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Scirpus radicans funnet i Vestfold

Scirpus radicans recorded from Vestfold, SE Norway

GUNNAR TANGVALD

Botanisk institutt
Norges landbrukehggskole, 1432 Ao-NLH

KARE ARNsTEIN LYE

Botaniek institutt
Norges landbrukshggekole, r4B2 As-NLH

Iforbindeleemedenstorreundersgkelseoverbueeivaksetg(s@
schkuhrl biologi, har vi rmderegK en god del gunstige lokaliteter. Det lyktee
oss da 6 finne arten pE sju lokaliteter i Vestfold, alle ved eller ner Lfuen.
Dennederste lokaliteten ligger i Larvikby, 0,5 m overhavet (se fig. l), og

den pverste ved Gjgnnesvatn, ? m.

Bueeivakset er dermed kjent fra g UTM ruter (100 t<m21 i Vestfold,
nemlig NL 5,5, NL 6,4 og NL 6, S. Avgtanden mellom Ovre og nedre lokalitet
er 14,6 km i luftlinje og ca. 17 ,Z km langs elva.

I Norge var gcirpus radicans tidligere bare kjent fra Notodden kom-
mune i relemark, og utelukkende pl en 2 km lang strekning fra Heddalsvatnets
nordende tilrrKyrkegardsevjenet'ved Heddal stavkirke (Kaasa 19Bg). Etter vlre
rmdersOkelser er imidlertid arten meget vanlig i Heddal, og vi har kartfestet
over hundre enkeltlokaliteter i dette omridet.

Lokaliteter for Scirpue radicans i Vestfold:

1. Hedrum: NW-enden av Gjpnnesvatn, ? m, NL 5?2,b9?. G.& T. Tangvald
17.8.1975, K.A. Lye & G. Tangvald 28.8.19?5.

2. Hedrum: i bekken ner utlppet fra Gjpnnesvatn, ? m, NL 526,b94. K.A. Lye
28.8.1975.

3. Hedrum: Bratthagen, ved utlgpet av bekken fra Gjpnneevatr, 4 m, NL SgO,bg4.

K.A Lye 28.8.1975.

4. Hedrum: Eftedal, ved Llgen, 3 m, NL 609,b20. K.A. Lye & G. Tangvald
28.8.1975.

Blyttia 34: 113-120; 19t6 113



Fig. 1. Den sprllgete Scirpus radicans forekomsten i Norge. Larvik: 50 m
nord for Gloppe bru, NL 6t2,457.

The southernmost Scirpus radicans @,
NL 612.457.

5. Hedrum: Hedrum prestegard, ved L&gen, 3 m,

G. Tangvald 28.8.19?5.

6. Hedrum: Bommestad, ved Llgens vestside, 2

& G. Tangvald 28.8. 1975.

NL 606,543. K.A. Lye &

m, NL 613,508. K. A, Lye

7. -@j!: 50 m nord for Gloppe bru, ved Lfuens vestside, 0,5 m, NL 612,457.

K. A. Lye 28. 8. 1975.

Soeiologt

Tiltrossforat.EgiIp@erene[sjeldsyntplanteiNorge,harden
ikke spesialisert seg pl et enkelt vegetasjonssamfunn. Tabell I viser fem ana-

lyserte samfixrn fra LAgens bredder og fra Gjgnneevatn. i

I Lanrik vokser Scirpue radicans i et meget artsriK og temmelig

eutroft selskap (fig. 1, og tabell I nr. 1-2). Den har hpg deloingsgrad og gir

i.nntrykk av 8L trives. De mest neringskreveude gamfunnsfrender er trolig
Cicuta viroea, Iyp[r!g!!fo!!9 og Iris pseudacorug. Den lfue hgyde over havet

ogforekomstenavenslikealtnartsom.9@g(hav8tarr)tyderplat
omrldet blir oversvpmt av saltvarm eller brakkvann ved sprtngflo. Analyseflate
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Tabcll l. scirpus radicans - samfunn fra vcstfold. Analyrcrt rutcslorrelsc l0 m2. Iok nr.
I cr fra lawik, NL 612,457, nr. 2 fra Bommestad, NL 619,b08, og nr. 3 fra Gjon-
nesvatn, NL 572,597.
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Polygonum hydropiper
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Salix-aurita
Sparganium simplex
Typha latifolia
Utricularia vulgaris
Viola palustris

Equisetum fluviatile

Calliergon cordifolium
Cirriphyllum piliferum
fhepanocladus sp.

Mnium sp.
Sphagnum sp.
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nr. 2 var noe vatere enn nr. I og hadde ca. 5 cm fritt vann i de lAgeste partier

(28. aqust 19?5). Disse to analyseflatene er sv@rt homogene' men har likevel

et 8e hggt artstall som 38 og 39.

Tabell I nr. 3 viser samfmnet ved Bommestad, like ved E-18 oven-

for Larvik. Her spiller Scirpug radicans en langt mindre framtredende rolle,

og sannsynligvis er ikke de gkologieke forhold s@rlig gtmstige for arten. Det

namme kan man si om lokalitetene ved Hedrum prestegard, Eftedal og Bratt-

hagen. Lokaliteten ved Hedrum prestegard ligger i en lun sgrvendt vik 8v Lfuen,

I august 19?5 var denne vika avstengt fra L8gen slik at blde temperatur€n i
vannet og i lufta m[ vare adsktllig hggere enn like ved LAgen hvor det kalde

vannet ogei vil avkjple lufta, Her vokser Scirpug radicans like ved et Salix

caprea-kratt og fglgende arter ble notert: Carex gracilis, .jq.veg:ig1g, gk-
ceria fluitans, Scirpus (Eleocharis) palustris, @ og

Callitriche sp. En gtgrre delvis vegetasjonskledd sandflate litt nord for preote-

garden irmeholder trolig ogsi Scirpus radicans - aamfunn, men ble ikke under-

sokt av oss.

Plantene ved Eftedal gir inntrykk av I vokse under mer gmstige gko-

logiske forhold. Her danner elva store sandbanker, og innenfor disse fins vitere

spkk med velutviklete sumpsamfirDn.

Fglgende arter ble notert sammen med Efg!g5!!g:
Salix hastata, 1!ggg!!E gt@, $]yg!g-.1[@, Juncus srticulatus, J'

!!li@!g, Scirpus (Eleocharie) palustris, Alisma plantago-aquatica, Qglig
g!51!re, Lysimachia vulgaris, Lythrum ealicaria, Mertha arveneis og Rantm:

culus flammula.

Ved Gjpnnesvatn finner vi de stprste forekometene av.g9!I!usra!liean8

i Vestfold (fig. 2). Som det framg&r av tabell I, nr. 4 - 5, danner planten langt

artsfattigere vegetasjonssamfunn her. Den analyserte flaten nr. 4 er noe vitere
enn nr. 5 og har ca. 10 cm fritt vatn (28.8. 1975), herav forekomsten av vann-
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plantene Lemna minor og utricularia vulgaris, scirpus radicans vokser ofte
innenfor et breiere eller smalere belte av Equisetum fluviaflle og/eller Scirpus
(schoenoplectue) lacustrie. Innenfor scirpus radicans-sonen kan vi igjen finne
et belte av scirpus sylvaticus (tabell tr). Dette forhold viser tydelig at sistne\rnte
art er en mindre utpreget hydrophytt enn gin nere slektning scirpus radicans.
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Fig. 2. Scirpus radicans-forekomsten ved nordenden av Gjpnnesvatn, Hedrum,
NL 572,597. I vatnet utenfor vokger Scirpus (Schoenoplectue) lacustris,
Equis€tum fluviatile, Ngpbarfuteum og Potamogeton natans.

The Scirpus radicans
In the lake, outside the Scirpus
are found: Scirpus lacustris, Equisetum
Potamogeton natang.

uteum,

SPIREEVNE OG SPREDNING

Forelppige resultater av spiringsforspk viser at S. radicans ikke spirer ved

en konstant temperatur pl 21oC, mens en ved konstant temperatur pt 24oC og

naturlige lysforhold fir spiring etter 8-9 dager. Frp innsamlet hpsten 1974

hadde en spireprosent pl over 90.

Frgene er spiredyktige en kort periode om hgsten for sl 6 gE i hvile

fram til april mAned hvoretter de er spiredyktige hele sommeren.

Fruktene holder seg flytende i opptil flere m6neder og kan elledes

spre seg ved transport pA vann. Spredning rned dyr og fugler forekommer nok

ogs8. Ut fra dette er det sannsynlig at S. radicans kan vokse pE flere lokaliteter

enn de gom hittil er registrert.
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KLIMAKRAV

VAre dyrkingsforspk i fytotron viste at S. radicans i naturlig bestand har samme

utviklingshastighet som planter dyrket ved 18oC konstant temperatur og naturlig
lys. ligru ble dyrket i temperaturomrldet Lz - 24oc. Utviklingshastig-

heten pket med pkende temperatur. Ved konetant temperatur pl 12oC foregikk
det en normal vegetativ vekst, men uten at plantene utviklet avleggere i tppet

av normal vekstsesong. Det ble utviklet blomsterstand 1. lr bare ved 12oC

(vernaliseringseffekt), men sE seint i vekstsesongen at det ikke var mulighet

for modning av frp. Ved 21 og 24oQ gikk veksten sE langt at fprste generasjon

avleggere utviklet en ny generasjon avleggere.

Notodden, hvor arten har sitt andre utbredelsesomrlde i Norge, er
kjent for sitt kontinentale klima. I den tiden den meteorologiske stasjon i Not-

odden var i drift (1926-1931), var den m8nedlige gjennomsnittstemperaturen

for juni, juli og august 0,?, O,? og 0,6oC hggere enn i Gvarv. I Larvik-omrldet
har det ikke vart noen meteorologisk stasjon i drift, men vi har sammenlignet

temperaturregistreringene kl. t200 pi Brannvakta i Larvik og BrannvaKa i
Notodden.

Disge dataene viser at for de siste L0 Ar (1966-75) ligger gjennom-

snittstemperaturen for Notodden 2,4oC liuni; og 2,6oC (juli) hgyere enn i Larvik.
Det er selvsagt vanskelig fra disse temperaturdataene I si noe om de mikro-
klimatiske forholdene pE voksestedene, men det er i alle fall sikkert at klima-
forholdene i nedre del av L8gen er mindre gunstige enn ved Notodden. Forhold-

ene ved Gjpnnesvah er nok gtmsligere med hggere luft og vanntemperatur enn

ved Larvik, men om de er like grmstige som ved Notodden er heller tvilsomt,

TAXONOMI

De systematiske skillekarakterer mellom de to nar beslektede artene Scirpus

radicans (buesivaks) og S. sylvaticus (skogsivaks) er behandlet i Lid (1974) og

Hylander (1966), men ikke helt uten feil. Fullvoksne planter er selvsagt lette
i bestemme, mens unge planter krnapt kan bestemmes etter disse forfattere.
Hylander (op.cit. p. 14) skriver slledes t'Liknr. f [dvs, S. eylvaticus]
men med ngt. smalare (vanl. 6 -10 mm breda) mprkgrpna bladekivort'. Vlre
underspkelser har derimot vist at S. radicane p& sine naturlige lokaliteter har

mer gulgrpnne blad enn S. g,vlvaticus. Foruten fargen kan de imidlertid ogs8

lett skilles pi at de har forskjellig bladtverrsnitt. Da Hylander oge8 har blandet

sammen flere andre kriterier, elik som ntr han feilaktig skriver at de yngle-

knoppdannende skuddene er sideskudd, skal vi komme tilbake til dette i et

storre arbeide.
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DISI(US.ION

Vi skal lkke her prgve I framsette for mange teorier anglende forekomsten

ved Lfuen. Scirpus radicans kan ha vokset i Vestfold i lang tid, selv om vAre

lokaliteter lE under hav i do postglasiale varmetid, da planten kunne ha hett

en vid utbredelse ogsl i Norge, eller den kan ha sprefr Eeg hit i forholdsvie ny

tid. Deesverr€ ser det ikke ut til at botanikere har vart ved Gjpnnesvatn og ved

Llgen tidltgere, el det er temmelig vanekelig E avgjgre om innvandriDgen er
res€ut eller ikke.
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Potamogeton crispus funnen i Telemark

Potamogeton crispus found in Telemark, South Norway

LEIF MALME

Skrabben 1 C,

OsIo 6

Potamogeton crispus L. vart lenge rekna for t. vera ein svert sjeldsynt art i
norgke imsjgar. Han var sikkert kjend berre fr8 Steinsfjorden i Buskerud og

Borrevatn i Vestfold, Blytt sitt fimn frt Stavanger vart rekna som usikkert,
men er seinare verifisert som art. Det er likevel ikkje til no fprt noko eikkert
prov for om arten er epontan eller tilfeldig innfgrt i Mosvatnet (Lye 1965,

RPrslett 1964).

I dei seinare E'ra er Potamogeton crispus funnen pl fleire nye lokali-
tetar, serleg i Rogaland, men han er og funnen i Bergen (Solheimsvatnet) og i
Vest-Agder (Gilsvatuet) .

Sommaren 1974 botaniserte eg i den egrlege delen av Norsjp i Tele-
mark, og fann dll Potamogeton criepus ved utlppet av Strandelva. Planten voks
i ein liten bestand saman med Potamogeton alpinus, P.na1lang og P. perfoliatus.

I elvekanten voks Equieetum fluviatile og Sparganium ramosum. I bulcta ved

elveutlgpet er det eit stprre igjengroingeomride. Den dominerande arten var
der, som elles og pE liknande lokalitetar i Norsjp, Equisetum fluviatile (Malme

& Skulberg 1974). Andre vanlege artar var Calamagrostis canescens, Carex

@, Lvgimachia thvrsiflora, Scirpug eilvaticus og Typha latifolia. Scirpus

lacustris forekom noksl sparsamt. Pi noko djupare vatn var Myriophyllum
alterniflorum den dominerande arten saman med Igodtes echinospora.

