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Blyttia bd. t1, h. 1, 1973

Ilex aquifolium L. funnet i Bamble, Telemark
ILEX AQUIFOLIUM L. RECORDED FROM BAMBLE,

TELEMARK. SE NORWAY

Av

J@RN ERIK BT@RNDALENI

Gjennorn stud. real. Terje Tande fikk jeg nylig vite om et funn
av kristtorn (Ilex aquif olium) fra hans hjemsted Ekstrand i Bamble.
Funnet ble gjort i 1969, men det eneste eksemplaret som fantes pi
lokaliteten ble senere 6delagt. Dessverre hadde noen spadd opp hele
busken og fors/kt i. plante den i hagen med den f/lge at planten
gikk til grunne.

Dette funnet indikerer ny /stgrense for spontan IIex aquifolium
i Norge. Tidligere er kristtorn funnet si langt /st som til Skit/y ved
Krager/ (Fregri 1960, Lid 1963). Skatt ylokaliteten, som Ligger ca.
20 km fra Ekstrand, ble lenge ansett som tvilsom da det fore,li hver-
ken herbariemateriale eller narmere opplysninger om finnestedet
(Holmboe 1914, Fagri l.c.). F/rst i 1959 ble forekomsten av llex
aquif olium pi Skitpy bekreftet (Fagri l.c.).

Funnet i Bamble ble gjort i en granskog pi kalkgrunn mellom
Ekstrand og Nordre Synken, UTM-koordinater NL 41,43. Terren-
get €r ,smikupert og heller svakt mot nord/st. Jordbunnen er mold-
rik med tydelig brunjordsprofil. I forbindelse med en naturvernin-
ventering av Langesundsfjordens kambrosiluromride (Bj@rndalen,
R@nning & Tvermyr in prep.) er vegetasjonen pi Ilex aquifo'
Iium-lokaliteten unders@kt. Samfunnstypen er Melico (nutanti,s) -
Pioeetum (jf. Kielland-l.und 1971, pp. 25-26), en ppanskogstype
som inneholder et rikt innslag av l/vuer som Corylus aaellana,
Betula t)errltcosa, Sorbus aucuparia og Fraxinus excelsior. Feltskik-
tet er rikt pe urter og graminder, og dominerende arter er Pteridium
aquilinum, Melica nlltans, Rubus saxatilis, Oxalis acetosella og
M elampyrum sila aticum.

Kristtornens frukter blir begjarlig spist av trost og andre fugler,
og spredning med fugl regnes rsom den viktigste spredningsmite i
Norge (Holmboe l9l4). Det er nrerliggende fl tro at forekomsLen av
IIex aquif olium i Barrrble skyldes fr@transport med fugl.

1 Botanisk museum, Universitetet i Bergen
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SUMMARY

IIex aquifolium L. is reported new to Bamble, Telemark county,
Southern Norway. The occurrence is the most east€rn record of
spontaneous holly in Norway. Itex aquifolium was found on Cam-
bro-Silurian rocks in a low herb spruce forest of Melico (nutantis)-
Piceetum type (cf. Kielland-Lund l97l). IJnfortunately, the only
specimen was destroyed when it was transplanted to a garden.
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Blyttia bd. )1, h. 1, 1973

Biskop Gunnerus og (Flora Norvesca>

GUNNAR II"""U*O'
Blant botanikere er vel biskop Johan Ernst Gunnerus sarlig kjent

for sin uFlora Norvegica", et verk sorn la grunnlaget for en selvsten-
dig nonsk botanisk forskning. Floraen er i dag et viktig kildemate-
riale ogsiL for den som $er plantene i kulturhistorisk sammenheng.
For selv om den er skrevet pi latin, er det tatt med norske navn pi.
et stort antall arter. Mange av disse navn har vrrt brukt bare i et
begrenset omride av landet, og de forteller ofte hvordan folk si pi
plantene, om det var nytteplanter eller ugress, og om de var vakre
eller lite i se pi.

Selv om Gunnerus startet sin botaniske l/pebane av ren interess€
for naturvidenskapen efter at han var bli,tt biskop i Trondheim,
klarte han likevel i l/pet av fi flr i skaffe seg betydelige kunnskaper
om €t emne man skul'le tro lfl hans teologi temmelig fjernt. Men
man skal dog huske pi at de geistlige den gang ansi det i dyrke vi-
denskapen for i vrere en edel beskjeftigelse. I sitt hyrdebrev til pres-
tene i sitt ,stift, som ble skrevet kort tid efter at han hadde overtatt
bispeembedet, pilegger Gunnerus dem flittig i lese kristelige forfat-
teres skrifter, men minner samtidig om n/dvendigheten av i drive
med videnskapelige sysler. Han meddeler prestene ogsi om sine pla-
ner for et videnskapelig selskap i Trondheim, og lover at de som
gj/r seg fortjent til det, kan regne med medlemskap.

Det er i ir 200 flr siden biskop Gunnerus d/de, men der er ogsi
flere andre grunner til 5. minnes ham. Siste del av uFlora Norvegica"
har i.rstallet 1772 pL titelbladet, og verket er altsi. 200 ir. En annen
sak er at Gunnerusi plutselige d4d f.$te ti.l at utgivelsen ble forsin-
ket, og floraen ble fprst sendt ut i 1776. I 1968 var det 250 ir siden
han ble f@dt. Gir vi tilbake til 1966 er det 200 ir siden f/rste del av
uFlora Norvegica, ble,utgitt, og i 1960 kunne Det Kgl. Norske Vi
denskabers Selskab i Trondheim feire 200-irsjubileum. Dette sel-
skap med .si rike tradisjoner ble stiftet efter ini,tiativ av biskop Gun-
nerus.

1 Hellmyrveien 25, 8000 Bod/



Fig. l. Postverket hedret biskop Gunnerus i 1970, ved i ta hans portrett med
pi et frimerke i en serie om kjente norske videnskapsmenn,

Johan Ernst Gunnerus var f/dt i Kristiania 16. februar 1718. Hans
far var stadsfysikus, mens moren var skotsk. Som gutt viste Johan
Ernst stor in,teresse for farens virksomhet, enten det nu gjaldt ana-
tomiske unders/kelser eller fysiske eksperimenter. Gutten var med
faren pi sykebes/k, og tidlig var det klart at han skulle bli lege.
Faren d/de imidlertid i 1732, og moren satt igjen med 13 barn.

Innflydelsesrike venner s@rget for at Johan Ernst ble elev ved Kri-
stiania kathedralskole, og her ble man meget snart oppmerksom pi
at man hadde i gj/re med en sarlig begavelse. Han behersket latin
til fullkommenhet, og skrev uten vanskeligheter vers piL gresk. Hans
eksamensoppgave i latin vakte s,lik oppmerksomhet at den ble arki-
vert.

7 1737 reiste Gunnerus til Kgibenhavn i hip om i kunne fortsette
sine studier, men mfltte efter en tid dra hjem igjen pi grunn av @ko-
nomiske vanskeligheter. Han virket som skolemester i sin hjemby,
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men kom i 1740 tilbake til Kpbenhavn hvor han med glans besto
examen philosophicum. Han fortsarte i. studere filosofi og teologi pi
egen hind, og ble pi. grunn av sin iver ansatt som huslrerer hos en
kjent filosofi-professor. Og si i 1742 ttkk han endelig det efterlengte-
de stipendium for et tre flrs studium ved et tysk universitet.

Gunnerus dro til Halle hvor han var i to og et halvt ir. Ved siden
av teologi og filosofi studerte han ogsi. fysikk og matematikk, samt
tysk historie. Han flyttet si til Jena hvor han tok magistergraden,
og en ny disputas ga ham rett til i holde offentlige forelesninger.
FIan ble tilbudt rektorstillingen ved latinskolen i -fena, men avslo da
han hipet pi en stilling ved universitetet. Senere ble han da tilbudt
et professorat, men ogsi denne gang avslo han, antagelig fordi han
nu hfl.pet fl fi en stilling i Danmark. Under sitt opphold i Jena ga
Gunnerus ut et meget stort antall skrifter over bide filosofiske og
teologiske emner.

Efter 12 6rs opphold i Tyskland ble Gunnerus kalt tilbake til
Danmark i 1754, og utnevnt til sogneprest ved Herlufsholms menig-
het i K/benhavn. Samtidig ble han lektor i teologi, og dessuten fikk
han titel av ekstraordiner professor.

F/rst iret efter forlot han Jena og reiste til K/benhavn. Og nu
holdt det pi i oppsti problemer for Gunnems, som ikke hadde tatt
noen teologisk eksamen f{r tran reiste til Tyskland. Han ,s/kte imid-
lertid om i bli fritatt for i avlegge eksamen, og dette ble innvilget.
Han kunne dermed la seg prestevie, men han kom ikke til 6 overta
sitt sognekall. Han likte bedre 6L vrere universitetslerer.

I K/benhavn traff Gunnems en landsmann, prost Nicolai Nanne-
stad. Efter avtale byttet de stilling, og Gunnerus kunne fortsette sin
akademiske virksomhet. Hans forelesninger var populere og godt be-
s/kte, og de,t kom av at han kastet nye tanker inn i teologien.

I denne tiden var det forresten at han gikk hen og forlovet seg

nled en Jomfru Hagen, en vakker ung dame av fornem familie. Men
efter en tid kom han antagelig ti,l den erkjennelse at ekteskapet ikke
var noe for ham. Han laget i alle fall skandale ved i heve forlovel-
sen, men han var redelig og betal,te den skj/nne en erstatning pl 400
Riksdaler. Han'lovet henne ogsi at hun skulle ha f/rste bud pi hans
person hvis han noen gang skulle @nske i gifte seg, i f/lge et samti-
dig sladderbrev. Noe ekteskap inngikk han dog aldri. Hans s/ster
tok seg av huset da han var blitt biskop, og han var Eom en virkelig
far for hennes barn, som vokste opp i bispegirden.

Det var i 1758 at Gunnerus uventet ble kalt til audiens hos kong
Frederik 5., og der fikk han vite at han var utnevnt til biskop i
Trondheim. Kort tid efter reiste han nordover, og i Trondheim kom
han i kontakt med Gerhard Sch/ning og Peter Frederik Suhm, som
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begge var ansett for i vare blant de fremste av tidens larde menn.
Gunnerus forsto betydningen av il ha et videnskapelig milj/, og han
begynte i sysle med tanken om et videnskapelig selskap i byen. Han
foreslo for sine venner at de skulle skrive avhandlinger, og sprge for
at disse ble trykket snarest mulig efter at manuskriptene foreli. To
nr senere, i 1970, ble si "Det trondhjemske selskab, stiftet.

| 1767 fikk selskapet kongelig underst/ttelse, og navnet ble for-
andret til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Biskop Gun-
nerus ble visepreses, mens arveprins Frederik ble preses. Selskapets
statusforandring var et direkte resu,ltat av Gunnerus' initiativ.

Gjennom de 15 ir Gunnerus var biskop, gjennomfprte han en
rekke strabasi/se visi*rsreiser. Allerede i 1759, iret efter at han til-
tridte bispeembedet, dro han pfl sin f/rste visitasreise. Med sin bit
bemannet med "20 adruelige Mandu kom han helt til @st-Finn-
mark, og det var nok denne reisen som ga stptet til at hans naturvi-
denskapelige interesser ble vakt. Nord-Norge var et eventpland, og
pi denne tid nesten uoppdaget for videnskapen. Pi sin reise fikk
han se mange merkelige ting, spesielt ni,r det gjaldt metaller og mi-
neraler, men ogsiL dyrelivet har han vart opptatt av. Noen srerlig
interesse for planter har han ikke vist pi denne sin f@rste visitas-
reise, men der finnes i hans store herbarium, som oppbevares ved
videnskapsselskapets museum i Trondheim, en del planter som efter
all sannsynlighet er samler dette aret. I "Flora Norvegica" angir han
lokaliteter i Nord-Norge som mi. vare fra 1759.

Hans venn Gerhard Sch@ning sier i sin lovtale over Gunnerus
efter dennes d/d: uHan kom til vort Trondhjem, men Han kom
nesten aldeles ubevandret, sl godt som gandske fremmed i Naturens
Lande, i Plante, Steerr og Mineralriget. Naturens Yndigheder, hvil-
ke siden si. meget indtage Ham, var Ham endnu for st/rste Deelen
ubekjendte. Fremmed var Han da i Hans eget F/deland, og med den
Norske Flora saavelsom Fauna nrsten gandske ubekjendt. Han stod
blottet for alle Hjalpemidler til at komme med dem i Bekjendt-
skab, og fra den at s/ge syntes nasten uovervindelige Hindringer at
afskrekke Ham. Men her var der, at Han fikk Leilighed til at vise de
kjendeligste Pr/ver ei alene pi" er stort, et lykkeligt Geni, men ogsaa
paa et Heltemod. Neppe havde han giort en tur tillands, gjennem
Fadrelandet, neppe foretaget en Reise til S/es - til Nordens-yderste
Granser, f/rend Han /inede de Rigdomme, som vort Land, vort
Hav og Bjerge og Dale frembydeu.

I de nermeste irene efter denne for ham eventyrlige reise, ser det
ut til at det sarlig er dyreriket som har opptatt ham, og ,spesielt inte-
resserte han seg for fugler og fisk. I 176l ga han ut flere avhandlin-
ger gjennom det nystiftede videnskapelige selskap. I et par beskjef-
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tiger han seg med ,teologiske sp/rsmil, men der ,er ogsi en avhand-
ling om havhesten, en om noen lom-arter, og endelig "Anmrrknin-
ger om Mineralier i Nordlandu.

Dette iret var Gunnenr,s pi sin fprste visitasreise til Nordmpres
og Romsdalens prostier, og i uFlora Norvegica, har han med en lo-
kalitet fra denne reisen: usaxifraga Cotyledon: Ipse eam 1761, d. 25
junii in Sundalia vidiu.

I 1762 var biskop Gunnerus igjen pn visitasreise nordover, efter
at han om vinteren hadde bes/kt Leksvik og Stj/rdal. Pi denne rei-
sen til Nord-Norge har Gunnerus samlet en god del zoologisk mate-
riale, og i f/lge floraen ogsiL en del planter. Men man har ingen
planter fra denne rei,sen oppbevart.

Nu begynner han imidlertid i interessere seg for plantelivet, og
i 1763 skriver han til professor Oe'der angiLende samling av subskri-
benter i stiftet pi Flora Danica, samtidig som han takker for tilsendt
plantefr/. Dette iret har han ogsi foretatt innkj/p av en god del
botanisk litteratur.

Og sfl i 1764 tregynner Gunnerus for alvor fl botanisere. Pi sin
visitasreise i Dalenes prostier i juli og august har han sarnlet planter,
og sarlig interesserte han sqg for plantelivet pi R/ros og -i Oppdal.
I-Oppdil har han blant annet samlet svartkurle (Nigritella nigra)'
Ogsi i Orkdal har han benyttet tiden til i botanisere.

Det er pi det rene at han pi denne tiden har hatt store proble-
mer med i. bestemme flere av de innsamlede planter, og det var vel
ikke si rart eftersom han nu fikk se flere arter for f/rste gang. Man
mi. ogsi huske pfl at han ikke hadde noe sammenligningsma-teriale
i ty t1l. Dog hadde han sine b@ker, men de var slett ikke alltid sl
lette i finne frem i. Mulighetene for at han kunne ha funnet noe
nytt og ubeskrevet var alltid til stede, og iskapte tvil. Gunnerrrs- sen-

der nu brev til en bokhandler i K@bentravn hvor han ber om i fi til-
sendt botaniske skrifter. Flere av de bdker han fikk tilsendt, har han
referert til i "Flora Norvegicau.

. Samme ir sender biskop Gunnerus flere brev til presteskap€t hvor
han ber om i fi tilsendt planter. Han vil vite plantenes nor'ske eller
samiske navn, samt hvilken nytte plantene har /konomiak for befolk-
ningen. - Det er meningen, skriver han, 3. angi bruken 1v plantene
i dJn flora han arbeider med, oB som skal utkomme bide pfl latin
og dansk.-Det var hans plan fl dra nordover pi visitasreise igjen i 1765, men
reisen ble avlyst. Sommerminedene benyttet han da flittig til bota-
nisering i Trondheim og i byens nanneste omkrets. Dette iret utkom
3. bind av videnskapsselskapets skrifter, med en rekke bidrag av
Gunnerus om fugler, fisk, pattedyr m.v.
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I 1766 var det meningen at biskop Gunnerus igjen skulle til *Nord-
land og Finmarken,, og han pibegynte reisen. Men allerede pi
Trondheimsfjorden ble han overrasket av en voldsorn ,storm, og det
var ikke annet e gj/re enn i rerurnere. Da vinden ikke ville gi seg,
ble reisen avlyst. Ogsi dette iret ble botanis€ringen konsentreit om
Trondheirnsomri,dert.

F/nste del av "Flora Norvegica" kom ur i 1766, og da biskop Gun-

-nerus_nret efter igjen var pi reise nordover, var han 3. regne for en
lard botaniker. Han kom helt nord til Mager@y i Finimark, og
P.1gr-" med seg hjem en betydelig plantesamling. Aan har alt begynr
i forberede siste del av floraen, og er nu megei n/yaktig med siCds-
angivelse og datering. Ved hjelp av det innsamlede miteriale kan
man f/lge hans reise ganske n/yaktig fra sted til sted. Srerlig har
han- vrrr flittig i botanisere pi de fastlagte fridager, og han hai nep-
pe fors@mt sin geistlige gjerning, slik det senere fremgikt av et flyvi-
skrift.

-Man mi gi ut fra at Gunnerus har tillagt nettopp denne visitas-
reisen stor videnskapelig betydning, for han hadde iitt med seg sine
aman renses Jacob von der Lippe parelius og Jens Finne Borihgre_
wink. Gunnerus hadde_selv utdannet begge til niturforskerg og de-be-
nytt€t mye av tiden til i sam,le planter, kanskje mens biskopen fore-
tok visi,tas og samtalte med almuen.

Aret efter var Gunnerus pi visitasreise til Nordm/re og Romsda-
len, og der botaniserte han flittig. Han fortsatte sine botiniske un-
ders/kelser da han i 1770 bes/kte Selbu, Verdalen og Snflsa.

Dette iret var han pi sin siste visitasreise til Noid-Norge, og igjen
har han samler en mengde planrer, serlig alger. pi ddnne"reiien
bespkte han steder som han tidligere hadde drati forbi.

r mellorntiden hadde han skaffet seg enda mer botanisk litterarur,
og. mange prob,lemer fikk han l/st gjennom sin korrespondanse med
tidens store botarrikere. Han hadde stor nytte av sin forbindelse med
Linnd, som ogsi forsto i verdsette Gunnerus som botaniker. Linn€
reret ham ved i knytte hans navn til planteslekten Gunnera. Gun-
nerus var pi denne tid medlem av flere lerde selskaper, bide i Kp-
benhavn, Uppsala, Stockholm, Frankfurt, Jena, Augiburg og paris.

Gunnerus anmodet ofte sine prester om ? sende ham flanler, og
de som viste botanikken en smule interesse, ble bel/nnet med f@rste
del av uFlora Norvegicau.

En av de prester som virkelig gikk inn for botanikken efter i ha
mptt Gunnerus, var residerende pastor i Skjerstad i Nord,land, Chri-
stian Frederik Hagerup. r et brev fra mai 1768 skriver Gunnerue
blant annet: uDen Lyst, D. V. har til historiam naturalem, glader
mig og meget, og naar De nu, det snareste skee kand, faai prof.
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Oeders Flora Dan., tviler jeg ingenlunde paa, at den jo vil hjelpe til
at facilitere det botan. studium for dem, hvis Nytte man ei nok kan
ber@mme,.

I 1768 utnevnte Gunnerus Hagerup til prost over Saltens prosti.
Mange hadde vel veniet ar den titul€re biskop N. Chr. Friis i Bod/
skulle bli prost, men forbigfl.elsen hadde mange grunner. Gunnerus
avsl/r,te at Friis hadde gjort underslag i misjonskassen som han var
ansvarlig for, og Friis mitte skjenke hele 16 000 Riksdaler til mi
sjonsfondet for i. unng6" tiltale.

Friis s/rget tor h ta hevn, ved fl sende et flyveblad med titelen
<Illustration over Bispevisitatserne i Norge" til kongen. Her beskyl-
der han Gunnerus for i fors/mme den geistlige gjerning, til fordel
for naturvidenskapen nir han er ute pi visitasreiser. Flyveskriftet
ble ikke tatt alvorlig, og det er da intet som tyder pi at biskop Gun-
neru,s gjorde seg skyldig i geistlige fors@mmelser. Tvert imot har han
skj/ttet sitt embede med stor omhu, noe som klart fremgnr av hans
efterlatte kopib/ker og skrifter.

Gunnerus korresponderte regelmessig med Hagerup, og i uFlora
Norvegicau refereres det til flere innsam'linger av Hagerup. Hagerups
botaniske virksomhet skal ha vrcrt meget stor, og det sies at han har
sendt inn hele 500 planter som han selv had,de bestemt ,efter bpker
Gunnerus sendte harn. I 1768 brle Hagerup medlem av videnskaps-
selskapet, og senere ble han valgt til selskapets visepreses.

Biskop Gunnerus n@t stor tillit som universitetsmann, og dette var
vel den direkte irsak ,til at Struens€, som da hadde kommet til mak-
ten, i l77l kalte ham ned til K/benhavn. Gunnerus var pf,L visitas-
reise til St/ren da han fikk brevet fra Struense, og han avbrpt da
straks visitasen.

Allerede da han var pi vei til K@benhavn, hadde Gunnerus kon-
takt med flere prester angiende muligheten av i fi startet et eget
norsk universitet, og han kom da ogsi. med en plan om et norsk uni-
versitet, efter f/rst i ha utfprt sitt oppdrag, nemlig i legge frem et
forslag for den fremtidige h@yere utdannelse i Kpbenhavn.

Merkelig nok foreslo Gunnerus at det norske universitetet burde
legges til Kristiansand. Begrunnelsen var at hit kunne bide trond-
hjemmere og bergensere komme, og veien var heller ikke lang til
Jytrland. Mange fra Jylland ville derfor lettere kunne komme til
Kristiansand for i studere enn til K/benhavn. Hvis universitetspla-
nene skulle bli realisert, var det Gunnerus' mening i flytte viden-
skapsselskapets samlinger fra Trondheim til Kristiansand.

Gunnerus oppfordret Struense innstendig om i ta seg av denne
viktige saken, og presiserte at hvis ikke Norge nu fikk et universitet,
ville man kanskje aldri fi det heller. Det er ikke godt i. si hva det
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Fig. 2. Tittelbladet til f/rste del av .Flora Norvegica', utgitt i Trondheim
i 1766.
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kunne ha blitt til, men som man vet ble Struense styrtet. Gunnerus
hadde da ikke annet i gj/re enn i returnere til Trondheim.

Blde pi nedreisen til K/benhavn og pi hjemturen botaniserte
han, og det foreligger innsamlinger bide fra Sverige og Danmark.
Han har ogsi botanisert i Gudbrandsdalen, og som den patriot han
var, tok han en god del planter i nrrheten av Sinklarstptten da han
passerte den sommeren 1772.

F/rste del av uFlora Norvegicau er trykket i Trondheim, og utgitt
i 1766. I alt er 314 arter omtalt, blant dem noen alger som ikke er
oppgitt hos Linn6. Han nevner ogs6. flere andre planter_som antagelig
var kjent, men ikke beskrevet fra Norden pi denne tid'

En interessant plante i f/rste del av "Flora Norvegica" et Primula
integrif olia (P. finmarchica) sorr^ Gunnerus fant ved Hasvi\ og Mns-

/y i Finnmark allere{,e i1759, da han var nordover pi sin f/rste visi-
tasreise. I et brev til stedets prost skriver han senere at han ovenfor
prestegirden i Mns@y hadde funnet en art Primula med r@de blom-
ster og bladene i rosett ved jorden. Planten var neppe fingerh/y' og
vokstJi selskap rned Viola biflora, som har 2 gule blomster, og Viola
palustris, som har lysebli blomster med noen m/rke sriper i. De to
sistnevnte har han pi sin egen eng, men den f/rstnevnte Primula
hadde han ikke sett andre steder enn i Mis@y og Hasvik.

Og si fortsetter han: "Skulde der gives Lejlighed til at faa nogle
Exemplarer deraf l/s indlagde ime,llem Papir tilligemed sine Blom-
ster eller Fr/et deraf, saa obligerte Der'es Velarvardighed mig besyn-
derlig ved at tilsende saadant, saasom jeg troer, at denne Urt er
gandike nye og rar, og beklager jeg noksom, at de 2de Exemplarer,
som jeg tog med mig fra Maas/e, bleve gandske bedarvede under-
veJsD.

I f/rste del av uFlora Norvegica, har Gunnerus ogsi med Silene
maritima, og han oppgir Stadsbygden som funnsted. Pi denne tiden
var ikke arten angitt for Skandirravia. OgsiL Digitalis purpurea er
tatt med, og den hadde Gunnerus fitt tilsendt fra Romsdalen' Linnd
hadde ikke angitt denne arten for Norge.

I fortalen til floraen, som er tilegnet kongen, sier Gunnerus at
naturhistorien sterkt bidrar ti,l i bevise tilstedevmelsen av guddom-
men, og det er derfor enhver kristens plikt efter evne i studere den-
Han fremhever hvor stor nytte det har 3L studere naturen, og at det
mi vare enhver god borgers plikt i vare behjelpelig med dette. Han
uttrykker /nskeligheten av at plantene skulle ha vrcrt systematisk
ordnet, men tilf/y€r at skulle han ha ventet si lenge at han hadde
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fitt samlet det /nskede materiale og ordnet det systematisk, ville
han neppe selv ha fitt oppleve i se fprste del trykket.

Karplanter, moser, alger, lav og sopp kommer om hverandre i
floraen, og mellom arter som Tri,folium repens og Impatiens noli-
tangere, finner vi for eksernpel fingersoppen Claaaria fastigiata
(C lauulinopsis c orniculata) og r{rsoppen B ole tu,s b ou inus.

Han ,sier videre i innledningen at ingen planter uten videre er
tatt fra andres verker, men at de aller fleste er funnet av ham selv.
Mange er funnet pfi. hans reiser, som er de vidl/ftigste noen prest
har foretatt, men han har ogsi en god del arter fra sin eiendom Berg
ved Trondheim.

Pi jakt efter planter har han ofte besteger h/ye fjell, til og med
de h@yeste topper som er dekket av evig sne. De vanskelig tilgjenge-
lige og farefulle steder har ikke avholdt ham fra i s/ke eftei-plan-
ter, enten disse stedEr ligger til lands eller til vanns. Han forsikrer at
han har sett alle de orntalte planter, ogsi de han ikke selv har sam-
lg!,og artene har han beskrevet efter det utmertede linndiske $ysrem,
eller han har foretatt nve undersdkelser.

_ Nir det gjelder navner pfl planrene, har han ikke n/yet seg med
det latinske, men ogsi. tatt med norske navn - ogsi dialekinavn,
samt ofte dansk, tysk, engelsk, fransk og hollandsk navn. Meget inte-
ressant er det at han har lagt sa stor vekt pi i fi med samiske navn.
I noen tilfeller har han med samiske navn fra flere omrider i Nor-
den.

Alsine rnedia (Stellaria media) kan brukes som eksempel pl hans
navnegivning: I Trondheim: Svinearv. Pi Sunnm@re: Vas-arv. Dansk:
Arve, Jordarve, H/nsebid, Fuglegras, Fuglesnerre. Samisk: Hilsko.
Tysk: Hiinerdarm, Hiinerbiss, Meyrich, Vogelkraut. Engelsk: Com-
mon chickweed. Fransk: La morgeline.

Et annet eksempel pi navnegivningen: Sisymbrium sylvestre
(Rorippa siluestris). Norsk: Skou-sennep. Dansk: Liden vild Karse
med smaa gule Blomster.

Ove Dahl sier om f/rste del av cFlora Norvegicar: uFeilene i hans
flora er ikke mange og store, og naar man erindrer, hvor kort tid
Gunnerus havde beskjeftiget sig med botanikken, hvor faa norske
kilder, han havde at /se af, og hvor mangfoldig hans virksomhed
var i de aar, han syslede dermed. Tvertimod, maa man beundre,
hvor godt kjendskab han havde erhvervet sig til den norske flora,
med hvilken kritik han fonstaar at benytte saavel samtidens som for-
tidens botaniske literatur, og hvor riktige hans plantebestemmelser
ere>.

Datll slflr ellers fast at uFlora Norvegicau mfl oppfattes som en
lokalflora for Trondhjems stift (Romsdal til Finnmark), da hans an-
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Fig. 3. Her beskriver Gunnerus Arenaria nortegica, som han fant i Steigen
i 1770, pl sin siste visitasreise til Nord-Norge. Pi samme side har han med
fjellkurle som han har funnet i Hasvik i Finnmark, og jonsokkoll fra Pors-

anger. De latinske navn er senere forandret.
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givelser fra andre landsdeler $t/tter s€g til andte, for eksempel
Ramus, Oeder og Strgtm. Der er imidlertid med langt flere lokalite-
ter fra Syd-Norge enn man skulle vente, og srerlig gjelder det varme-
kjrere arter som ikke gir nord for Dovre.

