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Sweet chestnut

Eli Fremstad

Botanisk institutt
Boks 12
50.14 Bergen

For mang en nordbo er kastanjer noe man helst figurlig
raker ut av ilden. Men noen kjenner dem ogsA fra mer
velassorterte frukt- og grannsakforretninger der de til-
bys som en delikatesse utpA hosten, som ,,en duft fra
den store verden". Etter hvert blir ogsA mange av oss
mer hjemmevante i sorligere egne, og stadig flere stif-
ter bekjentskap med kastanje enten som matrett eller
ute i det fri som skogstre og landskapselement.

Slekten kastanje (Castanea) omfatter 5 arter; alle trer
med utbredelse i tempererte strok pA den nordlige
halvkule. I Europa finnes bare 6n art, Castanea sativa,
et staselig, ca. 30 m hoyt tre med grov, rillet eller nett-
aktig oppsprukket bark og avlange, blanke, opptil 25
cm lange blad med kvasse tenner. Den kalles ogsi ofte
for ekte kastanje eller edelkastanle for A markere at det
ikke dreier seg om hestekastanje (Aesculus hippocasta-
num) som overfladisk sett har frukter som minner om
ekte kastanje, men ellers ikke er beslektet med oenne
pi noen mAte. Mens hestekastanjen har frukter med
flere fro, har ekte kastanje notter, d.v.s. frukter med
hardt skall som ikke Apner seg av seg selv og bare rnne-
holder ett fro.

Kastanje til harer bakefam i I ien (Fagaceae). Blomstene
er 6nkjannete. Hannblomstene sitter ordnet i smA
grupper pA lange, smale rakler (fig. lA). Ved basis av
hannraklene eller i egne blomsterstander finner en de
enkle hunnblomstene. Til vanlig sitter 2-3 hunn-
blomster sammen innenfor et felles hylster, kupula.
som under fruktmodningen blir tykt og tett besatt av
grove, sogar grenete og sterkt stikkende pigger. Kupula
er lysende gulgrann, og under gode vekstforhold blir
den opptil 10 cm bred (fig. lB). NAr fruktene er ner
modne - det skjer i oktober - sprekker kupula opp
med 4 fliker og avslorer de tre nsttene. Slik nattene sit-
ter etter hverandre pA rad, fAr to av dem €n flatside,
mens den midterste fAr to flatsider. Alle nattene krones
av hunnblomstenes dusk av grifler.

Blomstring skjer si sent som i juli, lenge etter at
bladene er foldet ut. I denne tiden er det svart lett I
Blyttia 4i:33-36; 1983

lokalisere ethvert blomstrende individ ettersom de tall-
rike gulhvite hannraklene synes pi lang avstand. De
gulgronne fruktene gjar at kastanje er like ioynefallen-
de i skogsbildei om hosten. Bestavningen skjer ved
hjelp av en lang rekke insekter, men kanskje mest ved
biller. Som lokkemidler virker b6de hannblomstens
farge, dens nektar og duft. Pollenspredning ved vind
kan alltids inntreffe, men er av underordnet betydning.

Kastanjeplanten vokser sent det forste tiAret, dernest
raskt til den er 40-50 Ar gammel, sA igjen langsomme-
re. Trer som har gode betingelser, kan bli 600 ir gam-
le. Enkelte kjemper i Sor-Europa antas A vare betydelig
eldre. Blomstring skjer, noe avhengig av miljoforholde-
ne, forste gang mellom 20- og 60-Arsalderen. Ved hugst
viser kastanje stor evne til regenererin g, ogfra en stub-
be slAr det ut flere jevnbyrdige stammer.

Utbredelse og miljokrav
Kastanje er en varmekjer art som horer naturlig hjem-
me i Ssr-Europa og Lilleasi a (fig.2), men som for sA
mange nytteplanter er det delte meninger om hvor den
forekommer spontant (naturlig), og hvor dens fore-
komst skyldes mennesket. En art med sA mange an-
vendelsesmuligheter er naturligvis blitt plantet langt
utenfor sitt opphavelige utbredelsesomride. Mange
steder hvor den med sikkerhet er blitt innfart, opptrer
den i dag som fullstendig naturalisert.

I Nord-Europa finnes kastanje bare som parktre
(f.eks. i Nygirdsparken i Bergen og Botanisk hage p6
Tayen i Oslo). I Storbritannia er den dessuten olanter
for vedens skyld. Det britiske klimaet gjor derimot
dyrking for nattenes skyld til en usikker affere. I Franr-
rike og Sor-Tyskland gir det straks bedre, og her ran
kastanje spre seg ved egen hjelp, d.v.s. at den fAr spire-
dyktige fra. I store deler av det sorlige Mellom-Europa
er den med all sannsynlighet innfort av romerne, men
til enkelte distrikter, f.eks. Tessin i ssrostre Sveits, kom
den ifolge pollenanalytiske undersokelser allerede i

neolittisk tid eller bronsealder. Her og mange andre
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Fig. l. A:Kastanjemeci hannr.rkler,B:irukter.C:palina,D:skogbunnenikastanjeskogerharonetykkelag.rvstro.Brldene
er tatt.rv Eli Fremstad i juli og september 1982 i Midt- og Nord-lt.rlia

steder sor for Alpene utgjor kastanie en viktiS del av

skogsbildet, enten i blandingslavskoger eller i ren-

bestander. Klimaet me v€re vintermildt 08 relativt

sommervarmt med en lang vegetasjonsperiode med

noksa rikelig fuktighet. Det inneb;erer at den unnviker
Sor-Europas torre, sommerhete lavlandsomrider, men

trrves godt i submontane-montane omrider der som-

mertemperaturen er noe lavere enn i lavlandet, oB

nedboren er rikeligere. Hoydeniviet hvor kastanje tri-
ves best varierer med det regionale klimaet. I nordlige

omrider har den sitt optrmum mellom 300 og 700 m

o.h., sorover gir den gjerne hoyere, i enkelte strok opp

til 1300-1400 m. Mens den er bide varme- og fuktig-

hetskrevende, er kastanje til gjengjeld noysom med

hensyn til jordsmonn. Den gAr for A vere direkte kalk-

skyende, men under visse betingelser gir den ogsi pi
kalkrikt substrat. Som regel finnes den dog pi kalk-

fattig, surt jordsmonn dannet av sandavleiringer, sand-

stein, porfyr, granitt eller gneis.

Anvendelse
Kastanieved er hard og holdbar og spesielt motstands-

dyktig mot vete. Selv om den splintres lett pA langs,

har den en lang rekke anvendelsesmiter: Som byg-

nlngstommer, mobelvirke, til redskaper og husgerAd,
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gjerdepSler, stotteverk for andre nytteplanter, f.eks.

vinranker og humle, til vintonner, samt til trekull og

fyringsved osv.

Kastanlenotten bestir egentliS av to tett sammen-

oakkete froblad som er stinne av opplagsnaring: ca.

44ol. stivelse, 2,5% fett, resten er v.rnn, fibre og mine-

raler. Den har spilt en viktig ernaringsmessig rolle i en-

del omrider, bide som menneskefode og husdyrf6r,

bl.a. til svin. Hos oss er ristede kastanjer mest kient,
men ellers kan de anvendes pi mange m5ter, f.eks.

kokt ivann med litt salt og laurb.erblad, malt idesser-

ter, bakverk og andre sotsaker, torket eller dampet i

ovn.
Nir anledningen byr seg, kan det vare trivelig a

samle sine egne kastanier ute i det fri, men meste-

Darten av nottene i handelen skriver seg fra kulturfor-
mer (kultivarer) som dyrkes i Frankrike, ltalia eller

Spania. De ville kastanjene har gjerne mindre notter,
modningen er uievn, oB nottene kan vere besokt av

noen allerede nir vi finner dem pi bakken. Ethvert lite

hull i det brune notteskallet vitner om ubudne gjester

og gir grunn til vraking. En annen sak er at notter som

er feilfrie ved samling, etter noen tid ogsi kan ha f6tt

hull. Det tyder pl at et (eller flere) insekt legger egg i

blomstene eller i den unge frukten, for innenfor skallet

Blyttia .11 :13-36; l98l



Fig. 2. Utbredelsen av kastanje (Castanea satlval. Kart fra Flora Europaea ('l 976) supplert for Lilleasia og Nord_Afrika fra Rikli
(.1943). Prikker: Naturlige forekomster. Ringer: Arten er innfort og naturalisert. Halvfylte ringer: Status usikker eller ukient.

finner man en tykk, skittenhvit larve som eter av oe
n€ringsrike frobladene med hjertens lyst. Hullene
lager larven tydeligvis for A kvitte seg med ekskremen-
tene. Nottene spises ogsA av fugler og pattedyr, sarlig
krikefugler og gnagere.

Driftsmiter og skogstyper
Den som eier et bestand av kastanjer og vil utnytte res-
sursen/ mi avgjore hvilke av kastanjens produkter han
helst vil ha. For produksjon av bygningstommer og
frukter mA han la endel individer vokse seg store og
gamle. Bestandet mA tynnes og skjottes, men unge
eksemplarer som stadig fjernes, kan nyttes til mangt,
bl.a. ved. Resultatet blir et bestand med f6, storvokste,
spredtstilte trer med vide kroner. Oftest er slike
kastanjeskoger ipne og lyse med ryddig bunn pi
grunn av slAtt og beite, for ofte blir de allsidig utn),ttet.
Se/va er en vanlig betegnelse for kastanjeskoger drevet
pi denne maten. Driftsformen farer til det melrom-
europeerne kaller Hochwald. Yi kjenner typen her
hjemmefra ogsi, selv om vi ikke har noe godt navn pi
den. Den rake motsetning til selva er palina (fig. lC).
Denne kastanjeskogstypen, som er en form for Nieder-
wald, har som funksjon A skaffe smAdimensionert tre-
virke gjennom en lang periode. Ingen individer fir

Blyttia 4't :33-36; I 983

vokse opp til treform, og eventuelle eldre individer i

bestandet hugges for at stubbeskudd skal dannes. Disse
hsstes si etter endel 6r, og nye skudd skyter ut. OgsA
denne driftsmAten er kjent her hjemme for treslag meo
god evne til stubbeskuddannelse, f.eks. ask, alm og
eik. Hassel har denne vekstformen naturlig og drives
pi tilsvarende mAte. Palina'er av kastanje - som nas-
sellunder - bestir av jevntykke stammer i tette grup-
per med jevn avstand seg imellom (fig. 1C).

Disse gamle driftsmitene blir mer og mer forlatt.
Niederwald utvikles til Hochwald, og de typiske selva'-
ene forfaller og gror igjen. Mange av de gamle bruks-
skogene blir etter hvert erstattet av moderne bartre-
plantninger eller av blandskoger av kastanje, bak og
eik. De to sistnevnte treslagene har akologisk mye til
felles med kastanje. Alle kan vokse pi sur, men vel-
drenert og godt gjennomluftet jord, men kastanje og
bok krever noe dypere jord enn eik. Den som kjenner
artsinventaret i fattige boke- og eikeskoger i et visst
omride, vil finne igjen mange av de samme artene I

kastanjeskogene. La oss ta noen eksempler fra grense-
omridene mellom Sveits og ltalia der kastanje er et
meget viktig skogstre. En besokende fra Norden blir
forbauset - og ikke sA lite lettet - over i finne h;em-
lige trivialarter i kastanjeskogene, f.eks. einstape (pteri-
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dium aquilinum), rssslyng Galluna vulgaris), blAbar
(Vaccinium myrtillud, smyle (Deschampsia flexuosa),

liljekonvall (Convallaria maialis), stormarimjelle
(Melampyrum pratense) og gullris (Solidago virgaured.

Snerprorkvein (Calamagrostis arundinacea), som vi

kjenner fralsrre barskoger her hjemme, er ogsA vanlig.

I tillegg kommer selvfolgelig endel sorlige, for oss

ukjente arter, bl.a. Luzula nivea, Molinia litoralis og
Prenanthes purpurea, med de fratar ikke nordboen
folelsen av "gammelt kient". Blir marken litt fuktiSere

og rikere, se da dukker det opp bl.a. blAveis (Hepatica

nobitii, ormetelg (Dryopteris filix-mas), stankstorke-

nebb (Ceranium robertianud, efuy (Hedera heliil,
lundhengeaks (Melica uniflora), skogbingel (Mercuri'

alis perennil m.m. Ogsi her opptrer naturligvis sorlige

arter, som alpefiol (Cyclamen purpurascens), Betonica

officinalis, Calium sylvaticum, Melitis me/issophyllum
og Sa/via glutinosa. Overalt finner en rikelig med plag-

somt tornete, krypende biorneber (Rubus spp.).

Undervegetasjonen dekker bare en liten del av skog-

bunnen, og kastanieskogene gir alltid et Apent, ryddig

inntrykk.
Karakteristisk for kastanjeskogene - pA lignende vis

som i bskeskoger - er ogsA den sterke opphopningen
av stro (fig. 1D). Treet er jo lovfellende (sommergront),

og hver host faller store mengder blad, hannblomster
og frukter til bakken. Det sure stroet (pH ca. 4,5) ned-

brytes i lopet av 'lt/z-2Ar. Den tykke stropakken virker
hemmende pA veksten av mange andre arter i skog-

bunnen, og den binder viktige neringsemner. I mange

distrikter har man nyttet stroet som vinterf6r og gien-

nom Arenes lsp dermed tappet okosystemet for be-

tydelige mengder neringsemner. Det samme Sjorde
man ved A slA de viktigste Sressene, Calamagrostis

arundinacea og Molinia litoralis, som begge vokser i

store tuer. Resultatet er at et okosystem som fra

naturens hAnd ikke er serlig rikt, er blitt ytterliSere ut'
armet.

Kastanjeku ltu rens endeligt?
Omlegginger i jordbruket og naringslivet forovrig had'

de allerede gitt den soreuropeiske kastaniekulturen en

knekk da den hittil alvorligste sykdommen pA kastanie,

kastanjekreft (tysk: Kastanienkrebs, engelsk: chestnut

blight) slo til i Europa i 1930-irene. Den kom fra Japan

til Amerika hvor den gjorde det av med den amerikan-

ske kastanjen som tommerprodusent, derfra spredte

den seg til Europa. Sykdomskilden er en sekkspore-

sopp, Endoth ia parasitica (Ascomycetes, Sphaeriales),

som iallfall i kultur danner flere giftstoffer. Soppen tren-
ger glennom sAr i barken inn i kambiet (der den sekun-

dare tykkelsesveksten skier) og forer til at forst deler av

grenverket, dernest hele individet dor. De angrepne

individene kjennes lett pA de dode og krokete Srenene
som spriker innimellom grener med friskt lav. I endel

distrikter er ni omtrent halvparten av kastaniene an-

grepet. Hva skler sA med kastanieskogene? NAr kon-

kurransen med kastanie til en stor del bortfaller, fir de

treslagene som naturlig horer hjemme iomrAdet storre

spillerom. Ofte er det eik og bok som tar over eller

danner blandingsskoger med kastanie. Men ikke sjel-

den nyttes arealene til A plante bartrer eller hurtig-

voksende lovtrar for virkesproduksjon. Mange steder

er vel bAde selva'ens og palina'ens tid forbi, skiont de

ressursbevisste vil kanskie sorge for A holde sin palina

ved like. Med kastanieved brennende i kaminen ser en

muligens litt lettere til sinns mot den dagen da elektrisi-

tets- eller olleregningen kommer i posten.
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Fotoperiodisitet og blomstring

Photoperiodism and flowering

Halvor Aarnes

Botanisk institutt
Universitetet i Oslo, Postboks 1045, Blindern
Oslo 3

Hos planter kan man skille mellom to faser i deres ut-
vikling. Den vegetative fasen hvor det skjer anlegg og
vekst av blad, rot og stengel, og den reproduktive fasen
hvor det anlegges blomster som furer til frukt- ogfro-
dannelse. Overgangen fra den ene fasen til den andre
kan vere skarpt avgrenset eller flytende.

Planter har forskjellig krav til livslengde for de gAr
over i den reproduktive fasen. De fleste trenger i tillegg
til en viss alder ogsA et signal utenfra for A kunne bL-
gynne 5 lage blomsteranlegg. Denne blomsterinduk-
sjonen sk.jer ved at delingsvevet i skuddspissen (det
apikale meristem) eller hvilende delingsvev i blad-
hjarner gir over til a bli anlegg til en blomst. Signalet
plantene fAr utenfra om A gA over i en reproduktiv fase
kan vere sesongvariasjon i daglengden. Signalet kan
ogsA vere lav temperatur. Dette siste fenomenet kalles
vernalisering.

Det har vert kjent lenge at de fleste planter veo en
viss breddegrad blomstrer pA omtrent samme tid hvert
Ar. Det er daglengden som pAvirker blomstringen, og
daglengden gir beskjed om hvilken Arstid det er.

Fotoperiodisitet kalles den avhengighet plantene har
til en spesiell lengde pA den lyse og marke tiden av
dognet for A kunne blomstre. At daglengden pAvirker
blomstring ble oppdaget i 1920 av de to amerikanske
plantefysiologene W.W. Carner og H.A. Allard. De
hadde en ny varietet av tobakk (Nicotiana tabacum)
med navn "Maryland Mammoth" som ikke blomstret
pi friland til vanlig tid om sommeren, men fortsatte i

den vegetative fasen med bare blad utover hasten. For
A hindre at planten frss, ble den tatt inn i veksthus nvor
den blomstret senere pA vinteren.

Carner og Allard arbeidet ogsA med soyabonne (C/y-
cine max), varieteten "Biloxi", som ble sAdd med 14
dagers mellomrom fra mai til juli, men alle blomstret
likevel pA omtrent samme tid i september, selv om
alderen pA plantene varierte fra 60 til .l20 

dager. Det
ble snart klart at det var daglengden som uar' den au-

Blvttia 41:32 -+l: t9g3

gjorende faktor, og bide "Maryland Mammoth,, og
"Biloxi" trengte korte dager for 6 blomstre, eller som
det senere skulle vise seg, lange netter.

Kortdags-, langdags- og dagnoytrale planter
Carner og Allard delte plantene inn itre hovedgrupper
etter deres svar pA lengden av lys- og morkeperioden:

l. Noen planter blomstrer nAr dagen er kortere enn
et visst antall timer, sAkalte kortdagsplanter. Kortdags-
plantene har ofte storre utbredelse i tropiske og sub-
tropiske omrAder og er representert ved arter som
tobakk "Maryland Mammoth", sukkerrsr (Saccharum
officinarum), katfu (Coffea arabica), hirse (panicum
miliaceum), julestjerne (Euphorbia pulcherrima), mais
(Zea mays), KalanchoE blossfeldiana og arter av Chry-
santhemum.

2. Langdagsplanter blomstrer nAr dagen er lenger
enn et visst antalltimer, og har derfor ikke noe egentlig
krav til en morkeperiode. Langdagsplanter finnes ser-
lig pA vAre breddegrader. Til langdagsplantene horer
mange gras og kornslag, spinat (Splnacia oleracea), red-
dik (Rzphanus sativus), dill (Anethum graveolens) og
bulmeurt ( Hyoscyam us n iger).

Dessuten viser det seg at varieteter innen samme art
kan ha forskjellig krav til fotoperiode.

. 3. Dagnoytrale planter blomstrer til enhver tid pA
6ret og setter ikke noe krav til lengden av morkeperi-
oden. Eksempler pA slike planter er tomat (Lycopersi-
con esculentum) og hageert (Pisum sativum).

Et unntak fra denne inndelingen er planter som forst
trenger korte dager og sA lange dager for A blomstre.
Disse kalles kortdaglangdagsplanter og et eksempel er
hvitklsver (Trifolium repens). Eksempler pA langoag-
kortdagsplanter er Bryophyl/um-arter. -

Noen planter har et absolutt krav til korrekt dag-
lengde for A blomstre og vil forbli i den vegetative fase
om den induserende fotoperioden mangler. Andre
planter har et kvalitativt krav til daglengde. Det vil si at
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de vil blomstre ved bAde korte og lange dager, men de

gir en rikere blomstring ved korrekt fotoperiode.
I de fleste tilfeller trengs flere dager med korrekt dag-

lengde for i fii blomstring. Antallet slike dager som er

nodvendig for A indusere blomstring, varierer fra art til

art. Men nir planten fsrsrer induserttilS lage blomster-

anlegg, stiller den som oftest ingen spesielle krav til

fotooerioden, annet enn at de fir nok lys til i drive

fotosyntesen som gir energi til fortsatt vekst.

I definisionen av kortdags- og langdagsplanter er det

ingen absolutt daglengde i timer som avgior hva som er

kort eller lang dag. Noen kortdagsplanter vil blomstre

under samme daglengde som noen langdagsplanter'

Blir daglengden kortere, vil man fortsatt fi blomstring

hos kortdagsplantene, men ikke hos langdagsplantene'

De fleste langdagsplantene trenger som oftest mer

enn 1O-.1 2 timers dag for 5 blomstre, og kortdags-

plantene trenger som oftest mindre enn 10-12 timers

dag for A blomstre.
Temperaturen kan innvirke pi blomsterdannelsen

Julestierne Guphorbia pulcherrima) er eksempel pA en

plante som er kortdagsplante ved hoy temperatur og

langdagsplante ved lav temperatur.

Morkeperioden miles
Daglengden gir plantene en noyaktig informasion om

hvilken tid pi iret det er. Det er ikke bare tiden fra sol-

oppgang til solnedgang som bestemmer fotoperioden,

menskumrings- og demringslyset er ogsi fotoperiodisk

aktivt.
Fotoperioden bestAr av en lys- og en morkeperiode.

Hvis morkeperioden hos en kortdagsplante blir avbrutl

av et hvitt lysglimt, blir effekten av den lange natten

opphevet. Derimot har en morkeperiode i den opp-

rinnelige lysperioden ingen effekt.

Av slike forsok ble det trukket den konklusjon at det

egentlig er lengden av markeperioden som avgiar om

man skal fi blomstring eller ikke (se fig' 1). For 5 fi
blomstring hos kortdagsplantene mi morkeperioden

vere lenger enn en viss kritisk lengde, og hos langdags-

plantene mi morkeperioden ikke overskride en viss

kritisk lengde. Kortdagsplantene burde derfor kalles

langnattsplanter og langdagsplantene kalles kortnatts-

planter.
Hvilken bolgelengde eller farge i det hvite lysglimtet

gitt om natten er mest effektivt til i hindre blomstring

hos kortdagsplanter? Radt lys er mest effektivt, men

hvis rodt lys (660 nm) blir etterfulgt av flernt rodt lys

(730 nm), blomstrer kortdagsplantene allikevel, slik at

fjernt rodt lys kan oppheve den hemmende effekten av

rodt lys. Rodt lys er derimot mest effektivt for A gi

blomstring hos langdagsplanter. Fjernt rodt lys med

bolgelengde 730 nm er pA grensen av det som det

menneskelige oyet kan se.

Disse studiene med rodlyseffekter utfort av plante-

fysiologene S.B. Hendricks og H.A. Bartwick, som ogsi

arbeidet i Beltsville i Washington D.C' hvor Garner og

Allard hadde holdt til, farte frem til oppdagelsen av et

nytt blett fargestoff hos plantene, kalt tytokrom. Navnet

fytokrom kommer fra et gresk ord og betyr plante +

prSment.

Fytokromsystemet
Lyset gir ikke bare plantene energi til A drive fotosyn-

tesen, men kontrollerer ogsi plantenes vekst og utvik-

ling. Forbindelser i plantene som fanger opp lys av for-

sklellig bolgelengde, kalles pigmenter eller fargestoffer'

Disse fargestoffene absorberer bare visse bolgelengder

av det hvite lyset og har selv en bestemt farge. Se fig' 2'

Pigmentet fytokrom er til stede i alle planter i svert

smi konsentrasioner, og det er smi lysmengder som

skal til for e mette de prosessene hvor fy'tokrom er in-

volvert. Fytokrom bestir av et protein med en pigment-

del. Pigmentet er et tetrapyrrol av samme type som

gallefargestoffene hos dYr.

En viktig egenskap ved fytokrom er at det eksisterer i

to former som kan gi over i hverandre. Den ene for-

men kalt Po absorberer rzdt lys og nAr dette skjer, over-

fares fltokromet til formen Pr*. Formen Pr* av fyto-

krom gir fysiologiske responser i planten og hindrer

bl.a. blomstring hos kortdagsplanter hvis natten av-

brytes med radt lys. Ps* formen av fytokrom absorberer

fjernt rodt lys. Bestriles plantene med fjernt radt lys,

gir fytokromet derfor tilbake til P* formen, se fig' 3' I

morke gAr Pr* formen av fytokrom tilbake til PR' Fyto-

krom fanger ogsi opp blitt lys, men pivirkes ikke av

gront lys. Derfor kan gront lys brukes som sikalt
"sikkerhetslys" i eksperimenter med fytokrom'

lyt morkc rc3ponr

Longdogs -
plonle

-
--@
-dh

rrilisl
morkcpcriodcru@

-
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Fig. 1. Resultatet av forskjellig lengde av morkeperioden pi
kJrtdags- og langdagsplanter. Ko(dagsplanter blomstrer nAr

morkeperioden er lang, og langdagsplanter blomstrer n5r

morkeoerioden er kort.
Summary of responses of short-day plants and long-day plants

to various photoperiodic regimes. Short-day plants flower with

Iong dark periods, long-day plants flower with short dark

periods.
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Fig.2. FargenpAlysmedforsk.ielligbolgelengde.DespektralomrAdenesombrukesifotosyntesen,avfytokromosavKrypto-
krom (det skjulte pigmentet) er vist.
The approximate wavebands associated with colours in the vlsib/e part of the spectrum. The spectral rangeseil-ective in photo-
synthesis, phytochrome and chryptochrome (the hidden pigment) are indicated.

kryptokrom

Planter som vokser ute under naturlige lysbetinger-
ser, fer et bredt bind med solstr5ling. Det vil derfor
innstille seg en likevekt mellom formene P* og pr*,

med et overskudd av PFR formen.
Det har lenge veert kjent at spiringen av visse fro p6-

virkes av lys. F.eks. vil salatfrs av varieteten "Crand
rapids" spire dirlig i msrke. Blir fraene belyst med
radt lys, spirer froene, og denne spiringen kan opp-
heves av fjernt rodt lys. Dette tydet pA at samme pig-
ment var involvert i frospiring og blomstring. Senere
viser det seg at fytokromsystemet deltar i en rekke pro-
sesser i plantene som knopphvile, dannelse av under-
jordiske lagringsorganer, strekningsvekst og utvikling
av blader.

Hvordan kan plantene mAle morkeperioden med
stor noyaktighet? Enkelte planter som bulmeurt har et
bestemt krav til korrekt daglengde med ikke sturre av-
vik enn 30 minutter. I tropiske omrader hvor dagleng-
den varierer med bare 50 minutter i lapet av Aret, ran
blomstring likevel skje til en bestemt irstid hvor dag-
lengden faller under de kritiske 12 timer. Se fig. 4. NAr
plantene stir i vanlig sollys, befinner det meste av fyto-
kromet seg i PFR formen. I msrke overfores altsa pFR til
P* formen og man kunne tenke seg at det var dette
"timeglasset" som m6lte lengden av natten. SA enkelt
er det allikevel ikke.

Samspill mellom en biologisk klokke og
fytokromsystemet
Rytmer er periodiske forandringer. Forsak av den tyske
plantefysiologen Erwin BUnning viste at rytmer inne-
bygd i plantene (endogene rytmer) ogsi er involvert i

induksjonen av blomster. TidsmSleren som lager ryt-
men, kalles en biologisk klokke. Eksempler pi slike ryt-
mer er "sovebevegelser" hos blad, sikalt nyktinasti.
Bladene plasseres i horisontalstilling om dagen og
vertikalt om natten. Det er en sammenheng mellom
hvilke bladstillingsbevegelser en plante har og hvilke
krav den setter til morkeperiode for A indusere blomst-
ring. I hvert fall gjelder dette hos kortdagsplanter.

Blynia 4l:37-41;1983
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Allikevel er status idag at vi ikke kjenner noyaktig
den mekanismen hos plantene som miler lengden av
morkeperioden.

Florig6n - blomstringshormonet
Det er bare de yngste fullt utviklede bladene som rar
imot signalet om det er lys eller morke plantene utset-
tes for, mens det er i skuddspissen eller sideknoppene
blomstene dannes. Et signal mi derfor sendes fra
bladene til knoppene.

Russeren M.C. Chailakhyan postulerte i .l 
937 fore-

komst av et blomstringshormon som var dette signalet.
Hormonet ble kalt florigen. Fremdeles har ingen klart 3
isolerte stoffet og beskrive dets kjemiske struktur.

Podingsforsok har vist at noe som tilsvarer et blomst-
ringshormon mi eksistere, og det ser ut til A vare det
samme hos alle planter.

Podes et skudd fra en kortdagsplante som alt er indu-
sert til 5 blomstre, pA en ikke indusert langdagsplante,
vil ogsA langdagsplanten begynne A blomstre. Hvis
skudd av en dagnoytral plante (som alltid er indusert til
3 blomstre) podes pe en kortdagsplante og pA en lar6-
dagsplante, vil begge disse begynne 5 blomstre.

rodl lyt

fjcrnt rodt lyr

Fig. 3. Sammendrag av overgangen mellom de to formene
av fytokrom. Formen P* absorberer radt lys og prp absorberer
fjernt rodt lys (morke rodt).
A summary of transformations of phvtochrome. The red-
absorbing form is called Pr and the far-red absorbing form is

called P,,r.

q

,ov?rrion

39



21. juni

Doglengde (timer.min) Doglengde (timer.min)

r8.52

16.22

15.01

14.05

13.20

12.42 il.33

12.o7 12.O7

Ekvotor
Fig.4. Forholdetmellombreddegradogdaglengdevedsommersolhverv(denlengstedagen(venstre)) ogvedvintersolhverv

(den korteste dagen (hoyre)).

Re/ationship between the latitude and the daylength at summet so/stice (the longest day (left)) and at winter so/stice (the

shortest day ?ighil.

22.desember

8.05

9.19

r0.r3

r0.55

slutt pA grannsaksesongen for disse plantenes vedkom-

mende. Det er i dette tilfellet de lange dagene utover

sommeren som induserer blomstringen. Stokkloping

kan dessuten komme som resultat av lav temperatur,

altsA en vernalisering.

Summary
This paper describes the phenomenon called photo-
periodism. Phytochrome is the pigment involved in

this process. The following plants were Srown under

short days and long days: Rudbeckia hybrida, Spinacia

oleracea, Setaria italica and fagetes erecta.

Litteraturliste
Vince-Prue, D., 1975. Photoperiodism in plants McCraw-

Hill, London.
Kendrick, R.E. & B. Frankland, 1976. Phytochrome and plant

growth. Edward Arnold, London'
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Det er fremdeles et Apent sporsmAl hvorfor blomst-
ringshormonet bare syntetiseres under korte dager hos

noen planter og lange dager hos andre, og ved enhver

daglengde hos dagnaytrale planter.

Blomstringshormonet er ikke et gibberellin, selv om
gibberelliner som er en annen Sruppe plantehormoner
pivirker blomstringen som vist pA fig. 5.

Praktisk betydning
Lengden av morkeperioden og blomstring har stor

kommersiell og praktisk betydning for i fA planter til A

blomstre pA en spesiell tid pA Aret.

Ved hjelp av kunstig belysning kan man gi plantene

lange dager selv om det er hsst eller vinter, og ved til-

dekning kan vi fA kortdagsplanter til A blomstre midt pA

sommeren.
De fleste har vel ogsA oppdaget hvordan stokkloping,

dvs. blomstring med pAfolgende frosetting blant gronn-

saker som salat og spinat utover sommeren/ gir en rask

40 Blyttia 4l:37-41:1983



Fig, 5. Effekt av daglengde og gibberellin pA blomstring hos sol-
hatt (Rudbeckia hybrida "Rustic Cold") (en langdagsphnte).
L = lan8 dag (1 0 timer lys + 14 timer svakt tilleggslys) - K : kort
dag ('10 timer lys + 'l 4 timer morke) - LC - lang dag + gibberel-
linsyre (20 gg CA, per plante hver 14. dag). - KC : kort oag +
gibberellinsyre (20 gg CA, per plante hver 14. dag).
Plantene er dyrket i Fytotionen ved Universitetet ioslo.
Effecs of dayJength and gibberellin on flowering in coneflower
(Rudbeckia hybrida "Rustlc Cold") (a long-day plant).
L - Iongday (10 hours light + 14 hours low tntensity illumina-
tion) - K : short day (10 hours light + 14 hours dark) - LC :
lolg daV + gibberellic acid (2O yg CA, per plant each | 4. day). -
K.C : short day + gibberellic acid (20 1g CA, per plant each t4.
oay).
The plans were grown in the Phytotron at The lJniversity of Oslo.

Fig. 6. Effekt av daglengde og gibberellin pe blomstrinS hos
spinat (Splnacia oleracea "Viking 290") (en langdagsplante). For-
ovrig som i fig. 5.
Effects of dayJength and gibberellin on flowering in spinach (Spi-
nacia oleracea "Viking 290") (a long-day plant). Otherwise as in
nP.5.

Fig. 7. Effekt av daglengde pi blomstring hos kolbehirse (Se1aria
Itallca) (en kortdagsplante). Foravrig som i fig. 5.
Effects of dayJength on flowering in foxtail miliet (Setaria italica)
(a short-day plant). Otherwise as in fig. 5.

Fig. 8. Effekt av daglengde pi blomstring hos floyelsblomst
(f agetes erecta) (en kortdagsplante).
Effects of dayJength on flowering in marigold Oagetes erecta) (a

short-day plant). Otherwise as in fig. 5.



Bekkekloftfloraen i Gudbrandsdal
ll. Klsftene

The river gorge flora of Cudbrandsdal, Norway
ll. The gorges

Rolf Y. Berg

Botanisk hage og museum
Universitetet i Oslo
Trondheimsvn. 23 B
Oslo 5

(Artikkelen fortsettes fra forrige hefte, s. 14.)

De enkelte klsftene
De undersokte kloftenes geografiske beliggenhet frem'
gAr av fig. 9. I denne er kloftene nummerert fra ssr mot
nord, fsrst i Causas-Jsras sidedalfsre deretter oppover
hoveddalfsret. En meget kort karakteristikk, henholds-
vis henvisning, er gitt for samtlige klofter i Appendiks s'

55. Appendiks gir samtidig en alfabetisk ordnet oversikt
over de undersokte klaftene. De mest interessante

klsftene er narmere beskrevet i alfabetisk rekkefolge
nedenfor.

Klsftene er bare undersskt i barskogsregionen, stort

sett fra dalbunnen der de munner ut og et stykke opp-
over. De inkluderte hoydenivAene er angitt i Appen-

diks.
I beskrivelsene refererer ufrodig, og .yppiSD seg til

individtetthet og individstorrelse, og derved indirekte
oftest til en gjodslingseffekt. I klsftene vil derfor be-

tegnelsen .svart yppig vegetasion' implisere rikelig
grAor-heggeskog, mye moldiordsplanter, mye nitrofyt-
ter og mye hoystauder. nRik' betyr at en eller flere arter
av baseelementet opptrer rikelig, samtidig som bAde

kravfulle hygrofytter og kravfulle fiellplanter si vel som

sorbergsplanter oftest forekommer i relativt stort arts-

og individantall. oFattig, betyr at barskogselementet

dominerer over store omrAder, mens de ovrige ele-

mentene er relativt dArlig representert bAde hva arts-

antall og individrikdom angAr.

I det falgende er kloftens lokalisering (fig. 9) angitt
ved nummeret etter navnet.

Augla - 20
Auglas kloft virker som et kjempemessig dypt' sorvendt
hugg i dalsiden mellom Hundorp og Harpefoss (fig. l0)'
Bergarten er Brottumsparagmitt, dvs. mork sandstein

avvekslende med leirsiltskifer (Werenskiold 191 1, Eng-

lund 1966, Englund og Seip 1973). Klaften er nesten

helt omgitt av gArder og dyrket mark.

42

I bunnen er klsften relativt ievn og noenlunde lett

framkommelig, for det meste. Vegetasjonen her er

enesteende frodig med tett, nesten mannshoy under-
vegetasjon av nitrofytter og hoystauder, bl.a' de mer
varmekiere Matteuccia og Stachys sylvatica, pluss

moldjordsarter inkludert Adoxa og lmpatiens, under et

tak av grAor og hegg. Sidene er stort sett stupbratte
hamrer og bratte rasmarker. Floraen er meget rik. PA

den lysipne vestsiden er det enkelte steder furu-
knauser med mye snerprorkvein, andre steder solApne

skrininger og bergvegger med varmekiere planter

som Arrhenatherum pratense, Campanula persicifolia,

Humulus lupulus, Lathyrus vernus, Origanum og Tha-

lictrum simplex. Ved Augla har Phleum phleoides sin

nordligste forekomst i Norge (Lid). KjempemessiS

Pteridium aquilinum forekom ytterst i kloften. Pi et lys-

Apent sted under en bergvegg var en masseforekomst

av Phalaris arundinacea. PA ostsiden er det fuktige,

skyggefulle klipper og fyllitt-liknende rasmarker, med

bl.a. veldige mengder Cystopteris montana og Circaea

a/pina. Av fjellplanter kan Carex capillaris, Primula

scandinavica, Saxifraga cotyledon og Woodsia alpina
nevnes. Fra glrdene pA to sider gir en rekke gamle

beitetrAkk ned i klsften, som tidligere me ha vart tem-

melig intenst utnyttet. Ugraselementet er da ogsA rikt

repreSentert.
Av de spesielle artene forekommer Cinna ogCystop'

teris sudetica, begge relativt rikelig fra ca. 450 m og
oppover, der klsften virkelig flr nhuldrepreS'. OgsA

Cymnocarpium robertianum, Poa remota (C. Stsrmer),

Polemonium coeruleum og Viola selkirkii er tilstede.

Biariua - 24
Bjoriua danner ut mot hoveddalfsret en meget trang,

ikke sarlig dyp, men bratt, sorostvendt kloft med ham-

rer tett i tett pa be88e sider, og omgitt av dyrket mark' I

den nedre delen er det i bunnen av klsften skaret ut en

mork slukt med loddrette vegger, helt oppfylt av elven.

Bl!,ttia 4l :42-56" 1983



'Dombis

Brennhaug

20 Augla

38 Grsna
37 Einbugga
36 Stavii - TungAi
35 Ryddolsdi
34 FagerliAi
33 SagdalsAi
32 Skofteskardet
3'l Ula

30 Storgravii
29 Solgjemsii
28 Bjorndalsbekken
27 Berdsla
26 SagAa
25 Jora
24 Bjoriua
23 Bosda
22 Vinstra
21 Sula

2? xvitne

19 Ulberqia
18 Steinfa - Fossia
17 Frya
16 Vdla - NordAa - Sorla
15 Tromsa
14 Moelven - SvinAa
13 Linvikselven
12 Nera
11 Bergdola

10 Rolla
9 Botterudbekken
8 Birdsengbekken
7 Mosia
6 Bsrka
5 Dritua
4 Grantoppdalen
3 Benna
2 Doria
1 Gausa

Fig. 9. Besokte lokaliteter.
Localities visited.
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Fig. 10. Auglas kloft. Ytre del av kloften er skjult i stripen av lovskog til hoyre. 5-8-82.

The Augla gorge. its lower end hdden within the strip oi deciduou; trees to the nght

Berggrunnen er fyllitt og omdannete sandsteiner til
Kvitvola-dekket (Englund 1973).

Den undersokte delen er ufattelig yppig, preget av

stor rikelighet pA nering, fuktighet og varme, kanskje

den mest overvokste kloft ieg har besskt. Bunnen er

oppfylt av grlor-heggeskog, med rikelig rogn litt lengre

fra elven. Undervegetasjonen domineres av nitrofytter,
moldiordsplanter, haystauder, inkludert Campanula

latifolia, og ugras pluss enorme mengder Cystopteris

montana. I skrentene er det rikelig av sarbergsplanter,

med bl.a. Eriza media, Hypochoeris maculata, Ori-
ganum, Saturela acinos, Sedum album og Thalictrum

simp/ex. Barskogselementet er helt underordnet. Det

alpine elementet er ogsa sparsomt representert, men

med bl.a. Carcx a?ata, Veronica fruticans og Woodsia

alpina.
Av de sjeldne Cudbrandsdalsplantene forekommer

Poa remota i mengde og Cinna, den siste relativt spar-

somt i ca. 500 m hsyde. Dette er den nordligst klente
Cinna-forekomst i hoveddalforet. Det var ogse store

bestander av en bregne som antakelig er hybriden

Cymnocarpium dryopteris x C. robertianum

Bjarndalsbekken - 28
Aversti dalsiden sor for Sandbu styrter Bjorndalsbek-
ken fra sin trange, ostvendte dal ut i en smal foss. Berg-

44

grunnen er omvandlete kambrosiluriske sedimenter til

lotun-dekket (Holtedahl og Dons 1953)' Bare hamrene
og urene omkring og nedenfor fossen er besskt.

Floraen her er rik og meget sterkt preget av sorbergs-

elementet, alpinelementet, inkludert Centianella ama-

rella, Saxifraga oppositifolia, Veronica fruticans og

Woodsia alpina, og hoystaudeelementet, inkludert

Stachys svlvatica. Av varmekjare arter fins bl.a. Coto-

Fig. 11. Viola biilora (fiellfiol) lager om vAren gule tepper i de

fleste klsfter. Sidebekk til lsra, 1982 (foto l. Culbrandsen)'

ln spring Viola biflora forms yellow carpets in most Sorges'

Blyttia 4l:42-56; 1983
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Botterudbekken - 9
Botterudbekken faller i flere lop bratt ned fra Hoglia
vest for Losna, men uten A danne noen virkelig kloft.
Berggrunnen er Brottumsparagmitt (Englund og Seip
'I 973). Barskogselementet, med bl.a. Pyrolachlorantha,
moldjordselementet, med Adoxa og lmpatiens, oghoy-
staudeelementet dominerer. Blant relativt fA fjellplan-

ter er Agrostls borealis, Carex atrata og Luzula spicata.

Blant de likeledes fA sarbergsartene er Hyperlcum per-

foratum og Lathyrus vernus. Baseelementet manSler.

En av de forst kjente lokalitetene for Clematis sibirica
(fig. 3) i Norge var Hoglia (Wille 1917, Fryiordet 1953)'

Wille fant Calium triflorum "under Hoglien" i 1916.
Fryjordet fant bAde Clematis og Calium triflorum i

Skarprudberget pA nordsiden av bekken i 1953. Jeg

fant Cinna, sparsomt ved det sydligste bekkelopet i ca.

300 m hoyde, samt Poa remota ogViola selkirkii.

Birdsengbekken - 8
Birdsengbekken styrter ned gjennom en tran8, relativt
kort, svart skyggefull, meget bratt, men ikke serlig
dyp, nordvendt kloft ssr for Tretten. Bergarten er

Brottumsparagmitt med Biriskifer og kalkstein ved ovre
grense (Englund og Seip 1973). Klaften er omgitt pA

alle sider av granskog.
Floristisk sett er kloften kient som den rikeste i Cud-

brandsdal. Dette kan kansk.ie delvis ha sammenheng
med det faktum at den er bedre undersskt enn noen

annen. Floraen ble oppdaget i 1958 av Jon Fryjordet
(1958). En kryssliste (Berg og Fegri) fra 1966 omfatter
2O2 artet karplanter, inkludert noen fi fra skoglien vest

for kloften. Mosene er undersokt av Moen (1981) og

lavene av Hjelmstad (1979), som ikke fant lavfloraen
like rik som karplantefloraen.

Bunnen av klaften er ulendt, med store stein og ned-

falne trer. Den er frodig med skog av or og hegg

nederst, av gran hayere opp. Sidene er stort sett stup-

bratte hamrer, noen steder bratte rasmarker' Nederst

er kloften nesten uframkommelig, hoyere opp fins res-

ter av en gammel setervei.
Moldjordselementet, inkludert Adoxa og lmpatiens,

er svart fremtredende. Det samme er barskogselemen-

tet, hoystaudeelementet og baseelementet. Fjell plante-

elementet er relativt dArlig representert, selv om flere,

ogsA av de mer kravfulle fjellplantene, forekommer i

kloften. Ugraselementet og sorbergselementet er pA-

fal lende svakt representert.
Kloften er rik pA s.ieldne arter. Cinna stAr like ovenfor

veien ved BArdseng og fortsetter opp Sjennom nesten

hele klsften. Cystopteris sudetica er ganske vanlig fra

ca. 300 m og et godt stykke oppover. C/ernatis fins enda

hoyere, sverst i rasmarker under berghamrer pA vest-

siden, delvis klatrende i gran, delvis krypende pA bak-

ken. Carex loliacea fins helt overst, der kloften taper

seg og gAr over i et mer normalt bekkedrag. Under

studentekskursjonen i 1966 ble Epipogium aphyllum
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funnet av Tore Ciels6s noksi langt nede i kloften, pi
ostsiden, i tett moseteppe sammen med bl.a. Coodyera
repens, Moneses uniflora og Orthilia secunda. Flere

eksempfarer av Epipogium ble samme dag funnet i

skoglien vest for klsften (se Lskken 1968b). OgsA

Calium triflorum, Poa remota og Viola selkirkii fore-

kommer. Athyrium crenatum mangler i selve klsften,

men ble oppdaget ved LAgen litt nord for Birdseng-

bekkens utlap av Oddmund Moen i 'l 977 (Moen 1981

s.34).
| 60-Arene ble det begynt flatehogst i skogliene sor

for Ligen mellom Ayer og Tretten. Enkelte steder ble

skogen felt helt fram til stupene mot Birdsengbekken.
Dette vil sannsynligvis influere pi floraen i de berarte
delene.

B5rdsengbekkens kloft er blant de mest verneverdige
i Cudbrandsdal (Berg 1975).

Dritua - 5
Betegnelsen Dritua dekker i denne sammenheng en

ganske imponerende, delvis "canyon"-formet dal som

strekker seg ca. 4 km i sarastlig retning, fra ner Espe-

dalsvannets sorende til litt ovenfor Amotet med Jara.

Ved slutten av istiden tordnet veldige vannmasser ned

g.iennom denne dalen (Rekstad 1897 s.'l 5) og, under

Dalbakken gArd, gjennom de gigantiske jettegrytene

som har fitt navnet Helvete (se Holtedahl 1953 s. 7Bl ).

Etter at dreneringsforholdene ble endret og vannet fra

Valdresfiellene begynte A renne ut gjennom Vinstra-

dalen, ble elvegjelet sotsst fot Espedalsvannet nesten

tarrlagt. I regnfattige somre blir vannet fra de relativt

smA sidebekkene ni ofte stAende og rAtne i pytter og

dammer. Berggrunnen er for det meste fyllitt, innerst i

dalen anortositt (Dietrichson 1945). Fabrikkbestyrer

Elling Ryan samlet en lang rekke moser i Dritudalen
(Hagen 1907 s. 3-24).

Dritua er den hoyestliggende av de undersokte klof-

tene. I samsvar med dette og den gode berggrunnen er

fjellplanteelementet rikere representert her enn i noen

annen kloft, bide i individ-mengde og artsantall, rikest

i og under de fuktige, kjolige svaene og fyllittknausene

oA sorvestsiden ved Roa. Her er vegetasjonen stedvis

helt dominert av kravfulle fjellplanter. Av sjeldnere

arter forekommer Carex adelostoma, C. atrata, C. atro-

fusca, C. rupestris, Melandrium apetalum, Salix lanata

og Woodsia alpina, samt hygrofytt-arten Scirpus hud-

sonianus. Ner Helvete fins dessuten Centiana nivalis,

Juncus castaneus, Saxifraga cernua og Tofieldia, og

under Nese Pedicularis sceptrum-carclinum.
Bemerkelsesverdig er det faktum at ogsA det varme-

kjere sorbergselementet er rikere representert ved

Dritua enn i kanskje noen annen klsft, iser i de sor-

vendte fyllittrasmarkene og hamrene under Nese: Cen-

tau rea scabiosa, Di anth us deltoides, D racocephal u m,

Humulus, Origanum, