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Cystopteris montana (fjell-lok) funnet i Gloppen, Sogn og Fjordane

Cystopteris montana found in Gloppen, Sogn og Fjordane county, West Norway

OLAV BALLE

Botanisk museum,
Universitetet i Bergen

Under feltarbeid i omridet rundt Storavatnet,
Gloppen, i 1975, kom jeg over en mindre be-
stand av Cystopteris montana (Lam.) Bernh.
(tell-lok) pi sorsiden av vatnet. Arten er ikke
tidligere anfsrt funnet i Nordfiord.

Man kan med god grunn innvende at Nord-

fiord er et dirlig undersskt omride, men
desto morsommere er funnet, nAr man tar i
betraktning det faktum at Hyen-omridet
tilhorer de floristisk bedre undersskte om-
ridene i Sogn og Fjordane. Av botanikere
som tidligere har besskt omridet, mi nevnes

Ove Dahl (1898) og Rolf Nordhagen (1953).
Dahl undersokte forst og fremst fellene ost
for Hyen, til vannskillet mot Breimsvatnet.
Nordhagen tok seg derimot bedre tid, og
fikk med seg flere interessante lokaliteter
ved Hyen sentrum, for ogsi han dro ostover.
Pi veien registrerte han plantelivet ved Gjenge-
dalen, Storavatnet og pA fiellet Svartekari.
Nord for Storavatnet registrerte Nordhagen
mindre omrider med rikere planteliv, sarlig
i forbindelse med noen smi klebersteinsfore-
komster. Ut over dette har han ingen bemerk-
ninger om floraen i Storavatn-omridet. Det er
derfor tydelig at han ikke besokte sorsiden av

vannet. Her finner man nemlig de artsrikeste
omrtdene langs hele Gjengedalsvassdraget.

Smale striper med kalkholdige bergarter
og smA kildeutspring fra vannArer som har
pass€rt disse kalkstripene, sorger for at om-
ridet har meget gunstige forhold for kalk-
elskende planter. Dette forer igien med seg at
hele lien ned mot bAde Storavatnet og Dale-
vatnet kan fremvise en meget artsrik pre-alpin
vegetasjon. Et lite utdrag av artslisten for
denne lien, skulle vise dette med all tydelighet:
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Carex vaginata (slirestarr), C. sylvatica
(skogstarr), Eriophorum latifolium (breiull),
Milium effusum (myskegras), Angelica ar-
changelica ssp. archangelica (flellkvann), Lactu-
ca alpina (turt), Selaginella selaginoides (dverg-
jamne) og Drepanocladus revolvens (brun-
klomose).

I tillegg kommer de artene som er nevnt
spesielt for lokaliteten (se nedenfor).
Ser man pA plantedekket i omrAdet for ovrig,
mA dette vel nermest kalles trivielt. Mindre
partier nord for Dalevatnet kan fremvise noen
fA kalkplanter. Dette skyldes striper med kalk-
holdige bergarter som strekker seg tvers over
vannet fra Cyrtopteris montana-lokaliteten.

Bestanden av Cystopteris montana er liten
(ca. 3040 blad), og den stir rett nedenfor en
av de mange kildeutspring i lien. En del av lss-
massene har her rast ut og dannet en liten
thalus. Cystopteris-bestanden stAr i ovre kant
av denne.

Artsliste fra lokaliteten (ca. 30 m2 flate):
Anthoxanthum odoratum (gulaks), Carex capil-
/ans (hirstarr), C. flava (gulstarr), C. vaginata
(slirestarr), D eschampsia caespitosa (solvbunke),
Luzula multiflora (engfrytle), Poa alpina
(fiellrapp), Alchemilla vulgaris coll. (vanlig
marikipe), Angelica silvestris (sloke), Bartsia
alpina (svarttopp), Betula pubescens (bjork)
(treskiktet), Cirsium heterophyllun (kvitblad-
tistel), Crepis paludosa (sumphaukeskjegg),
Cystopteris montana (fjell-lok), Dactylorhiza
fuchsii (skogmarihand), Filipendula ulmaria
(mjodurt), Geranium sylvaticum (skogstorke-
nebb), Geum ivale (enghunrleblom), Listera
ovata (stortvlblad), Pamassia palustis fi iblom),
Pingticula vulgais (vanlig tettegras), Poly-



gonum viviparum (harerug), Polygonatum verti-
cillaum (kranskonvall\, Ronunculus acn's (eng-
soleie), Rhirunthus minor (smhengkall), Rubus
saxatilis (tegebar), Rumex acetoffi (matryre),
Salix phylicifulia (gronvier), Saussurea alpina
(fielltistel), Saxifraga aizoides (gulsildre), Soli-

ST,JMMARY

Cystopteris montaru is for the first time
reported from the Fjordane district of Sogn og
Fjordane county, West Norway. The locality
is a north-facing slope south of Storavatnet
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Oversikt over norske moser. l. Mgkkmosefamilien - Splachnaceae.

Survey of Norwegian mosses. l. Splachnaceae.

ARNE A. FRISVOLL

Universitetet i Trondheim
DKNVS Museet, Botanisk avdeling
7000 Trondheim

Dette er forste artikkel i en planlagt serie

med oversikter over norske moser. Tanken er
i forenkle et vanskelig tilgjengelig stoff ved i
trekke fram anvendelige feltkjennetegn i
nokler, beskrivelser og illustrasjoner. Videre
legges det vekt pt A antyde hvilke arter som
kan forveksles med de moser som beskrives.
De skillekarakterer som nevnes, vil oftest kunne
ses med det blotte oyet eller med hindlupe.
At dette ikke alltid fsrer fram, vet de som
har arbeidet med moser. Av og til mi en sjekke
mikroskopiske detaljer. I slike tilfelle vil en
mitte benytte en fullstendig moseflora. Disse
er som regel forfattet pi engelsk eller tysk,
og ingen moseflora til salgs pA et skandina-
visk sprlk, omfatter alle norske arter. Be-

rynneren vil ha utbytte av i studere over-
sikter skrevet av bl.a.: Du Rietz et al. (1952),
Persson (1962), Lye (1968) og Andersen
et al. (1976). En fullstendig, illustrert skan-
dinavisk moseflora pi engelsk er gitt ut av
Arnell (1956) og Nyholm (1954 - 1969).

Innledntug

Fi moser har tiltrukket seg slik oppmerksom-
het fra ikke-botanikeren som arter fra mokk-
mosefamilien. I botaniske herbarier er det
ofte et fitall samlernavn som gir igjen pA

etikettene til ulike moseinnsamlinger. Men
ser en pi de nevnte mosene, moter en mange
ukjente navn. Dette er ofte personer uten
yrkesmessig tilknytning til botanikk. De har
funnet en ioynefallende plante som de er
kommet for A hore navnet pi. Av og til mener
de selv de kommer med sopp. Det er en ut-
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bredt oppfatning at moser er uanselige, brune
og gronne planter som ikke stikker seg fram
pi noen mite.

Men arter fra mokkmosefamilien har mange
stanset opp ved. Og irsakene er klare: De
fleste har sterke farger som awiker fra et mer
diffust underlag. Ofte er fargene stemt i rode
eller gule toner. I tillegg vokser de gjerne i
store tuer, slik at virkningen av fargene oker.
Nir en dessuten tilfoyer at de storste artene
er vanligst pi steder med ligvolst vegetasjon,
f.eks. i myr, har en nevnt de viktigste grun-
nene til at de ofte blir lagt merke til. Selv har
jeg funnet og samlet alle artene i mskkmose-
familien unntatt Splachnum melanocaulon
og Tayloria seftata. Ellers bygger tekst og
illustrasjoner pA herbariemateriale av alle
artene.

Det er skrevet mye vitenskapelig om disse

mosene. Hagens (1910) framstilling kan leses

med utbytte av alle som er interessert i stoffet.
Den er stort sett skrevet pA norsk, men slekts-
og artsnoklene er pi latin, og deler av teksten
er pi fransk. Noen samlet popular oversikt
over mskkmosefamilien i Norge fins ikke.
Den fyldigste omtalen er i finne i Bd. VII av

"Vdre Ville Planter" (Du Rietz et aI. 1952 :

50 - 52). Gode oversikter over en hel del
arter og deres spredningsbiologi gis ogst av

Gjarevoll (1952), Ronning (1955) og Wendel-
bo (1959). I disse arbeidene finner en fotogra-
fier av blankkumose, knappkumose, gul para-
sollmose, rod parasollmose og lemenmose.

Den beste popularoversikt over familien
pi nordisk basis stir i "Svenska Vixter. Kryp-
togamer" @ersson 1952 : 90 - 91). Der fins
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Fig. l -6' Bygningen av p&rekumose - Splachnum ampullaceum. - l. En enkelt moseplante med kapsel. f.
stengelfilt, st. stengel, b. blad, ks. kapselstilk, K. kapsel, kh. kapselhals, s. sioredannende del. -2. Utsnitt fra den sporedannende delen av kapselen. [t. kapseltenner, ss. sentralsoyla, sp. sporer. -3. Han-organ. - 4. Umoden kapsel. L lokk. - 5. Hette. - 6. Blad med utsnitt av cellistr-ukturer.
n. nerve. t. tann-

The structure o/Splachnum ampullaceum. - 1. One single plant with capsule. f. tomentum, st.
stem, b. leaf, ks. seta, _K. capsule, kh. hypophysis, s. urn. - 2. section of the upper paft of the
urn' kt' peristome_tee_th, ss.,columelh, sp. spores. - 3. Androecium. - 4. Immaturr'iapsil". t. iia. -5. Calyptra. - 6. Leaf including sections of cell structure. n. costa, t. tooth.

gode fargetegninger og beskrivelser av gul vinden. Nesten alle artene i mokkmosefami-
parasollmose, rod parasollmose, blankkumose, lien sprer sporene ved hjelp av insekter, i de
knappkumose, parekumose, lemenmose og fleste tilfeller itselfluer bg spyfluer som til-
Tayloria seffato (tenuis). I "Illustrated Moss trekkes av sterke farger Jg iorskjellige lukt-
Flora of Fennoscandia" (Nyholrn 1956 : stoffer hos mosene. insektine fii sp'orer pa
177 - 189) fins det svart-kvitt tegninger av kroppen mens de kryper rundt i m6setuene,
planter, plantedeler og celler av alle artene og ntr de senere bissker fersk giodsel, av-
i mskkmosefamilien. settes sporene der. Den substrativhengighet

en finner hos denne mosegruppen, kunne knaptSpredningsbiologi utviklet seg eller eksistei ,rt"n .n slik spreh-
ningsmtte. Det er smi partier av terrenget som

De fleste mosene sprer sporene ved hjelp av er dekt av gjodsel, dode dyr eller rester"av dyr,
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og en tilfeldig vindspredning ville neppe gitt
stor nok treffprosent til 6 holde artene ved
like.

Den norske legen Bryhn (1897) var den
fsrste som ble klar over samspillet mellom
insekt og mose. De som vil vite mer om dette
fascinerende emnet, henvises til de nevnte
artiklene av Bryhn, Du Rietz et al., Gjarevoll,
Ronning og Wendelbo.

Om norske navn pi mokkmoser

Det har lenge vart dirlig med norske navn
pA moser. Men 5 av 6 Splachnum-arter har
fAtt navn: tre er kalt 'kumose' og to 'para-

sollmose' (Du Rietz et al. 1952 : 50 - 52).
Det er fin pedagogisk praksis at alle moser
i samme slekt har samme ending i det norske
navnet. En god losning i dette tilfellet er 6

la alle artene i slekta Sphchnum fi endingen
mskkmose, og kalle familien Splachnaceae
for mokkmosefamilien. Det siste er gjennom-
fort i denne artikkelen. Tidligere er mokk-
moser brukt som treffende fellesnavn pn
slekta Splachnum av bl.a. Gjarevol (1952).

Kort historikk

Den fgrste mosen som ble kjent fra Norge,
var rsd parasollmose. Den ble funnet nar
Porsgrunn pA slutten av 1600'tallet, og be'
skrevet etter dette materialet i 1695. Ogsi de

andre mokkmosene ble tidlig kjent. Pare-
kumose, knappkumose og gul parasollmose
ble forste gang publisert fra Norge rundt 1780.
De fleste andre norske medlemmer av mokk'
mosefamilien ble kjent i Arene 1800 - 1840.

Kort om bygningen av en mose

En moseplante kan skilles i en ufruktbar
(= steril), vanligvis gronn del med stengel og

blad (fig. lb, st, f), og en fruktbar (=fertil),
vanligvis farget del med sporehusstilk og spore-

hus (fig. 1, ks, K). Den ufruktbare delen kalles
med et fremmedord for gametofyf/ (danner
gameter, dvs. kjonnsceller) og den fruktbare
sporofytt (danner sporer). Sporene ligger inne
i owe del av sporehuset og kan sammenlignes
med srsmi fro. Med det blotte oyet ser sporene
ut som brunlig mjol. De slipper vanligvis ut
giennom en ipning pf, toppen av sporehuset

(fie. 2).Nedre del av sporehuset kalles halsen
(fig. I kn). Hos mange av artene i mskkmose'
familien er halsen utvidet og mange ganger

storre enn den swe sporedannende delen.
Det er bent fram vanskelig i skjonne at den
paraplyformete skjermen hos parasollmosene

Gtg.2l - 23) skal ha samme opprinnelse som
den lange tynne halsen hos Tayloria-artene
(fig.8 - l2).

Et vanlig navn pA sporehuset hos moser
er kapsel, og tilsvarende kalles sporehusstilken
fot kapselstilk og halsen for kapselhals. Disse

betegnelsene er ofte brukt, og benyttes i
resten av artikkelen.

Mosene kan, i likhet med blomsterplantene,
ha egne d (han) - og 9(hun) - planter, da er
arten sarbu (eller med et fremmedord dioik).
Nar d - og 9- organ sitter pi siunme plante, er
mosen sambu (monoik). De fleste artene i
mokkmosefamilien er sambu, men flere Splach'
num-arter er serbu. Hos de fleste er d-organet
godt synlig. Det ligner en liten blomst eller
knopp og kan ha frisk farge (fig. 3).

Stort sett kan en med det blotte oyet
eller med hAndlupe se nok detaljer til i bestem'
me alle artene i mokkmosefamilien. Ved i
sammenligne med beskrivelser og illustrasjoner
skulle en komme langt pi veg. Dessuten er

kjennskap til voksested og underlag til god

hjelp.
Det er ingen andre moser som har slik

farge og form pi kapselen som de storste
mokkmosene. For alle artene i familien gielder

at kapselen er regelmessig og stlr rett opp.
Hos det store antall moser er kapselen krokt
eller nikkende. Mange av mosene som be-

handles her, har store, breie blad, med store

celler (fig. 6), som er synlige i vanlig hand-

lupe (10 - 20x forstorrelse).
Arter i fagermosefamilien (Mniaceae) og

vrangmosefamilien (Bryaceae) kan ha lign-
ende store blad, men har lutende eller heng'
ende kapsel.

Illustrasjonene

Alle artene i mokkmosefamilien er illustrert
med strektegninger av ett blad og en kapsel.
I tillegg illustreres tre hetter, ett lokk og en

bladspis $re. 7 - 24). Blada er tegnet etter
tort materiale som har fitt frisk form ved 6



ligge i vann. Kapslene er tegnet etter herbarie-
materiale som i mange tilfelle viser karakteris-
tiske torkerynker. Friskt materiale vil mangle
disse rynkene. For A spare plass er det av de
store artene valgt ut smi kapsler og blad. Det
blir derfor ikke helt rett A sammenligne stor-
relsen etter illustrasjonene.

Systematisk behandling

Den videre systematiske behandlingen er med

fi unntak slik som i "Illustrated Moss Flora
of Fennoscandia" (Nyholm 1956 :167 - 189).
Mange id6er til nskler og beskrivelser er ogsA

hentet derfra. Ellers er arbeidene av Hagen
(1910) og Mriller (l9l l, 1936) flittig benyttet.