Andre del av uFlora Norvegicau er datert 1772, men det er pl det
rene at utgivelsen f/rst fant sted i 1776. Gunnerus d/de i Kristian-
sund natten til 25. september 1773, under en visitasreise, og han
fikk altsi ikke oppleve i se sitt mest kjente verk komplett.

Denne de,l av floraen er uykket i K/benhavn, efter at en bok-
handler der hadde pitatt seg i bes/rge utgivelsen p3" egen bekost-
ning. Forsinkelsen skyldtes blant annet at det tok tid i fl laget de
fine i:llustrasjonene - kobberstikkene, som skulle ledsage floraen.
Det var for /vrig Gunnerus' brors/nn, Niels Dorph Gunnerus, som
pitok seg i fullf/re verket efter Gunnerus' dpd, og han har f/yet til
noen planter som onkelen hadde funnet de siste irene han levde.
Det er ogsi kommet med en omfattende biografi over biskop Gun-
nerus, skrevet av brorsdnnen.

I siste del av floraen beskriver Gunnerus Arenaria noraegica som
ny art, og denne planten barer fremdeles hans autor-navn. Der er
ogsi med illustrasjon av planten, men den har 6 kronblad, og mi
v&re en avvikende form.

Gunnerus kaller planten Fjeld-norel eller Stege-norel. Det siste
navnet gir vel tilbake til funnstedet: (Habitat in latere alpis stegen-
sis norlandir>. Antagelig har han funnet arten i fjellsiden ovenfor
prestegfuden pi. Laskestad i Steigen. Den er funnet i juli mined
1770 (han bes/kte Steigen 27. og 28. juli), og han sier videre at arten
vokste pi et solrikt sted.

Interessant er det at Gunnerus har tatt med arter sorn den gang
ikke var kjent fra Norge, men derimot fra Island og Gr/nland. Det
skulle kanskje tyde pfl at lsland og Grlnland den gang ble oppfattet
som tilh/rende Norge, dansk overherredpmme til tross.

Koenigia islandica er tatt med i floraen. K/nig hadde funnet arten
pi Island, og Linnd ga den navn efter ham. I floraen finner vi ogsi
Azalea lapponica (Rhododendron lapponicum), som i f/lge Rottbpll
er funnet av Egede pi Grflnland. Gunnerus tilf/yer at arten sann-
synligvis ogsi vil vare i" finne i de norske fjell, en p&stand ,$om sene-
re viste seg i" vare riktig. Med referanse til Egede oppgir han ogsi
Andromeda tetragona (Cassiope tetragona) for Gr/nland, men arten
var da kjent fra Norge. De norske navn er Lummerlyng og Lom-
krekling.

I siste del av floraen omtales hele 805 arter'. Vi finner en mengde
detaljer, og ofte beskriver han voksestedet meget n@yaktig. Men som
i fprste del omtales a.rtene i tilfeldig rekkef/lge.
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Gunnerus skrev vinteren 1772 forord til del 2, og her lover han at
maoerialet senere skal bli systematisk ordnet. Opprinnelig hadde det
vart meningen i gi ut nFlora Norvegicau pi dansk, men disse planer
har han nu oppgitt. Derimot forbereder han en hindbok til bruk
ved botaniske ekskursjoner. Gunnerus hadde nok selv mang en gang
savnet en hendig feltflora, for 'eksempel nAr han befant seg pi ode
h/yeste topper som er dekket av evig sneo.

Gunnerus kom ikke siL langt at han fikk skrevet noen ekskursjons-
flora. I en alder av 55 Lr ble han britt revet bort. Men vi har hans
oFlora Norvegican, som er et verdig minnesmerke over denne sar-
pregede person'lighet. Dessverre finnes det bare fiL eksemplarer igjen
av floraen, som er trykket i d,et store folio-format. Jeg skulle derfor
tro at de mgnge som interesserer seg for botanikk, ville sette pris pe
om man benyttet seg av tidens offset-teknikk og ga ut en kopi i ori-
ginalformat, nu da floraen er 200 ir.

Jeg takker Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ved kon-
servator Sigmund Sivertsen for velvillig utlin av "Flora Norvegicau
og Ove Dahl's omfattende Gunnerus-biografi, som jeg har benyttet
som kildemateriale for denne artikkelen. \





Blyttia bd. tI, h.1,1973

Vasspest, Elodea canadensis Michx. i Jevnaker
ELODEA CANADENSIS MICHX. AT ]ET/NAKER, SE NORWAY

Av
DAG HONGVE1

Vasspest, Elodea canadensis, har ridligere vart funnet i Jarenvan-
net og i Randsfjorden der elva fra Jarenvannet kommer ut. Herfra
har det vert ventet at den ville bre seg videre s/rover i vassdraget.

I september 1972 et den funnet pi. to nye lokaliteter, Hermans-
tjern og @renden av Randsfjorden ved Jevnaker.

Hermanstjern ligger s/r for enden av Randsfjorden, like ved Ha-
delands glassverk. Det stir i direkte forbindelse med Randsfjorden
gjennom et smalt og grunt'sund under veien. Dette er av betydning
for de hydrografiske forhold, da det antagelig foregflr en betydelig
umkiftning av vannet i epilimnion, mens bunnvannet sannsynligvis
er stagnerende. Den elekuolyttiske ledningsevnen (x1s y 106) var
i epilimnion omkring 58, /kende gjennom hypolimnion til ca. 150.
Kalsiuminnholdet var i epilimnrion 9,9 mg/I, @kende i hypolimnion
til ca. 15 mg/I. Vannet er altsi betydelig mer grunnvannspivirket
enn i s/renden av Randsfjorden, hvor man iflg. NIVA (1967) har
gjennomsnittlig x13 pi 39,1 og 5,6 mg Ca/I.

Vannet mottar ogsi. en d,el kloakk, slik at innholdet av plante-
naringssalter /kes. Fytoplankton€t ble dominert av Oscillatoria'sp.
og Anabaena flos-aquae. Fra ca. 8 meters dyp og til bunnen (32 m)
var det oksygenfritt og H2S.

Littoralvegetasjonen ble dominert av Elodea som dannet store be-
stand fra vannkanten og si langt ut som bunnen kunne sees fra bit
(siktedyp 3,0 m). Det var imi'dlertid ikke snakk om noen massefore-
komst pfr samme mite som i Jarenvannet (R/rslett 1968, Lye l97l).
Det var ogsi rikelig med annen undervannsvegetasjon, srllig Pota-
nxogeton gramineus og P. perfoliatus samt Callitriche hermaphrodi-
ti,ca, Subularia aquati,ca, Ranu.nculus reptans, Sci.rpus aciculari,s og
Isottes lacustris,

I Randsfjorden er Elodea tidligere funnet rundt innl/pet av elva
fra Jarenvannet, men siL sent som i 1970 vokst€ den ikke ved Jevn-
aker (Lye l97l). Na finnes det imidlertid rikelig av den her, spesielt

1 Institutt for marinbiologr og limnologi, Universitetet i Oslo
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i vika som gir inn mot Hadelands glassverk. Spredte eksernplarer
vokste fra I m ofi utover, og pi 2 meters dyp dannet den store tette
bestand. Vannet var her klart og virket rent. Annen makrovegeta-
sjon ble ikke observert. Lenger mot vest, der Rand,selva begynner,
er vannet betydelig forurenset. Det luktet av kloakk og hadde sterkt
nedsatt siktedyp. Her vokste det betydelige mengder med Potamo-
geton perfoliatus, spesielt pi pstsida av oset. Elodea ble bare funnet
ett sted, ca. 50 m nord for der riksveien krysser elva.

Videre unders/kelser nedover elva, bL a. ved Hval, og grundige
unders/kelser omkring oset i Tyrifjorden ga negativt resultat. Sann-
synligvis har planten enni ikke fAtt etablert seg i vassdraget s/r for
Jevnaker. Men spredningsmulighetene sprover er nl svant gode, slik
at det er meget sannsynlig at den vil fpres ut i Tyrifjorden i en kom-
mende flomperiode.

SUMMARY

Elodea canadensis was found in the eutrophic lake Jarenvannet
about 1960. Its transportation down the river to th€ great oligouo-
phic lakes Randsfjorden and Tyrifjorden was to be expected. It was
found in Lake Randsfjorden in 1968 and has now come to the outlet
at Jevnaker, 20 km further south. At Jevnaker it was also found in
the small lake Hermanstjern. Elodea has still not been observed in
Tyritjorden, but an occurrence there within a short time is probable.
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De amerikanske artene av slekta Epilobium L. s.str.
som er funnet i Norge

THE AMERICAN SPECIES OF THE GENUS EPILOBIUM L,
S.STR. FOUND IN NORWAY

Av

JOAR T. HOVDA1

Vir flora har i de siste 50 ir fitt fire nve amerikaruke arter iinnen
slekta Epilobium L. s.s,tr. Artene et: E. ad,enocaulon Hausskn. (som
det er funnet to varieleter av her i landet: var. adenocaulon og var,
occidentale Trel.), videre E. ciliaturn Raf., .8. glandulosum Lehm.
og E. saximontanunx Hausskn. Av disse artene er det to som tidli
gere er kjent fra Norge: E. adenocaulon og E. glandulosum. Begge
disse artene er med i vire ,to st/r,st€ floraer: Nordhagen (1940 s. 391
og 392) og Lid (1963 s. 498 og 500). E. adenocaulon er 69 tatt med
i en del mindr'e floraer.

For E. ciliatum og E. saximontanum, er dette f/rste gang de er
angitt for Norge. E. saximontanum synes heller ikke i vare kjent
fra andre steder i Norden. Det materialet som i Norden har vart
kjent som E. adenocaulorz Hausskn. var. rubescezls (Rydb.) Hiit og
E. rubescens Rydb., synes egentlig i fordete seg pi E. adenocaulon
var. adenocaulon og E. ci,Iiatum, blant annet ut i fra det materialet
som ligger i herbariet i Botanisk museum i Oslo, under disse to syno-
nym. E. ciliatum er tidligere med sikkerhet kjent fra Danmark (An-
dersen l95l s. 391), mens den ellers i Norden synes i vare blandet
sammen med E. rubescens og E. adenocaulon var. rubescens.

Disse forhold,ene gjorde at jeg ved bestemmelsen av et st{rrc Epi-
lobium-materiale fra Oslo, kj/rte meg fullstendig fast. For i fi. noe
bedre tak pi de aktuelle taxa, fikk jeg lint inn 420 ark av aktuelle
taxa fra New York Botanical Garden. Dette materiale ligger da til
en viss grad til grunn for dette arbeidet.

Da de norske floraene har ufullstendige npkler for disse ameri-
kanske Epilobium-art€ne, har jeg satt sammen den nedensti.ende
n/kkelen. Denne bygger pi Haussknecht (1884), Trelease (1891),
Andersen (1951), Rydberg (1954), Ugent (1962), Munz (1965), Raven
(1968) samt mine egne observasjoner.

1 Botanisk hage, Universitetet i Oslo
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I n/kkelen er ogsi E. roseum Schreb. tatt med da dette taxon kan
forveksles med E. ciliaturn R:af.

Samtlige taxa har klubbeformet arr.

A. Bladplata oval-lansettformet, avsmalnende mot basis til en tydelig, +
vingete bladstilk.
B. Blomsterknoppene og de unge kapslene grihvite av tiltrykte van-

lige hir og med spredte kjertel-hir. Blada ovale-elipsoide, avsmal-
nende til en 4-15 mm lang t vingete bladstilk. Kronblad hvite-
rosa, 5-6 mm lange. Begerblad 3-3,5 mm lange. Fr/ ca. I mm
lange uten papill/se lengdelser ....,..8. roseum Schreb.

BB. @vre del av planta med kjertelhir og vanlige hir, men aldri med
s& tett hlrkledning at de yngre organer ser grihvite ut. Stengelen
tynn, ofte noe veik. Blada er smalt elipsoide-lansettformete, avsmal-
nende til en 3-4 mm lang + vingete bladstilk. Kronblad hvite-
rosa,2,5-4,5 mm lange. Begerblad ca. 2 mm lange. Fr/ l-1,5 mm
lange, med tydelig papill/se lengdeiser. .. .E. ciliatum Raf..

AA. Bladplata, i alle fall pt de nedre og midtre blad, brltt avsmalnende
mot en svakt hjerteformet eller stumpt avrundet basis. Blada er sittende
eller med en svart kort, vingete bladstilk. Planta har bide kjertelhlr og
vanlige hir. Fr/ med papill/se lengdeflser.
C. Overvintrer som bladrosetter, disse bestir utover h/sten av tydelige

blad. Stengelen er ofte sterkt greinete mot toPPen. Bladplata er
oval-eliptisk, med avrundet eller hjerteformet basis, den ender i en
l-2 mm lang, bredt vinget bladstilk. Bladst/rrelsen avtar oPPover
mot den oftest ipne blomsterstanden. Bladstilkene pi de /vre blada
er tydelige, og de /vre mangler vingene. Kronblad hvite-purpur,
2-7 mm lange. Begerblad2-4 mm lange. E. ad'enocaulon Hausskn.
D. Bladst/rrelsen avtar relativt lite. Bladplata er elipsoid. Plan-

tene er kraftige, stengelen svakt greinete. Kronblad rosa-pur-
pur, 5-7 mm lange.

E. adenocaulore Hausskn. vat. occi'dentale Trel.
DD. Bladst/rrelsen merkbart avtagende. Plantene oftest nesten kost-

formet greinete i /vre del. Kronblad hvite-purpur, 2-5 mm
lange. .-. E. adenocaulon Hausskn. var' adenocaulon

CC. Overvinirer som basale yngelknoPPer, dannet av oPPtil 2 cm store
kj/ttfulle skjell. Stengelen er kraftig, ugreinet eller med fi greiner
i-fvre del. 

-Bladplata er oval-lansettformet med avrundet eller
hjerteformet basis. Blada er narmest sittende. Bladst/rrelsen avtar
ikke merkbart oPPover mot den tett bladete blomsterstanden, der
blomster og unge-kapsler sitter nede mellom blada. Kronblad rosa

-purpur, 2,5-10 mm lange.
E. Plantene kraftige. Kronblad PurPur, 5-10 mm lange. Be-ger-

blad 3-5 mm linge. .. .. .. . . . E. glandulosum.Lehln'
EE. Plantene spedere.- Kronblad bleikr/de-purpur, 2,5-4'5 mm

lange. Begerblad 2-3,5 mm lange. E- saximontanzm Hausskn'
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De fleste av disse taxa hybridiserer seg imellom, og da hybridene
kan 'spre seg vegetativt, er det ikke uvanlig i st/te pi slike.

Sorn jeg allerede har vrert inne pi, er disse taxa kjent under ulike
synonymer. Den nedenstiende synonymliste bygger i hovedsaken pi
Munz (1965).

Korrekt navn
E. adenocaulon Hausskn. var.
adenocaulon, Osterr. Bot. Zeit-
schr. 29: ll9 (1879)

E. adenocaulon Hausskn. var.
occidentale Trel., Rep. Missou-
ri Bot. Gard. 2 : 95 (1891)

E. ci.Iiatum Raf., Med. Repos.
II,5:361 (1808)

E. glandulosum Lehm., Stirp.
Pug. 2: 14 (1830)

E. saximontanum llausskn.,
6sterr. Bot. Zeitschr. 29 : l19
(r87e)

Synonvm
E. adenocatLlon Hausskn.; E. glan-
dulosum Lehm. var. adenocaulon
Fernald; E. noaomexicanum Haus-
skn.; .8. alaskae Ldvl.; E. adeno-
caulon Hausskn. var. bseudocolo-
raturn Lunell.

E. occidentale Rydb.; E. glandu-
losum Lelrrm. var. occidentale Eer-
nald; E. cinerascens Piper; E. cali-
fornicum Hausskn. vat. occidenta-
le Jepson; E. glandulosum Lehm.
var. cinerascens M. E. Peck; E.
watsonii Barbey var. occidentale
C. L. Hitchc.

E. americanzrn Hausskn.; E. ade-
nocaulon Hausskn. var. perplexans
Trel.; E. perplexans A. Nelson; E.
macdougali.i, Rydb.; E. glandulo-
sum Lehm. var. perplexans Fer.
nald; E. praecox Suksd.; E. gri-
seunt Suksd.

E. affine Bong.; E. tetragonum L.
var. glandulosum Torr. & Gray.

E. drumondii Hausskn.; E. dru-
mondii llausskn. var. Iatiusculum
Rydb.; E. rubescens Rydb., E.
stramineum Rydb.; E. palmeri
Rydb.; E. Iatiusculum Rydb.; E.
glandulosum Lehm. var, brionense
Fernald; E. steckeri,anum Fernald,
E. adenocaulon Hausskn. var. rxl-
bescens (Rydb.) Hiit.
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Da det ofte kan vere vanskelig i danne seg et klart inntrykk av et
taxons utseende bare pi grunnlag av en bestemmelsesn/kkel, har
jeg satt opp €n liste over de illu,s,trasjonene jeg mener er best av
hvert enkelt taxon:

E. adenocaulonvar. adenocaulon i Trelease (1891) Pl. 20-22.
E. adenocaulon var . occidentale i Trelease (1891) Pl. 23, og i

Ldveilld (1910) Pl. 167.
E. ciliatum i Trelease (1891) Pl. 25 ogi Ldveilld (1910) Pl. 187.
E. glandulosum iTrelease (1891) Pl. 29,1.
E. saximontanurn i Trelease (1891) Pl. 35,1 og i LdveillC (1910)

Pl. 176 og 281.

Om de ulihe artene

De foreliggende prikkart bygger pi en revisjon av alt det norske
materialet av E. adenocaulon, E. adnatu,m, E. ciliatum, E. glandu-
Iosum, E. hirsu,tum, E. obscurum, E. paraiflorurn, E. roseum, E. rube-
scens og E. saximontanurn fra herbariene ved de botaniske mu.seene
i Bergen, Oslo, Tromsp og Trondheim, h/sten 1972.

E. adenocaulon
Det er tidligere publisert et utbredelseskart over denne arten i

Norge (Lye 1965 s. 67). Siden derte kaxret ble publiserr, er det kom-
met til en del nye funn. Ved siden av dette har jeg ombestemr en
del av det materialet dette kartet bygger pi.

F/rste gang arten ble funnet her i landet var i august 1926, da
Johannes Lid fant den to steder i As herred, Akershus. Det ene fun-
net ble gjort i ei veggr/ft pi Norges Landbrukshpgskole, det andre
ved en bekk i s/renden av tjernet Arungen straks nord for NLH.
Fra omridet ved NLH er det gjort flere funn i perioden 1930-40.
Neste funnsted for arten er pi Florida ved Bergen, der S. K. Slette-
mark fant den bide i 1927 og 1928. | 1932 er den funnet av R.
Tambs Lyche ved Pienes m/lle i Buvik, Skaun herred, S/r-Trpndelag.

Under 2. vendenskrig dukker arten opp flere steder i det gamle
Fana herred i Hordaland. Denne oppblomstringen syn€s i henge
samm€n med de tyske troppene som var stasjonert€ der.

Hovedtyngden av funn kommer ut over i 1950- og 60-lrene, da det
ogsi ser ut til at arten er skikkelig etablert her i landet i naturlig
vegetasjon. Av kartet fig. I ser en at arten ni er funnet godt innover
i landet ogsi.

Den synes i naturlig vegetasjon i holde seg til fuktige omrflder,
gjerne i myrkanter og langs vassdrag, noe som ogsi stemmer god't
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Fig. l. Utbredelsen av Epilobium adenocaulon i Norge fram til 1972.
The distribution ol E. adenocaulon in Norutay up to 1972.

overens med Munz (1965 s. 219) opplysninger om art€ns opprinne-
lige voksesteder i Nord-Amerika.

E. ciliatum
Denne arten er fprste gang funnet i Norge ved Pienes m/lle, Buvik

i Skaun herred, S/r-Tr/'ndelag, i september 1938, pi en ekskursjon
arrang€rt av Norsk Botanisk Forening. Neste gang den ble funnet
hos oss var i september 1958, da Jakob Naustdal samlet den pl Tren-
gereid jernbanes,tasjon, Arna herrred i Hordaland. Utover i 1960-
irene er den som en sex av fig. 2 funnet flere steder pi Ve'stlandet.



24

@ ro. rsrs

@ rso-ls
@ rsso-ss

eE rs6o-

Fig. 2. Utbredelsen av Epilobiurn ciliaturn i Norge fram til 1972.
The distribution of E. ciliatum in Norway up to 1972.

I de siste flr er den ogsi. funnet flere steder pl @stlandet.
Av funnene er det bare ett som ikke er gjort pa sterkt kulturpfl-

virket mark. Dette er et funn fra ei myrgr/ft ved Norderhov kirke,
Ringerike herred i Buskerud.

E. glandulosurn
Arten er f/rste gang funnet her i landet av Olaf Hanssen ved Vaks-

dal jernbanestacjon, Vaksdal herred i Hordaland, august 1928. Neste
gang arten dukker opp hos os6 er ogsi i Hordaland, men nl i det
tidligere Fana herred. Her er den funnet flere steder under 2. ver-
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Fig. 3. Utbredelsen av Epilobium glanilulosum d Norge fram til 1972.
The ilistribution of E. glandulosum in Norutay up to 1972.

denskrig av Jakob Naustdal. So'm for E. adenocauloz synes denne
/kningen i henge $arlmen med de tyske ffoppene som var $tasjonert
i omridet under krigen.

Utover i 1950- og 60-lrene blir den ogst funnet utenfor Fana, slik
at den i dag er kjent fra Oslo, Rogaland, I{ordaland, Sogn og Fjor-
dane samt M/re og Rornsdal.

Samtlige av diss€ funnene er gjort pi eller nar ved kulturpivirket
mark. Som det gir fram av fig. 3, er de aller fleste av funnene gjort
i kyststr/k pl Vestlandet.

I r, ') -^\(/v ^--/ / -

',h. -1 
^--,/k \*r/



26

E. saximontanum
Denne arten er her i landet bare funnet noen fi ganger i Oslo.

Alle funn er gjort i 1969 pi sterkt kulturpivirker mark.
Antagelig er den mere utbredt enn disse funnene tyd,er pi. Det

er dels ikke blitt botaniser,t pfl velegnete lokaliteter, dels er den blitt
tatt for dirlig utviklete eksemplarer av E. glandulosum.

' Oppsummering
Di,sse artene er alle neophyter (Schreuder 1969 s. 229 og Hovda

1972 s.2lO) i vir flora. Hvorvidt ,samtlige har geidd A. etaLlere seg
her i landet er ikke klart. Sarlig er det-tvilsoml om E. ciliatum og
E. saximontanum har fitt fotfeste hos oss. Men da alle artene kan
spre seg vegetativt ved basale yngleskudd, er de ikke avhengige av i
fi modnet frp hvert ir. Likevel er der mesr sansynlig at i atle taU f.
cilitatum og E. saxi,montanum forelppig er avhengife av en viss im-
port av frt, utenfra. Her i landet bpr de derfor regnes som epheme-
rophyter (Schreuder 1969 s. 227 og Hovda lg72 s.2tO;. Oe andre to
artene er nok si godt etablert flere steder her i landet, at de kan
sies 5. ha fiLtt fast fotfeste i vlr flora. E. adenocaulon, som i dag sprer
seg- ogsi i den naturlige vegetasjonen, kan derfor regnes som en
agriophyt (Schreuder 1969 s. 226) hos oss. Derimot er E. glandulo-
su,m enni hovedsakelig knyttet til kulturpivirket mark her i landet.
Den-b/r derfor regners som eppkophyt (Schreuder 1969 s. 227) hos
oss. Det ser, som tidligere nevnt, ut til at di,sse to siste artene har
spredt seg som f/lge av de tyske troppenes aktivitet under 2. ver-
denskrig. De faller derfor inn under betegnelsen polemokore plan-
ter. Dette er planter som sprer ,s€g som f/lge av krigshandlinger.
Polemokor er en betegnelse som i fflge Luther (1948-s. 80) fprsre
gang ble brukt av Mannerkorpi (1944).

__Samtlige arter er hos oss xenophyter (Schreuder 1969 s. 231 og
Hovda 1972 s.210) da de u,tilsiktet er kommet hit til landet pi grunn
av menneskers aktivitet.
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SUMMARY

In the last 50 years the Norwegian flora have received five new
American raxa of the genus Epilobium L. s.str. Two of the taxa, E.
ciliatum Raf. and E. saximontanum Hausskn., have never been
reported from Norway before. The other taxa mentioned are .8.
adenocaulon Frausskn.' vat. adenocau.lon, E. adenocaulon Hausskn.
var, occidentale Trel., and E. glandulosum Lehm. For these taxa
keys lrave been prepa,red. The keys are basecl on a revision in lg72
of all-the Norwegian collections of the taxa in the Norwegian bo-
tanical museums, and 420 sheets of the genus from The New york
Botanical Garden.

All the taxa are adventive plants in the Norwegian flora and
should be considered as neophytes. Since both E. ciliatum and E.
s.aximontanum are pnobably, at least in sorne resllects, dependent on
import of seeds from abroad, they should be considered ls epheme-
rophytes in our flora. The two orher species are well established;
E. -glandulosurn is ro some extent found in the neighbourhood of
cultivated fields, and may be called an epecophyte, wttite f. ad,eno-
caulon, which nowadays also invades pot€nrially natural vegetation,
may be called an agriophyte. Both E. adenocaulon and E.- glandu-
Iosum seem to have spread in Norway during the Second Wo,rld War
fy t!9 activity of German ffoops; they are tlierefore polemochores in
our flora. All the species have corne to Norway by ihe influence of
man, and are therefore xenophytes.
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Blyttia bd. t1, h. 1,1973

Forvillede arter og hybrider av slekten Spiraea i Norge
GARDEN-ESCAPED SPIRAEA SPECIES AND HYBRIDS

IN NORWAY

Av

PER M. J@RGENSENI

Spiraea h@rte til de slekter professor Nils Hylander interess€rte
seg srerlig for i sine ,siste Ar. Selv fikk han bare publisert en notis
(Lustgirden 1969) og noen fi komm'entarer i den posthume Prima
loca plantarum vascular.ium sueciae (1970). Han oppfordret meg
sterkt til i sarnle materiale i Norge, og vi diskuterte ved flere anled-
ninger taxonomiske problem innen 'slekten. flans hastige d/d avbr/t
dette samartr,eid, og jeg vil tilegne dette lille bidrag NiIs Hylander in
memoriam. Bestemmel'sene i Oslo-herbariet er hovedsakelig hans
verk, mens de andre nor,ske herbariene er revidert av meg. En takk
til konservatorene ved vire herbarier og til professor R. Tambs
Lyche for lin av materiale.

Siden norske floraer bare nevner €n art, Spiraea salicifolia, har alt
innsamlet materiale blirt bestemt til den, selv representanter for
andre seksjoner (se nedenfor). Slekten er egentlig /stasiatisk-ameri-
kansk og har nidd stor popularitet som hageplanter. Bestemmelses-
n/kkelen nedenfor tar med hoved-seksjonene og arter og hybrider i
seksjonen Spiraria,sorn er kjent forvillet i Norge dessuten e'n hybrid
som kan tenkes i finnes hos oss.

A. Blomster i enkle skjermer el. halvskjermer i btadhj.
sect. Chamaedryon.

B. Blomster i sammensatte halvskjermer i enden av hoved- el. side'
skudd.. ....sect.CalosPira

C. Blomster i endestilte toPP-aktige klaser. . . . sect. Spiraria
L Blomsterstanden tett (konisk' (se fig. l), blomster dypt - lyst

r/dlige.
l. Blomster dypt r/dfiolette. Blad tett filtharet pl undersiden.

. S. douglasii Hook.
2. Blomster lysere, skittent r/dfiolette. Blad fint hlret pi

undersiden. ...... S. ybilliard.ii Herincq

' :l::':::lt::i1i i:'i:: ll::: :ili:':::: li*l,ii,,*"1
r Botanisk museum, Bergen; P.t. Inst. fiir systematisk botanik, Uppsala

Universitetet
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II. Blomsterstanden lpnere (se fig. 2), blomstene hvite - svakt
lyserpde.
l. Blomsterbunnen glatt, blomsterstand med glatte grener,

blad + ovale . .. . S. latifolia (Ait.) Borkh.
2. Blomsterbunnen hiret, blomsterstandens grener oftest noe

hlrete, blad avlange.
a. Blomsterstandens gener alltid ganske tett hlrete. Blad

avlange .. . S. X rosalba Dipp.
b. Blomsterstandens grener hlyst spredt hirete (ofte helt

::j::l Tlil li*: T:l: :11 :::il< ;;;;;;;ft
Av _praktiske grunner h- j"g holdt de to f/rste seksjonene adskilt,

men der er meget som tyder pl at de bpr forenes. Artehe krysser ofte
over seksjonsgrensene. Hos oss spiller de imidlertid liten rolle som
forvillede. Den eneste som har f6,tt et visst fotfeste er S. chamaedry-
f_olia L. som i mange iLr har klart seg i skogen pn Bygd/y ved Oslo,
foruten et par andre mer tilfeldige funn. S. y vah,hoitter (Briot)
Zob. (5. cantonensis Lour. ;4 S. trilobqta L.) har si vidt rukket uten-
for hagegjerdet i Larvik, og der gjelder ogsi S. y bumald,a Burv. (S.

iaponica L. fil. X S. albiflora (tvtiq) Zob.1 i Brevik og Os (Horda-
land).

