeren'
Bevisst anvendelse av klemiske karakterer i lavtaxonomien begynte

i realiteten i 1866, da deniinske lichenologen Nylander meddelte sine

observasjoner over de fargereaksjone-r som kalsiumhypokloritt og

kalilut, irver for seg eller kombinert, fremkalte n{r d9 reagerte med

visse stoffer i lavthillus. Han si disse reaksjonene i relasjon til arten,
og erklarte med begeistring at ni kunne den mest uerfarne lichenolog
,liille ft. hverandie arter som ellers ofte ble blandet sammen.

Nylander sl i teorien ikke helt bort fra de morfologiske-karakterene.
Han menre at to arrer alltid ville vrre morfologisk forskjellige, men

at morfologiske karakterer kunne vrere langt vanskeligere fl bed/mme
enn kjemiike karakterer. Pl den annen side kunne en observert

kjemist forskjell anspore botanikeren til i lete etter molfologiske
v'ariasjoner som kut ri.3e ikke var sl i/ynefallende. Dette forhindret

II
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imidlertid ikke at Nylander i praksis ansfl kjemiske karakterer alene
som fullgode artskarakterer.

Tidligere lavsystematikere hadde nok ubevisst benyttet kjemiske
karakterer i sin taxonomi, sonr f. eks. usninsyrens gule farge eller
fumarprotocetrarsyrens bitre smak, men man mi gi Nylander kreditt
for at han innf/rte den biokjemiske sysrematikk i lichenologien, enda
han var fullstendig uvitende om fargereaksjonenes kjemiske bak-
8runn.

Verdifull som Nylanders oppdagelse av fargereaksjonene pi. lav-
thallus var, siL kom den til i bringe lavkjemien i miskreditt hos hange,
vesentlig fordi reaksjonene ble misbrukt til beskrivelse av en mengle
meningsl/se nye arter. Et avskrekkende eksempel pi dette var-de
hundrevis av nye taxa som ungareren Gyelnik beskiev i 1930-irene,
ofte 

^basert 
p1 sm1 forandringer i fargereaksjonene, uten hensyn til

morfologiske karakterer eller kjennskap til aiten i felt.
Vi vet ni ar en fargereaksjon pfl thallus er en meget grov test pi

hvilke stoffer laven inneholder. De fleste reaksjonine-er gruppe-
reaksjoner som er felles for en rekke stoffer, og reiksjonens iniensilet
varierer gjerne-med de-n mengde av lavsroffer iom foreligger. Selv pi
sitt b_este vil fargereaksjonene vere meget tvilsomme llriterier for
atskillelse av arter.

..I 1934 fant.japanere-n Asahina 9t nytt fargereagens, parafenylen-
diamin, som fikk stor betydning til pivisninf av -stoffei eiler itoff-
grupper i lav. Langt viktigere var dei imidlerlid at Asahina i irene
1936-39 utviklet en mikroljemisk metode til identifisering av lav-
stoffer. Derved ble en mer eksakt viden om artenes kjemiske-innhold
qbJ:"Sg,lig for lavsystematikeren. Ved hjelp av enkie midler, noen
fi kj.emikalier, en hjemmelaget ekstraksjonsbyrette, en spritlampe og
et mrKroskop, var_det r lppet av noen ganske fi timer mulig i bestem-
me inholdet av lavstoffer- i sm_6. fragmenter av thalrus. 

"prinsippet

Pygg.t 
pfl ekstraksjon av lavsroffene med organiske opplpsningsilid-

ler, inndampning, og omkrystallisering i heli spesielle ieagensir. De
karakteristiske krystallene som danneJ pi denne miten kin identifi-
seres i mikroskopet, best- i polarisert lys (se Krog l9b0).

Asahinas metode er ikke ufeilbar, men den 
"er i senere ir blitt

supplert med andre forholdsvis enkle metoder, som f. eks. tynnskikts-
kro-matog-rafi, og mulighetene foreligger ni. til a. besremme innholdet
av lavstoffer i thallus temmelig n/yaltig, selv for en botaniker uten
spesialkunnskaper i kjemi.

Asahina var ikke bare kjemiker, han var ogsi taxonom, oE han
anvendte kjemiske karakterer i stor utstrekning i sin taxonomi."Hans
argum_ent for dette var fplgende: l)et er soppin som gir laven dens
morfologiske form. Nflr to tilsynelatende identiske iiv produserer
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forskiellise lavstoffer, m5. dette bero pi en forskjell i algel' En sopp

,q. to'mUlierr med en alge B mfl betraktes som forskjellig fra soP.Pen

e t"r"Ui""rt med algenbr (Asahina1937). Dette argument har mistet

sin attualitet niLr tivett stut klassifiseres etter soPPe-ns. egenskaper

alene. Tvert imot, hvis Asahinas resonnement var rrktlg, matte vl

idaE se helt bort fra klemiske karakterer i lavsystematikken.-Ift;g; 
konservativd lavsystemati\.tl:l med bekymring pi den

kiemotaxonomiske utviklingen, og i l95l foreslo den amerikanske

lichenologen Lamb at kjemiske variasjoner, skulle-registreres^ som

..fr"-i.uistrainsr, pi norsk best oversatl med kjemiske raser. Pi den

miten ville man fi med de viktige kjemiske opplysningene uten 6L

ffi,rd.;;;onomien med en *.lgl. overfl/dige-navn. Lambs forslap;

ble godt mottatt av mange 
"u 

*'iie samtidige lichenologer, men slett

ikkdav alle. Noen foretrekker i uttrykke rent kjemrsk varlasJon Pa

varietetsniviet, andre, srrlig noen av de yngre amerikanske torskerne'

gt; i; for i iillegge kjem"iske karakterer-betydning som artskarak-

terer.
Vi har her vrrr inne pi to forskjellige retninger innen den lichen-

ologiske kjemotaxonomien. Den ene er Zopfs prinsipp' :oP gf "'pi it kieniiske overensstemmelser innen de h/yere enheter i sy-stemet

[;;L;iy* sammenhengen i et naturlig system' Den andre er Nylan-

i".t pt1'"trpp, som dreler seg om anvendelse av kjemiske karakterer

som artskarakterer.-- 
Vi "t"i se pe en del eksempler som, belyser Zopfs prinsipp' nemlig

den kiemiske sammenheng irinen de h/yere enheter i systemet'----r"d"if 
I viser 4e kiemiike forhold hos en del arter innen slektene

H, b o Ev mn ia, C aa ernitlar ia, P se u deu e rn ia q' M en e gazzia' -Disse 
artene

frii uii! fra tid til annen vrert inkludert i slekten Parmelta, noe som

ii.-J.r., er vanlig praksis (med unntak av cauernularia sorn gjeTe
blir oppfatt"t ,ori egen slikq' De har."q:t .t'tl'.u*l'^:Iil:-ut fra
parmitia som en ege*n slekt Hypogymnia (Nylander 1896' Rdsiinen

iS+i, frog l95l). Xrtene i dissi fiie slektene viser st/rre slektskap

i;;y[;;"..rn dL gj/r med andre arter i slekten parmelia. I tillegg

til eri temmelig en"sartet ytre morfologi har de alle en,svart' Proso-
plektenkymatisi underbatk som mangler rhiziner, mens de artene som

ii"";; i b-;r;da'a sens. strict. kan hJen varierende underbark, alltid
*.J-.niti".t. Kjemisk er gruPPen meg-et enhetlig.med sitt innhold
av physodessyre 

"(som -utt[lt i po,*ilio sens' -strict')- 
og atranorin'

BX<ie morfol6giski og kjemlske karakterer taler for at den-ne ry"PPel
blir skilt ut fri slektdn "Parmelia. Nir man opererer med fire forskjel-

fig" t1.tt.., skyldes dette anatomiske detaljer i over- tg.lidlt-"{
h5s de forskjeliige artene. Det er imidlertid meg-et som-taler lor at

det muligenJ our".r, heldigere lpsning i beholde ilekten Hypogmnia
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HYPOGYMNIA

austerodes

bitteriana

bitteri
duplicata

enteromorpha xx
imshaugii

intestiniformis +++
physodes

subobscura

tubulosa

vrttata

CAVERNULARIA
hultenii
lophyrea

PSEUDEVERNIA

consoclans

furfuracea I
II

MENEGAZZIA
terebrata

sP.
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sens. lat. og bruke de anatomiske karakterene til adskillelse av under-
slekter.

Teg har ogsi valgt I ta med et eksempel fra familien Umbilicaria'
,riri huo, d'et hai hersket uenighet om slektsinndelingen. Ytterlig-
hetene representeres ved pl den ene sid,en i inkludere alle umbili'
cariaceer i 6n slekt, Umbiticaria (Frey 1933), og pl den andre siden

i inndele familien i fem slekter, U mb ilicaria, A gyrophora, A ctinogyra,
Omphatodiscus og Lasallia, pL grunnlag av aPothecienes morfolo--gi

(Llano tgbg). Andre inndeliigei har qgsi vart forspkt. En oversikt
over disse er blitt gitt av Hakulinen (1962).

AGYROPHORA
leiocarpa

lyngei

rigida T
scholanderi

ACTINOGYRA
muehlenbergii

polyrrhiza +
pulvinaria

LASALLIA
papulosa

pensylvanica

pustulata

OMPHALODISCUS

crustulosa
aecussaA-T--

II
krascheninnikovii

spodochroa

virginis
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Alle arter i slekten Urnbilicaria sens. lat. har viktige morfologiske
trekk felles, som f. eks. den skjoldformede thallus som er hardt festet
til underlaget i ett punkt. Likheten mellom artene er ofte sl stor
at det kan vare vanskelig i plassere sterile eksemplarer i korrekt slekt
hvis man f/lger Llanos inndeling. Kjemisk er slekten meget homogen
(Tabell 2 qg 3).Gyrophorsyre forekommer hos de fleste arter, av og
til fulgt av smi mengder umbilicarsyre. Norstictinsyre forekommer i
varierende mengde hos enkelte arter, stictinsyre finnes i en kjemisk
rase av U. torrefacta, og et anthrachinonderivat er pivist i U, papu-
/osa. Den eneste av Llanos slekter som viser tegn til differensiering
i kjemisk henseende er Agyrophora,lrrvor norstictinsyre er forholdsvis
vanlig og gyrophorsyre sjelden, men stoffene er allikevel de samme

UMBILICARIAI2S4
angulata +
arctrca

=
caroliniana
cinereorufescens

cylindrica
deusta +
havaasii

hirsuta
hyperborea +
mammulata

phaea

polyphylla

proboscidea +
torrefacta I +

II
vellea

Tabell 2 og 3. Lavstoffer i slektene Agyrophora, ActinogTra, Lasallia,
Omphalodiscus og Urnbilicaria (Iam. umbilicariaceae). l: Gyrophorsyre.

2: Umbilicarsyre. 3: Norstictinsyre. 4: Stictinsyre.
5 : Hydroxyanthrachinonderivat.

Lichen substances in the ginera Agyrophora, Actinogyra, Lasallia, Omphalo-
discus and Umbilicaria ( fam. Urnbilicari.aceae). 1: Gyrophoric acid. [: Um-
bilicaric ncid. 3: Norstictic acid.. 4: Stictic a.cid.. 5. Hidroxyanthrachinon

deriaate.
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som i de /wige slektene. De kjemiske observasjonene stdtter derfor
i h/y grad Freys oppfatning av slekten Umbilicaria.

I 1952 gjorde Dahl oppmerksom pi at det i slekten Cetraria vat
korrelasjon mellom kjerniske karakterer og underbarkens anatomi,
slik at arter som inneholdt atranorin hadde en prosoplektenkymatisk
underbark, mens arter som manglet atranorin hadde en paraplekten-
kymatisk underbark. Han pipekte at den atranorinf/rende gruppen
inntok en mellomstilling mellom slektene Parmelia og Cetraria, og
foreslo at den skulle utskilles som egen slekt, Platysma Hoffm. Denne
ideen ble tatt opp og f/rt videre av Culberson & Culberson under en
taxonomisk bearbeidelse av slekten Cetraria pi verdensbasis. Det
har f{rt til opprettelsen av tre nye slekter, nerr.lig Asahin ea (Culberson
& Culberson 19651, Cetrelia og Platismatia (Culberson & Culberson
1968). Navnet Platysma kunne av nomenklatoriske gmnner ikke
brukes. Innen de nye slektene er det god korrelasjon mellom morfolo-
giske og kjemiske karakterer, og ner beslektede arter som tidligere
falt i forslijellige slekter er ni fprt sammen i naturlige enheter' Det
er et meget godt eksempel pi hvordan korrelasjonen mellom mor-
fologiske og kjemiske karakterer med fordel kan utnyttes i lavtaxo-
nomien.

Som eksempel pfl kjemiske karakterers anvendelse pl artsnivlet
kan nevnes Culbenons diskusjon av Ramalina siliquosa-komplekset
(Culberson 1967). Den tradisjonelle oppfatningen i Europa -har vart
at det finnes en temmelig variabel art, R. siliquosa, og muligens en
god art, R. curnowid, som skiller seg fra den foregiLende ved i ha
Jmalere lober og en thallus som er sterkt svertet ved basis. Culberson
foretok en meget grundig unders/kelse av populasjoner fra tre loka-
liteter pi De britiske /yer, henholdsvis i Scotland, England og Wales,
og en lbkalitet i Bretagne. I tillegg til dette studerte han -tilgjengelig
herbariemateriale. Han fant at R. siliquoJa se.ns. lat' hadde en meget
variabel kjemi. Alle eksemplarer produserte usninsyre i barken.
I margen kunne lavstoffer mangle, eller det ble produsert en rekke
forskjellige depsidoner. Pi grunnlag av kjemisk innhold delte Culber-
son komplekset inn i 6 forskjellige arter:

R.atlanti.ca Culb.. ..... ingenlavstoffer
R. stenoclada Culb. norstictinsyre
R. curnouil' Cromb. . ... . : .... stictinsyre
R.crassa(Nyl.)Mot. .... salaziniyre
R. siliquosa (Huds.) A. L. Sm. . . protocetrarsyre
R. druidaruzn Culb. ... . hypoprotocetrarsyre

f{an sammenliknet si kjemiske karakterer med de to morfologiske
karakterene lobebredde og sverting ved basis, og kom til at kjemiske
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Fig. 2. Den prosentvise fordeling av individer innen hver enkelt kjemisk
rase innen Rarnalina siliquosa-komplekset etter lobebredde og sverting ved
basis. Lobebredden er angitt langs horisontalaksen med intervaller pi
0,3 mm, og prosenten av individer i hvert enkelt intervall er angitt langs
vertikalaksen. Den skraverte delen av hver s/yle angir prosenten av individer

med svertet basis (etter Culberson 196D.
The percentage distribution of indiaid,uals of each chemical category uithin
the Ramalina sili,quosa complex by branch width (in conti,nuous size classes),
the ualues on the aertical scales being percentages of the sample for eac:h
chemical type. The percentage of inditi.duals with blackened lobes in each
size class is indicated by the darker part of the colurnn (after Culberson 1967).

karakterer til en viss grad var koordinert med morfologiske karakte-
rer, men ikke slik at man kunne forutsi hvilken art man hadde for
seg uten kjemisk analyse. Kjemisk variasjon gikk til dels pi tvers av
morfologiske karakterer (fig. 2).