Mokkmosefamilien - Splachnaceae - er en
av fire familier i britemoseordenen - Funari-
ales. I Norge omfatter familien 6 slekter med
tilsammen 18 arter. En av artene er bare funnet
i den arktiske delen av landet. Slektene kan
skilles etter folgende nokkel:

A. Oedipodium

B. Tayloria

C. Aplodon

D. Tetraplodon.

ElSplochnum
sphaericum

E. Splachnum

F. Voitia
D2Tetraplodon

paradoxus

Slektsnokkel til Msldcmosefamilien - Sphc hnac eae

I. Kapsel ipner seg med et lokk slik at sporene slipper ut giennom en flpning pi
toppen. Pijord, mokk og kadaver
l. Kapseltenner mangler. Blad bredt avrundet og helt uten spiss, med hirlign-

endeutvekstervedbasis(fig. Z).pifuktigjord . . . . . . . . . . . . .Slekt2. Kapseltenner finnes. Blad oftest noe tilspisset, uten hirlignende utvekster
ved basis. Pi fuktig jord og dyremateriale
a. Kapselhals mye smalere enn den sporedannende delen av kapselen.

Hette sammensnort nederst. (fig. g _ l2). pa fuktig jord, sjeldnere pi
mokk. . . . . . .:..Slekt

aa. Kapselhals utvidet, like brei eller breiere enn den sporedannende delen.
Hette ikke sammensnort nederst. pi mokk os kadaver

b. Kapselhals ikke - eller bare litt breiere eni den sporedannende delen
av kapselen
c. Kapselstilk svak, giennomskinlig kvitaktig, visner nir den torker

(fig. 13) ......Slekt
cc. Kapselstilk solid, brun, rod eller gul, visner ikke

d. Blad innhule og taklagte, ca. I mm breie, kapselstilk stiv, ca.
0,2-3cm(fig. la-17).. .. . ...Slekr

dd.Blad flate, utbredte, ca. 2 mm breie. Kapselstilk lite stiv,(lr3-l5cm(fig.l8)... ..Art
bb.Kapselhals kule-, 

-pere- 
eller paraplyformet, mye breiere enn den spore-

dannendedelen(fig. lg-23). . . -. . . .Slekt

II. Kapsel ipner seg ikke. Kapselveggen mi sprekke sund og odelegges for at sporene
skal slippe ut. Mest pi reinmokk
l K-apsel kort og brei, med lang skjev spiss, morkt rodbrun til svartbrun(f8.24)... ..Slekt2. Kapsel spoleformet med kort skjev vorte eller spiss, oransje (fig. l5). . : . . . .,q,.t

Slekt A. Oedipodium

Det latinske navnet kommer av oedi, oppsvul-
met, og pous, fot, og sikter til den lange, noe
oppsvulmete og kapselstilklignende halsen.
Slekta omfatter bare 6n art i hele verden (en
monotypisk slekt).

l. O. grffithianum -Fig.7.
Hos Oedipodium er kapselhalsen sterkt forleng-

6

et og ligner mye pA en kapselstilk. Den egent.
lige stilken er kort. Kapselen er rund og brunlig
mens kapselhalsen er lyst gulkvit. Tilsammen
ligner de ei mork klubbe som sitter pi et lyst
skaft. Kapseltenner mangler.

Blada er omvendt eggformete og uten
tenner eller spiss. De er msrkegtolnne og kan
ligne pi blad hos enkelte fagermoser (Rhizo-
mnium). Nerven er brei og nar litt lenger enn til
midt i bladet. Nederst mot skaftet har bladet



noen herlignende utvekster som er helt typiske
for arten, men som er vanskelige A se i hind-
lupe. Hele planten er | - 2 cm hog.

O. Sriffithianum frns pi fuktig naken jord i
skyggefulle bergsprekker, ved trerotter etc.
Den ser ikke ut til i trenge stoffer fra dyr for
i vokse. I Norge er det en sjelden mose med
storst forekomst pi Sor-Vestlandet. Den er
funnet helt opp i 1770 m, og har nordgrense
i Ssr-Trondelag. Utbredelseskart og omtale
hos Stsrmer (1969 :258 ff.).

Arten er i viktige bygtingstrekk fors$ellig
fra de andre mosene som behandles her, og
fores ofte til en egen familie, Oedipodiaceae.

Slekt B. Toyloria (wensh: Trumpefrnosa)
*Fig.8-12.

Artsnskkel til slekta Tayloria

l. T. splachnoides -Fig.8.
Hos Z. splachnoides blir kapsel med hals og
lokk ca. 5 mm lang, men mindre enn I mm blei;
halsen er omtrent like lang som den spore-
dannende delen. Pi et tidlig stadium er kapse-
len gronn, mens kapselstilk og lokk er gyllen-
brune eller brunrode, senere blir ogsA kapselen
brun. Kapseltennene er lange og bindformete.
I tsrt val kroller de seg silnmen mot utsiden
av kapselveggen. I fuktig val boyer de seg inn
i kapselen og ned i sporemassen. Nir de si
torker og boyer seg ut igien, folger store meng-
der sporemasse med opp. Slik hjelper tennene
til med i spre sporene.

Den gronne planten blir rundt I cm hog,
mens kapselstilk med kapsel blir 1,5 - 2 cm.

Slekta har navn etter Th. Taylor, en engelsk
moseforsker. I hele verden er det noe over 60
Tayloria-after, i Norge har vi 5. Artene kjennes
oftest lett i felt ved i ha store (2,5 - 4 cm),
tunge- eller spadeformete blad med store celler.
I frisk tilstand er blada glinsende og saftfulle.
Toppblada er storst og danner en tydelig an-
sarnling i spissen av skuddet. Kapselen er opp-
rett med forholdsvis lang og tynn, ikke ut-
videt hals, kapselstilken er vanligvis lang og
slank. Hos flere av artene vokser sentralsoyla
i kapselen videre etter at lokket er falt av. Til
slutt kan den stikke langt ut av kapselipningen.
Det svenske navnet trumpetmossa er et godt
sammenligningsnavn og kunne ogsi nyttes
pi nonk.

T. splachnoides vokser pA fuktig moldjord
og ritten ved, og er neppe avhengig av dyre'
stoffer i underlaget. Vanligst er den mellom
og pi steiner i fuktige rike lier, i skogbunn og

ved bredden av bekker. Den forekommer
hyppigst i fiellbjorkeskogen. I Norge er den
funnet pi spredte lokaliteter fra Telemark
til Nordland. Arten mangler pi Vestlandet.

2. T. acuminata - Fig.9.
Kapselen hos Z. acuminata ligner mye pi
kapselen hos foregAende art, men tenner og
hals er noe kortere. De to skilles lettest pA

bladformen: T. acuminata har (som det la-
tinske navnet sier) langt tilspissete blad, mens
T. splachnoides har kort tilspissete. Voksested

I. Blad raskt avsmalnende til en kort spiss, tydelig tannet. Kapseltenner i torr tilstand tilbakeboyd
mot kapselens ytterside, pAvirkes lett av fuktighet (hygroskopiske), og er i fuktig tilstand boyd
inn i kapselen
l. Kapsel med 32lange, sammenkrollete tenner

a. Blad med kort spiss (ng. 8) . . . l. T. splachnoides
aa. Blad langt tilspisset (fig. 9) 2. T. acumirwta

2. Kapsel med 16 korte og rette tenner, som vanligvis ligger sammen parvis slik at det synes

som kapselen har 8 tenner (fig. l0) . . . . 3. T. senata

II. Blad avrundet i spissen, uten eller med butte tenner. Med 16 kapseltenner som i torr tilstand
stlr rett opp, pivirkes mindre av fuktighet
1. Kapselstilk tynn og boyelig, oftest 3 - 4 cm hog. Kapsel med 16 atskilte tenner (fig. I l)

...4.7-lingulata
2. Kapselstilk kraftig og stiv, oftest omkring I cm hog. Kapsel med 16 tenner som ofte er

parvis sammenholdte slik at det synes som kapselen har 8 tenner (fig. 12) 5. T. froelichiana



og underlag for de to artene er stort sett det
safilme.

T. acuminata er sjeldnere ennT. splnchnoides.
I Norge var den bare kjent fra noen lokaliteter
i swe Gudbrandsdalen og Drivdalen, men er
nA ogsi funnet pi Svalbard (Frisvoll 1978 a).

3. T. senata - Fig. 10.
Arten har omkring 2 cm lange, rodlige kapsel-
stilker og 2 - 3 mm lange, morkersde til rsd-
svarte kapsler. Den skilles lettest fra de to fore-
gAende artene ved kapseltennenes bygning
(se artnokkelen).

Blada er tilspissete og tannete. De ligner
mye pi blad hos T. acuminata, og det kan
vere vanskelig i skille dem nir kapsel mangler.
Ofte er neryen og deler av bladet rodlig. Ellers
er det vanligere 6 forveksle T. serrata med
lemenmose. Men lemenmosen har utannete,
innhule og smale blad med lang hirspiss.
Dessuten er kapselhalsen utvidet og breiere
enn den sporedannende owe delen av kapselen.

T. serrata vokser vanligvis pi gammel storfe-
mokk og fins ofte sammen med Sphchnum-
arter, sarlig blankkumose. Den etablerer seg
gierne nfu formoldingen av gjodsla er kommet
si langt at Splachnum-artene vantrives eller er
i ferd med i do ut. Ellers fins den pi moldjord
med innslag av ritnende dyrestoffer. Den skal
ogsii vere funnet pi rAtnende ved og pi 'ren,
jord. ?'. senats er kjent fra det meste av landet.
De fleste voksestedene ligger - som for de
foregiende - i hogereliggende strok, med
hogdegrense pA 1400 m i Jotunheimen. Men
den gir ogsi ned i liglandet. Som de fleste
andre moser i familien er den sjelden i de
sorlige og vestlige deler av Norge.

4. T. lingulata - fig.ll.
T. lingulata er vir storste Tayloria-art, idet
kapselstilken ofte er 3 - 4 (- 5) cm lang og
tuene I - 3 cm dype. Men den kan godt vere
mindre (se folgende art). Btde kapsel og kapsel-
stilk er brune eller brunrode av farge. Tann-
kransen bestAr av l6 atskilte tenner. Hos
denne og neste art er kapseltennene opprette,
hos de tre foregiende artene er de i tsrr til-
stand tilbakeboyd mot utsiden av kapsel-
veggen.

Blada er - som det latinske navnet sier -
tungeformete, uten spiss. Ogsi denne karak-
teren vil skille Z lingulata og T. froelichiona

8

fra de tre foregiende artene.
T. lingulata vokser i myr, pA fuktig torv-

jord, i bergvegger med sigevann og i sprutsona
ved bekker og fosser. Den er vanlig i de fleste
av landets fiellstrok, bide over og under skog-
grensa, men gir ogsi ned i liglandet enkelte
steder. Arten mangler i kystnare strok pA
Vestlandet. Den er nylig funnet pi Svalbard
(Frisvoll 1978 a).

5. T. froelichiana -Fig.12.
T. froelichiatu er en nar slektning av T. lin-
gulata. De beste skillekarakterer finnes i kapsel-
stilk og kapsel. Hos ?' froelichiana er stilken
oftest omkring I cm lang. Den kan imidlertid
bli noe lenger og overlappe med kortvokste
typer av T. linguhta. Men stilken hos T. froe-
lichiana er kraftigere og stivere. Dessuten er
de 16 kapseltennene ofte parvis forbundet slik
at det synes som arten har 8 tenner. Men for-
bindelsen er ikke videre fast, og den brytes lett
i ovre del. Da kan det se ut som ogsi denne
arten har 16 frie tenner. Men de er nesten
alltid forbundet med hverandre i nedre del.

T. froelichianq vokser bare i hogfiellet.
Den fins pi ikke for fuktig moldrik jord mellom
steiner i skranende terreng, sjeldnere i berg-
sprekker. Den forekommer ogsiL i snoleier (Gja-
revoll 1956 : ll). Arten er kjent fra sentrale
sornorske fiellstrok og fra Nordland og Troms.

SlektC.Aplodon

Det er bare 6n art i slekta, som skilles ut pi
sertrekk ved kapselstilk og kapseltenner. Av
og til fores den sammen med slekta Splachnum.

l. A. wormskioldii - Fig. 13.
Det mest spesielle hos denne mosen er den
gulkvite, gjennomskinlige (hyaline) I - 3 cm
lange kapselstilken. Kapselen er rsdbrun med
16 smi tilbakeboyde tenner, kapselhalsen er
omtrent like brei som den sporedannende
delen. Nir arten har kapsler kan den med
letthet bestemmes etter disse karakterene.
Den ligner mest pi blankkumose som har
rodbrun kapselstilk og storre kapsler med
breiere kapselhals.

De gronne sterile skuddene kan bli 5 - 6 cm
lange og mer. De vokser litt hvert ir og viser
ofte en sonering eller 'irringdamelse' i tuene.
Arten kan bestemmes ogsi pA bladkarakterer:



Blada er mjuke, ovale, uten tenner og med Slekt D. Tetraplodon Lemenmose - Fig. 14-17.
lang spiss, nerven er svak og nir ikke fram i Det latinske navnet kommer av tetraplo, ftr-
spissen. Endecella i bladspissen er stor, nesten foldig, og odus, tann, som sikter til at de 16
oppsvulmet og med meget tyrm vegg. Dette tennene pi noen arter er sammenholdt 4 og 4,
kjennetegnet skiller arten fra de andre som slik at tannkransen tilsynelatende bestir av 4
omtales her. Sterile tuer av A. wormskioldii tenner. Dette gjelder sarlig i et tidlig stadium.
blir av og til bestemt til lemenmose, men Vanligvis sammenholdes de 2 og 2, slik at
kjennes disse bladkarakterene er et slikt mistak artene gir inntrykk av i ha 8 tenner. Men
unodvendig. tennene kan ogsi vare helt frie.

A. wormskioldii er variigst pi dode lemen, Det er omkring 12 Tetaplodon-arter i
men den er ogsi funnet pi kadaver av andre verden. Artene i slekta har forholdsvis smi
gnagere, pi reinshorn, andre rester av reinsdyr, blad sammenlignet med andre slekter i fami-
mokk etc. Den fins alltid pn vite lokaliteter, lien. Blada er konkave og utannete med lang
vanligst er den i myr. I Sor-Norge har den sin spiss som ofte dannes av nerven. Kapslene er
hyppigste forekomst i fiellbjorkeskogsbeltet, I - 3 mm lange med moderat eller lite utvidet
men er funnet ned til 60 m i Surnadal, More og kapselhals. Kapselstilken er stiv og vanligvis
Romsdal. I Nord-Norge er den ofte funnet 0,2 - 3 cm lang.
ned til havnivA. Arten er vanlig i Nord-Norge Artene i lemenmoseslekta er med litt tre-
og i de fleste av Sor-Norges $elltrakter. Den ning lette i bestemme i felt.
har stor utbredelse pi Svalbard.

Artsnokkel til kmenmoseslekta - Tetraplodon

I. Kapsel som moden gul eller oransje. Hals omtrent like lang -, og vanligvis like brei eller smalere

enn den sporedannende delen. Kapselstilk omtrent av siunme farge som kapselen
1. Kapsel ipnes ved hjelp av et lokk med sentral, lig vorte. Normalt utviklete, gule kapsel-

tenner er til stede. Kapsel og kapselstilk vanligvis halmgule, sjelden noe guloransje (fig. la)

z. r"i" i 
"".f 

'a"i 
;; id,;;; h;;;;,.;, .;; i;p*it;*.,,'-*n l"p*i," api "i#l:!!(:;et lokk. Kapsel spoleformet med skjevt pisatt spiss eller vorte. Kapsel og kapselstilk vanlig-

vis oransje (fig. 15) . 2. T. paradoxus

II. Kapsel som moden brun, brunrod eller svartrod, hals breiere enn den sporedannende delen.
Kapselstilk ofte lysere enn kapselen

l. Kapselstilk si kort at kapselen ikke eller si vidt nir over bLada, 2 - 3 (- 5) mm. Kapsel

brun eller brungul, ofte noe blidogga. Blad med svart lang spiss, med tenner i swe del
(fig. 16) . . .3.7. angustatus

2. Kapselstilk lang, slik at kapselen nir hogt over blada, 0,5 - 3 cm eller mer. Kapsel brunrsd
eller svartrsd, morkere enn kapselstilken, aldri blAdogga. Blad med kortere spiss, uten
tenner i kanten (fig. 17) 4. T. mnioides

l. T. pallidus - Fig. 14 og25 c. gule. Men alt pi et tidlig tidspunkt blir de rsde
Bide kapsel og kapselstilk hos ?' pallidus er pi lokk og kapselmunning. Dette forekommer
gule - ofte bleikgule (pallidus = bleik), av og ikke hos T. pallidus, og sjelden eller aldri er
til noe oransje. Kapselhalsen er oftest like brei det vanskelig A skille de to i felt. Av og til
eller smalere enn den sporedannende delen. vokser de sammen, og slike forekomster er
Arten er i lengre tid forvekslet med lemen- spennende i finne. Da har naturen utfort et
mose og Tetraplodon paradoxus (Frisvoll dyrkingsforsok under helt like betingelser, og

1978 a). Lemenmosen har brunrod eller svart- bevist at det foreligger to arter. T. pallidus
rod kapsel med brei hals, og rodlig til brunrsd skilles fra T. paradoxus ved i ha et lokk som

kapselstilk. Unge og umodne kapsler av lemen- faller av, og ved forekomst av normalt utvik-
mose kan ha lysere farge og unntaksvis vrere lete gulekapseltenner.HosNyholm(l956 : 183)



er det denne arten som feilaktig er kalt 7.
paradoxus.