Det er bare Spirarid gruppen som til en viss grad har klart i. eta-
blere seg i vir flora. Naturligvis sitter disse ogsi like utenfor hage-
gjerdet, men de har st/rre spredningsevne og klarer seg utmerliet
ut€n_menneskelig hjelp. Et typisk voksested er gamle nedlagte hager
der de holder seg lenge. I Ulvik (Hordaland) er en Spiraea bestanfu-
dannende pi stranden (iflg. O. Hesjedal, peru. med., som angir at
vlnnet er brakt), og noe liknende kjennes fra Skines innsj/strender
(6. Nilsson, pers. med.). Jeg har ikke pr/vd i gradere nvillherenu,
rnen haLr ikke tatt med ark der det tydelig stir dyrket (el. i hagen).
I noen tilfeller har intet vart angitr om voksestedets karakter,og for
et par innsamleres del har jeg helt utelukket diwe.En av dem hadde
pi et ark "5. salicifoliaD to arter som meget sjelden dyrkes hos oss.
Den dagen botaniserte han nok i hagen.

S. y billiardii tlerincq (5. douglasii X S. salicifolia). Lett gjen-
kjennelig med tydelig mlrkere blomster enn hos S. salicifolia og
kraftigere blomsterstand (se fig. l). Fra S. douglasii skilt, foruten ved
lysere b'lomsterfarge, ved den fint lodne bladundersiden som har et
bligr/nt skjar, ikke tett hvitfiltet. I noen tilfeller er det fristende i
tolke visse typer som tilbakekrysninger med S. salicifolia. Dette gjel-
der sarlig en type med noksl dyprosa blomster og smi blornsteratan-
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,Fig. 
l. Spiraea \ billiardii. I'ig.2. Spiraea latifolia.

9gt,_ og en lysblomstret type med svar.r kraftige blomsterstander og
blad med noen fi spredte hflr pi undersiden. Imidlertid har jef
valgt i f/re f/rstnevnte til S. salicifolia (se diskusjon under denne
art) og sistnevnte tit S. y billiardii.
_^Dgr k-an ogst vare vanskelig i skille fra S. y macrothyrsa Dipp.
(5. douglasit X _S. latifolia), men denne har bumere blad og adskillig
bredere og mindre kompakt blomsterrstand, og plantes dessuten svart
sjelden hos oss.

l"ig.2. Spiraea latif olia.
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For tiden plantes S. y billiardii tydeligvis langt oftere enn S. salici'
folia. F{lgende belegg finnes (men iflg. egen erfaring er den utvil'
somt underrepresenter,t i herbariene): Oslo, Froland, Hornnes, Voss,
Norddal, Volda, Fiberg, Strinda og Hegra.

S. douglasii Hook. Adskillig sjeldnere plantet enn foregiende, til
tross for at den er vakrer'e og hirdfpr. Foruten med denne, kan den
forveksles med S. tornentose L. som imidlertid er brunfiltet pl un-
dersiden og bladene og har smalere blomsterstandsgrener og for-
@vrig knappest plantes hos oss.

S. douglasi.i. er kjent forvillet fra Grimstad og pi en strand i Kvam
(Hordaland).

S. latilolia (Ait.) Borkh. Vanligvis habituelt lett i skille fra S.

salicifolia ved sin lengre, ipnere blomsterstand (se fig. 2), der de
nederste grenene er lange og nest€n stir vinkelrett pi hovedaksen.
Blomstene er hvite og blomsterbunnen glatt, en sikker differensial-
karakter mot S. salicifolia. Den har ogsfr mer ovale blad som er gro-
vere tannet og bredere mot spissen.

Kjent i flere kollekter fra Akershus og Halden.

S. 7 rosalba Dipp. (S. alba y S. salici,folia). Likner S. y rubella,rnen
er vanligvis lettere 6. erkjenne. Dette skyldes de karakterer S. alba
bidrar med. Denne blir neppe plantet som ren art her hjemme. S.

alba lnar S. Iatifolia's ipne blomsterstand og hvite blomster, men av-
lange blad og tett filthiret sivel pi blomsterstandsgrenene som i
blomsterbunnen. Disse filthirene finnes igjen, om enn mer spredt,
hos hybriden, mens S. 7 rubella jo er svrrt sparsomt hiret.

S. y rosalba synes i vare ganske vanlig og er kjent forvillet fra:
Halden, Rygge, Oslo, Akershus, Tpnsberg, Tjplting, Langesund, Sel-
jord, Bamle, Nedstrand, Stord, Voss og Elverum.

S. y rubella Dipp. (5. lati,folia y S. salicifolia). Ikke med sikkerhet
pivist i Norge. Hybriden utmerker seg ved en lpsere blomsterstand
enn S. salicifolia's, men de nedre grenene er kortere og mer oPPrette
enn hos S. latifolia. Blomstene er meget lyst rosa, nesten hvite, tem-
melig frpne og spredt hiret i bunnen.

S. salicifolia L. Kjennes lettest pi sin oftest tette, korte blomsterstand
med rosa blomster Blomsterbunnen er hflret. Dost6l (1968) angir
at blomsterstandsgrenene skal vare hirete, men i skandinavisk mate-
riale er det heller sparsomt med hir (og absolu,tt ikke filthir som
hos S. alba), men gjerne noen lange hflr i kanten av st/ttebladene.
Arten er gammel i kultur. Hylander (1968) nevner at den hpy6t
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sannsynlig ble dyrket allerede av Olof Rudbeck d.e. (1630-1702) i
Uppsala. Og slike gamle kulturplanter har gjerne vart gjenstand for
gjentatte hybridiseringer og selekteringer ved menneskelig hjelp.
Det skaper srrlige vansker ved tolkningen av de dyrkete og forvil-
lete S. salicifolia-typene. Selv nir de hybrider som her er anerkjent,
er skilt ut, blir man sittencle igjen med en ganske stor variaejon i
blomsterfarge, behiring og blomsterstandstyper. Enkelte typex €r
trolig av hybridogent opphav, muligens retrogresjonsformer (se un-
der S. ;4 billi,ardii), andre mer tilfeldige avvikelser, som alle er blitt
tatt vare pi gjennom vegetativ formering (stiklinger).

I denne vide omfatning forekommer S. salicifolia spredt over hele
landet nord til Nordland.

SUMMARY

The following species and hybrids of. Spi.raea sect. Spiraria are
recognized as garden-escapes in Norway: S. y billiardii, S. doug-
lasii,, S. Iati.f olia, S. y rosalba, and S. salicif olia. Their most important
clistinguishing characters are discussed. Due to long cultivation and
selection of certain forms of different origin, S. salicifoli,a is espe-
cially difficult to delimit.
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Blyttia bd. 31, h. I, 1971

Potamogeton lucens funnet i Spr-Tr6ndelag
POTAMOGETON LUCENS FOUND IN SQR-TRQNDELAG,

CENTRAL NORWAY

Av

ASE MYHRE1

I l/pet av de siste irene har jeg arbeidet med hovedfagsoptr€ave
i vannet Benna i Melhus, ca. 30 km sdr for Trondheim. Under dette
arbeidet ble Potamogeton lucens funnet i Branemsbuktene av cand.
mag. Bj/rn Larsson og meg selv. Lokaliteten ligger ca.270 km i luft-
linje fra Nes i Hedmark, som er det nrcrmeste hittil kjente vokseste-
det for Potamogeton lucens. Det er tidligere funner hybrider i Nord-
Trflndelag: Granavann, Inner/y og Liavann, Frosta (Braarud lg32).
I 1948 ble en Potamogeton lucens-hybrid funnet i Lille Gravsj/ i
Skaun (S/r-Tr/ndelag), 6,2 km nordvest for Benna (Gjarevoll 1949:
22).

Potamogeton lucens skal i f/lge Hylander (1953:107) vokse i dyp"-
re sj/er og elver, helst i nrri'ngsrikt vann. Den skal bare ha under-
vannsblader. Disse skal vare lysegr/nne, tynne, lansettformete med
spiss, og finsaget i kanten. Akset skal vare 5-8 cm langt. Fruktene
skal vrre 4-4,5 7 3-3,3 mm med svak kj/I. Dette stemrner godt
overens med de plantene som er funnet i Benna.

Benna har en overflate pi ca. 5,8 km2, og en maksimal dybde pi
92 m. pH-verdiene varierer noe mellom 7-8, x2o - 160-180 . 106,
13,6 mg Ca/I. Sikten er 12-13 m (Huitfeldt - Kaas l9l3 :24).

Lokalitetene til Potamogeton lucens er spredt rundt hele vannet.
Arten er sarlig utbredt pi finkornet, fast bunn, men er ogsiL funnet
pl steinet og grovkornet bunn. Den vokser pi dyp mellom 1,2-5,0m,
og danner ftrere steder tette bestander, dekningsgrad 5 i Hult Sernan-
ders skala (Du Rietz l92l :225). De tette bestander av Potamogeton
lucens er sterkt oppblandet med Isodtes lacustris, Nuphar pumilum
eller Potamogeton perfoliatus. Arten danner nedre vegetasjonsgrerxe
sammen med Myriophyllum alterniflorum, hvor Potamogeton prae-
Iongus mangler.

Av hyb,ridene er det ,sarlig Potamogeton gramineus X lucens som
er unders/kt. Denne er serlig utbredt i den s/rlige enden av vannet.

r Gerhard Sch/nings skole, Trondheim
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Fig. l. Utbredelsen av Potamogeton lucens (fylt sirkel) og P. Iucens-hybrider
(lpen sirkel) i Norge.

The distribution in Nontoy ol Potamogeton lucens (dot) and P. lucens
hybrids (open ci,rcle).
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Den mangler helt pi steinet og grovkornet bunn, og vokser grunnere
enn Potamogeton lu,cens,0,6-2,2 m. Den er sarlig utbredt i Nuphar
pumilum-beltet, hvor dette finnes. Ellers vokser den som regel sam-
men med Ranunculus reptans, Juncus bulbosus t. fluitans, Potamo-
geton natens og Potamogeton gramineus.

Eksemplarer av Potamogeton lucens og dennes hybrider er lagt
inn i herbariet ved Det kongelige ,norske videnskabers selskap,
Museet (TRH).

SUMMARY

Potamogeton lu.cens was found
south of Trondheim. The locality
mark, the nearest known locality.'

Benna, Melhus, about 30 km
about 270 km from Nes, Hed-

1n

ls
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Blyttia bd. tI, h. 1,1973

Mykoplasmasykdommer pi planter
MYCOPLASMA DISEASES OF PLANTS

Av
BJ@RN SOLHEIMI

Innled,ning
I 1967 rapporterte japanerne Doi og medarbeide,re (1967) at de ved

elektronmikroskopiski unders/kelser iv infiserte planter (morbartre,
pot€t, petunia og paulowniatre) som led av cgulsott), hadde funnet
mykoplasmalignende legemer i floemet, spesielt i silr/rene. Dette var
en organismetype som aldri f/r var observent som plantepatogene
organismer, og rapporten til Doi et al. (1967) aktualiserte sp/rsmfllet
om sykdommer med ukjent irsak kunne vare forirsaket av myko,
plasma. I irene etter denne rapporten er mer enn 40 plantesykdom-
mer elektronmikroskopisk karakterisert som mykoplasmasykdommer.
Alle disse sykdommene har tidliger€ vart karakterisert som virus-
sykdommer, fordi det har vart umulig 3. isolere eller plvise lysmi-
kroskopisk sopp eller bakterie i sykt vev, og fordi symptomer og
spredningsmite til sykdommene er typiske foi virussykdommer. Dei
er ikke vist 'serologisk, biokjemisk eller genetisk at de mykoplasma-
lignende organismer som er observert i planter er beslektet med kjen-
te mykoplasma, men piL grunn av h{y grad av likhet ,i st/rrelse og
morfologi brukes i denne artikkel betegnelsen mykoplasma pi disse
organismene.

- 
Siden mykoplasma fremdeles er en relativt ny organismetype i

plantepatologisk sammenheng vil jeg gi en kort beskrivelse av en del
generelle egenskaper til mykoplasma.

Historikh
Mykoplasma ble f/rste gang isolert i 1898 av frarukmennene

Nocard og Roux. De isolerte en meget liten pleomorf (mangeformer)
organisme_fra sykt kveg som led av pleuropneumonia, en meget al-
vgrlig epidemisk lungesykdom. Or,ganismen var s3. liten at den gikk
gjennom vanlige bakteriefiltre, og ble derfor lenge antatt i vare
virus. F/rst 25 8Lr senere, i 1923, ble en lignende organisme isolert,
ogsl denne gang i forbindelse med en husdyr:sykdom. I irene som

1 Institutt for biologi og geologi, Universitetet i Troms/
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fulgte ble en rekke lignende smi pleomorfe mikroorganismer isolert
fra hpyere dy', inklusiv mennesker, og fra jord og kloakk. Mange av
dem var patog€ne mens andre levde saprofyttisk.

Klassi.fisering
Pi grunn av den store likheten ned den fprste organismen isolert

fra kveg, som led av pleuropneumonia, ble alle organismene i grnp-
pen kalt for upleuropneumonia-like organi,sms), som ble forkortet
til PPLO. Gruppen skiller seg fra vanlige bakterier ved at de gjen-
nomgiLende er mye mindre og ved at de mangler cellevegg. De skiller
seg ogsi klart fra virus ved at de kan vokse og formere seg pi kun-
stige medier. I f966 fikk gruppen et anerkjent klassifiseringssystem,
men PPLO betegnelsen brukes stadig. Gruppen er plassert i klassen
Mollicutes, som betyr umykt skinnr. Dette p.g.a. at organismene i
denne gruppen mangler cellevegg og er pleomorfe. Klassen Molli-
cutes inneholder bare dn orden Mycoplasmatales, som igjen bare
inneholder 6n familie Mycoplasmataceae. Familien Mycoplasmata-
ceae er foreldpig delt i to slekter, Mycoplasma og Acholeplasma. Mer
enn 30 arter er forel/pig isolert og karakterisert.

O ppbygning og egenshaper
Mykoplasma har i likhet med bakterier og blflgr/nnalger en pro-

karyot cellestruktur. Kjernemateriale er ikke omsluttet av en kjerne-
membran, og kromosomet er ringformet. Cellen inneholder DNA,
RNA, de n@dvendige enzymer og ribosomer. Ribosomene er av sam-
rne st/rrelse som bakterieribosomene. Cellen er omgitt av en meget
elastisk enhetsmembran, men ingen cellevegg. Penicillin, som virker
pi. bakterier ved n blokkere celleveggsyntesen, har derfor ingen virk-
ning pn mykoplasma. Derimot blokkerer antibiotika i tetracyclin-
gruppen fullstendig veksten av mykoplasma. Cellene drepe's lett ved
osmotiske forandringer og er vanligvis varmesensitive.

Reproduksion
Mykoplasma synes i kunne formere seg med forskjellige delings-

former. Anderson (1969) beskriver tre former: vanlig todeling av cel-
lene, dannelse av intracel,lulrre formeringslegemer (elementarlege-
mer) og hyfelignende vekst med avsnpring til nye-,organismer. I elek-
tronmikrografier av mykoplasma i syke planter og insQkter som vir-
ker som vektorer av mykoplasma-sykdommer har man funnet alle
disse tre reproduksjonsmitene samt knoppskyting (fig. 1) (Granados
1969; Ploaie & Maramorosch 1969).
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Fig. l. Mykoplasmalignende organismer som forirsaker sykdommen (corn
stuntD. (A) Knoppskyting. Fra er st/re legeme avsn/res et mindre (b). pilen
viser at cytoplasma i de to legemene er sammenhengende. (B) Del'iv hyfe-
lignende legeme (f; som synes I avsn/re nye legemer (b). (C) Et legeme som
synes i dele dele seg ved todeling. Pilen viser at cytoplasma er sammenhen-
gende. (A, X 70 000; B, X 125 000; C, X 60 000) Originalbilder er vennligsr
stillet til ri.dighet av Dr. Roberr R. Granados med tillatelse av Boyte

Thompson Institute for Plant Research, Inc.
Mycoplasma-like organisms causing corn stunt disease. (A) Budding lead.ing
to fprmation of a small bod,y (b). Note cytoplasmic connection (arrow). (B)
Filamentous bocly (t) which appears to undergo beading (b). (C) A body
which seems to undergo binary fission. Note cytoplasmic connecti,on (arrow).
( , X 70 000; B, X 125 000; C, X 50 000.) Reproduced by permission of
Boyce Thompson Institute for Plant Research, Inc. (Robert R, Granados).

Plantepato gene my koplasma
For pivisning av kjente mykoplasmasykdommer brukes samme

metoder som for pnvisning av virussykdommer: syrnptomer, poding
av syke plantedeler ti,l friske testplanter og overfpring av sykdom-
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men med insektvektorer. Serologiske metoder for pfivisning, som bru-
kes for en rekke plantevirus, er kun i ett tilfelle (plantesykdommen
stoibur) utarbeidet for mykoplasmasykdommer (Gdborjdnyi & Benc-
sics 1968). En spesiell pivisningsrnetode for mykoplasmasykdommer
er behandling av infiserte planter eller insektvektorer med antibio-
tika (teracycliner). Slik behandling har som oftest bare en midlerti-
dig effekt som tilbakegang av symptomene for kortere e,ller lengre
tid eller forlenget inkubasjonstid ved infeksjon, men plantene blir
ikke smittefrie (Maramorosch et al. 1970; Davis et. al. 1968 a og b;
Davis & Whitcomb 1969).

For pi.visning av mykoplasma i forbindelse med sykdommer med
ukjen,t irsak, er elektronmikroskopiske unders/kelser helt n/dven-
dig. Elektronmikroskopi av syke planter og infektive insektvektorer
kombinert med tetracyclinbehandling kan gi indisier pi om myke
plasma er den primrre irsak til sykdommen. For endelig bevis ml
den patogene organismen isoleres fra syke planter, dyrkes i renkul-
tur, og inokulert i friske planter gi de samme sykdomsymptomer som
pi. planten den ble isolent fra. Organismen ml videre kunne reisole-
res fra de inokulerte plantene. Forel/pig er et slikt bevis bare f/rt
for en mykoplasmasykdom, kl/ver fyllodi (Glover phyllody) (Gian-
notti et al. l97l), og delvis f/rt for sykdommen (corn stunt) (Chen
& Granados 1970).

De fleste (gulsottD-typene (yellows types) av plantesykdommer er
trolig mykoplasmasykdommer. Bare fi av de mykoplasmasykdom-
mene som hittil er beskrevet, har /konomisk betydning i Norge.
Aster gulsott (aster yellows) er pivist i Finland (Murtomaa 1966) og
antakelig i Sverige (Linds'ten et al. 1970). I Norge er ikke sykdom-
men sikkert pivist. Jeg vil omtale sykdommen relativt fyldig fordi
den er en av de best beskrevne mykoplasmasykdommene og blir be-
traktet som en klassisk representant for (gulsott)-typene av plante-
sykdommer.

Aster gulsott (aster yellows) ble f/rste gang beskrevet detaljert i
1902. Sykdommen er pivist i Nord Amerika, Europa og Asia. Den
kan angripe bide enfr/bladete og tofr/bladete planter. Av /kono-
misk viktige planter som blir angrepet under naturlige vekstvilkir
kan nevnes potet, salat, gulrot, l/k, ,spinat, selleri, bygg, hvete, asters
og mange andre prydplanter. Den viktigste insektvektoren i Amerika
er sikaden Macrosteles fascifrons (Stil) (Kunkel 1926), mens den vik-
tigste vektoren i Europa er M. laeais (Mur,tomaa 1966). Murtomaa
(1966) overf/rte eksperimentelt ved hjelp av infiserte sikader aster
gulsoit til en rekke kornsorter. Naturlig infiserte kornplanter ble
ikke observert i Finland.

Organismen som frernkaller aster gulsott trenger lang inkubasjons-
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tid blde i insektvektoren og i planten. Pi. grunn av varmesensitivi-
teten til mykoplasma kan bide infiserte insikter og planter kureres
med varmebehandling. For infiserte planter brukis gg_42" i Z_z
uker, mens infiserte vektorer blir smittefrie etter 12 dager ved Blo c.
Det er pivist en hel lgkke forskjellige stammer uv astei gulsott orga-
nismen, 

-og 
de forskjellige stammene varierer med hensyi til fplsJm-

het overfor vanne (Granados & chapman 1968). Nnr en vektor eller
!,lryte f/rst er infisert med en stanime av aster gulsott organismen,
blir den immun overfor andre stammer av parasiiten (Freiiag 1962).
organismen kan overfpres mekani,sk til insektvektoren' 1trlacf 1940),
men det har ikke lyktes i overf/re den mekanisk direkti til planter.
_ Daergshudls.juhe (oat sterile dwarf) er funnet flere ganger iNorge.
I Sverige oglinland har avlingstapene ofte vart betydefige pa grunn
ul q:"."9 sykdommen (Lindsten 1970). Det er sannsynlig it iuerg-
skuddsjuke 

91 e-n_ qykoplasmasykdom, men forel/pig er riykoplasma
bare pivist i infektive insekrvektorer (Brcdk tc frfuit rSOO).

Flere /konomisk viktige sykdommer pi potet skyldes mykoplasma,
men, ingen av disse er observerit i Norge. I Syd- og @st-Europa har
spesielt sykdomm_en <stolbur> stor pkonomisk' betydning. parisitten,

:911..^9t mykoplasma, angriper bide potet og tomat (eousin et al.
1969; Giannorti et al. 1968 a, b, ci Giannotti it al. tgOg; Maillet et
al. 1968; Ploaie & Maramorosch 1969; ploaie et al. 196g; Staron et
al. 1968).-Ira-sydlige Tsjekkoslovakia er oppgitt avlingstap for poter
pn opp til-80/o- enkelte_fl.r (Casper & Teseriann 19il). benne syk_
dommen ble beskrevet i den f/rste antikkelen om mykoplasma i plin-
ter (Doi et al. 1967). De elektronmikroskopiske biidene i denne ar-
tikkelen viser mykoplasmalegemer pi begge eider av silplantene i
floemet, og forfatterne hevdet derfor at di minste legemene kunne
passere gjennom silplaten. senere unders/kelser (shikata et al. 1969)
har 

-vist 
mykoplasmalegemer i ferd med i passere porene i silplaten.

- I(l@uer fyllodi (clover phyllody) er pivist i alle de skandinaviske
land-(Tapio-1970), men den har liten /konomisk betydning. I Sve-
rige ble sykdommen funnet pi kvitklpver n&r jordbirplariter som
led.av sykdommen green l2etal (Tapio l9Z0), en mykoplismasykdom
pi jordbrer (Beakbane et al. l97l). Det har ikke vart-utfdr,t overfd-
ringsfors@k fra jordbrr til klpver, men det er mulig at syicdommene
forirsakes av samme organisme.

_ Fra kl/verplanter som lider av fyllodi, har det lyktes i isolere og
dyrke pi cellefritt medium et myi<oplasma, som inokulert i friske
kl/verplanter fremkaller fyll"d! pi ly (Giannotti et al. lgzt). Dette
er f/nte og hittil eneste tilfelle hvor dette har lyktes.

. .NesletopQ (currant reversion) pi Ribes-arrer mente en tidligere
ble fremkalt av et virus, men irsaken er antakelig et mykoplasma
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Fig. 2. Infisert silrpr fra ledningstreng i pereblad som lider av <Pear decline'
(X 20 000). Original laget av Hiroyuki Hibino og Henry Schneid_er (1970).
Vennligst itittet iit ridighet av Dr. Henry Schneider, University of California
Cross sbction of sieae-tube elements of brown leaf aeins of pear tree (Vario'
losa) affected by pear decline (X 20 000). Reproduggd by permission ol

Dr. Henry Schneider, University of California.

(Maramorosch et al. 1970). Sykdommen er utbredt over det meste av
Europa og er den /konomisk viktigste nvirussykdommeno pi Ribes-
arter (Ramsfjell 1952). Spesielt utsatt er solbrr, men rips og stikkels-
bar kan ogsi bli smittet (Kristensen 1969).

Pi epletiar er tre sykdommer antatt i skyldes mykoplasma: Gum'
miaed (rubbery wood) (Beakbane et al. l97l), srnd,frukter (chat fruit)
(Beakbane et il. l97l) og hehseh'ost (proliferation) (-9iannotti _et al.
IOOA;. ev disse tre er bare gummived plvist med sikkerhet i Norge
(Ramsfjell 1952, 1954 og 1957).' 

Gummiaed er pivist-i en r€kke land over hele verden, og finnes
antakelig overalt hvor der dyrkes epler i st/rre mfi,lestokk (Kristen-
sen 1968; Kristensen & Thomsen 1966 og 1970).

Smdfruhter er beskrevet fra U.S.A. og en rekke land i Europa,
bl. a. i Danmark (Kristensen 1968; Kristensen & Thomsen 1970).

Hehsekost er sierkt utbredt i Italia, men er ogsfl kjent fra Neder-
land og Danmark (Ramsfjell 1957; Kristensen 1968).

Den eneste mykoplasmasykdommen som er beskrevet pi prretrar,
pear decline (fig. 2) (Hibino & Schneider 1970; Kaloostian et al-
l97l), er ikke funnet i Norge.
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Fig. 3. Mykoplasmalignende legemer i knopp med <honningdripe, fra prere-

My c o pt asm a-ti ke b o di e s,"': ;X,u : ::o)1, 
" 
r,, o by o h on ni n gdr d p e,,

(x 55 0oo).

. Ved Institutt {or generell mikrobiologi ved Universitetet i Bergen
i samarbeid med Ullensvang Fors/ksgard er det satt igang en .tnd.r-
l/kelse av _sykdommen "honningdrdpe" pi. paretrrei i llardanger.
Denne unders/kelsen er st@tret pkonomi,sk av Norges landbrukivi
tenskapelige forskningsrid (NLVF). Symptomene viier seg like f/r
blomstringe-n-.om viren. Angrepne knopper skiller da ut ei seig gul
vaske som blir hengende som en dri"pe pi knoppen (honningdr?pe).
I det knoppen begynner i ipne seg, r/rker den inn og dpr.-Ullin!-
vang Forspksgard er i gang med kartlegging av sykdommens utbre-
delse. Sannsynligvis er sykdommen idenfisk med khoppd/d pi pare-
trrer beskrevet fra Nederland og Italia (Tromp & Rrimer lg7l; proef-
station voor de fruitteelt l97l). Det har lert antatt n6 "honning-dripe, var en frostskade, men und,erspkelsen til Tromp & R<imir
(1971) i Nellerland viser at frost bare forsterker symptomene og ar
frost antakelig ikke kan vere den primrre flrsaken til sykdommen.
Vir_ {oreldpige elektromikroskopiske unders/kelse av syke knopper
o_g bladstilker fra tilsynelatende friske blad tyder pi at'sykdommen
skyldes et mykoplasma (fig. 3 og 4).
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Fig. 4. Mykoplasmalignende legemer i bladstilk fra paretre med .honning-
drape'-angtep (\ 25 000).

Mycoplasma-likc bodies in the petiole of pear leof alfected by "honning'
drEpe" (X 25 000).

Konklusion
En rekke /konomisk viktige plantesykdommer skyldes sannsynlig-

vis mykoplasmalignende organismer. Disse er tidligere antatt fl skyl-
des virus. Dette lpner mulighetene for nye bekjempelsesmetod€r mot
disse sykdommene, som f. eks. antibiotika- og varmebehandling. Det
er mulig at andre .sykdommert som er antatt forirsaket av klima'
tiske forhold eller fenomener med ukjent flrsak, som f. eks. iordtrett-
het, ogslt kan skyldes mykoplasma" I lrene som kommer vil antake'
lig en rekke mykoplasma-arter bli isolert og karakterisert, bide fra
syke planter og fra insekter. Om disse .mykoplasmaartene' skal
plasseres i gruppen Mollicutes eller i en annen gruPPe av mikroorga-
nismer kan bart grundige serologiske, biokjemiske og genetiske un-
ders/kelser avgjpre.

Jeg takker Norges landbruksvitenskapelige forskningsrid (NLVT)
for /konomisk st/tte til studier av mykoplasma pi frukttrar, og prG
fessor Jan Raa som startet disse studiene. Videre skylder jeg stor takk
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til Dr. Robert R. Granados og Dr. Henry schneider for tillatelse tili bruke deres elektronmikrogr"afier og hpgskolelektor Leif s"rrJnei*for hjelp med den skandinavfske litteiatuiln pi. omri.det.

SUMMARY

, lfgneltier.of the group of microorganisms called mycoplasma are
Drretly_ descrrbed in an introduction to a discussion of the role of
myco,plasmas as plant pathogens. Mycoplasma diseases forrna in
Scandinavian counrries are moitly dealt wiih.
. A disease 

-on pear trees in .eriern Norway suspected to be caused
by a mycoplasma is described. The disease is cliaracterized bv exu-dation from rhe sprouting bud of a viscous riquid, r"11"*.a-ily 

""-crpsis and death of rh€ bud. Electron micromoly revea.led the'pres-
ence of mycoplasma-like structures in the diseased tissues. itris ais_
ease was earlier thought to be caused by frost. It is suggested that
other diseases of unknown causes may be induced ny *y.?!1*-"r.
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Blyttia bd. t1, h.1,197)

Norsk Botanisk Forening

flovedforeningens arsmelding lg72
| fuet 1972 har hovedforeningen praktisert den nye desentrariserte

organisasjonsformen (se irsmelding for lgTl). Tidlig€re var det @st-
landsavdelingen med styr'e i oslo-som fungerte sori hovedforening.
Den nye organisasjonsformen har f{rt til en endring i hovedforE-
1i-ng-eru vir'ksomhet, idet n/ter og ekskursjoner ba,rE arrangeres i
lokalavdelingenes regi. Dette gjeldir ogsi 6rsm/tet, idet rokilavde-
lingenes nrsm/ter rilsam,men utgJpr irsm/tet i hovedforeningen.