Av herbariematerialet fremgikk det at de kjemiske artene til dels
hadde noe forskjellige arealer. Siledes var R. atlantica og R. steno-
clada utpreget oceaniske, R, crassa hadde den videste utbredelse, og
R. druidarunl, var mer sydlig enn de /vrige artene. Ellers forekom
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alle arter bide pi De britiske Qyer og i Frankrike, og bare 6n manglet
i Skandinavia, si noen stor geografisk variasjon ble ikke pivist.

Ut i fra de fakta som foreligger, er det vanskelig I finne grunnlag
for i splitte R. siliquosa-komplekset opp i 6 arter som bare kan skilles
ved kjemisk analyse. R. curnowii blir av Culbersorr angitt som stic-
tinsyrefprende, noe som sannsynligvis er basert pi analyse av tyPe-

eksemplaret. Men det er plfallende at det er de to rasene som enten
mangler lavstoffer eller f/rer norstictinsyre som utmerker seg ved en
smallobet thallus med h/y grad av sverting ved basis (se fig. 2). Det
er tydeligvis clisse som svarer til den vanlige oppfatningen avR.cur'
nowii, noe som ogsfl stemmer godt overens med at nettopp disse

rasene har en typisk oceanisk utbredelse. De kjemiske opplysningene
ville av en konselvativ taxonom mitte tolkes slik at man har to arter
som er morfologisk forskjellige, nemlig R. sili,quosa med fire kjemiske
raser, og R. curnowii (som dt kanskje mitte fi et nytt artsnavn, f' eks.

R. atlantica Culb.) med to kjemiske raser'
Culberson & Culberson (1967) foretok videre en /kologisk studie

av en R. si,liquosa-populasjon i et omride hvor fle_re kjemiske_raser
var representirt. Di valgte en lokalitet med e_1 godt utviklet Rama-
Iina-vigetasjon pi Holy-Island i Wales, en klippe med -eksponering
mot syd, veit og nord. Fra toppen til foten av klippen ble det lagt 6

vertikale profiler. Disse var delt inn i striper som bestod av ruter
pi 35 x 35 cm. Fra midten av hver rute ble det tatt l0-planter. De

080 eksemplarene som ble samlet pi denne miten, ble analysert
kjemisk og fordelt pi de 6 kjemiske rasene innen arten.

- Det visie seg at 96 /o av Plantene produserte enten stictinsyre,
norstictinslre eller hypoprotocetrarsyre. De som f/rte stictinsyre var
mest vanlige lengst nede mot sj/en piL vest- og sydveggen, hvor-de satt
aller mest- utsati. De hypoprotocetrarsyref/rende plantene derimot
dominerte det mest beskyttede omriLdet, nemlig nord/stveggen som

vendte ut mot en gresslette. De fi eksemplarene av denne rasen som
gikk over pi vestveggen ble funnet Overst pi klippen,-lengst fra sj/en.
I en inteimedirr ione med moderat eksponering fant man siL de
norstictinsyrefprende plantene. De ca. 3lo av eksemplarene som

tilh/rte den kjemiske iasen uten lavstoffer i margen, satt midt oppe
i den norstictinsyref/rende populasjonen.

At de forskjellige kjemiske populasjonene valgte /kologiske nisjer
med forskjelig grad av eksponCring tydet pl at man hadde med
genetisk betingede fysiologiske raser i gj/re.- Culberson valgte i gi bort fra den konservative taxonomien i
Ramalina siliquosa-gruppen av flere grunner. For det fprste mente
han at artsbegrepene iiliquosa og curnowil forhindret at man ble
oppmerksom pi -eventuelle morfologiske karakterer som mitte f/lge
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de kjemiske karakterene, og likesi at de gamle artsbegrepene bragte
sammen populasjoner som mitte ha forskjellig opprinnelse. Culberson
mente ogsi at det mitte vare galt fl legge st/rst vekt pi de variable
synlige karakterene som i stor utstrekning gflr over i hverandre og er
vanskelig i tyde.

I 1966 foretok Hale en interessant unders/kelse for i se hvilken
korrelasjon som fantes mellom morfologiske karakterer og eventuelle
kjemiske karakterer. Han tok for seg slekten Parmelia, med over 500
arter, som nylig var blitt studert pi verdensbasis. Han fant tydelig
korrelasjon mellom forekomsten av visse lavstoffer og viktige morfolo-
giske karakterer, som lobekonfigurasjon, marginale cilier og forgrening
av rhiziner. Han fant ogsi at O-metylerte stoffer (d.v.s. stoffer hvor
hydrogenet i en hydroksylgruppe er skiftet ut med en metylgruppe)
var assosiert med de mest komplekse seksjonene innen Parmelia, og
praktisk talt manglet i de seksjonene som var minst utviklet fra et
morfologisk synspunkt.

For h/yere planters vedkommende har det blitt vist at O-metylering
av anthocyaniner er en mekanisme $om er genetisk kontrollert av flere
gener, og at disse forbindelsene forekommer oftest i strukturelt
avanserte arter. O-metyleringer forekommer ogsi hos ulicheniserte
sopp, og i lav burde man derfor kunne vente et lignende enzym-
dirigert biogenetisk forl/p.

Hvis man brukte O-metylering som et kriterium, ville Cladonia
utmerke seg som en meget avanserr slekt, og likerlh Sphaerophorus.
Euernia ville vrre mer utviklet enn (Jsnea, og Anzia mer enn Parme-
Iia. Umbilicaria og Ochrolechia ville vere representanter for primi-
tive slekter.

Dette er intere$sante observasjoner, og et eksempel pl hvilken
retning de kjemotaksonomiske studiene av lav kan komme til I ta.

Idag, vel hundre er etrer at Nylander introduserte kjemiske karak-
terer i lavsystematikken, stlr vi fremdeles midt oppe i en diskusjon
om hvordan kjemiske karakterer skal anvendes. Den f/rste betingelse
for at anvendelsen av kjemiske kriterier skal vare berettiget i liche-
_nologien, mi vare at lavstoffene blir produsert utelukkende av sopp-
komponenten, uten algens medvirkning eller innflytelse. Det faktum
at de aller fleste sopp som isoleres fra en lav og dyrkes i renkultur
mister sin evne til fl danne lavstoffer, er en alvorlig indikasjon pi at
stoffene produseres av soppen og algen i fellesskap- Men dei behpver
ikke n/dvendigvis i vrre slik. Hvis vi renker pl at en lavsopp i
kultur mister enhver likhet med den opprinnelige laven, og at for;/k
pn i syntetisere lav fra isolerte sopp- og algekomponenter i beste fall
f/rer til udifferensierte kolonier som heller ikkC har stort med den
opprinnelige laven I gj{re, si mi vi innr/mme at det er vflr labora-
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torieteknikk det er noe i veien med. Vi mi se i /ynene at pi dette
omridet har vi ikke klart i etterligne naturen. At vi da heller ikke
kan fl den isolerte soppen til I syntetisere de riktige stoffene, beh/ver
ikke t bevise eller motbevise noe som helst.

Lavstoffene avleires i thallus som krystaller pi sopphyfenes over-
flate, i bark eller marg, aldri utelukkende i algeskiktet. Det skulle
tyde pi at det er soppkbmponenten som utskiller disse stoffene. Men
det & algen som skaffer ioppen karbohydrater og vitaminer' Man
kan derfo-r ikke se bort fra at-forskjellige fysiologiske algeraser muli-
gens kan produsere forskjellige naringssubstrater for sopPen, slik at
ioppenr sioffskifteprodukter kan komme til i variere. Dette vet vi
foi,itpUig ingenting om. Vi mfl n/ye oss med i trekke konklusjoner
ut fra de forhold som er observert.

Den store overenssternmelse rndllom kjemiske og morfologiske
karakterer innen de h/yere enheter i systemet tyder pi at begge typer
av karakterer er genetisk kontrollert og er knyttet til soppkomPonen-
ten alene. Hver-enkelt lavart oppviser som regel en forbl@ffende
kjemisk stabilitet. Pa rmelia perlatainneholder stictinsyre_og atranorin
hvor pi kloden vi finner den, uten i vrere pivirket av substrat, klima,
eller variasjoner i algesymbiont. Ogsi innen arten later det derfor til
at kjemiske karakterer har utviklet seg parallelt med de morfologiske
karikterene som har gitt laven sin egenart. Derved er k'iemiske egen-

skaper blitt et uvurderlig hjelpemiddel ved bestemmelse av arter.
Det egentlige problemet-oppstir fprst nir vi st@ter Pfl kjemiske

variasjoier som it<tce fplges iv morfologiske forskjeller. Her har vi
f6rst 69 fremst det forhold som omfattes av Lambs kj-emiske raser'
hvor eilavstoff kan vtre erstattet med ett eller flere andre lavstoffer.
I Thamnolia aermicularis kjenner man en kjemisk rase som inne-
holder thamnolsyre, og en annen rase som inneholder baeomyces-

syre og squamatsyre. Til tross for at de kjemiske- kar-akterene
her ikke f/iges av'morfologiske karakterer, later det til at de er vel
stabilisert. dfte har en kjemisk rase et geografisk areal som er for-
skjellig fra hovedrasene. Nlr det gjaldt Ramalina siliqu'osa-komp-lek-
sei s1 vi at de kjemiske egenskapene var korrelert med valget
av /kologiske nisjei. Det er meget som tyder pfl at man ogsi nir
det gjelder kjemiike raser kan se bort fra algens medvirkning.'- og ge
ut fii at dei foreligger en genetisk betinget egenskap, det vil si en
egenskap som man ieoretisk skulle kunne tillegge taksonomisk betyd-
ning. En svak genetisk forandring som har virket pi soppens- enzym-
systemer, kan ha gfltt forut for og uavhengig av morfologisk utvik-
ling. Dette kan muligens tas som tegn pi en begynnende artsdannelse,
men om en morfolog'isk utvikling vil komme til i f/lge den kjemiske
utviklingen eller gi pi tvers av denne, vet vi ingenting om. Derfor
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er det pe det nivrrende tidspunkt mest fordelaktig fl registrere kje'
miske egenskaper som kjemiske raser utenfor rammen av den formelle
taxonomi.

Det finnes ytterligere en form for kjemisk variasjon. Det er fore-
komsten av de sikalte (accessory substancesu, stoffer som opptrer
eller uteblir helt tilfeldig hos en art. Som eksempel kan nevnes at
alectoronsyref/rende arter ofte, men slett ikke alltid, kan ha o-colla-
tolsyre i tillegg. Hos Cladonia nemoxynd, som f/rer homosekikasl're,
har enkelte eksemplarer fumarprotocetrarsyre i tillegg og reagerer da
PD+, andre mangler dette stoffet og reagerer PD-.

Her har vi for oss et ustabilt kjemisk forhold, som Lamb (1967)
har foreslitt kunne kalles kjemiske faser. Kjemiske faser kan muligens
vare basert pi ustabile genetiske forandringer i soppens enzymsystem.
Men her hvor forandringene virker si rent tilfeldig kan vi ikke se

bort fra en mulig innvirkning av fysiologiske forskjeller i algekom-
ponenten. Si. vidt jeg vet er det da heller ingen lichenologer som
tillegger de aksessoriske substansene taksonomisk betydning.

Det er mange ting som tyder pi at kjemiske egenskaper hos lav i de
aller fleste, kanskje i alle tiHeller er egenskaper som knytter seg til
soppkomponenten alene, og som er avhengig av genetisk betingede
faktorer som har innvirkning pi soppens enzymsystemer.

Kostbar tid blir kastet bort i fruktesl/se diskusjoner om hvorvidt
kjemiske karakterer skal aksepteres i lichenologien. Selvfplgelig skal
de aksepteres! Lichenologen er i en meget heldig stilling som har fitt
til disposisjon et verdifullt hjelpemiddel som kan bidra til i /ke
forstielsen av de morfologiske variasjonene. De kjemiske karakterers
betydning ved taxonomiske studier av slekter og underslekter er til
fulle blitt vist gjennom moderne monografiske arbeider. Men kjemis-
ke karakterer betyr ingenting nir de stir alene, bare nir de kan sees

i relasjon til morfologiske karakterer. Derfor er det ingen fordel ved
innf/ringen av begrepet kjemiske arter. Lambs system med registre-
ring av kjemiske raser og faser gir oss all den informasjon vi mitte
pnske om kjemiske egenskaper, og denne kunnskapen kan og b/r vi
anvende til en /ket forstielse av slektskapet mellom artene og deres
forhold til omgivelsene.

SU M MARY
The production of lichen substances seems to be restricted in most
cases to the mycobiont alone and to be governed bV genetically
determined enzymatic processes in the fungus. Chemical characters
are therefore fully acceptable in lichen taxonomy.
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Chemical characters are of indispensable value in monographic
treatments of higher taxonomic units.

There is very 
-little to be gained by the introduction of chemical

species. Registration of chemical strains and phases is .recommended.- 
Evaluatiig Culberson's discussion of the Ramalina. siliquosa-

complex it ii suggested that two species exist, viz. R- -siliquosa 
with

4 chemical straini (stictic, salazinic, protocetraric and hypoprotoce-
traric acid strains) and R. curnowii (which may require a new-name'
perhaps R. atlantica Culb.) with two chemical strains (norstictic acid

and acid deficient strains).
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Bidrag til Rogalands flora. II
CONTRIBUTIONS TO THE FLORA OF ROGALAND'

S.W, NORWAY. II

Av

PER MAGNUS J@RGENSEN 
I

Den menneskelige innflytelse pfl floraen er mangfoldig' Dahl (1950)

har gitt en fullste-ndig oversiki over forholdene. Her skal det bare

gis noen eksempler.
En art som 6. blitt innf/rt av mennesker, kan forbli i kulturens

nrrhet, eller den kan spre seg inn i mer (naturlige' samfunn' Det er

derfor vanskelig, i mange tilfeller umulig, bare pi-grunnlag.av-vokse-
stedets karaktei i si n-oe om hvordan arten er kommet til landet.
I mange problemstillinger er dette ogsi likegyld-i8, 

"lf 9.: er un/dig
kunsti[ e lage et si stort skille som man ofte finner i litteraturen,
mellom mennesket og de andre spredningsagenser.

Nir man ser hvordin det har gitt med arter som er blitt introdu-
serr de sisre hundre ir i Norge 6tr. t. eks. Holmboe 1900), forstir
man hvor vanskelig det kan vire 

-fl 
skille mellom si'k'alte ville (opp-

rinnelige, spontane), naturaliserte og innfprte planter. .Grensene
mellori dem er langt fra sflL klare som bruken av uttrykkene gir
inntrykk av.

De enhelte arter
Potamogeton crispus er stadig i spredning pi Jrer-e1. R/rslett (196-4),

Skulberg(1965)ogLye(1965, 1966) har angitt en rekke lokaliteter. Jeg
fant deri i tgOf i st".e mengder i Lille Stokkavann i Stavanger og har
observert den i blomst hveri 5r siden. Lye (1965) peker pi muligheten
for langdistansespredning med fugl, srerlig med !I. N. Blytts funn i
Mosvarinet (?) (l-833) i tankene. Man kan ikke se bort fra dette, men
det faller likevel mer naturlig i se den nivarende ekspansjon som

spredning fra Bredevanner i stavanger, _der den ble tilfeldig _innf/rt
rirea ''runntitjer (R/rsletr 1964). Den virkelige innvandring i Jarvan-
nene skjeddi: etier denne import, og-,et annet vlktig- moment 

^er 
at

bl. a. Liile Stokkavann tjener iom midlertidig oppholdssted for fugler
som til vanlig holder seg i Bredevannet.