De sterile tuene av T. pallidus er gronne
eller gulgronne og kan bli over 3 cm dype,
vanligvis er de rundt I cm. Blada er ovale og
innhule med lang spiss.

I Norge vokser ?" pallidus antakelig bare
pt reinmokk. PA Gronland er den funnet pi
moskusmokk, noe det ogsi er mulighet for i
DowefiellomrAdet. I Sor-Norge er arten kjent
fra hogfiellet (over 1200 m) i fylkene Sogn
og Fjordane, Oppland, Hedmark og Sor-Tron-
delag. Fra disse forekomstene er det et langt
sprang opp til Saltdalen i Nordland. T. pallidut
ble beskrevet av den norske legen og mose-
forskeren Ingebrigt Hagen (1894), etter inn-
samlinger foretatt ved Sulitjelma 6. - 10. august
1893. I Troms og Finnmark ser arten ut til i
vare noksi vanlig. Etter dette er T. pallidus
i betrakte som en bisentrisk mose i Norge,
se kart hos Frisvoll (1978 b). Den er ogsi
funnet pi Svalbard (Frisvoll 1978 a).

2. T. paradoxzs - Fig. l5 og 25b.
T. paradoxus er en kleistokarp mose, d.v.s.
at kapselen ikke ipner seg med et lokk. For at
sporene skal spres mi selve kapselveggen
odelegges. Kapselen er spoleformet og smalner
i begge ender, overst har den en karakteristisk
skjev spiss eller vorte.

En trodde lenge at denne og foregiende art
var identiske, men de skiller seg fra hverandre
pn avgjorende punkter som beskrevet. De
vokser ofte sarnmen, og da er kapselstilken
hos L paradoxus nesten dobbelt si lang som
hos Z pallidus. Fargen pA kapsel og kapsel-
stilk er oransje og ikke gul. Det har vert speku-
lert pA om T. paradoxas er en krysning, se om-
tale under slekt F. Voitia-

I likhet med 7. pallidus er T. paradoxus
antakelig sterkt knyttet til reinmskk. I Norge
er den bare funnet pA fiellet Bikha Hihtama
ner Javreoaivit i Nordreisa, Troms (samlet av
Olav Gjarevoll i 1955). Det er vanskelig i
tro at arten bare fins pA dette fiellet. Alle
interesserte kan vere med pi i oppdage nye
volsesteder for denne merkelige afien Qtara-
doxus = merkelig, paradoksal). T. paradoxus
er en arktisk mose, med stor utbredelse i
N.-Amerika og Sovjet. Den er vanlig i enkelte
strok av Svalbard.

3. T. angustarus - Fig. 16.
Av de norske Tetraplodon-artene har denne
kortest kapselstilk og minst kapsel. Det er
vanlig at kapslene sitter nede mellom, eller
stikker si vidt opp over blada. Kapslene er ofte
belagt med et bliaktig belegg (pruina). Halsen
er omtrent dobbelt si brei som ovre del av
kapselen. T. angustatus vokser ofte sammen
med lemenmose, men er si uanselig at den lett
blir oversett.

De sterile tuene kan bli dype, ofte 5 cm
eller mer. Blada er smale og har lang spiss, de
er tannete i owe del. Sterile tuer kan bestem-
mes pi disse karakterene. Bladtennene kan
vare vanskelige i se i hAndlupe.

T. angustatus vokser oftest pi dyrerester og
ekskrementer, men skal ogs6 vare samlet pi
steder hvor slik innblanding vanskelig lar seg
pivise. Den er vanligst i hogereliggende skogs-
strok i det sentrale Sor-Norge, men er funnet
i de fleste av landets fylker helt opp til Finn-
mark. Utbredelseskart hos Frisvoll (1973 b).

4. T. mnioides Lemenmose -Fig. 17.
Lemenmose har storst utbredelse av de norske
Tetraplodon-artene, og er den som flest kjen-
ner. Kapselstilken er rod eller rodbrun med
msrkere rsdbrun til nesten svart kapsel. Kapsel-
halsen er breiere enn den sporedannende delen.
Om mulige forvekslinger med Aplodon woffn-
skioldii, Tenaplodon pallidus, Tayloria senata
og blankkumose, se disse.

De sterile tuene av lemenmose kan bli 5 cm
dype eller mer. I det indre er de tett brunfiltet,
men dette gjelder i store eller mindre grad alle
Tenaplodon-artene.

Lemenmosen vokser pi et varierende under-
lag av dyrerester, si som dsde gnagere (bl.a.
lemen), rein- og elghorn, hir, ekskrementer,
og oppgulpboller fra rovfugler og ugler. Den
er kjent fra havnivA til over 1800 m, og er
angitt fra alle fylker unntatt Vestfold. Av
storrelse er den variabel. I fiellet fins typer
med kort kapselstilk, som av og til er tatt for
i vare T. urceolotus. Dette er en art som fins
i Mellom-Europa. Fra Kisteskardnuten pn
Hardangervidda foreligger det en innsarnling
som ligner svert pi denne arten. Det ser for-
owig ut som det er vanskelig i finne gode
skillekarakterer mellom de to. Lemenmosen er
vanlig pi Svalbard.
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Slekt E. Splachnum Kumose, Parasollmose

- Fig. l8 - 23.

Splagchnon var navnet pA en lav, antakelig
lungenever (Lobaria pulmonaria) hos Diosko-
rides i det gamle Grekenland. Kapselhalsen
til enkelte Splachnum-uter er som torr sterkt
rynket, og det kan vare irsaken til at navnet
i nyere tid ble gitt til mokkmosene.

I hele verden er det ca. l0 Splachnum-
uter. Splachnum-artene er de mest spesiali-
serte innen familien og synes A representere
en fullkommen tilpasning til insektspredning

av sporene. Kapselhalsen er ofte utvidet til en
kule eller paraplyformet brem mange ganger si
brei som den sporedannende delen. Kapslene
sender ut forskjellige luktstoffer giennom
spalteipningene (se Crum 1973 :143).

Kapseltennene er tilbakeboyd mot utsiden
av kapselveggen nAr de er torre, boyd inn i
kapselen nir de er fuktige. Oftest er de parvis
sammenholdte, men kan ogsi vare frie. Etter
at lokket er falt av, vokser sentralsoyla ut av
kapselipningen.

Som regel fins flere arter sammen, og det
lgnner seg derfor i se godt pi tuene.

Artsnskkel til Mskkmoseslekta - Splachnum

I. Kapselhals rund eller pareformet, som torr rynket
1. Kapselhals lite breiere enn den sporedannende delen. Kapselstilk tynn, i sarnme tue av

sterkt varierende hoyde, opp til 15 cm (fig. 18) . . . . . l. S. sphaericum
2. Kapselhals flere ganger breiere enn den sporedannende delen. Kapselstilk stivere

a. Kapselhals pereformet, bleikt gulrod til rsdfiolett. Blad smale, med skarpe tenner
mot spissen (fig. I - 6 og 19) . . 2. S. ampullaceum* 
i'::Ti:i:':1":i:T:1 I'i::"::':ii :liil':':::'::l:i'::lii ?0J , ,o,,,,o,u*

IL Kapselhals paraplyformet, som torr glatt
l. Kapselhals purpurrod. Blad tannet nesten til basis (fig. 2l). . 4. S. rubrum
2. Kapselhals gul eller kvitgul. Blad tannet i svre halvdel

a. Kapselstilk 5 - 15 cm, bleikgul til lyst rod, morkere mot basis. Kapselhals rent gul,
vanligvis 4 - 15 mm brei (fig. 22) . . . 5. S. luteum

aa. Kapselstilk 0,5 - 4,5 cm, morkerod, bleikere mot basis. Kapselhals kvitgul, sjelden
breiereenn4mm (fig.23) .. 6.5. melanocaulon

1. S. sphaericum Blankkumose - Fig. 18. lenger spiss enn hos knappkumose, som de

Kapselhalsen hos blankkumose er morkt pur- ellers ligner. Blada hos lemenmose er smale,

purod og bare litt breiere enn den sporedan- innhule og taklagte.
nende delen. I tor- tilstand er halsen sterkt Blankkumose vokser vanligvis pi mokk

rynket. Det er ikke tilfelle hos lemenmose, av drovtyggere, i myr og pi fuktig mark i
som blankkumose av og til forveksles med. skog. Den skal ogsi vare samlet fra ritne
Ellers er halsen hos blankkumose omtrent stubber, men slikt underlag er sikkert sjelden.

like lang som den sporedannende delen, hos Arten er den minst fuktighetskrevende av

lemenmose er den oftest noe lenger. Kapsel- vire Splachnum-arter. Storst forekomst har
stilken hos blankkumose er rod nederst, noe den i noe hogereliggende strok, og den er

bleikere overst, og varierer svrert i lengde. bl.a. samlet fra 1950 m pi Galdho i Jotun-
Noen ganger er den bare 0,5 -2 cm lang, men heimen. Den er kjent fra alle fylker og er

kan ogsi bli over 15 cm. Men variasjonen vArvanligste Splnchnum'art.
synes A v&re uten systematisk verdi, og det
er vanlig i finne hele variasjonsbredden i 2. S. ampullaceum Parekumose - Fig. I ' 6

sarnme tue. Om forskjeller mot Aplodon og19.
wormskiotdii, se denne. Parekumose er karakterisert ved pereformet,

De sterile tuene er vanligvis 0,5 - 2 cm bleik eller fiolettrosa kapselhals som gir grad-

dype. Blada er breie, flate og utstAende, med vis over i kapselstilken. Den sporedannende
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delen er vanligvis av morkere farge enn halsen.
Arten ligner mest pA knappkumose, som har
kulerund mork kapselhals som gir brAtt over i
stilken.

Ogsi uten kapsel er parekumose lett i
kjenne. Den har mjuke, mye smalere og lengre
tilspissete blad enn de andre Splachnum-
artene, og blada er grovt tannet i ovre del.
De sterile tuene er oftest 2 - 4 cm dype.

Mosen er vanligst pi mokk av storfe, men
skal ogsi vere funnet pi mokk av elg og hest
(Crum 1973 : l4l). Den vokser hovedsakelig
i myr og pi fuktig beitemark. I motsetning til
vAre andre Splachnum-arter er det en liglands-
mose. Den gir sjelden hogere enn 300 m, men
er funnet pi litt over 600 m i Rennebu, Sor-
Trondelag. Arten er vanlig i Sor-Norge, sarlig
pi Ostlandet, men er ogsi, i motsetning til de
andre artene i slekta, ganske vanlig pi Sor- og
Vestlandet. Parekumosen mangler i Nord-
Norge, idet den har kjent nordgrense i Nord-
Trondelag.

3. S. vasculosan Knappkumose - Fig. 20.
Denne mskkmosen har kulerund, morkt
purpurrod til svartrod kapsel. Kapselhalsen er
av omtrent samme farge som den sporedan-
nende delen. Kapselstilken er rod til gulrod
av farge.

Blada er breie og utannete, de sterile tuene
kan bli fra en til flere cm dype.

Knappkumose vokser pi gjodsel, sarlig
av storfe og sau, i fuktige lokaliteter. Vanligsi
er den i hogereliggende strok opp til 1000 m,
men forekommer ogsi i liglandet. Den er
sjelden i kyststrok i Sor-Norge, og gtr helt til
Finnmark. Knappkumose er eneste Splachnum-
art kjent fra Svalbard, hvor den har stor ut-
bredelse.

4. S. rubrum Rod parasollmose - Fig. 21.
"Pi grunn av kapselhalsens' vakkert purpur-
rcde farge er S. rubrum viet stor oppmerksom-
het, og anses for Skandinavias vakreste mose"
(iflg. Mtiller lgll : 5). Ner den har utviklete
kapsler, kan den ikke forveksles med noen
annen mose. Kapselstilken er oftest 4 - l0 cm
lang og halsen 3 - l0 mm brei. Til i begynne
med er halsen smalere, og arten kan da muligens
forveksles med knappkumose. Men rod paraioll-
mose fAr alt tidlig paraplyformet hals. Kapsel-
halsen visner tidligere hos rsd enn hos gul
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parasollmose.
Blada ligner mye pi blad av gul parasoll-

mose. Men de er kraftigere tannet i swe del,
og tanningen fortsetter helt ned mot basis.
Gul parasollmose er lite eller ikke tannet i
nedre del av bladet. Denne karakteren ses

best i mikroskop.
Rod parasollmose vokser pA mokk av storfe

og elg i fuktige lokaliteter. Arten fins fra lAg-
landet opp til ca. 700 m. Den har en markert
ostlig utbredelse i Norge (se f.eks. Hagen l9l2 :

237), og er noenlunde vanlig bare i enkelte
strok pA Ostlandet. Den mangler pi Vestlandet.
Ellers fins den som en sjeldenhet i Trondelag
og i Ost-Finnmark.

5. S. luteum Gul parasollmose - Fig. 22.
Som latinsk og norsk narm sier, er kapselhalsen
hos denne arten gul. Parasollen kan bli opp ti
1,6 cm brei. I tidlig stadium er den mye smalere
eller mangler, og da er det snart gjort i for-
veksle gul parasollmose med en annen art, f.eks.
blankkumose. Som regel vil en finne noen ut-
viklete parasoller, og overganger mellom disse
og de mindre utviklete. Om forskjeller mot rod
parasollmose og Splachnum melanocaulon, se
disse.

De sterile tuene av gul parasollmose blir ca.
3 cm dype.

Arten vokser pi storfemokk. "Den vil helst
kunne findes i skyggefulle utkanter av myrer i
nrerheten av drikkevand, sisom de mette dyr
liker at sti og drovtygge pe sAdanne steder og
herunder efterlater ekskrementer." (Bryhn,
sitert etter Hagen 1910 : 26f). I Norge er gul
parasollmose vanligere enn rgd parasollmose.
Den har som denne en ostlig utbredelse og er
kjent fra Akershus til Finnmark. Den mangler
pi Vestlandet.

6. S. melanocaulon - Fig. 23.
Det latinske artsnavnet kan deles i melano =
mork og caulon = kapselstilk. Arten ligner mye
pe gul parasollmose, og de to ble lenge for-
vekslet. De viktigste skillekarakterene er gitt i
nokkelen. Ellers kan det tillegges at den spore-
dannende kapseldelen hos denne arten er brun-
rod og blir morkere mot basis, mens den hos
S. luteum er rent brun og blir lysere mot basis.
Kapseltennene hos ^S. mehnocaulon er rsd-
brune og matte, hos gul parasollmose gulbrune
og noe glinsende.



S. melanocaulon er angitt funnet pA for-
molda storfegiodsel og pi fugleekskrementer,
men generelle substratkrav er d6rlig kjent. I
Norge er den bare samlet fra to lokaliteter i
Finnmark, nemlig Suolovarre i Tana, og et ikke
oppgitt sted i Alta (Ryvarden 1969). Arten mi
regnes som en av virt lands sjeldneste moser,
og utgjor et spennende mil under botanisering
i disse deler av Norge.

Slekt F. Voitia - Fig.24 og25 a.

Slekta har navn etter J.G.W. Voit, en tysk
moseforsker.

Noen Voitia-art er enna ikke pivist i Skandi-

navia. men kan likevel finnes her. Slekta bestir
av to narstiende arter, V. nivalis som fins i
Alpene, og V. hyperborea som vokser i arktiske
strok, bl.a. pi Svalbard. Det er derfor ner-
liggende i vente at den siste kan bli funnet i
Nord-Norge.