Norsk Botanisk Forening hadde pr. 3lll2 lgTz i alt ggb medlern-
mer. Derav er 2 aresmedlem'mer, 76 livivarige m,edlemmer, 693 A-
medlemmer og 94 B-medlemmer. 30 var direkie medle'rnmer i hoved-
foreningen. I l/pet av irer har 46 meldt seg inn, 24 har meldt seg ut.

Styret har hatt f/lgende sarnmensetning: Kari E. Henningsmoen
(@stlandsavd.f Haakon Damsgaard (Sprlandsavd.), Ole Gabrie"l Lima
etterfulgt av Peter skjaveland (Rogalandsavd.),'carl Alm etterfulgt
av .Bjarne_Spangelo (Vestlandsavd.), Sigmund Sivertsen (Tr/ndela{s-
avd.) og Karl-Dag Vorren (Nordnorsk avd.). Formannsverver h;r
vrert lagt til rrlndelagsavd., viseformannsvervet til vestlandsavd.,
@stlandsavd. har hatt kassereren og Nordnorsk avd. medlemskarto-
teket. Ordinar sekrer:Er har ikke vrert i funksjou.

F/rsteamanuensis Per Sunding har vert r.edaktpr av Blyttia.
I l/pet av iret har det vart en de,l arbeid med 6. bringe lovene

i samsvar med den organisatoriske praksis i foreningen. tndrings-
forslagene er sendr ut til medlemmene til behandli"s pn irsm@tet.
_ Trykningen er ni pibegynt for nNorsk Botanisk Bibliografi, av
Peter Kleppa, som urgis av NBF i samarbeid med Universitetsbiblio-
teket i Oslo. NBF har fitt tilsagn fra Norges ailmenvi,tenskapelige
fo.rskningsrfiLd om dekning av inntil kr. 4b-.000,- av trykningsut-
giftene. l\esten, ,o." I u, vil bli dekket av UB, og boken vil komme som
et bind i den nye serienulJniversitetsbibliotekets skrifter.,

NBF har oppnevnt en komitd som skal utarbeide norske lavnavn.
Komitien har fitt et arbeidsutvalg pi rre medlemmer: fprstekonser-
vator Hildur Krog, Oslo, arnanuensis Per Magnus J/rgensen, Bergen,
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og cand. mag.Joar T. Hovda, Oslo, rned f/rstesekretar Haavard Ost-nagen, (JsIo, som varamann. professor Ove Arbo H@eg, Oslo, pro_
fessor Eilif Dahl, As,-og gr_av@r Halfdan Rui, Oslo, frrJr"!i.ig-"if-
lige til i fungere som koiirlenter for komit€en.

Ostlandsavdelingen
Arsmeldir.tg 1972

@stlandsavdelingen hadde pr. 31. 12.72 ialt 432 medlemmer, hvor-
av -l arecmedlem, 59 livsvarige medlemmer, ggg A-medlemmer og
38 B-medlemmer (hus-stand" oS studentmedlemmer). I ar.i, lpp t u,
+5 meldt^seg inn i avdelingen og 23 meldt seE ut, merx I medlim eroverf/rt fra en annen lokalavdeling.

.. Styret har hatt {dlSelfe ru-me"rrretning: Amanuensis Liv Borgen
(formann), stipendiai Finn Wischmann "lviseformann), cand. *ag.Hans Chr. Gjerlaug (kasserer), cand. r,eil. Eva Maiire Lauritzen
!llil-1*r?: cand..mag..Reidar Elven og cand. real. Sverre L@kken

!s_11:r-nedtemmer). Universitetslektor Kari Henningsrnoen har varr
avoelrngen.s representant i NBF's styre.

Det har vert arrangert 9 dagseiskursioner, samt sommerekskur-sjon-til Qytt , slidre. nkskurslonskomitdin har bestitt av konserva-tor Jon--Kaasa, grav@r Halfdan Rui og stipendiat Finn Wischmann.
Avdelingen har holdt 6 medlemsmdte"r:

,-,lU; 
t:!Tu": Arsm@te. Arsmetding og regnskap ble opplest og gd_

I{:11::* n1 tgyyn etrer universitetslektor Kari HenningJmoen
ble amanuensis Liv Borgen valgt. Dette medf4rte at man treigte enny,revisor, og lektor Erling Norati ble valgt til dette verv. D?t blevedtatt i heve kon'tingenten for A-m,edremmer fra lb til 20 kr. ogfor B-medlemmer fra 6 til r0 kr. Finn wischmann redeeiorde for
sommerens ekskursjo'splaner. Kveldens foredragsholder,"Li' Bor-
gen, avsluttet mdtet med "Litt om bakgrunttett f& kromosomta,llenei en flora,.

, 15. mars: 
-(Phnt€proteiner i ,s@kelyset i Norge og Ugandar, fore-

drag med lysbilder av professor Georg HvEen.

,.^19l.11r 
il, jjlTtrykl fra x,tiopia;"land] folk, vegetasjon>. F/rste-

l(ons€rvator Hildur Krog fortalte fra sitt AfrikaJpphbld og 
'viste

lysbilder.

* Il. oltober: uVegetasjonsforhold og forurensning i vassdrag pi
Romerike,. cand. rnag. bjprn R6rsr"tt"hordt foredralg *.a iyruiia.r.

15. november: uDei ofientlige rnilj/vernarbeid. frvor st# vi og
hvor gir vir. Vs4 professor OtaiClare'vott.

6. desemb'er: Julernpte. uliotanisk rei,se fra Vest-Australias 'bush'
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til Australalpenes sn/leieru. Professor Rolf Y. Berg kfu'erte og viste
tysbilder. l,tterpi ble det servert ost og rddvin.' Det har vart 60-150 personer tilstede pi m/tene. De har dels

vrert holdt i HF-bygget, dels i Biologibygget, pi Blindern. Etter,fore-
dragene har det vrrt selskapelig sarnvrer med te og r-undstykker.

I tiden 13.-23. april deltok @stlandsavdelingen med stdtte fra
hovedforeningen i rrtstillingen "Ferie-Fritid 72" i Messehallen pi
Sjflyst. Vi delte en stand og ,samarbeidet med Norsk Soppforening'
I"stinden viste vi lysbilder av sopp og karplanter. Vi hadde ogsi en
utstilling av aktuell botanisk litteratur der og en fotomontasje som
ga inntrykk av noe av foreningens virksomhet. Vi delte ut en opp-
I-ysningsbrosjyre om NBF som vi hadde fitt laget_ med st/tte fra
dovedforeni.tge.r og ga informasjon om virens ekskursjoner._Stan-
den hadde lri sglkning, og det er-virt hip at vi klarte fl gj/re Norsk
Botanisk Forening bedr,e kjent.

Ehshursjoner 1972

14. mai. Til BygdO y. Ca.20 deltagere. Vi mdttes pi Huk buss-

holdeplass. Derfra [itt i,rr.n til Hukodden som bestflr av kambro-
si.lur-6ergarter. Det"var sipass overskyet var at det hadde skr,emt sol-

baclere ,r:ekk f.u knausene. Derfor kunne vi gjennombotanisere om-

ridet i ro og mak. Vi fant de fleste vinterannuelle pusleviLrplantene,

slike som trophila nerna' Arabid.opsis thali'ana, Cerasti'um semidec-

and.rum, Myoiotis stricta, veronica I)erna' saxifraga. .tridactylites og

S. osloinsis. E.t m,onsormt funn var Alyssum alyssoides, to ynkelige
eksemplarer. Av de st/ne plantene som finnes pfl kambro-silure'n,
var di fleste ikke i blo,mst enni. Vi identifiserte Artemi'sia campes-

tris, Seseli libanotis, Veronica spicata, Filipendu'Ia aulgqr-is, -Centau'
rea scabiosa og andie m,edlemmer av Oslo-feltets rike bakke-flora. Vi
fant tre Aspienium-arter: A. trichomanes, A. ru'ta-muraria og A'
septentrionaTe. Den siste stod pi en diabas-gang i lcambro-s.ilufen og
'trur e.t ypperlig demonstrasjon av. plant:x krav til surere belgar'tet'
Av andre-b."g"tr"r fant vi iiloodsia ilaensis og W.alpina. Pi kalk-
klippene dannet laven Xanthoria sorediata otansje-r/de- rosetter.
Viclire gikk vi opp pa veien til Paradisbukta-og Bygd/y.sj/bad' Pi
er, sttutidk"nt ttii Auk var det en del vanlige strandplanter som

Triglochin maritimum og Euphorbia palustris, men de fleste var
ikk; i blomst enni. Ved"veien fanget en del forvillete.hagebusker
interessen. Yi sh Viburnum lantana,-Ribes aulgare, R' nigrum og en

Lonicera som antagelig var L. tatarica. I lauvskog -omkring vokste

det en del Cardamine impatiens som slett ikke er van'lig'
Kongeskogen er rik pi gran- og furuskog iblandet lauvtrar' Vi
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rastet i en tprr fururabbe. Her dukket vanlige ting som f. eks. tytte-bar opp. En forrvillet Amelanchier spicata ble funnet i narheten.
. Tt|" gikk.gi gje.nnom Kongeskogln hvor vi emer en del l,eting
Iant 

-Carex 
pediformis, sammen med, Carex digitata og C. ericetorum.I et fuktig granholt srod en stefil Miliurn effusim.

I_en liten vassputt i s'kogen ved Holsts vei fikk vi den fuktighe,.ten
en botanisk tur krever. Vi-fant unge eksemplarer av carex eiingata
lE Sbirodela polyrrhiza sarnmen 

"med. 
Lemna ntinor. pl en liten

knaus ved- krysset mellom Holsts vei 99 den @stre veien ovet Hengs-
:"g."-:j"d det mye Bromus erechls. D-essurten fant vi Galium puii-
lu-m, viola rupestris og en stor Rhamnus cathartica. Dessuten fikk
-vi se_ soppene Strobilirus stephanocyslis som alltid gror pi furu-
kongler, 

-og 
Osmoporus odoritus lduftkiuke) som luk"ter som unis.vi gikk raskt over Hengsengen . 'vibumuni 

opulus voksrte i hassel-
og seljckratt langs veien. Ved itrandkanten innerst i Frogner,kilen sl
vr ll"ubus caesius og Prunus mahaleb og luktet Hrs-stank- fra vannet
som vel er noe av det mest grisere OslJhar a Uy pe. Turen gikk /st_
:*t q.u en sti langs stranda GpI phragmitis -communisiestand)

bort til noen kambro-silur-berg. Disse gav oss stort sett det samme
som Hukodden, men omri.dene er minclie, og floraen virker fattigere.
Noen vinterstandere av phleum phleoides" vakte halvhjertet inte-
resse. Pi. leire nar et hestebeite vokste en noksi ,rrru"rrlig *,or.,
Physcomitrium pyrif orme.

En vellykket tlr med pen.t var og mange arrer. 
Klaus Hdiland,

28. mai. Til Skaugumisen. Langs veien fra Hvalstad sl og
ved stien inn under isen ble det demonJtrert vanlige vflr- og skogsl
planter. under.skaugumsi.sen fanr vi bl. a. viora coitina, niies afpi-nu! <E Gerani.ttm _pyrenaicn.m. Ovenfor Skaugum gikk vi opp i ura,
99 fra /vre del av denne og fra roppen av Skaigrr^iesen kari 

-nevnes:

Festuca. altissim,a, carex digitata, cotoneaster integerrimus, Malus
sila,estris,-.L-athyrus uernus, beranium lucidum, Cyioglossum offici_
nale (in-divid fra ifjor), Origarzum aulgare, Caftum oioratum, Loni_
cera xylost-er\ og Viburnum opulus. Videre fulgte vi blamerket sti
ned til Solstad. Inne i.skoge_n glve,rst i i,sen var iet fr,emdeles tidlig
v8.r, og det var lite i finne der.Nederst i lia like ovenfor solstad b,lE
det bl. a. funnet: Carex silaatica, Dentaria bulbifera, Lathraea squa-
maria, Polystichum braunii, p. lonchitis, Equiietum hiemale, 

-poa

remota, Viola mirabilis, Veronica beccabunio og Campanula lati-
folia. De tr,e f/rste forekom ogsfl noe h/yere op"pe i iia.

Bra vrr og sol det rnesre a;dagen. Dit var Zb deltagere.
Jon Kaasa
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4. juni. Til S a n d e i Vestfold. Til tross for vitt og ufyselig vrer
m/tti nrrmere 30 deltagere frem. Efter sarnling ved Sande st. kjdrte
vi til Glrul/kka. Her er stort se.tt en triviell filora, mest intereesant
vat ltmcus tenuis pn skogsveien. Det egentlige miLI var Flusmyra, scrm

tidligere hadde e.t inteoetsa.tt og avvekslende flora, bl. a. er Dac-t2l'
orchis traunsteineri funne't her. Sen vir, grlftet myr og det dirlige
vrre.t gjorde at utbyttet ble temmelig skralt, verd iL nevne er Nar-
thecium, Eriophoru.m latifolium og Juncus stygius. Neste stopp
gjorde vi vecl en frodig bekkedal mellem Skogskroken og Verdal;
fier fant vi bl. a. poa re-mota, Carex elongata og Stellaria longifolia.
En kort stopp ved Nedre Verdal ga de fi deltagere som hadde holdt
ut si l,enge, Myosurus pi en knaus.

ll. juni. Til Marikollen og 
-S 

jO"niLsen -i Rrlingen'
Turen startet fra Fjerdingby ungdomsskole rned l0 deltagere' Hen-
sikten med ekskursjonen 

-vir h demonstrere de vanligste barskogs-

typene som finnes 
'i 

omrndet, slik at hovedvekten ble lagt pi det
soiiologiske og ikke cler rent floristiske. Dominerende vegetasjorx-

type vir blib?r-granskog (Eu-Piceetum), men pi bedre mark og i
syivendte skrininlger f an,tt s' godt u,tviklede utf orminger av smtbregne-
granskog (Melico-"Piceetum) dels av Anemone nernorosa-type, dels

domineil av Dryopteris linnaeana og D. phegopteris. Sump-granskog

(Chamaernoro-piceitum) fante.s godt-utviklet pi en flate 
-like. 

syd fo,r

bjpnrrisen, m.n dessveire var omridet grpftet. Forbundert Alno-Pa-
dion var representert ved or-heggeskog (Alno-Prunetum),lang-s bek-

kefar med Matteuccia struthiopleris som dorninant. I bekkedalen pn

vestsiden av Bjpnnisen fantes frodige h/ystaudelier og. innslag av

AJno-Padion.
Av arter som ble ob,server't kan nevnes: Dryopteris assi'milis, D'

filix-mas, Athyrium lilix-femina, Matteuccia, Paris, Polygonatum
'uertici,llitum,'Milirn', Carex d.igitata, Stellaria nemorunx, Moehrin'
gia trinerua,' Melandiium rubrim, Trollius, Actaea- spicata, Aconi-
"tum, Dentaii,a, Viola mi,rabi.Iis, V. riuiniana, Vicia silaati'ca, !'at!ty1t1s
,rrnrrr, Gali.u'm odoratum, Lonicera xylosteum, Campanula latifo'
lia, Cirsium heterophyllum, Crepis paludosa, Lactuca muralis og L'
alpina. Det ble i alt regis,trert ca. 170 arter.

F. Wischmann

Elmar Marker
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18. juni. Til Tanum-sandvika i Barum. De 14 deltagerne
startert fra Tanum skole i r,egn, men etrer en halv tim.es tid kom god-
vreret. Vi gikk /st<lver og nordover i granskogen pi Tanumsflsen og
ned en bratt sti til As og Jong. Ved As er det frodig l/vskog, hvor vl
f.ant Corallorhiza trilida noksi" uventet pi. et bratt sied und,er spinkle
Irasselbusker. Potentilla noruegica sto i veikanten ved As. Like nor-
denfor innunder f'anumsisen- vokste Aconitum septentrionale, Ac-
taea spicata og Canzpanula latifolia. En lysipen kambrosilur-knause
pi Jongs innmark b/d pn bl. a. Rhamnus cathartica, Filipendula uul-
gayis og Sature,ja acinos. N4ellom Jong og Sandvika mitte vi mesr
f/lge veien,e gjennom bebyggelsen, og av veikantfloraen studerte vi
sa:rlig Symphytum, officinale og S. asperum y officinale, begge med
norrnal og albino blomsterfarge. Pi en knause nrr Sandvika fant vi
ganske ,mange busker av Amelanchier spicata og et fint pariti m€d
Inula salicina, som riktignok ennfl ikke var komm,et i b,lomst. Ved
den gamle broen over Sandvikselva sto en praktfull Cynoglossum
oflicinale. Turen varte ca. 5 ti,mer.

Anders Danielsen

l.-9. juli: Sommerekskursjon til Qystre Slidre. 19 delta-
kere. Vi tok inn piQyang Pensjonat, @vers.t i @ystne Slidr,e, med lett
adgang bflde ned i Valdres og inn i Jotunhei'men. Mestedelen av om-
r6.det er godt kjent botanisk tra tr[r, og vi kom ut€n sto,re forhip-
ninger om land,evinninger. For en stor d,el stemte dette. De flesrte av
turene, og isrer fjellturene, var velsignet med et nydelig vrr, si dette
kompenserte mye for litt magert botanisk utrbytte.

2. juli. Vi ipnet ekskunsjon'en ,med en formiddagstur i regn og lett
skodde ned til @yangen nedenfor pensjonatet. Sj/en ligger I en
lomme av grunnfjell i et felt av bedre bergarter ellers, noe sorn var
tydelig pi myrvegetasjonen. Der ,enesre som livet litt opp Carex
buxbaumii, C. Iiaida og Dactylorchis incarnala. Rundt pensjonatet
sto no€ Platanthera bi,folia og Viola rnontana.

Etter lunsj dro vi opp ti,l et omrede ved Sm/rkollen nord for Bei-
tost/len. Her skulle berggrunnen vare meget lovende, men nesultate.t
ble likevel ganske magert: Corallot'hiza, Carex rariflora, Pulsatilla
uernalis og Veronica fruti,cans. De to ,siste sto i blomst og livet bra
opp i regn og skodde.

3. juli ble tilbragt i mer varmekjar vegetasjon rund.t Heggenes,
senteret i @ystre Slidre, med lokalkjent l,edelse av Helge Rynning.
Berggrunnen er skifer, og vegetasjonen er preget av en blanding av
varmekjare s/rlige arr€r og fjellplanter. Av d,e siste no8erte vi: Vero-
nica fruticans, Saxifraga adsiendens, Saussurea, Carex capillaris- Av



58

de mer varmekjrr'e: Dianthus deltoides, Sambucus racemosa, Satu'
reja acinos, I)racocephalum ruyschiana, Viola mirabilis og V. col-
lina, Centaurea scabiosa og Campanula persicifolia. Den siste er
kjent inn til Vang f/r, men dette er den f/rste kjente lokaliteten i
Qystre Slidre. f)essuten samlet vi Potentilla thuringi,aca med ny
innergrense. Tyskermura synes i vaere i sterk ekspansjon pi indre
@stlandet ni. Ved Fleinsendin noen km vest for @yangen er det av-
merket en skiferstripe pe kartet. En kveldstur dit ga no€n fi kalk-
irrdikator'er, men ikke noe oppsiktsvekkende: Carex ornithopoda, C.
atrata og Saxifragu cotyledon.

4. juli bes/kte vi et av Valdr'es' botani'ske h/ydepunkter, det fne-
dete fjellet Kruk ved Helir.r, Vang. Vi ble forunt ,et herlig ver og
kunne beundre en sreregen og uvanlig fargerik fjellflora. Dryas'
heiene sto i full blo,rnst. og inventaret var fyldig. Men rikest utbyt0e
ga rasmarkene mot s/rpst, med ganske store mengder av valmuen,
Papauer relictum, i blomst. Ellers: Cardaminopsis petraea, Saxilraga
adscendens, Oxytropis lapponica, Anthyllis uulneraria (fjellfornen),
Draba dorrensis, D. noruegica og Erigeron eriocephalum sto bra ut-
viklet her, og rroen av oss si. ogsi hannplanten av Antennaria alpina.
En a-lbin'o-form av Pirtguicula aulgaris skaffet oss en del hodebry, og
en Silene som viste seg iL vare S. maritim.a, sto rikelig i sj@lve raa-
markene. @verst i skogen sto Cotoneaster integerrimus, Aiuga pyra-
mid.alis og Conaallaria. En liten gul lav - Cladonia luteoalba -
ble funnet pi sitt hittil annet voksested /st for vannskillet. Ellers
synes den i. vare svrcrt vanlig langs vestkysten og i Tr/ndelag.

5. juli. Fjellet ga mersmak, og dagen ble benyttet til I bes/ke
ugode" kjente lokaliteter i @st-Jotunheimen i Vtgi. Vi koste oss i
sarnme gode varet over Valdres$lya og tok vir f@rste stopp ved Gjen-
desheim for i lete etter Carex arctogena, hetrt uten hell. Til gjen-
gjeld beunttret (og fotograferte) vi Sedun uillosum o,g noterte Botry'
chium boreale fonrten rnye annen bra fjellflora. Neste stopp var
Hindsater i Sjodalen, cler vi skulle lete etter en angivelig rik fore-
komst av Papaaer interntedium pi elve@rene. Denne letingen ble
ogs8" uten noe resultat. Valmua finnes lrer likevel, og piL /rene opp
mot Russlii stir den rikelig, i et omride som blir demt ned om Sjoa-
vassdraget blir regulert som planen er. Men elvepra ved Hindsrter
ga andre plan.ter: Equi,.setum sci.rpoi,des, Kobresia rnyosuroides,
Festuca rubra f. prolifera, Potentilla niaea m.fl. Vi rastet her, og
stakk etterpl rett opp lia mot ,Hindflya. Tidsmangel gjorde at vi
ikke kom hdvt nok til i ni de beste lokalitetene, men vi fikk da med
et utvalg: Minuarti.a stricta, Draba fladnizensis, Dryas, Pulsatilla
aernalis, Astragalu,s frigidm. f)et beste funnet gjorde Johannes $"ogs-
rud som kom med et eksemplar lapprose - Rhododendron lappo-
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nicurn - i blomst. l)ette er en ny lokalitet. Sam,men med mogop i
brukbar b,lomst gjorcle clenne clagen vellvkket til ross for ctJmis-
lykkete leteaksjonene.

6. juli dro vi til l4stenden av Vangsmj@si hvor d.e fleste av oss be-
stemte oss for i se nrrmere pi den bratte lia pi s/r@stsida av Ven-
nisfjellet. Li mindre gruppe foretrakk i nyte goduaret pi fjellet og
dro i retning 'Iyin. Lia uncler Vennisfjellet vart nok litt av ,et anti-
klimaks errer der rike ubeiret, p,fl I(ruk og i Sjoadalen. Men vi fikk
likevel rrotert en socl clel kravfulle arter -sotn:. Dactylorchis f uchsii,
Gymnadenia conofsea (ti,l dels i praktfull massefoiekomst), Carex
a-t.rata, C. capillaris, C. flava, C. tuntidica,rpa, C. br.unnescens y
dioica, Dianthu.s deltoitles og Thalictrum alpinum. Den gruppa som
nidde trengst opp mor Veruiisfiellet, kunne melde om S'edim aillo-
sy'm, Sayilry-ga oppositifolia og Vet'onica fruticans. For@vrig vakte
<len <trivielle> surbotn,s-orkideen Listera cordata atskillig iirteresse
hos flere av deltakerne.

^ 
Etter lu-nsj i veikanten clro vi vestover langs Vangsmj/si hvor vi

ll f-u en kjent lokalitet med varmekjrne pla-nter v,.iut io, Kvitura.
Fferfra nevnes: AIIiunt oleraceurn, polygonatunt odot-atum, Corylus
aaellana, Arenaria scrpyilifolia, Ranunculus polyanthemos, Viola
rnirabilis, Saxifraga cotyledon, Cotoneaster integeirimus, Trifolium
me.di.um, Dracocephalum ruyschiana, Origanuri aulgare, Satureia
acinos og Campanula persicifolia.

7. juli gikk turen til de store myrkompl,eksa nord for yddin. Disse
rike__myr.ene er nfr foreslilt freda og varr i den anrledning unders/kt
?u K.- I. Flatberg i 1970. Bjarne Mathiesen oppdaga i1g6l Carex
Iaxa her (s/rligste lokaUretbn i Norge), og 6in aemonstrerre ne
a-rten for de /vrige ekskursjonsde,ltakerne. Arlen vokste her i temme-
!S.uat" uflarker" i selskap'med, Carcx chord.orrhiza, C. magellanica,
Eriophorum 

-angustifolium, Salix lapponum, Galium trifiditm (ikke
nevnt i Flatbergs rapport) og moseartene Drepanocladus exannula-
tys. og Scorpidium scorpioides. Andre steder pfl myra fans Dactylor-
chis .incarnata og Pedicularis sceptrum-carol,inune. Derirnot leiia vi
torgJeves etter Carcx.hcleonastes som ogsi er funnet her. Et vagt
rykte om Rub.t,ts arctictts i narheten av Yddin klarte vi heller iklie
i fi bekrefta.

8. juli hadde vi p,lanlagt .err rur tirl toppen av Bitihorn, men dess-
verre_ var det slutt pi godvaret. Skodde med kaldt, sur,t yr og regn
gjorde at vi fgr lunsj i-stedet tok en kortere tur tirl Grfnekin"nkair-
pen, ntr veierr nord for Beitost/1,en. Ffer er det til dels god berg-
grunn, og vi noterte i alt ca. 90 arter, ,rnen ingen spesiilt "mor_somme>. Blant de min,st trivielrl,e nevne,s: Tofieldia pusilla, Coelo-
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glossum airide, Gymnad.enia conoPsea, Carex capillaris, C. saxatilis,
Oxyri,a, Thalictrum alpinunr, Saxifraga oppositifolia og Bartsia.

Etter lunsj tok en del av oss en kort tur til Bygdin, mens de /vrige
begynte i gjdre seg klar ti'l avreise. Ved Bygdin var det, fo,ruten en
ubehagelig-l.ald vind, til dels rik veget:r'sjon med kraftige eksemplar
av lloiryc'hium boreale og Gymnadenia, 'rr'g1v ellers ikke noe spesielt.

9. jLr,li. Heimreise i godvar.

Ileidar Eluen EgiI Ingaar Aune

27. august. Til R/yke n. Ved Beston sfl vi fprst pi.diverse
vei- og akerngtetr. Ved'en dam litt ovenfor demonstrerte vi vann-
plantel, bl. a. Sparganittm t"antosum. I lia vestenfor er det rik vege-

tasjon med innslag av edle l{vttrcr, Taxus og urter- s'orn Polygona-
tum muttillorurn,"Epipactis helleborine, Festuca altissima, Dentaria
og Galium odoratum. Pi en (halweis ihjelgrpftet) myri-isen^ovenfor
fint vi Narthecium. Ved Kalvetjern (senket!) vokser bl. a- Scheuch-

zeria, Rhynchospora alba og R. iusca og Drosera !\glica \-rotundi-
folia. Syd, for tjernet korn vi ned pi et myrkompleks med Hammar-
'bya, 

Dactylorhis traunsteineri og Drosera intermed,i,a. Strfllende vrr,
vel 20 deltagere.

F. Wischmann

3. september. Til Lillomarka. Ca.20 deltakere. Med buss

dl Kju;I. Derfra gikk vi vestover opp lia mot S'$enskedalen. Pfr veien
opp "fantes bl. a. Impatiens noli-tangere, Anemone hepatica og P-oIy'

gonatum aerticillatum, men det mest interessante funnet vat Cam-
-panula patula blomsrende i mengd'er pl et stykke braktmark' I
Svenskedalen vokste en artsrik og frodig vegetasjon med bl. a. Poa
remota, Festuca altissi,ma, Dentaria bulbifera, Gali'um odoratum,
Lactuca alpina, Cirsium heterophyltum, Viburnum opulus og Loni-
cera xyloiteum. Myrene spr foi Sinober var fattige med trl. a.

Scheuchzeria palustiis, Dros;era anglica y rotundifolia og Rhyncho-
spora alba.

Kort rast pi Sinober. Pi myrene vestenfor si vi bl. a. Parnassr'a
palustris, Caiex panicea og Dactylorchis traunsteinere'. Tilbake med

tog fra Movatn st.

