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All korrespondanse om

med lemsskap sendes lokalavdel i ngene.

Hovedforeningens styre : Konservator Sigmund Sivertsen (formann), cand.
Olav Balle, vit.ass. Per Arvid Asen, vit.ass. Arne Pedersen, amanuensis Elmar
Marker, lektor Peder Skjaveland, universitetslektor Karl-Dag Vorren.
Medlemmer kan kjope enkelthefter og eldre komplette Erganger av tidsskriftet
frem til og med 6rgang 1974, i den utstrekning de er p6 lager ntr ordre innkommer. ved henvendelse til Norsk Botanisk Forening, Trondheimsveien 23 B,
Oslo 5. Arganger fra og med 1975 mt bestilles gjennom Universitetsforlaget,
postboks 7508, Skillebekk, Oslo 2.
Forsidebildet: Salturt (Salicornia europaea) (Foto P. Sundingl. For ikke lenge
siden opererte norske floraer med en art av Salicornia iNorge.
Ni er det blitt to, - eller kanskje til og med tre? Se artikkelen
av Johansen & Elven i dette heftet, s. 57.

Rolf Nordhagen, 1894 - 1979
Professor, dr. philos. Rolf Nordhagen dode den 8. mars 1979.
Rolf Nordhagen ble fodt 21. oktober 1894 i Oslo. Han tok sinembedseksamen -medinnstilling - i 1918. Bare 4 Ar senere, i 1922, tokhan sin filosofiske doktorgrad med et stort og grundig
arbeide over kalktuffene i Gudbrandsdalen. Han ble ansatt som vitenskapelig assistent i Botanisk
hage i Oslo i 191 5; fra 1920 av var han universitetsstipendiat. | 1925 ble han utnevnt til professor
i systematisk botanikk og plantegeografi ved Bergens Museum. Fra 1945 var han professor i de
salnme disipliner av botanikken ved Universitetet i Oslo, og samtidig bestyrer for Botanisk hage
og Botanisk museum, inntil han falt for aldersgrensen i 1964. Professor Nordhagen var medlem
av Det Norske Videnskapsakademi i Oslo, Det Kgl. Norske Videnskabets Selskab i Trondheim,
og av flere tilsvarende utenlandske videnskapelige selskaper. I Norsk Botanisk Forening var han
aresmedlem. | 1957 ble han utnevnt til reresdoktor ved Uppsala Universitet, og han var ridder
av forste klasse av St. Olavs Orden.
Med Rolf Nordhagen er en av vire mest produktive, allsidige og kritiske botaniske videnskapsmenn gitt bort. Til forskjell fra nAtidens stadig mer spesialiserte forskere hadde han den uvurderlige egenskap at han kunne interessere seg for og sette seg inn i si mange deler av botanikken utenom sitt egentlige fagomr6de. Han fslte seg ikke bundet av snevre faggrenser, og ogsi til andre fag
enn botanikken gjorde han spennende ferder. Hans rike produksjon - ca. 285 storre og mindre
avhandlinger og artikler - brerer til fulle preg av dette; den spenner fra systematikk, floristikk og
plantegeografi, over sivel teoretisk som praktisk vegetasjonsforskning og florahistorie, til bestovnings- og spredningsbiologi, havebruk, naturvern, etnobotanikk og meget, meget mer. Stadig har
han foretatt streiftog inn pi omrider som zoologi, kvartergeologi, historie, arkeologi og etnografi.

Blyttia 37 :43-44; 1979
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Hans virke som bestyrer

for Botanisk hage pi Toyen, betod meget for havens

utseende og fag-

lige kvalitet. Storre omlegninger og forbedringer ble igangsatt og fullfort under hans ledelse, i
"Gamiehaven" ved Toyen Hovedgird og i den systematiske avdelingen, for den sistnevnte dels
vedkommende slik at denne delen av haven ble meget mer instrukliv og anvendelig i undervis-

ningen.
Som universitetslerer hadde han en sjelden evne til A vekke interesse hos sine tilhorere for alle
aspekter av botanikken, ved sine faglige interessante og fengende forelesninger, preget av kunnskap
kombinert med iakttagelsesevne, fantasi og entusiasme. Typisk var hvorledes han aktiviserte studentene og oppmuntret dem til A se tingene selv. Og selv med alle de gjoremil han til enhver tid
hadde, fant han alltid tid til i besvare sporsmil og yte hjelp ved kollegers og studenters mangehAnde problemer. Like til det siste lot det til at studenters bessk pi hans kontor, der de kunne ose
av hans rike kunnskapskilder sivel som av hans rikholdige bibliotek, var til like stor glede for ham
som for den som mottok hjelpen.

Ogsi for amatorbotanikere landet rundt og for "mannen i gaten" var begepet "botanikk" forbundet med Nordhagens navn i storre grad enn med noen annen nAlevende person. I tallrike populerartikler i haveskrifter o.l. og i avisartikler ga han rid og vink og var en virkelig folkeopplysningsmann i ordets beste forstand, samtidig som han engasjerte seg i mange av tidens sporsmAl, - naturvern, giftplanter og havebruk, for i nevne noen fi. Hans "Norsk Flora"i tekst og illustrasjoner har
v@rt og er en av de best kjente og mest benyttede hAndboker til vf,rt lands flora. Og i den norske
utgaven av praktverket "Vire Ville Planter" har han flettet inn meget av sin viten om utseende og
utbredelse, navn pi og bruk av norske planter.
Like til det siste var Rolf Nordhagen i full aktivitet pi Botanisk museum pi Toyen. De senere
irene brukte han meget tid pA arbeidet med "Flora Europaea" der han satt som norsk deltager
i dette internasjonale floraprosjektet, med den stoie og viktige oppgave A sorge for at alle opplysninger som ble gitt om vtrt land, var korrekte. Men ogsi ellers hadde han mange jern i ilden. Bare
noen uker fsr hans dod utkom et stort hefte av illustrasjonsbindet til hans flora. Flere andre arbeider er under utgivelse eller foreligger trykkeklare i manuskript.
For norsk botanisk forskning og for hans tallrike venner og kolleger betyr Rolf Nordhagens
bortgang et smertelig tap. Han etterlater seg imidlertid et verdig minne i alt hva han har etterlatt
seg til berikelse av kunnskapen om vlrt eget og andre lands planteverden, et monument verdig
en ener blant forskere. For sivel dette som for hans menneskelige egenskaper vil han bli husket
blant oss.
Per Sunding

En bibliografi over professor Rolf Nordhagens trykte arbeider frem til og med beglnnelsen
1976 ble gitt av biblioteknr Clora Baadsnes i Blyttia bind 34, s. 1-21 (1976).
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av

Lycopodium dubium -

Lycopodium dubium

et takson forskjellig fra L. annotinum?
a

taxon different from L. annotinum?

KJELL IVAR FLATBERG
DKNVS, Museet, Botanisk avdeling
Universitetet i Trondheim

I Flora Europaea vol. I (Tutin et al.1964) er
Lycopodium dubium Zoega oppfort som et
separat takson av artsrang, nerstiende Z.
annotinum L. (strid krikefot). De viktigste
skillekarakterer for L. dubium mot L. annotinum skal i folge Flora Europaea (op. cit.
s. 3) vare: Spinklere greiner, mer opprette,

spissere og tykkere blad, fA eller ingen tenner

i bladkanten.

Taksonet er ikke nevnt hos Lid (1974).
Det har lenge vart kjent at L. annotinum

G. lat.) oppviser morfologisk variasjon innenfor sitt utbredelsesareal, og at mer eller mindre
distinkte typer med tilsynelatende bestemte
utbredelsesmonstre kan utskilles. Men et av
hovedproblemene har vattlog er: Er den morfologiske variasjonen mellom ekstremtypene
kontinuerlig, og dermed L. annotinum et
takson som viser stor fenotypisk variasjon,
eller er variasjonen i det minste i noen grad
genotypisk bestemt?

L. dubium i typisk utforming er utvilsomt
noksi forskjellig fta L. annotinum (s.str.),

og har forskjellig okologi. Mens L annotinum
fortrinnsvis er en skogsart (men finnes ogsi
pA myr og i heivegetasjon), si er morfologisk

typiske populasjoner av Z. dubium (i det
minste i Midt-Norge) bundet til oligotrof myr,
fukthei og fiellhei.
Hult6n (1941: 65) opererer med 3 formkomplekser av L. annotinzrn i sirkumpolarc
strok, utskilt pi variantnivi;
1) Hovedformen (dvs. var. annotinum\
2) vu. alpestre Hartm.
3) var. pungens (La Pyl.) Desv.

Yar. alpestre skal ha tiltrykte, flate forBlyttia 37:4549;1979

holdsvis breie blad, mens var. pungens er kjennetegnet gjennom smale, tykke, dorsalt konvekse, helranda og meget tilspissa, opprette

blad. Den sistnevnte varianten tilsvarer Z.
dubium. Hvordan var. alpestre Hartm. egentlig
skal oppfattes, hersker det noe uenighet om.
Hult6ns konklusjon (op.cit.) er at var. alpestre
er den arktiske og alpine ekstrem av typen,
dvs. var. annotinum. Hylander (1953: 3) identifiserer var. alpestre helt eller delvis med var.
pungens. Nordhagens (1944: 54) illustrasjon av
fiellformen var. alpestre viser store likheter med
L. dubium. Lrive & L<ive (1975:2) setter ssp.
alpestre (Hartm.) Lrive & Ldve som synonymt
medI. dubium.
Utbredelsen

Iil L. dubium kan etter Hult6n

(1962: 71, kart 62) klassifiseres som arktisk/
subarktisk cirkumpolar. Hylander (1971 : l) antyder den fennoskandiske utbredelsen, som omfatter mesteparten av Norge samt nordlige deler
av Finland og Sverige. Cytologisk synes de to
taksaene i ha samme kromosomtall, nemlig
2n = 68 (Ldve & LOve 197

Typematerialet

for

5

:2).

artsnavnet

L.

dubium

Zoega stammer fra Newfoundland.

Nomenklatorisk oversikt
Artsrang:
L. dubium Zoega
Jfr. Zoega (1772: ll).
L. pungens La Pyl. ex Komarov.
Jfr. Komarov Q%a:91).
Underartsrang:

L. annotinum ssp. pungens (La Pyl.) Hult.
Jfr. Hult6n (1968:77\.
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L. annotinum

ssp. alpestre

(Hartm.) L6ve &

Lcive.
Jfr. L<ive & Ltive (1975:2).

Variantrang:

L.

annotinum var. pungens (La Pyl.) Desv.
Jfr. Desvaux (1827:182), Hultdn (1941:65,
1962:70,244).

L. annotinum var. alpestre Hartm.
Jfr. Hartman (1832:294), Holmbery (1922:
46), Hylander (1971:

l).

Det hersker med andre ord tvil om hva slags
taksonomisk rang "L. dubium" egentlig skal ha.

Det synes heller ikke L vare utfort biosyste'
matiske studier som klarlegger de to taksaenes
forhold til hverandre.
Sommeren 1978 botaniserte jeg ved Sam'
sjoen i Midtre Gauldal kommune, Sor-Trondelag. Like under skoggrensa, med blanding av
myr, fukthei og lyngrik bjorkigranskog i mosaikk, kom jeg over et forholdsvis stort bestand
(ca. 5 x 8) av I. annotinum,der to morfologis-

ke typer forholdsvis lett lot seg plukke ut: En
morkegtonn type med utsperra blad, og en gulgronn, speere type med mer tettstilte og tiltrykte blad. Voksestedet var i utkanten av ei
fattig minerotrof myr (fattig jordvannsmyr)
ved overgangen til fastmark, til dels ogsA i tilknytning til et lyngdominert bjorkeskogskratt.
De to typene ble ikke funnet intimt sammenblandet i omridet, men den okologiske variasjonen som var

til

stede, kunne ikke pA et rime-

lig vis forklare den distinkte og konstante
morfologiske forskjellen. Innsamlet materiale
ble detaljundersokt, og ogsA med hensyn til
mikromorfologiske karakterer var de to typene
pi stedet distinkt forskjellige. Det kan derfor

knapt herske

tvil om at en her innenfor et

meget begrenset areal finner

to adskilte

svarer Z. annotinum og L. dubium, dersom en
opererer pi artsnivA.
Forskjellene pA de to taksaene ved Samsjoen
kan oppsummeres i folgende oversikt.

L. annotinum

L. dubium

Skuddfarge

Gronn

Bladstilling

Utsperra

Gulgronn
Opprett stengeltiltrykt

Bladtenner

Mange

Bladspiss

Kort tilspissa, brunaktig

Langt tilspissa, noe hyalin

Tilnrermet flat e. noe konveks
Tilnarmet flat og oftest med
antydning til kjol

Svakt konkav
Tydelig konveks, uten kjol

-

taksa

med genetisk betinga forskjeller, og som til-

halvt opprett

Fi til manglende

Bladtverrsnitt
(midten):
ventralside
dorsalside

Se

forowig frg.1,2 og3.

Konkluqion
Blandingsbestandet ved Samsjoen lndikerer at
L. annotinum ogL. dubium er to adskilte taksa.
Men pi grunnlag av materialet kan en ikke si
noe om hvorvidt de to taksaene innen sitt utbredelsesomrAde er genetisk isolerte, eller om
genetisk overlapping opptrer, i det minste i
noen utstrekning. For A klargjore dette forhold
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trenges inngiende studier av de to taksaenes
morfologiske og okologiske variasjon, kombinert med cytologiske undersokelser. Blandingsbestander av de to taksaene mA ogsi bevisst
ettersokes. Inntil slike undersskelser er gjort,
synes det fornuftig i skille de to taksaene pi
artsnivi i floraer, dvs. Z. annotinum og L.
dubium, Dermed vil en stimulere til skt ettersoking og innsamling av de to taksaene.

o
o
3

Fig.

1.

Silhuettbilder av Lycopodium annotinum (A) og Z. dubium (B).
Silhouettes o/Lycbpodium annotinum (A) and L. dubium
/B/.
Herbariemateriale fra (herbarium meteria! flom) |
ST: Midtre Gauldal, Samsjoens S@-ende, @ for Vognitta, ca. 560 m.

TRH.

Ne 86,44. Z5.6.lg7g.KIF. Herb.
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SI.]MMARY

The paper discusses the taxonomic status of
Lycopodium dubium Zoega (cf. Tutin et al.
1974), discovered in a mixed stand together
with Z. annotinum L. at a locality in Central
Norway. The two taxa - when growing together
- are clearly separated by several morphologi-

cal features, some of which are tabled. The
present study indicates two taxa with different
genotypes. However, the material is too scanty

to draw conclusions

about the taxonomic
rank at which the "dubium" taxon should
best be classified, as a subspecies or as a species.
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Om algevegetasjonen
kontroll
Use

of green algae

as a

i

Grenland, nedre Telemark, og fylkets planer om resipient-

tool in regional planning

GUNNAR HOLT
Telemark Distriktshogskole
3800 Bo i Telemark

Innlednhg

mellom Iangesund og Brevik, og Frierfiorden

I

en ved Porsgrunn (fig.

senterte Miljovemdepartementet i 1975 en
nasjonal sektorplan med tidsperspektiv 10-15
ir som trekker opp retningslinjene for utredning av konkrete tiltak som mi settes inn for

Sammensetning

Stortingsmelding 107: "Om arbeidet med en
landsplan for bruken av vannressursene" pre-

i redusere skader og ulemper pi grunn av forurenset utslipp fra boliger, industri, landbruk
osv.

For Telemarks vedkommende ble det innledet en undersskelse av vannforurensnings-

situasjonen i fiordene i Grenlandsregionen fra
1974 til 1977, etter oppdrag fra Fylkesmannen

i

Telemark og finansiert av industri, stat og
kommune. Den algologiske del av undersokelsen presenteres her og diskuteres i relasjon til

og Skienselven for den tommer seg ut i fiord-

l).

og fordeling av

algefloraen

pi

60 stasjon-

Strandalgefloraen ble undersokt

er spredt i omrAdet. Totalt ble det funnet 7
slekter Cyanophyceae, 23 Rhodophyceae, l8

Phaeophyceae og 19 Chlorophyceae (tabell I).
De fastsittende algene ble valgt som studieobjekt fordi de egner seg godt til forurens-

ningsbiologiske studier. De kan ikke unnvike
pivirkningene og vil gienspeile hvordan tilstanden har vert de siste Arene. Av de 93

artene som totalt ble registrert i Grenlandsomridet, egner flere seg som gode indikatorarter for ulike typer av miljopAvirkning.

det videre fylkesplanarbeid.
OmrAdebeskrivelse

Fjordomrldet i Grenlandsregionen omfatter
biotoper med sterk eksponert kystlinje pi
oyene Flesa og StrAholmen utenfor en moderat eksponert skjargird omkring Langesund,
samt svart beskyttede fiordarmer. Den lukkede

terskelfiorden Frierfiorden preges sterkest av
ferskvannsavrenningen fra Skienselva og av forurensningstilforslene fra kommuner og industri.
Ut gjennom omridet kan en pivise en tydelig

gradient med skende overflatesalinitet og

av-

tagende naringssaltkonsentrasjon (NIVA I 973a,
b, 1974, 1975a, b og K?illqvist (1972, 1973)).

Dette gjorde det naturlig i inndele omrfldet i
en ytre del, utenfor Langesund, en skjargird,
Blyttia 37: 5l-56;1979

Ytre omrdde. - Omridet utenfor Langesund
har forhold som er tilnermet lik de forhold
vi finner langs norskekysten. Rode og brune
alger utgior hovedmengden, de rode algene
tallmessig og de brune algene mengdemessig.
Dette vitner om god vannbevegelse.
Bangia atropurpurea, Dumontia incrassata,
Porphyra linearis, Chorda tomentosa, Isthmo-

plea sphaerophora og Chaetomorpha melagonium er karakteristiske om vinteren og vAren.
Nemalion helminthoides opptrer om hosten.
Cystoclonium purpureum, Furcellaria lum-

bricalis og Chordaria flagellifurmis opptrer i

det ytre omridet

i

littoralsonen. Tilsvarende

observasjoner om vanligvis sublittorale arter
er gjort pi Faroyene (Borgesen 1904).

5l

t

.kJ.r8ilrd.oMlda

ry2

Fig.

1.

srnAroun

Kart over Grenlandsomridet, med stasjoner avmerket. Stiplet linje viser inndelingen av omridet.
Map of the Grenland area showing the locations of the stations discussed in the text. Stippled lines
indicate the dividing of the area'

Plante- og dyrelivet i midtre
og indre deler av skjergirden er preget av stor

Skiergirden.

-

naringstilgang, antagelig som folge av over-

gjodsling

av Frierfiorden. De brune

algene

dominerer her i mengde, og velutviklete assosiasjoner av Ascophyllum nodosum, Fucus
dist ic hus wb sp. eden tatus og Fucu s

er typiske

i

v e

siculo sus

strandsonen. Monostroma grevillei

og Scytosiphon lomentaia er karakteristiske

om veren. mens Ceramium rubrum, C' strictum
og C. cf. fruticulosum et vanlige om sommeren.

Lostliggende baller av Gracilaria verrucosq
og Potysiphonia hemisphaerica sammen med
52

Calothrix cntstacea og Codium fragile ble

funnet pe beskyttet blotbunn pi grunne lokaliteter innerst i lordarmer.
Mens den supralittorale vegetasjon i det
ytre omrAdet utgiores av bligronnalgen Calo'
thrix crustacea, finner en i skjargarden overveiende Entophysalis deusta og Microcoleus
lyngbyaceus, som begge antas a foretrekke
nitrogen (Lindstedt 1943). Biotopene for
begges vedkommende er sterkt belastet med
eutrofiert vann.
Ogsi gronnalgen Blidingia minima er funnet i tette assosiasjoner pn fieil over Fucaceae-

beltet eller epifyttisk

pi

brunalgene. Innover

i

omridet mot Frierfiorden oker naringssalt-

konsentrasjonen

i overflatevannet.

foretrekker eutrofiert

Ulva lactuca
varur (Sundene 1953,

& Mitchell 1972). lnnskjergirden synes dens vekstvilkir forbedret. Plantene kan bli opptil 55 cm i tverrGrenager 1957, Waite

i

Breviksomridet og Frierfiorden bekrefter akkumulering av tungmetaller, men utover det har
man ikke pivist noen giftvirkninger.
OgsA virvellose dyr i samme omride viser

Algeveksten i Frierfiorden
domineres av gronnalger, idet bAde rod- og

anrikning av tungmetall (NIVA 1977).
Det synes som om overflatesaltholdigheten
er den viktigste regulerende faktor for algeutbredelsen i Grenlandsomrtdet. I Frierfiorden
begrenser ogsi tilslammingen av bunnen og
dertil dirlige lysforhold algeetablering dypere
enn 1,5 meter.

brunalger mangler. Den littorale flora utgjores
av de to artene Cladophora seicea og Entero-

OvervAhing

over

mAl og danner rene bestander under brunalgebeltet ned til 120 cm dyp.

Frierfiorden.

morpha intestinalis. Mesteparten av Cladophora sericea materialet bestAr av planter med
tykk cellevegg og med cellelengde 60-70 gr,
cellebredde l4-18 pm og et forholdstall mellom

lengde og bredde pL 4-5. Planter av denne
type blir av Sdderstrdm (1963)kaltCladophora
flexuosa. Mitt materiale av C. sericea omfatter

ogsi planter med tynnere cellevegger, celle-

lengde 67-72 pm og cellebredde alltid mindre
enn 12 pm. Planter av denne typen blir av
Soderstrcim (1963) kdt C. oblitterata. Denne
smalcellede formen var typisk for den indre
del av Frierfiorden. Alt Enteromorpha materiale med celler 10-20 pm lange og ikke ordnet
i rekker, er her fort til E. intestinalis.
Bligronnalger av slekten Anacystis danner

tett begroing pi

overflaten av gronnalgene,
og Microcolans vaginatus danner 30-50 cm
brede assosiasjoner pi fiell i strandsonen. I

De biologiske og kjemiske undersokelsene i
Grenland begrunner sterkt behovet for fremtidig kontroll av vannressUrsenes kvalitet.
Som en direkte videreforing av arbeidet med
landsplanen for bruk av vannressursene fortsatte NIVA sitt overvi.kingsprosjekt med kontinuerlig m6ling av vannkvaliteten i fiordene

i

Grenland, mens planene om opprettelsen av
en lokal kontrollinstans ble utarbeidet. I 1978

kom et lokalt vannlaboratorium i drift som
skal viderefore NIVA's tidligere arbeidsoppgaver i omr6det.

I lopet av l97o-irene er det samlet betydelige mengder av kunnskap om vannressursenes
tilstand og utvikling i fylket. Renseteknologien
er forbedret, og utslippene av naringssalter og
miljogifter er redusert. Selv om mengdene av
avlopsvann har fortsatt 6 oke, har en ni bedre
til A lose forurensningsproblemene
enn tidligere.

folge Lindstedt (1943) er sistnevnte nitrogenforetrekkende, og Palmer (1962) betegner

muligheter

den som forurensningsindikator. Sammen med
til i forringe omridets
estetiske verdier, og vanskeliggior sportsfiske
og rekreasjon ved strandomridet.
Gronnalgen hasiola stipitata finnes hyppig
gjennom fjordomridet, og er funnet pi 14 stasjoner i tilknytning til sjofugl-guano eller til
bolgesprut av naringsrikt overflatevann. Sarlig
i Frierfiorden synes dette i forklare utbredelsen, og tilsvarende observasjoner er kjent

Et hjelpemiddel er bruken av indikatorarter.
Grunnundersokelsen stadfestet utbredelsen av

gronnalgene bidrar den

gjennom Den Hartog (1959) og Edwards
(re72).
Utenfor en treforedlingsfabrikk, st. A, og
en kunstgjodselfabrikk, st. B, mangler all vegetasjon i de ovre 20 cm av strandsonen gjennom
hele vekstsesongen. Likeledes mangler all vegetasjon

i Gunneklevfi orden.