1 Botanisk lVluseum, Universitetet i Bergen
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Phalaris canariensis fant jeg ubestemt i et skoreherbarium. Den var
samlet i Schancheholen, Stavanger av E. Bj/rgen. Nrermere under_
s/kelser brakte for dagen ar avfall fra stuefuflbur var blitt kastet
ved funnstedet. Den stadig /kende inreresse foiburfugler fprer utvil-
somt til at det spi"er opp en rekke arter hvis frl h/rir til i frpblan-
dingene. Denne side av den menneskelige virksomhet b@r ha et eger
navn: skulle vi kalle dem canarichorer? -

. Agroslis. giganteg dukker stadiq 
"pp. 

Fra Rogalancl er det tidligere
bare publisert ett funn fra Erfjord (Dinielsen drrgri 1960) og ett"fra
Akra (Berg 1962). Konservaror Kaasa opplyser at dit i oslo-hirbariet
e-r.belagt f/lg_ende funn fra Rogaland: St-angaland (V. Rosseland leg.),
Tl-. t5.A. Lye t.S.).CTg.rnug. Dj O. Oistedal har velviltigst med-
delt at han har tatt den-i Haug_eiund. r stavanger, der jeg hai funnet
$en, -er 

den ganske vanlig, sailig langs hagegj-erder. f "fiOte kienner
jeg flere lokaliteter ved v-eier, lings dyrket 6ark og pi.'myrianter.
Den opptrer som hemerofil, og det kan ha to irsakeii i. aet er men-
nesket som har introdusert og introduserer den; 2. d,en er kommet til
landet uavhengig av mennesket, men de lager voksestedsmulisheter
for den. For det f/rste alternativ taler at dei f/rst og fremst .i utitt
funnet i Norge etter- 1930 (ifr. st/rmer l9b2), (men" man kan ikke
se bort fra at den er blitt oversett siden den ble ii sent erkient). For
det annet taler at nir den forekommer_pi- steder mecl liten'kulfurpn-
virkning, er dert^e ipn-e samfunn (ifr. Hylander r9b3), akkurar slike
menneskene er si flinke til i lage. En kombinasjon av de to mulig-
heter er ogsi mulig.

Holcus lanatus er funnet-i Lysebo.tn, der den opptrer sparsomt og
bare pi avfallsplasser og veikanier (jfr. ellers Frgri igOO). ^

. Holats mollis kjenner jeg i H/le liun fra kultu"rpivirklte lokaliteterr slAtteeng, gressmark pi kirkegirden og _avfallsplasser. I Stavanger
er den funnet i en gressplen pi Eiganes kirkegird.'Dette viser at men-
nesket nok er en viktigere^spredningsfaktor inn tidligere antarr (jfr.Fagri 1960), om enn ikke si vit<tig nos oss som i sverigE (ifr. Hvlander
1943). Et^sarlig morsomt funn- gjorde jeg ved .r, uirt Jirtr* i Hpt.,
der den forekom sammen med en reki.e"arter som ind'ikerte spred-ning med klar. Det var arter med tilpasning tll dyresprednin'g ogandrg f. eks.-gramineer, som kunne tenies n f,a Iigget i t"t r"iiltt.,
etc. r det hele bar utvalget preg av en oppsamrii[ u" u.t.i fi" ae
forskjelligste samfunnstyper i ekea .rrg,'rtog oru-", d", ,rrerrrrert.et
har sin virksomhet.

Arrhenaterurn elatius har jeg funnet pi Tau i Strand og Levig i
Forsand, begge steder i strand[.anter,, -e' dette indike."r'ikk" ,ro.
om 

^dens 
avhengighet av menneskene. ogsi stranden er under deresrnntlytelse (jlr. Frgri 1960), og pi denne bakgrunn kan man ikke
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uten videre utpeke stranden som det (oPPlinnelige) voksested for
vere ugressPlanter.

Cyn6suris cristatus finnes pi Levig i Forsand i kulturmark der det

.r. .tt d"l svake kalkindikatoier. Derr er ogsi sett pi Meling i Strand
(jfr. ellers diskusjonen om Lolium. !9reny.e)-" Lolium perenie er vanlig bede i Hpgsfjord og Lysefjord og gir helt
inn til Lyiebotn. Den h/rer til de gressarter som bevisst dyrkes og

som siLledes spres til veikanter og inn i mer -<naturlige" samfunn.
Der er tydelig at den kan klare seg uten menneskenes hjelp (jfr. Fagri
1960), men ei er da b/ndene s53de Lolium multi'flonl'rn,ble L' peren'

ne sjeldnere. Dette viser tydelig hvor avhengige mange gressarter er

av distribusjon av gressfrfl, og iv hvilke -tg bfl4:ne- velger i dyrke'
Kan de imidlertid iiden tlare seg pi egen hind, blir de Sje.tg sitten-
de igien i mer narurlige samfunn bg gil inntrykk av i vare fullstendig
uavli'6ngige av kulturen. Det skjedde i dette tilfelle med l'' perenne.

Fagui iilaatica. B/ken er i spredning i H/le. If/lge-eldre menne-

sker iar det sokneprest Jakob l]regusson (som virket i. H/Ie.1885-
98) som innfprte'siLvel"bpk som l/nn-(bflde Acer platanoides og

A.' bseudoblatanus) til H/le, og jeg har ikke funnet noe som motsier

detle. I piestegirden finnes -ei.t!Cg eksemp.larer av alle arter. Det

er intereisant {se hvor fors\ellig de har spredd l%'A-Fseuaophtanus
med sitt effektive spredningiapparat har spredd seg vidt omkring og

er et vanlig innslag i floraen. A' platanoides, hvis spredntngsevne

burde vrere" noenlu-nde den samme som foregiendes, finnes knapt
utenfor prestegirden. Dette kan ha sammenheng T{ at dens /kolo-
giske kriv ikti Utir tilfredsstilt. Bpken har et mindre effekt spred-

iingtupputut og har pi langt 
"ql-oPPledd 

samme utbredelse som

A. Eseil.hoplatailus. D6r finnes imidleftid en rekke ungtrer rundt om

i lfvskogei-re der den ser ut til i trives utmerket.
Cannibis satiaa. Via lektor O. Ekrheim fikk jeg oversendt et eksem-

plar av arten pi ca.2 m. Det var samlet i sola pfl god jord ner strand-
irotellet. Hanip er en bestanddel av fuglefr@ og er et nytt eksempel
pi en "canarichor".' Glaucium corniculatum ble i 1965 funnet som ugless i en kfllrot-
iker i Hple av G. Tengesdal. Frprersingen er blitt si effektiv at slike

forurensninger etterhvirt har fitt mindre betydning for ugressfloraen
i ikrene, sel-v om vi ikke helt skal se bort fra denne mulighet. Ugress-

floraen er nok f/rst og fremsr avhengig av tr( i den tilf/rte_ natur-
siddsel. Ieg vil derfor iro at G. corniculatum er kommet med husdyr-
t6iet. ni fieste norske funn av arter er gjort ved mpller, hvilket ytter-
lisere bekrefter dette.

"Lepidium satiuum ble funnet i /z^ h/ye eksemplarer pi en avfalls-

plass'i H/le. Karse dl,rkes ofte inne om vinteren, og denne forekom-
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sten kunne spores tilbake til et dyrkningstrekkpapir som var blitt
kastet og brent sammen med anner rusk. Fr/ ellei sme planter mi ha
overlevd i det fuktige trekkpapiret og ha funnet go<le voksernulig-
heter i asken.

_ Lupinus nootkatensis oppdaget jeg i store mengder i Songesand i
Lysefjorden pfl_grusete elvekanter. Det si fullstendig ut som den
h/rte hjemme der, og den dannet en egen vegetasjonssone mellom
elven og det t/rre furu-lyngsamfunnet innenfor. Noe liknende har
Lye-(1965) beskr-e-vet fra- Jersrendene. Den unngikk tydelig dyrket
mark, og man ville vanskelig tenke seg menneskei som'ansvirlig for
forekomsten. Nrermere unders/kelser brakte imidlerticl for dagen
at en veivokter for en god del ir siden hadde pr/vd i binde en-l/s
veiskriLning ved-i si lupiner.-Men erterpe raste din ut likevel, og elven
f/rte med seg frlene som fanr ypperlige vekstvilkir pi de [rosete
elv_esid-ene.- Ifllge befolkningen ei rien i stadig spredning.

Jeg_har hatt store vansker med A. iclentifiseri urten og-er helt enig
med Lye (1965) at_der ikke finnes noen kjennetegn so'm kan skillE
det norske materialet i to, som L. perennis og L. noothatensi,s, slik
Lid (1963) gj/r. unders/kelser i amerikanskeJlor"er viser at ie er
meget uenige. I Gray's manual har Fernald (1950) hovedsakelis skilt
dem pi behiring og lengden av nedre begerleppe. !'rere floraer i.ut et
rngen av artene; mange bare en. Grunnen til dette finner vi omtalt i
Hitchcock et al. (1961): vascular_plants of the pacific Northwest. Jegskal her sitere en del.derfra fordi dette ogsi. har betydning for opp-
fatningen av det norske materialet.

"Taxonomically the genus is probably in a more chaotic state than
any other to be found in our area.... There are several reasons for
this. For one thing the species are extremely plastic, varying in a
bewildering manner, and there seems to be liitr^e doubt thit Jpecific
boundaries are obscured by rather free interbreeding. .. . They a'ttract-
ed the attention of the 

-early collectors rvho obtaiied specimens of
most of the species, which were usually sent to Europe. there collec-
tions thus became the.types from which the earliest (usually inade-
quate) specific descriptions were drawn."

siden siteres en rekke karakterer som spesialisten c. p. smith for
50 ir siden antok i vare gode kjenntegn. blant disse er de som bi.de
Lid og Fernald bruker. "some oi these features are known to behave
as Mendelian characters in other g€nera, and. they vary so greatly in
Lupinus that it is almost cerrain ihat they .urrrrot, .*iept in combi_
nation, be used for the recognition of taxa.,,

Jeg har i samsvar med Lye valgt navnet L. noothaterzsds inntil nrr-
mere taxonomiske og nomenklatoriske studier har kunnet avgj/re
hva som er riktig.
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Phacelia tanacetifolia er funnet ved Hellvik i Eigersund. Finneren
K. M. Dahl, opplyste at den vokste i utmark. Arten produserer-meget
honning og biii" brukt som honningplante. Det viste- se-g at det ble
drevet Eirptt piL stedet, og det er den som en ansvarlig for importen
av arten. Om det er bonden som har sidd noen frl ut i marken, eller
om planten har spredd seg fra aytfiry i hag^eu har ikke vart mulig i
bringe pi det rene. Forekomsten skal i alle fall vrre rikelig og.irviss'

nillii perenrefs forekommer sparsomt i H/le og fortrinnsvis i gress-

plener. den finnes ogsfl i Gjestal. Det har fart fremsatt en del teorier
iom dens ospontaniietu sdm imidlertid alle bygger pi voksesteds-

filosoferinger (jfr. Fregri 1960).

senecio"silaiticus blir stadig vanligere. I H/le-omrfldet var den for
4-5 ilr siden meget sjelden; i dag finnes den nrr sagt^ overalt pi vei
kanter, i ikrer o[ pi-avfallsplasser. Jeg har tatt d€n-.se h/yt opp som

ca. 426m o. h. i Seivigstakk-|mrideider den antakelig var bragt med

sauer. I Lysefjorden 1* j"S sett den i store mengder langs. veien i
Songesand, og aen er tidligere tatt i Lysebotn der den fremdeles fin-
,r"r."I B.tg.ni-herbariet er-det kommet til en rekke funn siden Frgri
(1960). Oe"viktigste er fra Heskestad, Helleland, Strand (alle T'.Ouren
ieg.) og Sandeid-(A. Danielsen leg.). For denne arten fir vi en liknende
pfi'nteinatit<k som for Agrosti,s gigantea. For S. silaati.cus kjenner vi
imidlertid en god del fuirn lengei tilbake i tiden. Jeg mener at den

nlvarende ekslansjon mest miL-tilskrives mennesket- som spreder.

Centaurea ni'gra vokser langs veien ved Tou m/lle der_ jeg samlet

den i 1966. Her[arie-materiale viser at dosent Ouren tok den pfi. Tau
allerede i 1962. som fremhevet foran l/ser ikke Nordhagens (1959)

diskusjon problemet, siden den by-gger pi ensidige voksestedsbetrakt-
ningei. Windelbo (1957) har truffet noe vesentlig 3ar !a1 sier: uAt

utb;edelsesmpnstret passer si godt sammen med det vi har for en

rekke oseaniske artei, er i oglor seg ikke noe bevis pi at den er

spontan....); selv om ogsi fian treliker konklusjoner vel meget pi
voksestedsbetraktninger.

Til slutt vil jeg fi takke professor Frgri, konservator Danielsen og

mine medstudenier for ver-difulle diskusjoner og rfld ved utformin-
gen av manuskriptet.
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SU M MARY
New records of hemerophilous plants from Rogaland are given.
Using only habitat data it is difficult, often impossible, to establish
whether a plant has been introduced by man or not. The strict differ-
entiation between species brought ro the country by man and those
brought by other agents of dispersal is unnecessarily rigid. The
limits between so-called wild (spontaneous, original), naturalized, and
introduced plants are not at all as obvious as often implied in littera-
ture. Examples to support these viewpoints are given.

The recorded species represent garden and agriculture escapees,
species introduced with birdseed (..g., Phalaris canariensis and Canna-
bis 

-satiaa); _the weedJlora of the fields is also briefly discussed. Owing
to better cleaning of the seed, the weed flora is no longer recruited
from seed contamination, but mostly from animal mlnure (e. g.
Glaucium corni,culatum\.
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Sisymbrium ausffiacum Jacq. - en misoppfattet art
i Norge

SISYMBRIUM AUSTRIACUM JACQ. _ A MISUNDERSTOOD
SPECIES IN NORWAY

Av

PER MAGNUS J@RGENSEN 1

Norske floraer opererer med en del lokaliteter for S,t'symbrium

austriacum Jacq. Vid gjennomgielse av deler av det norske crucifer-
marerialet, 5te jeg klai'over aidet forell feilbesternmelser av denne

art. N/yere undeis6kelser av materiale i herbariene i Bergen, Oslo

og Trondheim viste at ingen av de ark som fantes der, var S. austria-
,ir*, ^"n mitte f/res til en rekke andre arter: Eru'castru,m.gallicum
(Willd.) O. E. Schulz, Rorippa siluestris (L)- Bess., Sisy.mb^r^i.um altis'
ii*u*'L. og S. wolgense Bieb. Hanssen & Nordhagen (1930) omtaler
tre funn; to av disse kan ikke finnes belagt, og i betraktning av at
alle andre funn er feilbestemte, bdr disse to ansees som tvilsomme.

Det er symptomatisk at den eneste Sisymbrium Lid (1963) ikke
bringer t"ghittg av, er S. austriacum. Selv om norske floraer gir gode

beskiivelser av arten, kan det vrre rimelig i omtale den nrermere

her for i hindre fremtidige misforst&elser. Tabell I viser differensial-
karatteren overfor de andre artene den er blitt sammenblandet med.

Den er delvis basert pi en rekke floraer og avhandlinger (jfr. litte-
raturlisten), men er ffrst og fremst bygget pfl egne erfaringer.