Saerre LQkken
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- 10. r5splsrnber. Til S/rkeda,len. Ca.20 deltagere ved turens
begynnelse, men ,en del mitte snu underveis. Til slutivar 6 igjen. Vi
startet ved Skansebakken i kaldt, men ganske pent vrer. Omridet er
ikke sar.lig spennende botanisk, og d,e aller fleste ,sakene var av-
blom,stret. Pi veikanten inn mot sloiavanne,t ble en del vanlige plan-
ter samilet, mest gras og bregner. Pi fuktige steder vokste Stellaria
alsinifolia, Veronica serpyllifolia, V. scutellata og Mentha arvensis.
Pi nakent si,ldreberg vokste lavene Dermatocaipon miniaturn og
Collema flaccidum. Vi si. en clel Cladonia pi. en ipen fururabbe: C.
rangiferina, C. arbuscula, C. gonecha, C. graci,lis vat. di,latata, C.
furcata, C. conion'ea og C. fimbri,ata.

Et,stykke innove,r fia S.loravannet er det en gam,rnel barskog i bratt
teneng. FIer er det enkelte nreringsrike sig og en morsom flora. Vi
tok _oss opp i skogen og si pi. varmekjare planter sorn Acer plata-
noi,des, Anemone hepatica, Galium odoiatum og Lonicera xylosteurn,
sanunen med strbalpine planter som Aconitum septentrionale og
f actuca alpina-.I skogbunnen var det mye Circaea atpina og SteI-
Iaria nemoru.m. En tilsyne,latende spennende kl/ft gav lite ui inte-
resse, unntatt en del Bartramia halleriana som dannet svul,mende
tuer.

Deretter gikk vi ned pi veien igj'sn og fortsarte innover til den
svingte _m9t Heggelivarn. Rasr i svingen. Etterpi gjorde vi framst/t
mot to bekkekl/fter i hip om i finne Cinna latifolia og Galium tri-
florum. Den siste fant vi n€sten med en gang pi en mosegrodd berg-
vegg i den f/rste k,l/fta. Med Cinrta gikk det dar,liger,e, men en av
deltagerne greide i. finne den i den andre kl/fta etter at vi andre
hadde gitt opp. Cinna pleier i sti utilgjengelie til, og dette vokse-
stedet var ikke noe unntak. Ellers b'le det funnet Festuca altissima,
Poa remota og Lobaria pu,lntonaria. f-uren tilbake gikk i et no€
roligere tempo, men lite nyrt av karplanter ble funnet.

- 
September er jo sopp-mineden, si vi kikket litt pfl sopp ogsi. Om-

ri.det var ikke spesielt givende; de viktigste arrene var: Lyophyllum
connatum-(kvit knippesopp), Lepiota clypeolaria (filtskjellet para-
sollsopp), Lactariu.s semisangtLifluu,s (matriske), t. scrobiculatu.r (svo-
velriske), L. trivialis (hulriske), L. zonarius (soneriske), pycnoporus
cinnabarinus (sinoberkjuke), 7'yrontyces cae.sius (blikjuke), Aleu,ria
au,ran tia (oransjebeger), Me lastiza c hae teri (lite oransjebeger), Scutel-
linia _sctttellata, (rtldt krans/ye), Diatrype stignta (svartskorpe) pi
Retula, Daldinia concentrica (beltekullsopp) pn Alnus incana, og
Sepedonia chrysosperrn,a som parasitt pi en Boletus-(r{rsopp-) art.

Klaus Hdiland
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17. september. Til Losby i L/renskog. Foreningens siste h/st-
ekskursjon startet i det fineste varet fra Losby Bruk. Fordi Lillestr/m
Gymnas hadde bedt om i fi delta med elever fra naturfaglinjen, og
antydet et antall av 15-30 deltagere, ble Finn Wischmann med sorn
leder, og skul'le ta seg av blomsterplanten€. Det var en stor fordel at
vi siledes kunne ta oss av hver vir del av floraen. Med foreningens
medlemm,er ble vi da ogsi'over 30 deltagere.

Vi startet pl bjerkealleen mot Losby hovedgird. Bjerk er jo et
dflrlig substrat, men tlet gav da lav som Eaernia prunastri, Parmelia
bitteiiana og Ramalina farinacea. I en klippevegg dircrse Peltigera-
arter, med Ut. a. ,p. spuria var. erumpens. Peltigera-a,rter er fortvilet
l'anskelig iL bestemme i regnvrr, og di'sse var s/kkvite etter nattens
r,egn. Vel forbi hovedgirden korrn vi til noen aspe- og l@nnerar som
,tar meget rikere, med bl. a. mengder av Anaptychia ciliaris, Physcia
pulaerilenta, Ramalina fraxinea og R. populina, alle med apothe-
cier, foruten Leptogium saturninum, Caloplaca aurantiaca og
Xanthoria parietina. Derfra gikk vi opp til Mylnevann, hvor vi holdt
rast. Herfra gikk vi et stykke oppover Djupdalen, som er ganske rik
ph Cladonia, nren artstallet cr likevel ikke si stort' Vi I'ette forgjeves
ettet Sphaerolthortts globosus, Parmelia uittata og Cetraria norue'
gica, som alle er funnet f/r (Rui 1942), me n nok lenger opp i dalen
enn vi rakk.

Av blomsterplant€r melder Wischmann om en liste pi 220 artet,
hvoriblant Senecio silaaticus, som er meget sjelden (eller oversett?)
pi. vire kanter. Blytt (1870) hadde den fra fler:e lokaliteter. Juncus
tenuis ble funnet i veikanrten nrr Mdnevann.

H. Rui

Slrlandsavdelingen
Arsmelding 1972

S/rlandsavdelingen hadde pr. 31. desember 50 medlemmer hvorav
7 var student- og husstand,smedlemmer.

P5. flrsmg4tet I0. tttuot ble styret gjenvalgt' Det er: lektor Haakon
Damsgaarcl (formann), skolestyrer 

-Ingvald 
Harald,stad (sekretrr)'

adjunkt J/ren Fidjeland (kasserrer) og m@llemester olav simonsen
(revisor). 

" Ekskursjdnsnemrld: gartner Jo'hs. Johann€ssen og larer

John Nuland." I l@pet av iret er clet holdt to m/ter og arrangert to dagsekskur-
sjoner og en sommerekskursjon. 

-" 20. mirs: Stud. teol. Jost6in Andreassen og stud. real. Per--Asen:
.Sdrlandsbotanikere opil.n.r Gotlancl og din egenartede floraen
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der.u Kiseri med fargelysbilder. Takket vare grundig litteraturstu-
dium hadde de funnet iram ti,r det beste av dit Gotland har i by
p.r,."S takket r,rere kynd.ig og flittig bruk av kameraene kunne vi og
gl,ede oss over det cle hadde opplevdi Oppm|te 44.

27. november: Cand. mag. i{nrrt ltilvorien: *Ukj/nnet formering
hos plantene og- de vanskei det kan gi botanikerrre. So* eksempei
behandles spesielt Sorbus-artene vd.re., Halvo,rsen holder for tidenpi med en omfattende undersdkelse av sorbus pi s/rlandet. Foruten
at han gjennomgikk for-meri'g og ,svsr€matikk lnnen slekren, fikk vi
og h/re om de siste resultatene irnders@kelsen hadde gitt. til slutt
viste Haakon Damsg_aard- lysbilder fra noen av de stedine hvor S/r_
lanidsavdelingen hadde botanisert i de r0 irene foreningen har
bestitt. Oppm/te 40.

Eksku,rsjoner 1972

.18.-juni: uRundrur i Randesund.u I srridt regnvar mprtes
vi ved bunnen av Ko,rsvikkilen. Her underspkte vi fprit en strand-
eng. Den inneholdt bl. a. Scirpus rufus, Carex d,istans, C. scand,ina_
aica, c. paleacea, c. re,c-ta og en ciar"ex-krysning der den siste mettevrre den ene av foreldrene. I en jordekarrt Eakenfor stranclsonen
fant vi conopodium maju,s. Like vecl oppdaget vi en frodig lauvskog-li med flere bedre arrer som Carex silaatici, C. remota, t. a;gitoti,
Crepis paludosa, Mi,liunt. effus,m, Melica r.,miflora, Or'chis m"ascula
og Botrychium lunaria.

Etter dette bilte vi videre til Dvergsnes. Her ville vi unders/ke
F/llsvann, ei -lita tjlnn .som ligger lik" lsydvest for vegkrysser. For-
uten alminneligere planter som peuced,anum balustri, bryobteris
spinulosa, Comarum palu..stre, Equisetum fluaiitite og'Nu[hir lu_
teum fant-ui og,calla palustris, Lemna rninor og Dryipterii cristata
som er,sjeldne i Kristiansands-omrider.

._vi grfS si tilbake til Dvergsneskrysset og fulgte derfra en sti nedtil vestsiden av-Fidjekirlen's bunn. tr nrerhetEn ai bebyggelsen fant vi
Humtr'lus lupu.lr.ts, forviillet A,not'acia rusticana og c-tZcnoma hed,e-
race_a. Lenger nerle, i et lauvskogom.r'id,e fant vi videre Dentaria
bulb if era, Sanicula e ur opae a, Hy p-ocho eris ntaculata, Brachy po dium
silvaticurn', Festu,ta altissima, carex remota, Luzula siluatici,- scirpus
silaaticus, Gerarti,m, san,guineu.m, Stachys silvatica, Lathyrus niger,
Melica uniflora og I.Iex aquiyolium. Helf nede v.d Fidjekilen fik[ vi
og_ med oss Trifoliu,m mediurn, Carex contigua, Cl recta og C.
paleacea.

Vi vendte si tilbake til bilene og fortsatte /stover til Kongshavn.
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Der gjorde vi et kort 'stopp for i se p1 €t tre som h@yst 
-sannsynlig

er Siibus teodori. (Denne er i alle fall tatt pfr Stokken 'like i nrer-

heten.) Vi rakk ogte t"*-" sted fl noter€ Trilolium dubium, Are'
naria'serpyllif olia," Geranium m oIIe, M oehri'n gia trineraia og Erophi'-
Ia aerna.

Neste stopp var Sodefje<I. Like ved vegen fant vi her 
-Teesdalianudicaulis,-.fusione moritana, Arabi,dopsis thali,ana og Heracleum

mantegazzianum. P3. veg ned mot strandkant€n passefte vi skole-

lruset der vi regi,strerte Potentilla argentea, Trifolium campestre og

C erastium semi"d.e c an clnlnt. V idere, lings jordene /stenfor bebyggcl-

sen, fant vi Verbasctun tltapsus, Vicia angustifolia, Carex divulsa,
Myitosotis hispida, Briza nrctlia, Ranuncttlus auricomus, Primula aeris,

Carex d,isticiro og Herucleum 'sphott'd'ylium. Vi nidde til slutt ned
til srranclkanten ftje' i en bukt like /st for Sodefjed. Her si vi bl. a.

Poa compressa og Euphorbia palustris f.fit vi returnerte.
Tur'en gikk videre lanpJs Vass-vannet der vi stoppet i nrerheten av

nordendei og si pi en }orekomst av Typha angustifolia, antagelig
den eneste i Randesurtd.

Dagens siste stopp ble i vegkrysset vecl Drange. Like ved legkTysset
fant vi Adoxa rnosc'hatellitta, Lepidium heterophyllum, Glechoma
hederacea, Fu,maria olficinatis og Carex diaulsa. I en gr@ft like ved

vokste Le.rnna minor og Calla pilustris. Vi gikk ogsiL ut pi myra litt
bortenfor for n se etter Dryopteris cristata og Carex ntageLlantca sorI:t

vi visste skulle v:rre der. De ble funnet, og i tillegg oppdaget vi
Dryopteris thelyptet'is, tlagens siste og b'este funn' Den er ny for
Vest-Agder. 22 deltakere.

15.-19. juli: Sourmerekskursjon til TIovden-Sloaros-o{n-
ridet i indie A.st-Agder. Dette ble en 'iubileumsekskursjon,_da det

er l0 nr siden S/rlandsavtlelingen av N.B.F. ble opprettet' D'et var

videre foreningens 25. ekskursjon. lI deltakere'
15. juli: Vi mgittes i I(ristiansand kl. l3 og bilte. samlet-.oqPo"tt

Setesclilen. Vecl llornnes tok vi en liten avstikker inn til Kallhovd
for 5" se pL Lycopodiunt tristachyu,rn som finnes der i et lite omride'
Finefjelf ved'ltyglandsf iorrlen ble neste stopp. F*a tunnelinngangen
gikk ;i til fots a6tt go''li" Finefjellvegen. Her i det hengebratte fjel-
i.t 1ru, det en del lalvlal,dsp,lanter sorn det var interessant i finne si
langt oppe i dalen: Erigeiort acre, Hyb-ochoeris maculata, Woodsia

itainsis, potentilla arge1ilaa, Bronttrs hordeaceus, Sature'ia acinos,
p oly gonatum o dot af ui, C are x digitata .og C otone as ter inte gerr imus.

.nt irL fjellplanter ble ogsi observert: Alchemilla alpina q, Saxifraga

cotiled.;n. I en varm baLte like ved tunnelinngangen fan,t vi videre

Trirriti,s glabra, Sieglitzgia decumbens' Carex pairaei, Poa glauca'
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lasione nt,ontana, Roegneria canina, Verbascum thapsus, Mitium ef-
fusum, Festu'ca altissima, Gnaphalium silaatic,m, stac,h"gs situatiia
og Vicia silaatica.

Vi bilte derette,r videre direkte til Hovden hvor vi tok inn pfl
Hovdehytta, 780 m o. h. Etrer i ha spisr, fant vi at der ble tid til ln
botaniseringstur i den narmeste omegn. Fra Hovdehytta fu.lgte vi
@stsiden av otra n,ed til Flartevarn. sn aet kjenninger'fra ]avLndet
var tilstede her ogsi, men fjellplanteinnsla[et vai overbevisend,e:
Carex brunnescens, C. saxatilis, C. adelostdma, Saussurea alpina,
Phleum cornnxutatunx, Oxyria d,igyna, Bartsia alpina og Tofield,i.a

?y:i!!:.Av-kjenninger fra lavlandet fant vi bl. a. Carex iaginita, C.
pilulifera, Montia lampro*perma og Ranunculus reptanr. iri frrigt.
vegen tilbake til Hovdehytra og passerte da ei liia tilnn der vi
noterte Scirpus hudsonianu,s og Erica tetralix.

16. ju'li: vi begynte dagens botanisering med en avsrikker ti,l Hov-
den-girden. I en frodig sydvendt li voksti det store mengder arnica
montana, enda ikke ko,rnmet i blomst. videre fant vi- Leucorchis
alb i da, Gn ap h al i um. n ora e gi c u,nz og H i e r a c i urn s c an d,i, c urn.

For ikke i bruke kreftene- ga_ oppstigning med tung oppakning
benyttet vi raubanen opp til Nosi, llz-g-5.h. under"veii^p^r*.t
vi bjerkeskoggrensen. r det y4ver,ste bjerkeskogbeltet kunne ui u" ut
det lyste hvitt av llanuncu,lus ptatd;ifolius. "De brede bladene av
Genliana purpurea var og lett kjennelige.
_ Pi. toppen var vi plut_selig omgitt av en rekke nye fjellplanter sorn
Ly c opo diurn alpi.num, C ry p to gramma cr ispa, Cnapnitium supinum,
Carex lachenalii, Saxifraga stellaris, Sibbaldia firocumbens) frro_
nic a alpina, P hyllo do c e co,erule a, Loiseleuri,a proiumb ens, C erastiurn
alpi,num og Juncus trifidus.

Vi gikk si. nord-nordvestover pi et plati i ca. 1200m hpyde og
noterte nye arter som cassiope hypnoides, potentilla crantzii,'Epili-
bium akinifoliu,nt, 8.. la.ctiflorum, Thalictrum alpinum, Sixifraga
oppositifolia, S. niuali.s, S. riaularis, Asplenium uiiide, potystiihim
lonchitis, Angelica ar.changelica 1ubsp. norregica, coerogrossum ai-
ride, Cardamine bellidifolja, Arqbis alpina, Silix myrsinlles, S. reti_
culata og silene acau-lis. Vi hadde da gltt z-g km- og tok de siste
som tegn pi bedre fjellgrunn med kalk.

-- 
Etter fl ha kry-sset en /sr-vest-giende dal gikk vi nordover gjennom

Krossloskardet (sementskardet) hvor vi bl. a. noterte o*s Ranunculus
bygrnaeus. r den- nordvendte dalsiden som vi gikk nedover, var det
mye av laven Solorina crocea der d,et var solifluksjon i jorden. Sn/-
leier med levermoser var og alminnelige her. vel nede liom vi forbi
et felt med Equisetum hiemale, og fulgte si Hardingskardet nord-
vestover. Et stykke lenger oppe kom vi forbi den f/rste-loftalitet med
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Dryas octopetala. Yidete fan,t vi Carex adelostoma, C. atrata og C.

flaaa.
Etter Hardingskardet gikk vi rnor nordgdst langs Langvatnet. Vi pas-

serte Gjuvheddernuten pi norrdsiden og fant lrer mer Salix retictt-
lata og Dryas octopetala foruten Carex noraegica Retz., C. capillaris,
Saxifraga aizoides og Selaginella selaginoides.

Vi rundet Langvatnets pstligste ende, og stien gikk videre i et syd-
vesthell sryn mitte vare ka,lkrikt. Vi rakk i observere noen kalkindi-
kator-planter, men lot videre utforskning vrre til senere. Like etter
fikk vi /ye pi Sloaroshytta hvor vi skulle holde til under ekskursjo-
nen. Sloarosvatnet,like nedenfor ligger pfl 1035 m.

Kvelden ble brukt til i pibegynne €n planteliste for Sloaroshyttas
narmeste omgivel$er. Det vi,ste seg da at Dryas octopetala forekorn
en rekke steder like ved hytta, si det mitte vare mye katkholdig
fjell i omridet. Enda hytta bare er fem ir gammel, hadde Poa annua
og Sagina procurnbens rukket i spre seg inn dit.

17. juli: Vi krysset Sloa (elva mellom Langvatnet og Sloarosvatnet)
pi en skr/pelig hengebro, fulgte sf,. sydvestsiden av Sloarosvatnet ca.
en km og dreide denetter sydvestover langs Langvatnet. Her kom vi
til en bratt sydvestskrent sorn li meget gunstig til for soloppvarming.
Det hele var si konsentrert at d,et var som en liten Edens hage. Con-
aallaria majalis stod her i full blornst. Elrlers var det Veronica fru-
ticans som med sine sterkt bli. blomster fikk mest oppmerksomlret.
Men etter at vi fant Gentiana nivalis i blomst, virket selv den svak i
blifargen. Saxi,fraga cotyledon hang og utover skrentene i blomst.
Gymnadenia conopsea med store velutviklede eksernplarer som luktet
diskret, var det og atskillig av. Av andre planter herfra kan nevnes:
Anthyllis aulneraria var. Iapponica, Cotoneaster integerrimus, Eri-
geron uniflorum, Draba noraegica, Saxifraga oppositifolia og Poa
glauca.

Cu.Vz km lenger vest var det en liknende sydvendt skrent. Her ble
det enda noen nye arter: Coeloglossunx ai,ride, Poa alpina, Melica
nutans, Polygonatum odoratum, Astragalus alpinus, Arabis hirsuta,
Dryopteris spinulosa, Carex atrofusca og en ganske stor rogn. Den
hadde klart i bli ca. 2mhtly her 1070 m o. h.

Etter en kaffepause finkjem,met vi terrenget i nerheten enda en
stund. Det beste funnet var Listera oaata rned ny h/ydegrense (?) pi
1050 m. Den mi ogsi vrere ny i indre Agder. Videre kan nevnes
Sagina saginoides, Arabis alpina og Salix lanata.

Hjemvegen la vi pi nordsiden av noen fjellrygger i naheten.
Disse var utpreget kalkholdige, siL floraen var deretter. Pi grunn av
nordhellet var €n del ellers avblomstrede arter i full bilomst her,
I. eks. Draba noraegica og Salix herbacea. For/vrig fant vi bl. a.
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Saxifraga groenlandica, S. riaularis, S.
nLaeu,s og Cerastium alpinum. pi det
ele gans ganske velutviklet.

oltpositif olia, Ranunculu,s by g-
kalkrike fjellet var Caloplaca

18. 
j,"ll: Vi b-egynte med i utforske det tidligere nevnte lovende

sydvestheller ved Langvatnets /stkant som vi naaae passert like f/rvi korn frarn til srloaroshytta to dager tidligere. Noen partier var av
r.ikm-yr-typen, .andre partier var tpire, og f,alktilgarg",-, u". tydelig.Av funn herfra kan nevnes Juncus tuftIumis, j. ilrtonrur,'Cor.r*
atrata' c- atrofusca, c- r'oraegica, c. capillaris, astragalus 

'alpinus,

salix reticulata, s. myrsinites,- coeloglossum oiiid,e og"erunellL auL
garis. Gentiana niaalis stod her og dei og lysrc blitt i #kkirrrrut.Litt s/nnenfor dette omridet, tit<e pst"for Gjuvheddernuten, er det
:j gulgt juv som vi^arbe-idet oss ned gjennom. Ri.ttent, kalkholdigfjell gjorde at vi mitte bevege oss foiiittig men froraen var denaller beste. veronica -fndicais stod ogsi rier i blornst. De srorste
eksemplarene av .angelica archangelira iubsp. noraegica som vi fant
pe turen, vokste her og var i blomst, videre saxifragi cernu,ctr, s. riuu-
laris, s. niualis, s. oppositifolia, silene acaulis', dpilobium' Iactiflo-
rum,,tuncus- triglumis oq !l?T"!!?l-us pygmaeu.s. I bunnen av juvet
var.det en.krystallklar, iskald kjerde 

"*[itt av irrgr/nn philonotis
fontana. I-irt lenger nede, der juvet ipnit u.g, uui der noen smi._
dammer. FIer voksre _Ranunculus conferaoidis (ny for Agder?). I
nanheten fant vi ogsl. Lactuca alpina, men bare i knopp.

Etter en rast besfl vi f@rst ruiner av noen gamle fuingsthytter somll ,i d.alen litt syd/st for_Gjuvhecldernuren. Diretter klitret vi opp i
sydhellingen av nuren. Klatringen i ca. ll00m h/yde gav oss en
bota^niseringstur som var verd. aiskillig sverre. En dei iavlJndsplanter
var i finne helt her oppe, f. eks. Sedim annlntrn, Ajuga ,pyramidalis,
c onaallaria yai alis, M elic a nu,ens, poly gonatum air tic itiitum, p ar is
q_uadrif olia, Parnassia palustris, _Ilotryc'lium lunaria, Fragaria aesca,
cotoneaster integerrint.,s, Luzura piiosa, Angelica i;Iaest"rls os pru-
nus padus. Den s'isre stod ,dryssende full av livite blomst,er, altia om-tr€nt en mined etter timeplanen for .lavlandet. Men fiellplanrene
dominerte h91 

9Ssa. Vi kan nevne: Leucorchis albida, Agiost-is borea_
lts, Juncus biglumis, Il[yosotis silvatica, Saxifraga ciotyied,on, S. ad_
s-c1ryden1' veronica fruticans, Gentiana niualis, "Ranuiculus'platani-

foltu,s, Gy,mnadenia conopsea, Erigeron uniflorurn og E. boreaie.
Da vi kom tilbake ril hyrta, oppdaget vi Ranuniulus conferaoid.es

som $l/t i strandkanten av sloarosvut.ret like nedenfor hytta, og litt
sen€re oppdaget vi den ogsi i det lille vatnet vi ha.dde iett freinfor
hytta!

En liten kveldstur nordpst for hyrta ga enda noen funn av inter-
esse. Vahlodea atropurpurea hadde lerige vert ettersOkt, men ble
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f/rst ni funnet. I et lite kratt vokste Miliurn effusum og Lactuca
alpina, den siste i blomst. Videre ble Isoetes lacustris funnet i Sloaros-
vatnet.

19. juli: Vi startet pi hjemvegen fra morgenen av og fulgte saflr(ne
veg tilbake til Krossloskardet. Derfra fulgte vi en raktorveg helt ned
til dalen. Ved traktorvegen i ca. 1000 m h/yde ble Listera cordata
funnet. Nede ved Nybritet (Lundebuteigen) fant vi tuncus squar'
roszs. IJnde'r bilturen nedover Setesdalen noterte vi ved Skomedal
Campanula latif olia som siste funn av interesse.

En planteliste for Sloaros m,ed narmeste omegn ble pi ca. 185

arter.

27. august: Til omridet nord for Alefjar i Kristiansand (f/r
Tveit). i aeitig sensomme'rvrer m/ttes vi i Alefjar. Vi fulgte Ven-
neslavegen et lite stykke, tok si av pi en sti som gikk syd og sydvest
for Skjedvatnet. Omtrent midt pi vatnets sydvestside er det en liten
bukt, og he'r begynte vi botaniseringen. Av funn herfra kan nevnes

Drosera anglica, Utri.cularia ochroleuca, Rhynchospora alb.a, R.

fusca og Lycopodium inundatum. En tue med vivipar Moli'ni.a coe-

rulea ltle og ob'servert her.
Da vi gikk videre langs vatnet, kom vi forbi et lite felt med Carex

pulicaris-og fant ellers atskillig blomstrende Linnaea borealis. Like
etterpi. kom vi inn i et felt med blandings-lauvskog der vi straks
konsiaterte lnnye Anemone hepatica' Videre fant vi Valeriana sam-

bucifolia, Actaea spicata, Sanicula europaea, Carex digi'tata, Vici'a

silaatica, Festuca altissima, Dentaria bulbifera, Galium odoratum,
Brachypodium siluaticu.m, Ilottychium lunaria og Polygonatum aer-

ticillatum.
Pi en avstikker opp mot Dalanstj/nna som ligger nordvest fior

Skjedvatnet, fant vi videre Carex flava, C- aaginata, Monotropa
hypopitys, Calamagt'ostis purpurea og Mentha araensis- I selve

Dalanstj@nna og pi myra rundt registrerte vi Potamogeton nat&ns,
Sci,rpus-lacustri,i, Carex- d,ioica, C. lasiocarpa, Drosera intermedia og
D. rotundifolia. Da vi kom ti'lbake til Skjedvatnet, pfl nordsiden,
fant vi der Utricularia vulgaris.

Etter e ha kommet ut pi vegen pi nordsiden av vatnet, fulgte vi
den litt Ostover og tok ,si av pi en sti som gikk rett nordover. I da'l-

s/kket her var de1 til i begynne med forholdsvis {rodig blandings-
lauvskog med Brachypodium si.Iuaticum, Festuca altis-si-ma.og Carex

flava. {tter hvert ble der mer eik i lauvskogen,- og feltskiktet_ fatti
ger,e pn arter. Men da vi kom fram til BorgissliLta, et myrs/kk pi
s'ydsiclen av Brennevinsknuten, ble det fr'odigere. Yyto var- full av
(grdnske) som viste seg & vare en Spirogyra-art. Videre var det store
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mengder Calla palustris. Carex aesicaria, C. aaginata og Glyceria
fluitans ble og. funnet her. Litt nedenfor myrs/kkJt fant vinoen tuer
med Dryopteris borreri.

. Vi gikk.si sydvestover og \om ned til N/kkedalstj/nna. pfl nord_
srden av denne er det.en sydvendt li med blandingi,lauvskog og en
rekke kravfulle urter. Av funn herfra kan nevn,es Biomus bineh"enii,
Carex silaati,ca, Galium. od,oratum, Actaea spicata, Milium effusum,
Paris quadrifolia, crepis paludosa, stachys iilaatiia, Dentarii' bulbi-
fera, Festuca altissima og Lathyrus oerrius. pi myra .rndt tjlnna
falt_f i- Car_ex magellanic:a, C. fauciftora og Sparganium minikum.I N/kkedalen som vi furrgte syd/stover *6t stlJauutnet igjen, fikkvi med oss carex remota, scirpus silaaticus og "Drypteris 

o1eopteris.
Nester-r nede-pi. vegen ved skjedvatnet kom vi"til en lo-*" i terren-get pi nord@stsiden av Nolkedalen. Her vokste det Matteuccia
s nu,|h!34fris, Roe gneria c anina, S ani,cula e ur opae a og p oly gonatum
aertzct,tlatum. r en liten bekk her fant vi ,ogsfi. den 

"aikre 
69 ,sjeldne

leverm'osen Trichocolea tomentella.
r,.angs vegen_pi. nordpstsiden av Skjedvatn.et er d,et et parti med

smiLstenet ur. rrer vokste verbascum thapsus, Hypericum iontinum,
Lathyrus niger, Centaurea_nigra, Roegieria ,iiiro, og som clagens
beste funn fikk vi og med Eu,fatorium"cannabinum.'

Det siste funn,er vi registrirte var Alisrna plantago-aquati.ca sorn
vokste i Skjedvatnet.

17 deltakere.

Johs. tohannessen tohn Nu.land, Olaa Simonsen Haahon Damsgaard,

Rogalandsavdelingen
Arsmelding 1972

^ 
Pi irsm/tet 21. april ble f/lgende stpe valgt: perer Skiaveland

(lormann;, Hervor B/e (sekretai;, .1ens Amdalj (kasserer) Js Mikal
*., .S."""9. (revisor). Ekskursjonik6mitC: g. G.' Lima '1fo?-ar,r,;,
A-sbj/rn s-imonsen-_og Jonas 

-Nygird. pr. Brlr2 o* *"dl"*stallet
55 A- og l0 B-medlem,rner. r 1972 hadde vi 4 m4ter,6 ekskursjoner
og I sopptur.