Analyser av gronnalger og brunalger fra

flere arter hvis velst direkte stimuleres
neringssaltkonsentrasjonen

i

av

vannet. Artene

Blidingia minima, Prasiola stipitota,

Ulva

lactuca, Cladophora sericea, Entophysalis deusta, Microcoleus lyngbyaceus og M. vagirwtus

er fra litteraturen kjent som indikatorer for
organisk forurensning. Flere av dem akkumulerer ogsi store mengder tungmetaller. Sammen med endel bunndyr med tilsvarende egenskaper, synes det som om et narmere studium
av disse fiitall arter, vil gi viktige opplysninger
om forandringer i vannkvaliteten i fremtiden.
Det er internasjonal enighet om betydningen
av indikatorarter, og det er derfor 6 hipe at vi
ogsi i vdre hjernlige farvann kan giore nytte av
dette i rutinemessige kontroller.
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Tabell I.Liste over arter registrert i Grenlandsomridet.

Supralittoralt

-

s: vanlig, s+: assosiasjonsdannende, s-: sparsom. Littoralt

dannende, 1-: sparsom. Sublittoralt

The species of algae observed

in

-

sb: common

l:

1: vanlig,

Skjer- FrierYtre
omrAde girden fjorden

Calothrix crustacea
Entophysalis deusta
Microcoleus lyngbyaceus
Microcoleus vaginatus
Schizothrix calcicola
Spirulina subsalsa
Tota1 antall av

Skienselven

1-

Agmenellum sp.
Anacystis sp.

s+, Is-,

I

I

Si r
S*,
S*,

I
l-

1-

I
I

I-

S-

S-, ls-r1
s+

I-

1-

I
l-

CYanoPhyceae

Skjer- FrierYtre
omride gArden fjorden

RHODOPHYCEAE

Acrochaetium sp.

Ahnfeltia plicata
Asterocytis ramosa
Audouinella daviesii
Audouinella membranacea
Audouinella Pectinata
Bangia atroPurPurea
Callithamnion tetragonum
ceramium cf. arborescens
Ceramium cf . areschougii
ceramium cf. fruticulosum
Cerami\rm rubrum

Ceramium stri-ctum
Chondrus crj-sPus

CoralIina officinalis
Cystoc lonium PurPureum
Dumontia incrassata
Erythrotrichia carnea
Furcellaria lumbrical is
coniotrichum alsidii
Gracilaria verrucosa
Hildenbrandia rubra
Nemalion helminthoides
Petrocelis hennedYi
Phyllophora Pseudoceranoides
Phymatolithon lenormandii
Polysiphonia brodiaei
Polysiphonia hemisPhaerica
Polysiphonia nigrescens
Polysiphonia urceolata
Polysiphonia violoacea
Porphyra linearis
Porphyra PurPurea
Porphyra umbilicalls
Rhodomela confervoides
Total antall av

RhodoPhYceae

l+:

assosiasjons-

oea. v comnton supralittoally, s+: in associations su?ra'
common littorally,l+: in associttions littorally, l-: sryrse litto-

sublittorally, sb+: in associations sublittually

CYANOPHYCEAE
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-

Grenland

littorally, s-: Warse supralittorally.
rally.

sb: vanlig, sb+: assosiasjonsdannende.

I
I
II1

I
^L

I1-

s+

1-

I

l--

I+
I+

I
I
I+

I+
L

I

sb

1-

I+

I

11

l+
III
II
I
1

s+

I

s+

I.
I
l+
I
sb

l+
sb

l-

sb

I-

I

sb

21

20

Skienselven

PHAEOPHYCEAE

Ascophyllum nodosum
Chorda filurn
Chorda tomentosa

Chordaria f lagelliformis
Ectocarpus sillculosus

Elachista fucicola
Fucus distichus subsp. edentatus
Fucus serratus
Fucus vesiculosus
ciffordia ovata
Halidrys siliquosa
Isthmoplea sphaerophora
Laminaria digitata
Laminaria saccharina
Laminariocolax tomentosoides
Leptonematella fasciculata
Litosiphon pusillus
Petalonia fascia
Petalonia zosterifolia
PilayelIa Ilttoralis
Ralfsia verrucosa
Scytosiphon lomentaria
Sphacelaria clrrosa

vtrF
SkipromredF gArden
1

I

1
1
1

sb+

I+
1+

1-

1+

sb

sb+

sb+
sb+

l+
1-

I-

1-

I
l1
1

I+

1

I
I

lI

sb

Spongonema tomentosum

Total antall av Phaeophyceae

z5

I7

CHLOROPHYCEAE

Blidingia minima

Skienselven

t-

sb+

t-

Frierfjorden

1-

1

I+

Skienselven

1+

I

1-

Frierfjorden

Ytre

1

Skjar-

omrAde girden

Chaetomorpha melagoniun

t
I
I

Cladophora rupestris

I

I
tI
I-

I+

II+
I
I

1-

I-

1-

s+

s+

s+

1-

1

1

I
1

II

t-

1-

chaetomorpha Iinum

cladophora albida
cladophora sericea
Codium fragile

Draparnaldia sp.
Enteromorpha cf. flexuosa
Enteromorpha cf. intestinalis
Enteromorpha cf. prolifera
Monostroma grevillei
Mougeotia sp.

1-

I

oedogonium sp.

Phaeophila viridis

Prasiola stipitata
Pringsheimiella scutata
Rhizoclonium riparium
Spirogyra sp.
Spongomorpha arcta
Spongomorpha centralls
Sykidion cf. droebakense
Ulothrix flacca
Ulothrix subflaccida
UIva lactuca
Urospora penicillif ormis
Total antall av Chlorophyceae

1-

s+
1

I

l+

I+
1-

I+

I

t-

I-

1-

1s+

s+

I7

l9

I2

))

SI.]MMARY

The Grenland area is situated in the southeastern part of Norway. The area is sheltered
and is thus suitable for ports and industries.
It is densely populated, and urban as well as
industrial waste products are now threatening
the area with heavy pollution. This study is an
attempt to describe the present composition
and distribution of the intertidal benthic
algae. Totally 93 species of Cyanophyceae,
Rhodophyceae, Phaeophyceae, and Chlorophyceae are found. For the Grenland area the
surface salinity seems to be the main factor
controlling the local distribution of the intertidal algae. Through the archipelago the algae

show a typical fiord effect.

The green algae Cladophora sericea and
Enteromorpha intestirwlis dominate the estuarine flora, their growth being stimulated by the
plant nutrients disposed to the water.
The brackish water algae of the estuary and

the archipelago include species known to be
common for eutrophied water and indicators
of organic pollution; Blidingia minima, Prasiola
stipitata, Ulva lactuca, Entophysalis deusta,
Microcoleus lyngbyaceus and M. vaginatus
are discussed.

The outer area has a marine flora mainly
composed of red algae.
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Innledning

arktisk type. Lokaliteten er:

Under plantesosiologisk feltarbeid i Finnmark
sommeren 1978 besokte vi et strandomride
ost for Lakselv - Brennelv i botnen av Porsanger. Her fant vi store mengder salturt (^Sali

Brennelv,

comia\

F'ig.

1.

i

en strandeng av arktisk eller

sub-

Porsanger hd.: Caskilnjarga, T,5 km NE for

7. august 1978. UTM-koordinater;
MT 30 76.
Salurt er tidligere ikke kjent fra Finnmark, og vi
foretok en grundigere undersokelse av vegetasjonen og samlet jordprover for kjemisk analyse.

Strandengen ved daskilnjarga;
strandengen
ea
salturtsonen utafor teppesaltgras-sonen

til

venstre.

The salt marsh at iaskilniarga; glasswort zone to the left outside the puccinellia
phryganod,es zone.

Blyttia 37:

57

-68: 1979

JI

Materialet awek noe fra beskrivelsen av
vanlig salturt (5. europaea L. s.str.), og det

vis ganske naringsrikt, indikert ved forekomsten av meso- og eutrofe myrer.

ble derfor

sammenliknet med annet nordnorsk materiale og med beskrivelser av andre
nord-europeiske taxa i slekta.

Nomenklaturen for karplanter folger Lid
(1974\ med unntak for Salicornia og rustsivaks (Blysmus rufus), for moser Nyholm (1954'
1969). Materiale er deponert i Tromso (TROM),
Trondheim (TRH) og Oslo (O).
Okologi

Lokaliteten bestir av ei strandeng som er be-

Vegetasjon

pi utsida av strandenga
er en artsfattig fiellkrekling-hei, pi innsida
mer variert med fiellkrekling-hei, blAbarVegetasjonen pA kollen

skrubbar-hei og myrfragmenter.
Strandenga har ganske vel avgrensete soner.
Pi fastlandssida siger det ned ferskvatn mens
kollen ikke er pivirket av ferskvatn. Dette er
irsaken til at soneringen blir forskjellig pi de to
sidene, og de to forskjellige soneringene sam-

Sjolve strandenga er nesten flat,

svarer bra med de beskrevet som generelle
soneringer i Finnmark av Vestergaafi (1972).
Det ble lagt et profil tvers over enga fra epilitto-

grunnfiell tilhorende Lakselvdal-komplekset
("Lakselv Valley Complex, Roberts 1974),
men sigevatnet pt fastlandssida er sannsynlig-

0,5 m, fig. 2. Profilet viser avgrensningen av
epilittoral, geolittoral og hydrolittoral sone
(bruken av disse begrepene folger Du Rietz

skyttet mot sjoen ved en 2-3 meter hog kolle
pi utsida. Denne kollen er landfast ved fiore

sjo (fig.

l).

med svak stigning opp mot kollen pi utsida
og mot fastlandet pi innsida. Berggrunnen er

ANALYSE

NR.

IOPOGRAFISX

qE

ralen pi fastlandssida til epilittoralen pi kollen,
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profil pi tvers av strandenga fra fastlandet (venstre) til holme (hoyre). Artenes dekning er angitt i prosent der den hoyeste soylen (Carex mackenziei i rute 15) er 100%'
across the salt marsh with the mainhnd to the left, an iskt to the ight. The coverage of elch
spicies is given as a percentage with the highest column /Carex mackenziei in plot 15) reaching 100%.
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(1950), topografi, artsinventar og samfunns-

brakkvatn og sannsynligvis med anaerobe jord-

navn. Ialt kan vi skille ut seks vegetasjonstyper
(samfunn) i hydro- og geolittoralen, det som er
sjolve strandenga. Samfunnsnavnene baserer seg
pi Nordhagen (1954) og Kristiansen (1975).

bunnsforhold. Begge disse vegetasjonstypene er

Soneringen ned fra kollen gar fra epilittoral

kreklinghei glennom raudsvingel-grusstarreng
(Festuco-Caricetum glareosae), ishavsstarreng
(Caricetum subspathaceae) og teppesaltgraseng

(Puccinellietum phryganodis) til salturteng.
Grensa hydro-/geolittoral gir her mellom teppesaltgrasenga og ishavsstarrenga. Pi det ligeste
er vika vegetasjonsfri. Sonasjonen pA fastlands-

litt mer uklar.
epilittoral krekling- og bliber-

sida er p6virka av ferskvatn og er

Den

gir fra

skrubber-hei gjennom smirorkvein-snipestarr-

myr,

raudsvingel-grusstarreng, en polstarr-pol
(Caricetum mackenziei), ishavstarreng og teppesaltgraseng til salturteng. Smirorkvein-snipestarr-myr er en darlig beskrevet (Nordhagen

1954), men
sjonstype
senkninger

i

vidt utbredt geolittoral

vegeta-

Finnmark. Polstarr-polene er for-

i geolittoralen ofte

med stagnerende
...

::.:

"

t

klart ferskvatnspivirket, og det er ogsi endel
indikatorer pi ferskvatn i raudsvingel-grusstarrenga: jiblom (Parnassia palustris) og kjeldeurt
(Montia fontana). Grensa hydroy'geolittoral gir
her i ishavsstarrenga (se fi9.2).
Kristiansen (1978) skiller ut de nord-norske
ishavsstarrengene og raudsvingel-grusstarr-engene fra de arktiske og gir dem navnene AgrostoCaricetum subspathaceae og Agrosto-Caricetum
glareosae. Vi har ikke brukt disse navnene da
analysematerialet vart fra Finnmark hittil (cirka
90 analyser av ishavsstarr-enger og 130 av

raudsvingel-grusstarr-enger) er noe forskjellig
fra Kristiansens, bl.a. ved at indikatorarten

krypkvein (Agrostis stolonifera) stort sett
mangler.

Salturten danner ei smal sone utafor teppei tillegg til at den finnes vevd inn i
de ytterste delene av saltgrasmatta. Forekomsten i indre delen av teppesaltgrasenga i rute 61
(se fig. 2) skyldes ett tilfeldig individ. Arten
saltgrasenga

::::::::

.iffi

ff
{

ffib$
Fig. 3.
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Tett klynge av fertile salturt i Salicomion-sonen.
Dense cluster of glassworts in the Salicornion zone

59

opptrer sepass tett (fig. 3) at det er berettiget 6
snakke om et samfunn, sjol om dette bare omfatter en art. Forbundet Salicornion kan dermed strekkes helt opp i Finnmark. Tidligere er
samfunnet kjent

i

til

Sor-Troms. Forekomsten

Skibotn (Storfiord kommune) som ellen
er den n@rmeste, bestlr i folge Kristiansen
(1975\ bare av "en liten flekk smivokste eksemplarer".

Nordhagen (1954) reknet teppesaltgras-

engene som

en arktisk

ekvivalent

bide til

havsaltgras-engene (Puccinellietum maritimae)

og

salturtengene (Salicornietum herbaceae)
lenger sor. Funnet av en distinkt salturteng

acetat. Surhetsgraden (pH) er milt ved A lsse
torket jord i destillert vatn. Denne metoden gir
en senkning pi 0,1-0,2 pHcnheter sammenliknet med mflling av friskt materiale (Balsberg
1975). Natrium- og kalium-analysene er utfort
ved flammefotometri, kalsium- og magnesiumanalysene ved atomabsorbsjon-spektrofotomeFosfor er pivist ved "vanadat-metoden"
(Balsberg 1975). Resultatene er satt opp i
tabell I.
Verdt i notere er de store mengdene natrium
(1,2-1,5 vektprosent). Sammenlikning med de

tri.

andre jonene indikerer at maksimum 77o av
natrium kan stamme fra andre kilder enn sjo-

vatn, og natriumkonsentrasjonen er dermed
en god indikasjon pf, den hoge saliniteten.
Klormtlinger er ikke utfort. Kalium, kalsium
og magresium viser hoge konsentrasjoner,
forenlig med innhold og relativ sammenset'
ning i sjovatnet. Den milte mengden fosfor
ligger pA grensen av det som kan registreres

teppesaltgras-enga indikerer at teppe'
saltgrasenga bare erstatter havsaltgras€ngene,
ikke salturtengene.
Ser vi bort fra salturten er strandenga helt

utafor

typisk for de arktisk-subarktiske

strandengene

i

Finnmark (se Nordhagen 1954, Thannheiser
1974 og Hoiland 1976), bide i posisjon, sonering og artsutvalg. Den artsgruppen som isar

med vanadat-metoden og milingen er muligens
ikke helt noyaktig.

karakteriserer disse engene, teppesaltgras (Puccinellia phryganodes), ishavsstjerneblom (Stella'

Det finnes bare et par andre arbeider vi

ria humifusa) og

kan

eskimomure (Pogentilla
egedii), forekommer i sin helhet ved Caskiln'

sammenlikne disse jordanalysene med,

Siira (1970) fra Ouluomridet i Bottenvika
og Vestergaafl (1972) fra Finnmark. Salturt
er forholdsvis hyppig i Bottenvika helt opp til
rundt Haparanda - Tornio. Her er den ifolge
Siira knyttet til saltpanner med hoyt elektrolyttinnhold og assosiert med andre saltpannearter som saltbendel (Spergularia marina),
taresaltgras (htccinellia retroflexa) og strand'

jarga og har norsk sorgrense rundt fylkesgrensa
Finnmark/Troms (unntak for noen helt isolerte
og sannsynligvis relikte ishavsstjerneblom i Saltforden). Salturtenga (Salicomion) er her en

integrert del av ei rent subarktisk strandeng
uten noen andre sorlige og/eller varmekjare
indikatorer.

Pi grunn av forer det vanskelig i sammenlikne direkte tallene fra Oulu-omridet
med vire fra Finnmark. Substratet i salturt'
samfunnene ved Oulu er noe mer basisk enn i
andre strandtyper der, mens innholdet av
kjempe (Plantago maritima).

skjell

Jordbunn

Det ble tatt to jordprover fra salturtenga for
kjemisk analyse. Jorda ble torket og analysene
utfort etter ekstraksjon i noytralt ammonium'

i

mdlemetoder

Tabell I. Kjemiske analyser av to jordprover fra salturteng (Salicomion) i daskilnjarga.
Chemical analyses
Sample

nr.

pH

I

7,4

t1

7,9
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two soil vmptes from glasswort marsh (Saliarnion) in iaskilniarga.

Utbyttbare og frie kationer i mgig
torr jord

Wlgtsn iord

(Exchangeable and free cations
expressed as mg/g dry soil weight)

@ele dry soil

14,73
12,09

0,53
0,52

Ca
0,82
1,18

Mg

P

r,46

7,7
7,7

L,39

$odetap i%

weight)

(loss of ignition, 7o)

') <',
2,42

natrium, kalium, klorid og sulfat ligger 50 til
150% over det man finner i andre strandsamfunn. Fosfor-innholdet ble ikke milt spesielt i
salturt-jorda, men ligger generelt ligt i hele

omridet (Siira 1970). Alle dataene tyder pi
at salturten her er knyttet til klare saltpanner.
Vestergaard (1972) viste at strandengene i
Finnmark stort sett samsvarer med mer sorlige strandenger i edafiske forhold, med pHverdier rundt 7 i geolittoralen og senkning
til rundt 4 i epilittoral kreklinghei. Vire pHverdier samsvarer dermed med en posisjon
nederst i soneringen.
Natrium-verdiene

til

Vestergaard ligger ned-

erst i geolittoralen pn 10-30 meq. pr. 100
gran (2,3-6,9 mg pr. gram jord), men med
variasjon fua ca. 2-35 meq. pr. 100 gram ved
overgangen til epilittoralen. I teppesaltgrasishavsstarr-samfunn l5g magnesium rundt 5-8
meq. pr. 100 gram, kalium rundt 2 meq. og

isar for natrium, men innen

sjonsomrAdet

for

Vestergaards mAlinger.

den diploide S. ramosissima Woods og den

tetraploide S. stricta (Meyer) Dum. I behandlingen i Flora Europaea bd. I (Ball 1964) reduserer Ball artstallet noe fra sin tidligere behand-

ling og godkjenner seks arter i NV-Europa.
Semenova-Tjan-Schanskaja publiserte i 19 56
en ny art fra Kvitsjoen, S. pojarkovae N. Sem.,
som skilte seg klart fta S. europaea som ogsi
fantes i omrAdet. Hun antydet at S. pojarkovae
sto naermest den NV-europeiske S. dolichostachyo Moss, en av de tetraploide artene. Ball

(1964) identifiserte S. pojarkovae med en av
underartene av S. dolichostqchya, nemlig ssp.
dolichostachya, uten
blir meget disjunkt.

kommentere at denne da

varia-

Lo-

diploide eurcpaea-grvppen; S. dolichostachya

I

foten-Ofoten ligger natrium-verdiene i salturtsamfunnene pn 6-33 meq. pr. 100 gram (Johansen, upubliserte data).

Selv om de edafiske data varierer en del,
opptrer salturten i Porsanger (og LofotenOfoten) ikke i utpregete geolittorale saltpanner slik den gjor i Bottenvika. Den opptrer
heller i en randsone i overgangen mellom
hydro- og geolittoralen.

Morfologi og taxonomi

Det er ikke noe problem i kjenne igjen salturt nir en moter den. Det er imidlertid svart
vanskelig L avgtrorc hvilken salturt en har foran
seg. Tidligere reknet en bare med en ettirig
art i Europa, S. europaea L. Morfologiske og
cytologiske arbeider har vist at flere distinkte

og genetisk isolerte taxa finnes innen den
linn6iske arten, og alle nyere behandlinger

splitter den opp, ofte pi forskjellig vis. Ball
& Tutin (1959) rekner med Atte arter pi de
Britiske 6yer, flre diploide (2n = 18) og fire
tetraploide (2n = 36). De gir en grundig morfologisk beskrivelse av slekta og legger sarlig
vekt pi utformingen av blomsterstanden for
sikker bestemmelse og artsavgrensning. K6nig

I

i

I rapporterer Ball
Norden: S. europaea s.slr.
fra Norge, Sverige, Danmark og Finland og
S. ramosissima fra Danmark tilhsrer begge den

kalsium rundt 2 meq. Vfue verdier ligger endel

hoyere,

identifisere med noen enkelt av de artene som
9r splittet ut. Aellen (1961) godtar dette og
samler de sentraleuropeiske taxa i to arter,

Flora Europaea bd.

(1964) tre arter

i

ssp. strictissima (Gram) Ball er kjent fra Norge
(Oslofiorden), Sverige og Danmark og tilhorer
den tetraploide procumbers-gruppen. Denne
siste er basert pA et taxon beskrevet fra Danmark av Gram (1934) som art, S. strictissima.
Nannfeldt (1955) fant at det meste av det
svenske materialet tilhorte S. europaea s. str.,

men at S. strictissima (5. dolichostachya

ssp.

strictissima) fantes i blanding med denne pi
vestkysten fra Halland til'Bohusliin og pi sorspissen av Oland. Han fant ogsi et par kollekter av S. stictissimc fra Oslofiorden. Senere
rapporterte Hylander (1969) flere belegg fra
Oslofjorden slik at dette taxonet, pi norsk
kalt fioresalturt (Lid 1974), ni er kjent fra
ytre Ostfold rundt botnen av Oslofiorden til
ytre Vestfold.
Den diploide og oftest sterke grenete S.
ramosissima er forelopig bare kjent med sikker-

i virt omride, men det kan
noyere pi det meget heterogene
materialet av Salicornia fra Sorlandet.
Hylander (1969) fant ogsi nordnorsk materiale som awek tydelig fra S. europaea s.str.
Slikt materiale fant han sor til Nord-Trondelag,
het fra Danmark
vare verdt

i

se

og Hylander fant at det hadde flere trekk
felles med Kvitsjo-taxonet, S. pojarkovae.

L. som et tvilsomt
navn (nomen ambiguum) som er vanskelig A
(1960) rekner

^S.

europaea

6l

Morfologi
Finnrnark-materialet er godt fertilt og tilsynelatende sA vel utviklet som det kan b[ pn

er 1,3-2,7 cm hoge fra basis
av frsbladene. De er ugrenete eller med 1-2
grener fra basis av forste ledd (fig. a og 5).
Det forste leddet er sterilt bide pi hovedaksen
og pi grenene; ellers er alle ledd fertile.
Antallet fertile ledd p[ hovedaksen varierer
fua 2 til8, med glennomsnitt pA 4,2 (20 mAlinger). Det er imidlertid anlegg til flere ledd i
stedet. Skuddene

skuddspissen, og antallet ledd vil sikkert variere
med klimaet fra Ar til ir. kddene er tydelig
breiest nederst og smalner noe mot ovre ende
der de ender i en 0,2-0,5 mm brei rosa hinne-

kant (se fig. 5). Vevet nedafor hinnekanten er
ogsi oftest noe raudfarget.
Bide formen og bredden pi leddet brukes
som viktige karakterer hos Ball & Tutin (1959)
og Ball (1964). Formen kan en ofte fastslA ogsi
pA presset materiale, men bredden vil variere
sterkt med hvor hardt presset disse sukkulente

plantene

blir. Vfut materiale har fitt noksi

skAnsom behandling, og bredden awiker sannsynligvis ikke mye fra friskt materiale. Forste
fertile ledd har en bredde pL(2,3-)3,04,5(-5,7)

mm med gjennomsnitt ph 3,64 mm (20 mil-

Fig. 4.

Fertilt ugrenet in{ivid av Salicomia cf .
kovae N. Sem. fra Caskilnjarga.

piar'

Fertile unbranched individual o/,

cl

pojarkovae

N.

Sem.

from

Salicornia
Caskilniarga'

inger).

Ocm

F-ig. 5.

Fertile individer av Salicornia cf. pojarkovae fradaskilnjarga, tegnet etter presset materiale.

Fertile individuals
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Salicornia cf, pojarkovae from Caskilniarga, drawn from herbarium specimens.

europaea S. ramosissima

S.

S. dolichostachya

s. str.