Botnsubstratet pi lokaliteten bestod av eit pvre gytja-liknande lag med
fin sand (mjele) under. vassdjupna var pE observasjonsdagen 10s cm. Det var
til dels sterk algevekst og ei tydeleg eutrofiering av omridet. Ei medverksnde
lrsak til dette er truleg at strandelva er resipient for husholdningskloakk.

Potdmogeton crispus ml reknast som ein kravfull art, og fgrekjem
i meir og mindre eutrofe innsjpar (Rprslett 1964, Skulberg 1965). Den gterke

spreiinga pE Jeren i dei seinare lra kan ha si lrsak i at innsJgane i dette om-
rldet har synt tydelege eutrofieringgtendensar som fylgje av avrenning frl

Blyttia 34: l2L-r23i 1976 LzL



jordbruk og kloakKilf9rsle. Men ein mE heller ikkje sjl bort frl at gransktnga

av innsjpane og har auka i desse flra.

Hylander (1953) hevdar at Potamogeton criepus tkkje er funnen fertil
i Norge. Dette er feil. B&de Baardseth (1943) og Skulberg (1957) fann fertile
eksemplar henholdsvis i Steinsfjorden og Borrevatnet. Det same gjeld belegg

frl Solheimwabet og mitt fimn frl Norsjp (frukter).

Potamogeton crispus kan og formera seg vegetativt ved hjelp av sA-

kalla vinterknoppar (turionar). Desse kan vera opp til 5 cm lange med frt tre
til sju noko tjukke, hornaKige trekanta blad med piggar i kanten. I fylgje Scul-

thorpe (1967) utviklar dei eeg ofte straks dei er lgyste frl morplanten. Hoved-

funkejonern ser slleis ut til I vera vegetativ formering og ikkje overvintring.

Det er mange som har plvist at vaseplantar kan spreiast fri innsjp

til innsjp av fuglar (cfr. Sculthorpe l. c. ) , Det er og truleg at begtanden i Nor-

sjg er etablert pl denne mlten. Arten er ttl no ikkje funnen hggare oppe i vaes-

draget, sl spreiing med vatu ml fgrebels utelatagt.

Nlr har sE etableringa i Norsjp gltt fpre seg? Rprslett & Skulberg (19?0)

botanigerte i same omrldet i 19?0, og dE vart ikkje Potamogeton crispus funnen.

Ein ml sjplsagt relora med at artar som fprekjem berre pl ein liten lokalitet

lett kan verta oversett, men det er sannsynleg at etableringa har g&tt fpre seg

i tideromet 1970-19?4.

SUMMARY

Potamogeton crispus L. is reported from the lake Norsjg in Telemark county,

South Norway. This waterplant is rare in Norway, and the locality is new to

Telemark. Ecology and dispersal problems are discussed, and it is suggested

that increased manuring and sewage disposal are provlding new habitats for
eutrophic waterptants in Norway.
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Norsk Botanisk Forening

HovEDroRENrNcENs ARsunr.otllc lg?b

NBF hadde pr. 31 . t2.rg71 i alt 97b medlemmer, derav 1 eresmedlem. zg livs-
varige, 783 A-medlernmer og 91 B-medlemmer, mena 22var direKe medlem-
mer av hovedforeningen.

styret har hatt fplgende sammensetning: sigmund sivertsen (Trpnde-
lagsavd.) formann, Grethe Rytter Hasle (psilandsavd.) kasserer, Elmar Marker
(@stlandsavd.) sekreter, olav Balle (vesflandsavd.), per Arvid Asen (sprlands-
avd.), Peder skjeveland (Rogalandsavd.) ogKarl-Dag Vorren (Nordnorsk avd.).
Medlemekartoteket har vert ved Nordnorsk avdeling. Redaktgren for rrBl5rttiarr

har vart Per Sunding

NBF har i lgpet av 6ret avgitt diverse utralelser i forbindelse med
naturinngrep av forskjellig slag. Ellers har virksomheten vert konsentrert til
de enkelte lokalavdelinger.

0STLANDSAVDELTNGEN
.A,Rsunr,orNc 19?s

@stlandsavdelingen hadde pr. g1 .12.19?b 461 medlemmer, derav I aresmedlem,
61 livsvarige, 366 A-medlemmer og BB B-medlemmer. I Erets lgp har 89 meldt
seg inn og 7 meldt seg ut. Foreningen har fltt melding om at siviling. otto
Sandberg er avgltt ved dpden siden siste Arsmgte.

styret har hatt fplgende gammensetning: Finn wischmann (formann),
Reidar Elven (viseformann), clara Baadsnes (kaeserer), Elmar Marker (sek-
reter)., sigrid Eie og Bjarne Mathiesen (styremedlemmer). Avdelingens repre-
eentanter til NBF?g etyre har vart Grethe Rytter Hasle (kaseerer) og Elmar
Marker (sekreter).

Det har vert arrangert 6 dagsekskursjoner, L weekend-ekskursjon
til L,pten og sommerekskurejon til Oppstryn.

Det er holdt 6 medlemsmpter samt markering av NBFrs 40-lrs dag.
5. februar: Arsmpte. Arsmelding og regnskap ble opplest og godkjent

clara Baadsnes ble gjenvalgt som kagserer. Bjarne Mathiesen ble gjenvalgt
som styremedlem, mens sigrid Eie ble valgt som nytt styremedlem etter @ivind
wiik. som ny revisor etter Grethe Jensen ble valgt steinar sjgborg. som repre-
sentanter til NBF's styre ble valgt Grethe Rytter Hasle og Elmar Marker,
henholdsvis som kasserer og sekreter. varamenn er Finn wischmann og Rei-
dar Elven.

Finn wiechmann redegjorde for sommerens ekskursjonsplaner til
Oppstryn.

trGlimt fra Kapp Verde-pyene - prkenpyene i Midt-Atlanterenrr Fore-
drag med lysbilder av per Sunding.

Blyttia 34: L2E-LE4; L976 125



Regnskap for 1975

N. B. F. Tape- og vinningekonto

Kontorutgifter
Bidrag til Blyttia
Diverse
For meget innteKs-
f.ort 1974

kr
It
tl

tt

155,30 Kontingenter kr. 6,232,50
8.870,40 90Vo av obligasjons-

112,00 renter, Livsv.medl.fond 454,50
Renter Oslo Sparebank kr. 203,63

226,00 Salg av Blyttia tt 292,50
Underskudd f 2.240,57

kr. 9.363,70kr. 9. 363,70

LivsvariEe nedlemmers fond

Behol&ringpr. 1.1.75:
Obligasjoner kr. 9. 000,00
Oslo Sparebank 'r 7. 171,50
l0% av obligasjonsrentertt 50,50
Renter, Oslo Sparebank rt 295,35
fJytt medlem r' 300,00

kr. 16. 81?,35

Obligasjoner
Beholdning i Oslo
Sparebank pr. 1. 1

kr.

76il

9 . 000, 00

7. 817,35

kr. 16.817,35

Status pr. 31.12.75

AKTIVA

Kontanter kr.
Innestlende poetgirokto. "
Innestlende i Oslo Spare-
bank kto. 231737-4 rr

kto. 375792-0 "
Obligasjoner i Asker og
Berum Kraftselskap,
p8lyd. rr

Obligasjon i Eksport-
Finane 1971, pllydende
Gamle skrifter

Erltng Nordli
(siSn.)
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PASSIVA

Livsvarige medl. fond:
Oslo Sparebank ?. 81 7 , 35
Obligasjoner 9.000,00kr. 16.817,35

114,00
378, 34

4.944,67
7. 817, 95

8. 000,00

il 1. 000,00
tt 1,00

kr.22.255.36

Oslo, 21. januar 1976

Grethe Rytter Haele

(siCn')

Revidert og fimnet i orden, 29. januar 1976

Driftskonto:
Kontanter 114,00
Postgirokto. 378,34
Bankinnskudd 4.944,67 rl

Gamle skrifter rr
5. 43? , 01

1, 00

kr.22.255,36

Steinar Sioborg

(siSn.)



5. mars: rtPlanKonalger og eleKronmikroskopit'. Foredrag med

lysbilder av Grethe Rytter Hasle.

9. april: I'Hvorfor finner vi fleet sjeldne planter p& kalk?r' Foredrag
med lysbilder av Krigten Klaveness.

8. oktober:?rGlimt fra orkid6kongTeasen i Frankfurt 19?brt. Foredrag
med lysbilder av Finn Wischmann.

15. oktober: trSvampar som fanerogamsystematiker'r. Foredrag av

J.A. Nannfeldt. Fellesmpte med Norsk soppforening.

5. november: rrKulturbetingede plantesamfunn i Oslo-omre.detr'.
Foredrag med lysbilder av Stig Pallesen. - rrVerneverdige myrer i Orkdalr.
Foredrag med lysbilder av Tor @istein oleen. Begge foredragsholderne var
vinnere i konkurransen ilUnge forskerert, og de presenterte her sine prisopp-
gaver.

Det har vert,25-78 personer tilstede pl mgtene som har vert holdt
i Biologibygningen pl Blindern. Etter motene har det vert selskapelig samvar
med te og smgrbrgd.

2. desember: 40-lrs jubileum. Arrangementet ble holdt i Samfunns-
hus veet pE Rga, og det var 58 personer ttl stede. oslo-bryggeriene spanderte

91, og det ble ellers servert spekemat, kaffe og kaker.
Ved Universitetst i Oslo ble det hpsten 1975 arrangert r'.A,pne dagerrr.

NBF, @stlandsavdelingen, deltok her med informaejonsmateriell for NBF.

Ekskursjoner 1975

25. mai: til semsvaDnet. Fellesekekursjon sammen med Norsk soppforening.
Turen skulle dekke karplanter, moser og sopp. Ca. b0 deltakere mgttes i
strilende maiver pl Hvalstad stasjon. Turen gikk oppover Klolsen der vi ved
en gammel hage samlet Veronica perslca. opp aseida er det rik brunjord med
innslag av edle lauvtrer som hassel, sommereik, alm, lpnn, lind og aek.

Noen sensasjonelle funn gjorde vi ikke, men den rike Asker-vegetasjonen gjpr
alltid et visst inntrykk. Av bedre ting kan nevnes Ribes alpinum og Lathraea
squamaria. Heller ikke av moser bte det funnet noe serlig oppsiktsvekkende,
med unntak av Hylocomium pyrenaicum som har en subalpin utbredelee.

vlren er jo morkeltid, og det ble funnet B arter: Gyromitria esculenta
(sandmorkel), Neoryromitria gigas (bleik sandmorkel) og Discina perlata (flat-
morkel). (Ingen er egnete matoopper. De to fgrste inneholder det giftige gyro-
mitrin som sjpl etter grundig fowelling av fruktlegemene kan finnes i store
nok mengder til a gi leverforstymelser.) Den eiendommelige soppen sclerotinia
tuberoga (symrebeger), som alltid parasitterer pA jordstengler av kvitveis, ble
funnet pl en lpen slefre.

Turen endte for de flestes vedkommende pl vollene mot Semsvann,
der Geranium pvrenaicum og chenopodlum bonus-henricus finnes i til dels
store mengder

Klaus Hpiland Odd Roseng
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1. juni: til Kolsfls. Mellom Valler st. og Dalivann ble det anle&ring til I demon-

strere vanlige bregner, urter og lovtrar. Av det vi fant i okogen eller p& vei-
kantene her kan nevnes: Equisetum hyemale, .Ealix pentandra, @!e!ql4!illlgj!g,
Viola collina, @!amlrab!!!g, Lath.yrug eylvestris, .@ og Primula veris.
Ved Delivann var vegetaeJonen ennl lite utvtklet, og vi sl bl. a. Thelypteris

p!g'1!1!g, Scirpus lacustris, Calla palustrie,.@!31g1qg!gg!p, -$91g@
!g!!9!!31!q, og pt myr blomstret Rubus chamaemorue. Fra Dalbo gikk vi et

stykke opp i gstsiden av Kols8s og fulgte stien syd-sydvestover i retning mot

Toppls. I lia fant vi bl. a. Polygtichum lonchitig, @,
P. verticillatum, .Miliumeffusum', I@!@,, @, 9@
avellana, Ulmus glabra, 4glgggj@., @, -sgpg!!g3

rypj]lg, Ranunculue auricomue, L&glig, Dentaria bulbifera, s!4!g!]!!g,
Sanicula europaea, leltllgg-gquamaria,, @, -@
og Viburnum opulus. Utover formiddagen kom det noen ubetydelige reglbyger,

men det ble mer regn mot slutt€n av turen. 12 deltakere.
Jon Kaasa

13. -15. juni: weekend-ekskursjon til Lpten; oppholdssted Rokosjpen Camping.

Fra N . B . F. I 0 deltagere, den lokale befolloing deltok med et vekslende antall

personer.

13. jrmi: til Rokobetget, hvor gabbro i berggrtmnen gir grunnlag for
en ganske bra flora: Ligtera ovata, @ og@,
Briza media, Carexerjce1lorum, Corylus avellana, Hepatica nobilis, Thallglrum

-gi@, Daphne mezereurr, !]gg1@!!g, $]4!ry]gog CrePis

praemorga.

14. jrmi startet vi ved Solberg, hvor forholdene minner endel om

Rokoberget. Her finnes ogsl flere av de artene som er nevnt derfra, dessuten

G:rmnadenia conopsea, Sgl!g3]a!91g]!9!!g, $!4pjp!g, .@p@!g4q
.S)lschliang, Arnica montana og Lapsana communis. Neste mal var et skogaarti

ved Velt-Bronken, hvor det vesentlige utbytte ble skogsplanter som Dactylorhiza

@!!, Goodyerarepene, @:<!cllg, @, -@ru,
EIN, Viola mirabilis og Lactuca alpina. Tilslutt Stenetsen hvor vi bl. a. fikk

forevist slangegran, Picea abies f. virgata; ellers kan nevnes @!qj49.g,
Torilis iaponica, I{sneggeun:jflora, Btore mengder Veronica verna i kanten av

en eng som 1A brakk, Plantago media, 1\!g'.9, Arnica montana og Crepis prae-

morga.