14. februar: Lektor Arne Harardstad inviterte til m/te pi. sandnes
llq gyqnT. Emer i vare blitt vist rundt i hele bygget, ble rnltet satti biologi-salen, hvor lektor Haraldstad viste og deriirutrerte d" uppu-
rater som blir brukt av elevene. Oppm/te 14.

_ 21. april: Arsm/te. Arsmelding og regnskap bre opplest og vedratt.
Res*ltatet av valget er gjengiti oienf.6r. Arsrnptei Lg feir'ingen av
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virt l0-irs-jubileum var slitt sammen. Lektor Haraldstad holdt fest-
talen og kom der inn pi. botanikkens betydning for vern av plante-
livet i naturens store husho'ldning. Univer,sitetslektor Arnfinn Sko-
gen fra Botanisk mu,seum i llergen holdt foredrag orn "Myrvegeta-
sjon og myrpr,oblemer i Midt-skandinavia". Det ble servert en enkel
rniddag. 29 medlem'rner var til stede.

3. november: T'il dette m@tet hadde vi engasjert folkeh/gskule-
larar Jakob Naustdal fra Bergen. Han viste lysbilder fra Vestlandet
fra nord til s14r, med opplysende ko,mmentarer. Det som gjorde rnest
inntrykk, var nok tle vakre bildene av hvit skogfrue (Cephalan'
thera longifolia). Oppmgte 28.

5. desember: Jrrlem/te i biblioteket pi Sandnes. Arets plantefunn
og bilder fra ekskursjonene var underholdningen. Dessuten viste
medlemmene lysbilcler av plante,r fra Dividalen i nord, via Dovre og

Jrren, til Rhodos i s/r, og plantene ble livlig diskuter,t. Etter kaffe-
-bordet 

hadde vi den radisjonelle utlodning 'som samtidig er under-
holdning. 'Irass i regn og storm var fremm/tet godt: 28.

Ekshursioner 1972

24. mai I(veldstur til Lindpy' De viktigste plantefunn her
var Aira praecox, Tu.lipa si,Iaestris, Asplenium adiantum-nigrunx'
Sorbus meinichii, Vicia o't"obtrs, Sagina nodosa og Hybericum
pulchrum.

4. juni: Dagstur til A u s tr e A mOy ,- drukneti regn._ 
-_--

14. juni: Til Kalberg i Time. Vi hadde avtal'e med Nils Kal-
berg om i bese hans flere mel store, vakre hage med sjeldne blomster,
busler og trrr. Vi forbinder ikke Jaren med en slik prakt, si det ble
en oppl&else. Vi botaniserte ogsi i omridet omkring. Der var det
helst karrig, og vi gjorde fi funn: Maianthemum bifolium, Carex

aesicaria og O xy coccus quadripetalus.
28. juni: Dagstur til- Obr'estad - Hi, strandomridet, sorn

erstatning for din clruknede dagstur ti,l Austre Am/y._Pi turen stakk
vi innoni Refsnes .g hilste pL Goodyera repens og Listera cordata.

I den myrlenclte strinden s/r for Obrestad gjorde vi f@lgende funn:
Briza midia, Cynosurus cristatus, Dactylorchi.s purpurella, D. incar-
nata, Silene nitont, Linum catharticum, Prirnula aulgaris, Ranun'
culus sceleratus, Vicia orobus, Plantanthera bifolia, Lycopus eu'ro'
paeus, Carex flacca, Rhynchospora alba og Catabrosa aquatica. Stran-
cten pfl HiL, norcl for Obrestad havn og fyr, er meget steinet, og de-r

ble ingen spesielle funn, men det var interessant 6L studere strand-
gravfeltet f,ra yngre romertid (300-500 e. Kr.).
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23. august: Kveldstur til Solastrand-omridet, hvor vi fant
S c ir pus mar itimus, Asplenium adiantum-ni grum, Linum cathartic um
og Radiola linoides.

-Pi Rege+tranden, s/r for Sola, fant vj Gentianella amarella, G.
uliginosa og G. campestris. 20 medlemmer d,eltok.

.--?.rqprg*ber: Dagstur til Erga- og Horpestad-vannet
(Klepp).. Funnene v ar : Equisetum- fluaialite, Scirfius lacustris, J uncus
lilif orrni,s, Alisma planiago-aquatica, Hippurii uulgaris, Mentha
araensis, M. aquatica og Bidens tripartita.

Pi Orresanden samme dag ble funnet: Juncus balticus, Coelo-
glossum airide, Draba incani, pimpinetla sixifraga, Lathyris mari-
tirnus, Hydrocotyle aulgaris og Gentianella amarell-a

10. september: Den irlige sopptur ti,l Njnskogen, under
ledelse av eksperren Randi HaukebO.

Peter Shjaaeland O. G. Lima Heraor BQe

Vestlandsavdelingen

Arsmelding 1972
Pt. 3lll2 hadde Vestlandsforeningen l4g medlemmer, hvorav I

aresmedlem, l2 ,livsvarige medlemmer, ll9 A-medlemmer og 16 B_
medlemmer.

-Pi 8'sm/tet 15. februar ble f/lgende ,styre valgt: Universitets,lektor
Bjarne spangelo (formann), forskningsstiirendiai peter Emil Kaland
(seluetrr), cand. mag. Jan Berge (kasserer) og vit. ass. Bj/rg Rindal
Lundeberg (styremedlem). Univeisitetslektor' Bjarne spanlgeto ute
ylgl til representant i hovedstyret, med. forskningsstipendiit peter
Emil Kaland som varamann. Ti,l ekskursjonsnemi bie va,lgt: pro_
fessor .Knut _FTgl, u_niversiretslektor Arnfinn Skogen og vitJnskape-
lig assistent Odd Vevle. Revisor: Amanuensis ,trnJRpsvi-t<.

I 1972 ble det arrangerr 6 m/ter og 5 ekskursjoner. Alle mptene
ble holdt pi Botanisk laborarorium, bg etter foredragene har det
vert enkel servering.

_15. februar: Arsm/te med valg. Foredrag av professor Knut Fagri:
:Pa- .J-+t etter Welwitschia i Syd-Afrikas- "vegetasjonslfl,se, prken,.
Lysbilder. Fremm/te 33.

14. mars: Foredrag_ av- profes,sor Egil Baardseth: upraktisk tang-
og tareforskningn. Lysbilder. Fremm6ilte 19.

18. april: Foredrag av universitetslektor Arnfinn Skogen: uOm
myrer og myrforskningr. Lysbilder. Fremm/re 29.
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3. mai: Fored,rag av professor Hikon Robak: "Om skogreising pi
Vestlandet". Lysbilder. Fremmpte 17.

8. novernber: Foredrag av arnanue,nsis Torleiv Lien og dosent
Gj,ert Knutsen: uAlgefysiologisk forsking ved Botanisk laborato-
rium,. Lysbilder og TV-fremvisning. Fremm{te 27.

12. desember: Julem/te ,med billedrevy over sommerens ekskur-
sjoner: Gym,nasiast Bj/rn Moe viste bilder fra det syd/stlige Norge.
Fra hovedfagsekskursjonen 1972 viste cand. mag. Olav Balle lysb,ilder
fra fjellfloraen pi Knutsh/ og cand. mag. Jan Berge bilder av uhu,l-
dreplanter, i Gudbrandsdalen. G1'rnnasiast Svein H. Kristiansen
berettet fra sin ekskursjon til 'Iroms og Vesterllen, og til slutt ga
universitetslektor Arnfinn Skogen en ,beretning om sine unders/kel-
ser av v€getasjonen pi Stad,tlandet. I'rernm/te 19.

Ehshursjoner 1972

16. april: Moseekskursjon til Ulriken. I fjella kring Bergen
veks storparten av'dei vestl,ege mosan;e i Norge, og dei omlag 30 pen-

sonane som hadde m/tt fram til moseekskursjon pi Ulriken, vart
heller ikkje vonbrotne rned omsyn pi artsrikdomen. Lendet var bratt
med mykje urar og ein del bj@rkeskog kor vi fann mange artar som
trivst pe lur jord.-Mellom dei den vakre dronningmosen, Hooheria
lucens. Lenger oppe var det ei lita myr der f/rstelektor Arn'finn
Skogen synte oss ymse myrmosar. seinare kom vi opp til kalkrike
skiferbergartar der vi fann ei mengd rneir krevande rnosar. FIer vart
mykje arbeid lagt i i skilja mellom artane i (overhengsriumviratet,:
Amphidium mouseoti, Grimmia torquata og Anoectangium com-
pectunx. Til sist kom vi ned i ei bakli med mykje hinnebregne. Her
gledde vi oss over dei sjeldsynte mosane Campyloprts schwarzi og
Bre utelia chry so c horna.

Dag OIav Qastedal

14. ma,i: Til traktene omkring Lysekloster i Os. Denne
ekskursjonen fulgte opp siste mdte i Norsk Botalisk Forening, Vest-
landsavd. der professor Hlkon Robak ved Vestlandets forstlige for-
s/ksstasjon holdt foredrag om skogplantning pi Vestlandet.- 

-Vi rn/ttes ved Lysekloster, og etter en rask rundtur i klosterrui-
nene bega vi oss ut i plantefeltene. Omridet omkring Lysekloster er
godt egnet for dernon'strasjon, delvis fordi det her har vart drevet

[tanting i lang tid, og delvis fordi topografi og geologi byr pi veks-

lencle forhold. Flatene omkring klosterruinene er l/savsetninger av
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parin opprinnerlse, og berggrunnen bestlr hovedsakelig av trond-
hjemitt, gabbro, og grpnn- og glimmerskifer.

De dominerende treslag i plante,feltene var sitkagran (picea
sitchensis) og norsk gran (Picea abies). I det eldste planieieltet, som
n5. er hug-get, var middelh/yden pL Picea abies over 30 m. Vi gikk
gjennom felt av ulik alder, fra nyplantninger til bestand oppUf5O-
60 ir gamle. Der var plantefe,lt pi ulik type m,ark; pfl beitemark,
eng gr@fta p_y.r og tidligere skogkledte omri.der i liene omkring. Vi
fikk- her tyde'lig demon'strert hvordan vekst og produksjon v"ierte
med en rekke /kologiske faktorer, som substrat, jordsmonndybde,
helning, eksposisjon o. l. Det ble i samme forbindelse nevnt hvor
omhyggelig man mi. vere med valg av provenienser ved slike plant-
nrnger.

En de,l andre bartrer var ogsi i noen utstr€kning plantet i ornrfl-
det. Vi si. en stor 'lerk-plantning av japansk lerk (Larix leptotepis),
trolig ca. 40 ir gamm,el, og r,elitiv sykdomsfri. Neste plantefelt var
en bestand av douglasgran (Pseudotsuga douglasie (Lindl.) Carr).
Dette tr'eslaget viste relativ svak vekst og har ingen srilig betydning
som trevirke.

Under matpau.sen lerte vi bl. a. i skille de tre slektene picea,
Abies og Pseudotsnga pi sterile skudd, noe som viste seg 3. vare lett.
T-o soppsykdommer som er vanlig pi douglas, fant vi-ogsi. i dette
feltet.

Vi returnerte gjennom er m€get pent plantefelt av p. abies. Det er
ett av fors/ksstasjonens pr@vefelt, og professor Robak orienterte om
stasjonens ar,beidsmetoder ved mi,ling og registrering av et bestands
trivsel og tilstand. P,lantefeltenes utseende ble ogsi gjenstand for
kommentar. Noen av dem vi si, va,r tette med naken sliogbunn uten
undervegetasjon, og bar preg av dirlig tynning. I de omiidene sorm
var_ best tynnet, kom moser, smibregner, gauksyre og et lite antall
andre urter inn. Eksempler pi lysipne plantefeit med sJuttet bunn-
vegetasjon var det ikke i dette omridet.

- 
Ekskursjonen ble avsluttet under noen mektige edelgraner (Abies

alba) ved Lysekloster kapell. l3 deltakere.

Jan Berge

ll. juni: Til Oystese i Hardanger. Vel l0 entusiaster tross€r
plaskregn 9g tfr.ke nedover /rene clenne sglndagsmorgenen. Og etter-
som varet letnet til forsiktig solskinn, og selvtransporterte deltakere
sluttet seg til, /kte bnde hum/r og antall sterkt f/r vi nidde @ystese.

Den f/rste stopp var i Tokagjelet, der vi i kalkbergene piL'over-
gangen m'ellom subalpin bjerkeskog og almeskog kunne beundre en
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blanding av fjellets og lavlandets kalkkrevende flora. Sarlig ble
mosefloraen i rle bratte, tildels svart vf,.te bergene langs gamleveien
viet oppmerksomhet. Men store blomstrende rnatter av Saxifraga
aizoides og S. oltpositif olia, samt store rosetter av S. cotyledon, Oxy-
ria, Woodsia alpina, W. iluensis, Satureja aulgaris og Melica nutans
m. m. ble siLvisst,ikke oversett.

Botanisk hovedstopp var i bergene mellom Berge og Bergst@ i
@ystese. L/vskogen her, som domineres av alm og ask, med endel ek,
lind, hassel, hegg, morell, vil,lapa.l ,m. fl., er tildels si tett at under-
vegetasjonen blir svart sparsom. Men der treskiktet er m,oderat, ut-
folder vestlandsfloraen seg riktig fint'. Ikke fi av Vestlandets .edle,
arter nar lrer sine innergrenser i Hardanger. Vi si bl. a. Polystichum
braunii, P. lobaturn, Festuca altissima, Bromus benekenii, Brachypo-
dium siluaticum, Carex silaatica, Allium ursinum, Orchis mascula,
Hypericum mont&num, Geranium lucidum, Sanicula europaea, Co-
nopodium maius, Satureja vulgaris, Digitalis purpurea, Galium odo-
ratum, og Lonicera periclymenunl., rnerr ,ogsi ./stliger€D arter som
Carex pai.raei, C. digitata, Lapsana communis m. fl. som slett ikke
er sarlig vanlige vestpi. De som rakk det, fikk ogsl sett pl et rikt
utvalg av vestlige skogmoser og -lav.

Turen gikk videre innover l'yksesund opp i h/yden gjennom de
serpentinrike bergene mel,lorn Postmyr og Skarsvatn. Det meste av
serpentinen er sipass blandet med kalk at floraen er lite srrpreget.
Pi et lite berg ved Skarsvatnet fikk vi dog se noe av den karrige
furuskogstypen, omgitt av frodig l/vskog. Mellom furuene vokste
flekkvis mass€r av Asplenium, airide, Woodsia ilaensis, Festuca ovina,
Viscaria aulgaris, Silene rupestris, Rumex acetosa, R. acetosella,
Sedum a,nnuun1. og Calluna aulgaris, samt en og annen Asplenium
tt'i,chomanes, Hyperi,cum pulchrum, Polygala vulgaris, Galium bore-
ale m. fl.

Under rnatpausen ved Skarsvatnet ytet vi vlre bidrag til ernrrin-
gen for vannets store gullfiskpopulasjon, som til gjengjeld bearet
oss med sitt interesserte n€rv&r.

Siste post pi programmet var et bes/k i Johannes Hovlands bota-
niske have, der vi ble vist rundt i den meget originale og botanisk
innholdsrike ogirdshavenu av Lisa Greensfelder. Om vi ble rnest
sjarmert og imponert av den store samilin$ planter fra al'le deler av
verden, eller av unge frlken Greensfelder, som nylig ankommet fra
California plutselig befant seg alene med have, glrd og dyr, og tok
alt med selvf/lgelig ro og,energi, skal vare usagt.

Arnfinn Shogen
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17. september: Til Uppsete. Dagtog fri Bergen kl. 09.30, til
uppsete ca. kl. 11.30. Derfri til fots opforrir mot Giitavatnet (nord-
sida), ned Ugjerdsdalen til st/len mediime namn. Derfri. gjekk 2 av
f6lgjet over til Myrdal, resten heldt fram ned i FlimsdalE'n, der vi
tok toget til Myrdal og Bergen. Dit kom vi,litt over kl. 21.

Plan'telivet var noksiL trivielt, men det var ein fin tur med vakre
haustfargar-i fiellet 9g pent ver, orn ikkje nett si mykje sol.

.Nede. i Ugjerdsdalen (f/r vi kom til st4len) pd nordvestsida var
plantelivet litt rikare, med nokre av dei nattlege sirdrene, oe arter
som Tolieldia pusilla, Thalictrum alpinum,-parnassia piiustris,
Saussurea ulpina osv.

14 deltakarar, mest studentar, som sarnla ,ein del plantar, ogsi. av
lav og mose.

Jan Berge B,jarne Spangelo

8. oktober: Lavekskursjon til B i$tnen i Os. Om lag 25 perso-
nar varrned..Vegeta:i""9l i dette lendet er mest arrsfatti[ furuskog,
men nokre .skuggefu'lle klpfter ned mot sj/en har rikare" bergartar,
og.her er det fine jaktmarker for kryotogambotanikarar. Def osea-
niske artarre slthaeropho.rtts melanocarfuti og platismatia noraegica
fanst det mykje av pi dei nordvendre sidene i"desse kl/ftene. Der var
og veksestaden for Parmeliella atlantica og den sjeldiynte pannari,a
sampaiona- vi fann rike bestand. av dei iteste Llobanz-artane, men
av den oseaniske .sdekta sticta fann vi berre s. si,Ivatica. Nokre ospetre
hu99q ein _frodig Pannariaci-flora, med uvanleg mykje paniaria
rubiginosa. Pi heirnvegen gjekk vi over til anna "lbotanisering,. Det
var eit rikt bj/rneber- og nypeir.

Dag Olaa Qastedal

Trlndelagsavdelingen

Arsmelding 1972
Pr. 31. desember 1972 hadde foreningen 129 medlemmer, av disse

3 livsvarige, 106 A-medlemmer og 20 ts-medlemrner.
Pi irsm/tet <Ien 22. februar ble det vedtatt nye lover for loka,l-

foreningen, 
^og 

ett€r disse har foreningen et styre'pfl 6 medlemmer.
Styret- fikk f/lgende s-nmmensetning: Frofessor' Nils Andreas s/ren-
sen (formann), hovedfagssrudenr ,A.nne Marie lralvorsen (viiefor-
mann), hagearkitekt Edirh Weydahl Vik (kasserer), amanueruis
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Asbj/rn Moen (sekretar), avdelingsgartn.er Jarle Meland (styremedl.)
og konservator Sigmund Sivertsen (styremedl.). Sivertsen ble va,lgt
som lokalforeningens representant i hovedstyret med dosent Olaf I.
R/nning som varamann. Som revisor ble valgt postfullmektig Arne
Lang/ien. Ekskursjonskomitden ble gjenvalgt og bestir av: universi-
tetslektor Kjell Ivar I'latberg, Asbj/rn Moen, Olaf I. R@nning og
Sigmund Sivertsen.

I l/pet av i.ret har det viert arrangert I dags,ekskursjon, I helge-
ekskursjon og I hovedekskursjon. Det er holdt 6 m/ter (derav I semi-
narm/te), alle i Foredragssalen ved Det Kgl. Norske Videnskabers
Se,lskab, Museet. Det gjennomsnittlige oppm/te har vart i overkant
av 30. Etter foredragene har det som sedvan'lig vrrt hyggelig samvrr
med servering av kaffe og hjemmebakte rundstykker, mineralvann
og /1.

F/lgende m/ter har vrrt anangert:
22. februar: Amanuensis Tor Henning Iversen: uBevegelser hos

plantern. De fysiologiske prosesser som forklarer bevegelser hos plan-
ter ble belpt.

20. mars: Konservator Sigmund Sivertsen: ul.itt om virsopp i
Tr/ndelag". Foredraget var ledsaget av fargolysbi'lder.

17. april: Kjell Ivar Flatberg: u3 in[eressante lavarter i Tr/ndelagu
med demonstrasjonsrnateriale. Professor Nils Andreas S/rensen:
uBilledreportasje fra en fredelig revolusjon - svensk skogdyrking.,
Begge foredragen€ var ledsaget av lysbilder.

2.- oktober: Student Ottar Aase: ul\Ioderne liljehybrideru. Fore-
dragsh'olderen viste fram levende materiale og fargelysbilder.

13. november: Seminarm@te: Cand. real. Egil M' Ophus: cAutora-
diografisk teknikk - brukt i en unders/kelse av DNA hos spirende
Eqiisetum-sporer>. Emnet ble belyst gj.ennom foredrag med lysbilder
og dr/ftinger.-15. desernber: Ju,lemg4te. Professor Olav Gjarevoll,: uFra en reise

til amerikanske nasjonalparker". Foredraget var ledsaget av farge-
lysbilder.

Ekshursjoner 1972

4. juni: Til Draksten og V1l*dal i Selbu' l0 deltakere.
Det var bra, men noe usikkert og bli.sende ver. De sydven'dte loka-
litetene necl mot Selbusj/en viste seg ikke i vere alt for rike, rnen
der var en del variasjon med ipne berg, l@vkrattvegetasjon sivel
som barskog og enke,lte bakkemyrlokaliteter. Enkelte innslag av fjell-
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d1n1e1 i berg-ene ble notert, f.eks. Cerastiunr alpinum, Saxilraga
c-otyledon og veronica fruticans. Av virplanter kan nevn es anemone
h.epatica,_-Clrysos_plenium alternifoli.um og Lathyrus uernis (d,en
siste pi. Klabu-siden av Merkesbekken;. Av-mer elier rnindre varme-
kjrere arter, for/vr_ig sies bl. a. Alchimitla glaucescens, Corylus og
satureia^ uulgaris. Vest for Draksrmoen ble Jn antatr juntui-nyurid,
samlet for narmere studium. En kryssliste pi ca. 22b arter ble satt
opp under ekskursjonen.

Sigmund Siuertsen

_1.- -2. -juli: Helgeekskursjon til S i m a d a I e n, Verran, Nord-
f1/1td"tug. I-ellesekskursjon f9r _Verran feltbiologiske forening og
NBF, Trfndelagsavdelingen. ll deltakere.

_ Simadalen^.ligger i pstie del av Fosenhalv/ya, knapt l0 km N for
Trondheimstjorden. omridet grenser i v rnot Afjord kommune og
ligger 275-600 m o. h.

, Ei kalkire o,mgitt- av partier rned gr/nnskifer g5r gjennom Sima_
dalen og gir grunnlag for en rik flora og uegetiqoi. n. kalkrike
bergartene fortsetter vestover, og noen kil"omeier i.rt.rrfo, simada-
len har r. Jprstad i l9l5 gjort en del funn av kalkkrevende arter som
ellers- er sjeldne el'ler mangler p3. Fosenh alv4ya. Stort sett er det sure
gneisbergarter som dominirer i denne del av landet. verran feltbio-
logrske 

^ 

forening har tidligere vert i Simadalen, og skolebe'ryrer
Elmar Aksnes har gjort interessante funn i omridet.

Granskogene clominerer landskapet i Simadalen, og {or en stor del
er dette rike-skoger. Bj/rk inngir spredt i granskJgen€, m,en inn_
slagel 1v bj@rk pker rned hpgden over havet, o[ Ulprt'og gran veksler
om iL dominere i skoggr-eTl lom ligger 400-50dmo.i.-Hpgstaude-
granskoger (og h/gstaudebj/rkeskoger 

-mot skoggrensa) er i,anlige,
der arter so.,.. aconiturn septentrionale, Gerailum iilaaticum og
Lactuca alpina dominerer. F/rstnevnte art er ikke vanlig pi Fosen-
halv4ya, og ellers inngir ogsi f/lgerrde mer inreressante irtir i gran-
skogene: A ctae a spicata, -Galiurn o doratum, Lathyrus 1)ernl6, ptiiium
effusum, Ranunculus platanifolius og scrophuliria nod,,sa. spesieltmi nevnes Dentaria bulbifera (tidligere funnet av Aksnes) ro* fint
flere steder. i granskogene- og som hei er nrr sin nordgrens'e i Norge.
Arten er sjelden i rrondelag og forekommer oftest i rike almeliir.

v for simada'lsvatnet fins noen smi. myrer med meget variert vege-
tasjon, fra de aller fattigste myrene (nedb6rsrnyre*r) til de all=er
rikeste. sistnevnte type har st@rsr floristisk interesse, og rikmvrarter
som Bartsia alpina, Carex buxbaurnii, C. capillaris, C. y"Iaaa, C. puli_
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caris, Coeloglossunx airide, Crepis paludosa, Erio.phorum. lati.folium,
Parnassis palwtris og Scirpu.s quinqueflorus er tilstede.

Rike kilder fins pi myrene og i skogene. Kildevegetasjonen har
innslag av arter som tidligere ikke er kjent fra Fosenhalv/ya: Cysto-
pteris rnontana og Juncus triglumis og arter som er sjeldne, bl. a.
Epilobium alsinif olium.

Ogsi blant fjellplar-r,ter som vokser pi fastmark gav ekskursjonen
to arter som synes i vare nye for Fosenhalv/ya: Sali.x polaris og S.

reticulata. F/lgende fjellarter som fins i omrldet V for Simadals-
vatnet, er sjeldne pi halv/ya: Asplenium trichornanes, Carex rupe-
stris, Cerastium alpittum, Saxi.fraga oppositilolia og Sibbaldia pro-
cumbens.

Det er frem,rnet forslag om fredning av Simada'len. Ca. 240 plante-
arter er registrert fra da,len, og krpsliste over karplanter og mer full-
stendig liste over myrarter oppbevares ved Botanisk avd., Det Kgl.
Norske Videnskabers Se,lskab, I\{useet, Trondheim.

Asbj|rn Moen

6.-13. august: Hovedekskursjon til R a n a, Nordland.
7 deltakere i minibuss fra Trondheirn. F/rste botaniseringsstopp

p6. oppturen ble gjort ved Ravatnet, Vefsn, hvor bl. a. Braya linearis,
Euphrasia lapponica, Dryoltteri,s robertiana og Epipactis atrorubens
vokste rikelig i vegskrenten. Pi rikmyr ved Ravatnet vokste Carex
lepidocarpa og hybriden med C. f laaa.

Ekskursjonens base og innkvartering var pl Rinsforshei ca. l0 km
nord for Mo i Rana, hvor deltakerne installerte seg pi et lite smfl-
bruk og stelte seg s'i@I. Her kom d'eltaker nr. 8 til fra Bod/.

Mandag 7. august ble tilbrakt med botanisering i Virvassdalen,
ovenfor Blerekelva vest for Beveria. En traff her pi velutvikla
Dryas-vegetasjorr, men bortsett fra Carex parallela i et fuktig sig, var
artsutvalget forbausende lite. Tilbake ved Virvasselva var funnet av
Rubus arcticus mer inspirerende. PiL nedturen ble rike bakkeuryrer
i Langbergets /stside opps/kt. fler var det rikelig med Eriophorum
Iatifolium, og Carex buxbaumii og C. microglochin ble ogsi pflvist.
I Cratoneuron-kilder i kanten dominerte Cystopteri's montana med
innslag av Epilobium d,aauricrun, Juncus biglumis og J. triglunxis.

Tirsdag startet ekskursjonen fra Bjellines opp Tespdalen, der stien
i forbindelse med den gamle telefonlina ble fulgt. I granskogen pi
oppturen kunne man glede seg over at laven Cauernularia hultenii
dukket opp, mens turen videre oppover ti'l gamle Gila fjellstue ikke
b/d pi de helt store overraskelser. Men det var likevel morsomt i
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konstatere at vahlod.ea atropurrttuea vokste langs flere bekkesig.
Ped-icularis sceptrum-carorinum sto i full blom,st."Etter kafferastengikk turen opp i Tes.pfjellet hvor Draba ygssilotia ble s/kt forgje_
"".r.p1 kalkrike sn/leier: Derimot dukket phipfisia algida'ipp, og i
rabbeskrenter voksre Erigeron_ hrn'rilis sprecrd. bu"oguig.io.iir *o,E. uniflorus var iLpenbire. r <4vre del av storbekken hvor denneslynger.seg i rolige buktninger, var der srore bestander av carex
a-quattlts. I lnyirket os resnet pi nedturen fant en av cleltakerne
Carex glacialis.

_ Da.,vmet onsdag var heller clir,lig, ble bare en rlel av clagen benyt_
:., ,,i1 b'tanisering. i omridet me'ilo- L,iteri og Almli i b'.raer_
i1i_"j"11:il "VegerasJonen 

bestir her av blandingsskog av gran og
DJ0rk med ipne beitenarkomrider mellom. Her haddi s. s'ivermenpi en tidligere befaring funnet Botrychiurn lanceolatum os, B. mul_tifidum..l\egge ble gjen-funnet, den fprste riktignok i n"r. &*f.r"*-plar. I sl(ogen var clet. store- mengrler kantarell-og piggsopp. pi grandukket igjen Caaernularia hu,Iteil; ,pp.