Sisymbrium austriacum er en meget variabel art som har vrert opp-
delt irn de forskjelligsre merer, og det har vart vanskelig fi-fi hele
variaijonsbreddeh inn i tabellen. Selv om denne synes detaljert, er

det enda karakterer som kunne ha vrrt tatt med. Pi den annen side

er det ofte un/dvendig i bruke alle karakterer som finnes der ved

bestemmelsen. sammerifattende kan man sette opp f/lgende differen-
sialkarakterer for S. austriacum. R. silaestri,s og E. gallicum har ikke
Sisymbrium-skulper. R. silaestris har svert korte, nervelpse skulper;
skulpene hos Sisymbrium er alltid nervete, oftest flere nerver pr'
valvl. E. gallicum har en tydelig nerve, men -hele-skulpens 

form
(bredcle, pErlesnor-aktig, griffelJengde osv.) awiker. Den er fotpvrig
iett i ski'lle pi bladfo-rmen (fig. I a) og pi den meget bleke gule
blomsterfargen.

1 Botanisk lVluseum, Universitetet i Bergen
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Fig. l. Rosettblad av a) Erucastrum gallintm,b) Rori,ppa siluestris. (8. B/ del.).
Rosette leaves of a) Erucastrum gallicum, b) Rorippa siluestris.

Fig. 2. Sisymbrium altissimum-blad; a) Rosettblad; b) og c) Stengelblad,
c) h/yere enn b) pi stengelen. (8. B/ del.).

a) Rosette leaf ; b) and c) Stemleaaes, c) hi,gher than b) on the stem.

Sisymbrium altissirnum har meget lengre skulper, og de /vre bla-
dene har lange linerre fliker (fig. 2).

Sisymbrium wolgense (fig. 3) har tykkere stive blad som er mer tre-
kantete, i alle fall nederst piL stengelen, med lange karakteristiske
lober ved basis. De blir lineere oppover stengelen, hos S. austriacum
(fig. a) beholdes form og inndeling langt oppover. Blomsterstanden
er ipnere; hos S. austrl'acun\. er blomstene -eget mer samlet i uhoder,
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Fig. 3. Sisyrmbrium wolgense. Til venstre stengelblad i rekkef/lge nedenfra
og oppover. Til h/yre blomsterstand. (8. B/ del.).

To the left stemleaves, in, successi,on frorn below upwarils. To the right
the inflorescence.
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Fig. 4. Sisymbrium austriacum. (8. B/ del.).



Tabell l. Differentialkarakterer mellom Sisymbri.um austriacum og arter den er blitt forvekslet med. Ifub. : kronblad,
l. : lengde, gr. : griffel. Alle mtrl i mm.
Dffirmtial charadprs for Siymbrium austiacum against species with uhich it has been confused. l. : length, F. : petal. All measures

in rnm.
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like over skulpene. Blomstene hos S. uoJgense er normalt ogsi st/rre.
Fra andre Si.symbrium-arter med korte skulper skilles den pi f/l-

gende miter (jfr. ogst Lid 1963). S. Ioeselii L. er kraftig hlret. S. rrio
L. har en annen bladform, mindre og blekere blomster og skulpene
raker opp over blomstene. Fra disse tre siste skiller den seg ogsl ved
i ha lengre griffel pfl skulpen.

Det har vart vanskelig i beskrive bladformen fordi det er en god
del variasjoner bflde innen artene og pi den enkelte plante. Blad er
ansett som usikre karakterer fordi de si lett endrer form ved vtre
pnvirkning. Likevel gir de i Cruciferae et viktig bidrag til bestem-
melsen. Det er sarlig grunn til i merke seg hvorledes de forandrer
seg fra rosetten oppover stengelen til blomsterstanden (cf. J/rgensen
in prep.). Jeg har derfor latt tegne blader av de arter som er omtalt
i tabellen (cf. fig.).

SU M MARY
All reports of. Sisymbrium austri.acum from Norway have hitherto
been due to erroneous identifications. They refer to: Erucastrum
gallicum, Rorippa silaestris, Sisymbrium altissimurn and S. wolgense.
Although subject to adaptive modification, leaves help us greatly in
the identification of Cruciferae. Significative is especially the way in
which the leaves change from the lou'er to the upper ones.
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Noen norske forekomster av kransalger (Characeae)

i ferskvann samt litt om Chara-sjler og kalkomrider
SOME NORWEGIAN RECORDS OF CHAROPHYTES FROM

FRESH WATER, WITH NOTES ON CHARA-LAKES
AND LIMESTONE AREAS

Av

JAN @KLAND 1

I forbindelse med Anders Langangens nylig plbegynte unders@kel-
ser over kransalger (Characeae) har jeg fitt foresp/rsel om jeg skulle
ha notater om forekomster av kransalger i ferskvann. I det f/lgende
skal jeg gj/re rede for noen slike observasjoner og dessuten komme
med enkelte generelle bemerkninger som srerlig har sammenheng
med denne plantegruppens forhold til vannets kalkinnhold.

Arten vil-vanligvis utgj/re enheten for studiet av utbredelsen til
planter og dyr eller for nrermere /kologiske unders/kelser. En mindre
gruppe av nart beslektede organismer vil imidlertid ofte fremvise
visse fellestrekk med hensyn til milj/krav. Det er nettoPp dette som
er tilfelle med kransalgene og som gj/r at man som en f/rste tilnar-
melse kan tillate seg i behandle denne plantegruppen som en enhet.
Dette kommer bl. a. til uttrykk i de floristiske innsj/typer' For studiet
av lokaliteter i ferskvann og da spesielt for studiet av innsj/er har det
nemlig vist seg hensiktsmessig i gruppere lokalitetene i spesielle
typer, kjennetegnet ved bestemte karakterer. Vi har f. eks. den fpl-
gende klassiske inndeling av innsj/ene, sarlig utviklet av E. Neumann
og A. Thienemann:

L Nrringsfattige (oligotrofe) innsj/er
II. Naringsrike (eutrofe) innsj/er

III. Myrvann (dystrofe innsj/er).

Det foreligger ogsi en rekke andre sj/typesystemer. Utgangspunk-
tet for disse systemer kan vrere svert forskjellig og man kan si syste-
mene tilh/rer 7 ulike hovedtyper av synsvinkler (@kland 1964 p.275)z

l. Klima
2. Innsj/bassengets morfometri og geologi

r Odontologisk institutt for anatomi og Zoologisk museum, Universitetet
i Oslo. (Fra l. sept. 1969: Limnologisk institutt, Universitetet i Oslo).
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3. Kjemiske og fysiske 
^forhold 

i vannet, inkludert sirkula-
sjons- og stagnasjonsforhold

4. Sedimenter
5. Flora
6. Fauna
7. Produktivitet.

Mange systemer trekker ogsi inn kriterier fra flere av de 7 nevnte
kategorier.

Ser vi pi en inndeling av innsj@ene fra en floristisk synsvinkel, vil
vi igjen finne flere systemer. N/kkelordene for de innsj/typer som
ble underspkt av Forsberg (1965) ved hans /kologiske studier av de
svenske characeer er som f/lger:

A. Chara-sj\er
B. Potamogeton-sjQer
C. Lobelia-sj$er

Dette systemet omfatter ogsi kategoriene D. Dy-sj/er, og E. Lagune-
sj/er, men disse typer ble ikke unders/kt av Forsberg. De nevnte
5 floristiske sj/typer er serlig basert pi arbeider av Samnelsson (1925)
og Almquist (1929), og det er sistne.rmte forfatter som innf/rer selve
begrepet Chara-sjQ (p. 92). Dette systemet lar seg vanskelig bruke pi
innsj@er som ligger pn h/yfjellet. Fra norsk side er floristiske innsj/-
typer bl. a. behandlet av Braarud & Aalen (1938) og Hauge (1957).
Norske characeer er fra floristisk synsvinkel studert av Hasslow (1935).

De 5 ovennevnte floristiske innsj/typer kan kort karakteriseres slik:
A. Chara-sjQer En typisk Chara-sjf (fig. l) har pi bunnen rike

bevoksninger av characeer der ogsi andre slekter enn Chara kan vrere
representert (NiteIIa, Nitellopsiq). Av annen makrovegetasjon fore-
kommer ofte former som Hippuris, Potamogeton pecti,natus, P. fili-
formis og Typha angustifolia. Den typiske Chara-sjQen er dessuten
kjennetegnet ved at den ligger i kalkrike omgivelser og at bunnen
i grunne omrider for en stor del bestir av kalkmergel. I Norge er
slike mergelforekomster bl. a. unders/kt av Str/m (1942 a, lg42 b).
Mergelavleiringene bestir i stor utstrekning av CaCO* som er dan-
net pi forskjellig mite. Innsj/vanners store innhold av kalsium gj/r
at det pi. makrovegetasjonens undervannsblad lett felles ut kalk-
skorper under fotosyntesen. Bevoksninger av bligr/nnalger p3. stein
og annet underlag har ogsi gjerne slike kalkskorper som med tiden
bidrar til i danne mergel pi bunnen. Ved planteplanktonets foto-
syntese kan det ogsf,. utfelles kalsiumkarbonat som under visse forut-
setninger vil kunne bunnfelles. Mergelen inneholder ogsi. store
mengder av kalkskall fra snegler og muslinger samt kalkinknrstiserte
rester av characeer.
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Fig. l. De typiske chara-sjAer ligger i omrider med kalkrike,bergarter.
Bi"ldet viser Slirstadtjern pi Hadeland. Langs bredden 98 i de Srunne
bunnomrider er den lyse- kalkmergelen meget pflfallende. Mergelen er

dannet ved prosesser i vannet, og en del av mergelforekomstene bestir av

kalkinkrustisirte rester av characeer. Ogsi kalkskall av snegler og muslinger
og kalsiumkarbonar utfelt pi vannplanter_ bidrar til dannelsen av mergelen.
Iinsjdvannets kjemiske forhold preges av h6yt innhold av kal-sium og alkalisk

" reaksjon i de /vre vairnlig. J. @. loto 12' august 
-1954.A typical Chara-Iake (Skirstadtiern, Gran in Opp-Iand). Along .the shore

and. in shallow uater w'e note gieat amounts of mad sediment with a greyi,sh

white colour. The sediment consists mainly of calcium carbonate'

Ogsi i innsjper som tilh/rer andre floristiske typer, slik som

Potimogeton-sjQer og Lobelia-sjder, kan det forekomme characeer,
men da vanligvis med frerre arter og i mindre tette bestand. Ser man
derfor pl ferJkvannsforekomstene for plantegruppen Characeae som
helhet, synes disse i Skandinavia i ha sitt optimum i sj/er med et

bestemt fellespreg og dette er f/lgelig bakgrunnen for at man har en
innsjdtype som er karakterisert ved stikkord'et Chara-siQ.

S. foiarnogeton-sjfene har vanligvis rik undervannsvegetasjon av

elodeider tilhprende slekten Potamogeton og ofte dessuten slekter som

Ceratophyltum og Utricularia. Bunnen mangler vanligvis isoetider.
Rundf biedden ei det oftest tette belter av Phragmites communis og
S c ir pus lacus tris. Typologisk fallet P o t amo ge t on-sjSene of te sammen
med de sikalte eutrofe leirslettesj/er.
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C. Lobelia-sjflene har pfl grunt vann forholdsvis fast bunn med rik
vegetasjon av isoetider. Foruten karakterplanten Lobelia dortmanna
er det ofte tette bevoksninger av Isoiites spp. og arter som Subularia
aquatica og Litorella uniflora. Lobelia-sjSene rilh/rer primrrt den
oligotrofe innsj/type, men de kan vrere betraktelig pivirket av humus
og derved nrrrne seg den dystrofe type.

D. Dy-sj/ene representerer de typiske dystrofe myrvann med bunn
av l/st dy-sediment. Isoetider og elodeider kan mangle helt eller er
bare meget sparsomt tilstede. Dy-sj/ene er ofte ganske smi og kan
vrere mer eller mindre omgitt av Sphagnunl-myr.

E. Lagune-sj/ene representerer en limnologisk sett lite veldefinert
type, ofte preget av sterk vanngjennomstrt mning og store vannstands-
forandringer. De har rik isoetidevegetasjon av slekrer som Sagittari,a
og Sparganiunx som her danner store flytebladssamfunn. Litorella og
Lobelia mangler, og Iso|tes er bare sparsomt tilstede.

I\{ine egne observasjoner over characeer i ferskvann (som altsi ikke
n/dvendigvis bare beh/ver fl. vare fra de typiske Chara-sj$er slik disse
antydningsvis er beskrevet ovenfor) faller i to hovedgrupper.

Den f/rste gruppen av observasjoner ble gjort i innsj/en Helin,
868 m o. h., Vang i Oppland. Her fant jeg tette bestand av chara-
ceer i tiden 7.-ll. august 1950 mens jeg arbeidet som feltassistent for
Inspektpren for ferskvannsfisket. Characee-funnet er sividt nevnt i
@kland (1963 p. 29). Helin er sterkt vindeksponerr og har usedvanlig
klart vann. Omgivelsenes geologiske karakter og forhold vedrprende
sedimentene m.m. viser imidlertid at dette ihke er noen typisk Chara-
sj/. Helin ligger dessuten sii h{yt at det tidligere nevnte floristiske
innsj@typesystem bare har begrenset gyldighet i derte omridet. Typo-
logisk mi Helin karakteriseres som en oligotrof innsj/. Fra vann i
nrcrheten (Vangsmj/sa, Hundsem) nevner Hasslow (1935) forekomst
av NiteIIa opaca, en art som finnes blde i kalkrike vann og i kalk-
fattige oligotrofe vann. Forekomstene av characeer i Helin gikk minst
ned til et dyp av 15 m og spilte en meget fremtredende rolle i bunn-
vegetasjonen. Iallfall pi en stasjon i innsj/en hadde vegetasjonen og
characee-bestandene sin kraftigste utforming pi 15 m's dyp. I pr/ve-
ne fra 20 m fantes ikke vegetasjon. I arbeidet nevnt ovenfor (@kland
1963 p. 24) nevner jeg at det i den upubliserte hovedfagsoppgaven til
Evensen (1956) beskrives spredt vegetasjon av vannplanter ned til et
dyp av 20 m i innsj/ene Gautsj/en og Aursj/en i Auravassdraget nord
for Lesja. De rikeste forekomster av rotfast makrovegetasjon fantes i
omridet 2-5 m. Evensen fant characeer i dyp fra 5 m og ned til
10-15 m, sporadisk ned til 20 m (Evensen 1956pp. l0-ll). Evensens
og mine observasjoner representerer meg bekjent dybderekorden for
bunnfast makrovegetasjon i norske innsj/er, og bestandene i lb m's



96

abcd

'illln
ill\
ILl

Fig. 2. A og B viser skjematisk hvorledes sonasjonsforholdene kan vere i en
naeringsfattig (A) 

"S 
i en naringsrik (B) innsj/ om sommeren. Omtegn_et

etter Lundbeck (1926). Nedenfor er i C-F fremstillet forholdene i 4 norske
innsj/er. a - dybdeutbredelse av rotfaste planter, b = oksygenmen^gde,

c = lemperatur, d : sedimentasjon av bunnrnudder. Kurvene viser vertikal-
sonasjon-en i den samlede bunndyrmengde (merk at m&lestokken i F er l0
gangCr mindre enn i C-E). I btde Gautsjd (D) og Helin (E) er det observert
forekomster av characeer. Spesielt. de tette vegetasjonsbeltene i l5 m's dyp i
Helin (inngir som en del av den svarte s/yle E (a) ) har en tydelig innvirk-
ning pi bunndyrmengden og representerer muligens de tetteste. bevoksninger
av mikrovegetasjon kjent fra et sflpass stort dyp i Norge. Fra @kland (1963).
A and B show (schematically) the typical zonation in a eutrophic (B) and
an oligotrophic (A) lahe, redrawn alter Lundbeck (1926). In C-F actual
conditions in 4 Norwegian lakes are illustrated. a - depth distribution of
rooted plants, b = oxygen conditions, c : temperature, d, : sedimentation
of bottom mud. The curtes show the aertical zonation' in the total quantity
of bottorn animals (note that the scale in F is compressed 10 times compared
with C-E). Both in Gautsjd (D) and in Helin (E) charophytes occur. The
debth d,istribution of macroTtegetation in these lokes is correlated with a
griater standing cro[ of bottoin fauna. The belts of vegetation at a depth
o1 lS m in Helin possibly represent the ileepest record of a really luxuriant

bed of macroaegetation in Nontegian lakes. From Okland (1963).
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dyp i Helin er muligens den tetteste bevoksning av makrovegetasjon
kjent fra et sipass stort dyp i virt land.