Enkelte har ansett Tetraplodon paradoxus

for 6 vare en krysning mellom Tetraplodon
mnioides I og Voitia hyperborea d (Savicz

1924). Selv har jeg ment at den ene av foreldre-
artene heller mi vare Tetraplodon pallidus
(Frisvoll 1978 a). T. paradoxus er nA funnet
i Nord-Norge (Frisvoll 1978 b), og dersom
hybridteorien skal fastholdes, mi V. hyper-

borea frnnes sammen med den (se fig. 25).

Fig.25. Foto av (Photos of') a. Voitia hyperborea.
b. Tetraplodon paradoxus. c. Tetraplodon
pallidus.

V. hyperborea er kleistokarp (se under
T. paradoxus). Kapselen er morkt rodbrun til
nesten svart. Den har en karakteristisk lang og

skjev pisatt spiss. Kapselhalsen er ikke utvidet.
Hetta er kvitgul med msrkere topp, og sitter
lenge p6. Kapselstilken er ca. I - 3 cm lang og

av samme morke farge som kaPselen.

Blada er sterkt innhule med lang spiss.

V. hyperborea er knyttet til reinmokk- Alle
med interesse for arter fra mskkmosefamilien
mA kjenne denne arten. En bsr lete etter den

i omrtder hvor Tetraplodon paradoxtzs vokser.
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SI.JMMARY

The 18 Norwegian species of the family Splach'
naceae are described, and one capsule and one

leaf of each species are figured. Keys are given

to (1) the family Splachnaceae including the
genera Oedipodium, Tayloria, Aplodon, Tetra-
plodon, Splachnum and Voitia, (2) the genus

Tayloia including T. sphchnoides, T. acumi-

nata, T. serrata, T. lingulata and T. froelichiana,
(3) the gents Te traplo don rncluding T. pallidus,

T. paradoxus, T. angustatus and Z. mnioides,
and (4) the genus Splachnum including S.

sphaericum, S. ampullaceum, S- vasculosum,

S. rubntm, S. luteum and S. melanocaulon.
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Fuglefr6 som spredningskilde for adventivplanter

Adventitious plants dispersed as bird-seeds

JOAR T. HOVDA

Botanisk hage og museum,
Universitetet i Oslo

I samband med feltarbeidet til hovedfagsopp-
gava mi (Hovda 1975) fant jeg ofte adventiv-
planter pi steder der folk la ut fro som fugle-
mat. For i fi en oversikt over hvilke taxa som
ble benyttet til fuglefdr, kjopte jeg prover av
alle de "fugle-" og "hamsterfroblandinger"
som ble fort i en av Oslo's eldste dyreforret-
ninger, "Aquarium A/S". Samtlige blandinger
ble ifolge betjeningen lagt ut som f5r til ville
fugler.

Froene ble sAdd pi friland i Forsoksavde-
lingen, Botanisk hage, Universitetet i Oslo.
Tabell I viser artssammensetningen i frobland-
ingene samt blandingenes handelsnavn. I til-
legg til de utsidde froblandingene ble det
opplyst at mange kunder kjopte fro av sol-
stkke, Helionthus annuus samt aks av Setaria
italica, S. viridis og Zea mays.

Miiller (1950 : 56) sier at forurensinger er
minst like vanlig i "fuglefroblandinger" som
i andre importerte korn- og savarer. Det vil
derfor stadig dukke opp mange andre taxa i
disse blandingene enn dem som stir i tabell I.

Av alle de utlagte froene blir sikkert ikke
alle funnet og spist. Videre sier Kerner (1916 :

181) at hos kaie. Corvts monedulo og ramn,
C. corax kommer steinkjemer og andre fro
ut med feses. MAltrosten, Turdus philomelos
tok ikke torre frukter med stsrre tverrsnitt
enn 5 mm. Steinkjerner med stsrre tverrsnitt
enn 3 mm ble "avlevert" uskadde. For de
smi, harde og glatte froene tok det lang tid
for de kom ut igjen, 112 - 3 timer. Dette synes

Blyttia 36: 17 - I 8; I 978

ogsi i gjelde for svarttrost, T. merula og rod-
strupe, Erithaats rubecula.

75% av frukter og fro som hadde passert
gjennom svarttrosten, spirte. Etter A ha passerl
gjennom rodstrupe spirte 80%. 85% av de

frukter og fto som hadde passert gjennom
mAltrosten, spirte (Kerner op. cit.: 182).

Nedenfor folger ei liste over adventivplanter
som er funnet i Oslo og som jeg mener helt
eller delvis er kommet hit i samband med
"fugJefro". Lista bygger dels pi de taxa som
ble funnet i de utsidde frovarene, dels pA mine
egne observasjoner (Hovda 1975) samt pn
taxa Miiller (1950 : 64 - 84) fant i "fuglefro-
blandinger" i Tyskland :

Amaranthus albus, A. retroflexus, A. spino-
sus, Avena fatua, A. sativa, Brassica campestris,
B. juncea, B. napus, B. nigra, Cannabis sativa,
Chenopodium album, C. glaucum, C. poly-
spelrnum, C. suecicum, Diplotaxis muralis,
Echinochloa crus-galli, Erucastrum gallicum,
Helianthus annuus, H. debilis subsp. cucumeri-
folius, Hordanm distichum, H. vulgare, Lolium
multiflorum, L. perenne, Medicago sativa,
M elilo tus indicus, Panicum miliac eum, Papav er
somniferum, Phalaris canoriensis, Phaseolus
vulgaris, Pisum sativun subsp. sativum, Plan-
tago indica, Raphanus raphanistrum, Rapist-
rum rugosum, Secale cereale, Setaria italica,
,S. viridis, Sinapis alba, S. arvensis, Sisym-
brium orientale, Sonchus asper, S. oleraceus,
Titicum aestivum, Vaccaria pltramidata, Vicia
sativa og Zea mays.
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Tabell I. Artssamme[setningen i forskjellige fuglefroblandinger pi grunnlag av dyrkningsforsok. x: frukti-

. fiserende, xa: ikkelruktifiserende.

Species composition in various kinds of bird-seeds on basis of cultivation tests. x: fruiting, f :
non-fruiting.

Froblandingenes handelsnavn

€"F HFgi' * E €€ * $ EEi€!€$EEEbFEEEflH E E E E $ E g 
"q ; E E

Avena sativa
Brassica nigra
Calceolaria sp.
Cannabis sativa
Chenopodium suecicum
Guizotia abyssinica
Helianthus annuus
Hordeum distichum
Linum austriacum ssp. austriacum
Lolium multiflorum
L. temulentum
Panicum miliaceum
Papaver somniferum var. setigerum
Phalaris canariensis
Secale cereale
Setaria italica var. longiseta
S. italica var. netzgeri
S. italica v:r. praecox
Triticum aestiwm
Vicia sativa ssp. sativa

SI.JMMARY

Based on cultivated bird-seeds and the author's
field observations, a list is given of 45 adven-
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Makrofyttvegetasionen i tre innsjger i olivin-omrider pi Sunnm6re

The nncrophyte vegetation of three lakes in dunite areas in Sunnm@re, West Norway

LEIF MALME

Skrabben I C,
Oslo 6.

UndersokelsesomrAdet

De undersskte innsjoene ligger i herredene
Volda (Bjorkedalsvatn) og Vanylven (Gus-

dalsvatn, Grubsevatn). Beliggenhet (UTM-ko-
ordinater) og noen morfometriske data er vist
i tabell I. Alle tre ligger i omrider med til dels

betydelige arealer av den magnesiumrike
bergarten olivin. OmrAdets geologi er senest

beskrevet av Gjelsvik (1951), men olivinfore-
komstene var ogsi kjent tidligere (Kjerulf
1878, Reusch 1878, 1884, Vogt 1883).

Bjorkedalsvatn fir tilsig fra olivin-omrider
pi vest- og ostsiden og ved innlop syd. Over
kortere strekninger gtr strokene helt ned i
strandomridet. Det er likevel gneisbergarter
som dominerer i nedborfeltet. Grubsevatn
ligger i olivin-omridet i Almklovdalen, og det
er et storre steinbrudd helt ned mot innsjoen.
Gusdalsvatn fAr tilsig foruten fra Almklov-
dalen ogsi fra olivinomridene i Gusdalen der
det tidligere har vart drevet steinbrudd. Begge

disse har forholdsvis storre olivinomrider i
nedborfeltene i forhold til arealet av innsjoene
enn Bjorkedalsvatn, men ogsi der er det betyde-
lige gneis-omrider.

I Bjorkedalsvatn er det minerogent materiale
som dominerer i strandomridet. I den nordlige
delen av innsjoen er det mest blokkstrand,
delvis ogsi fast fiell, mens det i syd er mer
grus-, og over kortere strekninger ogsA sand-
strand. Organogent bunnsubstrat forekommer
bare i mindre bukter, men det er av liten be-
tydning med omsyn til areal. I Gusdalsvatn
er ogsi blokk- og grusstrand dominerende,
men det er mindre omrider med sandstrand
ved innlopene fra Alrnklovdalen og Gusdalen.

Blyttia 36:19 -26;1978

Etter de opplysninger som ble gitt av folk fra
stedet, er dette for en stor del bygget opp av
avfall fra steinbruddene. Grubsevatn har mest
grus eller sand i strandomridet, men det er
sumpomrider ved innlopet og steinstrand pi
nordsida av innsjoen. Det er organisk slam
allerede pA gruntvannsomrAdene.

Den sivilisatoriske pivirkningen i Bjorke-
dalsvatn er enni forholdsvis svak. Ved den
sorlige halvdelen av innsjoen er det storre
arealer dyrket mark, og det er mindre utslipp
fra kloakk og silo. Det er ingen industri i om-
ridet. Det var likevel en tydelig algebegroing
pi steinene ved utlopet til tross for at vannet
virket rent og hadde god sikt. Gusdalsvatn og

Grubsevatn har lite dyrket mark ned til strand-
omrAdet, men begge disse innsjoene har i mange
ir vart forurenset av avfall fra olivinsteinbrud-
dene.

Metodikk

For A fi en best mulig oversikt over vegeta-
sjonen ble stsrre strandomrider undersokt.
Prover ble tatt opp med rive pi grunt vann, og

med en Petersson grab pi storre dyp. Det ble
ogsl benyttet vannkikkert for i fi bedre over-
sikt over vegetasjonen.

Vannprover ble tatt opp med en Ruttner
vannhenter med innmontert termometer. Noy-
aktighetsgraden var l/1OoC.

Spesifikk elektrisk ledningsevne og pH ble
milt i felten av forfatteren. De andre hydro-
kjemiske analysene er utfsrt ved Norsk insti-
tutt for vannforskning.

Siktedypet ble mAlt ved hjelp av en standard
Secchi-skive.

I9



Tabell I. UTM-koordinater og morfometriske data for de undersokte innsjoene Gj.sn.b. = giennomsnittlig
bredde.

UTM Srid reference and morphomeffic data for the investigated lakes

Lokalitet UTM H o.h. m Areal krq2 Lengde km Bredde km Gj.sn.b. km
Locality Altitude m Area kmo Length km Breadth km Mean b. km

1 Bjorkedalsvatn LP 4'178 25 3,78 3,75 1,25 1,51

2 Gusdalsvatn LP 2080 44 0,64 l,2S 0,75 0,51
3 Grubsevatn LP 1980 145 0,22 0,50 0,45 044
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Fig. l. Temperaturprofiler og siktedyp for de tre undersokte innsjoene. Siktedyp: Gusdalsvatn til venstre,
Grubsevatn til hoyre. pH og spesifikk elektrisk ledningsevne for Bjorkedalsvatn og Gusdalsvatn.

Temperature protiles and the depth ofvisibilitltfor the three investigated lakes. Secchi disc: Gusdals-
vatn to the left, Grubsevatn to the right. pH and speciftc electric conductivity for Biorkedalsvatn
and Gusdalsvatn.
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Nomenklaturen for karplantene folger Lid
(1974), for mosene Nyholm (1954 - 1969),
for levermosene Arnell (1956) og for krans-
algene Hasslow (1931).

Fysisk-kjemiske undersokelser

Temperaturprofiler fra de tre innsjoene er
fremstilt grafisk i figur 1. Profilen for Bjorke-
dalsvatn er noe slakere enn for de to andre
innsjoene, og sprangsjiktet ligger dypere (10 -

15 m). I Gusdalsvatn er det fra 4 til 8 m,
og i Grubsevatn fra 3 til 6 m. Arsaken til dette
mi ligge i at Bjorkedalsvatn har et mye storre
areal. Dette forer til en sterkere vindekspone-
ring og tilsvarende omroring av vannmassene.
Alle tre innsjoene har likevel en termisk sjikt-
ning som viser en ekte sommerstagnasjon.

Siktedypet er vist i fig. l. Bjorkedalsvatn
har god sikt og er et typisk eksempel pA lite
humuspivirkede, naringsfattige innsjoer med
lav planktonproduksjon. Gusdalsvatn og Grub-
sevatn har betydelig darligere sikt. De er ster-
kere humuspivirket og horer til en gruppe
innsjoer som er vanlige pi Vestlandet.

Fig. 1 viser ogsi vertikalfordelingen av pH
og spesifikk elektrisk ledningsevne for Bjorke-
dalsvatn og Gusdalsvatn. pH varierer lite fra
bunn til overflate i begge innsjoene. Spesifikk
elektrisk ledningsevne viser noe storre awik,
men ikke mer enn man kan vente under en
stagnasjonsperiode.

De andre kjemiske komponentene som er
undersokt. er vist i tabell II. Det er lite av

viktige plantenaringsstoffer som nitrat og
fosfat. Det samme gjelder for kalsium, og det
kan forklares ut fra de geologiske forhold i
innsjoenes nedbsrfelter. Farge og kjemisk
oksygenforbruk er hoyere i Gusdalsvatn og
Grubsevatn enn i Bjorkedalsvatn. Dette kan
ogsi forklares ut fra forhold i nedborfeltene,
da de to siste fir tilsig fra myromrider.

Forholdet MglCa er ) I i alle provene fra
Gusdalsvatn og Grubsevatn, men bare i en fra
Bjorkedalsvatn (100 m dyp). GjennomgAende
ligger Mg-verdiene lavere i Bjorkedalsvatn enn
i innsjoer i Frena (Malme 1972) og Averoy
(Malme 1976). Dette var noe uventet bedsmt
ut fra de geologiske forhold, men forklaringen
mi vare kortere avstand til havet og mer
ipent terreng for hawindene for disse inn-
sjoene. Forholdet Mg/Ca er likevel ( I i alle

provene fta Averoy og Frena.
Natrium og klorid ligger betydelig lavere i

Bjorkedalsvatn enn i Gusdalsvatn og Grubse-
vatn. Dette mi ogsA forklares ut fra en kortere
avstand fra havet for de to sistnevnte innsjo-
ene (fr. Gorham 1961, Hinneri 1975).

Spesifikk elektrisk ledningsevne er et mAl
for vannets totale innhold av opploste salter.
De hoyere verdiene for magnesium, natrium
og klorid kan da forklare noe av variasjonene
for denne komponenten mellom Bjorkedals-
vatn og Gusdalsvatn - Grubsevatn.

Vegetasjonsforhold i innsjoene

Bjorkedalsvatn. - Det er lite av hoyere vegeta'
sjon i innsjoen til tross for at artsantallet
ligger forholdsvis hoyt (se tabell III). Helo-
fyttene er begrenset til noen fA lune bukter.
De dominerende artene er Carex rostrata og

Equisetum fluviatile som pi de fleste lokali-
tetene danner smale, forholdsvis glisne be-
stander. Arter som Glyceria fluitans og Pha'
laris arundinacea vokste svert spredt. Carex
scandinavica fant jeg bare pi en lokalitet.
Den vokste pn vitmarksomridet innenfor
Carex rosftata-beltet.