15. juni: f0rste avstikker til en myr ved Rokoenga: adskillig Phrag-

@, endel carex flava, og noen f[ eksemplarer@q]g@ som

- til tross for grgfting - holder stand her. Neste stopp ved Sandbekkmyra nord

for Rokoejgen, hvor Drosera intermedia har sin innergrense pl @stlandet; her
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finnes ogsl Juncus stygius. Ved Bjgrnbekkoia pE sydsiden av Rokosjpen vokser

Carex loliacea og C. disperma, ved Svarttjer,r Rhynchospora fusca som like-
ledes er ner sin innergrense. Videre fikk vi glede oss over den rpde parasoll-

mosen Splachnum rubrum. Ved en kilde litt lenger mot gst finnes rikelig Carex

disperma sammen med Equisetum scirpoides som her har sin sydpstgrense pl
@stlandet. Finn Wischmann

5.-12. juli: Sommerekskursjon til Stryn. 12 deltakere. Teknisk leder: Bjarne
Mathiesen, botanisk leder: Halfdan Rui, Innkvartering pE Oppstryn pensjonat.

Gode bekvemmeligheter, utmerket mat og rimelige priser.
Under hele ekskursjonen var vi begunstiget av strllende sommervar.

I Stryn hadde det vert nok av fuktighet pE viren og forsommeren Vegetasjonen

var derfor enestiende frodig overalt.
6. juli: Til Flo pi nordsiden av Strynevatnet. Malet var i fprste rekke

I finne Cephalanthera lonEifolia som var funnet der i 19?4. Letingen var dess-

verre forgjeves.

Ett parti dro til fjells og fant en nokst triviell fjellflora.
Liene ned mot Strynevatnet var imidlertid delvis meget rike. En

girdbruker, Jakob R. Flo, som anviste oss parkeringsplass, viste seg i vare
botanisk interessert. Han tok med seg 3 av deltakerne i Lia pstover (innover)

langs en gammel geitesti med frodige lier. Han vigte oss der bl. a. Asplenium
ruta-muraria og A. septentrionale, Carex pairaei og C. atrata, Orchis magcula,

Cotoneaster integerrimus, Crataegus ifr, cal.vcina (ster.;, Astragalus glyc.yphyl-

lus, Lathyrus niger, L. pratengis og L. silvestris.
Vest for Flo kunne vi gA i veikanten og firme Polystichum lonchitis,

Milium effugum, Festuca altissima og F. gigantea, Bromus beuekeni, Brachy-
podium silvaticum, Rumex obtusifolius, Cardamine fle4uosa, Digitalis purpurea,

Veronica arvensis, Campanula cervicaria, og litt opp i den bratte lia Epipactis
helleborine. Det var vel den rikeste lokaliteten vi besgkte.

7 . juli: Vi dro fprst til strandengene i Stryn. De viste seg svert fuk-
tige og ganske anderledes enn vi hadde tenkt oss dem. vi var serlig interessert
i i lete etter Centunculue minimug som Finn Wischmann tidligere har fulnet
der. Vi fant den ikke. Av artene kan nevneg Calamagrostis neglecta i mengder,
.Scirpus rufus, Carex pulicaris, Montia fontana, Cochlearia officinalis, -Ep!!g-
bium glandulosum, Angelica litoralis, Lysimachia th.yrsiflora og Scutellaria
galericulata.

Der€tter bespl<te vi gteinete strender ved Faleide. Her fant vi
sieglingia decumbens, Allium oleraceum, crataegus curvieepala, sorbus hybrida,
Conopodium majus og en praktfull koloni av hvitblomstret Vicia sepium.

Etter at lunsjen var inntatt, dro vi videre til Markane for i botanisere
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pl myrer. De viste seg dessverre sure og artsfattige. Ved Langsetvatnet (og

girdenl fant vi bl. a. Lycopodium inundatum, Isodtes echinospora, Scheuchzeria

pqlqlglg, Rhwchospora alba og Lobelia dortmanna.

Vi dro videre til Sindre hvor vi botaniserte i noen fuktige myrer og

langs noen tjern uten iL finne noe nevneverdig. En siste stopp ved Ytreeide pA

hjemtur braKe oss Bromug inermis og Quercus robur.

8. juli: Tur til Erdal, stopp ved pverste glrd og til fots opp til Store-

setra under Jostedalsbreen. Herfra nerrnes: Carex capillaris, C. flava og C

vaginata, Tofieldia pusilla, Dactylorhiza fuchsii, 9grgl@liza !444q, -@!l-
culus platanifolius, &!ictrum3!pig, Ei!gg-@i4es og S' caespitosa

og Myosotis decumbens.

Om ettermiddagen dro et parti til lia opp for Sandbu. Her fantes

Asplenium viride, Paris quadrifolia og Saxifraga aizoides.

9. juli: Til Loen. Vi oppspkte fprst strandengene ved sjgen i Lovika.

Her fantes bare en triviell flora uten interessante innslag. Etterpi kjprte vi til
Loenvatnet hvor vi dro opp i de sgrvestvendte liene innenfor Vorneset, langs

bekken gst for Sande. Her fant vi atskillig nytt, og ellers en del gode arter, bl.

a. Polystichum braunii, EgiruEdg@g, carex flava, !@!!yeqca,
Stellaria alsine, @!qja@!!]!q, Saxifraga aizoidee, @3igg!51!1!g,
Lathyrus vernus, Geranium lucidum, ylglg UqE, @
og E. lactiflorum, &jlg$gJtrl&riq, Iar1|d-aalgill,q og Campanula latifolia

10. juli: Pi nytt til Flo for I lete etter Cephalanthera, - ogsi derure

gang, forgjeves. Etter forslag fra kjentfolk i Flo lette vi ni under ilKvitbergetrl

- en rasmark et stykke lenger vest for Flo. Ura nedenfor hadde en relativt rik
flora med alm og hassel. Utbyttet ble bra med bl. a. Asplenium ruta-muraria,

Epipactis atrorubens og E. helleborine, Platanthera chlorantha, Descurainia

sophia, Dentaria bulbifera, 1@!!g 1t!@, Er.ysimum hieraciifolium, Eg@
33p!9clg, Potentilla crantzii, lglryrgg_$g., L. silvestris og L. vernus,

Epilobium hornemannii og E. lactiflorum og Sanicula europaea.

11. juli: Vi dro opp den gamle setervegen fra Jpl bru nedenfor Vide-

seter gjennom Skjerdingsdalen til Skjerdingdalsetra. Pl nedtur gikk en del av

deltakerne gjennom den nye vegtunnelen p& 2* km fra Skjerdingdalsetra til
Videseter.

Vi fant en ganske bra fjellflora hvorfra nevnes: Botrvchium lunaria,

&g_g!ry, Carex capillaris, Jry5-.1!1!g!g1gie, G,vmnadenia conopsea,

Leucorchis albida, @, @!ig!rg!q-4Pin.tm, Saxifraga

oppositifolia og S. caespitosa, @, @!gg fr@3qs,
Erigeron acre og E. boreale

12. juli: Hjemreise. Sluttresultat: 468 karplanter.

Halfdan Rui
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24. august: til Nordmarka. Ca. 20 deltakere startet fra Skogen stasjon. Vege-

taojonen her er svert triviell med bliber-granskog (Eu-Piceetum) som den

vesentlige vegetasjonstypen. En del vanlige gras som Deschampsia caespitosa,

Poa pratensis, Fegtuca rubra, Calamagrogtis arundinacea og Nardus stricta
ble demonstrert. Vi s& ogsl litt p[ sammensetningen av en vanlig blibar-gran-
skog. Ved Skomakertjern sar vi pl forskjellene mellom minerotrof og ombrotrof
myr, og demongtrerte myrstruKurer som lpsbunn, mykmatter, fastmatter,
tuer, flarker og hpljer. Disse tingene ble gjentatt ved Aurtjernene n&r Lpren-
seter, som inneholder vel utviklete myrer. Vi gikk forbi Tryvannstua irul til
Slahern og Blankvatn. Disse to gtedene ligger pl kambro-eilur-bergarter, og

danner botaniske troaserrr midt i den relativt sure nordmarkitten (som er Nord-
markag dominerende eruptive bergart). Vegetasjonen skifter bratt fra triviell
granskog til enger og bakker med rik, kalkkrevende plantevekst: Crepis prae-

morsa, Thymus pulegioides, Plantago inedia, Arrhenaterum pratenge, Briza

E!!!3, Gvmnadenia conopsea, Gentianella campeetris. Myrene ved Blankvatn

har.kalkholdig grunnvann og kan karakteriserea som ekstremrikmyrer. Av
karplanter kan nevneg : Eriophorum latifolium, Dactylorchis incaralata,

Dactylorchis traunsteineri, Carex appropinquata, @ex buxbaum!!, @
flava. Av moser la vi merke til Sphagnum teres, Sphagnum warnstorfii, }\-
della squarrosa, Calliergon trifarium, Scorpidium scorpioides som alle regnes

som rikbumsindikatorer. Midt i ei Sphagnum warnstorfii-tue vokste en del
fruKlegemer av soppen Geoglogsum glabrum (myrjordtunge). I Blankvafir vok-
ser det mye av en sjelden kransalge, Chara strigosa, Vi gikk om Lprenseter
ned til Lorensetertjerr der vi besl oslomarkas eneste lokalitet for schoenus

ferrwineus (brunskjene) som degsverre fgrer en irurbitt kamp mot store tuer
av blant annet Molinia coerulea. P[ flytetorver fantes Rtr.ynchoepora alba. Vi
gikk i raskt tempo om Ullevllseter ned til Sognsvahr stasjon. Ved utgangen fra
Majorstua stasjon mot Sprkedalsvegen ble trolig turens beete funn gjort: Vitis
vitifera (vinranke) som adventivplante eammen med Galinsoga ciliata i asfalt
ved en huevegg.

Klaus H/iland

31. august: til Ramndalskollen i Nittedal, Etter tordenvar og skybrudd pi mor-
genkvisten bedret varet seg, og de 18 deltakerne fikk en fin tur, - i gummistpv-

ler, men uten regntgy. Fra Strpm bru fulgte vi bygdeveien og bekkedalen via
Berg og Vinsrud over toppen av kollen ned de bratte skriaingene til Spndre

Ramndalstjeffi, og videre en bllmerket skogsvei forbi Nordre Spenningsby til-
bake til Strpm" Fra tidligere krysslister, opptatt av Rui i 1932 og Wischmann
i 1967, visste vi at ca. 275 arter karplanter var notert fra ekskursjonsomrAdet.

Vi gikk irur for dels I gjenfinne disse (vi fant mange, men slett ikke alle), dels
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I gjOre nyfunn, og det var i grunnen det moreomste (vi fant 37 'rnyetr arter).

V&re beste nyfunn var @3g]q (Nitelva ved Strgm;, Sparganium simplex

og Potamogeton alpinus (Berg), Epipactis helleborine og Galium odoratum

(kambrosiluren ovenfor Vinsrud, 240 henholdsvis 260 m o.h.), Alopecurus

aequalig, Carex globularis og Parnaesia palustris (alle tre like pst for Sgndre

Ramndalstjern), samt ugrasene Hesperis matronalis, UgC!!.@lgg!!g,
Melilotus albus, Aethusa cynapium, Chaenorhlnum_nq!!5, Senecio vigcosug

og Sonchus asper. Ellers var hele turen preget av myriader av Calamagrostis

arundinacea og ganske rikelig med C. canescens. Vi lette intenst, men for-
gjeves, etter huldregras i nordpstskr6ningene ned mot Spndre Ramndalstjern.

Anders Danielsen

7. september: lavtur til Isidalen i Berum, fra Bjprumsagen til S. Kjaglia.
Jeg hadde egentlig tenkt i legge turen videre om Holmevann - Sollihggda, men

under en oppgang dagen fpr fant jeg at ruten S. Kjaglia - SoUihggda ga meget

lite nytt, og dertil var den anstrengende nok med den store stigningen til Hol-
mevann. Ruten var dertil forbausende fattig pfl epifytflora, tiltross for at det

var nok av gamle trer. Serlig pflLfallende var dette for skjegglavene, Man mi
nok lenger vest p& Krokskogen for I finne den rike floraen.

Selve Isidalen er heller ikke rik i s6, henseende, viste det seg. Det

er vel et bedre temeng for moser. Den beste lokaliteten var en otorstenet ur,
meget rik pA Chdonia, - om ikke slaL mange arter. Her fant vi bl. a. Cladonia

metacorallifera Asah. , en art som nylig ble rapportert som ny for Europa.

Den minner nermest om en ritnende C. coccifera, fordi den er sl svart p& de

barkl0se delene. Sikreste skillet fra C. coccifera er at den er UV+ (lyser under

kvartslampen). Karakteristisk for Isidalen er den store mengden av skriftlav,
Graphis scripta, pt forskjellige lgvtrar og en knappenElslav, Coniocybe fur-
furacea pi skyggefulle klipper. Det forteller jo litt om skygge og fuktighet.
Det ble funnet 57 arter.

Halfdan Rui

13. september: moseekgkursjon til traktene nordpst for Maridalsvatn L0 del-
takere mptte fram ved Snippen stasjon i strllende hpstver. Pl steinurene ved

stasjonen ble flere vanlige tgrkemoser demonstrert samt navlelaven Umbilicaria
hirsuta som vokste pi bergveggene i store mengder. Herfra fulgte vi en tpmmer-
vei et lite stykke sydover. Langs veikanten var bergveggene enkelte steder
svarte av noe som sE ut som gotmose, men gom viste seg 6 vere skorpelaven
Cvetocoleus niger. Vanlige moser pi bergveggene ellers var Diplophyllum
albicans, R"acomitrium heterostichum, Plagiothecium curvifolium, .@p!!5!!g
mougeottii og Polytrichum formosum. Pi en grasbakke like ved sto bl. a.
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Hylocomium umbratum og Rhodobr.yum roseum.