Det har vist seg at store mengder bunnvegetasjon i en innsj@ ofte
er korrelert med store mengder av bunndyr. Dette har betydning fra
en fiskeribiologisk synsvinkel pi grunn av bunndyrenes rolle som mat
for ferskvannsfisk. For Helins vedkommende er det iallfall en klar
korrelasjon mellom innsj/ens relativt store bunndpmengder pi de
store dyp (fig. 2 E, kurven) og det faktum at disse dyp inneholder
betydelige mengder med characeer og annen makrovegetasjon (fig.
ZE,a). For nrrmere vurderinger av forholdet mellom primrer- og
sekundarproduksjon i innsj/er henvises til @kland (1964 pp. 254-
255,263-274).

Den annen gruppe av observasjoner av characeer fra ferskvann er
knyttet til en regional registrering av dyreliv og miljpforhold i norske
ferskvannsforekomster. Ved disse regionale unders/kelsene er det
bare grunne omrider som er unders/kt, ned til et dyp av maksimum
ca. 1,5 m (foretatt ved hjelp av en stangsil). I alt er unders/kt ca. 1300
steder, herav 831 innsj/er. Resten er dammer, gr{fter, pytter, myrer,
elver og bekker. De underspkte steder er fordelt over hele landet.

Hvert sted eller innsj/ er vanligvis unders/kt en enkelt gang orn
sommeren. For innsj/enes vedkommende ble det valgt ut en bestemt
lengde av stranden, ofte omtrent 200 m. Foruten milinger av fysisk-
kjemiske forhold i overflatevann ble det pi det utvalgte sted ogsi
bl. a. foretatt botaniske observasjoner, da spesielt av makrovegetasjon.
Bare unntagelsesvis h* j.g presset beleggmateriale, slik som ved opp-
dagelsen av Sagittaria sagi,ttifolia i Pasvik som er omtalr tidligere i
Blyttia (@kland 1962). Det primare siktepunktet med de botaniske
observasjonene har vert a klassifisere de unders/kte steder pi en mite
som har betydning for dyrelivet i ferskvann. Den botaniske klassifi-
kasjonen bygger pi. observasjoner om arter og artsgrupper langs
bredden og i grunne omrider av vannet. I denne sammenheng har
jeg ogsi notert eventuell forekomst av kransalger. Nrrmere bestem-
melse av characeene ble ikke utf/rt, og beleggmateriale er ikke tatt
med. I noen tilfelle foreligger det notater om eksemplarene hadde
frukt, eller mengdeangivelser, men vanligvis er bare notert at chara-
ceer forekommer. Det b/r understrekes at jeg ikke har vart spesielt
interessert i & pivise forekomst av kransalger pi hvert sted, men at
registreringen av dem ble foretatt pi linje med en rekke andre grup-
per og arter av vannplanter som ikke spesielt inngikk i mitt klassi-
fikasjonssystem. Den botaniske inndelingen jeg brukte vil bli urfprlig
beskrevet i @kland (in preparation) der det ogsi vil bli gjort rede
for visse regionale trekk i vegetasjonsutformingen i norske 

-innsj/er.

Den beskjedne maksimaldybde for unders/kelsene (1,5 m) i hver
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innsid er selvsagt ikke tilstrekkelig til i pflvise characeer f' eks. pi
sted6r med hirdi b/lgeslag der bunnens makrovegetasjon f/rst begyn-

ner i dypere nivirer. I alle distrikter har jeg imidlertid ogsi lagt vekt
pi i uniters/ke smi sj/er eller beskyttede bukter av st@rre vann der
vegetasionsbeltene under vann kunne studeres med stangsil.

iil irors for at disse registreringene er langt fra tilstrekkelige til
sikkert I pivise characeer ialle vann der slike forekommer, vil allike-
vel de poiitive funn vurdert samlet mitte tillegges en viss betydning.
Det falitum at jeg ikke var spesielt pi utkikk etter characeer kan og-si

tolkes slik at di positive funn i det store og hele representerer steder
der denne plantegruppen er lett I pflvise som f/lge 

-av_ 
stprre fore-

komster pfl-grunt vann. Vurdert pi denne bakgrunn $ull_e-man der-

for vente at de i det store og hele representerer de sikalte Chara-sifler-

I den fplgende liste over lokaliteter der kransalger ble pivist, er av
fysisk-kjemiike mllinger bare tatt med observasjoner av- pH og total
hirdhei fra overflatevann. Sistnevnte miling viser totalmengden av

kalksalter (jordalkalimetaller, kalsium dominerer, deretter kommer
magnesium) etter versenat-titrering. Benevningen er i tyske hlrdhets-
grader der l" dH: l0 mg cQaQr/I. Metoden gir totalmengden av

Jordalkalimetaller i ekvivalenter som om alt var CaO. Herredenes
iekkef/lge og avgrensning er den samme som angitt i Strand (1913).

I de tifElle -det ir oppf/it flere datoer betyr dette at characeer ble
observerr flere gangei.- De oppfprte fysisk-kjemiske milinger refererer
seg til den dato som ster umiddelbart foran.

Akershus
Asket: Dam ved Dalebakken' Leangen' 26' september 1954' pH

- 7,8, odH : 10,0.

Hedmark
Atad.al: Lomsj/, 31. juli 1955, pH - 1,8, odH : 2,5'

Oppland
Lunner.' Orentjern, 14. august 1954, pH : $,Q, oclH : 9,4.

Elsj/, 16. august 1954, PH : J,$, odfl : 4,4. Gran: Skirstadtjern,
I2.-august t55+, pU : 8,2, odfl : 6,8. Vientjern, 14_. august 1954,

pH : 7,8, odfl : 9,4. B ran db u: Berstjern ved Brandbu, 18. august
1954, pH: $,Q, o611: 10,7.

Buskerud
N ord.erhou.' Gullerudvatn, 19. august 1954, pH : 7,9, odH :

9,9. Ne dre Eiher: Asendammen, 31. juli 1953, 25. juni 1955, pH
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- 7,6, odH:2,3. Ovre Eiker: Lletjern,25. juni 1955, pH:
7,9, odH - 5,1. Qare Sandsaer.' Store Lauarvatn, 23. juni 1955,
pH : 7,8, "dH - 2,4. Lille Lauarvatn, 2. august 1953, 23. juni 1955,
pH : 7,4, od}{ - 2,4. Store Mysutjern, 2. august 1953, 23. juni 1955,
pH: 7,9, odH 

- 5,8. Vesle Mysutjern,2. august 1953,23. juni 1955,
pH : 8,0, odH: 5,0.

Vestfold
Borre: Borrevatn (i vestre del), 10. juni 1955, pH:8,4, odH

:2,6,
Telernark

Gierpen: Bprsesj/, 3. august 1953, milinger fra 17. juni 1955,
pH : 7,0, odH 

- 4,0. V in i e: Tyrvelitjern l0 km syd@t for Haukeli-
seter, 7. august 1961, pH - 7,2, odH :0,90.
M/re og Romsdal

Borgund.' Vadsetvatn, Langevig, 18. juli 1962, pH : 6,5, odFI
:0,30. Norddal.'Eidsvatn, 19. juli 1962, pH - 6,6, odH:0,50.
Slr-Trlnddag

Selbu: Grfuj/, 7. juli 1962, pH - 6,7, odH : 0,80.

Nord-Trlndelag
Verdal.' Bredvatn, Sandviken, 23. august 1962, pH : 6,3, odF{

: 0,35. Sparbu: Elva fra Leksdalsvatn,2T. august 1962, pH : $,$,odfl:0,60. Egge: Fossumvatn, i vest, 26. august 1962, pH - 7,0,odH:0,75. Kvam.' Lpmsen, i sydpst,25. august 1962, pH:'J,{,odll:2,10. Snisavatn vd Langhammer, 26. august 1962, pH - 7,.I,odFI:0,90. Nordld.' Bratlandsvatn,29. august 1962, pH: g,g,
odFI:0,45. Kvesj/en,29. augusr 1962, pH - 7,0, odH: 0,65.
H Qy land,et: Eidsvatn, 4. september 1962, pH : 6,5, odH : 0,40.
R Qy ra i h: Huddingsvatn, L september 1962, pH : 7,0, odH : 0,65.

Nordland
Nord,-Rana.' Svarttjern, Flatlien, 24. august 1960, pH - 7,7,

odH 
- 1,50. Faushe: Kvitblikvatn, 18. juli 1960, pH:8,4, odff

:3,10. Ballangen.'Djupvatn, Forsi,20. august 1960, pH - 8,7,
odFf : 2,70. nSaltvatn) (navn pi en liten ferskvannslokalitet nrr
sj/en),20. august 1960, pH - 8,5, "dH:6,00.
Finnmark

Karasiofr; Karasjokka ved Jambalesnjargga, ll. august 1960,
pH : 7,6, odH : 1,25. Nattvatn, 10. august 1960, pH : 8,1, odFI
:1,25. Lebesby: Nedre Frierfjordvatn, 31. juli 1960, pIJ:7,5,
"dH - 0,65. Nordre Tirnvikvatn, 31. juli 1960, pH :7,5, odFf :
1,00.
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Listen omfatter 34 innsj/er, 2 elver og I dam der det ble notert
forekomst av characeer. Bare i ett tilfelle er det notert at eksempla-
rene hadde frukt (Nordre Tflrnvikvatn, Lebesby i Finnmark). For
ett vanns vedkommende er notert at det var mye characeer (Gulle-
rudvatn, Norderhov i Buskerud). For Orentjern pi Hadeland (Lun-
ner i Oppland) er beskrevet at characeene sarlig fantes utenfor de
partier iv stranden der det var stein (i motsetning til de andre strand-
partier sorn var dominert av kraftige helofyttbelter)'- 

Jeg vil f/rst knytte noen kommentarer til forekomstene av chara-
ceir 1 innsjper innenfor et nrennere definert omrflde som jeg kaller
.Syd/st-Norgeu (@kland, in preparation). Da det stort sett svaler til
dei velkjente @stlandsbegrepet vil jeg bruke dette siste i det f/lgende.
I den oppf/rte liste pi s. 98 - 99 er det tilsammen 15 innsjder med
observaij-oner av characeer innenfor dette omridet. Tilsammen er i
omridet unders/kt 542 innsj/er. Dette viser klart at de unders/kelser
jeg har foretatt pl grunt vann ikke er tilstrekkelig -pilitelige tiliikkert I fastsli forekomst av characeer, idet denne plantegruppen
ifplge Hasslow (1935) er meget vanligere enn i de snaut 3 /o av inn-
sj/ene ieg fant dem. Det er pi den annen side naturlig i unders/ke
om ikkb nettopp disse l5 sjpene representerer de mest typiske Chara-
sj/er innenfor-omrfldet. Ligger de f. eks. i omgivelser med kalkholdig
fjellgrunn? Tabell I viser at hele l3 innsj/er ligger i omgivelser med
lialkrike ikke-omdannete kambro-siluriske bergarter. Innsj/en oPP-
fprt under kategorien marine avleiringer er Borrevatn (Borre i Vest-
fold) der characeer er sjeldne (@kland 1964 p. 25). Den resterende
sjp, i kategorien fyllitt/sparagmitt, er Lomsj/ (Alvdal i Yedmark)'
For denne sj/ mangler dCt opplysninger om characeemengdene.

Fig. 3 B viser forholdet mellbm pH og kalkinnhold (mfllt som total
hflrdhet) i overflatevann i de l5 @stlands-innsj/er der det ble notert
forekomst av characeer. Hver prikk representerer en enkelt miling
i en bestemt sj/. pH-verdiene ligger i omridet 7,0-8,4, og hirdhets-
verdiene i omridet 2,6-10,7 odH.

Fig. 3 A viser resultatet av tilsvarende milinger for de 533 under-
s@kte innsj/er hvorfra det forell analyser av begge disse parametre.
Det b/r understrekes at til tross for at 80 lo av de unders/kte innsj/er
hadde et lavere kalkinnhold enn 2,0 odH, fantes det ikke en eneste
innsj/ med notert characee-forekomst i denne innsj/-gruppen med
lavt kalkinnhold. Innenfor @stlandsomridet er derfor alle de noterte
funn av characeer i innsj/er gjort pi lokaliteter med mq;et h/yt eller
middels h/yt kalkinnhold.

Anderledes stiller det seg for characee-funnene i resten av Norge
(fig. a B). Her ligger pH-verdiene fra 6,3 til 8,7, og hirdhetsverdiene
i omridet 0,30 til 6,00. Sammenliknet med fig. 4 A som viser resul-
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Tabell l. Av 542 unders/kte innsj/er pl @stlandet kunne 522 klassifiseres
etter omgivelsenes geologiske forhold slik tabellen viser. Fra @kland (in
preparation). Det er pifallende at de 15 innsj/er der det ble notert foie-
komst av characeer viser sterk overvekt i den geologiske kategori som

forirsaker det h/yeste kalkinnhold i vanhet.
of 542 inaestigated lakes in southeastern Nonaay 522 were classified, accord,-
ing.to ge.ological features-in the surroundings, is shown in the'table ffromdkla_nd, in preparation). It is conspicuous that the I5 lakes where occurrence
of charophytes was noted show a great preponderance in category A which

causes the greatest concentration of lime salts in the -waier.