S. pojarkovae
I Finnmarkmaterialet

H

ffi

mw

f\----4

Bd
c

B

U

Fig.6.Ledd med blomsterstand hos S. europaea og S. ramosissira fta den diploide europaeagruppen, hos,S.
dolichostachya fra den tetraploide procumbensaruppen, hos S. poiarkovae fra Kvitsjoen og hos,S. cf.
poiarkovae fra Caskilnjarga. A, B og C fra Ball & Tutin (1959), D omtegnet fra Semenova-Tjan-Schanskaja

(19s6).
Segments with inflorescences from S. europaea and S. ramosissima bebnging to the diploid europaea
group, S. dolichostachya in the tetruplotd procumbens group, S. pojarkovae from the White Su, and
S. cf pojarkovae from Caskilniarya. A, B, and C drawn from Ball & Tutin (1959), D redrawn from Semenova-Tian-S chanskaia ( I

9 5 6 ).

Blomsterstanden er treblomstra (fig. 5 og 6).

Sideblomstene

er bare litt mindre enn midt.

blomsten, og vinkelen mellom grenselinjene
mellom sideblomster og midtblomst (se fig. 6)
er pi 90o eller mindre. Bide Ball & Tutin
(1959) og Aellen (1961) rekner dette som en

viktig skillekarakter mellom den diploide
(ovei eOo) og tetraploide (90o eller mindre)
gruppen. Hver blomst har to stovbrerere, den
ene stikker alltid ut av blomsterdekket mens
den andre oftest blir igien innafor. Stovknapplengden ligger rundt 0,3-0,4 mm, men her mA
en rekne med en viss forandring ved pressing.
Stovknappen(e) ipner seg for den kommer ut
av blomsterdekket eller akkurat under utpres-

modifiseres lett av miljoet: farge, antall fertile
segmenter pi hovedaksen; mens atter andre
modifiseres ved pressing: bredde pi leddene,
stovknapplengde osv. Finnmarks-materialet har
si lite grener at karakterer basert pi grenvinkel
og pi om grenene er rette eller oppboyde, er
helt ubrukbare. Vi har dermed lagt vekt pi
folgende karakterer: formen pi nedre segment;
sideblomstenes storrelse i forhold til midtblomsten, og vinkelen mellom "grenselinjene"
nevnt ovafor; antall stovbarere og hinnekanten

pi leddene.
Alle arter av

overst

har konner midten

europaea-gruppen

vekse ledd, tydelig breiest pA eller

og med innsnoring mellom leddene. De fleste

singen.

arter av procumbens-gruppen har ledd med

Sammenlikning med andre taxa

nesten rette sider. Finnmarks-materialet
S. poiarkovae har en meget saeregen form
leddene (fig. 6, ogsi synlig pi fig. 3 og 4)

Vi har satt opp de viktigste karakterene for den
diploide europaea-gruppen, den tetraploide
procumbensgruppen, Finnmarksmaterialet og
S. pojarkovae i tabell II. Karakterene for
europoea- og procumbens-gruppene er

Ball (1964), for S. pojarkovae fta

tatt fra

Semenova-

Tjan-Schanskaja ( I 956).

Flere av karakterene mA man rekne med

og
pd
og

awiker her fra alle de taxa Ball & Tutin (1959)

beskriver ved i vere breiest nederst.
I europaea-gruppen er sideblomstene mindre enn halvparten sA store som midtblomsten

(Aellen 196l). hocumbensgruppen har

side-

blomster som er storre enn halvparten av midtblomsten. BAde Firurmarks-materialet og S.
poiarkovae har store sideblomster, vel sA store
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Tabell

II.

Skillekarakterer mellom ewopaeaAruppen, procumbensgruppen, Finnmark-materialet og S. pojar(1956). Karakterer som vurderes,i ha itorre

kovae. Dala fra Ball (1964) og Semenova-Tjan-Schanskaja
systematisk betydning er markert med stjerne.

Differential characters between the etropaea gloup, the procumbens group, the Finnmark materiols,
and S. pojarkovae. Data from Ban (1964) and Semenova-Tjan-Schanskaia (1956). Characters evaluated
to be of greater systematic importance are marked with an asterisk.
Karakter

euroDaea-9ruPPen

Character

europaea glggP

Primsgrener

glllgglElg-gruPPen
procwbens glgp
oppboyde

vinkel grener,/
hovedstame

S. pojarkovae
s. pojarkqvae

Flnmark
Flnmark

oppboyde

?

60-9o" -'

ca.450

over

3-L2 (-22)

l2-30

z-6

5-25

3-5 m

3-6 m

3-4r5 m

3-4 m

konvekst

sylindrisk

konvekst

brei,est nederst

breiest nederst

+, Sideblomster i for^ hold tiI mldtblomst

meget

litt

l-it! mindre

litt

*xilt;i";:t"o"'/

over

^ ^o elter mrnore
9U

- vu
- -o
under

. ^^o
unoer
vu

*:$ffi::.::*"

I

2

2

Antall fertile

ment hovedakse

over
seg-

Bredde nedre

fertil-e

f

segment

ror. nedre

segment

Anthesis i forhold
tj.1 st@vknappfrilkomst

45o

sma

^ ^o
vu

for

Hlnnekantbredde

under 0,2 m

Farge pa leddene

raudt eller
purpur skjer

nindre

konvekst

mlndre

ecEer
2)

?

gr6nn - oliven gu1

r)

cj e lder bare S. dolichostachva ssp. q.9flj!9s-94hI,1.

I)

only

S.

45o

0r2-0r5 m
rosa til purpur
skjar

0r2-0r5 m
gr@nn

dollchostachya E:p. dolichostachya.

S . europaea s . str. , ikke S. rilosiss j,ma .
Refers to S. europaea s.str.. not S. rmosissima.

cjelder
2l

som de andre taxa i procumbens-gruppen.
Vinkelen mellom grenselinjene mellom sideog midtblomster har sammenheng med denne
storrelsesforskjellen, og Finnmarks-materialet
og S. pojarkovae har den spisse vinkelen karakteristisk for procumb€lrs-gruppen, ikke den
butte karakteristisk for anropaea Erupper.
Hinnekanten overst pa leddene er oppgitt
i vrere en meget variabel karakter i europaea'

gruppen, men ingen art er rapportert med
hinnekant breiere enn ca. 0,2 mm. Salicornia
europaea s. str. skal ha meget smal hinnekant,
S. ramosissimd noe breiere. Det norske materialet av typisk S. europaea har imidlertid ofte
en godt markert hinnekant. Vi har ikke funnet
noen opplysninger om hinnekanter i procum'
bens-gruppen Bide S. poiarkovae og Finnmark'
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materialet har brei. markert hinnekant, 0,20.5 mm.

Ut fra karakterene som er nevnt ovafor. og
fra tabell II gar det fram at Finnmark-materialet
stemmer overens med S. poiarkovae i alle vesentlige karakterer. De to skillene man kan
finne, antallet ledd

mi

pi

hovedaksen og fargen,

lett modifiserbare. Det synes
ogsi som om S. poiorkovae ittkludert Finnmark-materialet morfologisk horer lIl pro'
reknes som

cumb ens -gnrppen heller enn europoea'gruppen.

De eneste karakterene som ikke stemmer over-

ens med procumbens'gruppen er raudfargen
pA Finnmarks-materialet (modifikativ) og for'
men

pi

leddene, men denne siste karakteren

peker heller ikke mot europaeasrtJppen.

Vi kan imidlertid heller ikke vere enige i

Balls identifisering av S. pojarkovae med ,S.
dolichostachya. Flere karakterer skiller: formen pi leddene (sylindrisk hos S. dolichosta-

chya, se fig. 6), grenformen (avsmalnende
mot spissen hos S. dolichostachya, noksi jamt
sylindrisk hos S. poiarkovae), fargen (normalt
gul - oliven hos S. dolichostachya) og hinnekanten (meget smal hos S. dolichostachya).
Hylander (1969) kom til sarnme konklusjon,
mest ut fra den planiegeografiske anomalien
som dermed oppsto. Man ville fi et taxon
med ett areal i Vest-Europa i nemoreal sone
og ett meget isolert i nordboreal til subarktisk

i Kvitsjoen og NordrNorge.
Det vi trenger for ,6 kurure komme noe

sone

videre med den nordnorske salturten. er kromosomtall. Dette ble etterlyst allerede av

Hylander (1969).

Ut fra

morfologi

alene

skulle en. vente at S. pojarkovae tilhorte den
tetraploide $uppen, enten som egen art eller
som underart under en vidt oppfattet S. dolichostachya, men ikke ssp. dolichostachya.
Inntil kromosomtall foreligger, finner vi det
mest formilstjenlig n godkjenne S. pojarkovae
som en distinkt art.
Plantegeografi

Andre arter i denne $uppen er strandstjerne
(Aster tripolium iktignok med en forekomst
Sor-Varanger), rustsivaks (Blysmus rufus),

havstarr (Carex paleacea), saltbendel (^Spergularia marins - med forekomster i Alta oe
Sor-Varanger), saltstarr (Carex vacillans) oi
taresaltgras (Puccinellia retroflexa). De to
siste har riktignok narstiLende nordliee vika-

rianter: osterbottenstarr (C. hatopitta) og
vrangsaltgras (P. coarctata). Til tross for de
nevnte uregelmessighetene sitter vi igjen med
et ganske romslig element med grense rundt
overgangen mellom nordboreal og mellomboreal sone.

Hvis vi oppfatter det nord-norske materialet
som ,S. europaea, er denne den eneste art i
denne geografiske gruppen med forekomst
midt i sonen for de subarktiske strandelementene (Alta - Sor-Varanger). Bildet blir

noe annerledes hvis

som

og Finnmark stemmer morfologisk overens
med ,S. pojarkovae, og vi har overhodet ikke
sett noe materiale som uten tvil kan reknes
som ,S. europaea s.str. Fra Nord-Trondelag har

vi sett bide typisk S.

pojarkovae og typisk

S. europaea s.str.,S. pojarkovae faller da plantegeografisk sammen med andre nordlige strandplanter som ishavsstan (Carex subspathacea),

fiorestarr (C. saliru\ og fioresote (Gentianella
detonsa\.
Med dette plantegeografiske monsteret (Kvitsjoen - Nord-Norge) folger, for mange arter,

isolerte areal i overste delen av Bottenvika.
Materialet i herbariet i Oulu (OULU) er derfor

blitt gjennomgett med hensyn

pL S. pojarkovae.
Dessverre er det meste av Bottenviks-materialet

i herbariene si langt kommet i utviklingen at
sikker bestemmelse er umulig, men det finnes
en rekke belegg fra nordspissen av Mellersta
Osterbotten (Keski-Pohjanmia) og Norra Oster-

botten @ohjois-Pohjanmaa) som ihvertfall
peker mer mot ,S. pojarkovae enn mot S.
europqea s.str. Hvis Bottenviks-materialet horer
til S. pojarkovue, sit har denne arten tre heller
isolerte delarealer i Norden. Kartet (figur 7)

antyder utbredelsen av salturtene

Salturt har tidligere vart reknet til et element
av relativt sorlige strandengplanter med nordgrense ett eller annet sted rundt Sor-Troms.

i

norske herbariematerialet fra Nordland, Troms

vi godtar S. pojarkovae

et distinkt taxon. Brorparten av det

kalotten.

Funnet

i

pi

Nord-

Porsanger korter ned avstanden

fra Kvitsjoen til hovedomridet i

Nord-Norge

med 200 km, men fortsatt stir det ca. 460 km
igjen. Dette er avstanden i luftlinje mens arten
mi ha vandret rundt Kola eller vare langdistansespredt (fugl?). Arten kan imidlertid ha egnete
nisjer ogsi ost for Porsanger, isrer i Sor-Vaianger og Murmansk-fiorden. Arten har sannsynligvis hatt bedre levevilkar p6 ishavskysten i den

postglasiale varmetiden.

Hvis S. pojarkovae virkelig finnes i Botten_
vika, si mii disse forekomstene tolkes pi samme

vis som forekomsten av andre arktisk_subarktiske arter i dette omrAdet, f.eks. teppesalt_

gras (Puccinellia phryganodes), eskimomure
(Po t ent illa egedii), ishavsstjerneb lom (S t eilaria
humifusa), finnmarksnokleblom (himula nu_
/ans), korshesterumpe (Hippuris tetraphylla)
og osterbottenstarr (Carex hatophilo). Her er
det i hovedsak satt fram to teorier. Den ene
gnr ut- p{ langdistansespredning fra Nord-Norge
med fugl. Den andre gar ut pi spredning fia

Kvitsjoen til Bottenvika via muhgJhavforbindelser mellom Ostersjoen og Kvitsjoen i tidlig
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Salj-cornla euroPaea L.

I

o Salicornia

Salicornia

spp.

ikke sjekket

pojarkovae

N. Sem.

poiarkovae og S, 9ur2V1ea., pi Nordkalotten. Den norske utbredelsen
-Fig. 7. Utbredelsen av salturter, Salicornia
(1971) og
basert pi herbariemaieriale, den nord-finske delvis pi herbariemateriale, resten pi Hult6n

-

",
Semenova-Tjan-Schanskaja

(1956).

Distribution of the glassworts, Salicornia pojarkovae and S. ettopaea, in northern Fennoscandia. The
iir:*egion poi X titrla e:ntirity, the Finnish" partly on herbarium ipecimens. The rest is based on Hultdn
(1

97 I

) and Semenova-Tian'schanskaia ( I 9 56).

postglasial tid, muligens under Yoldia-havet
ia. 9000 ir tilbake (Julin 1965). Slike havforbindelser reknes som lite sannsynlig i nyere
finske arbeider, f.eks. Hyvdrinen (1973).
Sividt vi vet i dag er S. poiarkovae ende'
misk for det nevnte omridet. Det finnes ingen
salturt ost for Kvitsjoen og Kapp Kanin' Det
er derfor ikke mye sannsynlig at arten kan ha
vandret inn i omridet ostfra eller tra oppstitt
fra noe annet taxon lengre ost. Det er derfor

vanskelig

6 forklare hvordan et taxon som

sannsynligvis horer til den noksA termofile
procumbens-gruppen kan ha blitt isolert her
oppe i det kalde nord, skilt fra sine slektninger
vid et belte av S. europaea.Det er fristende i
sette fram en teori om at taxonet kan ha blitt
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isolert i nordost under siste istid, utviklet

seg

i

en separat retning, og si senere spredt seg vestover. Dens monster vil da falle sammen med
monsteret for bl.a. artsparene saltstarr (Carex
vac illans\ | ssterbottenstarr (C. halop hila), taresaltgras (Puccinellin retroflexa)lvrangsaltgras
(P. coarctata) og muligens strandreddik (Cakile

maritima)f"ishavsreddik" (C. arctica eller
edentula

Vi

ssp.

C.

islandica).

takker konservatorene ved museene i
Oslo (O), Bergen (BG), Trondheim (TRH) og
Tromso (TROM) for utlint materiale, og Dr.
Tauno Ulvinen, Oulu, for anledning til i studere

det nord-finske materialet.

finiversitetslektor

Karl-Dag Vorren, Tromso, takkes
gjennomlesning av manuskriPtet

-

for kritisk

SI.]MMARY

Glasswort (Salicornia) is reported as new to
Finnmark, the northernmost county of Nor-

It occurs in a zubarctic salt-marsh community, constituting a distinct zone in the
lowest, hydrolittoral part of the zonation,
and described as a Salicornion communitv.
The materials are tentatively identified as
belonging to S. pojarkoyae N. Sem., described
from the White Sea in northern Russia. The
morphology of this taxon and of the materials from Finnmark clearly indicates affinity
with the tetraploid procumbens group rather
than with the diploid europaea group where
the common glasswort (5. europaea) belongs.
way.

Chromosome number is, however, lacking
both for the White Sea taxon and for the
Finnmark specimens.

All

specimens from the

three northernmost counties of Norway (Nord-

land, Troms, and Finnmark) seem to belong
to S. pojarkovae whrle typical S. europaea is
found southwards from Trondelag (middle
Norway). The distance between the easternmost Norwegian occurrence (Finnmark) and
the White Sea area is still 460 kilometres, and
no theory can be proposed at this time to
explain the origin of these two distribution
areas. Materials tentatively identified as ,S.
pojarkovae are also found in the Bothnian Bav.
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Breitt dunkjevle (Typha latifolia) i MOre og SOr-Trondelag
Typha latifolia new to MOre and S0r-Tr0ndelag counties, Central Norway

TERJE KLOKK
Botanisk institutt,
Norges larerhogskole,

Universitetet i Trondheim

I lopet av de siste Arene er det blitt kjent 3 nye
lokaliteter av breitt dunkjevle (Typha latifolia L.), to fra Sunnmore og en fra Sor-Trondelag. Sistnevnte lokalitet er ny nordgrense
for arten i Norge. De to Sunnmorslokalitetene
er fra henholdsvis Grimstadvatnet (21 m o.h.)

i

Hareid og Lerstadvatnet (45 m o.h.) ved Alesund. Lokaliteten ved Grimstadvatnet har ifolge

?

?0

, lp

qo qo

Alf Ottar

Folkestad vert kjent siden 1972-73.
Folkestad har fulgt utviklingen av denne lokaliteten og kan opplyse at arten har spredt seg til
flere steder rundt vatnet. Spredningsmiten er

hovedsaklig ved oppfrysning og pafolgende
losrivelse av torv fra hovedlokaliteten. Flytetorv med Typha har si etablert seg flere steder
ved vatnet og dannet grunnlag for nye lokali-

(

rooKm
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Fig.

1.

De tre nye lokalitetene for Typha latifulia L.
The three new localities of Typha latifolia Z.

Blytria
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teter som er

i

vekst. Hovedlokaliteten

ved

Grimstadvatnet er pr. idag 100-200 m2. Arten

har tydeligvis problemer med A sette modne
fro, idet Folkestad opplyser at han bare 2 ir
kan huske A ha konstatert modne frs.
Lokaliteten ved Lerstadvatnet ble forst oppi 1975.Dag @rskog har fulgt utviklingen
av denne lokaliteten i de pafolgende ir og opplyser at det i 1975 var 7 blomstrende eksemplarer, i 1976 14 og i 1977 24. Lokaliteten
her er 34 x 15 m og i velst. Ved Lerstadvatnet
har imidlertid arten ikke spredt seg videre rundt
daget

vatnet.

Lokaliteten i Sor-Trsndelag ligger ved Gaula,
2-3 krn sor for utlopet, i Melhus kommune.
Langs nedre deler av Gaula er det en rekke smi
sumper som ligger i jordbruksstrok og har en
artsrik og tildels naringskrevende vegetasjon.
De fleste av disse lokalitetene er tidligere elvelop. Dette er lokaliteter hvor vegetasjonen for-

andrer seg raskt ettersom sumpene vokser
igien. Sumpen der Typha latifolia ble funnet,
er ogsi skjermet fra selve hovedlopet, men i
flomperioder vil nok elva kunne ni inn til loka-

Typha latifolin er

tll

nL lfolge Lids flora

1974) pi Ostlandet kjent til Nes og Ostre
Toten, mens den pi Vestlandet finnes nord til
Fjell ved Bergen. I Sverige og Finland gar arten
adskillig lenger nord, idet den i Finland gar opp
til polarsirkelen, og i Sverige har den en lokali-

(Lid

tet helt nord ved Gdllivare (Hult6n l97l).
Det skulle derfor ikke vare noen klimatiske
begrensninger hverken hva angir lange og kalde
vintre eller for dirlig sommervarme, for at arten
skal kunne spre seg videre i More og Trondelag.
Typha ktifolla er reknet soni en indikator for
eutrofe forhold, og sumpene ved nedre deler
av Gaula er av de fl virkelig eutrofe ferskvanns-

/sumplokaliteter i Trsndelag. Det var derfor
ikke noen overraskelse at arten dukket opp i
en av disse sumpene nir den forst nidde Trondelag. Grimstadvatnet er ogsi et av de mest
naringsrike vatn pi de kanter, mens derimot
Lerstadvatnet er omgitt av fattig sur grunn,
men ifolge Orskog har lokalkjente opplyst at
det er kalkstriper akkurat der vatnet ligger.
Hvordan har si arten spredt seg til de om-

talte lokalitetenel. Typha latifolia er god.t tilliteten. Elvesnellesumpen var helt torr da passet vindspredning (Nordhagen et. al. 1950),
lokaliteten ble undersokt l/8-78. Det ble da men at arten ved vindspredning plutselig skulle
telt ca. 100 eksemplarer, hvorav ca. 25 med dukke opp med 3 nye lokaliteter, alle langt fra
blomsterstand. Selve Typha-bestanden er ca. sitt ovrige utbredelsesomrAde er lite sannsynlig.
2 x 3 m. Det neste suksesjonstrinnet ved Ved en ekspansjon som skyldes artens naturlige
igjenvoksning av elvesnelledominerte sumper utbredelsesomrAde, skulle en forvente en langt
i omridet er mandelpilkratt, og mandelpil er mer suksessiv nyetablering fra hovedutbredeli ferd med i vokse inn i Typha-bestanden og sen.
Sannsynligheten for at noen av de tre lokalivil nok utgjore en trussel nir det blir noe tettere.

ffi

E

lveor

E
E5

Klived kratt

EE

Sandbanke

m
ffi Mandelpilkratt

Elvesnellesump

ffi
ffi

Fig. 2. Vegetasjonskart for lokaliteten ved Gaula.
Vegetation map
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of the locality of

Gaula.
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Fig.3. Typha latifulia-lokahteten ved Gaula.
The Typha latifolia locality at the Gauh
Tabell

I.

iver.

Artsliste fra elvesnelle-sumpen der Typha stitr (se hg. 2).
Species list

from /fte Equisetum fluviatile swamp where Typha

Salix triandra
Agrostis stolonifera
Calamagrostis purpurea
Carex acuta
C. rostrata
C. vesicaria
Deschampsia caespitosa

Alisma plantago-aquatica
Caltha palustris
Cardamine amara
Chrysanthemum vulgare
Equisetum fluviatile
L,. fluviatile var. verticillatum

is

growing (Fig. 2)

Galium palustre
Glyceria fluitans
Juncus alpinus
J. adiculatus
Mentha arvensis
Myosotis scorpioides
Ranunculus repens
R. reptans
Scirpus palustris
S. sylvaticus
Taraxacum sp.

Typha latifolia
Triglochin palustre
Tussilago farfara

IT

til
og

tetene skal vaere reliktforekomster vurderes
A, vare svert liten, idet Typha er en se stor
spesiell art at den vil bli lagt merke til av folk.
Mest s$ermet fra vanlig ferdsel er lokaliteten
ved Gaula, men at dette skulle vere en relikt-

forekomst er lite trolig, selv om det er

pivist

en popular salgsvare i de senere ir. Alle de
tre beskrevne lokalitetene er oppdaget i lopet
av de 56 siste ir, noe som ogsi skulle stotte
opp om dette. Typha-artene brukes ogsi som
bassengplanter i hager, og en spredning herfra
kan heller ikke utelukkes.

Typha-pollen i pollenanalyseprofiler i omridet Til slutt en takk til Alf Ottar Folkestad og
(prof. U. Hafsten, pers. med.). Den mest sann- Dag Orskog for opplysningene om lokalitetene
synlige spredningsmAten er etter min mening ved henholdsvis Grimstadvatnet og Lerstadmed fro kommet fra torrbuketter. Torrbuket- vatnet.
ter med bl.a Typha (sarlig T. latifolia) er blitt

STJMMARY

Typha latifolia L. is reported as new to More localities, all detected during the last 5-6 years,
and Sor-Trondelag counties. The locality in is caused by seeds from the commercial proSor-Trondelag at the river Gaula is the new duct of 'dry-bouquets' where Typha ktifolia

northern limit
Probably

the

for the

dispersion

in Norway. is common.
to the three new

species
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Selsnepa (Cicuta virosal

Bidrag tilfloraen iAust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand museum)
pt Agder

-

New.vascu.lar plant records from Aust- and Vest-Agder counties, South Norway
Cowbane (Cicuta virosa) in Agder

-lV:

PER ARVID ASEN

JOSTEIN ANDREASSEN

Botanisk avdeling
Kristiansand museum

4630 Sogne

4600 Kristiansand

S.

i ha funnet flere

Etter

nye voksesteder for

selsnepa (Cicuta virosa L.) de siste irene, mener

vi nA det kan ha interesse i ft en klargjoring
av utbredelsen til vir farligste giftplante, og i
denne artikkelen nevner vi alle kiente vokie-

steder i Agderfylkene. Vi vil takkl forstekonservator Anders Danielsen, Botanisk museum,

Oslo,

for

lV:

opplysninger

om de

,'klassiske,,

Agderlokalitetene.

funnet selsnepa

pi

dette stedet, og denne loka-

litet er ni utgitt. Ved Ormetjern vokser planten
fremdeles.