" Y"lr de.foregiende dager hadde virt tilbrakt i Rana kommune,
tortlytter. vi oss 10. august til Hemnes. Den nye anleggsveien fra

-t_T!r}j" 
omkring store Al.ersvarn ril Kjensvatnet og Giivatnet ble

lLrg^t; Y"g.rasJonen 
i vesrskrenren av det ll50m h@ge Kjensvassfjel-

l.:^:?_-t.1:,"9" "1, g,,9 -nr klatret-m/ysommelig opp ter. Myrsigener neore del rnnelroldt store.mengder carex stenolepis og c. saxititis
m9d nogu]a-sjoner av den interriediar,e hybriden irer 

"'g 
J.i. ,{"r"-

gelsene holdt stikk. f'errassene oppover i'fjeltsida i.rrr"fiotJi'rit etig
med.Dryas og videre arrer som chimorchis'alpina, attrogotir-irt n",
llyisetlrrn uariega.tum, 

^E. 
scirfoides, Erigeroir boreale, E. uniylorui,

:9o:r!r-o tnyosurotdes, Cgrgx glacialis, Minu,artia stricta, M. rubella,M. biflora. Under en fuktig- bergskrent voksre videre cystipteris
regia, mens Draba niaalis .'rokste frere steder pfl. ekspo"J.t. u"rg-
knauser l,aven Siphula ce-ratites dukket ogsi opp. I teti tike pa 

".d-turen ble det gjort inn,samlinger av Carex i"1l"i.-
.. I l.' a'gu,st gikk turen vesiover fra Mo i Rana langs nordsida avfjorden. F/rste stopp ble gjort vecl str/mbotn hvor caiex machenziei,
C.. glareosa, C. salina, 

^C. 
pileacea og den antarte hybrid mellom de tosiste ble innsamla pi. strandeng. I.{erte rtopp .,rir Utskarpen hvor

Carex hostiana, C. scandi,naaicaTg C. flava bl" f.rnrr.t i pvie strand_
1on9. I .bj@rkeskogen mellom stranda og vegen var der rikelig medLryplolhailu' mtrabtrts i. et sig dominert av sphagnum girgeniohnii.Pi tilbaketu'e' ble en liten alm,eforekomst ovenf-or st. i,l6ren opp-sflkt. S. Sivertsen hadde v*r der tid,liger,e, og f/lgende uot., k"r, ,,eu_
nes: Dry o pte ris,t ob er tiuna, Ep ipac t is- atrorib e n.i, Roe gn erio ii, ino,
Actaea spicata, arabis hirsuta, viora mirabiris, riyperi7ui ilir"tu*,
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Geum urbanum, Origanum aulgare, Scrophularia nod,osa, Campa-
nula latifolia, Lactuia muralis og Lapsana communis (ny nord-
grense). Nedenfor lia vokste Carex lepidocarpa sparsomt i et riknyr'
sig, mens hybriden med C. llaaa var langt van'ligere.

16raag i2. aug.rst kj/rte vi opp Plurdalen og botaniserte i kalk'
rasmarkene i Kalfjelleti (819 m o. h.) vestside. Her vokste store meng-
der av Euphrasii lappohica, Dryopteris robertiana opptredde mel-
lom blokkir, mens Kobresia myosuroi'des var vanlig pi rabbene pl
topplataet. Pi en loka,litet ble her ogsa" carex capitata innsamlet.
Nidturen ble benytta til innsamling av sopp, sarlig. myxomyceter,
og flere gode funri ble gjort. Spesielt kan nevnes Ttichia erecta og

f. tutetins (innsamlet og bestemt av Linda Andersson, G6teborg).
Stor var forbiuselsen da Calantagrostis canescens dukket opp i nedre
del av bj/rkelia, hvilket betydde en vesentlig forlengelse av dens

kjente nordgrense i Norge.
'S/ndag 15. august. Tilbaketur til Trondheirn sammen med god-

vEret som endelig innfant seg.

Kjell laar Flatberg

Nordnorsk avdeling

Arsmeld,ing 1972

Pr. 31. desember 1972 har Nor.dnorsk avd. av NBF 36 medlemmer.
Av disse er 2 livsvarige, 31 A-medlem,rner og 3 B-medl-emmer' -l har
meldr seg inn, 2 har -meldt seg ut eller gitt over i andre avdelinger

av NBF. I
pi styremote 18. februar fikk det nye styre fglgende sammenset-

ning: Univ.lektor Karl-Dag Vorren (formann), skole-elev Stein.Arne
OlsEn (viseformann), amaiuensis Ivar Anderren_ (kasserer), lektor
Tormoci Lunde (seiiretar) og konsulent Birgit flanssen (styremed-

lem).
Revisor er vit. ass. Ragnar samuelsen, og varamenn til -styret l.

amanuensis dr. Erik Jaasund og lektor siss Meland. Ti'l ekskursjons-

komitd ble valgt l. "amanuensis dr. Erik Jaasund, museumslektor
Harald Mehuf skoleelev Stein Arne Olsen og vit' ass' Brynhild
Vorren.

Det er l9?2 arrangert 2 ekskursjoner og 6 mpter'
18. februar: MuJeumslektor Fiarald Mehus: nVegetasjonssoner i

Alpes-Maritimes, S/r-Frankrike'.
13. *u.tt Revisor Jostein Jevningen: <Hageplanter i Troms/''
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27. april: Amanuensis Ivar Andersen: nMj/lauke pi grasu.
2. oktober: Univ.lektor Karl-Dag Vorren: uGlimt fra floraen i

@vre Dividalen Nasjonalpark,. (Fellesm/te med Troms Turlag).
23. november: Vit. ass. Ragnar Samuelsen: ul-itt om nytteve[.ster

i Nord-Norge".
18. desember: Konservator Ola Skifte: oEn botanikers inntrykk av

Svalbard".

Ehskursjoner 1972
Av_de-planlagte 6 ekskursjoner ble bare 2 gjennomf/rt, p.g.a.

manglende pppslutning.
14. mai: Algeekskursjon til S y d

Brensholmen pi Kval/ya. Leder:
l8 og pi Brensholmen 8 deltakere.

I fjara ved Sydspissen ble demonsrrerr en ganske artsrik vegeta-
sjon. En klasse fra gymnasets naturfaglinje var med og fikk her en
innf/ring i systematiske, morfologiske, /konomiske og 

-ogsi 
innsam-

lingsmetodiske aspekter ved de ca. 25 makro-algene som b,le demon-
strert. Vi merket oss bl. a. de nordlige sjjlris (Halosaccion rament-
a,c e urn ), og brunalgen Sacc orr hiza clermato de a.

Pi Brenaholmen, som delvis er sterkt vind- og b/lge-eksponert,
fantes en klar sonering. I le av klippefr,em,spring fant vi bl. a. en
t-y{elig sone av sau€tang (Pelaeti,a canaliculata), som bare var ubety-
de,lig utviklet pn Trorns/ya (Sydspissen). Her ute fanres ogsi. den
ornitokoprofile gr/nn-algen (Prasiola stipitata). Pi skjellsandtrunnen
ved en nedlagt kai fantes en rik tarevegerasjon, som innb/d til be-
traktninger over de /konomiske muligheter som ligger i algeproduk-
sjon. Til iskremproduksjon brukes store mengder av alginater, sorn
ogsi. inngir i noen kunstfiberstoffer. Pi grunn av sin viskositet fin-
ner alginater anventlelse for en lang rekke andre industriprodukter.

Et strandberg ved Brensholmen ble unders/kt med henblikk pn
den terrestriske floraen. Fjel,lplanter som Poa alpina, Saxifraga
groenlandica og Silene acaulis fantes side om side med strandplanter
som Honchenya peploides og Potentilla anserina, lyskrevende arter
som Lotus corniculatus og Gentianella carnpestris og typiske <knaus-
planteru som Pirnpinella saxifraga og Sedunt annuun1..

Vi bes/kte ogsiL en rikmyr pi skjellsandavleiringene innenfor be-
byggelsen. Den h/yere vegetasjonen var bare si. vidt begynt a sette
de f@rste bladskuddene, men mosefloraen med de vanlige myrmosene
lot seg fint demonstrere. En atypisk h/ymyr mecl en"ekstiem fast-

spissen, Troms/ og til
Erik Jaasund. Pi Sydspissen
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marksvannsindikator som beitetorvmose (Sphagnum teres) samt bl. a.
grasmose Calliergon stramineum i .h/ljene' ble unders/kt.

Formodentlig skyldtes detrne anomalien eolisk tilf/rsel av kalk-
sand.

Pi tilbaketuren stoppet vi ved Hamn og fant her en (ny, fore-
komst av Corydalis fabacea i full blomst.

ll. juni: Ekskursjon langs Malangen bil Akka i Milselv. Leder:
Brynhild Vorren. ll deltagere. En stopp ble gjort ved girden Ting-
vollen. Pi kulturpivirket hei fantes nfjellplanter" som Bartsia alpina,
Erigeron boreale, Poa alpigena, Saxifraga niaalis og Sibbaldia pro-
cumbens, side om side med mer eller mindre ku,lturbefordrede plan-
ter som Ajuga byramidalis, Capsella bursa-pastoris, Carum canti,
Lathyrus pratensis, Matricaria inodora og Plantago major, samt
representanter for urterike skogstyper: Carex pallescens, Geranium
si.Iuati.cum, Filipendula ulmaria, Polygonatum aerti,cillatum, Rubus
saxatilis og Trollius.

Ved en rasteplass i Aursvik fikk en demonstrert typisk nord-norske
strandenger med velutviklede Festuca rubra- og Carex subspathacea-
soner. I liene under fjellhammeren Akka, kjent fra Nomans under-
sdkelser for vel 100 ir siden som en lokalitet med forholdsvis varme-
kjare og jordbunnsmessig tildels kravfulle arter som Anemone
ranunculoides og Cypripedium calceolus, var vi dessverre for sent
ute til i fi med oss det typiske viraspektet med mengder av gul-
symre i det ,lavere feltskikt. Ti'l gjengjeld ble vi bel@nnet med fl
kunne registrere en (nyD lokalitet av Pteridium aquilinum oppe i
lia. Arten er meget sjelclen i Trom's.

Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne

Arsmelding og. regnskaP 1972

Fondets styre har i l97l og 1972 hatt f/lgende sammensetning:
apoteker Chr. van der Lagen, Orlo (oppnevnt av Norges Apoteker-
forening og Norges Farmaceurtiske Forening), professor dr. Georg
Hygen, NLH, As (oppnevnt av Norsk Botanisk Forening) og uni-
versitetslektor Kari Henningsmoen, Universitetet i Oslo (oppnevnt
av Kirke- og undervisningsdepartementet). F/rstnevnte gikk etter
eget /nske ut av styret den 18. mars 1972, og i hans sted ble opp-
nevnt provisor Hanne Melvar, Oslo.

Styret besluttet at den disponible de,l av renter f.ot 1972 kunne
utdeles etter s/knad, se u,tlysning i Blyttia 1971, s.270. Bel/pet -
kr. 590,-, ble utdelt til skoleelever som trengte st/tte til i delta i en
av NBF's sommerekskursjoner.
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Blyttia bd. 31, h. 1, 197)

Smistykker

Fondet til dr. philos. Thekla Resvolls minne
Fondet er knyttet til Norsk Botanisk Forening. FormS.let for fondet

er i gi st/tte ,til norsk ,botanisk vitenskap, forlrinnsvis innenfor de
omrider av botanikken hvor Thekla Resvoll var virksom, dvs. ana-
tomi, rnorfologi, floristikk, /kologi. Renter av fondet - i fl.r ca.
kr. 800,- - vil kunne utdeles viren 1973.

S/knad om tildeling kan sendes Norsk Botanisk Forening innen
l. april 1973.

Botanisk kaffeservise

_ Pn botanisk begivenhet litt u,tenom det vanlige mi man kunne
kalle det nir et norskprodusert botanisk kaffeservise ser dagens lys.
H/sten 1972 sendte Porsgrunds Porselansfabrik serien "Fjellflora"ut pi. markedet, med seks forskjellige sett av kopp, skil -og 

asjett
dekorent med norske fjellblomsrmotiver. Dekoren er ved fru Dagny
Tande Lid, som vil vrere velkjent blant norske botanikere gjennom
sine iillustrasjoner i mange verker, og ikke minst i vir mest benyttede
flora. De seks planteartene som er-valgt ut, er dvergbj|rk (Eetula
ryo:ol -irssoleie 

(Ranunculus glacialis), r/dsildre (saxifrdga oppositi-
f-olia ), Ilekkmur e ( P o t e n tilla cr an t zir) greplyng ( Lo is ele uiia prb cum-
b.ens) og bergveronika (Veronica fruticans). Av hver art er det tegnet
litt varierte motiver - i sr/rrelse og blomstringsstadium - til Sruk
for de enkelte delene i hvert sett. Som vi er vant til fra fru Lids
hind,^er tegninge_ne fu lt ut botanisk korrekte, detaljerte og klare
uten i vere overlesset med detaljer. Formgivningen av serv:iset er
ved Tias Eckhoff, som har. gitt hver av delene ,en hirmonisk og enkel
form, slik at blomstermotivene kommer til sin fu,lle rett. padrikken
har lagt.ned rneget.arbeide i i fl over{prt tegningene sl korr.ekt og
farveriktig som mulig til serviset. Resu,ltatet eintiti at man kan frydE
seg ved de,t naturlige og friske preget ved motivene pi hver eneste
av de 18 delene. A velge in fremfor en annen er ikke lett, men det
sp/rs om ikke geplyng.settet m3. f3" en f/r.stepris, m,ed de ytterst deli-
kate tegningen€ av denne krypende dvergbusken som biomstrer si
tidlig at de fleste fjellvandrer,e ikke fir se den i blomst.
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Pi baksiden av hver asjett finner man en kortfattet tekst pl norsk
og engelsk, med opplysninger om plantens voksested og milj/ og om
hvorfra i virt land motivet er hentet. Den engelske oversettelsen av
den norske teksten er ikke alltid like innvendingsfti, bl. a. nir det
gjelder opplysningene om artenes /kologiske krav.

I "Fjellflora)-serviset har vi fitt en konkurrent til utenlandske ser-
viser med blomstermotiver, som burde kunne hOste seire i virt land,
bide pi grunn av den h/ye kunstneriske kvalitet, fordi det er blom-
ster vi kjenner fra vnr egen flora, og fordi det er si absolutt bota-
nisk ekte og uforfalsket, hvilket slett ikke ellers alltid er tilfelle. Sivel
til eget bruk som 'til gaver (d,elene kan ogsiL kj/p"t enkeltvisl) skal
cFjellflora, vare varm,t anbefalt. (Husk imidlertid pi at serviset ikke
tiJer vask i oppvaskmaskin.)

Per Sunding

Norsk Soppforening i 197 2

Ordinrer generalforsamling ble holdt 22. november l97l i kafe-
teriaen i Niels Treschows Hus, Blindern, under led,else av forman-
nen Gro Gulden. Arsbenetning og regnskap for 1971 ble god-
kjent, likeledes styrets forslag til disponering av gverskuddet pi
kr. 2.501,76, samt budsjettforstlaget f.or 1972.

TiI ny formann ble valgt Inger Anne Lysebraate. Som /wige sty-
remedlemrne'r valgtes Odd R/seng og Inger Egeland, med Unni
Ftirst og Klaus H/iland som supptreanter. Revisor Ole Skrefsrud ble
gjenvalgt. Ny valgkomitd ble Gro Gulden, Dag Guttormsen og Liv
Hiort Sch/yen. Som avslutning p& m/tet holdt rektor Jens Stordal
et kflseri m,e'd lys,bilder om soppforekornster i Nord-Tr/ndelag.

Styret konstituerte seg slik: formann I. A. Lysebraaie, viseformann
O. R/seng, kasserer K. Kvavik, sekretar I. Egeland og styremedlem
T. Berg.

Turkomitden har bestltt av Olav S/rum (formann), Kjel'l Kvavik
og Odd R/seng. Gro Gulden og Odd R/seng har representert Norsk
Soppforening i Den Norske Soppnavnkomitd av 1968.

Det ha,r vart holdt ett medlernsmpte i 1972 utenom generalfor-
sa,mlingen; dette ble holdt i mars i ett av auditoriene i det nye Bio-
logibygget pi Blindern. Odd R/seng ga da et kiseri om soppene og
deres voksesteder, ledsaget av en rekke store fargeplansjer ma,lt av
I. A. Lysebraate.

Styret har holdt 3 styremftter og ,en rekke konferanser.
Det har vart arrangert 8 .turer, den fprste som vlrtur i mai og de
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4ydg" fra 2O.-august og hver s@ndag inntil l. okrober. Den ene av
or-sse rurene bre lagt opp som en ren ,soppkontroll pi Lilloseter. Del-
takelsen pi turene var meget god.

Som- ny kontakt med medlemm,ene er b,ladet uBlekksoppen, sendt
ut med to nummer i 1972.

-- Foreningen har pr. 31. 10. rgjz 924 ordinar,e medlernmer samr 13
livsvarige.med'lemm,er og 1 eresmed,lem. ll nye interesserte ,o- 

",innmeldt i l/pet av iret, blir medlemmer fra l.'1. l9ZB.

Soppforeningen i Bergen lg7 | /Zz
, Generalforsamling ble holdt 30. mars 1971. Arsberetning og regn-

skap ble godkjent. De urtredende medlemmer av styret mEd iupp;te-
anter ble SjgnyllSt, og styrer har siled,es hatt denne sam*enser.irrg,
Kaare Hvoslef (formann), Wenche Holm og Ragna Nergaard. Su[_
pl€anter: Alli B/hmer og Raiti Hvoslef. uttredinde me"dlemmer i
1972 er, foruten forrnannen, Wenche Holrn og Raiti Hvoslef.

Foreningen arrangerte to ekskursioner f6r medlemmene i 1971.
29.. a,ugust 

- 
Til Lysekloster-trakrene, med Raiti og Kaare Hvosl,ef

som ledere. vrret var godt, men det var ikke si me{et sopp i. finne.
soppsesongen begynte imid.lertid senr det iret. il aEttat<eie var medlia begynnelsen, men det kom en del tiJ etter hvert.

12. september: Til Alvgy, med Wenche Holm som leder. Der var
ganrske bra med sopp. Turen begynte med 17 deltakere, men ca. 30
m@tte til konrroll ved Alvdy bru.

Den 27. seprember ble ilet holdt eksam,en for soppsakkyndige i
Bergen. Det var anmeldt 8 kandidater, men bare 5 iotte iit ,kru-
men, og av disse bestod 4 pr/ven.

Medlemmene var innbudt til et m@te i Norsk Botanisk Forening
den 7. dese-b,er, hvor.dosent Finn-Egil Eckblad holdt foredr"g o-
forekomster og_ utbred_else av ascomyce-ter i Ve,st-Norge. c

Styret vil peke pi de: forandringen i soppfloru.rr' ,o- synes i. ha
foregd.tt de si,ste 8'ene. Det blir staaig vanskeligere i finne godr sopp-
terren-g._ soppen forsvinner der en fpr vanligvis fant bra ired sopp,
og-enkelte arter blir mer og mer sjeldne. Defvis er bygge_ og anleoos_
virksomheten skyld i a,t_minge godu ropprteder pdeiEfrg*,"r*"-r""i
pi. steder som ennf,. er uber/rt av slik virksomhet, forsiinner soppen.
Kan det ha sammenheng med den tiltagende forurensning?

Kaare Haoslef Wenche Holm Ragna Nergaard
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Doktordisputaser i 1972

Fprsteamanuensis Endre Berner jr. forsvarte 25. februar sin av-

handling ostudies in the nirogen metabolism of barley plants" for
den landibruksvitenskapelige doktorgrad. Som oppon€nter fungerte
(l) professor Biirje Aberg, Uppsala, og (2) professor Jostein Goks/yr,
Bergen.

F/rsteamanuensis Martin Haugberg forsvarte 28. september sin
avhand'ling uPlanting av gran pi grasbundet mark" for den land-
bruksvitenskapelige doktorgrad. Som opponenter fungerte (l) nro-
fessor Lennart Nordstrcim, Stockholm, og (2) professor Kristian Bjor,
Vollebekk.

Universitetseksamener i botanikk i 1972

Llniaersitetet i Oslo

Hovedfag, vnrssmesteret: 5 kandidater. - Knut Fredriksen: Asco-

myceter pi niler av Pinus silaestris, Picea abies og Juniperus,conl.-
munis i Norge. - Tom Hagen: En cytotaksonomisk unders/kelse av
jiblom, Parnassia ,palu,stris L., i Norge. - Hulgg Irgens H/eg: En
poll,enanalytisk unders/kelse i Skaitidalen, Saltdal kommune, Nord-
iand. - Siein-Arne Nilsen: Organ-kulturer pl definerte medier av

embryoner og apexmeristem av gran (Picea abies). - Haavard Viktor
@sthagen: Flora og vegetasjon pl Ringerike, Buskerud. En floristisk-
/kologisk unders/kelse med hovedvekt pi den xerot'erme vegeta-
sjon, samt en oversikt ov€r verneveldige omrfider.- 

Hovedfag, hpstsemesteret: 4 kandidater. - Knut Kay Berget: Virk-
ning av gibberellinsyre pe spiring og morfologiske karakterer hos

llvelann lTaraxacum aulgare). - Tor Bokn: Den marine benthos-
algevegetasjon i et omride pi Nord-Jaren, Rogaland. -_ Hans Chr.
nfln'ler: Fungi on fern-remain,s. - Flans Fnedrik R/er: Morfologi og
evolusjon hos Popu,lus (Salicaceae).

Uniaersitetet i Bergen

Hovedfag, versemesteret: I kandidat. - Ase Gran Pedersen: Opp-
tak av l-fenylalanin-u-1aC i synkrontde'lende Chlorella fusca.

Hovedfag, h/stsemesteret: 3 kandidater' - Einar Clausen: Om
virkningen-av lys pi Halobacterium salinarium. En under$kelse av
lysets effekt pi katala'se og cytokromer i intakte bakterieceller. -
Gud,munn Eidsi: Cellulase fra Coniophora cerebella (Pers.) Duby.

- Jostein Nygird: Unders/kelse av fysiologi og metabolisme hos en
flexibacter /microscilla lP.
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Uniaersitetet i Trondheim
Hovedfag, virsemestenet: ingen kandidater.
Hovedfag, h/stsem,esteret: 4 kandidater. - Julie Lillealter: Vege-

tasjons-, klima- og jordbrukshistorie pi Frosta, Nord-Tr@ndelag. -Leif Trygve Olsen: En elektronmikroskopisk cytokjemisk unders/-
kelse av sur fosfatase og katalase i svelte Matteuccia struthiopteris
(L.) Tod. og Equisetum araense L. spcner. - Egil Magne Ophus:
Autoradiografisk unders/kelse av opptak og inkorporering av tritiert
thymiden i celleorganeller hos spirende $porer fua Equisetum fluaia-
tile var. aerticillatum Dttll. - Harald Skaar: Autoradiografi - meto-
de og teknikk.

Personalia 1972

Ansettelser, permisi oner
Professor i marin biologi (botanisk) Trygve Braarud ble etter s/k-

nad meddelt avskjed fra sitt embede fra l. august.
Professor Per Halldal, Umei Univensitet, er utnevnt til professor

i botanikk (med sarlig plikt til i undervise i plantefysiologi) ved
Botanisk laboratorium, Oslo fra l. februar.

Professor Ola M. H,eide er tilbake etter to lrs opphold ved Make-
rere IJniversity, Kampala, Lfganda, og er fra 1. juli ansatt som pr<>
fessor i plantefysiologi ved Institutt for biologi og geoJogi, Universi-
tetet i Troms/.

Universitetslektor Jan Raa f,ratridte L juli sin stil'ling ved Institutt
for generell mikrobiologi, Bergen for fl ta over et nytt profes,sorat
ved Universiretet i Troms/.

Professor Rolf Y. Berg hadde forskningstermin l. januar - 30.
juni og oppholdt $eg ved Ecology Section, Division of Botany, Com-
monwealth Scientific and Indus.trial Research Organization, Can-
berra, Australia, hvor han studerte austra,lske myrmekochore planter.
F/rsteamanuensis Per Sunding var bestyrer av Botanisk hage, Oslo
i Bergs fravar.

Professor Olav Gjrerevoll har hatt permisjon hele 1972, pit grunn
av deltakelse i Regjeringen.

Fprsteamanuensis Svein B. Manum ,er utnevnt i et nyopprettet dc
sentur i paleobotanikk ved Universitete't i Oslo fia l. august.

Fprsteamanuensis Olaf I. R/nning er utnevnt til dosent i botanikk
ved Universitetet i Trondheim fra 3. mars.

Universitetslektor Jan @kland er utnevnt til dosent i limnologi
(biologisk) ved Universitetet i Os,lo fra 4. februar.
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Vit. ass. Liv Borgen ble ansatt som amanuensis ved Botanisk hage,
Oslo fra l. november.

Cand. real. Karl tsaadsvik ble l. mars tilsatt som hpgskolelektor i
/kologi ved Telemark distriktsh/gskole. 31. mai ble han tilsatt som
amanuensis i vegetasjons/kologi ved Botanisk avdeling, DKNVS,
Musdet, Trondheim, med permisjon frem til l. august 1973.

Rekr.stipendiat Kjell Ivar Flatberg ble 24. mai ansatt sotn univer-
sitetslektor i systematisk botanikk ved Univer'sitetet i Trondheim,
rned arbeidsplikten fordelt pi Botanisk institutt og Botanisk avde-
ling, DKN\IS, Musdet.

Vit. ass. Berit Riddervold Heimda,l er ansatt som universitetslektor
i akvatisk biologi ved Universitetet i Trorns/ fra l. novemb,er.

Forskn.stipendiat Olavi Junttila er fra l. januar 1973 ansatt som
universitetslektor ved Institutt for biologi og geologr, Universitetet
i Troms@.

Forskn.stipendiat Morten M. Laane er ansatt som universitetslektor
i botanikk (botanisk cytologi inkl. cytotaksonomi) ved Botanisk labo-
ratorium, Oslo fra l. januar 1973.

Stipendiat (NORAD) Leif Ryvarden 'er ansatt som amanuensis
ved Botanisk laboratorium, Oslo fra l. august.

Amanuensi's Arne R/svik slutte't i sin stilling ved Botanisk museum,
Bergen l. november, og ble fra samme tid ansatt som amanuensis
ved den nye Botaniske hage, Universitetet i Trondheim.

Rekr.stipendiat Karl-Dag Vorren er fra l. november ansatt som
universitetslektor i botanikk, terrestrisk /kologi, ved Universitetet
i Troms/.

Universitetslektor I-. E. Wielgolaski hadde permisjon fra sin stil-
iing ved Botanisk,laboratorium, Oslo fra l. august og ut iret.

Amanuensis E. F/rsund har permisjon fra sin stilling ved Statens
Plantevern, Botanisk avdeling, med to irs oppdrag for NORAD i
Kenya.

Vit. ass. Tor Beisvig er ansatt som universitetsstipendiat ved Uni-
versitetet i Trondheim fra 20. juli.

Vit. ass. Inger N. Bj/rnstad sluttet 31. desember i sin stilling ved
Botanisk museum, Oslo og begynte fra ,sarnrne dato som forsknings-
stipendiat (NAVF) med arbeidsplass sarnme sted.

Cand. mag. Simen Bretten har fra juni vrrt engasjert som viten-
skapelig assistent ved Botanisk avd., DKNVS, MusCet, Trondheim.
Cand. mag. Arne I'risvoll har i 1972 vart engasjert som vitenskape-
lig assistent (halv post) samme sted.

Forstingenipr Ola Huke er ansatt
Milj/verndepartementet fra 20. juli,
tutt, Norges landbruksh/gskole.

som vitenskapelig assistent ved
med arbeidssted Botan,isk insti-
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Cand. real. Helge Irgens H/eg har vrrr ansatt som vitenskapelig
as,sistent i tl stilling i hele 1972 for fl datere pollenanalytisk et grav-
felt i Slidreisen i Vesre Slidre. Fra 15. august og ur iret er-han
dessuten ansatt som vit. ass. i t/2 stilling for i. drive pollenanalytisk
arbeide i forbindelse med utgravningene pfl Mindets tomt, Garnle-
byen, Oslo.

Dr. Michael Kirkman er an^satr sorn forskningsstipendiat (NAVF)
ved Botanisk institutt, Norges landbruksh/gskole, fra l. januar.

Can'd. real. Viggo Kismul og cand. real. Rune Pettersen ble ,tilsatt
som vitenskapelige assistenter ved Botanisk laboratorium, Bergen,
fra l juli.

- Cand. real. Dag Klavene,ss er ansatt som vitenskapelig assistent ved
Institutt for marin biologi og limnologi, Oslo fra l. novernb€r, men
med permisjon frem til l. januar 1974. Fru l. novemb,er og ut flret
har cand. mag. Einar Dah'l vikariert i,stillingen.
_. Cand. mag. Terje Klokk har i 1972 variengasjerr som vitenskape-
lig assistent (halv post) ved Botanisk avd., DKNVS, Musdet, Trond-
heim.

Forstkandidat Harald Korsmo er ansatt som vitenskapelig assistent
(NAVF) ved Botani'sk instirutr, Norges landbrukshpgskoli, fra 15.
august.

Cand. mag. Jarle Noralf Kristiansen har i lg72 vart engasjert
som vit'enskapelig assisrent (halv post) ved Botanisk avd., DKNVS,
Mus6et, Trondheim.

Cand. real. Julie Liliealter er ansatt isom vitenskapelig assistent
ved Botan'isk institutt, Norges larerrh/gskole, Trondheim, fra b.
september.

Vit. ass. Bj/rg Rindal Lundeberg slurtet i sin sti,lling ved Botanisk
museurn, Bergen den 31. d,esember.