Omgivelsenesgeologiske Antall.rrra"r*o@
karakter innsj/er der forekordit
Geology in the Number of lahes av.characeer ble
surroundings investigated notert

Number of lakes
where occurrence
of charophytes
was noted

A. Ikke-omdannete kambro-
siluriske sediment-
bergarter

Unaltered Cambro-
Silurian rocks

B. Marine avleiringer

Marine d,eposits

C. Fyllitt og/eller
sparagmitt

Strongly altered
Cambro-Silurian
rocks and Eocambrian
ones

D. Grunnfjellsbergarter
og/eller yngre
eruptivbergarter
Pre-Eocambrian rochs,
and Permian rocks of
the OsIo Region

6l

109

108

244

l3

Total 522 l5
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Fig.S.Malingeravvannstoffionkonsentrasjon(pH).ogkalkinnhold'(mllt
;;i;;;r;i;t;Etret, r'an - l0 mg 'cao'/i) i overflatevann i innsjper pi
@stlandet. Hver prikk representerEr en innsj/ basert.pfl en enkelt, sommer-

observasion av di to put"-etre. A: 533 unders/kte innsj/er der btde pH
;;-;JH;i; -alu Fr"'@ttana (in preparation). B: For disse 15 innsj/er ble

dEt notert forekomst av charateei 
,Xtlt..l,o:"Otesenterer 

en characeefore-

Measurernents of hyd.rogen-ion concentration (pH) and'-.co.ntent -of 
lime. salts

(measured as toial'hariness, 1" dH - 10 mg "CaO" ll) in ntrface uater rn

ioiii toitra in southeastern Nonttuy. Each- dot represent.s one.Iake-based

on a single sumrler analysis ol the'two factors. A:5)i inuestigated lakes

itere Uitn pH and odH uete meatureil. Frotn 6kland-(in-preporation)'
B: In these i5 lokrt occunence of charophytes uas noted" The ring repre'

sents occurrence m a Pond,

tatet av tilsvarende mtlinger i 287 underspkte innsj/er fra resten av

Norge, skiller ikke characee-funnene 1eg ryflig ty-delig ut'
@iti"ndsomrider er unders/kt i tiden 1953-57, o€i av ferskvannsdyr

uui d., clengang bare snegler som ble samlet inn. Unders/kelsene i
resten av Nirge"ble foreta"tt i 1960-62, og selv om innsamlingsmeto-
dikken med sftngsil etc. var den samme iom for @stlandet og frem-

Jetet t,rtt omfatiit de grunne omreder, ble det ni 
-ogsfi 

samlet inn
en rekke andre dyregripper. Denne storre innsamlingsaktivitet og

derav f/lgende kahsk"je ttbe *.r._grundige-undersdkelse av bunn-

o*tfld"ne"er trolig hovedlrsaken til at det ielativt sett er notert flere

characee-forekomsler i omrfldene utenfor @stlandet enn innenfor,

os at characee-forekomstene utenfor Ostlandet derfor ikke skiller seg

,f Uu.t ut med hensyn til kalkinnhold i vannet. Mens characee-fun-
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Fig 4. Mtlinger- av _pH og kalkinnhold (odH) i overflatevann i innsj/er
beligg-e,nde utenfor. @stlandet (pi S/rlandet, Vestlandet, i Tr/ndela8 oS i
Nord-Norge). Som i fig. 3 representerer hver prikk en enkelt innsj/. A: /gl
unders/kte rnnsjdgr der blde pH og odH ble milt. Fra @kland (in prepa-
ration). B: For disse 19 innsj/er ble det notert forekomst av chaiaceer.

De to kryss representerer characeeforekomster i elver.
Measurements of pH and content of lime salts in surface woter of laket
located in the remaining parts of Nonuay (in SQrlandet, Vestlandet, Tr|nde-
ly, qyd. Nort.h Norw2). et in Fig. 3 each dot represents a single lake.
l:287 inaestigated lakes where both pH and odH-were measurid. From
dkland (in p-reparation). B: In these 19 lakes occurrence of charophytes was

noted. The truo cl"osses represent occurrences in slow-flowing riaers.

nene pfl @stlandet derfor trolig vesentlig omfatter lokaliteter der
denne plantegruppen er lett i pivise som lplge av st/rre forekomster
pl grunt vann (som i typiske Chara-sj|er), -omfatter altsl funnene
urenfor @stlandet et st/rre spektrum av innsjptyper.
. De- foreliggende observasjoner tillater ikke noen sarlig vidtgiende
konklusjoner 

_og 
har vel sin stdrste betydning som pekep'inn folr visse

sider i arbeidet med den videre utforskning av Norges characeer.
De tette characee-besranden-e pi de relativt store dyp i-Helin og det
faktum at denne innsj/en har store bunndyrmengdbr pa dypt "vann

er en--indikasjon pi at Helin produksjonsmessig-setr itlr i^en viss
sarstilling i Norge. En nrrmeie underspkelse iv Helins characee-
bev-ok-sninger og deres plass i innsj/ens pkosystem synes derfor
/nskelig.
_ f'{u .l rygional synsvinkel hvor spesielr characeenes forhold til
kalsiuminnholdet i vannet trekkes inn som ledemotiv, vil trolig en
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underspkelse av Oslofeltets insj/er kunne gi mer entydige resultater
enn det man a, priori kan vent-e av tilsvarende underspkelser i andre
omr8.der i Skandinavia. Selv i verdensmilestokk er jo Oslofeltets
mange og vel avgrensete kalkrike kambro-silur-omrider helt enesti-
ende] inisjprike iom de er og omgitt av -kalkfattige -sjper^ 

nrr ved'
Hvert av disse kalkomrider har desiuten sitt sarpreg der blde fysisk-

kiemiske og andre mili/forhold viser ulike konsentrasjoner eller utfor-
niing. Ekse'mpelvis kan nevnes'at i listen pi s. 98 - 99-er oPPfOrt

4 inisjder i jkogsomrider Lauarisen syd for Kongsberg (@vre Sands-

var i "Buskerudj der det ble observert forekomst av characeer. Pi
'Lauarisen syneskalken i seg selv e sette sitt sterke-preg pfl vannene
uten at dissi virker sarlig eulrofe, vurdert pi grunnlag av makrovege-

tasion fordvrig og bunnTauna. Ellers vil man jo ofte finne at med

6kinde t<aitinino*ta i vannet stiger ogsi gjerne den generelle tr-ofigrad
og vannet blir mer naringsrikt (eutroft). Lauarisens vann gir derimot
iintrykk mer fl tepre.eitere nrringsfattige -(oligo-trofe) 

sj/er med

ensidig kalkpivirkning helt forskjellig,f. elis. fra enkelte vann i jord-
bruksdistrikiene i Asler eller pi Hadeland som jo ogsi Preges av

kambro-silurens kalkrike bergaiter. En unders/kelse av characeene

i Oslofeltet synes derfor naiurlig hvis man /nsker i belyse den
relative betydning som ulike milj/faktorer har for characee-bestan-

denes artssammerisetning og mengdeforhold. Ogsl for andre plante-
grupper burde det enesiiende "field -experiment" som naturen har

[iti,irt i oslofeltet virke ansporende til €n utvidet-regional- botanisk
iktiuitet i omrldets mange og forskjelligartede ferskvannsfore-
komster.

SUMMARY
In connection with a study of the Norwegian charophytes, which was

begun recently, the author was asked if he had notes on occurrences
of tharophytes from fresh-water localities in Norway.-Such notes are

presented here. A few remarks on lake lYPology are-also 81ven.- A description is made of dense stands of charoplytes in a moun-
tain lake, Helin, located 868 metres above sea level (Vang in Opp-
land). Here the charophytes, were Present down to a- depth of at least
15 nr, and at one statibn in the lake the quantity of macrovegetation
had its optimum at 15 m. This possibly rePresents the deepest

optimum for macrovegetation in Norwegian lakes. At 20 m, macro-
vlgetation was not obierved. In Helin the great_qu-antity of _macro-
vegetation in the deeper areas has a Pronounced effect on the pro-
duction of bottom fauna.
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In connection with regional studies in fresh-water localities in
Norway (@kland, in preparation) about 1,300 sites have been inves-
tigated, down to a depth of maximum 1.5 m. Of these sites 831 were
lakes. In 34 lakes, 2 rivers, and I pond occurrences of charophytes
were notd. A list of these 37 localities is presented (pp. 98 - 99),
together with observations of hydrogen-ion concentration (pH) and
total hardness (lo dH: l0 mg "CaO"/l). Although these regional
studies were not particularly aimed at proving prescence or absence
of charophytes in each locality, the positive records have a certain
value when considered in toto and evaluated in relation to the total
number of investigated places.

In southeastern Norway, 542 lakes were investigated. For 533 of
these lakes both pH and total hardness were measured (fig. 3 A)
It is very conspicuous that the 15 lakes with records of charophytes
within this region (fig. 3 B, dots) all have a high or fairly high
content of lime salts (10.7 to 2.6odH), and 13 of these lakes were
located in our most prominent limestone areas with unalteredCambro-
Silurian rocks. I lake was influenced by marine deposits, and I by
strongly altered Cambro-Silurian rocks. Most probably the majority
of these 15 lakes represent typical Chara-lakes as described by Alm-
quist (1929). Although 801" of. the investigated lakes had a total
hardness value below 2odH, not a single observation of charophytes
was made in these lakes. Hasslow (1935), however, has shown that
several soft-water localities harbour charophytes.

In the remaining parts of Norway 287 lakes were investigated,
and fig. 4 A shows pH and total hardness values for these sites.
Fig. 4 B (dots) indicates corresponding values for the 19 lakes in
which charophytes were observed. As opposed to the results from
southeastern Norway, these lakes do not distinguish themselves by
a particularly high content of lime salts. This is probably related to
a somewhat better investigation technique as compared to the inves-
tigation in southeastern Norway. Therefore, the observations of
charophytes from the remaining parts of Norway obviously cover a
much wider range of lake types than the records from southeastern
Norway which were probably mainly from the more typical Chara-
lakes.

For future ecological investigations, the importance of regional
studies in the geological area of the Oslo Region is emphasized. Here
the calcium content in the various lakes shows great variations, and
the region covers an exceptionally wide range of lake types.
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Noen nye funn av Braya linearis Rouy, spesielt fra
Slr-Norge, og noen bemerkninger til den bisentriske

utbredelse av denne art i Skandinavia

SOME NEW RECORDS OF BRAYA I,INEARIS ROUY'
ESPECIALLY IN SOUTHERN NORWAY, AND SOME

REMARKS ON THE BICENTRIC DISTRIBUTION OF THIS
SPECIES IN SCANDINAVIA

Av

SVERRE L@KKEN 1

I en del ir har det forundret meg at Braya linearis bare var funnet
pi ett sted i S/r-Norge, ved H/yrokampen i Lom. Et tilsvarerrde til-
ielle, at en bisentristi fjellplante i Skandinavia bare er kjent fra en

lokalitet innenfor det iprlige fjellplantesentrum, kjennes ikke blant
h@yere planter. I en tid var imidlertid den bisentriske fjellplanten
niphraiia lapponica, som kan vokse sammen med rosekarsen, o-gsi

baie kjent fra denne ene lokalitet i S/r-Skandinavia (Holmboe
1934, fig. 6). Da dessuten nordskandinaviske populasjoner au Braya
Iinearis ofte er smiL og finnes i vanskelig tilgjengelige tasmarker, var
det narliggende iL tro at en kunne oppdage nye forekomster i S/r-
Norge ved grundig botanisering pi noenlunde tilsvarende steder.
Sommeren t9O8 oppholdt jeg meg en tid i J@nndalen i Vtgi og
Dovre, og jeg best-emte meg da for i unders/ke de omfattende ras-

markene der med tanke pi rosekarsen.
Nomenklaturen f/lger Lid (1963). I avhandlingen brukes navnet

Jpnndalen ogsi om den del av dalf/ret som pi gradteigskartet Vigi
betegnes som @yadalen.

Jeg takker professor Gjarevoll for velvillig tillatelse til i publisere
hans interessante funn av Braya linearis pi Mager/ya i Nordkapp'

Braya linearis i. Jpnndalen

J/nndalen er en trang og vill dst-vest orientert dal som ligger i
grensestr6ket mellom Vtgt og Dovre (fig. l). Fjellene pl s/rsida av
dalen skriner slakt s@rover mot Vegemo, og fjellene pi nordsida er
heller ikke sarlig bratte pi de sidene som vender i nordlig retning.
Inn i dette fjellomridet skjrrer Jenndalen seg som ei djup revne

1 Botanisk Museum, Universitetet i Oslo
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Fig. l. Voksestedene Ior Braya linearis i J/nndalen. Milestokk l:125000.
The localities of Braya linearis in J|nndalen. Scale 1:125000.

med bratte dalsider i hele sin lengde. Geologien er variert og ytterst
interessant (Strand l95l), og pfl dalens nordside ligger en del rasmar-
ker med l/s grus og jord, dannet av tildels kalkholdige og lettfor-
vitrende bergarter.

Den 26. og 27. august 1968 fant jeg Braya linearis pi. 2 lokaliteter
i dette dalf/ret. Voksestedene ligger ca. 3,5 km fra hverandre (fig. l).

Den ene lokaliteten ligger s/rvest for toppen av Raudnebb, opp
for Ostre del av Birisj/en. Braya linearl's fantes her i hpydeniviet ca.

--^:/ >- -
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Tabell l. Bnya lhuaris - samfunn i rasmartene under Raudnebb. Rutestorrelse: l/4 mr.
Brala lirumis srcbtizsfrom tlu srca slopcs bctou tlu mowtain Raudubb. fuudratc size : I14 mr.

Rutenr. I Z g q 5 6 7 B 9 l0 ll t2 13

!{ovde over havet (m) 900 910 910 910 910 910 920 920 920 920 920 920 920EkspoeisjonSSSSSVSVSVSSSSSS
Helningo 40 g0 40 35 35 35 95 95 35 ,t0 35 s0 30

Festuca ovina I
+Poa glauca.

Anthyllis vulneraria ......
Braya linearis
Campanula rotundifolia . . .
Euphrasira lapponica . . . . . .
Oxytropis lapponica... . . . .
Saxiliaga oppositifolira ....
Silene acaulis

Total antall karplanter . . .. 6

+
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900-920 m o. h. pi rasjord og u-stabilt grus. Pi oppsiden av,rasmar-

ken stiLr en loddrttt bergvegg, pi nedsiden og /ssiden og delvis. mot
ve6r er rasmarken omgiti uu"-t ritt og smiskog, l'esentlig Betula pube-

scens, Alnus incana, Salix caprea og S. phylicifo.Iia' Juniperus com-

munis og Cotoneaster integerrimus opptredte r store mengder Pa
stabil ioihbunn. Varmek-irere, eutrofe planter som Daphne nxezereunt

os Aciaea spicata vokstq i skogen ca. 900 m o' h'
'Broyo lin'earis vokste bare pE de nedre deler av rasmarken, fra ca.

20 m 'under bergrota og n6douer. Populasjonen rlar ind,ivid,fattig.

Innenfor et hpydenivi pfl ca. 20 m og med en mal$rmal Dreooe av

,rtL.edelsesureaiet pi. ca'. l0 m, fantes ca. 20 individer med frukter.

Ogsi noen fl sterile Planter sfles.- To. i belyse miljpet den vokste i litt nrermere, er det i tabell I
fdrt opp l3'ruteanilyser i I/4t12, med Braya linearis i sentrum av

,.._,r.rr.'bekningsgradir er angitt etter Hult-sernanders skala. Kryp-
togamer oppttlai. svart sPar;mt pi rutene' og ingen av disse er f6rt
op-o i tabdllen. AnalYsene ble utfprt d'en 27. august'

^ bet vokste gjennomsnittlig 3,2 karplanter pi hver av dise rutene.