Isoblidene er den mest dominerende arts'
gruppen med omsyn til areal, men det er
ikke noe sammenhengende vegetasjonsbelte
som man ofte finner i mindre innsjoer. Over
lengre strekninger er det avbrutt av blokk'
strand og fast fiell uten hoyere vegetasjon.
Da det som regel er en sterkt avfallende litto-
ralsone, blir vegetasjonsbeltet mange steder
bare noen fi meter bredt. De vanligste artene
er luncus bulbosus, Littorella uniflora og
Lobelia dortmanna. Juncus bulbosus fore'
kommer i flere former. Den submerse vekst-
formen (f . submersus Gltick) er vanlig pi noe
dypere vann, mens man pi grunnere vann
(50 - 60 cm) finner den flytende vekstformen
(f. fluitans Gliick). Noen botanikere hevder
at de forskjellige formene av Juncus bulbosus
man finner i naturen hovedsakelig er genetisk
kontrollert, mens andre hevder at det skyldes
en sterk fenotypisk plastisitet (Hinneri 1976).

Nymphaeide-vegetasjonen mangler nesten
totalt. Arsaken til dette mi vere mangel pi
egnet substrat.

Elodeide-vegetasjonen er dominert av Myrio-
phyllum altemiJ'lorum som stedvis danner
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Tabell II. Hydrokjemiske data

Hydrochemical data

Lokaliteter:
l. Bjorkedalsvatn 100 m. 8. Gusdalsvatn 50 m.
2.
J.

5.
6.
7.

Lokalitet
Locality
Komponent
Component

pH 6 ,48 6 ,29 6,42 6 ,1 I 6 ,20

24,70 17,00 16,40 15,30 10,70

13,s0 18,00 13,s0 8,00 13,s0

2,82 3,97 4,27 5,38 3,61

40,00 20,00 20,00 10,00 10,00

{z {z 1z 1z 4z

4,40 2,60 2,20 2,40 t,20

0,65 0,47 0,47 0,43 0,38

0,72 0,41 0,38 0,39 0,19

" 10 " 9. " innlop fra Almklovdalen.

" 0,1 " Il " utlon.
" innlop S. 12. Grubsevatn innlop.
" innlop W. 13. " utlop.
" utlop.

12345 13t2lll0

Sp^el. ledn.evne
20-C pS/cm
Sp. el. cond.
Farge mg Pt/l
Colour
Dikromattall
mg 0/1
Dichromate
Nitrat [rg N/l
Nitrate
Fosfat pg P/1
Phosphate
Klorid mg. Cl/l
Chloride
Kalsium mgCall
Calcium
Magnesium
mg Mg/l
Magnesium
Natrium
mg Na/l
Sodium

6,20 6,29 6,68 7,33

11,20 1s,25 40,09 50,20

8,00 12,00 19,s0 29,s0

r,79 13,to 5,00 7,70

30,00 10,00 50,00 60,00

1z 1z 1z 3,oo

1,20 2,40 7,20 5,20

0,37 0,49 0,70 0,87

0,2s 0,39 1.90 3,80

r,07 1,58 4,09 3,59

7,41 't,23 7,04 7,31

44,40 31,90 42,20 40,20

19,s0 23,50 47,00 40,00

6 ,80 6,88 7 ,54 7 ,70

30,00 <0 (ro (ro
<2 1z 4z 1z

4,60 4,40 4,80 4,60

0,92 0,68 0,81 0,77

3,10 r,70 2,90 2,90

3,17 2,83 3,29 3,282,56 1,77 1,61 t,62 l,t4

storre bestander. Dette er typisk for innsjoer
med sandbunn (Malme 1975).

Gjennomgiende er det et vegetasjonslost
belte ned til ca. 130 cm dyp, og selv pa noen-
lunde beskyttede lokaliteter ned til ca. 50 cm.
Arsaken til dette ma v&re et samspill mellom
topografiske og klimatiske faktorer. Innsjoen er
lite innskiret av bukter, den er langstrakt og har
et stort areal. Dette forirsaker en sterk vind-
eksponering, og bolgeslag og turbulens forer til
at de finere partikler sedimenteres forst pi for-
holdsvis dypt vann. Da losmasene bestAr av
usortert morenemateriale, vil resultatet bli en
stein- eller blokkstrand. Dette er et substrat
som er lite egnet for etablering av hoyere vege-
tasjon. Man mi ogsi regne med at isskuring er
en virksom faktor.
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Gusdalsvatn. - I Gusdalsvatn viser vegetasjon-
ens sammensetning stor likhet med forholdene
i Bjorkedalsvatn. Heloffttene er kvantitativt
av liten betydning, mens iso€tidene er ganske
fremtredende. I motsetning til Bjorkedalsvatn
spller Juncus bulbos.ts en liten rolle.

Nymphaei'dene er representert ved Potamo-
geton natans som vokste i mindre, glisne be-
stander, og spredte eksemplarer av Sparganium
angustifolium.

Elodei'dene er ogsi i denne innsjoen domi-
nert av Myiophyllum alterniflorum som dannet
store bestander pi sandbunn i den ostlige delen.
Potamogeton pusillus vokste sv@rt spredt.
Nitella opaca er betydelig vanligere enn i
Bjorkedalsvatn. Den fantes i de to vanlig
forekommende typene, en langleddet og



Tabell III. Artsliste fra innsjoene Bjorkedalsvatn, Gusdalsvatn og Grubsevatn. Mengdeforhold:+Spredte eksem-
plarer. l. Danner mindre bestander. 2. Vokser regelmessig i storre bestander. 3. Forekommer i store
bestander (dominant)

Species list from the lakes Biorkedalsvatn, Gusdalsvotn and Grubsevatn. Abundance:+ Sparse, odd
individuals. 1. Occur in small stands. 2, Common in geatel stands. 3. Occur in great stands (dominant)

Art Lokalitet
Species Locality

Agrostis stolonifera
Alopecurus geniculatus
Callitriche intermedia
Caltha palustris
Carex lasiocarpa
C. nigra
C. oederi
C. rostrata
C. scandinavica
Comarum palustre
Equisetum fluviatile
Eriophorum angustifolium
Galium uliginosum
Glyceria fluitans
Iso€tes echinospora
I. lacustris
Juncus bulbosus
Littorella uniflora
Lobelia dortmanna
Menyanthes trifoliata
Myriophyllum alternifl orum

Bjorkedals-
vatn

+
+
+
+
+
+
I

+
+

l
+
+
I

+
2
2
2
+
2

Gusdals-
vatn

+

Grubse-
vatn

i
+

;
+

?

+
I

+
+

:
+

i

I
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+
I
I

+
z
2

J

+
+
+

I

+
I

+
+

+
+
+
+

Nymphaea candida
Phalaris arundinacea +
Plantago maritima
Potamogeton natans +
P. pusillus
Ranunculus flammula
R. reptans +
Scirpus mamillatus +
S. palustris +
S. quinqueflorus -
Sparganium angustifolium +
Subularia aquatica +
Triglochin palustre
Brachythecium riwlare +
Calliergon samentosum +
Calliergonella cuspidata +
Campylium stellatum +
Climacium dendroides +
Dicranella squaffosa +
Drepanocladus exannulatus +
D. fluitans +
Fissidens osmundoides r
Fontinalis antipyretica +
F. quamosa
Philonotis fontana +
Rhacomitrium aciculare +
Sphagnum cuspidatum +
Sph. subsecundum +
Marsupella emarginata +
Scapania dentata +
S. undulata +
Lemanea fluviatilis
Nitella opaca +

Antall arter 44
Number of species

+

I

l
I

+

i
+

i
+
1

27
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mork gronn form pi slambunn, og en brun-
aktig, kortvokst pA grunt vann med sandbunn.

Ved utlopet var det sterk begroing pA
steinene, spesielt av levermoser og gronnalger,
men Fontinalis antipyretica og rodalgen Le-
manea fluviatilis var ogst vanlige.

Grubsevatn. - I Grubsevatn er helofyttene
kvantitativt av storre betydning enn i Gus.
dalsvatn, spesielt Carex rostrata. Det sarnme
gjelder ogsA nymphaeidene der blde Nym-
phaea candida, Potamogeton nttans og Spar-
ganium angustifolium danner stsrre ren- eller
blandingsbestander. Dette er mest vanlig i
den ostlige delen av innsjoen der det er organo-
gent substrat pi grunt vann.

Myriophyllum alterniflorum er ogsiL her
den viktigste av elodeidene, men den er ikke
si dominerende som i Gusdalsvatn. Potamo-
geton pusillus forekommer i spredte eksem-
plarer ogsA i Grubsevatn. Isoblidene er kvanti-
tativt sett av liten betydning sammenlignet
med de to andre innsjoene.

Sammendrag og diskuqion

Pi grunnlag av de hydrokjemiske analyseresul-
tatene mt alle tre innsjoene karakteriseres som
oligotrofe. De er ogsA kalkfattige (fr. Strom
1942). Dette er i samsvar med de geologiske
forhold i nedborfeltene.

Aberg & Rodhe (1942) har satt opp en
skala for klassifisering av innsjoer etter vann-
farge. Etter denne mA Bjorkedalsvatn karakteri-
seres som oligohumos (( l5 mg Pt/ I , sikt )5 m),
Gusdalsvatn som mesohumos (15 - 40 mg
Pt/I, sikt 5 - 3 m) og Grubsevatn som meso-
humos til polyhumos ()40 mg Pt/l, sikt
(3 m).

Etter det floristiske innsjotypesystemet (se

Samuelsson 1925) kan Bjorkedalsvatn og Gus-
dalsvatn plasseres i begrepet Lobelia-sjo. Grub-
sevatn stAr ogsi her i en mellomstilling. Isod-
tider er kvantitativt av liten betydning, men
eloddider er mer dominerende enn normalt
i en dy-sjo. De typiske Sphagnum-myrene
som skal vere karakteristisk for dy-sjoene,
er ogsA lite fremtredende. Den mi derfor
plasseres som en overgangstype mellom Lobe-
lia-qo og dy-sjo.

Sammenligner vi de tre innsjoene, ser vi
ogsi hvilken stor betydning topografi, arcal
og vindeksponering har for utformingen av
vegetasjonen pA gruntvannsomrtdene. I Bjor-
kedalsvatn er det typisk med et vegetasjons-
lost belte ned til ca. 130 cm dyp. Pi de sterkest
eksponerte lokalitetene gAr det enda dypere.
De to andre innsjoene har et lite areal (se
tabell I) og ligger bedre beskyttet i terrenget.
Der er det finere sedimenter, minerogene og
organogene, pi grunt vann, og ofte er det en
gradvis overgang fra vannvegetasjon over vit-
marks- til fastmarkvegetasjon. En virksom
faktor er ogsi isskuring og vannstandsvaria-
sjoner. Hvilken betydning den sistnevnte
faktoren skal fA, er etter min erfaring avhengig
bide av substratets beskaffenhet og helningen.
Ved lav vannstand, sterk helning i strand-
omridet og grovt substrat, f.eks. usortert
morenemateriale, ma man regne med en hurtig
uttorring og tilsvarende ugunstige forhold for
fuktighetskrevende arter. Ved en svak helning
og finere substrat, vil uttorringen gi mye lang-
sommere. Arter som Littorella uniflora og
Ranunculus reptans vil kunne overleve selv om
de blir torrlagt for et lengre tidsrom under

Tabell IV. Dybdegrenser for enkelte arter

Depth limits for individual species

Biorkedalsvatn
Isoet'ds echinospora
L lacustris
Sphagnum subsecundum
Myriophyllum alterniflorum
Juncus bulbosus
Nitella opaca
Lobelia dortmanna
Equisetum fluviatile

Gusdolsvatn
Nitella opaca
Myriophyllum alternifl orum
Potamogeton natans
Agrostis stolonifera
Glyceria fluitans

Grubsevatn
Fontinalis antipyretica
Nitella opaca
Potamogeton natans
Nymphaea candida

Dyp m
Depth m

4,3
4,3
4,2
3,5
1,9
1,9
t,7
1,4

4,0
2,0
1,8
1,0
1,0

4,0
3,0
2,0
1,8

24



vekstsesongen. Littorella uniflora blomstrer
og setter frukt forst under slike forhold.

Det er tydelig samsvar mellom siktedyp
og dybdegrenser for vegetasjon i Gusdals-
vatn og Grubsevatn, men i Bjorkedalsvatn
er det store awik (se fig. I og tabell IV).
Sammenligner vi med innsjoer i Gaularvass-
draget (Malme 1972 b) som har noenlunde
sarnme siktedyp, finner vi dybdegrenser for
vegetasjon i Haukedalsvatn pi 9,9 m, Viksdals-
vatn 7,3 m og Hestadfiorden 7,2 m. Bjorke-
dalsvatn er forholdsvis fattig pi moser, og det
er de som danner nedre grense i innsjoene i
Gaularvassdraget. Dette kan likevel ikke gi
noen forklaring, for i Haukedalsvatngfu Isodtes
lacustris ned til 5,6 m dyp. Trykkforholdene
kan altsi ikke vare begrensende, og heller ikke
lystilgangen. En svart spilrsom eller manglende
forekomst av nymphaeider skulle gi tilnermet
optimale vilkir for fotosyntese for den sub-
merse vegetasjonen. Det er da grunn til i anta
at det mi vere andre faktorer som ikke er
milt ved denne undersokelsen, som er av-
gjorende.

Bedomt ut fra den floristiske sammenset-
ning mA ogsi innsjoene karakteriseres som

SI.]MMARY

The macrophyte vegetation of three lakes in
Sunnmore, More og Romsdal county, West
Nonvay, is described, and ecological condi-
tions are discussed. The bedrock in the area
consists mainly of gneisses, but there are also
considerable dunite areas. From chemical
parameters the lakes are described as oligo-
trophic, moderately acid to neutral, poor in
calcium and electrolytes, and oligohumous to
mesohumous. In the lakes Bjorkedalsvatn and
Gusdalsvatn the bottom substratum in the
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En ny lemnide i norsk flora - svanemat (Ricciocarpus natansl i Gj0lsi0en, Halden'
vassdraget

Ricciocarpus natans recorded from Lake Gjolsjo, ostfold county, Norway

OLAV M. SKULBERG

Norsk institutt for vannforskning
Blindern, Oslo 3

Lemnider

Plantene i vannvegetasjonen kan deles inn
etter typer av livsformer, og arter som lever
frittflytende pA vannoverflaten betegres lem'
nider (Ruttner 1962). Som kollektivbegrep
for alle frittflytende makroskopiske planter

- enten de lever over eller under vannover'
flaten - benyttes ordet pleuston. I samsvar

med denne terminologi blir lemnidene av

enkelte botanikere beskrevet som acropleusto'
fytter (Luther 1949\.

Et lite antall arter inngir som lemnider i
vegetasjonen i norske vannforekomster. Som-

meren 1976 ble det i forbindelse med biolo-
giske undersokelser i Haldenvasdraget ptvist
svanemat (Ricciocarpus natans (L.) Corda) i
Gjolsjoen, Marker i @stfold, og dermed er en
ny lemnide foyet tl, vir flora (tabeil I).

Lemnidene har fortrinnsvis forekomst pi
beskyttede lokaliteter. Smi vannsarnlinger,
innsjoer og stilleflytende elver gir utviklings-
muligheter. Vokseplassene er gieme i vegeta-

sjonsbeltene i strandnere omrider, men hvor
det er tilstrekkelig skjermede forhold, kan
ipne vannflater bli overgrodd med lemnider.
Neringsopptaket er hovedsakelig fra lsste
forbindelser i vannmassene. Vannforekomster
med hoye. konsentrasjoner av plantenarings'
stoffer gir derfor god anledning for slik vegeta-

sjon. Frodig forekomst av lemnider er gien'
nomgAende en pllitelig indikasjon pi eutrofe
forhold i vannmassene (Sjtirs 1956, Hutchin-
son 1975).

Blyttia 36:27 -34;1978

Svanemat

LBvermoseordenen Marchantiales har innenfor
familien Ricciaceae to slekter - Riccia og

Ricciocatpus - med arter som er tilpasset
akvatiske lokaliteter og har spesialisering til
frittflytende levevis.

Den smale bindformede Riccia fluitans
vokser pi fuktige overflater pi innsjo- og

elvestrender og flytende i vann. Utbredelsen
til denne arten er vid, men den finnes bare
pi spredte lokaliteter (Watson 1968, Du Rietz
et al.1952).