Videre tok vi av en merket turlpype over Merrahaugen og gstover

mot sinoberhytta. P& oppstigningen til Merrahaugen stanset vi ved et lite inter-
mediert sumpmyrkompleks, ca. 350 m o.h. Foruten kystmosen plagiothecium

undulatum var Sphagnum russowii, S. flexuosum, S. centrale de mest dominer-
ende torvmoser. Dessuten fantes ogsi den mer sjel&re S. auriculatum var.
rufescens som gjerne vokser pA slike partier som er oversvpmmet av myrvann.
I en frodig skyggefull bekkesump pi toppen av Merrahaugen med bl. a. turt kom
vi over den mindre vanlige levermosen Riccardia multifida.

Fpr Sinoberhytta, som tjente som matstasjon, tok vi en sving innom
ei lita kalkmyr rik pE Hammarb.ya paludosa. Av moser dominerte flere gode

kalkindikatorer som Campylium stellatum, Sphagnum warnstorfii og S. contor-
tum.

Pi en langstrakt, intermedier myr like syd for Sinoberhytta pAviste

vi flere nye torvmosearter, f. eks. Sphagnum fallax, S. subsecundum og S.

majus., Fra Sinober fortsatte vi turistlpypa sydover til Granberget og derfra
vestover mot Barlindisen. Med unntak av den vakre blodmosen, Calliergon
sarmentosum (nordlig art) inneholdt myrene sydvest for Granberget trivielle
moser typisk for fattigmyrvegetasjon.

Vi fortsatte sydover igjen og kom ned i den fuktige og skyggefulle
Styggedalen som kunne varte opp med en rik moseflora. I bunnen var det et

bekkedrlg med frodig hpgstaudevegetasjon, og her vokste en rekke sumpmoser

som Mnium medium, Chiloscvphus polyanthus, Brach.vthecium rivulare,
Conocephalum conicum, Calliergon cordifolium, Plagiothecium ruthei, og den

subalpine kildearten Br.vum weigelii. Pi kampestein og innunder berghyller
fantes Bartramia halleriana, Jungermania cordifolia, Lepidozia reptans samt
et par suboseaniske levermoser, Mvlia ta.ylorii og Bazzania trilobata. @verst
pi irrigerte berghyller dannet Sphagnum quinquefarium renbestand. Ellers
skal nevnes masseforekomst av sparganium minimum og potamogeton alpinus
i bekken som renner ut av Styggedalen. Vi rakk s8vidt fram til Solemskogen

fpr det mprknet. Totalutbytte ca. 80 arter.

Arne Pedersen

S@RLANDSAVDELINGEN

Ansl,rrlowc 19?s

Sprlandsavdelingen hadde pr. 31. desember 5b medlemmer hvorav g var stu-
dent- og husstandsmedlemmer.

Pi Srsmgtet 14. april ble dette styret valgt: per Arvid i.sen (formarur),
Haakon Damsgaard (viseformann), Iagvald Haraldstad (sekreter), Jprgen Fidje-
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land (kasserer) og Olav Simonsen (revisor). Sgrlandsavdelingens representant

i hovedforeningens styre: Per Arvid Asen. Ekskursjonsnemnd: Johs. Johannes-

Ben, Jon Nuland og Olav Simongen.

I lppet av iret er det holdt to mpter og arrangert tre ekskursjoner.

14. april: Lektor Kntrt Halvorgen: "Plantenes ukjente fplelsesliv".
Klseri om parabotaniske fenomener som iltankeoverfpringertt o.1. emner som

lerebgkene hittil ikke har vfuet I behandle, LeKor Haakon Damsgaard viste
til slutt fargelysbilder fra Sprlandets flora. Oppmgte 66.

3. november: Lererskolestudent Jostein Andreaggen: ttGlimt fra
norsk fjellflora (hovedsakelig fra Dovre)il. Kleeri med fargelysbilder. Oppmgte

ca. 40.

Ekskursjoner 1975

19. juni: Ettermiddagsekskursjon til Myren gtrd flike vest for Hannevika) i
Kristiansand. 14 deltakere. Parken er anlagt for ca. 100 lr siden sl en del

trar, spesielt bartrerne er blitt ganske store. Mest bemerkelgesverdig er en

Sequoiadendron giganteum med en omkrets pA 143 cm i brysthgyde. Det viste

seg at den bar kongler, antagelig for lprste gang. Av andre store trer kan

nevnes en Picea orientalis og en Tsuga heterophylla. Den siete var tydelig

skadd av rpyk fra industrien i nerheten. Av viltvoksende planter i hagen ble

det observert Berberis vulgaris, Veronica filiformis og Arrhenatherum elatius.

Festuca gigantea vokgte tidligere ved et lite basseng, men etter at det ble fylt
igjen, er den gatt ut.

22. jwri: Dagsekskursjon til Hidra utenfor Flekkefjord. 11 deltakere.

Selve ekskursjonen startet ved Ferjeleiet Lauvnes pi Hidra hvor vi noterte

Trifolium dubium, Silene vulgaris, $IsrBlarlarubra., Geranium g.ylvaticum,

Alchemilla alpina, Hypochoeris maculata, Arrhenatherum pubescens, -&!E.
gylveglriq, Anthyllis vulneraria, Digitalis purpurea, @!!ry, $!g
.34g!!cum, Holcus lanatus, Cochlearia offi.cinalis og Myosotig hiepida. Mellom

knausene pl nordsiden av veien vokste flere eksemplarer av Sorbue rupicola

med usedvanlig lange blader. Like ved fant vi ogsdL Sorbus hybrida og S. teodorii.
Langs stranda mellom Lau'rmes og Bukkestad vokste Scleranthus annuus, Galjum

mollugo og Senecio viscosus. Ved Bukkestad fant vi videre Heracleum sphondyli-

um, Conopodium majus, Lychnis flos-cuculi og Poa trivialis. Herfra fulgte vi
en sti som gikk sydvestover i retning av Urstad. I lauvskogen her ovenfor be-

byggelsen var det store mengder av Mercurialis perennis foruten Campanula

trachelium og Hypochoeris radicata. Pl toppen passerte vi et par varn der vi
observerte Teucrium scorodonia, -@pXll!&lig og Galium gaxatile.

I Urstadvaruret vokgte Potamogeton polygonifolius og Scirpus multicaulis. I en

god lauvli p[ vestsiden av vannet fant vi forvillet Acer pseudoplatanus og videre

Viburnum opulus, Origanum vulgare, @, !olbus__gubg!-
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milis, Lactuca muralie, Ribes uva-crispa, Stachys sylvatica, Platanthera

chlorantha og Epipactis helleborine. I bakkene ned mot Urstad vokste det

Cirsium heterophyllum, Holcus mollis, Sanguisorba officinaliq, Primula vulga-
ris, Sedum annuum og mer Epipactis helleborine. I en potetiLker pi Urstad fant

vi Fumaria muralis. Fra Urstad fulgte vi veien til Rasvlg. Pi dette stykket

noterte vi Aquilegia vulgaris, Senecio jacobaea, Hypericum pulchrum og Arnica

montana. I Rasvig fant vi Petasites albus, Trifolium campestre og Scirpus

maritimue. PA tilbakeveien fra RasvEg fulgte vi gamleveien forbi Hestad. I
lauvlia her vokste bide Melamp.yrum pratense og M. s.ylvaticum. I en myr pi
toppen sto Pinguicula vulgaris, og litt lengre fremme mer Arnica montana. Ved

veien mellom Urstad og Marstad observerte vi Allium ursinum, Vicia orobus,

Malva moschata og forvillet Thalictrum diplocarpum. Ved bebyggelsen pl Mar-
stad vokste Hesperis matronalis og Polygonum cuspidatum. Litt lengre fremme
fantes Impatiens glandulifera forvillet ved veien. Ved bebyggelsen pi Eide vokste

C.vtisus scoparius, Melica uniflora, Matricaria matricarioides og Trifolium
camp€stre. Pi en hylle pA siden av kanalen stlr Iris germanica (og der har

den stitt i minst 30 ar). I en eng like ved veien p6, vestsiden av kanalen vokste

Iris sibirica. P6 vei mot VEge observerte vi Vicia hirsuta, Ligusticum scoti-
g og Carex paleacea, den siste i en strandeng Vi avsluttet botaniseringen

etter I ha funnet Cardamine amara i en grpft ved Vige
24. aggust: Dagsekskursjon til MerdO utenfor Arendal, 17 deltakere.

Rutebitforbindelsen om sgndagene viste seg I vere innstilt for sesongen, men

vi var heldige og fikk leilighetsskyss ut. Like ved brygga der vi kom i land

fant vi Cakile maritima, Atriplex littoralis, A. latifolia og Cal.ystegia sepium.

Vi tok Ostover gjennom bebyggelsen. Som ugress i hagene vokste Aethusa c.yna-

pium, Urtica urens, Solanum nigrum, Atriplex patula og Sisymbrium officinale.
Forvillet Acer pseudoplatanus fantes flere steder, og i noen tprre gressbakker

var det Pimpinella saxifraga og Trifolium arvense. Utenfor Merdpg8rd bte det

funnet Arctium minus, Potentilla anserina, Sonchus arvensig, Rumex crispus,
Euphorbia esula, Saponaria officinalis, Arrhenatherum elatius, Convolvulus

arvensis og Galium verum. Vi fulgte stranden videre pstover og fant snart det

fprste eksemplaret av Crambe maritima. Siden fant vi den i store mengder

rundt hele pya. Forpvrig vokste det her Cirsium arvense, @jry]ry,
Cochlearia officinalis, Polygonum dumetorum, Berberis vulgaris, Ribes uva-

crispa (forvillet), Matricaria inodora var. maritima, Trifolium medium,

Angelica archangelica subsp. litoralis og Aster tripolium. Den yfterste plmten

mot pst var typisk artsfattig strandberg. Noe lengre innover, pi morenegrunn,

observerte vi Vicia sylvatica. Utsiden er flere steder rullesteinstrand. Mellom
gteinene stakk Euphorbia palustris opp. Her og der var de dekket med Hedera

helix. En hvitblomstret Rosa rwosa ble observert. Forgvrig noterte vi pl dette
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stykket Arenaria serpyllifolia, Scutellaria galericulata, Galium aparine, Aira

.@, Sieglingia decumbens, Scirpus tabernaemontani og Teesdalia nudicau-

Ig, den siste sterkt avblomstret, men likevel kjennelig. Under en spisepause

tok en av deltakerne en svpmmetur og demonstrerte Laminaria hyperborea og

!1!jg[!g!g,, den siste bevokst med Palmaria palmata. Vir videre vandring

langs stranden pi yttersiden gav artene Cerastium semidecandrum, Lathyrus

maritimug, Sorbus hybrida, Prunug spinosa, Carex pulicaris og C. disticha.

Litt innenfor stranden var en liten myr med Rh.ynchogpora alba, -Qgrgg]gg,
g.rogtlglg, Equisetum fluviatile, Drosera rotundifolia oB !. intermedia. I en

bukt med mange ilanddrevne tangvaser der det derfor var god neringstilgang,
vokste det Bidens tripartita, Ranrmculug sceleratus, Polygonum hydropiper,

Urtica dioica, Rorippa palustris og Lycopus europaeus. Mellom rullesteinene

like innenfor var det helt krypende ekeemplarer av Viburnum opulus. PE et

sandfelt like ved var det store mengder Carex arenaria. Pi innereiden like
vest for bebyggelsen vokste Salsola kali og Elvtrigia juncea. Mellom bebyggel-

sen ble det til slutt observert Anchusa officinalis og Hesperis matronalis,

Johs. Johannessen Jon Nuland Olav Simonsen Per Arvid Asen

ROGALANDSAVDELINGEN

Ansurr,oruc 19Tb

Medlemstallet var pr. 31 . 12. 1975: 77 medlemmer, hvorav 65 A-medlemmer

og 12 B-medlemmer. Avdelingen har i lgpet av lret hatt 5 mOter og 4 ekskur-

sjoner, hvorav en sopptur.

Arsmpte 23 januar: Arsmelding og regnskap for 1974 ble opplest

og vedtatt, Fplgende styre ble valgt: Peter Skjaveland (formann), Jens Amdal
(kasserer), H€rvor Bpe (sekretar), Kolbein Arneson (revieor); varamenn:

Solveig Block Wathne og Jonas Nyglrd. Ekskursjonskomit6: Per Ree Pedereen

(formann), Asbjprn Simonsen, Jonas NygErd, Torbjgrn Eggebg; varamenn:

Randi Reimers, Alvhild Vignes og O. G. Lima. Peter Skjeveland ble valgt som

vlr representant til hovedstyret i N. B. F. med O. G. Lima som varamann.

O. G. Lima tok oes med pl en Islands-ferd, godt hjulpet av fargedias

og interessante kommentarer, blde om daglig liv og om planteilivet. Asbjprn

Simonsen fremkastet forslag om at foreningen skulle forspke I kartlegge s8.-

kalte hvite, botanisk uutforskede omr8der i Rogaland. Frammpte: 16.

26. februar: mpte pa Sandres. 30 medlemmer mptte. R€daktgr Per

Surnevik tok oss med pi et lStreiftog i Rogalands geologi't. Det ble vedtatt at
I'Blyttiatt skulle oppbevares pi Arkeologisk Museum i Stavanger i forbindelse

med Rogalands-herbariet.
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Hpie, og hans emne varrrFra en plantesamlers haget', og det var noe til hagel

Over 1000 forskjellige stenbedplanter og stauder.

5. november: Hpstens fgrste mpte pi Hotell St. Svithun i Stavanger.

Amanuensis Adne Hiland ved statens Forskningsstasjon pi serheim talte over
emnet trVirkning av gjgdsel til fjellvegetasjonenrr og viste lysbilder fra vir
fjellflora.

3. desember: julemptet ble - tradisjonen tro - holdt pi biblioteket i
Sandnes, med 31 deltakere. Medlemmene viste sine lysbilder fra lrets mpter
og ekskursjoner, og studerte medbragte, pressede planter. Ellers var det

botanisktrradil, og den tradisjonetle juleutlodning ble ogsl en del av underhold-
ningen.

Ekskursioner 1975

3. jtmi: Arets fprste ekskursjon til Berheimsnuten i San&es og evt. til Sola,

druknet i regn. vi spkte ly i sekreterens hjem i sandneo, hvor vi sl pl planter
fra hennes fargediassamling. 10 deltakere var mgtt fram.

8. juni: sgndagsturtil Fogn i Ryfylke, med 12 medlemmer. Like ved
kaien tok vi en avstikker opp i noen bratte skrfninger, hvor store forekomster
av den vakre lundstjerneblom €ettaftg_bgloste$ fikk oss i godt humgr. Sam-
men med denne vokste ogsii kusymre €rimula vglgarD, vivendel @cera
periclymenum), bergflette (Hedera), skogsvinerot (Stgely-s silvglica) og smgr-
buk{< (Sedue_maximum) . Langs veien mgrk-kongslys (Vetbgscum-4grum) og

bergsvineblom @llvaticus). Ned mot fjorden fulgte vi et bekkefar med
skyggefull lauvskog. Her fant vi bl. a. mellomtrollurt (Circaea_jntermedia),
skogkarse (cardamine flexuosa), maurarve (tvtoghringla trinervD, storfryile
@Uilvatical , virmarihEna @*masculg, ramslpk @l!!um urglnum),
myske Gglg1S_odorelg4q) og maigull @. Litr
lenger innover i sm&skog fant vi liljekonvall i full blomst. vi passerte et lite
tjern med stor ngkkerose (Ngqphaea__elba), tjpnnaks og kysttjgruraks (potamo-
geton natang og P. polygonifolius), samt mamasptgras (Glyceria_4gllans).
Noe som overrasket oss, var de meget store forekomster av kristtorn (Ilex)
p6' berg og i sm8skog. Pi krysslisten hadde vi avmerket 18b arter.

21 ,-22. juni: weekendtur til Utsira, med 8 deltakere. Westamaran
til Haugesund, og ruteb&t videre til utsira. Like ved kaien pi en engbakke fant
vi jordrptt (Conopaium mgius), som faktisk smakte ganske godt. V&rt over-
nattingssted var en ominnredet sjpbu i NordvAgen. Langs veien dit bort passerte
vi bl.a. kamgras (Cynosurus cristatus), hanekam Cyglnis figs-cucul$, flekk-
marihind (Dactylorchis maculata) i mange fargevarianter, vivendel (ronicera
periclymenum) og karve (CarqC_carvl). Om kvelden foretok vi en liten rundtur
i Nordvigen, hvor vi fant strandkjeks (Ligusticum scoticum), strandkvann
(.{rtggllg3_Ulora]$, blodtopp @, hvit-blomstret kystmyr-
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klegg (3eg!culgl!E_4lyg!!99), fagerperikum (Hypgrleum_pglehlglQ, dvergsmyle

ltifrufeggg$, dvergmispel @ og lyssiv (Juncus

effusus). En merkelig forekomst av storfrytle vokste i bergsprekker pE en

bratt, nesten bar knaus. Plantene var meget kortvokste og kraftige, antakelig

p.g.a. at knausen var meget utsatt for vind. Etter en behagelig natt i sjpbuen

dro vi spndag morgen utover lyngheiene og ned til selve havkanten. I sm8 tjern

oggjodse1dammervokstekjeldeurt@ogkysttjpnnaks
(Potamogeton polygonifolius). Soldoggen AIgEera rotungrfo!9 mltte vi lete

lenge etter fpr vi fant den, selv om vekstforholdene var brukbare. @stersurten

(Ivlg$glEfg) var ogsl meget sjelden. Av andre funn herfra kan nevnes: kusymre

e1tqrulg_yUgq$, olavsskjegC @, bukkeblad @!E-
thes), gulaks @, skjermsveve @,
solblom G{grgg_!S94eq4, skjoldblad tExl!Ie99!J19_yulsarl9, heistarr GgIgI
binervis) og jordnOtt GqgpqiqS_lSgius) . Av krekling (Empetrum-nlgfg@

fant vi kun to sml forekomster. Krysslisten viste 175 arter, et ganske hp)'t tall,
den verhirde beliggenhet tatt i betraktning.

28. september: sopptur til Nj&skogen, som etterhvert er blitt temme-

lig "utplukkett!. Randi Haukebg var med som ekspert og ridgiver. 26 medlem-

mer mptte opp; mange tilfeldige turgiere som ble interessert i undervisningen,

sluttet seg dessuten til oss.

Per Ree Pedersen O. G. Lima Peter Skjaveland Hervor Boe

VESTLANDSAVDELINGEN

Ansurr,oINc 1e?5

Pr. 31 .12.1975 hadde Vestlandsavdelingen 136 medlemmer, hvorav 12 livs-
varige medlemmer, 112 A-medlemmer og 12 B-medlemmer.

.Arsmptet ble holdt 26. februar. Det fremlagte regnskap og iLrsmeld-

ingen ble godkjent uten kommentarer. Valget gav fplgende resultater: Frpydis

Eikeland (formarur), Olav Balle (sekretar, gjenvalg) , JWn E. Bjprndalen

(kasserer) og Steinar Handeland (styremedlem, gjenvalg). Ekskursjonsnemd:

Jan Berge, Eli Fremstad, Sverre Bakkevig og Jprn E. Bjprndalen. Revisorer:

Inger Ouren og Anne Betten Njaa. Som representant i hovedforeningens styre

ble valgt Olav Balle, med Frpydis Eikeland som varamann,

I 19?5 ble det arrangert 7 mpter og 6 ekskursjoner. Alle mptene pA

ett naer, ble holdt pi Botanisk laboratorium, A116gt. 70.

25. februar: Arsmpte med valg. Dosent Finn-Egil Eckblad holdt

foredrag med lysbilder om'rBotaniske inntrykk fra Kanarigyenetr. FremmgttC: 22.

13. mai: Forskningsstipendiat Peter Emil Kaland: "Kystlandskapet i
Nordhordland gjennom 6000 ir. Litt om hvordan vegetasjonshistoriske, arkeolo-
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giske, etnologiske og historiske underspkelser kan fortelle om hvordan denne

landskapstypen er blitt utformet". Lysbilder og film: "Lyngheiene - ett kultur-
landskap som forsvinnertt . Fremmette: 25.

3. juni: Lege Sigurd Seim: "Giftige planter som en lege ser det".
Foredrag med lysbilder. Fremmptte: 26.

30. september: Amanuensis Per Maglus Jprgensen: trFlora og vege-

tasjon i Kaukasusrr. Foredrag med lysbilder. Fremmptte: 23.

21. oktober: Apoteker Fredrik Looge:'rNorgke medisinplanter for-
midlet av apotekene gjermom tidene". Foredrag. Fremmptte: 30.

25. november: Profeggor Helge Vedel og direktpr Poul Spndergaard:
I rNordiske arboreters frpinnsamlingsexpedition til New Zealand, 197 4/ 7 5t I

Foredrag med lysbilder, holdt pi Fysisk institutt, Aud. A. Fremmgtte: ca. 60.

Spesielt irurbudte: Hagelagene i Hordaland.

9. desember: Julempte med glimt fra lrets hovedfagekskursjoner.

Foredrag med lysbilder fremfgrt av studentene selv. Fremmgtter 25.

Ekskursjoner 1975

19. april: Til Stend i Fana. 16 deltakere. April er i tidligste laget til botanise-
ring i skog og mark, derfor ble denne fprste ekskursjonen i v8rsemesteret lagt
til steder der mennesket i hpy grad kontrollerer b6.de klima og botanikk. pi
Stend jordbruksskole orienterte hagebrukslarer Jprgen @ydvin om skolens lange
tradisjoner fpr vi gikk til veksthusene og studerte en variert produksjon av

b8de pryd- og nyttevekster. @ydvin forklarte hvordan automatikk og pkt kjenn-
skap til plantenes fysiologi har effektivisert veksthusnaringen. Regulering av

daglengden gjpr at en nA kan fA 3 hold krysanthemum pA den tiden en fpr bruKe
til ett, og en kan fi modne jordbaer til jul, om en vil.

Skogbrukslerer Ola Lund orienterte om skogen pi skolen. Gjennom

bpkeskogen med blomstrende Anemone nemorosa gjennom vigsent lpv kom vi
til et granplantefelt der tilveksten er en av de stprste som er mAlt pi Vestlandet

Spesielt imponerende var en 106 &r gammel bestand av gran, der enkelte av

trerne var 37 meter hgye, med et kubikkinnhold pi Z-8 m3.

Hvorfor vokeer da grana si godt her? Ved den jordbruksmeteorolo-
giske mAlestasjonen pE Stend kunne amanuensis yngvar Gjessing vise hvordan

en miler de klimatiske forhold som har betydning for grgnne planter. Ved hjelp
av sinnrike instrumenter miles temperaturen i jord og luft, inn- og utstr8ling,
nedbgr, marlduktighet, luftforurensing osv. Stasjonen har ogsi en fenologisk
hage som er tilknyttet en internasjonal kjede av lignende anlegg.

Nabo til klimastasjonen p5. Stend er Norsk institutt for skogforskning,
der Arboretet pi Milde disponerer veksthusene til oppformering av plantemate-
riale. vit. ass. sverre Bakkevig orienterte om den vanskelige og arbeidskrev-
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sammen med bl. a. Leptogium cyanescenS.

@verst pl haugene var der, til lederens fortvilelse, mange Cladonia-

arter, dog kunne flere bestemmes med eikkerhet, bl. a. den meget vanlige og

karakteristiske C. eubcerviconlig. Serdeles fint utviklede eksemplarer av

Sphaerophorug globosue med fruKlegemer ble ogsl furmet.

Vi rastet i en blandet eikeskog og benyttet anledringen til i ee pE

den fattige, men karakteristieke lavfloraen pi bjOrk og eik, og smakte pi
Pertusaria amara. Beste funn her var Sggg@!9. Pi returen til ferge-

leiet gjordes dagens sensaejonelle furm p[ en stor selje. En for lederen ukjent

Parmeliella ble oppdaget inni eprekkene pl barken. Noen dager senere fikk han

ttlsendt samme art fra Skottland. Den er tydeligvis ubeskrevet, og vil fi narrnet

Parmeliella jamesii.

Vi klatret sl opp i bergskrentene like syd for fergeleiet, der hensikt-

en var I demonstrere Pseudocyphellaria crocata, som ogsA ble fururet til slutt.

Det beste ble gjemt til slutt, berryeggene bak butikken pE Pstsiden

av fergeleiet. Her finnes en rekke av vlre mest oceaniske arter. Samtlige

norske stictac6er med unntak av tre, er kjernt fra omrtdet.

Bergveggen er dekket av Lobaria ampliesima, og Parmeliella atlan-

tica forekommer rikelig. Stedvis er slvel berget som trebasisene dekket av

Peeudoc.yphellaria thouarsii. Det ml vare en av de stprste masseforekomster

av denne art her i landet.

Ospetrarrre viste seg fra sin beete eide med bl. a. rikelig forekomst

av diverse pannariacder og collemac6er. Som en kontragt pnsket vi & se pl
furutrerrre ytterst mot nord, men deegverre rakk ikke tiden til p. g. a. det

vanskelige terrenget. Men vlr klatretur ble iallefall belgnnet med Cornicularia

normo€rica p& en forbtlst sten, og en av deltakerne fant den pi Vestlandet

noksi sjeldne soppen Tricholoma nudum

Mens fergen var innventet, el de ivrigste n&rmere pE lav i fjrera

med Arthop.vrenia sublittoralie og Lichina pyglnaea voksende nederst og ovenfor

bl. a. Acarospora fuscata, 1\nap1!y@lq@, @dggg!g4, @l3llellg
vitellina, Lecanora actophila, L:@opsis, og naturligvis Xanthoria parietina.

Per Magrus Jorgensen

21. september: Granskog pl Voss Naturlig granskog og soppflora

p& Voes ble en matnyttig kombinasjon for de 1? deltakene i Botanisk forenings

fgrste ekekursjon i hpstsemesteret. For noen av deltakerne var ekskursjonen

ern del av undervisningen i et pkologiemne, men ogs& de rakk i fylle sine sopp-

kurver fpr ekskursjonen var slutt.

Fra Dalsleitet stasjon pf Granvinbanen gikk vi forbi Dale, og bort i

lier med naturlig granskog. Med Vestlandets mauge gterile granplantefelt i
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fris.<t minne var det befriende t komme til dette omridet. Med tette og ipne
partier, mange forskjellige aldersklasser, og med varierende undervegetasjon.
Av de forskjellige vegetasjonstypene som ble observert var serlig sm&bregne-
granskogen (Eu-Piceetum subass. dryopteridetosum; ipynefallende, med hpst-
gul Dryopteris linnaeana mot det grorme mosedekket som nok er meKigere erur

i @stlandets granskoger. Det skulle forresten bare mangle, - med den nedboren
som vestlandet har - og som vi under ekskursjonen fikk adskiuige prgver pi.

Den fredede grana pi Dale imponerte. Med en omkrets i brysthgyde
pL2,9 m og et kubikkirurhold pi ca. 16 mB regnes den da ogsA som Norges
stprste gran. Lenger oppe i bakkene fant vi tydelige hekseringer med sarcodon
imbricatus, og noen av deltakerne hadde gleden av E sanke lekre Agaricus
silvicola pA en stor maurtue. Cantharellus cibarius og en god del Armillariella
mellea ble ogsl funnet i dette omr6det.

Etter matpkt i et trekkfullt sagbruk ble resten av dagen brukf til sopp-
sankirig pi de noe tprrere rabbene med furu og bjgrk p6. nordsiden av jerarbanen,
og det var her en fant mest av gode matsopp: H.ygrophorus camarophyllus,
Rozites caperata, Gomphidius glutinosus, G. roseus, suillus luteus og s.
variegatus. Den sistnevnte vokste i mengder. Av andre arter kan nevneg Tri-
cholomopsis platyphylla, T. decorum, Coll.ybia dryophila, M.ycena galericulata,
M. sanguinolenta, Amanita vaginata og A. porphyria.

Alfred Granmo Sverre Bakkevig

5. oktober: omvisning i Arboretet p6 Milde. Leder: Arboretdiret<tdr
Poul Spndergaard.

r alt 12 deltok i omvisningen som var preget av et meget v6tt og
kaldt ver, og som derfor inrskrenket seg til omridet nordpst for Mildeveien.
Etter en kort redegjgrelse for utviklingen siden Arboretets start i 1921, besi
vi de omrider som er under oppbygging - Naustdalen, rosefamilien - Nydalen,
kulturformer av Rtrododendron - Rhododendron-planteskolen i vasshaugbeite
ved L Grpnneviksmyr - rynghagen og miniarboretet i Kongeeiksomridet,
store Grpnneviksmyr - planlagt samling av asiatiske na.letrer og arter av
Rhododendron i Nedre Korsdalene ca 60 da. som er under anlegg, forelppig
med veibygging og onfattende drenering. Turen ble avsluttet pl Brandaneset
etter en tur irurom bjgrkesamlingen ved Spre Mprkev6gen.

Poul Sondergaard
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TR@NDEI,AGSAVDELINGEN

Ansurr.oruc 19?b

Pr. 31 . degember 1975 hadde foreningen 173 medlemmer, av disse: 3 livg-
varige, 149 A-medlemmer og 21 B-medlemmer.

Arsmptet ble holdt 24.2.75. Styret var ikke pi valg, forpvrig ble

det gjenvalg blde pl revisorer og ekskursjonekomite. Styret har hatt fplgende

sammengetning: Nils Andreas S0rensen (formann;, Anne Marie Halvorsen

(viseformann), Edith Weydahl Vik (kasserer) , Asbjprn Moen (sekreter), Jarle

Meland og Sigmund Sivertsen. Sigmund Sivertsen er lokalforeningens represen-

tant i hovedstyret med Olaf I. Rpnning som varamann. Arne Langpien og Jgr-
gine Stene Sprensen er revisorer. Ekskursjonekomit6en har fplgende sammen-

setring: Kjell Ivar Flatberg, Arne Garthe, Olav Gjerwoll, Olaf I. Rgnning og

Sigmund Sivertsen.

I lppet av iret har det vert arrangert 4 dagsekskursjoner. t helge-

ekskursjon og t hovedekskursjon. Det er holdt 7 mpter, alle i Foredragssalen

ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. Mgtene har vart bedre

besgkt enn noen gang tidligere, og gjennomgnitt oppmpte har vart over 50.

Etter foredragene har det som vanlig vert hyggelig samver med servering av

kaffe og rundstykker, mineralvann og 91. Alle foredragene har vart ledsaget

av lysbilder, og fglgende mpter har vart arrangert:

3. februar: Professor Olaf I. Rgnning: 'rSvalbard - enda en gangrr.

Under det selskapelige samvar berettet universitetslektor Kjell Ivar Flatberg

fra to av ekskursjonene sommeren 1974.

24. februar: Cand. real. Helge Reinertsen: "Alger i ferskvanntr.

Under det selskapelige samv&r fortalte forskningsstipendiat Simen Bretten fra

en helgeekskursjon til Hitra sommeren 1974.

1?. mars: Hovedfagsstudent Ingunn Fjprtoft: trlrmtrykk fra et botanisk

studieopphold i Tsjekkoslovakia'r. Under det selskapelige samver viste hoved-

fagsstudent Lucie Kjelvik billed-glimt fra kalkfuruskoger i Snisadistrikitet.

14. april: Amanuensig Karl Baadevik: "Tautra - ikke bare et fugle-

eldoradotr. - Forskningsstipendiat Simen Bretten: "Botanigk interessante loka-

liteter i Afjord kommune.rl

21 oktober: Amanuensis Asbjprn Moen og vitenskapelig konsulent

Eldar Gaare: ilVegetasjonskart (ved Moen) og viltomridekart (ved Gaare) -
viktige hjelpemiddel i framtidig arealplanleggingrr.

17. november: Profesgor Nils A. Sprensen: "Litt om anvendelge av

lav i gammel og ny tidtt. - Amanuensig Asbjprn Moen: 'tBilledreportasje fra

Innerdalen pl Kvilcre, et omrlde med rik flora'r.

15. desember: Profegsor Olav Gjerevoll: t'Botanisk ekskursjon til
Ceylonrt.

L44



Ekskurgjoner 1975

25. mai: Kryptogamekskursjon til Afjord. 9 deltakere. Grunnet ombestemmelse

av dag mgtte bare ni deltakere opp. Etter I ha krysset fjorden med ferge,

kjprte vi direkte til Straumen lengst spr pl Selneshalvpya (kbl. 1522 I, NR 4?,86).

Vegviser var Simen Bretten som kjente lokaliteten fra fpr. Fra odden og et

stykke gstover er det fine kalkstrandberg med bl. a. Hippopha€ rhamnoides og

Potentilla tabernaemontani. Deesuten har strandberga et stort innslag av fjell-
planter som Alchemilla alpina, -Poaa!p!na, Saxifraga cotyledon, S. oppositifolia
og Sedum rosea . Fra fgr var Eb$lglglgl.ry kjent, den kan vel ogsi regaes

som fjellart, og i Trgndelag er den vanlig pE rik strand.

Som ventet ble det funnet flere arter med vestlig utbredelsesmgnster
i Norge, det var Antitrichia curtipendula, Br.vum alpinum, Isothecium myosuro-
ides, Scleropodium purum, Racomitrium aciculare og Thuidium tamariscinum.
Tngen av disee kan sies E kreve serlig fuktige eller beskyttede vokseplaeser,
og ingen er kalkkrevende. Av andre arter som ble samlet nevnes @bu!3
reflexa, Brvum capillare, +Campylium chrysophyllum, *C""t*"*_I!!!@,
*Ctenidi,tm molluscum, Dicranum scoparium, lDitrlc,bgln flexicaule,, Grimmia

@na, *Gymnostomu* ae"Wino , @, Racomitrium
heterostichum, @ s.1., *Thuidlgm-philibertii, *To*tull"

gg$,, *T. tortoogg og Zygodon viridiesimue. Arter med etjerne ml regnes

eom kalkkrevende.

Interessant var funnet av Egdon_concinnus.. Denne mogen vokste

som store flak pl flatt kalkberg og var ikke sjelden i omriLdet. Den har en mer-
kelig utbredelse i Skandinavia. Fra fpr er den tatt mange steder pE pstsida av

Trondheimsfjorden, men sl vidt en vet, er dette fgrste funn pl Fosenhalvpya.

Etter en god matpause med solgtptt dro vi tilbake mot Afjord gentrum.

S. Bretten tok oss med til en lokalitet for Pseudoc.yphellaria crocata som han

kjente fra for (Petrusfjellets vesteide, kbl. L522I/1522 II, NR 59,95). Etter
en tids leting ble noen smi eksemplarer funnet pi grangreiner. Anastrepta

orcadensis ble funnet i samme omride.
Siste stopp var Melanakken (kbl. L622 IV, NR 60, 92), hvor vi gikk et

stykke opp i klgfta ovenfor Melan. Lokaliteten var tatt ut med tanke pA A finne
en eller flere sjeldnere vestlige moser, og serlig slike som i Trpndelag bare
er ftmnet i ytre kyststrpk. Og vi ble ikke skuffet. Fprst dukket Thamnobryum

alopecurum opp, den vokete som svert spinkle og lite dendroide planter i en

hule sammen med Amphidium mougeotii, Plagiochila asplenioides og Preissia
quadrata. PA konetant vlte bergvegger vokste store mengder av Grimmia patens

og Andreaea rothii. Disse artene glr alle et godt stykke inn i Trpndelag.

Dagens faglige hpydepunkt ble n&dd pt nordsida av klpfta noksi langt
nede. PE et konsentrert omride vokste Camp.ylopus atrovirens, Heterocladium
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heteropterum, llooker:jrlgg, Ieopterygium elegans og Racomitrium aquati-

cum.

Campylopug atrovirene gto eom store puter helt nederst pi den hpye

bergveggen sammen med Dicranum ecoparium, Diplophyllum albicans, lggp]lety-
gium elegane' @, @, R. fasciculare
og R. lanwinosum. Lokaliteten er den tredje nordligste i Norge.

Hookeria lucens fantes rikelig pt marka under overlutende berg sam-

men med Cal,vpogeia cf. muelleriana, -93p!@ sp, , -p!p!9!ry!!q!!j4,
Heterocladium heteropterum, Ig$gyg!.ry!9gg, Mnium hornum, }!!!3 sp.

og Plagiothecium succulentum. Lokaliteten er ny nordgrenee for arten i Norge,

fra fgr var den kjent til Bjugn: Nee, Duehellaren (litt.: Stprmer: Mosses with
a Western and Southern Distribution in Norway).

Disse og andre ikke publiserte ftrnn gjpr det rimelig I tro, at den

nordlige utbredelsen til flere vestlige arter med kjent nordgrense i Mpre og

Romedal og Trpndelag er dlrlig kartlagt.
Etter dette var en fin v8rekskurejonsdag over, og vi returnerte til

Trondheim.

Arne A. Frisvoll

15. juni: til Leksvikomrtdet. 8 deltakere inklueive lederen. Turen

gikk fprst til Ramelia N@ for Storvatnet. Omrldet har visstnok ikke vert besgK

av botanikere siden H. Bryn var der i 1886. Det er ganske vidstraK med en

god del alm i liene og en generelt frodig vegetasjon med bl. a. rikelig Ranunculue

platanifoliue. Veksten var relativt kort kommet p.g.a. det kalde vlrvaret,
mange ting ble nok derfor oversett. Lokaliteten var preget av store, gamle

almer, seljer, bjgrk og rogn med innslag av gammel osp, alle eterK overvokst

av en yppig lav- og moseflora.

Av arter som Bryn ikke nermer fra lokaliteten fant vi bl. a.: Lathyrug

@, Orchis maialis, Ipj!9!]q!4!!@, @!g]a@!!!!g og Pol.vgo-

natum verticillatum.
Derimot nevner Bryn en rekke arter som vi ikke fikk med i denne

omgang, fremfor alt Allium ursinum (den trhplade'r Bryn angir i 1886 er vel
forlengst gltt all kjpdets gang!), dessuten Thel.ypteris limboeperma, Athyrium
distentifolium, Corallorhiza, Dactylorhiza traunsteineri og D. incarnata (latifolia).

Myriophyllum alternifolium, H.vpericum hirsutum, Barteia alpina og Gnaphalium

norvegicum.

Etter I ha botanisert i Ramsliene like innenfor Kr6kmosetrene, kjprte
vi videre pl den nye driftsveien mot Leksvik. Ved Kulia er det et sydvendt berg,
Bjprnfjelet kalt, med litt alm opp mot bergrota. Bakkene pl den tidligere seter-
vollen (nt delvis plantet med gran) var dekket av Plantago lanceolata. I liene
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ovenfor bl.a. Vicia sylvatica, lg!$rgggus, Viola mirabilis, Eyglg
hirsutum og Lactuca muralis, i berget ovenfor dessuten Geranium robertianum

og Satureja acinos. Polvstichum lonchitis vokste spesielt rikelig i bergrota.

Utpl kveldsparten ble det tid til en liten stopp innenfor Gjprisvik

underveis til ferjestedet. Det var en morsom lund- og bergvegetasjon med

Ulmus oglerylp, rikelig Primula veris og Lactuca muralis, og pe bergene

!!U!!, Polygala vulgaris, Elulgigglggrlq, Veronica arvensis, Arabidopsis

thaliana, lentaureanlgra m.m.

Fra de to fprstnevnte lokalitetene er krysslister opptatt.

Sigmtmd Sivertsen

21. juni: Helgeekskursjon til Stangvik, Nordmgre. 4 deltakere. Leder:

Erik Hagen. Ekskursjonsomrtdet omfattet den store lauvskogslia som strekker

seg fra Stangvik sentrum til Brpske, ca. 1,5 km lenger mot nordvest. Hele om-

rldet har en gunstig geologi for alt planteliv, ei iltungerr av lettforvitrelige

kambro-silurskifre nlr akkurat hit fra nordpst i det ellers fattige gneisomrldet.

Rene kalketeinsbenker ble ogsl obgervert i lia.
Makroklimaet er utpreget oseanisk, noe som ekskursjonsdeltakerne

fikk fole pi formiddagen. En av deltakerne fikk riktig fgle hvor vanskelig det

er fl ta seg fram i ei bratt, frodig lauvskogsli, nlr molda er vlt, og trarne er

turge av regn. Det var svert glatt!

Lia har eksposisjon mot sprvest og sammen med beliggenheten ved

fjorden gir dette et gunstig lokalklima. Til tross for det nvatetr fprsteinntrykket,

ble det botaniske utbyttet etort. I lia nermest Stangvik ble vi straks sl6tt av

den enorme frodigheten og artsrikdommen. Vi fant her fplgende mer eller mindre

varmekjere lauvtrer og busker: Ulmus glabra, ggrylus avellglg, @@:gPi-
cola, Fraxinus exceleior, 1@_p!g!ry!!g, Yjlgg3rylgg og Crataegus

monogyna. De flatere partier var ofte helt dominert av Allium ursinum, mens

andre omr&der var dominert av Galium odoratum i feltsjiktet. Spredt vokger

her Lathyrus vernug, Sq$ggdrifolia, Actaea spicata, @b!s mascula,

Sanicula europaea, Listera ovata. Dette er bare et lite utvalg av det store arts-

antallet i en tett, relativt fuktig edellovskog,

Den hasseldominerte lia lenger mot nordvest er mer lysipen og huser

en flora mer preget av grasarter (delvis smalbladet) Her dominerer Holcus

Igg!!!g, Poa nemoralis, Melampyrum sylvaticum, yie!g@3 og Fragaria

vesca. Av mer sjeldne ting kan nevnes Bromus benekeni og Epipactis hellebo-

rine. Bromus benekeni ble senere p& dagen gjenfunnet mange ganger, til dels

i tette bestand.

Bromus benekeni si ut til i ha sitt optimum i de bratteste deler av lia,

under berget, oftest sammen med Brachypodium sylvaticum og Galium odoratum
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Kronesjiktet var tett. Her var Holcus mollis fravaerende. Pi lignende lokaliteter
var Festuca gigantea helt dominerende og dannet delvis frodig engvegetasjon

sammen med Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas og Brachypodium

sylvaticum. TresjiKet var her utelukkende Ulmus glabra.

I en forsenkning i lia kunne observeres et stprre blandingsbestand av

Ulmus glabra og Alnus incana. Feltsjiktet var preget av Aconitum septentrionale,
Campanula latifolia og Stellaria nemorum. Matteuccia struthiopteris sto spredt.
Feltsjiktet bar et tydelig fuKpreg. Her fikk vi dagens floristiske sensasjon med
funnet av carex remota. Den dannet store, frodige tuer et godt stykke nedover

drfuet. Funnet av Alliaria petiolata og Viola mirabilis i kanten mellom skogen

og rasmarka noe nedenfor, var selvsagt ogsl populart. I de lavere partier av

lia, ned mot veien, var Carex gylvatica helt vanlig og stedvis dominerende.
Det mi innrpmmee at ekskursjonen i lppet av turen fikk en slagside

mot'tvegetasjonstypertr, og vi ble etter turen enige om at vi forelppig kunne

inndele edellpvskogen i denne lia pl fplgende mlte (uten vegetasjonsanalyser!):
1. Hasselkratt med spredt furu. Lyngarter vanlig i feltsjiktet sam-

men med bl. a. Anemone nemoroga, Viola riviniana, Gymnocarpium dryopteris,
Melica nutans, Veronica officinalis o. a.

2. Hasselkratt med dominans av grasartene Holcus mollis, poa nemo-
ralis og Deschampsia flexuosa. Vanlige urter: Melamp.vrum sylvaticum, Viola
riviniana, Fragaria vesca og Hypericum maculatum.

3. Alm-skog med dominans av de breiblada lundgrasa Festuca gigantea

og Bromus benekeni (stor hellingsgrad;.

4. Alm-skog med dominans av Allium ursinum (svak helling).
5. Rik oreskog med innslag av Ulmus glabra og hggstauder.

Jarle Holten

16. august: Ruderatplanteekskursjon i Trondheim. Fprste stopp ble
gjort ved kornsiloene pi Ila (NR 68,94, ca. 2 mo,h.), Til tross for ugrassprpyt-
ing pl forsommeren var det fremdeles enkelte interessante funn flL gjpre. Nevnes

kan Descurainia sophia, Lepi<iium ramosissimum. sisymbrium orientale,
Berteroa incana, Medicago gativa, Papaver rhoeag, Alopecurug myosuroides,
Apera spica-venti, Lapsana communis, Lolium multiflorum, pol_vgonum convol-
vulus, Bromus inermis og Ranunculus sardous. Den siste er tidligere kjent bare
fra Buvik nord for Dovre. senecio vigcosus vokste i store mengder over hele
omridet. cichorium intybus som vokste i omrAdet sommeren 19?4, ble spkt for-
gjeves.

Turen gikk deretter til Stamne (NR 69,82, ca. 20 m o. h. ) hvor prakt-
fulle eksemplarer av Heracleum mantegazzianum ble beundret sammen med to
av de andre artene i slekta, nemlig H. sphondylium og H. sibiricum.
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I sprskrenten ved Stamne bro blomstret Anthemis tinctoria i store
mengder. Her var den funnet sommeren fpr av en av deltakerne, Arne Garthe.

Vi kjprte deretter utover til Lade, der det pl baksida av Lade glrd
(NR 72,36, ca. 20 m o.h.1 var en rik forekomst av giftkjeks (Conium_macutatumt

p[ et omrlde med nylig oppkastet jord. Ifglge en av ekskursjonsdeltakeme var
det imidlertid observert gtprre mengder 6.ret fgr.

Ekskursjonen ble avsluttet med kaffe og herlige nyetekte vafler pi
Tordenskjold kro. 6 deltakere.

Kjell I. Flatberg

2. -7. august: Hovedekekursjon til HattfJelldal. 7 deltakere inklusive
lederen. Fprste dag medgikk i sin helhet til kjgring Trondheim - Hattfjelldal i
tildels meget dlrlig ver uten botanieering underveis. Vi etablerte oss med

hovedkvarter p[ Grubben ved Rpsvahet. Allerede om kvelden kort etter ankomst

ble en "oppholdsbygert utnyttet til en liten tur under det nerliggende Rpddiken

(et serpentinfjell som ligger vestenfor det mer kjente Krutvass-Rpddiken;.
Kryssliste ble satt opp, men spesielt spennende arter ble ikke funnet.

Veret 3.8. var regnfullt. Kursen ble derfor satt mot gvre Susendalen

der lrgnedbgren ligger pl et behageligere nivl. Det elo til, solen tittet frem
iblant, eelv om varet fortsatt var utrygt. Etter en orienterende tur innover det

vidstrakte fjellskogomrldet mot Harvasstua, ble ekskursjonen lagt mot Daning-

skaret og sydlige del av Krokfjellet. Varierende forhold, magrere grunn veks-

lende med hgystaudeeamfunn og rikmyrer der Dactylorhiza pseudocordigera

blomstret rikelig. Juncus cagtaneug forekom i flere kildesamfunn. Av Carex

forekom bl. a. C. adelostoma, C.a1!rg!usca, C. capitata, C. norvegica og

C. microglochin. Pedicularis sceptrum-carolinum og Veronica tenella forekom

ogsl. Fjell-lokalitetene fikk vi ikke gjort sarlig mye med. De var generelt av

rik type. Nevnes kan Carex glacialie og C. rupestris, Draba alpina, !gl!!13g,
adscendens. A stragalus norvegicus, -Q5$Igpj-g_lgpglg, og Pinguicula alpina.

Lokalitetene var praKisk talt uten antydning til sopp, i en bekk ble gjort inn-
eamling av ascomyceten Vibriseea filieporia.

Mandag 4.8 var ogsl regnfull, og v8r tilfluK ble ogsl da Susendale-

omrldet. Turen gikk innover mot Unkervatnet. Pl kalklokalitet€r mellom Susen-

dalen og Unkervatnet ble stopp gjort blde pl frem- og tilbaketur, med bl. a.

Epipactie atrorubens, -&g!gS!W.i@. og G.vmnocarpium robertianum

som resultat. Vi kjprte opp Skarmodalen der de rike, tidligere underspkte

plantefjellene pl nordsiden sl fristende ut. Vi ville prgve oss pE sydsiden mot

serpentinfjellet Rotfjell, men Skarmodalselva lot eeg vanekelig vade denne dagen.

Til gjengjeld fikk vi stifte bekjentskap med nordlandsrgrkvein, Calamagrostis
chal.ybaea, som forekom rikelig her oppe. Ingen krysslister ble satt opp denne
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dagen, da vi hovedsakelig var pE beitemarkene til DKNVS Musatets Vefsna-

prosjekt. I Guttjpnna ved Mikkeljord fisket vi opp mengder av en stor, oss ube-

kjent Chara som av Anders Langangen, Oslo er blitt bestemt til Chara aculeolata,

en i Nord-Norge relativt sjelden art. En rask kveldstur til Krutvass-Rpddiken

innbrakte oss bide tflke, striregn og Arenaria humifusa, den siste tildels i tid-
lig blomstring.

NA begynte ekspedisjonens godver. Turen 5.8 gikk opp tangs Lille
Susna mot det nordvestlige hjgrnet av Bprgefjell nasjonalpark, Fgrst granskogsli,

senere blandingsskog og bjgrkeli med hyppige hpystaudefelter, slakere bjprke-
skog awekslende med myrpartier, og til sist fjellvegetasjon i nerheten av Legd-
vatnet fpr vi returnerte til Finnbakken pl gstsiden av Lille Susna. Av funnene

kan sarlig nevnes Carex parallela, Koenigia islandica, Minuartia rubella,
Ranunculus nivalis, Euphrasia lapponica og Veronica tenella. Mange lovende,

hittil uunderspkte fjell-lokaliteter kurme beundres pl avstand. Etter en 25-

kilometers rundtur ble det sen middag, men turen var verd det.

Onsdag 6.8 var veret om mulig enni finere, med sol, blikkstille og

morgendukkert i Rgsvatn. Kjgreturen gikk til Favnvatn som utgangspunkt for
dagens ekskursjon. For i komme dit, matte vi kjpre via Sverigel Fprst gikk

ruten gjennom varme hpystaudeskoger pl kalkstein, der bl. a Dactylorhiza

fuchsii var vanlig, men bortsett fra stor frodighet var det lite spennende 6 finne.

Videre gikk turen opp i Brakfjellet med lunsjpause og obligatorisk bad i et fiske-
vann der. Fra de pvre deler av Brakfjellet var det storslttt utsikt over fjellene
rundt Rpsvatn, Okstindane og store deler av Tdrna kommune i Sverige. Her
oppe fant vi pi nytt Carex parallela og hilste dessuten p6 den nordlige Luzula

wahlenbergii, reinfrytle. For de fleste var dette et nytt bekjentskap. Ellers kan

nevnes Phippsia algida og Koenigia; i ovre del av styrtningen mot pvre Skinn-

felldalen dessuten Sagina intermedia og Saxifraga foliolosa.
Her fikk vi ypperlig utsyn over Skirurfelldalen med et veritabelt karst-

landskap der elven forsvinner pi en kilometerlang strekning, og hvor flere vel-
voksne doliner finnes. En rask, tverrbratt nedstigning forbi store snpfonner

brakte ose ned i dalbunnen til nesten sammenhengende plyas-heier, Cystopteris
regia (= C. fragilis ssp. alpina) og Roegneria borealis m.m, Videre gikk vi
oppover dalfpret og tok en relativt bratt nedstigning til Favnvatnet igjen. En

uforbeholden vei til Rgsvatnet som var inntegnet pi veikartet, fikk oss til I
prpve, men veien ekeisterte ikke enn6.l Det kostet minst en halv times rpff
kjpring ekstra, si middagen ble ekstra gen den dagen ogs&.

Torsdag 7.8. ble i sin helhet brukt til oppbrudd og varm tilbakereise
til Trondheim (henholdsvis Kirkenes for en av deltakerrre og Bprgefjell for en

annen). En deltaker fant dessuten tid til litt fpdselshjelp i fjpset fgr avreise!
Hattfjelldal er et stort og meget variert herred. En god del underspk-
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elser er allerede gjort, men det gjenstaLr ennfl ikke lite feltarbeid fpr den floris-

tiske oversit<ten blir dekkende. Mange morsomme funn kan derfor piregnes i
&rene som kommer, selv om Hattfjelldal ligger mellom de artsrikeste fjell-
plantesentrene, og det er et storslitt landskap i botanisere i.

Sigmund Sivertsen

14. september: Soppekskursjon til Gammellsdalen i Hommelvik, Ca.

45 deltakere. Ekskursjonen var samtidig en del av det siste av Nyttevekstfore-

ningens soppkurs, noe som kan forklare det relativt hgye antall deltakere som

dels bruKe privatbil, dels tog til Hommelvik. Veret var utmerket, og det var

gjennomg&ende bra med sopp. Iser myldret det av matriske, men mange andre

matsopper forekom ogsi i brukbare mengder, ikke minst var der flere funn av

sjampinjoner. Mange mindre vanlige arter, matsopp eller ikke, ble ogsi funnet

og demonstrert. Derimot ble ikke foldtrpffel, Hydnotria tulasnei, gjenfunnet.

Den ble funnet der sesongen 1974 og har n& sin nordgrense i Rana.

Av interessante sopparter fra Gammellsdalen kan nevnes: Bankera

violascens, cystoderma cinnabarinum, @ og E4g,
Lactarius hysginus, Lepiota ventriosospora, -Ucpby!!g1g.9g!g4q, @1g
helvelloides og Uloporus GESgon) lividus.

Av andre resultater ekskursjonen brakte kan nevnes Epipogium aphyl-

lum og Monotropa hypopitys, dessuten gtor vannsalamander, Tritus punctatus.

Sigmund Sivertsen

NORDNORSK AVDELING

Anslrrr,nrNG rs74

Pr. 31 . desember 19?5 har Nordrorsk avdeling av NBF 51 medlemmer. Av

disse er 2 livsvarige, 45 A-medlemmer og 4 B-medlemmer, 6 har meldt seg

irur i foreningen eller er blitt overfprt fra andre avdelinger av NBF. 2 medlem-

mer er overfprt til @stlandsavdelingen.

P6L Ersmgtet 2?. februar fikk det nye styret fglgende sammensetning:

Tormod Lunde (formann), Eva Kramvik (nestformann), Ivar Andersen (kas-

serer) , Brynhild Vorren (sekretaer) og Birgit Hanssen. Varamenn til styret

Erik Jaasuld og Sigmund Spjelkavik. Revisor Ragnar Samuelsen. Til ekskur-

sjonskomite ble valgt Ola Skifte, Ivar Andersen og Sigmund Spjelkavik. Karl-
Dag Vorren har ogs& i 19?5 vert lokalforeningens representant i hovedstyret'

I lgpet av iret har det vert arrangert 2 dagsekskursjoner og en hoved-

ekskursjon. Det er i 1975 holdt 5 mgter:

27. februar: Konservator Ola Skifte: "Inntrykk fra en ekskursjon til
Sverige, Danmark og Mellom-Europart,
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1?. april: Museumsaspirant Mate G. Nettelbladt: ilOlands varn.
26. mai: UniversitetsleKor Dag Olav @vstedal: r'Botaniske glimt fra

Vestindiart.

20. november: Student Karl Johan Lynum, student @istein Normann
og konservator ola skifte: ttNordreiga - Javroiave, - en perle i den nordrorske
floratt.

1.5. deeember: Student Sigmund Spjelkavik: "Arnpy, en gy i Nord-
Tromgrr,

Ekskursjoner 1.975

29. juni: Dagsekskursjon til oldervik. Sommerens fprste ekekursjon ble lagt
til oldervik-omr&det i ullefjord ca. 4 mil nord for Troms9. omradet hadde
vart lite bespkt av botanikere tidligere og var derfor lite kjent, men et geolo-
gisk kart indikerte muligheten for enkelte rikere lokaliteter. I alt ? gtvkker
ble med, i et overskyet ver med antydring til regn.

Ekskursjonsruta ble lagt opp i den pst- til sydpstvendte lia, Triviell
blabarbjprkeskog med sm8bregner og enkelte urter dominerte i den delvis ku-
perte lia, men enkelte steder fant en arter som indikerte rikere naringstilgang.
Ikke langt fra vegen vokste bl. a fjelltettegras (Bjnguicula al@) , rynkevier
@llculatat og p& en liten knaus et lite Dryas-samfunn i bjgrkeskogen.
Fjell-lok (cvstopteris montana) og taggbregne @ vokete
ogsl i omrldet, og som en ytterligere indikator pi rikere sigevann, ble hlrstarr
(Care" 

"aplUaris) 
ftmnet. Lia var ellere enkelte gteder ptvirket av sauebeiting.

Det ble notert i alt ca. 185 hpyere planter pt ekskursjonen som varte
til ut pt ettermiddagen.

Sigmund Spielkavik

25.-21. juli: Hovedekskursjon fil Javrreoaivit i Nordreisa, I alt g

deltakere fra flere steder i Nord-Norge mptte opp pa sappen Leirekole i Reisa-
dalen om kvelden fredag 2b, juli. r-,grdagsmorgen kom Hartvig setra som eam-
men med Ola Skifte skulle veere guide opp pE Javrreoaivit.

Jav'reoaivit ble tidlig kjent som et fjellparti med en rik fjellflora.
Kalkrik glimmerskifer gir store deler av omrlder et godt jordsmonn og grms-
tige forhold for flere krevende arter.

Sommeren 1975 var litt spesiell, og under oppstiginga fra dalbunnen
m8tte en passere elver som var i flom p. g. a. kraftig smelting av ny og gammel

sne som det fortsatt var mye av i fjellet. oppstiginga gikk gjennom frodig bjgrke-
skog. Langs stien ble bl .a. taigastarr (@@iq) studert. p6 en fjellknaus
like under skoggrensa fikk en det f9rste inntrykk av fjellfloraen. Kanilyng (cagci-
ope tetragona) og reinrose (Dryas octopetala) blomstret fortsatt.
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Like over skoggrensa ble leitinga etter en av Javtreoaivits og Nord-

Norges sjeldenheter intensivert, og etter ei tid fant en endelig sibirnattfiol
(Platanthera oligantha). Etter npye studering og avfotografering av denne sjelden-
heten, gikk turen oppover i et stadig brattere terreng. Her og der under oppstig-
inga fant en blomstrende brannmyrklegg (Pedicularis flammea). Ovenfor dette
partiet blomstret kantlyngen (Cassiogletrggg i store mengder, og enkelte

eksemplarer av lapprose @ var fortsatt i blomst.

Opp mot den nordligste toppen av fjellmassivet fant en flere bladrosetter av den

bieentriske arten stivsildre @, og pa toppen vokste hpg-

fjellsklokke Gampanuta uninora) .

Ekskursjonen gikk derfra spr og sgrpstover over Pihkahistamajlkka
og mot Gapperusjlkka hvor en gikk ned i dalqr. Underveie ble flere forholdsvis
sjeIdtep1antersett,b1.a.polarsoleie@,smalngkleblom
(primuta stricta), snpfrytle (t uzuta arctical og kvitstarr (Carex Ulcotor).

Turen pl Javtreoavit ga et stort utbytte, og sommeren tatt i betrakt-
ning, hadde en valgt et gtmstig tidspunkt for ekskursjonen.

Spndag skulle det returareres til Tromsg, men fpr en forlot Nordreisa,

ble det tid til et bespk pt stranda i bobr av Reisafjorden. Her vokste eskimomure
(po!Snt!Ia_gCgg!!), og forekjellen i uteeende og vokseeted mellom denne og g8se-

mure (Potenti!!g_@) ble demonstrert. Flere vanlige strandplanter ble sett,
og spesielt strandskolm (t{!vrus ngritimus) gjorde et godt inntrykk der den

vokste pE sandryggene i full blomstring.

Sigmund Spjelkavik

7. september: Soppekskursjon med 9 deltakere til Oteren og Signal-
dalen i storfjord kommune under ledelse av ola skifte. Veret vekslet en del,
fra eolskinn til kraftig regn. Pi fjellene omkring var sngen allerede kommet.

Soppsesongen var ikke den aller beste, men turen ga likevel 49 arter,
og av disse var 11. gode mateopper. I oteren ble det botanisert pl en furumo
langs vegen, og her fantes vesentlig smprsopp @_luteue), men ogsl rabar-
brasopp @, finskjelletmusseron @,
frostvoks-sopp (H.ygrophorus hypothejus), rpd stubbemusaeron (fricnobmgEfC
rutilans), klubbetraktsopp (glllocybe c!av&,g), lakssopp (Laccarlg_laccgl$,
Marasmius fulvobulboides, stor kragesopp @, sitronkrage-
sopp (S. semlglobata), slim-skjellsopp (Pholiota_lenta), kanelslgrsopp, sump-
kusopp (EglUus fiavidus) , sandsopp C=_:ar&gatue), pepperkusopp (L-plperatuq) ,

flgyelsrprsopp @, rpdskrubb (.Leccinurn rufesc s),
rpdbrun pepper-riske (Lactarius-r@ og til slutt en trolig stor ringlgs fluesopp
(amanita cf. strangulata).

Pl den andre lokaliteten, som ll en bit opp i Signaldaien, var det
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bjgrkeskog, og her var sopputvalget mindre. Her ble bl. a. fglgende observert:

b j grkemus s eron (!1ig!g!@f3!vum), grgnn ani etraK sopp (Ql!!9pybeot!ora)'

sommertraktsopp (-C. grbbg, Marasmius epiph.vllus, oreskjellsopp (Pholiota

alnicola), brmskjellslgrsopp @, Phaeomarasmius confra-

gS, vanlig pluggsopp (Pg{Uus invotutus), rpdskrubb G$intlrn-@ig9'
brunskrubb C-. sca!g$, giftkremle (@!gcf. emetica), storkremle (E-patu-

@), hulriske Ggglgriue-lriviglig, bglgeriske (L. cf . flexuosus) og gr&riske

(!, v!etus).
Mats Nettelbladt

Ansurr.oruc 19?b

FOR FONDET TIL DR. PHILOS. THEKLA RESVOLLS MINNE

Fondets styre har i 1975 hatt fglgende sammensetning: professor Georg Hygen,

NLH, As (oppnevnt av Norsk Botanisk Forening), provisor Hanne Melvar, Oslo

(oppnevnt av Norges Apotekerforening og Norges Farmaceutiske Forening),

amansensis Kari Henningsmoen, Universitetet i Oslo (oppnevnt av Kirke- og

Undervi sningsdepar-tementet) .

Styret besluttet at den disponible del av renter for 1974 kurme utdeles

etter spknad, se utlyming i Blyttia 1975, s. 35. Belgpet, kr. 850,- ble utdelt

til tre personer, - to hovedfagsstudenter som fikk stgtte til feltarbeid, og en

forsker som fikk bidrag til studiereise.
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E. DUFFEY, M.G, MORRIS, J. SHEAIL, L.K. WARD, D,A. WELLS & T.C^

E. WELLS: Grassland ecology andwildlife management. Chapman & Hall Ltd.,
London, 1974. 28L s,, illustr. sv.-hv. Pris innb. f'5.40.

Boka beskriver de sikalte 'grasslandsri England, deres inndeling, utbredelse

og pkologi 'Grasland' er her brukt som en direkte oversettelse da vi ikke har

noen norsk term som dekker fullstendig. Grasland betegner hovedsakelig for-
skjellige engsamftmn i vekslende grad av jordbruks- og beiteplvirkning, men

ogsl forskjellige typer heivegetasjon, spesielt fuKheier, og mer eller mindre

naturlige kalktprrenger og strandenger. Grasland er arealmessig den viKigste
formasjonstypen i England. Over 60Vo av Storbritannia er dekket av grasland i
vid forstand. PA fA unntak n&r er grasland for et kulturprodukt 6 regne og er
altsi en sekund@r formasjonstype sivel i England som i det gvrige av det nord-
lige Vest-Europa. Forfatterne har derfor lagt vekt pt i gi en grundig oversikt
av den engelske jordbrukshistorien for E belyse det sekund@re vegetasjonsforlpp

og for & klargjpre hvordan dagens vegetasjonsbilde er oppst&tt. De store krise-
periodene i engelsk historie fra Napoleonskrigene og opp til nedgangstider i
virt irhundre og den annen verdenskrig er alle perioder hvor det var sterK
press pi den opprinnelige vegetasjonen for i skaffe arealer store nok til at

Storbritannia ktuure bli sjplhjulpen p6. jordbruksprodukter.

Selv om grasland egentlig er et kulturproduK, inneholder denne for-
masjonstypen i Storbritannia et stort antall sjel&re plantearter som ikke finnes

i andre typer vegetasjon. Forfatterne er derfor opptatt av spprsmilet om hvor-
ledes man effektivt skal verne de gjenverende graslandforekomster slik at disse

sjeldne artenes miljp ikke forgvirmer. Selv om grasland i vid forstand dekker

et gtort areal, er flere graslandtyper idag iferd med A forsvinne pA grunn av

endringer i moderne jordbruksteknikk og endringer i fauna-sammensetningen.

Det siste er ikke av minst viktighet idet opprettholdelsen av omrldene som gras-
land baserer seg pi mer eller mindre konstant beitep8virhring. Det er fprst og

fremst sauer og kaniner som har holdt vegetasjonen nede i de siste irhundrer.
I de seinere lr er imidlertid saueholdet mer og mer forskjpvet til hpyereliggende

omrider, og i 1954 var en kraftig epidemi av myxomatosis ansvarlig for at

praktisk talt hele kaninbestanden ble utryddet. Der hvor graslandarealene ikke
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lenger blir dyrket opp, er det idag kraftig innvandring av busker og trer. Store

deler av graslandomrldene er nl erstattet med 'scrublandt, og forfatterne er
derfor opptatt av hvordan en skal kunne bremee pl dette suksesjonsforlppet.

Et stgrre kapitel er viet klassifikasjon av graslandtypene i Storbritan-
nia. Man benytter seg fprst og fremst av det gamle klassifikasjonssystemet til
Tansley, men nytt er det at man i alle fall delvis henfprer disse typene til de

mellom-europeiske enheter. Inndelingen glr primert ut fra det geologiske

tmderlaget og har derfor den uheldige bivirkning at botanisk sett en og samme

graslandtype blir beskrevet flere ganger i teksten.

Mye av plassen i boka er avsatt til I belyse de praktiske sider ved

eventuell fredning av grasland i lys av den viten man har om de d5rnamiske for-
hold som styrer utviklingen. De gjensidige avhengighetsforhold mellom flora
og fauna er behandlet i kapitler som "Grassland structure and its influence on

the faunarr og rrAnimals and the life cycles of the plants" . I det hele tatt er det

lagt mer veK pE biotiske faKorer enn vanlig nlr det gjelder graslandtypenes

pkologi. Dessverre har dette gltt noe ut over behandlingen av de abiotiske fak-
torer, men boka er likevel et skritt i retning av I gjennomfgre et rpkosystem-

syn' i diskusjonen.

Forfatterne henvender seg ogsl til lesere utenfor landets grenser,

og det er derfor uheldig at de enkelte ganger bare angir det engelske navn p[
plantearter som diskuteres. Figurtekstene er av og til litt for snaue til at man

riktig flr tak i hva som egentlig illustreres, og de plantesosiologiske tabellene

er ofte uoversiKlige da artene er alfabetisk oppsatt istedet for i gkologiske arts-
grupper. Videre er det av og til en litt lemfeldig omgang med biologisk sett

strengt definerte termer som n8r man snakker om ilseed predatorstr samtidig

som man definerer 'predatorer' som dyr som eter herbivorer. Ved siden av t
henvende seg til andre biologer er boka ogsA skrevet for tprivate landlords' og

medlemmer av frivillige miljgvernsorganisasjoner ifplge forordet i boka. Det

er da en mangel at en del betegnelser ikke blir definert. Fl folk uteriom fagbio-

loger vet hva som menes med ila stenophagous animaltt.

Denne kritikken gjelder dog bare detaljer. Boka gir et vel balansert

helhetsbilde av graslandpkologi, og selv om eksemplene vesentlig er hentet fra
britiske forhold, kaster den lys over mange pkologiske problemer av global

natur. Alle med interesse i biologi og naturvern vil med fordel kunne lese boka,

Anders Bjprnstad
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