Av de plantei-Braya li,nearii oftest vokste sammen med, kan nevnes:

Anthvliis aulneraria (6 ruter), Oxytropis lapponica (6 ruter) og

EuPirasia laPPonica (5 ruter).- ftr iorapr6ie trr rotskiktei til Braya linearis viste ved miling
oH J ?.0. En bergartsprdve fra lokaliteten ble betegnet som en

hir.t. og l/s kalkgiimnierskifer av f/rstekons€rvator Johannes Dons

ved Geologisk Museum i Oslo.
U*yo linearis foretrakk de mest ustabile partiene av,rasmarken'

Pi m6r stabile deler dominerte arter som Dryas octopetala og Arcto'
stabhylos uua-ursi, og Roegneria borealis og Astragalus noregicus
o"i ni"tige innslig i planiedekket. Euphraiia lapponica opptridte
ogsi i stpie mengd-e pe mer stabilisert gl'unn enn sammen med Braya.

ifiiori, "r" pi d"en f6se skrlningen. Av andre planter som vokste i
nrrheten, kan nevnes Potentilla niaea.

Det andre voksestedet ligger s/rvest for s/ndre toPP av Vakker-

dalshpin. I den bratte dalsida mot J/nndalen ligger her en stor ras-

mark" Braya linearis vokste pi det-pstlige^partiet av rasmarktn ca.

iOOO - o. fr., innenfor et h/ydenivi pi ca-. 20 m og md en m-aksimal

bredde av utbredelsesarealet pi ca. 5 m. Voksestedene vendte mot

s/rvest. Populasjonen var individfattig og omfattet ca. 25 eksemplarer

som var i frukt.
skrlningen var brattere og mer ustabil enn pi det f/rste vokse-

steder. Sofir regel stod plantin alene pi ruter av st/rrelse ll1mz'
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bare enkelteksemplarer av Rumex acetosella, Silene acaulis og An-
thyllis uulneraria fantes undertiden sammen med den.

Pi. mer stabil grunn dominerte arter som Dryas octopetala, Arcto-
staphylos yyq-ursi. og Kobresia myosuroides. Euphrisia lapponica
opptridte tildels i store mengder i h/ydeniviet ca. 1000--1100-m o. h.,
men vokste ikke sammen med Braya lineards pi den ustabile skrinin-
gen. Minuartia rubella fantes for/vrig flere steder pi l/s skredjord.

Da de 2 populasjonene av Braya linearfs i J/nndalen si ut til a
vare individfattige, ble bare 3 eksemplarer samlet og presset, I fra
f/rste lokalitet, 2 fta den andre. Ved:fprste /yekast virket plantene
p€fallende l5.gvokste, og spesielt var skulpene korte i foihold ril
eksemplarer jeg tidligere hadde sett pi vegkanten ved B/vertun i Lom.

De tre eksemplarer er ca. 3,5, 5 og 7 cm h/ye. Fruktstanden er
noe sammentrengt i toppen, og en del av skulpene er tydelig krum-
met. Srex-gelen-_har !lad, og grunnbladene ei linieformete-og har
tenner. Pi de fleste frukter var skulpeklappene allerede falt av.

Pi 18 av de best bevar-te frukter bl- lengdtn og bredden av skulpen
og^ griffelens lengde- mllt. Gjennomsnitislengden av skulpene var
5,3mrn, gjen^nomsnittsbredden l,l mm, og -den gjennomsnittlige
1q"S.9:_av,griffelen 0,35mm. Fr/ene i en skulpe varierte i antall fia
12 til 18. Ingen av plantene hadde skulper som-milte mer enn 2,0 mm
i lengde.

Braya linearis aed HQyrohampen i Lom og i, Nord-Shandinaaia
Braya linearis var i S/r-Norge tidligere bare kjent fra H/yrokampen

ved B/vertun i Lom (Ekman 1927), ca.65 km s/rvest for lokalitetene
i J/nndalen (fig.2). Dens h/ydegrense i Lom ligger pi ca. l4l0 m o. h.,
i en s/r/stvendt rasmark like s/r/st for toppen av fiellet. Detre er
samtidig ny skandinavisk h/ydegrense. Arttin vokser inange steder i
skriningene mot BOvertunvatnet, ned til vegkanten ved" osen, ca.
940 m o. h. Arten gpptrer i stprre mengde pi vegkanten enn pi sine
spontane voksesteder i de ustabile skriningene.
_ Braya linearis er sterkt bisentrisk lnerg t903, tabell l, tabell 4).
Den narmeste lokalitet i nord i forhold til de s/r-norske finnestedene
ligger i Bindal i Nordland (Hult6n 19b0, kart 986). Arten har nord-
grense for sin skandinaviske utbredelse pi Nordkapp: Mager/ya:
s/ndre kalkfelt, vest_for Setertind, h4yde 2b2, te. ^augusi'tbbO,
O. Gjarevoll leg. Jeg har selv sem dette kollekt som bestiiav 3 smi-
vokste eksemplarer. Disse vokste pi oppfrysningsgrus pi en skrflning
som helte svakt mot s/r. Plantens nordskandinaviike uibredelse strekl
ker seg fplgelig fra 65'08, til 7t.02,.
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Fig. 2.
The distri

Utbredelsen av Braya lineatis i S/r-Norge.
bution of Braya linearis in southetn Noruay'

Den 17. august 1967 fant cand. real. S. Sivertsen, stud' real' H' Fr'
Rfer og und?rtegnede rosekarsen i en bratt sprvendt skrining. p&

kalkstein i Staupfl-"dalens indre del spr -for nordre llaupitind i Reiarn

i Nordland. Planten gikk her i hvert fall'opp til 1000 m o. h. Dette

er hpydegrense i Nord-Skandinavia.
Briya"lineards viser sror morfologisk _variasjon ved H/yrokamPen,

spesieit nir det gjelder skulpenes lengde. Det foreligger over 20 cm



Ilt

h/ye individer (herb. Oslo), hvor skulpelengden ligger i intervallet
8-15 mm. Dette er planter som stammer fra vegkanter. Jeg selv har
samlet eksemplarer fra ca. l4l0mo.h. med modne skulper hvis
lengde ikke overstiger 8,0 mm. Disse likner eksemplarene fra J/nn-
dalen i alle miter.

Liknende depaupererte eksemplarer fra Nord-Norge foreligger i
herbariet pi Botanisk Museum i Oslo. Skulpene er dog i regelen
lengre.

Problemer omhring morfologien, Qkologien og utbredelsen aa

Braya linearis i Shandinauia
I bestemmelsesn/kkelen over de europeiske Braya-arter i Flora

Europaea (Tutin et al. 1964, p. 268), er det fitt opp at skulpelengden
til Braya linearis ligger i intervallet 8-15 mm. Den virkelige varia-
sjonen i skulpelengde innenfor arten er tydeligvis st/rre. Den nar-
stlende mellom-europeiske Braya alpino har etter herbariemateriale
pl Botanisk Museum I d/mme tydelig breiere blad og som regel
en annen skulpeform enn eksemplarene fra J/nndalen, og Braya
purpurascens har bl. a. en annen skulpeform, oftest lengte grifler og
tydelig tokl/yvde arr. Men rosekarsen tilh/rer et vidt utbredt og
kritisk artskompleks som ikke synes I vare tilfredsstillende utredet.

Voksestedet pl H/yrokampen er dessverre uteglemt i Hult€n (1950,
kart 936) og i Flora Europaea (Tutin et al. 1964, p. 268). Enkelte
forfattere som har diskutert problemer omkring disjunkte fjellplanter
i Skandinavia, har heller ikke vrrt oppmerksom pl at planten er
bisentrisk (f. eks. Rune 1957, p. 90). Utbredelsen av arten i Nord-
Skandinavia er og'si mye st/rre enn oppgitt i Flora Europaea.

Braya linearis fremtrer i Jdnndalen som en ytterst konkurransesvak
art med helt spesielle krav til milj/et. De depaupererte eksemplarene
og pH-verdien i jordpr/ven kan imidlertid tyde pl at den ikke vokser
under optimale forhold i dalen. Milinger viser tydelig at planten i
Norge er avhengig av jord med h6y pH-verdi, og pH-verdiene i jord
fra ulike voksesteder viser pifallende liten variasjon (Lunde 1962,
pp. 28-33, fig. l0). pH-verdien p|7,0 fra ovenfor Birisj/en er den
lflgeste som er registrert pi jord fra rotskiktet til Braya linearis i
Norge. En sitter ogsi igjen med det inntrykket etter feltbotanisering
at l/se, kalkholdige rasmarker som passer for denne art, ikke fore-
kommer i sarlig utstrekning i J/nndalen. Enten er rasmarkene for
stabile eller jordsmonnet er ikke kalkholdig nok eller muligens for
tdrt. Ytterligere opplysninger om artears /kologi.i andre deler av
Skandinavia foreligger bl. a. hos Nordhagen (1935, pp. 72-75),
Selander (1950 a og b) og Benum (1958, pp. 246-247). Kombinasjon-



rt4

en av frisk, kalkholdig mineraljord og liten konkurranse fra andre
arter, synes i ha st/rre betydning for denne art enn for de fleste andre
norske fjellplanter.

PlantCns 
-vertikale utbredelse i Skandinavia faller innenfor den

subalpine og lagalpine region. Den synes i sky den mellomalpine
region, et foihola som trolig er mei klimatisk betinget enn det skyldes
mangel pi passende edafiske forhold. Voksestedene i S/r-Norge tigger
i -| grvendte lier og synes f,. ha et gunstig lokalklima med relativt
h/y sommertemperatur. Et forhold som ogsl tyder pl dette, er at en
del liglandsplanter har sine skandinaviske hglydegrenser i de samme
liene. 

-Dette gietaer under H/yrokampen f. eks. Epipactis atrorubens
ca. 1210 m o. h., Cypripedium calceolus ca. I120 m o. h. og Hippophae
rhamnoides ca. I I lb m o. h. (Lid 1942, P. 67). De to f/rste hglydedata
stammer fra notater pfl herbarieetiketter pfl Botanisk lVluseum i oslo.
I J/nndalen har jeg sett Origanunt. uulgare ca. 800 m o. h. pi dalens
solside nar @yaseter. Pl /stsiden av H/yrokampen har jeg for/wig
milt skandinavisk h/ydegrense for Euphrasia lapponica ca. 1430
m o. h. Den vokste der i ipne Dryas-samfunn'

Inntrykket av at Braya linearis i S/r-Norge har tilhold pi steder
rned relativt hpy sommertemperatur, er i overensstemmelse med iakt-
tagelser fra lokaliteter i andre deler av Skandinavia (f. eks' Selander
1950 a, p.rt7).

Det er sairhsvnlig at rosekarsen oPPtrer som en relikt i J/nndalen
i vlr tid, og at deri tidligere har hatt en st/rre utbreclelse i S@r-Norge.
At den opptrer i store mengder pl vegkanter ved B/vertun, viser at
den lett koloniserer frisk, kalkholdig mineraljord der konkurransen
er liten. Forholdene i S@r-Norge i.seinglacial og tidlig postglacial tid
burde derfor passe planten bedre enn i dag den gang da konkurran-
sen var mindre og jordsmonnet ikke si utvasket og humifisert. Braya
linearis kan meget vel tenkes & ha overlevd den postglaciale varmetid
i rasmarker i J/nndalen. Pi grunn av de geologiske og topografiske
forhold fantes det nok i den perioden ogsi ustabile rasmarker hvor
et sammenhengende plantedekke ikke kunne utvikles.

B/chbr (1951, p. E77,Iig.2) har satt utbredelsen av Rhodod'endron
lapponicum i Skandinava i relasjon til et kontinentalt klima, og
Engelsk'i/n, Sivertsen & Skifte (1968, p. 154) har fremhevet at en
viktig /kogeografisk grense i Nordland stort sett faller sammen med
utbredelsesgrensen mot vest for Rhoclodendron lapponicum. I dette
omrlde er Braya linearis ogsi kjent fra kystnare str/k, og den frem-
trer ikke som noen kontinental plante (Hult6n 1950, kart 936).

Rosekarsen er imidlertid langt mer spesiell i sine krav til vokse-
stedet enn lapprosen (L/kken 1967). Det er lpenbart at kalkstein,
kalkglimmerskifrer og andre lettforvitrende og meget kalkholdige
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be{garter i kombinasjon med opprevet topografi, er sjeldnere og har
en mer begrenset utstrekning i s/r-norske og midt-skandinaviske tjell-
trakter enn i nord-skandinaviske fjellstrpk. Dette fremgir bl. a. av
geologiske karter og beskrivelsene til disse. Nir det gjelder kombi
nasjon av kalkrik, lettforvitrende berggrunn (Landmark 1949), topo-
grafi, h/yde over havet og kontinental klimakarakter, turde skr6.nin-
gene under H/yrokampen vrcre enestiende i S/r-Norge. Rune (1957,
p. 88) fremhever bl. a. at stprre rasmarker og dolomittforekomster
savnes innenfor de bisentriske arters utbredelsesluke, og at dette er
hovedirsaken til at andre relikter av fjellplanter enn de serpentini-
cole, er sjeldne der.

Det er meget rimelig i tro at Braya lineani i en periode etter siste
istid har hatt en mer sammenhengende utbredelse i Skandinavia, enn
den synes i ha i vir tid. Ner den trolig er en stor sjeldenhet i Norge
s/r for Nordland, turde de viktigste irsaker vare mangel pi passende
voksesteder i nitiden og den postglaciale varmetids innvirkning pi
vegetasjonsforholdene. En hypotese som regner med at rosekarsen
overvintret siste istid i S/r-Norge, m{ter betydelige vanskeligheter
pi bakgrunn av de krav den i dag synes i sette til klimatiske og eda-
fiske forhold. Dens muligheter som nunatakkplante kan neppe ha
vrcrt store, og under de oseaniske forhold som trolig hersket pi. even-
tuelle isfrie forland eller kystfjellrefugier pi M/rekysten merte arren
ha ganske spesielle voksesteder hvor det kalkrike jordsmonnet ikke
ble utvasket og gjenvokst, og hvor sommertemperaturen ikke var for
lng (Dahl 1946, pp. 235-240; Fagri 1950, p. 38). Utbredelsesarealet i
S/r-Norge kan tenkes opprinnelig i ha oppstitt ved langdistanse-
spredning nordfra, men det mi. regnes som lite sannsynlig og var i
dette tilfelle kanskje en mer aktuell forklaring den gang arten i S/r-
Norge bare var kjent fra en lokalitet (se f. eks. Rune [957, pp. 9l-
94] om den isolerte forekomsten av Nigritella nigra i Troms).

Det kan tenkes at Braya linearis finnes andre steder i S/r-Norge
enn pi de hittil kjente lokaliteter. Det synes naturlig i lete i l/se
rasmarker pi steder hvot Euphrasia lapponi,ca forekommer.
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SUIVIMARY

Two new finds of Braya lineards Rouy in a corttinental district of
southern Norway are reported. The Plant was found in this part
of the country for the first time in 1897, and until now, only this
single locality has been known in southern-Norway. The.species has

a b'icentric distribution in Scandinavia, and has recently been found
on Mager/ya, Nordkapp, where it has its northern limit. The distri-
bution"area in northein Scandinavia is from 65'08' to 7l'02'. In
Flora Europae& the locality in southern Norway has been omitted b-y

mistake, aria tne informaiion this book gives concerning its north
Scandinavian distribution is not correct.