Ricciocarpus notans er den eneste art i sin
slekt. Plantens utseende fremglr av fotografiet
(fi'C. l). Thallus bestir av sm6, hjerteformige
flak opptil et par centimeter i tverrmdl. Det er
tydelig forskjell p[ over- og underside av

Tabell I. Lemnider i norske vannforekomster

Lemnids of Norwegian inland waters

Fam. RICCIACEAE

Riccia fluitans L.
Ricciocarpus natans (L.) Corda

Fam. HYDROCHARITACEAE

Hydrocharis morsus-ranae L,

Fam. LEMNACEAE

Lemna trisulca L. - oftest under vann-
overflaten -
Lemna gibba L.
Lemna minor L.
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid
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Fig. l, Ricciocarpusnotans(L.)CordaframasseforekomstiGjolsjoen,Haldenvassdruget, lgT6.Thallus_om-
lag 1,5 cm bred - sett ovenfra. Luftkammer gir planten det svampaktige utseinde. De tannete, b6nd-
lignende ventrale skjell som strekker seg ned langs kanten av thallus ir karakteristiske.

Ricciocarpus natans (L.) Corda from a mass development tn Lake Giolsio, the Halden watercourse,
1976. Thallus - dpproxillately 1,5 cm broad - viewed from above, Air chambers give the plant an
"gerolale" appearance. The toothed, ribbonshaped venffal scales which project teyoid the margins of
the thallus are diagnostic.

planten. Tallrike luftkammer med porer om-
gitt av spesielle celler gir thallus et svampaktig
utseende sett ovenfra (ng. 2).Undersiden er
kledd med tannete, bindligrende skjell som er
viktige ved identifisering av arten. Fargen er
morkegronn pi oversiden dv thallus, mens
undersiden med skjellene kan vere i mange
nyanser av gront og fiolett til nesten svart.
Forplantningsorganene sitter i de mediane
furer av thallus. Svanemat er dioik. I de nordis-
ke land er svanemat bare funnet med sterile
eksemplar (Holmberg 1928, Watson 1968).

Ricciocarpus natans har en tilnarmet
kosrnopolitisk utbredelse. Arten forekommer
i nesten alle europeiske land. Den er en meget
viktig plante i stillestiende vannforekomster
i noen tropiske omrider (eks. Kashmir, Kenya)
og kan utgiore et betydelig problem som
"vannugress" (Varstrney et al. 197 6).

Innvandring

Lohammar (1940) har utfort en studie av den
nordeuropeiske utbredelse til Ricciocarpus
natans.I det folgende blir enkelte opplysninger
av interesse for forekomsten i Gjolsjoen truk-
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ket frem. Den fennoskandiske og danske
utbredelse til svanemat er vist i fig. 2.

Svanemat har i sein historisk tid utvidet
sitt vokseomrAde i Europa. Til de nordiske
land kom den sstfra. Arten ble forst funnet
i Finland 1856 i Ladoga-Karelen omridet. I
1862 ble svanemat pivist i Danmark. I Sverige
ble den observert 1879 pA lokaliteter ved
Stockholm. Planten bredte seg snart til en
rekke vannforekomster i Sverige, og i SkAne ble
den funnet i 1927. Omkring 1920 etablerte sva-
nemat seg i landskapene ved Vdneren, i Vlst-
manland og Viirmland. Den niverende store
svenske utbredelse ble altsi oppnAdd pi mindre
enn hundre ir. Geografisk slutter utbredningen
av svanemat seg i Sverige godt til utbredelsen av
andre fordringsfulle vannplanter av eutrofnatur.

Gjolqioen vannkvalitet og vegetaqionsut-
vikling

Gjolsjoen og dens nedbsrfelt er tegnet inn pi
kartskissen i fig. 3.Innsjoen tilhorer Haldenvass-
draget. I tabell II er det gitt noen geografiske
opplysninger om Gjolsjoen (Marker Jord-
styre 1977).



Fig. 2. Den fennoskandiske og danske utbredelse av Ricciocarpus natans (L.) Corda (etter Lohammar 1940).
Trekant : Gjolsjo, Marker, @stfold.

The Fennoscandian and Danish distribution of Ricciocarpus natans (L.) Corda (after Lohammar Ig40).
Triangle: Lake Giokio, Marker, Ostfold.

Gjolsjoen er en gnrnn, sterkt kulturpivirket
innsjo, med frodig utviklet hoyerc vegetasjon.
Innsjoen mottar awenningsvann fra dyrket
mark. Det er ogsi andre forurensningskilder.

Lokaliteten er i en markert tilgroingssitua-
sjon. Hoyere akvatisk vegetasjon dekker an-
slagsvis 5OVo av vannarealet, noe som sjelden
er tilfelle i norske innsjoer. Arsakene til den
rike vegetasjonen synes A ligge i en gunstig
kombinasjon av stor naringstilforsel og til-
strekkelige arealer med lite vanndyp. Gjol-

sjoen er omgitt av store omrAder med dyrket
mark, og avrenningsvann betinger en sterk
tilforsel av planteneringsstoffer.

I fig. 4 er det gjort en regional sammen-
likning av vannkvalitet i hovedvassdraget og
Gjolsjoen. Maksimum, minimum og aritme-
tiske middelverdier for spesifikk elektrolytisk
ledningsevne (gS/cm, 20"C), fosforkompo-
nenter (W P/1) og nitrogenkomponenter
(pg N/1) er angitt for 15 stasjoner i Halden-
vassdraget mellom Floen og Femsjoen. Den
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Fig. 3. Gjol$oen og nedborfeltet.

Lake Giolgo and the catchment area.

Tabell II. Geografiske data om Gjolsjoen

Geographical data ol Lake Gjolsio

Hoyde over havet
(Surface altitude)

Overflateareal
(Surface area)

Storste dyp
(Maximum depth)

Gjennomsnittlig dybde
(Average depth)

Nedborfelt
(Catchment area)

Dyrket mark
(Agricultural area)

0 | 2 a a 6ln

114,5 m

1025 dekar
(doa)

3m

lm

15380 dekar
(daa)

2900 dekar
(daa)

strekede linjen viser verdiene som ble m6lt i
vannprover innsamlet i Gjolsjoen under perio-
den mens svanemat hadde sin storste fore-
komst i august 1976. De eutrofe forhold i
Gjolsjoens vannmasser er en nodvendig forut.
setning for en masseutvikling av svanemat
(Sjrirs 1956).
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Fig.4. Regional sammenligning av vannkvaliteten i
Gjolsjoen og Haldenvassdraget. Innsjovannets
eutrofe egenskaper er typisk. Se teksten for
narmere forklaring.

Regional comprison of water quality in
Lake Gjolgo and the Halden watercourse.
The eutrophic nature of the lake water is
typical.

Dreneringsarbeider ble utfort i Gjolsjoen
pn l860aallet som innebar en senkning av
vannstanden med ca. 2 m. Det er velkjent
(Lillieroth 1950) at selv en mindre nedtap-



ping av innsjoer kan fore til sterkt sket utvik-
ling'av hoyere vegetasjon, spesielt i pi forhind
naringsrike vannforekomster. Visse forhold
tyder pi at Gjolsjoen for senkningen, og for
gjodslingen fra dyrket mark giorde seg sterkt
gjeldende, kan ha vert en innsjo av den mer
vanlige oligotrofe type i Ostfolds grunnfiells-
omrAder.

Vegetasjonsbildet i innsjoen (tabe[ III) er
preget av tette enger med Equisetum fluviatile,
ofte uten innblanding av andre arter, skudd-
tettheten er stor (> 500 skudd/m2). Av andre
bestanddannende arter kan newres Typha
angustifolia. Vegetasjonen er avsluttet mot
land med mer eller mindre brede soner av

Carex rostrqta og Carex vesicaria. Det er milt
en skuddmasse pdL ca. 740 g tsrnektlm2.

Mellom og inne i helofyttomrAdene er
vannflaten stedvis tilnarmet dekket av flyte-

Tabell il. Hoyere vegetasjon i Gjolsjoen

Vegetation of macrophytes in Lake Gislsio

bladene til Nuphar lutea og andre arter. Sub-
mers hoyere vegetasjon er srerlig utviklet i
renner og ipninger i helofyttomridene. Frem-
tredende er en frodig utvikling av Potamogeton
pusillus i tette enger.

Ricciocarpus natans ble i vegetasjonsperio'
den L976 observert over hele innsjoen med
hovedtyngde i sin forekomst i det midtre
basseng. Planten vokste i bestandene av helo-
fytter og nymphaeider, men dannet ogsi flyt-
ende enger utover fri vannflate. En landform
av levermosen vokste pi torrlagte mudder-
flater pA strendene. Den dannet irregulere
rosetter av thalli med velutviklede rhizoider
og reduserte, ventrale skjell.

kmnider i Haldenvassdraget

I-emnider er et fremtredende vegetasjons-

Isoetider

Eleocharis acicularis
Ranunculus reptans
Elatine hydropiper

Nymphaeider

Nymphaea alba
Nuphar lutea
Potamogeton natans
Sparganium minimum

Elodeider

Potamogeton alpinus
P. gramineus
P. pusillus
Callitriche verna

Lemnider

Lemna minor
Ricciocarpus natans

Symboler ++r
(Symbols)

+$
(Frequent)

.r+ Enkelte, smi bestander
(Occasional)

+ Spredte eksemPlar
(Rare\

Helofytter

Equisetum fluviatile fl{+
Alisma plantago-aquatica +lr
Phragmites communis {+
carex rostrata {{+
c' vesicaria 'Hr+
Sparganium ramosum +

Sp. glomeratum {+
Typha angustifolia 't{+

Scirpus lacustris l+
Eleocharis palustris l{+
Calla palustris 'l+
Iris pseudacorus 'H+

Calamagrostis canescens {+
Glyceria fluitans t+
Caltha palustris +
Lysimachia thyrsiflora l{+
Cicuta virosa {{+
Peucedanum palustre 'l+
Menyanthes trifoliata 't+

Myosotis baltica +
Bidens tripartita 'l+l

Utbredte, store bestander
(Abundant)

Vanlig forekommende, mindre bestander

.t+

l+
+

{+
l{{+
.}}lf
+

-t*
+
lfi+
J+

fl{+
.t{{+
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element i flere omrider av Haldenvassdraget.
Betingelsene for dette (Schulz 1962) er reali-
sert ved at det bl.a. er tilstrekkelig innhold av
planteneringsstoffer i vannmassene, beskyttede
innsjolokaliteter og relativt stilleflytende vann
pn lange elvestrekninger. Haldenvassdraget
horer til de fi norske vassdrag som fremhever
seg med slike egenskaper (Kotai et al. 1975).
Vasdraget mottar en betydelig forurensnings-
belastning fra bebygde omrider og jordbruks-
virksomhet. Konsentrasjonen€ av fosfor- og
nitrogenforbindelser i vannmassene er hoye i
de tilhorende deler av vassdraget. Sivel .Spl'ro-
delo polynhiza som Lemna minor har ftodig
utvikling i flere vassdragsavsnitt. Det er bare
Lemna minor som lager en direkte pleuston-
drift i vassdraget. Gjennom hele vegetasjons-
perioden gior det seg gjeldende en stadig
transport av andmat pA langsomtflytende
elvestrekninger. Plantene flyter enkeltyis eller

i smi grupper. De fanges opp av helofyttbelt-
ene langs breddene og kan danne store ansam-
linger pi steder som er demmet opp. Under
flomsituasjoner kan det observeres hvordan
utspylinger finner sted. Store flak av andmat
driver med strornmen, rives opp og fores til
vassdragets innsjoavsnitt.

Haldenvassdraget har siden 1970 va;rt
under lopende undersskelse av Norsk institutt
for vannforskning. Gjolsjoen er blitt regel-
messig besskt i forbindelse med feltarbeidet.
Ricciocarpus natans ble ikke funnet pi denne
lokalitet fsr 1976. Enten har arten vart til-
stede i meget beskjeden forekomst tidligere
og oversett, eller den har forst etablert seg i
innsjoen i lopet av de siste Ar. I en prove inn-
samlet i Gjolsjoen i juli 1975 er det senere
pivist et fragment av Ricciocarpus natans
(Geir Hardeng, personlig meddelelse). Dette
viser at svanemat ihvertfall var nidd frem til

Fig.S. Spredningen av Ricciocarpus natans til Gjolsjoen er sannsynligvis et resultat av epizoisk transport
med knoppsvaner - Cygnus olor - fta svenske vitmarker.

The dispersal o/ Ricciocarpus natans to Lake Giolsio may possibly be the result ofan epizoic transport
by swan; - Cygnus olor - from the Swedish wetlands.
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Gjolsjoen tuet fsr masseutviklingen i 1976
fant sted.

Pi hvilken mite svanemat kom til Gjolsjoen,
om det var med eller uten menneskelig bi-
stand, vil vel forbli et ubesvart sporsm6l. Det
er imidlertid nerliggende t tenke pi epizoisk
spredning med vannfugler. Gjolsjoen er en inn-
sjolokalitet med hekkende knoppsvaner
Cygnys olor (Gmelin) (Munthe-Kaas Lund
1963). Det er rapportert at det skjer direkte
flyvninger av knoppsvaner fra svenske innsjo-
lokaliteter til Norge (Bjornstad et al. 1975).
I den beromte fuglesjoen Tikern i Ostergcit-
land er det f.eks. masseforekomst av svane-

mat (Lohammar 1940). Det var nettopp knopp-
svaner ringmerket i Ti'kern som ble observert
i Ostfold i 1973 (Bjornstad et al., l.c.). Et
velkjent fenomen er det at Ricciocarpus natans
har en utpreget evne til i feste seg til overflater

SI,]MMARY

Ricciocarpus natans (L.) Corda (Marchantiales)
is reported as new to Nonray. The lemnid was
observed in Lake Gjolsjo, Ostfold county,
East Norway, in mass development during the
surnmer 1976. The occurrence and advance-
ment of lemnids in the Halden watercourse
is discussed. Geographical information about
the lake and data on hydrochemistry and
vegetation are presented. The eutrophic Lake
Gjolsjo is a small, freshwater wetland supporting
a number of aquatic birds, among them the
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Algologiske observasjoner i J6ssingfjorden, Sokndal, Rogaland - en fiord pivirket
av industriell forurensing

Aspects of the algal vegetation of the Jpssingfjord, Rogaland county, SW Norway -
a fjord polluted by industrial waste

PER ARVID ASEN

Botanisk avdeling, Kristiansand Museum,
4600lftistiansand S

Det foreligger ingen publiserte registreringer
av algevegetasjonen i Josingfiorden. Fra nar-
liggende omrlder finnes det tre tidligere arbeid-
er: Breivik (1958) fra Stavanger, Arwidsson
(1936) med opplysninger fra Kristiansand -
Haugesund og Wennberg (1950) med data for
et fitall artet fra Hidra (Vest-Agder) til Mokster
(Hordaland). I tillegg foreligger det et upubli-
sert hovedfagsarbeid fra Lista (Roinaas 1968).

I heiomrAdene ved Jossingfiorden ligger det
store gruveanlegg (TITANIA A/S) hvor titan-
malm blir utvunnet og foredlet videre ved hjelp
av en flotasjonsprosess. Avfallet fra denne pro-
sessen blir fort ut i Josingfiorden (fig. I og2).

P[ bakgrunn av denne forurensingen er det
i det foreliggende arbeidet gitt en kort over-
sikt over de fastsittende alger i Josingfiord-
omridet, og forurensingens direkte pAvirk-
ning av den sublitorale algevegetasjon blir
diskutert. Arbeidet er en del av en storre
resipientundersokelse foretatt av I/S Miljo-
plan. Bokn (1976) har vist til verdien av fast-
sittende alger som forurensingsindikatorer, og
niverende registrering er ogsi ment som et
grunnlag for senere undersokelser i det samme
omridet.

Jeg vil takke Rolf Ivar Ommundsen (assi
stentdykker), Finn Aarefiord og Geir Egil
Asen for godt samarbeide under hele under-
sokelsen.

Topografi , hydrografi og forurensing

Jossingfiorden er ca. 2 km lang, og bredden

Blyttia 36:35 - 44;1978

er ca. 300 m jevnt langs hele fiorden. Den er
smalest i selve munningen med en bredde pi
200 m. Fjellet stuper bratt ned i fiorden.
Dybden varierer fra opprinnelig 44 m i den
innerste delen, 50 - 69 m i den midterste
delen og 68 m i den ytterste delen. Ut forbi
fordmunningen ligger Dyngadypet pL 173 m.