Cand. m-ag. Inger Gjarevoll Schanke har i lg72 vrrt ,engasjert
som viten,skapelig assistenr (halv post) ved Botanisk avd., DKNVS,
lVlus6et, Trondheirn.

Vit. ass. Oddvar Skre slurtet i sin stilling ved Skogboranisk labora-
torium, Ngrges landbrukshpgskole, 30. junl og giklifra samme dato
over i tilsvarende stilling ved Botanisk laboratorium, Blind,ern
(NAVF).

Sivilagro^norn Johannes V;erdal er an,satt som vitenskapelig assi-
stent ved Statens Plantevern, Botanisk avdeling.

. Cult mag'. Skjalg S,lettjord har i hele t972 vrrt engasjert for
den.videre planlegging og utbygging av Forsheim forskningistasjon
i Skjomen.
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U t enlan dsr e i s er, s t u d.ie oPPh ol d

Professor Knut Fagri har foretatt en rekke utenlandsreiser, bl. a.

til Danmark, Finland, Englantl, Frankrike, @sterrike, Nederland og
Monaco, i forbindelse med sine verv i Internationa,l Union of Biolog-
ical Sciences, International Council of Scientific Unions, og Nor-
diska Publiseringsnemnden.

Dosent Finn-Egil Eckblad bes/kte Botaniska Museet i Uppsala 30.
mai - 3. juni, for studier av sopp (taksonomi og /kologi).

Dosent Gunvor Knaben oppholdt seg ved Lunds Universitet for
litteratur,studier 10.-17. januar.

Arboretdirekt6r Poul S/ndergaard foretok 20.-30. mars en stu-
dierei,se til diverse planteskoler og forskningsinstitusjoner i Danrnark
og Sverige. 5. juli - 5. august var han pi studiereise tirl arboreter og
botaniske hager i Skotland, England, Frankrike, Belgia og Holland.

F@rstelektor Gre,the Rytter Hasle bes/kte biologiske stasjoner i
Dunstaffnage, Skotland; Plymouth, England, Port Erin, Isle of Man,
og Southampton, England i juli og $eptember for innsamling av
diatomC-materiale.

F@rsteamanuensis Erik Jaaound foretok i tiden 16.-20. septernber
og 13.-23. desemben s'tudier av herbariesamlingene i K/benhavn,
Leiden, London og Lund.

Flrstekonservator Hildur Krog bespkte British Museum i mai og
de botaniske institusjonene i Uppsala, Abo og Helsingfors i desem-
ber for 3. studere typemateriale av tropiske lav.

Konservator Dagfinn Moe foretok 2.-16. mai en studiereise til
botaniske musder i Sverige, Tyskland, Sveits, Nederland og England
i forbindelse med planlegging av herbarieanleggen'e i det nye Real-
fagbygget i Bergen.

F@rstelektor Arnfin'n Skogen holdt gjesteforelesninger ved Univer-
sitetet i Umei 2+.-28. oktober.

F/rsteamanuensis Per Sunding hadde i tiden 9.-12. august et stu-
dieopphold ved Botanischer Gar,ten der Universitiit, Kiel, for spe-
sielt i studere hagens sukkulen'tsamlinger. Reisen ble foretatt med
st/tte fua Norske Naturhistoriske Musders Landsforbund.

F/rstel,ektor F. E. Wielgolaski foretok i sin permisjonstid i siste
halvdel av 1972 studiereiser i Arktisk Canada, Alaska, Rocky Moun-
tains og Hawaii. Han hadde videre et studieopphold (matematisk
systemanalyse av /kosystemer) i Fort Collins, Colorad,o.

Univ.lektor Solveig Aasheim hadde studiereiser til Kvartirgeolo-
giska Institutionen i Uppsala i mai og september.

Forskn.stipendiat Anders Bj/rnstad foretok herbariestudier ved
East African Herbarium, Nairobi i mars, og ved Royal Botanic
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Gardens, Kew i august-sept€mber for bestemm,else av innsamlet
tanzaniansk materiale.

- Vit ass, Kire Lye var i oktober i London og i november i paris
for i bearbeide materia,le av @st-Afo,ikas cyperacCir.

Forskn.stipendi-at (NAVF) Per Magnus J@rgensen oppholdt seg det
meste av iret ved rnsritutionen fcir sptematisk Botanii, Uppsali for
lichenolqgiske 'studier. I l@pet av Sret bes/kte han de 

-b-otaniske

musCer i Firenze, Genova, Gciteborg, Helsinki, London, Lund, Miin_
chen, Oslo, Pisa, Roma, Stockholm, Torino, Trondheim, Verona,
Wien og Abo.

stipendiat (NORAD) r.eif Ryvarden hadde arbeidssted ved rhe
Herbarium,. Royal_Botanic Gardens, Kew, England frem til l. augusr.
r tre uker i juni bes/kte han herbariene i paris, Briissel og Leiden
for i studer,e tyqer av tropiske polyporacier.

Forskn.stipendiat Dag Olav @vstedal hadde studieopphold ved
Avdelningen f<ir ekologisk botanik i Lund, 3. mai - 2. juni.

Kongresser, mQter
10. Nordiske Geologiske Vinterm/te, Oslo, 5.-2. januar, og M/tefor nordiske pollenanalytikere, Oslo, Z.-g. januar": A. baiielsen,

5. I-gri, K._ Gr,iffin, U. Hafsten, K. E. Henningsmoen, H. I. H/eg,
P. E. Kaland, K. V. Knudsen, J. Lillealrer, G. Mack, S. B. Manum,
D. Moe, P. Tallantire, J. O. Vigran, B. Vorren, jL-D. Vorren, B. Aas.
Danielsen og Henningsmoen sto som arrang|ret av pollenanalyt!
ker-m/tr.t.

- Mikrosymposium om kombinasj onsinstrumenter for elektronmikro
skopi, Stockholrn,2l. januar: T. Beisvig.

Symposium .Bygpioteinunders/gelse"r i de nordiske lande: Status
og frerntidsperspektiveru, Risp, Danmark, 3.-4. februar: F. Kol-
derup.

^ 
BlN-konferanse 

^(vedr. databeh-a-ndlin_g av biologisk mareriare),
Stockholm, 7.-9. februar: G. Gulden, E Marker, b. O. @vstedal.

^.. 
*Minisymposium fiir Afrobotanister), arrangert av rrutitutionen

f<ir-Systematisk Botanik, Uppaala lJniversitet, i2. febrrrur: I. Bj/rn_
stad.

_Symposium om Tungmetallforurensninger, arrang€rt av forsk_
ningsridene, i februar: O. I. R6nning.

Technicon rnternationa'I, kurs i kvantitativ aminosyreana.lyse,
Gendve, 12.-18. mars: M. Kirkman.
- Symposium uThe chemistry, biology and physics of protein evalua-

tion,, University of Reading England 20.-i4. mars: E. Berner jr.
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M/te Kontaktutvalget for populrrvitenskapelig virksomhet,
Baardshaug, 5.-7. april: B. Spangelo.

British Ecological Society, Symposium quaternary Plant Ecology,
Cambrid,ge, 9.-12. april: A. Danielsen, K. Fagri, K. Griffin, U-
Hafsten, K. E. Henningsrnoen, P. E. Kaland, D. Moe, L. Ryvarden,
P. Tallantire.

Nordisk Arboretm@te, Bergen, l.-2. juni: L. Borgen, O. B/rseth,
K. Frgri, U. Hafuten, O. Reisater, H. Robak, T. Ruden, A' Rpsvik,
P. Sunding, P. S/ndergaard, D. Tveito, P. Wendelbo'

Nordisk forskerutdanningskurs i mikrobiell /kologi, Uppsala, 14

dager i begynnelsen av juni, samt pif6lgende internasjonalt sympo-
sium samme sted: I. Dundas, J. Goks/yr.

Den Skandinaviske Forening fol Elektronrnikroskopi, flrsm/te i
Arhus, 5.-6. juni: T. H. Iversen.

Mu,seumspedagogisk kottferanse, Visby, 12.-16. juni: H. Mehus,
B. Spangelo.

Symposiu'm on Optical Aspects of Oceanography og m/te i SCOR
WG 15, i K/benfrravn, 19.-24. juni: J. Throndsen.

International Peat Society, kongtess i Helsingfor,s, 25' juni-I. juli:
A. Skogen, B. Vorren, K.-D. Vorren.

EPPO/IUFRO Conference on pests and diseases in forestry, As,

5.-7. juli: F. Roll-Hansen, H. Roll-Hansen, K- Venn.
European and Mediterranean Cereal Rust Conference, Praha,

17.-22. juli: H. B. Gjrerum.
uWorft.shop on Ion Transport in Plantsu, Liverpool, 18.-27. juli:

P. Nissen.
SCOR, WG 23 Symposium, Bath, England, i juli: G. l{ytter Hasle.

Nordisk planteskolesymposium i Finland, 21.-25. august: K. Venn.
Nordisk plantevernrmiddelkonferanse, K@benhavn, 22.-24. august:

H. A. Magnus.
Norske 

-havforskeres forening, rn/te Geilo, 25.-27 ' august: E.

Paasche, J. Throndsen.
British-Bryological Society usummer Field Meetingu, Argyll, Scot-

land, 26. august - 9. september: E. Mrhre Lauritzen.
2. nor<lislie rotriteekskursjon i Sverige, 28. august - l. september:

K. Venn.
2. Symposium on Marine Diatoms, London, 4.-9' september: G.

Rytter Hasle.'5. 
europeiske kongress i elektronmikroskopi (EMCON 72)' Man-

chester, 5.-12. september: T. Beisvig, T' H. Iversen.
Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund, irsm/te i Troms/,

8.-10. september: H. Damsgaard, A. Danielsen, K. Frgri, G. Gul-
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den, J. Kaasa, H. Mehus, O. Skifte, A. Skogen, B. Spangelo,
P. Sunding, B. Vorren, K.-D. Vorren.

Nor,thwest European Microbial Group Meeting, Bristol, England,
10.-14. september: T. Lien.

Seven'th European Symposium on Marine Biology, Texel, Neder-
land, ll.-16. september: J. Throndsen.

l. Nordiske Mykologiske Kongress, Florsens, Danrnark, 14.-18.
september: F.-E. Eckblad, G. Gulden, L. Rlvarden, S. Sivertsen, O.
Skifte, A. tr. Torkelsen.

Internationa.l Helgoland Symposium 17.-22. ,seprember: J. Rue-
ness.

Vatten- och hiirdighets-konferens, ved Vd.xtfysiologiska Institutio-
nen ved Lunds Universitet, 26.-27. september: R. Tarum, K. Venn.
,_Syqnosium om vegetasjonsklassifisering og vegetasjonskartlegging

(BP-CT), As, 27.-28. seprember: [,. I. Aune, A. Bj/rnstad, E. Dah,],
K. I. Flatberg, O. Hesjedal, J. T. Hovda, J. Kielland-Lund, K. Lye,
E. Marker, A. Moen, O. I. R/nning, A. Skogen, P. Sunding, 

'O.

Vevle, H. @sthagen, D. O. @vstedal
NJF-seminar oEkologiska faktorers inflytande pfl kviivefcireningar

i spannmfll", Uppsala, 18.-19. oktober: E. Berner jr., F. Kolderup.
Norske plant'efysiologers landsm/te, Oslo, 14.-15. november: I. p.

Bj/rnseth, T. H. Iversen, K. Siegel.
uKonferens om periodism och

Stockholm, 24.-25. november: I.
Siegel.

Collegium Palynologicu'rn
november: S. B. Manum.

dllvextregl€ring hos vedvexter,
P. Bj/rnseth, O. M. Heide, K.

Scandinavicum's irsm/Ee, H,elsingfors,

Symposium and General Assembly, IBP, i Seartle, U.S.A. og IUCN,
i Banff, Canada: F. E. Wielgolaski.

AIBS Symposium on Phenology, Minneapolis, U.S.A.: F. E. Wiel-
golaski.

Feltarbeid
Professor Eilif Dahl foretok innsamlinger av lav pi Ceylon i tiden

l.-15. januar. I juli samlet han lav i Nord-Norge, f/rst og fremst
pA, YrrQy.

Professor Rolf Nordhagen har foretatt studier over d,et hyperkon-
tinentale klima i herredene Skjek, Lom og ksja og dets inhflytelse
pi- kulturplanter og den ville 

-flora, 
og har d,ersuten foretatt floris-

tiske registreringer-i disse herreder. iidere har han fortsatt sine
unders/kelser over floraen og vegetasjonen pi Nordre Sunnm/re,
spesielt i @r,skog herred (Sj/holt og Solnpr), med bidrag fra Nansen-
fondet og Width Endresen's tsond i Alesund.
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Professor Finn Roll-Hansen og cand. real. Helga Roll-Hansen har
unders/kt angr€p av sn/.skyttesoppen (Phacidiutn i'nfestans) pi for-
s/ksplantingei av Pi,nus contorta, P. sibirica og P. sylaestris i Hed-
mark. Unders/kelsene er flerflrige og skjer i samarbeid m'ed fors/ks-
,lederne J. Dietrichson, B. Meshechok og M. Sandvik.

Professor Per St/r"mer foretok i tiden 25. juli - 7. august bryolo-
giske unders/kelser i herredene Bjerkreim, Eigersund, Hi, Klepp og
Lund i Rogaland og i Sirdal i Ve'st-Agd,er.

Dosent Finn-Egil Eckblad hadde feltarbeid pi Tenerife l.-14.
april og foretok innsamling av sopp, foruinnsvis gast€rornyceter og
ascomyceter. Reisen ble foretatt med stdtte fra NAVF. I august
samlet han sopp ved Flor/, i Eikefjord og Askvoll i Sogn og Fordane.

Dosent Gunvor Knaben foretok i tiden 4. juli - 20. august felt-
arbeid i Alaska, med cand. real. Sigrid Eie som assistent. De hadde
fast stasjon ved University of Alaska og foretok reiser til Kenai
Peninsula, McKinley National Park, Eagle Summit og Nome, og var
til slutt i 10 dager gjester ved Naval Arctic Research Laboratory,
Barrow. Knaben foretok /kologi,ske studier av arktiske valmu,er og
samlet fr/ og materiale for populasjonsanalyse, mens Eie sa,mlat
materiale for studier av placentasjon, vesentlig av slekter av Liliaceae
og Ericaceae.

Amanuensis Liv Borgen og cand. real. Haavard @sthagen utf/rte
i tiden 9. mars - 6. april feltarbeid pi Kanari/yene. Fern av /yene
(T'enerife, La Palma, Hierro, Gomera og Gran Canaria) ble bes/kt,
med ca. en ukes opphold pi hver av tre sistnevnte. Borgen sam'let
materiale av utvalgte slekter innen korgplantefamilien og foretok
populasjonsstudier av hybnidsvermer innen Chrysanthemurn' m.ens

@sthagen foretok innsamlinger av lav til Botanisk museurn, Oslo.
For Borgens vedkommende foregikk reisen m,ed st/tte fra NAVF.

Fpr'stekonservator Anders Dani,elsen foretok i tiden 28. mai - ll.
juni avsluttende floristiske unders@kel,ser over vtrfloraen i Agdcr-
fylkene, og samlet karplanter piL en privat tur til Madeira to uker
omkring irsskiftet 1972-73.

Univ.lektor Kjell Ivar Flatberg har arbeidet med kartlegning av
undervisningslokaliteter og verneverdige biotoper i det sentrale
Tr/ndelagsomridet, med dagsekskursjoner her i perioden juni-sep-
tember.

F/rrsteamanuen'sis Erik Jaasun'd har foretatt algologiske under-
s/kelser i Skjomenfjord,en. Innsam,ling av materiale og data herfra
er et ledd i Tromsp Museums Skjomen-prosjekt.

F@rstekonservator Hildur Krog veiledet en norsk hovedfagsstudent
i felt i Etiopia og foretok innsamling av lav i Etiopia og Kenya i
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tiden 4. januar - 14. februar, med st/tte fra Direktoratet for Ut-
viklingshjelp

Museurnslektor Harald Mehus foretok i juli innsamlinger og regi-
streringer i Salten-omridet og i august feltarbeid ved Langvatnet
(like s/r for Frostisen) i Ballangen.

Konrservator Dagfinn Moe hadde 8 ukers poll'enanalytisk feltarbeid
pfl Hardangervidda i l/pet av som,meren og tidlig h/st.

Amanuensis Asbj/rn Moen har ar,beidet videre i Trlndelag rned
registreringer i forbindelse med ,landsplanen for myrreservater, og
arbeidet med vegetasjonsund,ers/kelser og -kartlegging i Forradals-
omridet i Nord-Trpndelag, Nerskogen i Spr-Tr/ndelag og pe
Kvikne, S/r-Tr/ndelag/Hedmark, alle steder i forbindelse med planer
om kraftu,tbygging.

Konservator Sigmund Sivertsen har hatt to ukers befaringer i
Abj/ra-vassdraget, Bindal, og en ukes rnykologi,sk feltarbeid i Rana
(operculate discomyceter) samrnen m,ed univ.lektor Henry Dissing,
K/benhavn. Videre har han hart tre ukers mykologisk feltarbeid
i Forra-ornr6.det, Nord-Tr/nd,elag, fordelt p,i tre bes@k.

Konservator Ola Skifte har i tiden 3.-20. august fortsatt de bota-
niiske unders/kelsene i forbindelse med de pigiende vaosdragsre-
guleninger i Skjornen, ogsi i 1972 i Gautelis - Bemvarn-omridet. Fra
8. til 20. august deltok forskn.stipendiat Dag Olav @vstedal i under-
s/kelsene. O,rnkring midten av juli foretok Skifte en del registrerin-
ger /verst i Nor.ddalen i Skjomen.

F/rstelektor Arn{inn Skogen fortsarte sine vegetasjonsunders/kel-
ser -pi Qtad,t og i Trflndelag. Han har dessuten foretatr vegetasjons-
unders/kelser pi Lindishalv/ya, Nordhordland, og i Ulvik, Har-
danger.

F/rsteamanuensis Per Sundring drev feltarbeid pi Kap Verde-
/yene (Santo Antio, S. Vicente, Sal, San,tiago og Fogo) i tiden 17.
oktober - 13. november, og foretok innsamlinger av h/yere planter
(vesentlig makaronesiske taxa), morser og lav, samt levende plante-
materiale. Reisen ble foretatt med stdtte av NAVF.

Univ.lektor Karl-Dag Vorren har foretatt pollenanalytisk feltar-
beid pi And@ya 14.-19. juni og i Dividalen og Skjomen tt.-14.
oktober. Fra 5. til 26. augusr deltok han sammen med Brynhild
Vorren i Troms/ Museums registreringer i @vre Dividal Nasjonal-
park. l.-12. augusr deltok ogsiL cand. real. Torstein Engelikjpn
sammen med stud. real. Sigmund Spjelkavik i arbeid,et ,i Dividalen.

Fprstelektor F. E. Wielgolaski hadde feltarbeid pi. Hardangervidda
i juli.

Forskn.stipendiat Anders Bj@rnstad har i ti.den januar - juni og
novernber - desember foretatt plantesosiologiske og produksjbnspko-
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logiske unders/kel'ser i Ruaha National Park, Tanzania, med st/tte
fra Direktoratet for Utviklingshjelp.

Vi,t. ass. Inger N. Bj/rnstad foretok 'innsamlinger for cytologiske,
embryologiske, palynologiske og floristiske underspkelser i Tanzania
i januar. Reisen ble foretatt med stdtte fra NAVF.

Vit. ass. Arne Frisvoll deltok som botaniker piL Norsk Polarinsti-
tutts ekspedisjon til Jan Mayen sommeren 1972, og foretok registre-
ringer og innsamlinger pi de nye landomridene som var blitt til etter
vulkanutbruddene i 1970.

Forskn.assistent Richard Horntvedt har avsluttet en undersdkelse
over imrrni,sjonsskader pi bartrar rundt Her/ya, Porsgrunn. Mindre
unders/kelser er fotetatt ved flere st/rre industribedrifter andre s,te-

der i landet.
Vit. ass. Helge Irgens H@eg innsamlet recent og fossilt pollen-

materiale i Telemark, Tjplling i Vestfold, Saltdal i Nordland og
Oslo ved forskjellige anledninger i tidsrommet 29. april - 25.
november.

Forskn.st'ipendiat Per Magnus J0rgensen drev, med st@tte fra
NAVF, {eltarbeid i mai i de bayerske alper og pi vestsiden av Apen-
ninene. I oktober ledet han et lavkurs ved ljniversitetet i Trondheim
og gjorde enkelte ekskunsjoner i nrerheten av byen.

Forskn.stipendiat Peter- Emil Kaland har gjennomf/rt 8 ukers pol-
lenanalytisk feltarbeid pi Lindishalv{ya i Nordhordland, Fj/rtoft
pi Sunnm/re og pl Orkn/yene.

Vit. ass. Kflre Lye arbeidet med vegetasjonskartlegging og plante-
registrering pi Filefjell i ju'li-august.

Vit. ass. (NAVFIBP)- Elmar Marker foretok plan'tesosiologiske
unders/kelser i Sjodalen 15.-31. juli og vegetasjonskartlegging pi
Hardangerrridda 21. august - 10. september.

Vit. ass. Anna-Elise Torkelaen har drevet 'innsamling av sopp€r,
f/rst og frernst gelisopper, i M/re og Romsdal, Sogn og Fjordane og
Hordaland i tiden 27. juli - 11. august.

Vit. ass. Odd VevlC har gjort vegetasjonsunderspkelser pi Stors/,
Ulvik, Store Milde og @ster{y i Hordaland, og i F/rde i Sogn og
Fjordane.-Vit. 

ass. Brynhild Vorren har i tidsrommet 5.-26. juli foretatt
registr€ringer i Qvre Dividal Nasjonalpark. I august foretok hun
pollenanalytisk feltarbeid i Namdalen og pl Helgeland.

Vit. ass. (NAVF) Finn Wischmann hadde sommeren 1972 en ukes

floristisk feltarbeid i Niosedal.
Forskn.stipendiat Dag Olav @vstedal har gjort vegetasjonsunder-

spkelser pi LindlshalvQya i N,o,rdhordland.
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Bokanmeldelser

P:ll Greguss: Xylotomy of the lioi,ng conifers. AkadCmiai
Kiad6, Budapest. 1972. 172 s. og 329 plansjesider. Innb.
$20,80.

Innenfor plantemorfologien e,r vedanatomien en disiplin rned kon-
neksjoner i mange retninger, fra taksonomi og plantefysiologi til
industri, kjemi, arkeologi (trekull!), kvartergeologi, paleontologi,
dendrokronologi og meget mer. En forutsetning for all anvendelse,
teoretisk og praktisk, er en n/yaktig og pilitelig deskriptiv basis.

Ingen har i vir tid arbeidet mer pi i skaffe en slik basis enn unga-
r'eren Pdl Greguss, professor emer. ved universitetet i Szeged. Han
har vart usedvanlig produktiv, med over 300 b/ker og avhandlinger.
Blant disse er det flere ypperlig i}lustrerte, store b/ker om vedana-
tornrien hos nil,evende l/vtrm og nakenfr/ete oIJ orn bruken av de
vedanatomiske karakter,er ti.l bestem,m.else av slekten og, si vidt
mulig, arter.

Blant de n5.,levende arter av baltrar, som han anslir til 550, og
cycadder, ca. 140, har han tidrligere beskrevet ca. 345. Etter dette har
han stadig mottatt materiale av bartrar og cycad6er fra alle kanter
av verden, deriblant sjeldne 'rnonotypiske slekter av stor interesse.
Det er dette materiale, for bartrrernes vedkommende, som beskrives
i foreliggende bok. Meid dette har han behandlet omtr€nr 500 arter
av bartrar.

Verdien av en slik bok er helt avhengig av piliteligheten. Der er
ingen grunn til i tvirle pi at b,eskrivelsene er n/yaktige, og under
alle omstendigheter er illustras.jonene der som objektiv dokumenta-
sjon. Mikrofotografi€ne er ypperlige, bide hva opptak og reproduk-
sjon anglr, og de er komplettert med tegninger.

Det er ikke rnange av oss som vil oppl,eve i ha bruk for i identi-
fisere et vedstykke av et sjeldent bartre fra en kinesisk fj,elldal. Men
hvem vet? Til srlike isolerte slekter o,g arrer h{ret Metaiequoia, som
nok er sjeldent innenfor den nilevende flora, men som ,i tertiartiden
var vidt utbredt pi den nordlige halvkule, ogsi pi Spitsb,ergen. Det
samme gjelder for flere ba,rtrar.

Greguss' arbeid er ikke bare en beundringsverdig prestasjon, men
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ogse nyttig. Hypoteser kan vare fascinerende. Uten dem fortjener
forskning ikke navn av vitenskap. Men hypoteser uten solide facts
er bare tdv.

Oae Arbo HQeg

Ira L. Wiggins & Duncan M. Porter: Flora of the Gahipa'
gos Islands. Stanford University Press, California, 1971.
998 + XXX pp., illustr. sv.-hv. og farver. Pris innb.
$37,50.

Galdpagos-/yene har lenge hatt en enestiende posisjon blant zoo-
loger og botanikere. For omkning ett hundre og f/rti nr siden bes/kte
Chariles Darwin disse isolerte vulkanske /yene under sin ber@mte
reise jorden rundt med H.M.S. "Beagle", og dette bes/ket skulle fi
avgj@rend,e betydning for utviklingen av hans teorier om utvikling
og arbsdannelse. Disse og andre Oygruppers betydning for biologisk
systematisk forskning halsenere blitt stadig -klare1e.-| 1964 ble det
organisert et internasjonalt forskningspr,osjekt, "Galdpagos Islands
Scientific Project", som i lppet av seks uker det Sret beskjeftiget 65
vitenskapsmenn fra omkring ,et dusin 'land i en hektisk og aktiv
forskningsinnsats pi disse @yene. Pi basis av de vunne erfaringene
og det innsamlede plantematerialet (og eldre herbariemateriale), er
si det foreliggende verket kommet i stand, med assistanse av 30 spe-
sialister ved utarbeidelsen av npkler og beskrivelser.

En grundig innledning gir oversikt over /yenes geografi, geologi,
jordbunnsforhold, klima, vege,tasjonssoner, dyreliv, historie, etc. Med
ca. 80 sider er den mer omfaitende enn man er vant til i finne den
i en florahindbok, men /ker bokens verdi for for'stielsen av disse
isolerte /yenes sEregne naturfonhold. Et ytterligere bidrag 'tril dette
er at rrnan videre finner en farveplansje-avdeling med henimot ett
hundre farvefotos av land,skap, vegetasjon og flora.

Den deskriptive hoveddelen omtaler de 642 arter av blornsterplan-
ter og karsporeplanter som er kjent fra pygruppen (hvorav hele 228
er endemiske), samt 60 underarter eller varieteter. Utt@mmende
beskrivelser blir gitt, og for over halvparten av artene (og minst dn
fra hver slekt) finner man utmerkete sort-hvitt strektegninger. En
forveksling i illustrasjonene b/r pipekes: bildet pi side 525, som
angivelig skal forestille Bixa orellana, viser en Caesalpi,nia (C.
bonduc?).

Familiene b'ehandles alfabetisk (innenfor viss€ store hovedgrup-
per), slektene alfabetisk innenfor familiene, og art€n€ alfabetisk in-
nenfor slektene. Hvorvidt dette er en fordel fremfor en omtale i
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sy$tematisk rektefdlge, flr vae en smaksak; beshktede slekter og
artdr kommer her i et hvent fa,ll ofte langt fra hverandre i boken.

Dessverre er det vel noksl smi sjanser.for at si mange av oss ffu
anledning til i avlegge et bes/k pi aUse fjerne og isoldte /yene, sl
noen mulighet fl e prlve npkler, beskriveiser og luustrasionir i felt
t0r maq vel ikke hepe pl._Men der fprste .skfrvebords.ihntykket'
er-at teksten 

-er 
god og dekkende, kritisk og grundig utarbeidet, i

pakt med moderne amerikamke floratradisjoiei. Ued.Flora of tlre
9*Hp"p"g* Islan&, har vi .ffltt en mod&rre og god. htndbok ril
floraen i et omrlde av stadig betydelig vitenskapefgirrteresae.

Per Sunding
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J/rn Erik Bj/rndalen: IIex aquifolium L. llrnnet i Bamble, Telemark.- (Ilex aquifolium L. recorded' from Bamble, Telemarh, SE Norway')
Gunnar Engegird: Biskop Gunnerus og Flora Norvegica ..:. .-. .

Dag Hongvl: Vasspest, Elodea canadensis Michx. i Jevnaker. (Elodea
canadensis Michx. at letnaker, SE Norway.)

Joar T. Hovda: De amerikanske artene av slekta Epilobium L:.t.llt: lo-
er funnet i Norge. (The American species of the genus Epilobium
L. s.str. f ound in Norway.)

Per M. J/rgensen: Forvillede arter og hybrider av slekten Spiraea i Norge'
(Garden escaped Spiraea species and hybrids in Noruay.)

Ase Myhre: Potamogeton lucens lwnet i S/r-Tr/ndelag. (Potamogeton
l:;'cens found in SQr-TrQndelag, Central Nomtay.) .:.'' '' '

Bj/rn solheim: Mykoplasmasykdommer pi planter. (Mycoplasma di,seases
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