In the new localities of southern Norway, the plant grows on loose

gravel of scree slopes and is confined to xerothermic habitats. In one

6t ttte places, the iocks consist of a limerich micaschist. It is suggested

that the bicentric distribution of. Braya linearis is due to a shrinkage
of the distributional area in postglacial times.
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Almskaret - som ble til Malmskaret

Av

GUNNAR ENGEGARD

Vinteren 1968 kunne iordstyresekretar Kire R/rvik, Misvrr, gi

meg den meget interessanie opplysning at det i Malmskaret ved Bpr-
nuti"t i BodA skulle vokse ali-(tllmus glabra). Det var han-s far som

f/rste gang hadde fortalt ham dette, og-han igjen hadd-e opplysningen
fia sin"farl Vi avtalte at vi, nir det ble sommer, skulle dra til B/r-
varner for i unders/ke om dette medf/rte riktighet. Hvis det vokste

alm der, ville det vere ny nordgrense for Europa.
Vi har h/sten 1968 vant to ganger ved B/rvatnet, men tross Sanske

grundige unders/kelser lykteJ ael itk-e i finne alm i vill tilstand.
berim6t ster det et almetre i haven ved girden Malmskaret, og eieren
av gflrden, Paul Madsen, kunne fortelle m9g at dette.treet^tok han
inn"fra skogen for ca. 40 ir siden. De hadde dengang geiter pi g8rden,
og geitene ia seg pi almetrarne og gnager av barken. For at ikke alt
rtlrrl" fti pdeligf, tok han et mannshfiyt almetre ql satte i laven'
Treet klarte overflyttingen, og er idag 8-10 meter h14 

-og 
har en

stammediameter ved balken pa ca. 15 cm. Hans far hadde noen lr
tidligere satt ned en alm i haven, men den var blitt /delagt.

Piul Madsen forteller at almetrerne vokste mellom or i lien oven-
for sommerfj/set. Han trodde at det treet han fl.yttet inn i haven, var
det siste fra-denne forekomsten. Han kjenner ikke til at det vokser
alm andre steder i Malmskaret.

Han kunne fortelle at PosdPner H/iskar, Tuv, hadde alm i haven,

og at den var kommet fra Malmskare-t. Jeg har siden vrrt. og sett

d;tte almetreet, qI fru H/iskar bekrefter at treet kommer inne fra
B/rvatnet. Hun forteller at hun fra hun var barn hadde h/rt at

denne almen var hentet i Malmskaret. Hun trodde det var ca' 70 lr
siden treet ble satt ned. Det kan vel stemme, da almen har en dia-
meter ner bakken pl mellom 40 og 50 cm.

Alm har hittil vai't kient si langt nord som til Beiarn. I den frodige
Arstadlien, ikke sl langt fra admiiristrasjonsstedet Moldjord, har- man
en forholdsvis rik forel.omst. Almen i Arstadlien er godt kjent blant
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folk i Salten, og det kan derfor synes rart at forekomsten ved B/r-
vatnet ikke har vart like godt kjent.

Folk som bor i omrldet Tuv-B/relv-B/rvatnet og langt utover
langs Elvefjorden, har dog i generasjoner vist om almen ved B/r-
vatnet. Jeg har snakket med mange om almen, og de avslutter gjerne
med i tilf/ye: Egentlig skal det ikke hete lVlalmskaret slik man sier
idag og slik det star pe kartet, men Almskarer.

B/rvatnet ligger syd for Salten-fjorden, ovenfor bunnen av Elve-
fjorden. Det er ikke si ofte at folk drar innover hit, og det mi vare
lrsaken til at almen, som dessverre nu antagelig er utryddet i vilt-
voksende tilstand, ikke er blitt kjent av botanikere. Den bratte lien
som heter Malmskaret, er delt mellom to brukere: Paul Madsen eier
omridet fra vannet og oppover, mens /vre del eies av Kire B/rli.
Jeg har snakket med Bprli, og han forteller at Malmskarer i gamle
utskiftningsdokumenter som er i hans besiddelse, ble kalt Almskaret.

Man kan'vel bare gjette pi hva irsaken kan vrere til at navnet er
blitt forandret. Jeg kan dog tenke meg at folk fra utskiftningsvesenet
eller landmilere, har funnet navnet Almskaret meningsl/st fordi de
ikke kjente til almen, og si har de forandret det til Malmskaret. Det
er berg og flig flere steder i omridet, og man har muligens tenkt at
navnet m6tte referere seg til spor av metaller i fjellet. Pi gradteigs-
kart over omridet - basert pfl oppmilinger fra like erter irhundie-
skiftet, stir det Malmskaret.

Jeq ha1 villet hefte meg sividt mye med opplysninger folk har gitt
meg for i skaffe sannsynlighetsbevis for at det har vokset alm i Malm-
9k-ar91 Sjennom et lengere tidsrom. I narheren av den sist kjente
lokalitet tan det neppe vokse alm. Vi unders/kte meget grundig her.
Over et betydelig omride vokser det imidlertid h/lvokst or, og det
er mulig man kan overse alm hvis man ikke kommer helt inn til
trarne. Hvis det passer slik, vil Kire R/rvik og jeg fortsette letingen
etter alm i sommer. Det er mange rasmarker tiae i Malmskaret og
ellers i den vel fire kilometer lange lien pfl /stsiden av B/rvatner, og
man kan ikke utelukke muligheten for af det vokser alm pl vanskelif
tilgjen8-e]ige s-teder. Fra overhenget i fjellet B/ro (B/rnupen) fallei
det stadig- ned sten, og det vet folk. Derfor er det fi sorir tg gh, i
skogen i den bratte lien nedenfor.

Inntil nylig har man regner almeskogen i Arstadlien i Beiarn som
et relikt fra en tid da almen hadde st/rre utbredelse enn idag. pollen-
analyse,har imidlertid vist at det neppe har vokset alm andre steder
i Beiardalen, og heller ikke i nabobygden Misvrr, og man kunne da
gi ut fra at almen i Arstadlien opprinnelig var plantet. Opplys-
ningen om at det har vokset alm ved B@rvatnet, 16-12 km n6rdist
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for Arstadlien i Beiarn, aktualiserer, etter min mening, igjen plstan-
den om et relikt.

Ved pollenanalyse kan man vel antagelig sll fast 9q qet !g vart
en almeikog ved Bprvatnet, og kanskje kan man ogsi-fi.fastslitt om-
trent hvor lenge alm har vokset der. Inntil slike analyser {oreligger,
eller alm blir iunnet i omridet, b/r man gi ut fra at opplysningene
om tidligere viltvoksende alm er riktige. Skulle arten virkelig -vareblitt utryddet, kan man bare beklage at forekomsten ikke ble kjent
av botanikere tidligere og vernet om.

B/rvatnet liggerbare 45 meter over havet, og omgitt av h/ye-fjell.
Det er frodig vegetasjon pt begge sider a't' vannet, men det er ingen
tvil om at Malrrxkaret ligger sirlig gunstig til. Lien ligger mot syd-

vest, og sommertemperaturen kan bli meget h/y. Nede ved- vannet
tar /stivinden godt, men oPpe i Malmskaret er det nesten alltid stille,
noe trerne ogsi barer preg av.

@verst i Malmskaref ei det l/se kalkbergarter, som .nok er blitt
iblandet muldjorden lenger nede. Det er en meget frodig vegetasion
i Malmskaret pe det sted almen skal ha vokset. Av arter som vokser
der kan nevn-es Campanula latifolia som finnes i store metrgder,
Stachys silaatica, Gatiurn odoratum og Actaeo spicata. Vi-burnum
opulus har jeg sett pe vestsiden av B/rvatnet,- men jeg har fttt o_pp-

gitt en lokaiitet for denne arten ogse pi /stsiden av vannet, noe len-

[er nord enn der almen skal ha voksei. Det b/r nevnes at Vibutnum
oputus og'sfl vokser i Beiarn, ikke si langt fra almen i Arstadlien.
Arten mi betegnes som sjelden i Salten-omridet.

I Paul MadsEns have stlr et almetre som var det siste pl en lokali-
tet man lenge hadde kjent til. Jeg holder det for lite sannsynlig at
noen skulle ha plantet alm inne ved det avsidesliggende B/rvatnet,
og det er da nailiggende i tro at forekomsten i Malmskaret virkelig
vir et relikt. Ntr unders/kelser synes i tyde pl at almen ikke kan ha
vokset andre steder i Beiarn enn i Arstadlien, kan det skyldes err

spredning dit fra Bdrvatnet. Avstanden fra B/rvatnet til Beiarn er
ikke stprre enn at en slik spredning kan vrre mulig, uten.at ieg tft
ha noen formening om spr:edningsmflten eller nir spredningen fant
sted. Alm mi i alle fall hi vokset lenge ved B/rvatnet, etter som den
har gitt opphav til navnet Almskaret, som gikk ut av bruk antagelig
omkring irhundreskif tet.
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Smistykker

Ilvem tar de beste soppbildene i 1969 ?
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sk'at^ samtidig fylle billeclmessige krav. Soppen bpr helst avbildes

i sitt naturlige miljP.
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2 a) Svart/hvitt-fotografi - .Sopp-p91rett,'
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- -j""y er fotograf Ragnar Fris'iid, koniervator Gro Gulden o-g cand'
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Bokmeldinger

A. A. Imshenetskii (ed.): Mycotrophy in Plants. - Aca-
demy of Sciences USSR 1955. Oversatt til engelsk av
S. Nemchonok og utgitt av olsrael program for Scientific
Translarions, (IPST nr. 1948). Jerusalem 1968. - pris
innb. U.S. Dollars 11,50.

. !I_/sten 1953 ble der, i det sovjetrussiske vitenskapsakademi's regi,
holdt et symposium over mykotrofi hos planter. Hensikten med
kongressen skulle vrere i koordinere den sbvjetiske mykotrofiforsk-
nlng, presentere et utsyn over de vitenskapelige resultater og trekke
opp retningslinjer for videre forskningsprojekter.

Oversettelsen foreligger f/rst 15 ir eltei at symposiet ble holdt.
For anmelderen er det en glte hvorfor boka er'oversatt i det hele
tatt!

- Bo\1 gir imidlertid en tragisk demonstrasjon av biologiens viten-
skapelige status i Sovjet i f/rste halvdel av lOb0-irene, og leseren f6.r
en betydelig innsikt i hvordan mediokre og totalt ubetydelige men-
nesker dominerte i det isolerte sovjetiske vitenskapelige miljp. ne
diskusjoner. og meningsutvekslinger" som foregikk pi "ryntpoiiet .r
n@ye gjengitt. Her finnes omsider innlegg som viser at noen av
m@tedeltagerne_var pi vei ur av den primiiive isolasjon, som virker
nesten uforstielig 15 ir etter.

BjQrn GiQnnes

R. G. Butenko: Plant Tissue Culture and plant Mor-
phogenesis. - Acade,my of Sciences USSR 1964. Oversatt
til engelsk av M. Artmann og utgitt av ulsrael program
for Scientific Translationsr (IpST nr. l90B). Jerusilem
1968. - pris innb. U.S. dollars 12,75.

-l l{pet 
-av - 

de -9 ir som er gitt mellom original-utgavene av
<Mycotrophy^in Plantsu 

-(1955) og uplant Tissue Culture . . ., ltSO+;er der -f91egitt_revolusjonerende struktur-endringer innen sovjet'-
russisk biologi. Butenkos bok er et utadvendt modirne verk med en
utmerker litteraturliste (ajourf/rt til 1962) blde over vesteuropeisk
og russsik litteratur. Boka _be_gynner med et instruktivt, korrekr og
hederlig kapitel over vevskulturteknikkens historiske utvikling og
om dens status i de ulike land.
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whites klassiske verk orn vevskulturer av planter (.Handbook of
Plant Tissue Culture' l'1943.l os .The Cultivation of Animal and

Plant Cells' $95a] la ttot uekt pa {" -ernaringpfysiologiske 
aspekter

av vevskulturiekniiken. I Butentos bok er hovedvekten lagt pi dif-
ferensieringsfysiologi og morfogenese. Oversettelsen av boka mi der'
for mottas"med en-st6rie takknemlighet hos alle som er interessert i
disse aspekter av plantefysiologien.

Boka^er i stor itstrekning planlagt som laboratorieman-ual, og den

er meget velegnet til formildt. Brulere av boka mi imidlertid vrre
klar oier at k5rrekturlesningen burde vert bedre. Pi side 4l stir det:
.Tilskudd av ekstrakt fra umodne frukter av kastanjer til nrrings-
medier tilsatt 5-15 7o 2.4-D (l t t l) fremmer vekst av kallusvev av

gulerot.r Utropstegnine tilh/rer anmelderen. I vevskulturmedier
invendes nemlig 2.-4-D i en konsentrasjon p! 0.00001 7o-0'0N057o'
Derimot tilsett& embryoekstrakter o. l. ofte i konsentrasjoner pi
5-r5 %.

Illuiirasjonsmaterialet har sannsynligvis vert uklande-rlig fra Bu-
tenkos hirid. tVten erter e ha gjennomgltt diverse prosedyrer av tek-

nologisk natur holder det ikke mil. Illustrasjonshindverket og illu-
strasi-onsteknikken i biologisk litteratur bpr etter hvert bringes oPP

pl simme nivt som i reklimebrosjyrer for automobilfinnaer.
BiQm GiQnnes
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<RikssprAk ogfolLemAbr er skrevet av professor EinarHaugeo,
en fremragende kjeoner av norsk sprik og moderne sprllnti-
tenskap. Hans bok er den eneste virkelige grundige innforing
i emnet, og den eneste som setterno$ksPraknormeringlike
fra Ivar Aasens tid inn i en internasjonal samnerheng.

362 sider, innbundet, Kr. 48.00

UNIVERSITETSFORLAGET



Bind 27 Hefte 2
Innhold

Hildur Krog: K. jemiens rolle i lavsystematikken. ( The rcIe of chemi-
stry in lichen systematics) . 65

Per Magnus J-d-rSensenl Bidrag til Rogalands flora. II. (Contributions
to the flora of Rogaland,, S.W. Nonuay. I4 . .. ..:. .. g0

Per Magn'rs J9e.t ru.1, Sisymbrium ausrriacum J"cq. - en misoppfattet
alt i N9rg9., (Sisymbriurn austriacum licq.'- a misuniirstooil
species in Norway) g6

Jan @kland: Noen norske forekomster av kransalger (Gharaceae) i
ferskvann samt litt om Chara-si/er og kaft.omrhder. 6oine
Nortaegian records of charophytes irom lrish water, with noies on
Chara-lakes and limestone 

-ar!as) 
gz

Sverre L/kken: Noen nye-funn av Braya linearis Rouy, spesielt fra
S/rNorge, og noen bemerkninger-til den bisentriike utbredelse
av denne art i Skandinavia. (Some records of Braya linearis Rouy,
especially in southern Noruay, and, some remarki on the bicentic
distribution of this species in Scandinavia) ... .. . l0Z

Gunnar Engegird: Almskaret - som ble til Malmskaret . . ... llg
Norsk Botanisk Forening, regnskap for 196g ........ l2l
Smistykker:

Hvem tar de beste soppbildene i 1969? .,...... lZ2Bokmeldinger.... ...... IZE

LEIF RYVARDEN

FLORA OVER KJUKER
I Norge har kjukene rent systematisk vert viet relativt riten
interesse. Det er pAfallende, ettersom denne sopp-gmppe er
ansv:lrlig for store odeleggelser hvert ir. Forfatte* u'
denne boka har lenge sterkt sauret en flora over norske
kjuker, og med denne boka presenterer han et utkast til en
slik flora. Boka er rikt illustrert med fotografier ogtegninger.
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