Det er lite naturlig tilsig av ferskvann til
lorden (3 bekker av varierende storrelse), og
mengden av lokale kloakkutslipp er ubetydelig.
I juni 1976 var saltholdigheten ner stasjon
12: 32 - 34 o/oo (l - l0 m), stasjon 6:32 -

34 oloo (1 - 10 m) og for tpent farvann ca.
I km sor for stasjon l:33 - 34oloo (1 - l0m)
(Finn Aarefiord pers. med.). Tidevannsveks-
lingen er minimal.

Prosessavfallet (ca. 2,2 mill. tonn pr. er)
har siden november 1960 blitt tilfort Jossing-

fiordens indre del (fig. 1). Fra og med novem-
ber 1976 er utslippet flyttet lenger utover,
n@rmere nivarende stasjon 9. Vannet som
slippes ut, har en pH 5, inneholder flotasjons-
olje, opploste salter og steinstov, fargen er
grfig. Undersskelser i juni 1976 viste at stein-
stovet var avsatt som etBriltt,leiraktig sediment
av varierende tykkelse i alle deler av fiorden
(maksimum dybde undersskt var 25 m).

Vannsikten var som folge' av utslippet
sterkt redusert i de overste vannlag i hele

fiorden. Observasjoner ved stasjon 7 viser
hvordan forholdene tilnarmet var i hele fiorden
under full drift og med utslipp som vist pi
fig. 1, se tabell I.
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Materialer og metoder

Feltarbeidet ble utfort i tiden 14 - 2016-1976.
Fig. I viser tretten stasjoner med UTM koordi-
nater. Stasjonene I og 2 har eksponert belig-
genhet; st. 3, 4, 5 og 13 har semi+ksponert
beliggenhet; st. 6,7 og 8 har en beskyttet be-
liggenhet i ytterste fiordomride, og st. 9, 10,
ll og 12 har en beskyttet beliggenhet i innerste

fiordomrAde.
Innsamling og observasjon av alt sublitoralt

materiale ble giort ved hjelp av dykking. Det
ble samlet inn fra flere intervaller for i fi et
bilde av vegetasjonens vertikalutbredelse. Som
O-linje er det brukt overste del av Laminaria
digitata sonen, dette faller ogsi sammen med
overste grense for Phymatolithon lenormandii.
Maksimum dykkedybde pA de eksponerte
stasjonene var 24 m, mens dykkedybden i
selve fiorden var l0 m. Nfu vannsikt tillot det,
ble det gjort observasjoner dypere enn 24 og
l0 m. Hver stasjon ble besskt en gang, og
total bunntid varierte fra 30 til 40 min. Mate-
rialet ble samlet i poser for hvert intervall, i
tillegg ble det brukt en liten hindskrape for de

minste algene pA fiellet (se Kain 1960). Alt
materiale ble fiksert i 4% formahn/sjovann og
bestemt i laboratoriet. Artslisten er basert pi
dette materialet og direkte observasjoner.
Herbariebelegg av de fleste arter er deponert
i algeherbariet ved Kristiansand Museum.

Antall stortare (Laminaria hyperborea) pr.
flateenhet ble beregnet ut fra et kvadrat pt
40 x 40 cm. Dette ble plassert der hvor stor-
tarevegetasjonen var tettest.

Fig. 1. Kart over Jossingfjorden med 13 stasjoner.
Utslippstedet (til host 1976) er vist med
ipen ring. UTM koordinater i parentes.

Map of the Jossingfiord area, showing 13
stations with grid numbers. Open ring indi-
cates the waste disposal site (autumn 1976).

Resultater og diskusjon

Pi st. I og2ble det ikke observert noen foru-
rensing, algevegetasjonen var frisk og naturlig.
Pi st. 4 og 13 ble det observert spor av sedi-
ment (mest pA st. 13), men det var si lite at
det var vanskelig i avgjore (visuelt) om det
kom fra utslippet i Jossingfiorden, algevegeta-
sjonen var frisk og naturlig. PA de resterende
stasjoner: 3, 5,6 - 12 ble det observert grAtt

Fig. 2. Jossingfjorden sett i fra bunnen (ner st. 12) og utover mot Foksteinen (mellom st. I og l3).

Jossingfjord viewed from the inner part (near st. l2) towards Foksteinen (between st. I and I3).
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Tabell I. Horisontal vannsikt ved stasjon 7 under full drift.

Horizontal water visibilitv at station 7.

DYP /
DEPTH

HOFIISONTAL VANNSIKT/

HORIZONTAL WATER VIsIBILITY
ANMERKNI NGER/

CO MME NT S

O VE BFLATEN/SUHFA CE 1 O-2O cm ' NULLS I KTI' /II ZEHOI'

2.5 m 40 cm ME6ET OARLIG sIKT/
EXTREMELY POOFI VISIBILITY

3m 'tm DifiLr6 srKT,/

POOB VISIBILITY

4m ?m
5m 4n GOD SIKT/

VISIBILITY GOOD

sediment i vannet, pa bunnen og pe algene
(mest pi st. 6 - 12). Algevegetasjonen var der-
lig utviklet.

Registrerte arter er vist i tabell II - IV'
Nomenklaturen folger Parke & Dixon (1976).
Totalt er det funnet 46 rodalger,22brunalger
og 13 gronnalger i hele omredet.

Antall arter pe st. I og 2 (eksponert, ikke
forurenset): 56; st. 4 og 13 (semi+ksponert,
ikke forurenset): 60; st. 3 og 5 (semickspo-
nert, forurenset): 43; st. 6, 7 og 8 (beskyttet
i ytre fiordomride, forurenset): 54; st' 9,
10, 11 og 12 (beskyttet i indre fiordomride,
forurenset): 55. Tallene indikerer en stigning
i diversitet fra eksponerte til semi+ksponerte
forhold (ikke forurensing). Egne observasjoner
fra Vest-Agder (upublisert) og litteratur (Brei-

vik 1958, Jorde & Klavestad 1963) viser at
dette er normalt under gitte naturlige beting-
elser (forst og fremst samme saltholdighet).
St. 4 og 13 sammenligrret med st. 3 og 5 viser
en meget klar forskjell i diversitet. Litoral-
sonen ble ikke undersokt pl st. 3, og noe av

forskjellen kommer muligens av dette. Foru-
rensingen var markant pi st. 3 og 5 med sedi
ment i vannet, pi bunnen og pi algene. Andre
forfattere (Nath 1967, Bokn 1976) viser til
hvordan sket turbiditet og nedslamming av

algene reduserer lystilgangen til fotosyntesen.
St. 3 og 5 (43 arter) sammenligtet med st. 6,
7 og 8 (54 arter) og st.9, 10, ll og 12 (55
arter) viser ogse tendensen med oking av

diversitet med skende grad av beskyttelse,
allikevel er artsantallet pi st. 6 - 8 og st.9'12
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Tabell II. Registrerte rodalger fra Jossingfiordomridet.

Rhodophyta from the fossinglfiord orea.

'11 Bane gametoFytten ble negistrent.
21. Bare tetFasponoFytten bre negistnent ITr-airliella intr-icata Fase].
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10 1',t 1? 13
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Antithamnion boneale
A. plumula van. plumula
Apoglossum rusciFolium
Audouinella alaniae
A. purpur-ea
Audouinella sp.
Eangia atropu.puFea
Bonnemaisonia aspar-agoides 1 ]
B. hamiFena 2l
BFongniaFtel Ia byssoides
Callithamnion so.
Callocolax neglectus
CallophylIis cristata
C. Iaciniata
Cenamium nubrum
Chondnus crispus
Conallina oFFicinalis
Cruonia oellita
Delesseria sanguinea
Dilsea cannosa
Erythrotrichia cannea
Funcellania Iumbrical is
6igantina stellata
Hildenbnandia nubra
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Palmaria palmata
Phycodnys rubens
PhyI lophona,pseudocerano ides
P. . tnuncata
Phymatol,ithon lenormandi i
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+

+
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+
+
+

locamium canti lagineum +
+
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+
+

lyides Fotundus f

+
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Polysiphonia elongata
P, nigrescens
P, urceolata
Ponphyna lineanis
P. umbilicalis
Ponphyna sp.
Ponphyropsis coccinea
Pterosiphonia panasi tica
Ptilota plumosa
Rhodomela conFenvoides

+
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+
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Tabell IU. Registrerte brunalger fra Jossingfiordomridet.

Phaeophyta from the fossingfrord area.

!
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5 E
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a I
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10 11 'l? 1

aria esculenta +

Ascophyllum nodosum
Chor-da tomentosa
Desmanestia aculeata
D. vinidis
E ctocar-pus sp .

Elachista Fucicola
Fucus distichus subsp. anceps
F , senr-atus
F. vesiculosus
Halidrys siliquosa
Isthmoplea sphaenophona
Laminania digitata
L. hyper-borea
L. sacchar-ina
Petalonia Fascia
PilayelIa littonalis
Pseudol ithoderma extensum
Sphacelar-ia bipinnata
S. cinr-osa
S. olumosa
Spongonema. tomentosum
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Tabell IV, Registrerte gronnalger fra Jossing{iordomredet.

Chlorophyta from the lossingfiord area.

12345 ln 1

Bnyopsis hypnoides 1l | + + + + + + +

B. plumosa'll | ,+ + + +

Chaetomorpha melagonium l+ + + + + + + + + + +

CladophonanupestFis | + + + + +

CodiumFragile | + +

Derbesia mar-ina 2] l+ + + +
EnteromonphasP. | + + + +

Epicladia FlustFae l+ +

Pnasiola stipitata l+ + + +

Spongomorphacentnalis | + +
UlothFixsp.l++++
Ulvalactucal+++++++
Unospora penicilliFor-mis | + + + + + +

1l Ar-tsbestemmel.sen av Bnyopsis hypnoides og B, plumosa en basent pE Fon-
greningsm@nster', farge og -taFnelse. Se ogsS Oiaz-PiFenren E Bur-nows l'1574).

2l Bane den haploide Fasen IHalicystis ovalis] UIe r-egistrert.
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ikke sA stort som pA st.4 og 13 (semieksponert,
ikke forurenset). Totalt er det registrert 63 art-
er pA de 7 beskyttede stasjoner i Josinglorden
tilsammen. Dette er fler enn noen av de andre
stasjonsgruppene. En del av dette artsantallet
kan forklares med storre stasjonstetthet inne i
selve fiorden, men tallet tyder pf, at de fleste
arter som er funnet utenfor fiorden, kan vokse
inne i Josingfiorden, selv om deres "sunnhets-
tilstand" er sterkt redusert.

Ser en isolert pi hver stasjon inne i fiorden,
er diversiteten meget lav, og det er en tydelig
oking i artsantall med skende avstand fra ut-
slippstedet uansett om en gir innover eller ut-
over i fiorden (se fig. 3). Den relativt storre
diversitet pi st. 9 og 12 kan forklares med
henholdsvis gunstige stromforhold (9) og
gunstig substrat (12).

Spesielle arter som er registrert i Jossing-

fiorden, er Bryopsis hypnoides og B. plumosa.
Disse er funnet pi de fleste stasjoner inne i
fiorden fra (5) 2 - O m dyp, vanligst pi ca.
0,5 m hvor algene flere steder dannet relativt
tett vegetasjon. Bryopsis hypnoides var van-
ligst og dominerte. Sundene (1953) registrerte

B. plumosa i alle deler av Oslofiorden, og viste
til muligheten at arten ble favorisert under
eutrofe forhold. Avlopsvannet fra flotasjons-
prosessen inneholder fosfor (Finn Aarefiord
pers. medd.), og det er mulig at de to Bryopsis-
artene er i stand til i nyttiggjore seg dette i
Jossingfiorden.

Tabell V viser tettheten av stortarevegeta-
sjonen (Laminaria hyperborea). Det synes i
vere en minking fra en elsponert lokalitet til
en semieksponert lokalitet. Alle semiekspo-
nerte stasjoner som ble undersskt, viser liten
variasjon (37 - 44 planter pr. m2). Det er her
vanskelig A p[vise noen forskjell mellom de
forurensede og ikke forurensede lokaliteter.
Svendsen (1972) oppgqv 8 - 30 store planter
(L. hyperborea) pr. m', og viste dessuten at
den owe verdi varierte meget sterkt. I nivar-
ende registrering er alle stortarer pr. m2 tatt
med (store og smA). I selve fiorden var det
vanskelig i skille stortare, fingertare (Laminaria
digitata) og sukkertare (I. saccharina) fra
hverandre under feltarbeidet. Alle hadde typisk
beskyttet utseende (f. cuccullata, se Svendsen
& Kain 1971) med lang og boyelig stilk og

0c
UJF
OE

J
J
g
z

Fig.3. Antall registrerte arter pii hver stasjon i selve Jossinglorden i forhold til avstand fra utslippstedet.

Total number of species recorded at each station in the fossingfiord proper, plotted against distance

from waste disposal site.
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Tabell V. Tetthet av stortaren (Laminaria hyperborea) pi utvalgte stasjoner.

Density of Lzminaria hyperborea per m2 .

STASJON,/

STAT IO N

DYP i n/
DEPTH, M

ANTALL rrr. m? /
NUMBEFT pen mZ

E KSPONER I NGSGF AD,/

EXPOSURE

OBSEFIVERT FOBUFI . /
OBS. PBLLUTION

1

3

5

b

13

e-7
7

I

5

3

5

CU

75

44

37

43

EKSP. /@
EKSP. /EXL
sEMr-EKsP/gu]g
SE MI -EKSP,/qLE2!
BESKYrrEr,/E@!![
sEMr-EKSP/Ets[g

+

+

+

stort, sprodt blad. OgsA vannsikten gjorde
observasjoner vanskelig. Resultatet fra st. 6
(15 tarer pr. m2) omfatter derfor ogsi noe
fingertare og sukkertare. Tallet viser imidler-
tid hvor sterkt redusert tarevegetasjonen er
inne i fiorden. De fleste "normale" tarer
vokste omkring 0 - 3 m. Dypere enn 3 m var
det bare rester igien av tarene (stilker uten
blad etc.). Det ble observert fi nye, unge
planter i Jossingfiorden, og bare enkelte fertile
tarer ble registrert. Hopkins & Kain (1971)
har vist at bl.a. metaller har giftig effekt pA
kimplanter av stortaren. Det er trolig at en
kombinasjon av forurensing og okende grad
av beskyttelse er de faktorer som nedsetter
tettheten av stortaren i Jossingfiorden.

Vertikalutbredelsen for en del utvalgte
arter er vist pt fig. 4. Tettere symboler betyr
tettere vegetasjon, vegetasjonen er tettest med
stort opptrukket symbol. Stasjonene er repre-
sentative for de andre stasjonene innenfor
samme eksponeringsgrad. Det generelle inn-
trykk er at vertikalutbredelsen minker nAr vi
gir fra en eksponert (C) til en semi+ksponert
(A) lokalitet. Samme tendensen kan vi se av
D, men p.g.a. forurensingen er denne sammen-
ligningen vanskelig. Ser vi pi A og B (foruren-
set), er det en tydelig forskjell i vertikal ut-
bredelse (sublitoral) med innsnevring av de
fleste arter pl st. 5 (B). Pa alle beskyttede
stasjoner i selve fiorden var det minimalt med
algevegetasjon dypere enn 5 m, egentlig var
det mest "tett" vegetasjon fra 3 - 0 m. Figur
4 D viser hvordan forholdene var tilnarmet

i hele fiorden. Kain (1971) har gitt en over-
sikt over Laminoria-vegetasjonen fra en ekspo.
nert til en beskyttet lokalitet i Espegrend-
omridet ved Bergen. Hun fant at vertikalut-
bredelsen av stortare pi en eksponert lokalitet
var 5 - 32 m, og dette er omtrent samme resul-
tat som st. 2 (fig. 4 C):2 - ca. 30 m. St. 2 i
Jossingfiordomridet er trolig mindre ekspo-
nert sammenlignet med Kain (1971) og der-
for glr stortaren litt hoyere i nivarende under-
sokelsesomride. Ved en meget beskyttet
lokalitet hos Kain (1971) var vertikalutbred-
elsen av stortaren 0 - 26 m. Fig. 4 D Gt. 9)
viser siledes en markant innsnevring av nedre
grense (5 m) sammenlignet med Kain (1971).
Ovre grense (0 m) faller sammen for begge
undersskelser. Tatt i betraktning at Kain's
(1971) lokaliteter er trolig noe mer ekspo-
nert i forhold til lokalitetene i Jossingfiord-
omridet, og sammenlignet med de ikke foru-
rensede eksponerte og semiclsponerte loka-
liteter i denne unders@kelsen, er trolig nedre
glense for stortare i selve Jossingforden redu-
sert med ca. 15 m som folge av utslippet.
Vertikal utbredelse av de andre algene er
redusert tilsvarende.