Videre er det oppgitt at selsnepa skulle vokse
"ved Baneveien i Farsund" (Vesthassel 1926).
Ogsi denne lokalitet er i dag helt ukjent og er
sdledes utgAtt (Oddvar Pedersen, pers. med.).
Den vokser fremdeles

pi

Vere.

I det folgende har vi listet opp alle tidligere
og niverende voksesteder for selsnepa pA Agder, med de forste entydige herbariebelegg.

Oyestad: Stoatjonn MK 839810, tionn
mellom Stoa og Myra MK835810 og Skoletjom MK831816, alle JA og pAA t977.
Arendal: Hogedalsvann MK858l, A. Landmark
1894 (O) og Ormetjem MK853794, Daniel

Danielsen 1907.Hisoy: Ved Tangen MK842767,
og JA 1967. Lyngdal (Austad): Tjonn ved

l4A

KAveland LK851373,

Finn Mschmar.n 1973
(O). Farsund (Spind): Tjem nar Spind kirke
LK764411, R.E. Fridtz l90t (O) og SlAtetjonn
LK768409, PAA og JA 1967. Farsund (Liita):
Yerc LK5745, R. E. Fridtz 1882 (O). Ftekkefjord (Hidra): ljern ved Kvanvik LK556633,
PAA og JA 1977.I tillegg kommer en lokalitet
i Austre Moland, MK903910, tilsynelatende
uten herbariebelegg (Pedersen 1974).

Planten har vart kjent fra Arendal (Ormetjern og Hogedalsvann) i lengre tid enn de

overnevnte herbariebelegg indikerer (se Blytt
1876). Hogedalsvann i Arendal (ved Arendal

kirkegArd) ble gienfylt i tidsrommet tg2}
1970 (iflg. Teknisk Etat, Arendal). Vi har ikke
Blyttia

37 :

73-7 4: 1979

Fig. l.Utbredelsen til selsnepa (Cicuta virosa L.)
Agder i l0 km UTM-ruter.
The distribution

pA

of

Cowbane /Cicuta virosa Z./
Vest-Agder counties, South
Norway, in I0 km UTM Srids.

in Aust- and

73

litt tvil

om lokalitetene i Spind.
nrr Spind kirke"
voksested. Samme betegnelse stir pi

Det hersker

Fridtz (1903) oppgir "Tjem

som
Fridtz' herbarieark fra l90l

i

Osloherbariet.

Etter grundige undersokelser rundt tjemet som
ligger ved Spind kirke, har vi ikke funnet selsnepa. Vi er av den oppfatning at det mA ha

vart her (LK7644ll) Fridtz fant den i

1901.

Slitetjonn (LK768409) ligger 500 m fra tjernet
ved kirken, og her vokser det i dag mye selsnepe. Vi betrakter derfor Fridtz' opprinnelige
lokalitet "tjern nar Spind kirke" som utgett.
Den storste selsnepe-lokalitet pA Agder ble
funnet sA sent som i 1973 i Austad av Finn
Wischmann. Rundt ei lita tjonn vokser selsnepa
meget frodig i store bestander blant smalt dunkjevle (Typha angustifolia L.).
Konklusjonen pi dette blir at pr. 1978 er
selsnepa kjent fra folgende "gamle" kommuner

pi

Agder: Austre Moland, 6yestad, Arendal,
Hisoy, Austad, Spind, Lista og Hidra (se fig. l).
Alle lokaliteter vi kjenner til er karakterisert
ved at selsnepa vokser i blaut hengemyr. Oftest
finnes den i et belte ytterst rundt tjernkanten.
Her sitter den si lost at en med letthet kan
trekke hele planten med rot rett opp av myra.
Alle steder synes v&re naringsrike, og de fleste
ligger ved beitemark. Dette er ogsi bekreftet
av Danielsen (1951).
Pi lokaliteten i Kvanvik (Hidra) var det

tydelig merker etter beiting pA selsnepa av
sauer som gikk i omridet. Likeledes i Veresumpen pA Lista har vi observert merker etter
storfebeiting pi planten.
Danielsen (1951) nevner sauer som har
krepert av i spise selsnepe, men ogsi kyr som
ikke synes I ta skade etter beiting.

SI.]MMARY

New distribution data are given for the cowbane (Cicuta virosa L.) in Aust- and VestAgder counties, South Norway. At present the
plant is known from seven localities in marshes

in the following

areas: Austre Moland,'Oye-

stad, Arendal, Hisoy, Austad, Spind, Lista
and Hidra. The authors report that both cattle
and sheep seem to Sraze on the plant.
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Norsk Botanisk Forening
Hovedforeningens lrsmelding 1978

NBF hadde pr. 31.12.1978

i alt 1009 medlemmer,

derav

I

aresmedlem, 72 livsvarige, 839 A-

medlemmer og 97 B-medlemmer, mens 19 var direkte medlem av hovedforeningen.
Styret har hatt folgende sammensetning: Sigmund Sivertsen (Trondelagsavd.) formann, Arne
Pedersen (@stlandsavd.) kasserer, @yvind Rustan (Ostlandsavd.) sekreter, Per Arvid Asen (Sor-

landsavd.), Peter Skjeveland (Rogalandsavd.), Olav Balle (Vestlandsavd.) og Karl-Dag Vorren
(Nordnorsk avd.). Medlemskartoteket har vart ved Nordnorsk avdeling. Redaktor for 'Blyttia'har

vert Per Sunding.
NBF har i lopet av Aret sokt medlemsskap

i Studieforbundet Natur og Miljo. Soknaden er til
behandling, og eventuelt medlemsskap kan tidligst begynne i gjelde fra l. januar 1980.
I lopet av iret har NBF avgitt diverse uttalelser i forbindelse med naturinngrep av forskjellige
slag- Virksomheten har ellers vart konsentrert til de enkelte lokalavdelingene.
Arets planter har vert: Moskusurt (Adoxa moschatellirw) og spisi giftslorsopp (Cortirwrius
speciosissimus). Responsen har

vert svart liten.

Ostlandsavdelingen
Arsmelding 1978
Ostlandsavdelingen hadde pr. 31.12.1978

459

Pedersen og Ayvind Rustan, henholdsvis som
kasserer og sekretar. Varamenn er F. Wischmann og Bj. Mathiesen. Andre saker: Livs-

varige medlemmer ble henstilt

til frivillig i

medlemmer, derav I aresmedlem, 57 livsvarige, innbetale kontingent til Hovedforeningen p.g.a.
369 A-medlemmer og 32 B-medlemmer. I lopet vanskelige okonomiske forhold. Redakioren
av iret har 35 meldt seg ut og 28 meldt seg inn. redegjorde for Blyttia's skonomiske stilling
Foreningen har fAtt melding om at folgende og Blyttia's innhold ble diskutert, bl.a. bruken
medlemmer er dsde siden siste irsmote: Signe av norske plantenavn kontra latinske, mengden

Fransrud, Gullik Kirkevoll, Henrik Prntz

Halfdan

Rui.

og

av foreningsstoff og artiklenes vitenskapelige
nivi. Det var stort sett tilfredshet med Blyttia

Styret har hatt folgende sammensetning: slik det er i dag. Motet ble avsluttet av Rune
Finn Wischmann (formann), Bjarne Mathiesen Halvorsen: Flora og vegetasjon pi myrer i indre

(viseformann), Clara Baadsnes (kasserer), Oy- Ostfold.
vind Rustan (seketer), Richard Borge og Arne
15. mars: Tor Tonsberg: Streiftog gjennom

Pedersen (styremedlemmer). Ekskursjonskomi- Norges lavflora.

teen har bestitt av Rune Halvorsen, Klaus 19. april: Per Wendelbo: PA jakt etter tuliHoiland, Ole Jolle og Finn Mschmann. Avdel- paner og andre lokvekster i Irans
fiell. Motet
ingens representanter i NBF's styre har vart ble arrangert i samarbeid med Blomitervenners
Arne Pedersen (kasserer) og Oyvind Rustan Klubb.

(sekretar).
I

I I . oktober: Tor E. Lein : Alger langs norske-

Det har vart arrangert 7 dagsekskursjoner, kysten.

ettermiddagsekskursjon, I weekend-ekskur- 15. november: Leif Ryvarden: Fra tropisk
til vestfold og sommerekskursjon til owe jungel til hoyfiell i colombia.
Hallingdal i Buskerud.
13. desember: Julemste: Motet var vret
Det er holdt 6 medlemsmoter:
Linn6-iret 1978 for 6 markere at det er 200 ar
l. mars: Arsmote: Arsmelding og regnskap siden Linn6's dod. Maisen Pedersen kiserte om
ble opplest og godkjent. Finn Wischmann ble Carl von Linn6's liv og virke, deretter ble filmen
gjenvalgt som formann, Arne Pedersen ble "Jag blomsterkonungen" vist.
gienvalgt som styremedlem og Ayind Rustan Det har vmt 3O-120 personer tilstede pA
ble valgt som ny sekretar etter Elmar Marker. motene som har vart holdi i Biologibygningen,
Erling Nordli ble gienvalgt som revisor. Som med unntak av julemotet som bte frotOt i
representanter til NBF's styre ble valgt Arne Blindes borettslags klubblokaler. Etter motene
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Steinar Sjoborg
(sign.)

har det vrert selskapelig samvar med te

og

smorbrod.
Ekskursjoner 1978

7. ma| Til Billingstad. Ca. 15 deltagere motte

straks masser av karakterplanten pi oyene i
ytre Oslofiord, Pulsatilla pratensis, bide i
blomst og frukt. I samme selskap finner vi ogsi
adskillig Saxifraga granulata og Armeria maritima. Ogse pi nordspissen av Eldoya er det

De fleste av de tidlige virplantene var i

store enger som er dominert av disse tre artene.
I en strandsump pe vestsiden fant vi en stor bestand av Lepidium latifolium, som tidligere
bare er oppgitt for tre steder i Norge. Her virker den naturlig og vel etablert. Pi den annen
side er det nesten usannsynlig at en sA stor og

blomst, og av de mere interessante innslagene
merket i oss Corydalis intermedia, Lathraea
squamnia, Carex digitaia, Daphne mezereum
og Gagea minimo. Den' siste vokste sammen
med Gagea lutea ph grasbakkene ned mot
Stokkerelva, og vi fikk derfor mulighet til 6
sammenlikne disse to artene. En viktig forskjell
er at blomsterdekkbladene hos G. minima er
spissere enn hos G. lutea.I grior-heggeskogen
langs Stokkerelva vokste mengder tv Equisetum hyemole. I ura pA ostsida av elva sto et
par tuer av Polystichum braunii (unkerbregne).
Av soppene gjorde forst og fremst Sarco-

kraftig plante skulle ha unngitt botanikeres
oppmerksomhet tidligere, slik at det kunne
vare nrerliggende i tro at forekomsten er av
relativt ny dato. I bakkanten av en strandeng
litt lenger nord vokser Valerianella locusta
som akkurat var i beste blomstring. Av andre
interessante funn kan newres Anhenatherum
pratense, Carex ericetorum, Spergula morisonii, Fragaria viridis, Cotoneaster niger,
Vicia hirsuta, Rhamnus cathartica, Lycopus
europaeus, Adoxa moschatellirw og en Taraxacum av gruppen Erythrosperma. Tilslutt overbeviste vi oss om at Oenanthe aquatica frem-

opp pa Bilingstad stasjon i nydelig vdrvar til
en kombinert sopp- og hoyere plante-tur i de
rike omridene omkring Astadammen og Stokkerelva.

scypha coccinea (skarlagen virbeger) det
storste inntrykket. Den glodet formelig i skogbunnen med sine knallrode skiler. Vi fant ogsA
et par mere uanseelige, men ikke desto mindre
interessante begersopper: Sclerotinia tuberosa
(symrebeger) som snylter pi jordstenglene til
hvitveis, og Ciboia caucus pA fjordirets nedfalne hanrakler av selje. Av hattsopper fant vi

Strobtlurus esculentus (grankonglehatt) pn
grankongler, og Rhodophyllus hirtipes (snorodskivesopp). Den forste er faktisk spiselig,
men en mi ha god tAlmodighet sjol for i
plukke til et smorbrod. Den andre er antagelig
giftig, og har giftige slektninger.

Til slutt demonstrerte vi et stykke permisk
sandstein med svake bladavtrykk av det utdodde nakenfroete treet Cordaites. Ansporet
av et tidligere funn av Finn Wischmann ble
fossilet funnet i en av urene ned mot Stokkerelvas ostside av Ottar Bjornstad og undertegnede pA en rekognoseringstur et par dager i forvegen.

Klaus Hoiland

28. mai: Til Eldoya i Rygge. Ca.25 deltagere,
strdlende forsommervar. Vi landet pi ostsiden

deles eksisterer.

Finn

4. juni: Til

VardAsen. Pent

lUischmann

v&r, 7 deltagere.

Fra Bondivatn st. gikk vi om Drengsrudvannene
og over toppen av Vard6sen. Kommet ned pA
nordsstsiden fulgte vi stien et stykke mot sydost og gikk frem til veien. Ved en liten bekk
like nord for Bondivatn st. fant i Carex remota
og Veronica beccabunga. I nerheten av barnehagen oppe ved Borgenveien vokste Potentilla
thuingiaca (pi veikant) og Rhamnus cathartica.
Ved veien like ost for ovre Drengsrudvatn fant

vi en liten bestand

av Filipendula vulgais som
Asker tidligere bare er funnet lengre ost ut
mot Oslofiorden. Sydvest for eidet mellom
Drengsrudvannene vokste Hierochloii odorata
ved stien pA sydostsiden av en torr rygg. Lycopodium complanatum forekom i skogen ved
det lille tjernet like sonnenfor. Under nordostsiden av Vardisen si vi bl.a. Aconitum septentrionale, Dentaria bulbifera, Sanicula europoea
ogGalium triflorum.

i

Jon Kaasu

av oya, og pt de solApne bakkene motte vi
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18. juni: Til Ankerveien i Barum. 7 deltagere.
Hybriden mellom stormaure og gulmaure,
Galium mollugo x ventm, ble funnet. Ellers
har Norsk Botanisk Forening hatt flere ekskursjoner til samme sted tidligere, slik at det
ikke synes nodvendig i gi ytterligere artslister

grense. Salix pentandra ph 1080 m fAr likeledes ny hoydegrense.
8. til Rodungsstoladn og Rodungsberget.
Ved en bekk nedenfor setrene traff vi for

helt dirlig.

forste gang ph Sedum villosum som satte
flere av fotografene i ekstase. Under og oppe
i berget er en tildels bra flora: Polystichum
lonchitis, Pais quadrifulia, Carex capillaris,
C. ornithopoda, Stelhria longifolia (hoyeste
belagte funn), Tunitis glabra og Stachys sylvatica. Pi en avsats i sydsidex av berget fant
vi endel Gentiana purpurea i fin blomst.
9. til Breseter under lauvdalskampen. Her
traff vi igjen pi Sedum villosum som vokser i
smibekker og veigrofter. I vannet nedenfor

5. Den narmeste omegn ga ikke se meget
botanisk utbytte, men Dactybrhiza fuchsii
var iallfall ny for owe Hallingdal, og 800 m

finnes Ranunculus confervoides. Lauvdalskampen har bratt sydside og en (riktignok ganske
tynn) sone av svart skifer, men vire forvent'

herfra.

Arne Pedersen

5.-13. august: Sommerekskursjon til Vats i
ovre Hallingdal. 13 deltagere fant at Nordheim
fiellstue var en av de beste ekskursjonsbaser vi
har hatt. Varet var litt opp og ned, men aldri

er hoyeste sikkert registrerte funn; den vokser
i bjerkeskog (Betula pubescens) ved Storani.
Ellers er Hieracium scandicum en plante man
vel alltid hilser med glede. - Pi ekskursjonens
siste dag blev det forovrig gjort et par andre bra
funn her: Ranunculus trichophyllus, i elven,
later til i vare temmelig sjelden pi disse kan'

ter, og Cardamine flexuosa,like ved, var i Hal-

lingdal bare kjent fra 5n lokalitet i Gol.
6. bega vi oss forst til vestenden av Vassfiorden. Beste funn her var Thalictrum simplex
(ny i.-gr.); ellers kan vi nevne Triglochin palus'
tre og Scirpus quinqueflorus i et myrdrag, og
Poa palustis og Salix pentandra ved fiorden.
Vi dro si opp under Hesthovd, hvor vi pi lang
avstand kunne se adskillig Saxifraga cotyledon
som i 900 - 1000 m hoyde fremdeles var i

fin

blomstring. Ellers kunne

vi notere

endel
varmekjare arter som her gdr hoyt, tildels med
nye hoydegrenser: Lonicera xylosteum til 900

m, Satureja vulgaris til 970 m, S. acinos til
980 m.
7. reiste vi

til Sletto i Hol, ved fiellveien

fra

Hol til Vats. Her finner vi i sydvestvendte lier
og bakker i ca. 800 m hoyde en ganske rik,
varmekjar flol,a. Viola collinn er her ved sin
hoydegrense (og ny i.'gr.). Ellers har ogsi
Vicin sylvatica, Lonicera xylosteum og Campanula rapunculoides (i veikanten like ved
gArden) sine innergrenser her. I granskogen
vokser Polemonium caeruleum tilsynelatende

vill. - Vi fortsatte til Storemyr for bl.a. i se
pi en forekomst av Carex heleonastes, som
her pA 1075 m er n&r bAde hoyde- og vest78

ninger om store funn slo ikke riktig til. M
kunne bare notere oss for en hoydegrense:
Polygonatum verticillatum pn 1260 m. For-

ovrig fant

vi en middels bra fiellflora med

Juncus castaneus, Trisetum spicatum, Carex
saxatilis, Minuartia biflora, de 9 almindeligste
Saxifraga-artene, Gentiana nivalis, Veronica
fruticans og Erigeron boreale. Varet og utsikten var helt prima.

10.

til

Dyresmyra,

et

myrkompleks med

stor variasjon fra fattig- til rikrnyr. Artsinven'
taret spenner fra Scheuchzeia over Carex
chordorrhiza, C. livida og Utricularia intermedia tll Scirpus quinqueflorus og Dactylorhiza incarrwta. - Ved Nystol litt hoyere

opp gjorde vi en kortere stopp pe en myr med
Carex heleonastes.
ll. til Selsberget,

et sydvendt berg ut mot
Hallingdal. Ovenfor Boigard finner vi en bra,
tildels varmekjar flora: Arenaria serpyllifolia,
Viscaria vulgaris, Ditnthus deltoides, Thnlict
rum simplex, Viola collina, Sedum album (ny
for Hallingdal\, Parnassia palustris, Geum urbanum, Trifolium aureum, Linum catharticum,

Erodium cicutarium (ny i.-gr.), Rhamnus
franguln (ny i.-gr.), Lappula deflexa, Myosotis

stricta, Origanum vulgare, Verbascum nigrum,
V. thapsus, Veronica verna, Galium verum,
Centaurea scabiosa og Crepis tectorum. - Efter
rast dro vi til Tormodsetseter og fordelte oss i
terrenget. Floraen her er temmelig fattig, men

vi

kurure iallfall glede oss over Hieracium

scandicum og en eiendommelig blekfiolett
form av Cirsium heterophyllun. Partiet som

gikk mot Gaukelinatten, medbragte Diphasium

(Lycopodium) complanatum fn ca. 1000 m.
En enslig vandrer som tok veien til Nilsestol,
hjemforte tre nye forekomster av Carex heleonastes som oyensynlig ikke er
ovre Hallingdal.

12.

til

si helt sjelden i

Vallo. Her motte vi rgjen Sedum

villosum som fremdeles var istand

ke

til A henryk-

oss. MAlet var ellers den 1500 m hove
Svaranuten som bod'pA en praktfull utsikt,

men en noksi mager fiellflora. Vi

nevner

Cryptogramma crispa, Juncus castaneus, Luzula
orcuata (helt oppe ved varden), Carex atrata,
C. lachenalii, C. norvegica, C. saxatilis, Salix
myrsinites, Thalictrum' alpinum, Ranunculus
glacialis, R. pygmaeus, Epilobium lactiflorum,

Gentiana nivalis

og

Veronica fruticans som

de mest interessante arter.
13. hjemreise.

Finn

l4lischmann

26.-27. august: Weekend-ekskursjon til Vestfold; hovedvekten ble lagt pit myrer og myrvegetasjon. I lopet av de to dagene ekskursjonen varte, besskte vi en rekke lokaliteter som
var valgt ut av vir kjentmann, naturvernkonsulent i Vestfold, Karl Hagelund. Deltakerantallet
varierte fru 7 til ll, og da de fleste horte

hjemme

i

Vestfold, ble overnattingsstedet

Solhoiden Turisthytte vest for Horten bare
benyttet som base for et par av deltakeme.
26. august startet vi med i besoke Adals-

myra

i

Borre,

et

typisk gienvoksningsmyr-

kompleks. Et sentralt, noksA lite tjern var omgitt av en smal sone av minerogen myr (grunn-

vannsmyr), vesentlig fattige mykmatter med
bl.a. Drosera intermedia i store mengder. Utenfor denne sonen hvelvet en furubevokst om-

brogen myrdel (regnvannsmyr) seg svakt.
Myras kantsone (lagg) var for lengst groftet
og uttorket.

Neste lokalitet var ravinelandskapet nord
for Tangen i Vile, ca. 4 km SO for Holmestrand sentrum. Lokaliteten viste seg i vare

bide typisk og floristisk interessant. PA leirryggene og i den sentrale dalen dominerte
tr@r som Alnus incana, Fraxinus excelsior og
Uhnus glabra. I feltskiktet fantes skyggeelskende arter: Matteuccia struthiopteris, Stellaria
nemorum, Carex remota, Circaea intermedia,
Impatiens noli-tangere og Equisetum pratense.

Pi vei tilbake til bilene sL i Campanula lntifolia og Potentilla thuringiaca i ipen skogkant.
Dagens siste stoppested var myrene i dalforet SV for Orebergvannet, Hillestad. I kanten
av skogsbilveien som gir langs myrene, fant
vi Campanula patula og Festuca gigantea.
Den nordligste av de to myrene var bevokst
med delvis tresatt myrkant/sumpskogsvegetasjon der bl.a begge Alnus-artene inngikk. Av
interessante arter inngikk for ovrig Parnassia
palustris, Carex flava samt mosene Mnium
rugicum,

M.

cinclidioides,

M.

pseudopuncta-

tum, Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Sphagnum teres og S. warnstorfii. Pk
nordsiden av dalfsret finnes Ostlandets antatt
nordligste forekomst av bok, Fagus sylvatica.
Vi fant ogsA en god del Polygonatum multi-

florum.
Den sorligste av de to myrene, ogsi kalt
Hogmyr, er en nesten plan grunnvannsmyr.
Pi grunn av dens plassering, fir den tilsig av
mye friskt grunnvann, som igien gir grunnlag
for noksi artsrik myrvegetasjon. Intermediare
myk- og fastmatter dominerer de storste delene
av myrflata; her finner vi bl.a. Dactylorhiza

traunsteineri, Sphagnum subfulvum

og

S.

subnitens. Mot utlopet av myra finnes rike
partier; losbunn med Utricularia ochroleuca,
Scorpidium scorpioides og Drapanocladus revolvens; mykmatter med Campylium stella-

tum, Sphagnum subsecundum, Carex panicea
og Scirpus hudsonianus samt smi fastmattefragmenter med bl.a. Sphagnum warnstorfii.
Langs myras sorside fantes smi, diffuse kildeframspring med bl.a. Mnium cinclidioides,
Philonotis sp. og Paludella squarrosa.

27. august sto to myrlokaliteter i de indre
deler av fylket pi programmet. Forst kjorte vi

til

Merkedammen

i

Vivestad

for

i

se

pi

Tolv-

mannsmyr, myra omkring Stormyrtjernet pi
grensen mellom Lardal og Ramnes. Langs stien

S om Merkedammen, fant vi bl.a. Festuca
altissima, Milium effusum og Phalaris arundinacea. Tolvmannsmyr er et myrkompleks
som bestir av 3-4 sterkt hvelvete, ombrotrofe

myrelementer adskilt av lagger med fattig
vegetasjon. Vi si ogsi flere slukhull, som er
deler av underjordiske dreneringssystemer. Pi
tross av at myra var lite interessant floristisk,
var dens hydrologi svart spennende.

Siste lokalitet var Veggermyra (myr N for
Vegger) i Andebu. Myra har en ipen, konsen79

trisk hvelvet myrflate med fin orientering av
tuer og holjer i konsentriske sirkler om myras
hoyeste punkt. Innenfor kanten av myra, finner vi en furubevokst sone, mens laggsonen som
skiller myra fra fastmarken omkring, er utydelig definert. Floristisk en lite interessant myr.
Ved riksveien vest for myra, vokste Senecio
sylvaticus og Bidens tripartita.

De fire besokte myrlokalitetene gir et representativt bilde av Vestfolds myrtyper. De
fleste av ekskursjonsdeltakeme hadde relativt
liten erfaring med myrhydrologi og myrvegetasjon fra for, og det var derfor enighet om at
dagene hadde

vart utbyttesrike.

se Carex flava, Dacrylorhiza maculata

Ved ankomst

til

10. september: Til Lillomarka. Turen startet

noe tidspunkt hogere enn 8, vilket sannsynligvis
skyldtes de dirlige vrrutsiktene. Vi var da heller ikke mer enn s[ vidt begynt i se pi planter
for himmelen ipnet sine sluser, og regnet fortsatte t sile ned over oss sA i si hele vegen til
Skytta. Vi startet botaniseringen ved den overste bebyggelsen i lia vest for Kjul der floraen
viste sterkt innslag av kulturspredde planter.

Den mest bemerkelsesverdige var Campanula

patula som vi sA noen fi eksemplarer av i brakkmark. Videre la vi ruta langs Brattfossbekken
til Skredderudtjernet. Av interessante ting herfra nevnes Polystichum braunii, Actaea spicata,
Daphne mezereum og Lonicera xylosteum i
bekkeklsfta nedenfor fossen, Glyceria fluitans
og Stellaria alsine ved bekkens stilleflytende
ovre parti og en liten bestand Briza media i
groftekanten ved skogsbilveg. I granskogen
langs bekken, der feltskiktet i hovedsak var
dominert av lyngarter, stgtte vi stedvis pi mer
kravfulle arter, eksemp elws Convallaria mai alis,
Polygonatum verticillatum og Lathyrus vernus.

fikk vi anledning til i
si som.ly'ymphaeasp.,
Nuphar lutea og Utriculaia ochroleuca. Yi
passerte Skredderudtjernet pA vestsida der vi
bl.a. fant Arnica montano. Artsinventaret pi
myrene sor for tjernet var det typiske for fat-

I

selve Skredderudtjemet
se pi en del vannplanter

Skytta holdt det opp

i

regne, men de fleste hadde da fitt nok, og
bare 3 av oss fortsatte til Grorud. Vi fulgte en
skogsbilveg/turloype og tok oss bare tid til A se
pi enkelte planter n&rmest vegkanten, mange
av dem kulturspredde. Av arter fra denne etappen kan nevnes Dianthus deltoides, Siqtmbrium
officinale og Trifu lium aureum.
Pi hele turen ble det i alt registrert om lag
2OO arter.

Knut-Erik Sibblund

Rune Halvorsen

fra Kjul og gikk i forste omgang til Skytta,
demest til Grorud. Deltakerantallet var ikke pi

og

Pamassia palustis. De mest interessante var
imidlertid Lycopodium inundatum og Eriophorum gracile.

17. september:

Til

Bogstadvannet. Ca. 15 del-

tagere motte opp pe Voksen i pent solskinn,
men sur kuling som la en ganske stor demper
pA turen. Turen gikk langs vestsida av Bogstadvannet og oppover til Sinnober, der vi tok
bussen hjem.

Det var forst og fremst sump- og vannvegetasjonen vi skulle undersske. Hoydepunktet var
den klassiske forekomsten av Carex rhynchophysa og hybriden dens med Carex vesicaria
(tidligere kalt C. bogstadensis). Ekskursjonen
gav oss begge i rik utvikling. Dessuten si vi store
mengder Acorus calamus (kalmusrot) som inneholder en duftende eterisk olje. De som hadde
lyst fikk bide lukte og smake. Stellaria palus'
tris ble lovet deltagerne, men ble ikke funnet,
antagelig var det for seint pi 6ret. Av andre
sump- og vannplanter kan vi nevne:Myriophyl-

lum alterniflorum, Alisma plantagotquatica,
Lythrum salicaria, Poa palustris og Thalictrum
flavum. Orekrattene omkring gav oss en del

moser : Ciniphyllum piliferum, Rhy tidiadelphus

triquetrus, Brachythecium albicans, Atrichum
undulatum og Mnium affine; dessuten risken
Lactaius lilacinus i store mengder.
Pi leirrik brakkmark ner sagbruket vokste
en del ugras der Chenopodium polyspermum,
Chaenorhinum minus og Medicago lupulirw
vakte storst interesse.

Ansporet av sensasjonspregete oppslag i dags-

Molinia caerulea, Eriophorum angustifolium,

vi pi grasvollene omkring vannet
et par eksemplarer av soppen Psilocybe semilanceota som sikkert er vanlig pi egnete lokali

Carex lasiocarpa, C. mngellanica og C. paniceaNoen mer kravfulle arter fant vi ogst, blant dis-

det innsamlet en del sopper, men ingen serlige

tigmyr med planter gom Scheuchzeria palustris,

80

pressen fant

teter i hele landet.

I granskogene

omkring ble

oppsiktsvekkende arter
artsliste skal ikke gis.

ble funnet, og

noen

Klaus Hoihnd

24. september: Lavekskursjon fra

Sorkedalen

skole og opp langs Langlielva. Ca. 30 deltakere
trosset det dArlige varet.
Forste stopp ble gjort ved en gammel torrgran der mange av de mer vanlige lavartene ble
demonstrert: Cetraria chlorophylln (kruslav),
C. pinastri (gullroselav), C. sepincoln (bjorkelav), Cladonia coniocraea (stubbesyl), flypogymnia physodes (vanlig kvistlav), H. tubulosa
(kulekvistlav), Parmelia glabratula (brun barklav), P. saxatilis (fargelav), P. wlcata (bristlav),
Parmeliopsis ambigua (gul stokklav), P. hyperopta (grh stokklav), Platismatia glauca (papir-

lav) og Pseudevernia furfuracea (elghornslav).
Turen videre gikk gjennom en fuktig 916orskog med dirlig utviklet lawegetasjon; bare
enkelte irelavarter (Peltigera spp.) og Conio-

Rogalandsavdelingen
arsmelding 1978

Avdelingen hadde pr. lll-78 70 A- og 12 Bmedlemmer. I lopet av iret har vi hatt 6 moter,
2 styremoter og 6 ekskursjoner.
26. januar: Arets fsrste mote. Unn Ellefsen
hadde en interessant redegjorelse om "Naturgrunnlag og fauna pi Vest-Gronland", ledsaget
av lysbilder. 26 medlemmer motte.

23. februar: Arsmote pt AmS i Stavanger.
22 motte fram. Folgende valg ble foretatt:

Styre: Peter Skjeveland (formann), Jonas
(kasserer), Hervor Bse (sekreter),

Nygird

Solveig Wathne, Kolbein Arneson (revisor) og

Sverre Bakkevig. Elskursjonskomite:

Sverre

Bakkevig (formann), O.G. Lima, Asbjorn
Simonsen, Haldor Bergsaker og,Kolbein Arneson, med Alvhild Vignes og Randi Reimers som

varamenn. Valgkomite: Bjarne Valvik, Ingri
Lima og Tor Hsie. Repr. i Hovedforeningens
styre: Peter Skjeveland med O.G. Lima som

e furfuracea (l.,nappenilslav). Deretter gjenbegerlavarter
(Cladonia spp.), blant annet C. turgida (narre-

Konservator Sverre Bakkevig tok oss med
pk "ei forved6" reis til Polen, og da spesielt

skjell).

nasjonalparkene der.

cy

b

nom en granskog med mange

Pi vei tilbake fant vi Baeomyces

rufus

(brun sopplav). Ved en veiskjaring var del
rikelig med storre bladlav: Nephroma parile
(grynvrenge),,4/. resupinatum (lodnevrenge),

P. leucophlebia (gron
(bikkjenever), P. collina
(kystArenever), P. horizontalis og P. polydactyla (blanknever), P. malacea (mattnever),
P. praetextara (skjellnever), P. 'spuria (smir
Peltigero aphthosa og

never),

P. canirw

never) og P. venosa (kalknever).

Det ble ialt registrert 65 arter
Anne Johanne Sorensen

pi

turen.

Ole H. Jolle

varamann.

Kontingenten for 1978 ble satt til kr. 50,for A- og kr. 10,- for B-medlemmer.

26. april: Vi msttes 30 medlemmer for i
hsre Jostein Andreassen fra Kristiansand fortelle om sine reiser til Gotland og floraen der.
Han viste lysbilder fra floraen og fra det daglige liv.

8.

november: Hsstens moter begynte pi
26 ftammstte. Foredragsholder var Oivind Gjerde, som kiserte over
emnet "Samspillet mellom planter og dyr i
Sandnes Bibl., med

Sandsa-omrAdet". Han er med i undersokeli det omrAdet som vil bli berort av Ulla/

sene

Forre-utbygningen. Det var

en

engasjerende

innforing, spesielt for oss som var med pi ho-

vedekskursjonen dit i juli. Hans lysbilder viste
ogsi hvordan naturen i heiene deroppe allerede

ni

Sorlandsavdelingen

Ved trykning av hefte 2 er irsmelding og ekskursjonsreferater

for

1978 ennA ikke mottatt;

de vil eventuelt bli trvkket
hefte av Blyttia.

i et kommende

forandres.
27. november: Mote sammen med Stavanger

Kunstforening. Dagfinn Moe, forstekonservator
i Bergen, fortalte, med lysbilder, om "Naturvitenskapen i billedkunsten
- spesielt med henblikk pA J. C. Dahls malerier". l8 frammotte.
13. desember: Julemste i Sandnes Bibl., og

ved Universitetet

8t

deltagere. Vi underholdt oss
selv med minner fra 6rets ekskursjoner, og
flere viste slides. Gartner Bjame Valvik viste
herlige lysbilder fra orkiddoverfloden pfl

vi var hele 30

Oland, og etterpi fikk vi stifte bekjentskap
med de mer hjemlige orkid6er fra Jer-strend-

junkerbregne (Polystichum braunii), stortveblad (Listera ovata), grov nattfiol (Platanthera

chlorantha\, virmarihAnd (Orchis mascula),
kranskonvall (Polv go na rum

ene.

Ekskursjoner 1978

26. mai: Til Kleppe-lunden, med 18 deltakere.
Stedet er en spesielt frodig, lun liten dal mellom Verdalen og Kleppevarden (i Klepp herred). Der er delvis sterkt gjodslet beitemark

med gamle, store, plantede trar, bl.a. bok,
hestekastanje og normanna-gran. Endel av
omrAdet var tilplantet med gran - trolig juletre-produksjon. Det var en meget kald norda-

vind den kvelden, si de fleste var glade over i
komme pi hjemtur, etter i ha funnet: Svartburkne (Asplenium nichomanes), firblad (Pais quadifolia), vill-tulipan (Tulipa sylvestis),
liljekonvall (Convallaia majalis), vdrmarihind
(Orchis mascula), kysttjonnaks (Potamogeton
polygonifulius), varkil (Ranunculus ftcaria),
flerirsknavel (Scleranthus perennis), hasel
(C ory lu s av ellana), kusymre (Primula vulgais),
maurarve (Moehingia trinervia), storarve (Cerastium arvense), vestlandsvikke (Vicia orobus) og bergflette (Hedera helix).
Randi Reimers
18. juni: Til Vatland i Strand kommune. Det
var ca. 25 deltakere som tok ferja til Tou,
hvor Peter Barkved tok imot og fulgte oss
med buss til Vatland. Vi botaniserte langs
veien mot Rag ved Vostervatnet, og i en ur med
alm og lind fant vi: hvit skogfrue (Cephalanthera longifolia) og fuglereir (Neottia nidusavis). Ph Rag ble vi mottatt av fru sokneprest
Madland, og hun orienterte oss om landstedet
sitt og trakterte oss med kaffe og kaker.

Det var uheldigvis plantet gran i en bratt li
med mange varmekjare planter, men vi fant

bl.a.: bergfaks (Bromus ramosus), raudkjeks
(Torilis iaponic a), tannrot (Dent aria bulbifera),
kransmynte (Satureia vulgaris) og blankburkne
(A sp lenium a dian tum- nigrum).
Etter matpausen hos fru Madland drog vi
tilbake til hovedveien og botaniserte nordover,
i lia under Ravnisen. Denne viste seg A vare et
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ekstra fint omrAde, som ni trolig vil bli vernet.
Av interessante arter som for ikke er nevnt,
fant vi murburkne (Asplenium ruta-murarin),

v er

ti c illatum), my s-

kegras (Milium effusum), skogsvingel (Festuca
alt i s sima), lundstje rnebl om (S t e llaria ho lo s t ea),
skogkarse (Cardamine flexuosa), vflrskrinneblom (Arabidop si s t haliana), bergperikum (117p ericum montanum), dvergrnispel (Cot oneaster

integerrimus), trollurt (Circaea alpina), bergfletIe (Hedera helix), sanikel (Sanicula euro-

paea), revebjolle (Digitalis purpurea), stormave (Galium mollugo) og myske (Galium
odoratum). Vi kjenner ril 3-4 lignende omrider i Ryfylke, og dette var ett av de mest
interessante.

o.

G. Lima

9. juli: Til

Sor-Rogaland. M6let var MilsSokndal, like ved Vest-Agders grense.
Undervegs stanset vi pi Roydland i Eigersund
for A se pi en koloni bergfrue (Saxifraga cotyledon) som vokste kloss ved alfarvegen. De
var i full blomst og et fascinerende syn der de
sto i granitt-sprekkene. Vi noterte oss ogsi
fagerperikum (Hypericum pulchrum), parkslirekne (Polygonum cuspidatum) og hengeaks

juvet

i

(Melica nutans).

Neste stoppested var Urdal i Sokndal for 6
se etter myrkongle (Calla palustrus). Dessverre
fant vi ikke denne, men noterte oss mjolkerot
(Peucedanum palustre) blant de andre vanlige
planter i vAtt lende.

A komme fram til Mdls-juvet var meget
strabasiost. Etter all nedbsren var bekkene
store og terrenget blaudt, slik at det delvis
ble en "vasse-tur". Mils-juvet er et omrAde

med

si i si uberort natur (vi si

ubetydelige

spor etter sau). OmrAdet har heller ikke vart
herjet av brann sA lenge folk kan huske. Vi
fant svart gamle og store furutrer og ritne
bjerkestammer med flere spettehull, samt
store, gamle og friske bjerketrar. Av annen
vegetasjon var der: hegg (Prunus padus), trollhegg (Rhamnus frangula), krossved (Viburnum

opulus), osp (Populus tremula), svartor (Alnus
glu t ino sa\, kristtorn (I lex aquifu lium), thgebar
(Rubus saxatilis), klokkelyng (Erica tetralix) og

hvit'variant av samme, bjornekam (Blechnum

idaeus), stornesle (Urtica dioica\

spicant), svartburkne (Asp lenium tric homane s),
rundsoldogg (Drosera rorundifulia), storfrytle
(Luzula sylvestris), legevintergronn (Pyrola

torskemunn (L inaria vulgai s).

ro

tundifolia), nikkevintergrorn (Orthilia secun-

da), hengeaks (Melica nutans),lundrapp (Poa
nemoralis), lyssiv (Juncus effu-ws), liljekonvalJ. (Convallaia majalis), maiblom (trfaianthemum bifolium), pors (Myrica gale), flel,kmarihind (Dactylorhiza maculata), skogfiol (Viola

riviniana), myrfiol (Viola palusfns) og tveskjeggveronik a (Vero nica chamaedry s).
PA hjemvegen stanset noen av oss pi Fotland

i

Eigersund. Der fant

vi en flott

bestand av

ormehode (Echium vulgare) og noen prakteksemplarer av blimunke (Jasione montana).
Haldor Bergsaker
.-23 . juli: Hovedekskursjon til Ryfylkeheiene.
Sandsa-hytta i Suldalsheiene var utgangspunktet

2l

for

ekskursjonen som hadde sin bakgrunn

r

kraftutbyggingen i Ryfylkeheiene. Ved UllaForre utbyggingen vil store arealer bli neddemmet, og de

i

l6 ekskursjonsdeltakerne onsket

studere deler av floraen for den forsvinner.
Kort etter ankomsten fredag ettermiddag var
deltakeme i gang med en oppvarmingsrunde i
de steile rasmarkene bak det gamle og frukt-

bare stslsomridet

vi

pi

StrApa-Sandsa. Der fant

lodnebregne (Iloodsia ilvensis), svarttopp
(Bartsia alpina), rynkevier (Salix reticulata),
hengjeaks (Melica nutans), enghumleblom (Geum ivale), marinskkel (Botrychium lunaria)
og gronburkne (Asplenium viride), Langs fiellfoten fant vi smibergknapp (Sedum annuum),
gulstorr (Carex flava) og sotstorr (C. atrofusca) og i fiellveggen vokste raudsildre (.Scxi

fraga oppositifolia) og fielltistel

(Saussurea

til
noen eksemplarer av bergjunker (Saxifraga
paniculata) som sto i full blomst. En forvirrenalpina). Med livet som innsats klatret vi opp

de bestand av hybrider mellom bergjunker og
bergfrue (Saxifraga paniculata x S. cotyledon)
ble ogsi studert. Vest for Verafossen fantes

skogsvinerot (Stachys sylvatica), liljekonvall
(Convallaria maialis) og sumphaukeskjegg (Crepis paludosa).

Blant en rekke oseaniske innslag kan nevnes
lyssiv (Juncus effusus), bjonnkam (Blechnum
spicant) og kystmaurc (Galium saxatile). I
torre urer fantes massevis av bringebar (Rubus

'

og

stedvis

Neste dag kjorte vi anleggsveien til Oddetjern, der vi delte oss i grupper som undersskte
3 forskjellige omrAder

:

I

omrAdet fra Oddetjern og sorover mot
Undeknuten og Undeknuthytta var der lite i
firure utenom trivielle arter som bjonnskjegg
(Sctrpus caespitosus), museoyra (Salix herbacea) og lyngarter. Et unnatak var noen
klatter med reinrose (Dryas octopetala) der

fyllitt var blitt liggende
oppi den glattskurte granitten som dominerer omridet. Hist og her lyste fjelltjareblom

noen flekker med

(Viscaria alpina) opp uansett hvor karrig jordsmonnet var.
Oddetjern var en overraskelse, med sliende

kontrast mellom sor- og nordside. Snsleier
med brearve (Cerastium cerastoides), morelyng (Cassiope hypnoides), dverggrAurt (Gnaphalium supinum), museoyra (Salix herbacea),
og ofte store innslag av mosearter var et typisk
trekk ved bakkene pi sorsiden av tjernet. Mellom vite sig med duskull (Eriophorum angustifolium) og fiellsyre (Oxyria digyna) li forbliste
knauser med blant annet bldlyng (Phyllodoce
coerulea) og greplyng (Loiseleuria procumbens).

Nordsiden av Oddetjern var den rake motsetningen

til

dette. l,angs vannkanten

li

et mer

eller mindre sammenhengende frodig

vegetasjonsdekke med hogstaudesamfunn, og mange

bide

varmekrevende og.kravfulle arter. Turt
(Lactuca alpina), skogburkne (Athyium distentifolium), kvitsoleie (Ranunculus platanifolius) og sjuskjare (Geranium sylvaticum)
fantes ofte i mengder. Ellers ble det blant
annet registrert kvitbladtistel (Cirsium heterophyllum), teieber (Rubus saxatilis), kranskonvall (Poly gonatum v er tic illatum), taggbr egne (Polystichum lonchitis) og fielltistel (^9aussurea alpirw).

Innslaget av arter som en vanligvis forbinder
med liglandet, var stort. Oddetjern ligger 936
m o.h., og nar en tar med i betraktningen at
de biologiske grensene gir betraktelig lavere
her enn lenger ost i fiellet, var det uventet i
finne hengieaks (Melica nutans), dvergmispel

(Cotoneaster integeffimus), hArstorr (Carex
capillaris), jonsokkoll (.4iuCa pyramidalis) og
til og med blomstrende liljekonvall (Convallaria majalis).
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Blant andre arter kan nevnes fiellbakke'
stjeme (Erigeron boreale), flekkmure (Potentilla crantzii), bjonnkam (Blechnum spicant\,
fielltimotei (Phleum commutatum), trefinger'
urt (Sibbaldia procumbens), marinokkel (.Ba

trychium lunaria), fiellskrinneblom (Arabis
alpina), smimarimjelle (Melampyrum sylvaticum) og setergrAurt (Gnaphalium norvegicum).
Langs smiL bekkesig sto mengder av fiellkvann
(Angelica archangelica subsp. archangelical.
Nir Blisjomagasinet med sine ca. 7O k:n'
er en realitet. vil det sti 110 meter vann over
dette omridet. I visshet om denne skjebne
ble det for en gangs skyld samlet planter
uten sktnsel mot bestandene. Floraen der er

fant vi omsider forklaringen pi i kampesteinene
nedunder fiellsiden: En stor helle har tjent som
stolshus her fame tider. At beitene mi ha
vart gode er det ingen tvil om. Pi myrdragene
fant vi sotstorr (Carex atrofusca\, gulstorr
(C. flnva) og myrhatt (Comarum palustre). I
vAte sig vokste fiellfiol (Viola biflora). At fis-

i

ken i vannet nyter godt av de naringsrike omgivelsene, kan han bekefte som midt i botaniseringen provde fiskelykken og halte opp 6
feite orreter pi en liten stund.
Fornoyde ekskursjonsdeltakere avsluttet tur'

en

sondag ettermiddag. Plantematerialet fra
ekskursjonen er gitt til den botaniske samlingen ved Arkeologisk museum i Stavanger.

allikevel dodsdomt.

Gruppen som gikk fra Oddetjern og over

Svene Bakkevig

Veneheia, langs nordsiden av Stovedalsvatnet,
og til nedre Moen, hadde den strieste turen,
men da de sent pi kvelden kom tilbake, kunne
de legge folgende arter pA langbordet som de

20. august: Til Sele pi Jeren, hvor vi hadde
satt stevne pi lcyststripa foran dagmerket pi
Tangarhaug. For en gangs skyld hadde vi fitt

ovrige deltakerne hadde benket seg rundt:

forhi.ndsomtale

i

Stavanger Aftenblad og invie bli med. Det ble ikke den
store oppslutningen som vi hbdde ventet, inen
det er likevel grunn til A overveie om man ikke

rabbestorr (Carex glacialis), hogfi ellskarse (Car-

tert publikum til

damine bellidifolin), tuearve (Minuartia bi'
flora), bekkesildre (Saxifraga ivuhis), tuve'
sildre (S. cespitosa), raudsildre (5. oppositi'
folia), gronburkne (Asplenium viide), tre'

bor gjenta forsoket,

fingerurt (Sibbaldia procumbens), breawe (Cera s t ium c era s t o ide s), grAstorr (C are x c ane sc ens),
lelltistel (Saussurea alpina), dvergjanme (Selagtnella sehginoides), blAlyng (Phyllodoce coe-

rulea), grepplyng (Loiselatria procumbens),
moselyng (Cassiope hypnoides) og reinrose
(Dryas octopetala).

i nevne alle artene
lopet av kvelden ble behorig studert ved
Sandsahyttens langbord, vi matte ta natten tii
hjelp for i fi dem alle inn i svulmende planteDet ville fsre for langt

som

i

presser.

Siste dagen, sondag 23. fuli, begynte gritt,
og ble etterhvert stadig vitere. Som avslutning
pA elskursjonen hadde vi et besok pi Buare'
kvelven, selv om den ikke direkte berores av
vassdragsutbygging. Bratte, sydvestvendte fiellvegger byr kalkplanter gode betingelser, og mot

den morke fiellsiden lyste det hvitt av bide
bergjunker (Saxifraga paniculata), bergfrue
(5. cotyledon) og utallige hybrider. Det var
A kunne konstaterc at innen det begrenseberyiunker finnes
utbredelsesomriLdet
ikke bare enkelte bestand, men ogsi massefore'
komster slik som pi Buarekvelven. Dette navnet

godt

de
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til

om ikke annet si for &
vi
utad
at
eksisterer.
vise
Vi ville se pi den typiske strandvegetasjonen
augustdrakt, men hovedmdlet var myrer og

i

vass-sig

et

-

stykke innenfor stranden, der et

omrAde pA ca. 650 mAl er

for

i

tatt ut

som avfalls-

Jar-regionen. Etter
oppfylling til et nivi 2-3 meter over det nivarende vil en fi tilfredsstillende drenerings'
plass

kommunene

forhold for jorddyrking. Omridet er tidligere

uttappet si langt ned som rf,d er, men resultatet
er ikke blitt tilfredsstillende pt grunn av sam'
mensynking av grunnen og tilgroing av de Apne
dreneringsgrofter.
Den pedagogiske delen av oppgaven var for-

delt

pi

foreningens medlemmer. Det

ble et

tverrsnitt av kyststripa med en karrig vegeta'
sjon av klengemaure (Galium aparine\, strandmelde (Atriplex littoralis), sandarve (Arerwria

serpyllifolia) ytterst

i

strandsteinene; sA sand-

dynene med trioen marehalm (Ammophila
arennria\, strandkveke (Elytrigia iuncea) og
strandrug (Elymus arenaria). Bakenfor her en
stripe med karrig lyngmark over steinraet:
forst strandreddik (Cakile maritima), og sL
strandtistel (Eryngium maritimum), - en ny
og for oss ukjent bestand, strandnellik (Arme-

ria

maritima), gieldkarve (Hmpinella saxi-

fraga) og en lang rekke vekster med smA naringskrav. Her var det ganske bra med bakkesote (Gentiana campestris). Et par steder pAviste vi hekseringer av sopp. Etter en stripe
med dyrket mark etter steinraet kom vi fram

til

myromridet. Her var kattehale (Lythrum

og talcrot (Phragmites communis\
de dominerende vekster, synlige pi lang avstand med sine karakteristiske farger og former. Etter alt regnet var selve myren for vit til
at vi kunne vAge oss langt ut, men i overgangen
til det tsrre landet var det rikelig med tiggersoleie (Ranunculus sceleratus), myrhatt (Comarum palustre), andemat (Lemna minor\
salicaria)

o.l.

Turen, som varte ca. 2 timer, var begunstiget av godt, varmt var: "ljost og linnt over
heilan Jar", si det ble til at de fleste droyet
ettermiddagen i ly av sanddynene med medbragt niste og kaffe.
Kolbein Arneson

Den irlige sopptur var planlagt til 24. september. Dessverre druknet soppturen ogsi i ar i
regn.

21 . februar: Dosent F.-E. Eckblad: "Bruk
av sopp i eldre tid, fra berserkene til Johan
Olsen Sopp". Foredrag med lysbilder. Fremmotte:21.
2. ma| Vit.ass. Jorn E. Bjorndalen: "En
svensk botanikers reise i Telemark 1839.
Lost og fast om folk, botanikk og kultur pA

landsbygden for i40 ir siden". Foredrag med
lysbilder. F rcmmstte : 12.
13. juni: 1. konservator Dagfinn Moe: "Ole

-

Bulls Plass en gammel hagerelikt". Foredrag
med lysbilder. Fremmstte: 12.

17. oktober: Vit.ass. Eli Fremstad: "Ore-

i Vest-Norge og i Trondelag". Foredrag
med lysbilder . Frcmrnsfic : 27 .
21. november: forstelektor Arnfinn Skogen:
skoger

"Streiftog i det midtnorske kulturlandskapets
vegetasjon". Foredrag med lysbilder. Fremmotte:31.
12. desember: Julemote. Aftenens tema:
Sor-ost England. Foredrag med lysbilder ved
Hikon Fottland og Hans H. Blom. Fremmotte:
16.

I lopet av 6ret ble det arrangert ett kurs for
lokalavdelingens me dlemmer :
3. og 10. mai 1978: Kurs i bestemmelse av

vire

vanligste kjuker. Antall deltakere:13.

Kursleder: Cand.real. Aase

S.

Hermansen.

Ekskursjoner 1978

23. april: Kryptogamekskursjon

Vestlandsavdelingen
Arsmelding 1978

i

Pr. 31.12.-78 hadde Vestlandsavdelingen

142

medlemmer, hvorav l0 livsvarige medlemmer,
116 A-medlemmer og l6 B-medlemmer.
Arsmste ble avholdt 21.1.-78. Det fremlagte
regnskap og irsmeldingen ble godkjent. Valget
gav folgende resultater:

Styre: Froydis E. Eikeland (formann), Olav
Balle (sekretrer), Inger Lise Kristiansen (kasserer, ny) og Bjorn Moe (styremedlem, ny).
Ekskursjonsnemd: Hans H. Blom (gjenvalg),
Bjorn Moe (ny) og Lars Sekse (ny). Revisorer
1978: Anne B. Njaa (gjenvalg) og Steinar
Handeland (ny). Som representant i hovedforeningens styre fortsetter Olav Balle, med
Froydis E. Eikeland som varamann.
I 1978 ble det arrangert 6 moter og 6 eks-

kursjoner. Motene ble holdt

All6st.4l.

i

Realfagbygget,

til

Mosnuken

Os. Bare 7 entusiaster motte fram i det regnfulle varet med tjukk t6*e. Vi reiste i bil til
Tosdal, der vi bega oss i vei opp et trangt elvegjel som forer opp til et stort myromride ca.
400 m o.h. PA nordsiden av gjelet finnes varmekjar edellauvskog, mens sydsiden er preget av

steile, fuktige berg med smAvoksen furu. Her
fant vi en utpreget oceanisk moseflora med

arter som Campybpus atrovirms (pelsmose),

C. fragilis, C. flexuosus, C. tlexuosas var.
zonatus, C. schwartzii, Dicranodontium denudatum, Hookeria lucens (drowringmose), RhaDdoweisia denticulata, Ulota hutchinsiae, Breutelia chrysocoma (gullhArsmose), Anastrepta
orchadensis, Mylia tayloii (rod muslingmose),
Douinia ovata, Bazzaniu tricrenata og Lepi

dozia pearsonii. Spesielt imponerende var noen
berg dekket med den vakre Dicranodontium
uncinatum og Hymenophyllum wilsonii (hinnebregne). Pi steiner i elva si vi skinnende tuer av
6)

Anomobryum juhceum, og pA skiferberg og
pi nitrogenfikserende knoller av Alnus glutinosa fant vi rikelig med Plagiobryum zieii.

Vi forlot si elvegjelet

og vandret opp gjennom

916or- og furuskog. kvermosesamfunn pi ritnende ved ble flittig undersokt. Vi si bl.a.
Nowellia curvifolia, Odontoschisma denudatum, Tritomarin exsectiformis og Lophocolea

heterophylla. Noen

smt skiferbranter

de vanlige rikmyrsartene ble demonstrert. Her

skal kun nevnes Cinclidium stygium (vanlig
gittermose) som ikke er vanlig i Bergensregionen, og Leiocolea bantriensis som vokste i et
sig.

Etter en vellykket nedtur, dro vi videre til
sagbruket ved Hatvik, der vi gjensi en gammel
lokalitet for Trichocolea tomentella (ullmose)
ved en bekk. I en liten askeli ovenfor fant vi
bergene vakkert kledd med Pterogonium
gracile og Neckera crispa (krusfellmose). Pi

vi til

sist Ptychomitrium

Hans H. Blom

21. mai: Virekskursjon til Smsrislia i Bergen.
Det mstte fra 20 deltakere, inkludert firbente
venner. Smorislia er en sydvendt lauvskogsli
som plantesosiologisk kan karakteriseres som
en vestnorsk, noe friskere parallell til de ost-

norske Alno-Fraxinetum-samfunnene (grioraskeskog).

Vi

studerte fuktighetsgradienten

fra

en

svartor-palisadeskog ved bekken i bunnen av
lia, gjennom svartor-askebestander til de owe,

torre partiene med alm som dominant

vi fant kvass-starr, skogsivaks og lodnestarr,
ingen av dem vanlige i omridet. Bide kvassstarr og lodnestarr er antakelig av antropogen
opprinnelse her, innfort med tysk korn under
krigen.
Hans H. Blom

inne-

holdt kolonier av Seligeria recurvata.
Til sist lop vi innover de rike myrene, der

stein i veikanten sA
polyphyllum.

uliginosus (f6r-tiriltunge). Videre besokte vi
noen smi sumper ved stallene p[ Skjold, der

i

tre-

skiktet.

Viraspektet, bestlende av hvitveis, vtrkil,
tannrot, jordnott, vanlig gullstjerne, virmarihand og kystmaigull ble behorig beundret, og
mang en bukett havnet nok ved middagsbordet
etter denne deilige vardagen. Av andre arter
skal nevnes : Stortveblad, storklokke, skogvikke,
skogstjemeblom, ramslauk, nyresoleie og skog-

starr. Av kryptogamer merket i oss Eurhynchium striaturn (stor moldmose) og Hylocomi-

11. juni: Urtetur til Voss, i samarbeid med
Nyttevekstforeningen. Turen starta fri Bergen med tog kl. 09.45, og kom i rute til Voss
kl. I I .03. Det hadde ikkje vore noka oppmuntring i fi frA Vervarslinga til dette tiltaket, og
innramminga var sure, kalde regnbyger med
skydekke ned over oyro. 6 deltakarar * leiar,
alle fri Bergen, var di ogst alt som dukka opp

pi

perrongen.

Det bar over jernbanebrua og oppover mot
Molstertunet. Alt ved vegkantar og langs
hagegjerde fann vi nokre matplanter som meir
sjeldan dukkar opp i Bergen: meldestokk, karve

og burot, forutan ein del meir velkjende:nesle,
skvallerkil, ryllik, lovetann, matsyre, vassarve,
engsmelle, kvit- og raudklover, kjempe, hoymol, geiterams, marikApe, vinterkarse, jordbrer,
bringeber, nyperose og raudhyll. Vi kika ogsi
pi ein rotstokk hji den gamle medisinplanten
tepperot.
Fri Molstertunet bar det rett oppover lia
med kurs for ein berghamar. Vi merka oss
nokre vanlege skogsplanter, m.a. den vondtluktande skogsvinerot, teplanten lekjeveronika,
salatplanten gauksyre, og skogsalat, som vi fann
vel beisk til salat. Vi merka oss ogsi at det var
mykje glimmerskifer i jorda, som hadde god
rirne og med frodig planteliv.

Vi broytte oss gjennom

villnisset medan

regnbygene gjekk over til siperegn. Akkurat
di framlegg om matpause vart artikulert, oppdaga vi ein saueheller med snu plass til vir ekspedisjon. Matpausen vart ogsi nytta til fotografering, og til litt n&rare studium av saueheller-planten gisefot og nitratplanten brennenesle.

og

Opphaldsver, og vidare klatring opp mot ufsane. Britt stod bergmynten der, vir kung og
norske oregano, aktuelt pizzakrydder. Den

den euoceaniske laven Pseudocyphellaria thouarsli (brun skottelav).
Pi tilbakeveien si vi en lokalitet for Lotus

var diverre ikkje komen i blomst, men det var
bakkemynte (Satureja acinos), som hadde vel
si sterk krydderlukt. Elles var det litt for auga

um brevirostre som dominerte skogbunnen,
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og: bergfrue i blomst, berggull og hengeaks.
Vi samtala om litt av kvart botanisk: om almen.
som nett var i ferd med i sleppa dei forste
seglfly-fruktene, om livskrav og livslop hjA
bergfrue, og vi provde i sji i lupe korleis
stjernehtr ser ut hji berggull.
PA nedturen stogga vi i Molstertunet og fekk
med oss ei omvising i 2-3 hus der. Utanfor
veggen stod ogsi litt, kvann, som vi friskna
opp kjennskapen til.
Si var det passe tid til toget kl. 16.58 frn
Voss.

verdenskrig.

Ekskursjonen var en stimulerende blanding
av Bergens historie, kulturhistorie og botanikk.
Per

9. september: Sopptur til Nordstrono. Det regnet og var gritt. Likevel var det mott fram
16 voksne og 3 barn. Terrenget var lite oversiktlig med mye skog. Det ble en hyggelig tur,
og vi fant litt mat alle sammen. Da vi skulle
hjem, var en av deltakerne forsvunnet. Men
unnsetningsekspedisjonen

Bjarne Spangelo
13. juni: Gamle Bergenshager. lBder: Professor
Knut Fagri. I det vakre sommerv&ret samlet
l5-20 deltagere seg ved Christinegaard der
forstekonservator Herteig velvillig lot oss bese
hageanlegget. Fagri orienterte om hagens historie, og piviste rester av gamle beplantninger
fra tidligere beplantningssystemer.
Siden begav vi oss mot Gamle Bergen mens

Fregri ga en livlig og interessant skildring av
bruksforhold, veisystemer, grenselinjer etc. i

Sandviken i garnle dager. Vi beundret vakre
Rhododendron-beplantninger, og krop inn i

krattene bak det tidligere Stidmannske barnehjem der det enda fantes rester av de trar som
Ole Irgensen plantet der ca. 1900. Sarlig fremtredende var noen store kastanjer. Botanisk
mer interessante var et par trar som liknet
svert pi Quercus ceris, men som nok horer

til

den hybridsvernen som kalles Q. x hispanica.

Dette er de eneste eksemplarer som meg bekjent forekommer i Bergensomridet, muligens
ogsi

i

Norge, og de bor tas bedre vare

pi

enn

n6.

Pi

veien utover

til

Gamle Bergen beundret

vi den store apeskrekken (Araucaria araucana)
pA Brodretomten og to vakre naverlowr (Acer
campestre). Vel fremme fortalte Fagri om
hageanleggets utvikling fra Tonnes Rolfsens
romantiske anlegg fra begynnelsen av 1800tallet av hvilket det fremdeles finnes rester.
Fra sonnen Rasmus' tid (slutten av hundreiret)
stammer noen ekte kastanjer og et morbartre
(Morus alba). Det siste er det eneste som er
kjent i Bergens-omridet, men er nf, i en sorgelig forfatning. Den storste overraskelsen for
undertegnede var et flott eksemplar av llex

pernyi som

mi ha vart

plantet etter

siste

M. Jorgensen

fant

vedkommende

raskt.

Rorsoppene og slorsoppene var i majoritet.
Smorsopp, steinsopp og skrubber ble det mye
mat av, selv om steinsoppene ofte var angrepet

av den gule rorsoppsnylteren, Sepedonium
chrysospermulfi, oE mitte kastes. Piggsopp,
vanlig kantarell, traktkantarell og gtrl trompetkantarell var det ogse en del av.
Hvit fluesopp ble funnet og sendt rundt ved
samlingen til slutt, og gransket av alle. Gallerorsopp, beskrorsopp og blodrorsopp ble vist.
Den lille slimmorkelen ble oesi funnet.
Maria K. Stavdal

l.

oktober:

Til

Gullfiellet. Med privatbiler

kjorte vi inn til Osavann. Derfra fulgte vi stien
opp til Redningshytten. Pi denne strekningen

si vi Cryptogramma crispa (hestespreng),
Lycopodium selago (lusegras), I. clavatum
(myk krakefot) og Z. annotinum (stri krikefot).
Gullfiellet bestAr av saussurittgabbro. Litt
syd-ost for Redningshytten hvor stien dreier
mot nord, og fiellet heller mot syd, blir gabbroen noksi skifrig. Her kom vi inn i en Dryashei. Den mi karakteriseres til i vere noksi
artsfattig. Men noen av de faste folgerne var pi
plass: Selaginella sehginoides (dvergjamne),

Tofieldia pusilla (bjornbrodd) og Juncus
triglumis (trillingsiv). Litt lengre oppe sto
noen kolonier med Polystichum lonchitis
(taggbregne).

Pi avbliste knauser fant vi de tre lyngartene
Phyllodoce caerulea (bl6lyng), Loiseleurin procumbens (greplyng) og Cassiope hypnoides
(moselyng), samt Juncus trffidus (rabbesiv),
Lycopodium alpinum (fielljamne) og Sibbaldia
procumbens (trefingerurt).
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Ca. 700 m o.h. snudde vi og gikk ned langs
vestvendt fiellskraning. Her sto Oxyria
dig,tna (fiellsyre), Polygonum viviparum (harcrug), Sedum rosea (ro*mot), Saxifraga stelhris (stjernesildre), S. aizoides (gulsildre), Bartsin
alpina (svuttopp) og Antennaria dioica (katte-

en

fot).

Vi gikk rundt det lille vannet som ligger ved
Pi myren her sto Juncus squatrosus
(heisiv), J. ftlifurmis (trndsiv), Carex bigelowii
stien.

(stivstarr), C. echinata (stjernestarr), C. panicea
(komstan) og C. oederi (beitestarr). Ute i vannet var det en del rosetter med Isoetes.
Det var lavt skydekke under ekskursjonen,
men for det meste oppholdsver. Si de 9 deltakerne var vel ture da de kom hjem.

pi nesten 50.
Folgende moter har

oppmote

vart arrangert:

30. januar:

Hovedfagsstudent Arve Elvebakk: "Glimt fra Olands flora - inntrykk fra
en hovedfagsekkursjon sommeren 1977".
Vit.ass. Tor Tonsberg fortalte under kaffen fra
en lavekskursjon i de ostlige deler av USA.
27. februar: Cand.real. Thyra Solem: "Wheeler Orchid Collection, Indiana, USA".

3. april: Professor Ulf Hafsten: Graninnvandring, klima- og bosetningsforhold i jernalderen".

Under kaffen ga professor Olav Gjarevoll
spredte glimt fra et Kenya-opphold.
23. oktober: Avdelingsgartner Jarle Meland:

"Island sett med en gartners oyne". Rolv
Hjelmstad presenterte under kaffen samtlige

pi Svalbard.
20. november: Amanuensis Terje Klokk:
"Flora og vegetasjon langs Gaula og andre

Saxifraga-arter

Bjom Moe

i Trondelag". Under kaffen viste hovedfagsstudentene Arne Jakobsen og Mats Nettelbladt bilder fra henholdsvis Finnmark og
Brekken/svenskegrensen.
elver

Trondelagsavdelingen
Arsmelding 1978

Pr.3l.

desember 1978 hadde Trondelags-

avdelingen 186 medlemmer, av disse er 3 livs-

varige, 156 A-medlemmer og 27 B-medlem-

14. desember: Amanuensis Arne Rosvik:
"Fra Seychellene".
Foredragene har vart ledsaget av lysbilder
eller transparenter. Etter foredragene har det
vert hyggelig samv&r med servering.

mer.

Arsmotet ble avholdt 27. februar 1978. Ekshursjoner 1978
Det ble fremlagt irsmelding og regnskap for
1977 som ble godkjent uten kommentarer. 28. mai: Kryptogamekskursjon til Ytteroya i
Bide formann, nestformann, sekreter og ett Levanger. 30 deltakere. Varet var noe varierav styremedlemmene sto pi valg. Nestfor- ende, men stort sett bra. Mye av tiden ble brukt
mann Lucie Kjelvik hadde frasagt seg gjen- til i studere kalksteinsomridene mot vest. der
valg, og styrets forslag pA Bjorn Srther ble kalken stir i bratte styrtninger mot sjoen.
Oppe i Sandstadkammen er det ogsi et forlatt
enstemmig vedtatt. De ovrige styremedlemmer ble enstemmig gjenvalgt. Styret fikk der- kalkbrudd, der store mengder gulsildre (Saximed folgende sammensetning: Rolv Hjelm- fraga aizoides) har gjort invasjon. Kalktelg
stad (formann), Bjorn Sather (nestformann), (Gymnocarpium robertianum) fantes i styrtKjell Remman (kaserer), Inger Gjarevoll ningene. Ellers var det kryptogamene som fikk
(sekretar), Dordi Kletten (styremedlem) og mest oppmerlcsomhet her. Av kalkelskende lav
Sigmund Sivertsen (styremedlem). Jarle Kristiansen og Arne Langoien ble gjenvalgt som
revisorer, og ekskursjonskomiteen sto ikke pi
valg.

I lopet av 6ret har det vert arrangert 4 ekskursjoner, 3 dagsekskursjoner og I hovedekskursjon over 6 dager. Det er blitt holdt 6

i Foredragssalen ved Det Kgl.
Norske Videnskabers Selskab. Museet. Mstene
har vert godt besokt, med et giennomsnittlig
moter, alle
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ble sarlig notert kalkbeger (Cladonia pocillum),
Peltigera leucophlebia (en av artene i gronnevergruppen), skAllaven Solorina saccata og svampskillav (S- spongiosa). Den siste vokste i store

i bunnen av det gamle kalkbruddet.
Her fantes ogsi en ptfallende rustsopp, Melampsora lini, p?t vill-lin. Av sopp ellers kan
nevnes rsdt elgbeger (Inermisia aggregata),
skarlagen virbeger (Sarcoscypha coccinea),
flatmorkel (Discinn perlata, pi en ritten stubbe,

mengder

noe umoden), teglkjuke (Daedaleopsis confra-

limbosperma)

pi

snorikere steder. Videre mot

gosa) og oretunge (Taphrina amentorum).
PA gran fantes rikelige mengder av groplav
(Cavemulaia hultenii) og skrukkelav (Plo-

med enkelte almetrpr og litt varmekjer flora
forovrig. Her sto det bl.a. en del tannrot (Den-

tismatia norvegica).

taia bulbifera).

Av moser i omr6det ved Sandstadkammen
kan nevnes noen fi: Barbula icmadophila,
kalk-fiermose (Ctenidium molluscum), planmose (Drsfichium capillaceum), stor klokkemose (Encalypta streptocarpa), Eurhynchium
kyst-sagmose (Fissidens crtstutus),
Gymnostomum aeruginosum, rottemose (,Iso-

stiatum,

thecium myurum), vanlig fellmose (Neckera
comp lanata), krus-fellmose

(N. crispa),

W ?ke -

fotmose (Rhytidiadelphus loreus), vanlig vriemose (Tortella tortuosa), videre Cololeieunea
calcarea, Leiocolea collaris, Phgiochila porelloides, Platydictya jungermannoides og Scapania calcarea.

Pi tilbaketuren ble det stopp nar Rovik der
det bl.a. vokste Physconia enteroxantha (brundogglav-gruppen) og Physcia aipolia (rosettlav)
pA almetrar langs veien. Almelia ovenfor var
sterkt preget av tri,kk og beiting. Det ble ogs6

en kort stopp i Vannsvika der det var en fin
forekomst av marinokleblom (Primula veris),
og der ogsi filtkongslys forekom pi bergene.
Kalk-raggmose (Anomodon viticulosus) vokste

i berglendet ovenfor veien.
Ved ferjeleiet pi Hokstad ble det en del
venting i ks. Strandbergene var sterkt preget
av torke, men med en morsom flora, bl.a. var
det ganske rikelig av broddbergknapp, (Sedum

for "Oslofiordelementet" som ikke er serlig vanlig i Trondelag. Her vokste ogsA den overveiende fiellarten
labbmose (Rhytidium rugosum) og koppermose (Bryum alpinum) som er mer kystbetont.
reflexum), en representant

K.L

Flatberg

25. juni:

Til

T.

Tonsberg

Storlidalen

i kksvik.

Skardsaunsetru

et parti med

S-vendte skrenter

Den S0-vendte lia i Storlidalen var stor, men
lite innslag av alm og andre lovtrar. Vi
valgte derfor i bruke ettermiddagen pA kryptogambotanisering i Ramslia. Tilbake mot veien
passerte vi rikere myrdrAg med bl.a. engstarr
(Carex hostinna) og loppestarr (C. pulicaris).
I Ramslia, som tidligere har vart gjenstand

med

for

ekskursjon (cf. Blyttia 34: 146, 1916),
kunne vi plusse pA et par karplanter: Junkerbregne (Polystichum braunii) meget sparsomt
i hoystaudene, skogstarr (Carex sylvatica) pA

en traktorvei og den noe

spesielle bregnen

Dryopteris austriaca var. willeana . Det er uvisst
hvilken art den er n&rmest beslektet med, men
den svarte farven pi midtribben og hovedner-

I Nord-Trondelag er den
tidligere kjent fra Finsas-skogen i Snisa.
Ellers karakteriseres Ramslia av hoy fuktighet, noe lawegetasjonen ogsi berer preg av.
Lav med kystpreg var solvnever (Lobaria
ampli ssima\, vanlig blafiltl av (Parmelielh plumbea) og brun blareglye (Collema nigrescens).
Rike forekomster av Pannariac6er og ytterligere
Lobaria-arter som lungenever (I. pulmonaria)
og skrubbenever (L. scrobiculata) minnet ogsA
om et fuktig klima. Det samme gjorde rikt
vene er karakteristisk.

fertilt materiale av brun korallav

(Sphaero-

phorus globosus) pt bjork.

Ekskursjonen, som skulle vart dagsekskursjon, utviklet seg videre med overnatting i telt

S. Sivertsen

ved Ramslielva, der vi fikk en strilende mandag
morgen. Mens de owige returnerte til byen, dro
Sivertsen innover til Riaunet og botaniserte inn
til Riakammen og Kvembolet. Det skyet etterhvert til og ble regn. Ved veikant nedenfor Rian

pi

sto kvitkurle (Leucorchis albida), en art som
ikke ofte treffes i Trondheimsfiord-omridet.

Det ble

forhind regnet med liten deltakelse

denne

datoen. 3 standhaftige dro over fiorden i nydelig ver. Biler ble parkert ved Ramslielva nar et
myrdyrkingsfelt innenfor KrAkmoen. Her kun-

ne rikelig amerika-mjolke (Epilobium

adeno-

caulon) sees i kanalsystemene. Den har spredt
seg sterkt pi Fosen i senere tu. Det ble botanisert innover mot den vestre Krrikmosetra

(349) i noksA alminnelig terreng, spesielt kan
nevnes rikelig med smortelg (Thelypteris

Riakammen viste seg A ha ganske omfattende
almevegetasjon i S-skrenten, preget av fuktige
forhold. BlAveis (Hepatica nobilis) fantes oppe i
skrenten, den mangler oyensynlig i Ramslia. Ellers fantes det meste av det man venter i finne i

almelier i omrAdet, men heller ikke noe utover
det. Heiene innover til Kvembolet sivel som
skogliene der inne var lite spennende, floristisk

sett.

Rolf Hjelmstad

Sigmund Sivertsen
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15.-2I.

juli: Hovedekskursjon til Owe Namlite makelige opplegget gjorde at

dalen. Det

bare 3 gjennomforte turen, nemlig T. Kristensen, Gamvik, A. Garthe, Tr.heim og lederen,
S. Sivertsen, Tr.heim.

Etter kjoring Trondheim

Skorovatn

gikk vi inn mot owe Nesia om ettermiddagen
15.7. i meget dArlig var. Inn mot og forbi

overste Nesivatn typisk gronnsteinsterreng

med mager heivegetasjon og noe rikere fukt-

med omfattende forekomster av
blankstarr (Carex saxatil^); ogsi vierstarr
(C. stenolepis) ble funnet. Mykrapp (Poa
flexuosa) fantes ved damhus N for Ov. NesAvatn. Etter vatnet ble kuperingen noe sterkere med litt mer variert fiellflora av vanligere arter. Kalkkonglomerat i ostsiden av
Tjuahkere, og i sorsiden ble flora og vegetasjon meget rik. Leir ble derfor lagt i ly for
nordvest-kulingen under en avsats med myrtust (Kobresia simpliciuscula), ny for Namdalen. Neste dag gjennomgiende fint ver,
botanisering over Tjuahkere der det var rikelig med urtelier og Dryas-vegetasjon med bl.a.
rundbelg (Anthyllis), reinmjelt (Oxytropk
lapponica), grannarve (Minuartia stricta), agnorstarr (Carex microglochin) og satermjelt
(Astragalus alpinus). Der var ogsA en god del
vegetasjon

hoystaudevegetasjon,

iser i

bjorkeliene ned

mot vatnet sor for hyttene, der stortveblad
(Listera ovata) forekom, oB mye kvitsoleie
(Ranunculus platanifolius) og skogmarihind
(Dactylorhiza fuchsii). Ogsi ballblom (Trol-

lius) var rikelig sammen med kranskonvall,

torhjelm og kvitbladtistel.
En kveldstur sor for vatnet ble noe strevsomt p.g.a. et vanskelig fremkommelig terreng
(tversgiende, kantstilte bergarter med stup over
kilometerlange strekninger). Noe granitt, og en
del gronnstein, men ogsA en del kalkkonglomerat som gir grunnlag for omfattende Kobresiaenger mellom ovre Nes6vatn og Gaajsjaevrie.
Opp mot NesApiggen er konglomeratet noksA

snobetont uten sarlig velutviklede Dryas-

heier, selv om det finnes litt reinrose pt knausene. Meget vakre partier omkring elveutlopet
fra Gaajsjaevrie og i tjonndalen vestenfor.
Tilbaketuren fra Nesi-vassdnget 17.7. forcgikk langs en ostligere rute enn innmarsjen, men
Gaajsjaevrie ble ikke besokt. Bra ver. Mye
triviell vegetasjon med magre knauser og middels myrdrag. En del jokelstarr (Carex ruftna) i
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snsleiene. Nordost for Rundtjonna konglome-

rat med en del fine partier med Dryas-hei,
men tydelig mindre artsrikt enn Tjuahkere.
Fjellmarinokkel (Botrychium boreale) ble funpi en avsats. Turen videre via Nappholet

net

til

Skorovatn var preget av noksi triviell flora

og vegetasjon, med enkelte

litt rikere myrsig

innimellom. Krysslister ble tatt opp for 5 x 5
km ruter her som under resten av ekskursjonen.
Om kvelden etablerte vi oss i leiet hytte pi
SeterAsen i Royrvik, et sted- som passet godt
for opplegget. Her hadde det vart plass tiL
mange om nodvendig.

Dagsekskursjonen 18.7. ble lagt ostover i
Huddings-dalforet og innover Leemtsenvuemie

(Lybekkdalen) mot grensen. Det er et karstomrAde med underjordiske bekkelop, der tilfeldige oversvommelser i vinterhalviret gjor at
vegetasjonen i bunnen av dalforet kan vere litt
spesiell. Ellers er hoystaudevegetasjon dominerende, med f.eks. enorme mengder kvitsoleie (Ranunculus platanifollns) over kilometerlange strekninger. De fi kalkbergene som finnes er stort sett skygget av skogen, og myrdannelse pA karsten har ikke funnet sted. Pi en
bekkekant ble dvergmaure (Galium tiftdum)
funnet. Bakkemyrene over karsten pi nordsiden ble gitt over pi tilbaketuren, og engmarihlnd (Dactylorhiza incarnnta) ble funnet
sparsomt. Vi var ogsi langt nok ost til at rypebunke (Vahlodea atropurparea) forekom her og
der. Den synes stort sett 6 unngi kalk.

19.7. ble ekskursjonen lagt til omrAdene
nord for Namsvatnet. Det hadde regnet sterkt.
om natten, og morgenen var dyster, men utover formiddagen ble det nydelig var. Med bit
ble vi skysset til demningen. Nedovgr langs det
delvis torrlagte elvefaret var det en del

litt

krevgulsildre
(Saxifraga aizoides) sterkt preg piL strendene.

ende pionervegetasjon, isar satte

Siden ble ruten lagt opp en kalkis og innover
til Karivatn. Av arter ikke notert for Borgefiell
nasjonalpark og som her ble funnet like utenfor
kan nevnes: skogmarihand (Dactylorhiza fuch-

sii), knereverumpe (Alopecurus geniculatus,
n&r demningen), breiull (Eriophorum latifolium), musestarr (Carex scandirwvica), trollbar (A c ta ea spicata), bergskrinneblom (Arabis
hirsut a), sandskrinneblom (Cardaminop si s a r enosa, ved demningen), krattfiol (Viola mirabilis), skogfiol (V. riviniana), bergfrue (Saxifraga cotyledorz), tysbast (Daphne mezereum),

gjokbsyre (Oxalis acetocella), olavsstake (Moneses uniflora), skogsvinerot (Stachys sylvati-

ca), legeveronlka (Veronica officinalis), glattveronika (Veronica serpyllifulia ssp. serpylli'
folia), nyserellik (Achillea ptarmica, n&r

demningen) og hestehov (Tussilago farfara).
Det ble liten tid til stsrre botanisering i Klsvfiellet, str noe nytt ble det ikke, men vi fikk i
alle fall sett fiellkveke (Roegnerin borealis)
som i Nord-Trondelag hadde sin forste kjente
lokalitet her. Den skulle vi finne igien neste
dag, og dessuten er den i det siste blitt funnet
ogsA

i Tromsdalen i Levanger.

Den siste dagselskursjonen ble lagt til riksgrenseomridet nord for Limingen. Varet var
dystert med regn fra morgenen av, men etter-

hvert ble det anstendig og tildels helt fint.
Denne ekskursjonen ble relativ lang, i lopet av
dagen tilbakela vi ca. 30 km i variert terreng.
De smA fiellrabbene langs grensen hadde tildels

frn Dryas-vegetasjon, best pA Stoerrevaartoe
og Garmoenessie. Det forste stedet fantes

bl.a. Roegneria borealis (se ovenfor) og lodnebergknapp (Sedum villowm), den siste ny for
Nord-Trondelag. I bakkemyrer ved Rodik-

har tidligere vart pit Solendet, sist sommeren
1964. Solendet naturreservat er godt botanisk
kartlagt, og hensikten med ekskursjonen var
i presentere reservatet og det skjotselsarbeid
som pigir. Ekskursjonen startet fra Dalbua
nordost i reservatet, og vi gikk vestover langs

til de store kjeldeomridene. Derfra
til de store ipne myromridene og
via Mittilauva til Dalbua.

gamle stier

gikk vi ned
returnerte

Vi

pi

de viktigste vegetasjonstypene og
i disse. Innen reservatet er det
kartlagt 12 orkidearter. Den rikeste orkideblomstringen var ferdig, men fortsatt var det
eksemplarer t finne av de fleste artene. ResulsA

artsinnholdet

tatene av slAtt og rydding de siste tre i.rene gAr
tydelig fram pi Solendet. Over 200 daa er ni
slitt og ryddet innen de ostlige delene av reservatet. Landskapet trer fram som et tpent parklandskap med spredte trer av bjork etter at
slitt og rydding er utfort. De rike engsamfunnene og myrkantene der en enda ikke har rukket
A rydde og sli, preges av kratt av bjork og vier.
Slittebuer og loer som er i ferd med i restaureres, ble ogsA oppsokt. Fortsatt stAr det noen
gamle stakkstenger som vitner om tidligere

vatnet ble bl.a. funnet fjellmarihind (Dactylorhiza pseudocordigera) og breiull (I'nbphorum latifolium), 670 m o.h. er ganske
hoyt for den siste i Trondelag. Enda hoyere
ble stortveblad (Listera ovata) funnet, den sto
i S-skrenten av Rodikklumpen vel 750 m o.h.
Over Garmoenessies Dryas-sktenter gikk det
relativt hurtig etter en idyllisk kafferast i dalen
i tidlig kveldssol. Helt spesielle funn ble ikke
gjort. Herfra gikk tilbaketuren relativt raskt
langs V-siden av Limingdalen som ikke bod
pA de helt store plantelokaliteter, men en

tiders virksomhet

interessant, rundstarr-lignende tridstarr-hybrid
ble funnet like ost for Engelsbahke i et myromride der bide rundstarr (Carex rotundata)
og Carex rostrata var. borealis fantes. Ellers var
de to krysslistene for dagen ganske artsrike,
alt tatt i betraktning.

barnas frvd

Tilbaketuren til Trondheim 21.7. ble avbrutt av en liten botaniseringsstopp i Sanddsldalen i almliene der.
Sigmund Sivertsen

6. august: Til Solendet naturreservat i Brekken,
Roros. 20 voksne deltakere. derav 6 svensker.
Dessuten deltok 3-4 barn. Botanisk Forenine

i

marka. En av de svenske

deltakerne hadde tidligerc y&rt med pi slAttearbeid i utmarka pi svensk side av grensen. Ho
fortalte om utmarksarbeid, og bl.a. om reising
av hoystakk som synes A ha blitt utfort pi
saflrme

miten

som

i Brekken.

Pi

ekskursjonen deltok ogsi landbruksfolk
og naturvernkonsulenten. i Ssr-Trondelag. Formilet med fredningen og nodvendigheten av A
verne et se stort omride som Sslendet (3000
daa) ble drsftet.

Det var fint ver under ekskursjonen, og til

fikk vi se flere flokker med rein.
Asbiorn Moen

Nord-Norsk avdeling
Arsmelding 1978

Pr. 31. desember 1978har Nord-Norsk avdeling
av NBF 65 medlemmer. hvorav 57 A-medlemmer, 6 B-medlemmer og 2livsvarige medlemmer. Foreningen har fAtt overfort fra andre

avdelinger

5

A-medlemmer.

I

A-medlem er

9l

overfort fra Nord-Norsk avdeling, og 2 nye
A-medlemmer er innmeldt i 1978.
Pi Arsmotet 26. januar fikk styret folgende
sammensetning : Sigmund Spjelkavik (formann,
gjenvalg), Viktor Johansen (nestformann, ny),
Reidar Elven (kasserer, gienvalg), Liv Molster
(sekreter, ny), Inger Auranaune (styremedlem), Tormod Lunde og Ivar Andersen (vararepresentanter, nye). Da Inger Auranaune flyttet fta Tromso ved slutten av vArsemesteret, har
Tormod Lunde fungert som styremedlem fra
starten av hostsemesteret. Lokalforeningens
representant i hovedstyret av NBF er fortsatt
Karl-Dag Vorren. Han har ogsA vart lokalforeningens revisor. Ekskursjonskomite: Harald
Mehus, Oystein Normann (ny), Jostein Jevningen.

Det har vert avholdt 4 styremoter, 5 ordinare medlemsmoter samt Arsmste og ekstraordinart irsmste. PA det ekstraordinere 6rsmotet ble kontingenten for A-medlemmer
hevet til 50 kr.
Hovedekskursjonen skulle egentlig ha gitt
til Sandoya i Troms, men for fi meldte seg pi
slik at ekskursjonen (dagstur) gikk til Henriktind i stedet. I tillegg har det vert arrangert
2 urteturer og 2 soppturer i samarbeid med
Botanisk avdeling pA Tromso Museum. Pt
begge urteturene var det bra med deltakere,
flest ikke-medlemmer av Botanisk forening.
Soppturene var det ogsi god oppslutning om,
40.50 deltakere hver gang til tross for dirlig
v&r.
Foreningen har i lopet av Aret gitt ut 2 num-

mer av

informasjonsbladet "Polarflokken".

26. januu: Arsmote. Valg. Sommerminner

ved Reidar Elven, Kjell Moen, Sigmund Spjelka-

vik, Ivar

Andersen,

Viktor

Johansen, Ola

Skifte og Liv Mslster.
16. februar: Professor Olav Gjarevoll: Plantegeografiske og plantesosiologiske problemer
i Alaska.
13. april: Ekstraordinart fusmote. Kontingentforhoyelse. Dosent Frans Emil Wielgolaski:
En reise i New Zealand.

25. mai: Vit.ass. Jorn Erik Bjorndalen: It
never rains

in

nikers paradis

-

Ekshursjoner 1978

l. juli: Til Henriktind i Balsfiord. 3 deltakere.
Henriktind ligger pi ostsida av fiorden mellom
Laksvatn og lakselvdalen. Hovedtoppen gfu
opp i l2l9 m o.h. og bestir.av glimmerskifer,
mens det mot nordvest er partier med kalkrike
bergarter. Fra veien er fiellpartiet lett kjennelig
med bratte hamre og stup like ovafor skoggrensa.

Vi parkerte ved lykta pA Tomasjordnes og
fulgte Tomasjorddalen oppover. Nederst i dalen, like ved elva, var det innslag av ore-strutsevingskog med mye skogstjerneblom i full
blomst og ellers urterik bjorkeskog. Lengre opp
i dalen'var det partier med rikere myrer med
bl.a. breiull og gullull (Eriophorum latifulium
og E. brachyantherum).

I

dette omridet ble

ogsi funnet en starr som er blitt bestemt'til en

hybrid mellom svartstarr og taigastarr (Carex

x media). Denne er sividt vi forelopig
vet, ikke angitt tidligere fra Skandinavia.

atrata

Omtrent midt i dalen gikk et bredt skoglsst belte ned fra vestsida av Henriktind, et
resultat av store og sannsynligvis hyppige snoras hver vinter. Det lA fortsatt mye sno igjen
ved elva. Langs stien her ble kvitstarr (Carex
bicolor) funnet; ny lokalitet for Troms.
Vi fulgte rasomridet opp pe fieflet for vi
fortsatte innover dalen, og underveis ble forholdsvis mange arter registrert. I kalkomrAdet,
ca. 450 m o.h., vokste ogsi en n&t slektning
av skjorlok, nemlig Cystopteris regia. I Lid's
flora blir denne regnet som en underart av
skjorlok (Cystopteris fragilis ssp. alpina), men

blir

av

enkelte regnet som en "god" art.

Da vi startet turen. hadde vi tenkt i rekke
over rasmarkene under stupene. Dette rakk vi
dessverre ikke denne gangen,

sjolve topp-partiet stAr igjen

si rasmarkene

til

og

neste ekskur-

sjon.

Southern California. En botaeller

- ?.

18. oktober: Konservator Ola Skifte: Inntrykk fra et besok i Ghana. Utt om floraen og
andre forhold i landet.
30. november: Vit.as. Klaus Hoiland:
92

Flora og vegetasjon pi Lista.
14. desember: Julemote: Sommerminner ved
@ystein Normann, Reidar Elven, Ivar Andersen,
Sigmund Spjelkavik og Viktor Johansen.

Sigmund Spielkavik

7. og 14. juni: To urteturer, arrangert av foreningen i samarbeid med Tromss Museum.
Formilet med turene var i spre kunnskapen om

vire ville planter som kan nyttes i

hushold-

ningen.

Museet var utgangspunkt for turene. Ruten
var lagt gjennom deler av Folkeparken for sdL A
avslutte i fiara. Det ble gitt orientering om
plantenes sammensetning, si som proteiner,
vitaminer, mineraler osv., samt betydningen
av et okt vegetarisk tilskudd til vArt kosthold.
Det ble gitt opplysninger om neerstiende arter
som kan forveksles, Samt giftige planter som
ikke mi nyttes til mat. Nyttige tips var ogsA A
fi om bruken av plantene, og det ble demon-

strert en rekke arter som egnet seg til mat,
krydder og te. Tid for innsamling, tilberedning og oppbevaring ble ogsi tatt opp.
Begge turene var godt besokt. Deltagere
fra foreningen var det fA av, men det var fint
i registrere at responsen "pi byen" var stor.
M.a.o. et populart tiltak som kan fore til en

okt aktivitet og storre

medlemsmasse

i

fore-

ninga var.

Gode turledere var konservator Brynhild
Vorren og museumslektor Harald Mehus.

Arunelding 1978 for Fondet til dr. philos. Thekla Rewolls minne

i

Fondets. styre har 1978 hatt folgende sammensetning: professor Georg Hygen, NLH, As (oppnevnt av Norsk Botanisk Forening), provisor Hanne Melvaer, Oslo (oppnevnt av Norges Apotekerforening og Norges Farmaceutiske Forening), amanuensis Kari Henningsmoen, Universitetet i
Oslo (oppnevnt av Kirke- og Undervisningsdepartementet).
Den disponible del av rentene for 1977 ble utdelt etter ssknad, se utlysning i Blyttia 1978
s. 45. Belopet, kr. 900,-, ble delt mellom tre personer; to av dem fikk stotte til feltarbeide (hovedfagsoppgave), den tredje til deltagelse i botanisk ekskursjon.
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Anders Johnsson: Bialogiske klokker. Livets
dognrytmer. Universitetsforlaget, Oslo, 1978.

BOKANME LDELSER

Pris kr.

Rolf

Nordhagen: Norsk Flora. Illustrasjons-

bind, hefte 4. Tegninger av Miranda Bodtker.

H. Aschehoug & Co., Oslo, 1979. 306 + XIV
s. Illustr. sv.-hv. Pris heftet kr. 88,-.

Nok en del av professor Rolf

Nordhagens

store verk med illustrasjoner av alle norske
karsporeplanter og blomsterplanter foreligger

i

disse dager, med tegninger av tofrobladete
fra og med korsblomstfami-

blomsterplanter

til og med erteblomstfamilien i den sekvens v6re vanlige floraer benytter. Pa 306
helsides. illustrasjonssider gis dels habitustegninger, dels detaljtegninger av 338 arter samt
lien

en rekke intraspesifikke taxa.

De tre fsrste heftene av dette illustrasjonsbindet er blitt omtalt samlet i Blyttia tidligere
(se Blyttia 1970 s. 263).Hva som der ble fast-

sl&tt, kan trygt gjentas for hefte 4. Miranda
Bodtkers tegninger er noyaktige, vakre og detaljrike, og, ved samarbeidet mellom illustrator

og botaniker, absolutt botanisk korrekte.
er fsrt i-iour etter Flora

Nomenklaturen

blitt vesentlig mer "moderne" enn i de to forste

Europaea (riktignok

er den

dermed

fta 1944 og 1948).
Norske botanikere, fagbotanikere og
studenter sAvel som amatorer, vil onske denne

heftene

verdifulle tilveksten til vir botaniske litteratur
velkommen. Gode avbildninger sier sA meget
mer enn selv mange ord om hvordan en plante
ser ut, og illustrasjonsbindet av "Norsk Flora"
vil ha sin naturlige plass i bokhyllen hos enhver
som er interessert i vir flora.
For de kommende delene av illustrasjonsbindet foreligger en stor del av tegningene
allerede ferdige. Forhipentlig vil det, pA tross
av professor Nordhagens bortgang, kunne la
seg giore i fi sivel resten av illustrasjonsbindet
som den nye utgaven av floraens tekstbind,
som han ogsi arbeidet

pi, fullfort.
Per Sunding

48.-.

Hva kan forklaringen varc pL at planter som
viser utpreget dognrytme i for eksempel npning/
lukking av blomstene eller bevegelse av bladene,

fortsetter med disse dognbevegelsene ogsi
etter at de plasseres enten i kontinuerlig lys
eller totalt morke? Hvordan kan vi forklare
at utpreget dagaktive dyr fortsetter med aktivitetsrytmer til "rett" tid selv i kontinuerlig
morke, eller at nattaktive dyr fortsetter med
L vme aktive i den perioden som tilsvarer
natten selv om de plasseres i kontinuerlig lys?
Det kan ikke vare inntrykk utenfra som er
irsaken, for en kan godt, for eksempel ved en
kunstig lys- eller morkeperiode, forskyve fasen
slik at den blir ute av rytme med den ytre
dognfasgn, men likevel fortsette som en ca.
24 timers rytme.
Organismene mi selv vare istand til A mile

tiden, men hvordan? Hvordan er slike "biologiske klokker" konstruert, hvordan virker de
og hvilken funksjon har de? De benyttes blant
annet til i bestemme den noyaktige dag- eller
nattlengde, noe som er av avgjorende betyd-

ning

i

forbindelse med tidspunkt

for

vekst-

start om viren, tidspunkt for blomsterdannelse,
tidspunkt for inntreden av hvile om hosten osv.
De spiller ogsi en avgjorende rolle nir det
gjelder dyrs orienteringsevne. Hvordan finner
mauren veien tilbake til tua, eller bien tilbake
til kuben? Hva med fuglenes fenomenale orienteringsevne?

Hva med mennesket og biologiske klokker?
Eksisterer det virkelig A- og B-mennesker, og
kan dette i tilfelle ha noe med biologiske klokker 6 gjore? Hvorfor vikner vi ofte rett for
vekkerklokken ringer?
Hva skjer nir mennesker plasseres under
helt isolerte forhold og selv kan regulere dognet
uten noen som helst pivirkning utenfra? Hvordan reagerer vir biologiske klokke pi lange flyreiser? Enn pi skiftarbeid?

Alle som er interessert i noen av disse
sporsmtlene anbefales i lese Anders Johnssons bok, som gir oss et innblikk i de biologiske klokkers fascinerende verden.

I tillegg til ting nevnt ovenfor, belyses ogsi
en rekke andre interessante fenomener, og det
95

Blyttia 37:95

-

IOO;1979

og middelalder til dagens aviser og
I langt mindre grad bygger

hele munner ut i et forsok pt i forklare hvordan en biologisk klokke kan tenkes A fungere.

fra

Boka er relativt lettlest og krever ingen
spesielle forkunnskaper, hverken ntr det gjelder
fysikk eller biologi. Skal det trekkes frem noen
svake punkter, mA det varc at enkelte av registreringsdiagrammene sannsynligvis vil oppfattes
som litt kompliserte og tunge a fe tak pi for en
leser som ikke tidligere har vert i kontakt med
slike diagrammer.

forfatteren pA levende meddelere.
Etter en kort innledning er stoffet

.

Knut Siegel

V. J. Brondegaard: Folk og flora. Dansk etnobotanik. Bd. 1. Rosenkilde og Baggers Forlag,
Kobenhavn, 1978. 340 s. Ill. D.Ift. 190,65.
Etnobotanikken beskjeftiger seg med alt hva
folk flest, altsi ikke-botanikere, har brukt
planter til, hva de har visst og trodd og tenkt
om dem, samt plantenavn. Denne vitenskapsgrenen har hatt pifallende mange dyrkere
blant fagbotanikere i Danmark, Sverige og
Norge, sikkert prosentvis flere enn i andre land.

Sarlig for Sveriges vedkommende kunne en
tenke seg at Unnds eksempel har betydd en god
del, - det har sA 6 si gjort etnobotanikken til en
aktverdig beskje ftigelse for fagbotanikere, mens
det i andre land til dels har vert rynket pA nesen av den. Men dette er ikke tilstrekkelig som
forklaring. Det kan bl.a. ogsA ha spilt inn at
tradisjonen, spesielt i Norge og deler av Sverige,
har levd lengre frem mot vAr tid enn i de fleste
andre land. Det kan ogsA ha betydd noe at botanikere her i Norden ofte fra bamsben av har
hatt personlig kjennskap til den gamle muntlige tradisjonen og de gamle arbeidsmitene, de har sA i si vert bide aktorer og iakttakere
mens de i andre land har vart bare det siste.
Den danske, og dermed hele den nordiske
etnobotaniske litteraturen har ni fatt et nytt,
vektig tilskudd gjennom Brondegaards verk.
Det skal komme i fire bind, hvorav det forste
foreligger.

Forfatteren

(f.

1919) har som freelancer

siden krigen produsert et stort antall artikler
om etnobiologiske emner.
Det store verket som ni kommer, er resultat
av tredve Ars innsamling og registrering av stoff
fra trykte kilder og arkiver, og spenner i sin tid
96

saga

skjonnlitteratur.

ordnet under slekter eller arter

i

i boken

systematisk
rekkefolge. Ordningen er noe elastisk, slik at
iLlegras, f.eks., blir behandlet under alger.
Plantenavnene fAr relativt liten plass (de er
jo ogsi nylig blitt utforlig behandlet av Johan

Lange

i

"Danmarks plantenavne"). Ellers

vi vite om allslags folkelig bruk

fir

av planter,

tro

og overtro, barneleker, folkemedisin, og en
mengde sitater fra skjonnlitteratur.
Litteraturlisten i Bd. I bestar av 1020 numre. Mange av dem omfatter flere titler (a, b osv.)
av sarnme forfatter. I teksten er det for hvert
underavsnitt under den enkelte art (det kan
gjelde fra en del av en spalte til flere spalter)
kildehenvisninger til numre i denne listen. Det
er et praktisk system, og plass-sparende; det
kan trenges, for kildehenvisningene i verket
som helhet skal lope opp i ca. 28 000.

Illustrasjonene er ikke nummererte, men i

hele verket skal det bli ca. 1100 av dem. alle i
svart-hvitt. De er svart forskjelligartet. En del
er plantebilder, dels fotos, dels nye eller gamle
tegninger; andre er av kulturhistorisk interesse,
men stundom er relasjonen til vedkommende
plante temmelig svak, som f.eks. n6r et bilde

pesten i Kobenhavn
har fAtt plass G. 75) fordi brennende
einer ble regnet som vern mot smitte; portrettet av brygger J.C. Jacobsen (s. 117) er illustrasjon til bygg fordi byggmalt er ristoff for ol;
en (forowig ypperlig) tegning av en hest (s.
204) er illustrasjon til Allium fordi "hvidlog
var et universalmiddel mod de fleste kreatursygdomme"; et bilde av en havflate med et
fartoy langt ute (s. 278) skal illustrere at
"egetommer anvendes bl.a. til skibsbygning".
Fordi teksten i dette bindet nesten ikke
byr pi hypoteser eller konklusjoner er det lite
i ta opp til diskusjon pi dette tidspunlt. Det
kan kanskje skje nAr hele verket foreligger.

av liktransport under

lTll

Her bare et par bagateller:

Under Betula (s. 238) nevnes at blant de
yngre runer var det "et tegn for rwud (nod)"
og et annet "for traeet (eller birkeris)". Det
er vanskelig A forsti hva naud kan ha med

bjork A gjore. Den andre av de to runene
kan muligens ha fAtt sitt navn, bjarkon, av
ordet for bjork, men sikkert er visst ikke

dette. - Under fellestitlen "store og navngivne
ege" (s. 292-313) omtales 286 slike eiker. Av
dem har 16 navnet Kongeegen, men under to
av bildene av en og samme eik ved dette navnet
stir ikke hvilken av de seksten det dreier seg om.
For utgivelsen av dette verket har vart oppnevnt et "prasidium" av ti fremstiende spesia-

lister pA forskjellige omrider. Spesielt aktive
ved utgivelsen har professor Johan Iange og
folkloristen mag. art. JsmPt.s vart. Okonomisk
bistand har vart gitt fra seks av de store danske
fond og stiftelser.

Verket har

sA

bred kulturhistorisk interesse

at en kan spi det en stor avsetning i Danmark.
I Norge bor det anskaffes av flest mulig av de
mange institutter som arbeider pi et av de
mange felter som grenser inn pA verkets vide
fagomride.
Ove

Arbo Hoeg

tradisjoner og historie. For eksempel nevnes v&rordtak om dyr under kapitlet om klima, mens
storre kapitler om jakt og fiske setter zoologien

inn i en for folk flest kjent

sammenheng.

Den siste delen av boka er viet bygdenes tradisjon knyttet til plantelivet og skrevet av Ove
Arbo Hoeg. I tillegg til i bruke mange interessante opplysninger fra sitt enorme materiale og
fra sitt store verk "Planter og tradisjon" (Oslo
1975), knytter han stadig sine opplysninger til
de nedtegnelser Wilse pA annen halvdel av 1700-

tallet giorde om samme emnet. Dette gir framstillingen perspektiv, og gir leseren innsikt i plantenes betydning i bygdene for og opp mot vir
tid. Her finnes si mye interessant stoff knyttet
til bygdenes flora og historie, at kapitlet mi
v@re en gullgruve

for alle interesserte.

Totalt er denne delen av bygdeboken for Askim, Eidsberg og Trogstad si oversiktlig og greit
skrevet at den burde ha appell

til sivel lokalbe-

folkning som andre som har interesse for vir
natur.
Heggen og Froland

-

Fellesbind

for

bygdene

Askim, Eidsberg og Trogstad. Forste del av
annet halvbind. Mysen 1978. Geir Hardeng
og Atle Haga: Miljotyper, plante- og dyreliv.

Rune Halvorsen

Ove Arbo Hoeg: Tradisjon om vekster.

Med denne lille boken som skal dekke plante-

og dyreliv i kommunene Askim, Eidsberg og
Trogstad i Ostfold, har forfatterne klart i legge
fram et omfattende materiale pA en oversiktlig
og populrer mite,, I forste del av boken behandles naturhistorie, miljotyper og plapte- og dyreliv. Vi blir forst presentert for botanikere og
zoologer som har gjort undersokelser i omridet. Det viser seg da at omridet ikke er blant de
som biologisk sett er best undersokt her i land-

et; noe som har fort til at forfatterne har
mittet nedlegge et enormt arbeide med feltregistreringer og med i skaffe til veie opplysninger fra folk i bygdene. Vi fir innledningsvis
en grei oversikt over naturgrunnlag og plantenes
og dyras innvandringshistorie. Dette danner
grunnlaget for kapitlene om plante- og dyregeografi og miljotyper. Ved siden av at stoffet

er presentert pA en faglig bra mite, er dette
ogsi gjort si oversiktlig at folk i bygdene
skulle kunne kjenne seg igien og kunne fi
fullt utbytte av det. Hele tiden settes stoffet
inn i en naturlig riunme, nemlig bygdenes

O. Hsst & H. Berggren: Sydfrukter. Eksotiske
frukter og gronnsaker. J.W. Cappelens Forlag
A/S, Oslo, 1978. Illustr. farver. Pris innb.
kr.39,-.
Utvalget av fremmede frukter og gronnsaker i
v6re butikker er i dag et ganske annet og meget
mer rikholdig enn for bare et ti-Ar siden. Og den
som reiser litt, gjor atter andre nye og spennen-

de bekjentskaper

pi

fruktmarkedene

i

frem-

mede land. Den foreliggende boken, en ny
handbok i Cappelens naturserie, tar for seg et
utvalg av slike sydfrukter og fremmedartede
gronnsaker, omtaler plantene de stammer fra
og deres hjemsted, hvor de dyrkes og hvordan
de anvendes. Her kan man finne informasjon
i tekst og bilder om kiwi og kaki, cherimoya

og

johannosbrodtre, mangostan

og

balsam-

agurk, og mange flere. Farvetegningene, utfsrt av Harry Berggren, er usedvanlig delikate

og tilsvarende bra reprodusert. Den
originalutgaven er

til

pi

danske

en god mite bearbeidet
norsk av amanuensis Eva Mahre Lauritzen.
Per Sunding
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O. Polunin, A. Huxley & P. Sunding: Middelhavstlora. NKl-forlaget, Oslo, 1978. 266 s.
Illustr farver & sv.-hv. Pris innb. kr. 78.-.
Middelhavslandene lokker som turistmAl. For
de fleste turister er kanskje solen, vinen, folkelivet og de historiske minnesmerkene det viktigste. Men enten hun/han er spesielt interessert
i planter eller ikke, vil en norsk turist bli slitt
av hvor forskjellig Middelhavsomridets vegetasjon er i forhold til hjemme. Mange undrer seg
nok pA hvilke planter det er som gjor vegetasjonen og kulturlandskapet si serpreget.

"Middelhavsflora", oversatt av Anne-Marie
og Per Sunding og bearbeidet av Per Sunding,
vil gi svar pi mange av de sporsmil en bota-

nisk interessert turist mitte ha. Ogsi for

be-

sokende med utpregete botaniske interesser
vil boken gi en nyttig oversikt over vegetasjonen og en innforing i planteartene.
Boken beskriver over 600 arter. Dette tallet
er i seg selv ikke sil rent lite, men representerer
bare et nennsomt utvalg av en flora som anslags.
vis teller 14 000 arter. Utvalget er foretatt med

utgangspunkt i turistens behov: de mest ioynefallende, vanligste og mest interessante plantene
er tatt med, mens planter med svert lokal utbredelse eller et uanselig utseende er utelatt.
I den norske utgaven er det imidlertid lagt
noe storre vekt pA A presentere vegetasjonstypene enn i den engelske originalutgaven.

Den norske utgaven er blant annet supplert
med fotografier som viser de fire viktigste

vegetasjonstypene. Vegetasjonskapitlet gir en
fin generell innforing i omridets planteliv.
Norske plantenavn er tatt med i den utstrekning slike finnes. Beskrivelsene av plantene er fyldige, si mulighetene for identifikasjon er ganske store. Dertil er omtrent to

tredeler av artene illustrert, noe som ytter-

til A gjore boken egnet som oppslagsbok. En fagterm-oversikt letter tilegnelsen
av teksten. I beskrivelsene inngAr ogsA verdifulle opplysninger om utbredelse, voksested
og blomstringstid. Sist, men ikke minst, er det
opplyst om plantenes bruk og betydning bide
i tidligere tider og i vire dager. Disse tilleggsopplysninger gior boken bide morsommere
ligere bidrar

og mer interessant enn en vanlig flora. Imid-

lertid mangler det som karakteriserer floraer
flest, nemlig nokler.
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Bokens format er hendig, omslaget er dertil
smuss- og vannavstotende. Slik sett egner boken

seg ypperlig som reiselektyre. Papirkvaliteten

er imidlertid dirlig, bide for tekst og strektegningens vedkommende, men uten at dette
egentlig gir utover kvaliteten pn trykkbildet.
Fargeillustrasjonene er trykket p[ meget
bedre papir og er giennomgiende av god kvalitet. Men noen av fargetrykkene, i hvertfall i
anmelderens eksemplar, er skjemmet av it
fargene er forskjovet i forhgld til hverandre,

dette gjelder bl.a. nr. ll9-125, som dermed
blir diffuse.
Selv om kulturen i Middelhavsomridet er

gammel og utforskningen av plantelivet startet
opp allerede i oldtiden, er enkelte deler av omridet i vire dager helt uten, eller med svart
mangelfulle, florahindbsker. Boken vil derfor
vere nyttig som en introduksjonsbok for botanikere som er ukjente med Middelhavsfloraen.
Men boken vil nok forst og fremst dekke behovet for en enkel guide til plantelivet for mer
vanlige turister med interesser utenom antikken, badelivet og vinen. Forfatterne har daogsi
gitt klart uttrykk for at dette er hovedhensikten
med boken. Den anbefales.

Liv Borgen

A. Pedersen & J. Vasshaug: Floraen i farger 2.
Alger, hv, moser, bregne-, snelle- og krdkefotplanter. H. Aschehoug & Co., Oslo, 1978.
313 s. Illustr. farve & sv.-hv. Pris innb. kr. 80.-.
"Floraen i farger", den forste av senere si mange illustrerte norske smtfloraer, dekket et utvalg av vire vanligste blomsterplanter. Den har
fAtt et nyttig tillegg, "Floraen i farger 2",
som dekker sporeplantene inklusiv karsporeplantene, men eksklusiv soppene som jo andre
hindboker tar seg godt av. Boken bygger pA
en tilsvarende svensk farveflora, og farvebildene er de samme som i denne, mens forfatterne
har stAtt helt fritt ved utarbeidelsen av beskrivelsene og teksten i denne norske utgaven. Ca.
680 arter av de nevnte plantegruppene er om-

ni

talt, derav nesten halvparten lav. Artene er
gruppert i naturlige okologiske grupper i og
med at de forskjellige naturtyper danner hovedinndelingen i boken.

- korrekt i navnebruk
nir det gjelder utbredelsesdata

Tekstdelen er god,

og up-to-date

og senere tids nyfunn. Bortsett fra det som ligi grupperingen etter vegetasjonstyper, gis
ingen bestemmelsesnokler; bildene er det viktigste i denne boken. Carin Ax'farvetegninger,

ger

av ca. 500 av artene, er gjennomgiende utmerkete og - i den grad det lar seg gjore for
disse kryptogamene - letter arbeidet med i
finne riktig navn pi det man har samlet. Rekke-

folgen av illustrasjonene har vart gitt i og
med den svenske originalutgaven, og forfatterne av den norske utgaven har dermed ikke
kunnet gjore noe medlvisse underlige plasseringer av enkeltarter, annet enn 6 gi en eventuell konigering i tekstdelen. Det er siledes
med en viss forskrekkelse man finner blank-

burkne (Asplenium adiantum-nigrum) som
fiellplante, mens fjellbjorkeskogens snemillav (Parmelia olivacea) angis som en fattigmyr-art.

Moser, lav og alger har vert vanskelige
plantegrupper for amatorbotanikeren i sette
seg inn i pi grunn av mangelen pA egnete
popularfloraer. "Floraen

i

farger

2"

nordiske mosefloraene har enten vart for
store (les: for kostbare), eller for smi og tilfeldige i artsutvalget, eller har vart for lavlandspreget og har manglet fiellets arter.

Watson's moseflora

er ni blitt gjort

enda

mer aktuell og lettere tilgjengelig ved at den

(i form av annenutgaven fra 1968)

paper-back-utgave,

til

er utgitt i
en avgjort overkomme-

lig pris. Noe over 300 av de vanligste og viktigste engelske bladmose- og levermose-artene
beskrives, de fleste av dem ogsi hoyst aktuelle
hos oss. Nomenklaturen virker undertiden noe
gammeldags, uten at dette skaper store problemer. For hver art gis gode okologiske angiv-

elser, utbredelsesdata er det derimot dirlig
med. Mer enn 200 av artene er avbildet i
instruktive strektegninger.
Watson's engelske moseflora er lett i bruke
for en nybegynner og vil kunne vare nyttig

som en forste guide

til

mosenes interessante

verden ogs6 i vart land.
Per Sunding

dekker

et tydelig behov og vil sikkert kunne
anspore mange til h ta fatt pi denne delen av
viir planteverden, - det kan jo ogsi til dels
gjores til Arstider da det er lite annet 6 finne.
dermed

Per Sunding

E. V. Watson: British Mosses and Liverworts.
2. ed. Cambridge University Press, Cambridge,
1979. 495 s., illustr. sv.-hv. Pris heftet g 9,95.
Watson's "British Mosses and Liverworts"
utkom forste gang i 1966 og har siden fungert
som en god og nyttig veiviser til mosene, i vid
forstand, for amatorbotanikere og studenter pi
de britiske oyer. Britiske amatorbryologer har
det hele tatt vrert gunstig stillet med bestemmelseslitteratur, med Dxon's "Student's Handbook of British Mosses" (1924) og Macvicar's

i

"The Student's Handbook of British Hepatics" (1960), i tillegg til den foreliggende
boken. OgsA for norske botanikere interessert

i

moser har flere av disse gode og giennomillustrerte bokene kunnet vare nyttige hjelpe-

midler ved mosebestemmelser. De aktuelle

Tor-Henning Iversen (red.\ Cellen. Struktur
funksjon. Universitetsforlaget, Oslo - Bergen
Trondheim,1978.294
s. Pris heftet kr. 97 .50.
-

og

Boken er en omarbeidet og utvidet utgave av
"Plantecellen" som kom i 1974. Den forrige
utgaven var den forste larebok pi norsk innen
faget cellebiologi. At dette fagfeltet nA lar seg
dekke i lereboks form av norske bidragsytere

er et stort skritt framover for biologisk forskning og undervisning her til lands.

Atte forfattere har bidratt, hver innen sitt
spesialfelt. De fleste, Tor Beisvig, Barbro
Gullvig, Tor-Henning lversen, Egil Magne
Ophus, Helge Reinertsen og Harald Skar, horer
hjemme ved Universitetet i Trondheim. To forfattere har en annen bakgrunn, Morten Motz-

feldt Laane fra Universitetet

i

Oslo og Leif

Trygve Olsen fra Kristiansand Larerskole.

Bokens kapitler dekker cellens ulike organeller, deres struktur, funksjon, samspillet

mellom dem og metoder

til i

Det er lagt vekt pi i vise

analysere dem.
sammenhengen

mellom strukturene i cellen og de metabolske
prosesser som foregir der.
Det er i forste rekke plantecellen som blir
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bohandlet. Men relevrnt stoff ang&nde dyrecollen er trukket inn. Morten M. Iaane, som
har arbeidet mye med den primitive cellen i
sin forskning, har et kapittel om mikroorganismer og et om evolusjonen til dcn euloryote
celle. Disse kapitlene bidrar til I gi resten av
stoffet i boken et videre perspektiv.
Boken er forst og fremst ment som liprebok for grunnfagsstudenter i biologi. De mange
instruktive illustrasjonene vil giore den wart
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godt egnet til dctt? formdst. Den er samtidig
sl detaljrik at den vil vare et brautgangspunkt

for hovedfagsstudenter som arteider med ultrastnrktwer hos planter- Som oppslagsbok vil
dcn vcre uunnrrcrlig blde for toknikere og
forskere ved cellebiologiske og molekylerbiologiske laboratorier.

Liv Borgen

ItYU.BOK
Anders Johnsson

BIOLOGISKE KLOKKER

Mange opplever stadig at de vAkner noen minutter for
vekkerklokka skal ringe, som om kroppen hadde en
innebygget klokke. Vi kan alle se blomstene Apne seg til
samme tid hver dag, for straks 6 f6 besgk av insekter.
Det viser seg at de fleste organismer har en evne til 6
nviteD hva klokka er. Disse
"biologiske klokkene" styrer

prosesser i naturen, hos plante4, insekter og hoyerestaende
dyr. Anders Johnsson viser gjennom en rekke eksempler

fra dagliglivet hvordan mennesket har innebygget tidsrytmer som vanskelig lar seg endre. Forfatteren gir en
spennende innforing i hvordan virkningene av de .biologiske klokkene' i naturen er kartlag! og hvordan
forskerne forklarer disse mekanig;mene i naturen.
Anders Johnsson er professor i biofysikk ved Universitetet

iTrondheim.

l|nlunr$llBl$ffiffiffiffimffimffi

Rolf Nondhagen
NORSK FLORA

Nytt hefte - hefte 4 - foreligger nd!
Illustrasjonsbind med tegninger av
Miranda Bodtker

Ti{ligere foreligggf . 9e. tre forste

heftele bundet iett bind. Nar dette
enestflende verket er komplett, vil \ \\ri"^
-*-hver eneste norsk plante vere med.

OTANKEI<cRS

Tankekors er en ny serie som tar sikte pA 6 fange opp emner som
ellers faller utenfor dognflue-debattene
Tankekors vil inneholde bsker fra forskjellige fag og livsomrAder,
uten 6 stille unodvendige krav til bakgrunn og erfaring
T
DET

VITENSKAP OG
SKAPEhIDE
MEI\NESKEBILDE
MENI\IESKE
Orn Henri Bergsons filosofi Charles Peirce og den
amerikanske pragmatisme
Kr 38,Kr 45.)an Brage Gundersen

VTIEN

VIRKELIGHET

OG LYKKE
Filosofiske problemer

oldtiden og
Kr 55,-

INGEN HAR STORR.E

KIIf,RLIGHET.

.

.

Fra fohannesevangeliets

fesusbilde

Ift 55.-

Ole Berg

HVOR DEMOKRATISK?

fra

Et essay om det norske

middelalderen politiske system
I(r 45,-

TANKEI(ORS . En serie i filosofi, samfunns- og miljosporsm6l
UNTVERSITETSFORLAGET
5

Fra
Johan

P.

Olsen (red.)

Politisk organisering
Administrasjonens politiske rolle, interesseorganisasjonene, distriktsmotsetninger og internasjonale p6virkninger
er fenomener som i liten grad er kartlagt og systematisert
av forskere.

Denne boka forsoker d skissere et perspektiv som ogs6

kan fange opp disse pdvirkningsformene, slik at vi kan
fii en oket viten om forholdet mellom politisk organisering
ivideste forstand og de beslutningersomtreffes p6 vegne
av det offentlige.

208 sider. rc 67,50

I

v6rt samfunn ser vi stadig flere eksempler p6 sammen-

koplinger mellom okonomi

og politikk.

Bedriftenes

skjebner avglores ikke bare p6 markedet, men iforvaltningen, i regjeringen og i organisasjonene. Bedriftene
selv blir istigende grad politiske aktorer. Bidragene idenne
boka 96r delvis p6 tvers av tradisjonell maktforskning ved
at det integreres kunnskaper og metoder fra en rekke
fagom16der.
248 sider. t<r77,50
Per Legreid/Johan P. Olsen

Byrikrati og beslutninger
En studie av norske departement

To grunnleggende sporsm6l blir droftet: Hvilke forhold
p6virker tjenestemennene n6r de treffer beslutninger? og : Har tjenestemennenes avgjorelser
avgjorelser gjennomslagskraft
overfor
overfor politiske myndigheter og isamfunnet?
364 sider. Kr l22,OO
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232 sider. Kr 59,50
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