Konklusjoner

Det er ingen synlig forurensing utenfor selve

fiordmunningen- Hele Jossingfiorden er foru-
renset av sediment, dette forer til at den sub-
litorale algevegetasjon er minimalt utviklet i
hele fiorden.
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Artsdiversiteten er lavest ner selve utslippet
og oker med avstand fra utslippet.

Den vertikale utbredelse av algevegetasjonen
er normal pi lokalitetene utenfor fiorden, men
i selve Josingfiorden er den nedre gtense for
algevegetasjonen redusert med ca. l5 m.

Sedimentskiktet i de overste 2 - 3 m i Jos-
singfiordert blokkerer det meste av sollyset,
det er i disse overste 3 m at en finner tillop
til algevegetasjon; vegetasjonen dypere enn
3 m er meget dArlig utviklet med bare spredte

SUMMARY

The subtidal vegetation of the Josingfiord
area, SW Norway, was studied by SCUBA
diving during 14 - 20 June 1975. 13 stations
were investigated in the entire $ord area.

The Jossingfiord proper is polluted by
waste from a local titanium ore mine.

A total of 46 red alge, 22 brown algae,
and 13 green algae were recorded. The qpecies
diversity was highest on the non-polluted,
semicxposed stations outside the fiord. In
the fiord proper, the species diversity per
station increased with distance from the waste
disposal area.

Bryopsis hypnoides and ,8. plumosa were
found to be common in the Josingfiord,
often forming dense vegetation at 0.5 m depth.
It is suggested that this growth may be caused
by a high content of phosphorus in the waste
water.

The density of the Laminria hyperborea
vegetation was estimated, and varied from 75
individuals per m2 (exposed, unpolluted)
to about 40 per mz (semi+xposed, polluted
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Videre legger sedimentet seg pA bunnen,
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S16stykker

Fondet til dr. philos. Thekla Rewolls minne

Fondet er knyttet til Norsk Botanisk Forening.
FormAlet for fondet er A gi stotte til norsk
botanisk vitenskap, fortrinnsvis innenfor de

omrider av botanikken hvor Thekla Resvoll
var virksom, dvs. anatomi, morfologi, flori-
stikk, okologi.

Renter av fondet - ca. kr. 800.- vil kunne
utdeles vAren 1978. Ssknad om tildeling kan
sendes Norsk Botanisk Forening, adresse:

Botanisk museum, Trondheimsvn .23 B, Oslo 5,

innen l.mai 1978.

Doktordisputaser i botanikk i1977

Amanuensis Torleiv Lien forsvarte den 29.
november sin avhandling "Life cycle studies
in synchronous cultures of Chlamydomonas
reinhardtii" for den filosofiske doktorgrad
ved Universitetet i Bergen.

Forstelektor Inger Nordal forsvarte den
9. desember sin avhandling "Taxonomic studies
in African Amaryllidaceae" for den filosofiske
doktorgrad ved Uppsala Universitet.

Universitetseksamener i botanikk i 1977

Universitetet i Oslo

Hovedfag, virsemesteret: 7 kandidater.
Bente Strand Fjerdingen: tJltrastrukturunder-
sokelser av fotosynteseapparatet i Chlorobium
thiosulfatophilum 8327. - Kirsti Hovland:
Dyrkingsteknikk for froplanter av gran (Picea

abies (L.) Karst.) og furu (Pinus silvestis
L.): Kalsium- og magnesiumforholdene ved
bruk av steinull som substrat. - Thore Lie:
Gametangiogenese og kjernedelingsprosesser
hos Achlya radiosa Maurizio. - Arve Tangen:
Polysiphonia bnosa (L.) Tandy. @kologi og
utbredelse i Sor-Norge. - Per-Jan Thogersen:
Den lavrike subalpine vegetasjonen ved Atna-
sjoen og Folldal. - Torbjom Volden: Vegeta-
sjonen pi Tufsingfloen i Os og Langsjomyrene

Blyttia 36:45 -46;1978

i Tolga, Hedmark. - Ingebreth Ostergren:
Fytoplanktonundersskelsen i Sondeledfiorden
og i kystvannet ved Risor, april 1975 - april
1976.

Hovedfag hostsemesteret: 8 kandidater. -
Bjorn Eidissen: Vegetasjon og flora innen
Gressimoen nasjonalpark, Snisa kommune,
Nord-Trondelag. - Veslemoy Fredriksen: Iso-
lering og karakterisering av membrankompo-
nenter fra cellehylsteret til Moracella nonlique'

faciens. - kif Galten: Myr- og kildevegetasjon
i sorvestre Galtisen i Engerdal, Hedmark. -
Kjell Hernes: Vegetasjon og flora ph Avre
Rod og Dirhue med vegetasjonskart og et
resym6 av fredningshistorien for disse to
omridene pi Tjome i Vestfold. - Bjorge
Knausgflrd: Bark- og vedboende sopp (Aphyl-
lophorales - Homobasidiomycetes) i Lillesand
kommune, Aust-Agder, med spesiell vekt pi
eikeskogene. Leiv Mortensen: Aksjons-
spekter og fotorespiratoriske undersskelser
pi gran. - Trond Schumacher; Operculate
begersopper (Ascomycetes: Discomycetes -
Pezizales) pA elvestrender i Norge. - Erik
Steineger: Etnobotaniske undersokelser i et
sherpasamfunn i Rolwalingdalen, Nepal.

Universitetet i Bergen

Hovedfag, vArsemesteret: ll kandidater.
Jsrn Erik Bjorndalen: En plantesosiologisk
undersokelse av urterike barskoger i Grenland,
Telemark. - Gjert Fredriksen: Den kjemiske
sammensettingen av polysakkariddelen i Fu'
sobacterium mucleatum's lipopolysakkarid. -
Agnete Fagri: Separasjon av bakterier og sopp
fra jord. Forssk pi videre rensing og karakteri-
sering av bakteriefraksjonen. - Berit Gurvin:
Pollenutvikling hos Alchemilla acutiloba. -
Terje Hungnes: Biologisk rensing av silopres-
saft, kombinert med produksjon av encelle-
protein. - Torfinn Kummen: Bjorkeskog i
Ytre Sunnfiord. En plantesosiologisk under-
sskelse med vegetasjonskartlegning i Flors
og Naustdal kommuner, Sogn og Fjordane.

- Grete Larsen: Vegetasjon i sanddynene pi
Lista. - Bente Pengerud: Mikrobielle prosesser

relatert til fysiske og kjemiske forhold i Salen-
vannet. Egl Sundve: Undersokelser av

vegetasjonssyklus, suksesjon, tendenser og jords-
monn i lyngmark. - Helga Thomassen: Vekst
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og lokalisering 
^v 

fosfatase hos ChloreUa
ovalis Bltcher. - Per Martin Aasjord: Immun-
kjemisk undersokelse av cytoplasmamembran
fta S taphylococcus aureus.

Hovedfag, hostsemesteret: 3 kandidater. _
Alfred Granmo: Slekten Hypoxylon i Norge.
- Kirsti Halvorsen: Makrofyttvegetasjonen i
endel vann pi Agder. - Helge Sjursen: Virkning
av silikastov pi plantevekst og opptak av sili.
sium og kalsium i byggrotter.

Univ ersi t e t e t i Tro ndheim

Hovedfag, vfusemesteret: 5 kandidater. - Sol-
vir Hardeng: Virkningen av temperatur og
nitrogen-kilde pA proteinproduksjon hos bsnnei
og erter. - Else Nost Hegseth: Artssammenset-
ning, kjemisk sammensetning og minimums_
faktorer for vekst hos planteplankton under
fonte virblomstring i Trondheimsfiorden, 1975 .
- Arnold Hestnes: Geotropisme hos picea
abies (L.) Karst. - Jarle Inge Holten: Floris-

tiske og vegetasjonsokologiske undersskelser
i sor- og nordeksponerte lier ved Gjora i Sunn-
dal. - Steinar Linnebo: Protein- og aminosyre-
sammensetningen i korn av bygg og hvete
under utvikling.

Hovedfag, hostsemesteret: 4 kandidater. -Thorvaldur Clm Arnasson: Undenokelser av
jord og vegetasjon i flygesandsomrAder ved
Islands sorkyst og vurdering av muligheter til
oppdyrking. - Anne Marie Borander: plantede
lsvtret og storre busker i Trondheim. - Ingunn
Fjortoft: Makroffttenes rolle i Hammervitnet
som okosystem. - Frode Tonne: Analvser av
korn (bygg og vArhvete), potet og jord dyrketpt biologiskdynamisk og pe vanlig m[te.

Universitetet i Tromso

Hovedfag, vlrsemesteret: I kandidat. - As-
bjom Landgraff: Strandror (phalaris arundi-
nacea L.). Spiringsfysiologiske studier.
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BOKANMELDELSER

Bulow-Olsen, Anne: Nordiske plantesamfunn.
Norsk utgave ved Thore Lie, J.W. Cappelens
Forlag AiS, Oslo, 1977. 128 s., illustr. farver.
Pris innb. kr.37,-.

Cappelens nye naturbok-serie (se Blyttia 35,
s. 133, 1977) fortsetter ni med flere nye bo-
taniske bind, bl.a. det foreliggende "Nordiske
plantesamfunn". Boken faller naturlig i to
deler; i den fsrste gis en oversikt i telst og
bilder av 20 forskjellige plantesamfunn, i den
annen en mer okofysiologisk preget behand-
ling av de enkelte plantenes livs- og voksesteds-
krav. De enkelte, relativt grovt definerte plante-
samfunnene omtales ved beskrivelse av ut-
seende og sarpreg, utbredelse, okologi og
viktigste plantearter. Billedmaterialet, som
giennomgilende er utmerket, gir dels inntrykk
av hele samfunnet, dels (tegninger) av karak-
teristiske enkeltarter.

Originalen til "Nordiske plantesamfunn"
er dansk, men den er likevel blitt avbalansert
"nordisk" og har bl.a. med en hel del om fiel-
lets planter og plantesamfunn. Sivel forfatter
og illustratorer som den norske bearbeider,
Thore Lie, har giort en utmerket jobb. Boken
gir et godt og riktig bilde av vire viktigste
naturlige og halvnaturlige vegetasjonstyper og
anvender en faglig korrekt, men samtidig lett
fattelig terminologi. En liten innvending av
mer lay-out-messig art er at omslagsbildet pi
den norske utgaven prydes av en planteart
som nok er dekorativ. men som ikke finnes
i Norge, de danske og sydsvenske bokeskog-
enes Corydalis bulbosa (C. cava). Prisen pi
Cappelens naturboker er avgiort forbruker-
vennlig.

Per Sunding

Vedel, Helge: Trer og busker ved Middelhovet.
Illustrert av Roald Als og Anette Rasmussen.
Oversatt av Mossa Sverre. J.W. Cappelens
Forlag A/S, Oslo, 1977. 128 s., illustr. farger.
Pris innb. kr. 37.-.

Blyttia 36:47 - 48; 1978

Boken er det tredje botaniske bidraget i Cap-
pelens Forlags nye serie med naturboker.
Det forste botanikk-bidraget, "Nordens orki-
deer", var s$emmet av tildels svart feilaktig
bruk av botaniske termer, som pipekt av Per
Sunding i en anmeldelse her i "Blyttia". Denne
boken er langt bedre enn den forste i si mite.
Sant og si har jeg ikke oppdaget noen fag-
terminologiske feilskjer. Men si har da forlaget
hatt en botanisk fagkonsulent denne gangen.

Utvalget av tr&r og busker, 136 i alt, dekker
de fleste ioynefallende innslagene en Middel-
havs-turist vil stote pi. Ja, sigar pA Kanari-
oyene vil boken kunne vere til glede og nytte.
Plantene er ordnet systematisk. For folk som
ikke er vant til A omgis planter pi den meten,
vil det nok by pi visse problemer i finne fram
i en fart. Boken er helt fri for nokler, men
illustrasjonene er se gode og instruktive at
med litt fomling skulle det vere mulig selv
for den mest usvde A komme fram til riktig
plante. For mer rutinerte planteclskere vi.
boken utvilsomt vere til stor nytte i gien-
kjennelsesprosessen.

Opplysningene om hver plante er kort-
fattede, men instruktive. Instruktive er ogsi
de innledende kapitler om klima og vegeta-
sjonstyper, likesi et avsluttende kapittel om
bruken av trar og busker som symboler i
kultur og kunst opp gjennom tidene. Egent-
lig finnes det utrolig mange interessante opp-
lysninger samlet innenfor permene til denne
llle boken.

En lapsus er imidlertid begitt i den norske
utgaven. P[ diagrammene pi side l0 later det
til i ha vart meningen i tegne inn temperatur.
og nedborskurver for Norge. Da dette ikke er
giort, har teksten blitt hengende fullstendig
i lose luften. At det er spandert to sider pi
kart som viser hvor i verden det finnes om-
rider med Middelhavs-klima virker ogsi noe
overflodig. Men dette er av de mindre viktige
ting i en helhetsvurdering av boken.

Alt i alt virker utvalg og innhold fornuftig,
og sA avgjort av interesse. Boken skulle vere
midt i blinken for alle som reiser i Middel-
havsomridet. Et spesielt fortrinn har boken i
at den pipeker den sterke innvirkning mennes-
ket har hatt og fortsatt har pi det slitasjesvake
pla-ntelivet i disse sterkt belastede omrAdene.
Med det stadig like sterke behov nordmenn
har for ferie- og rekreasjonsopphold i Syden,
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vil boken forhApentligvis fA en
ning.

stor omset-

Liv Borgen

H. Walter: Die Vegetation der Erde in oko-
physiologischer Betrachtung. I. Die tropischen
und subtropischen Zonen. 3. Aufl. VEB Gustav
Fischer Verlag, lena, 1973. 743 s. Pris innb.
M (ost) 68,10.

Forsteutgaven av professor Heinrich Walters
store verk om vir klodes tropiske og subtro-
piske vegetasjon og om sammenhengen mellom
vegetasjonen og klimaforholdene i disse strsk-
ene utkom i 1962 (anmeldt i Blyttia 20, s. 103),
annen utgave i 1964 (anm. Blyttia 22, s. 183).
Verket representerer den beste elsisterende
"innfallsport" for den som onsker A vite noe
om vegetasjonen i disse omrtdene, dels ved at
den gir en mengde direkte informasjon, og
dels ved at den refererer annen litteratur.
En stor del av stoffet bygger pi forfatterens
eget grundige kjennskap til hva han skriver om,
erhvervet gjennom tallrike reiser under alle

himmelstrok. Den ni foreliggende tredjeut-
gaven er komplettert med nye opplysninger
og nytt billedmateriale, bl.a. fra forfatterens
seneste reiser i Syd-Amerika. Boken gir fyldig
og god omtale av hele den enorme variasjonen
fra tropenes fuktige regnskog til omtrent ned-
borlose strsk i subtropenes orkenomrAder og
viser klart alle de forunderlige tilpasninger
til omverdenen vi finner hos plantene under
de forskjellige klimatiske ytterligheter, sAvel
synlige, morfologiske tilpasnhger som usyn-
lige, fysiologiske. Samtidig illustrerer boken
tydelig hvor flytende overganger det egentlig
er mellom forskjellige botaniske disipliner som
taksonomi, vegetasjonsforskning, okologi og
fysiologi; professor Walter horer til de stadig
sjeldnere allsidige forskere som behersker alle
disse fagomridene.

Forsteutgaven av bind I av Die Vegetation
der Erde ble utsolgt pA ett ir, noe som viser
hvilken mottagelse verket fikk. Dette bekreftes
ogsi av at verket er blitt oversatt til flere
andre sprog. Det er all grunn til e anta at den
pi si mange miter forbedrete utgave 3 vil bli
like vel mottatt.

Per Sunding

Lie & Co's Boktrykkeri, Oslo



Vidar Asheim:

KULTURLANDSKAPETS HISTORIE

Vidar Asheim binder sammen kunnskaper
fra muntlig tradisjon, redskapskultur, bo-
settingshistorie og okologi, og han viser
hvordan skogbruk, byggemetoder og maskin-
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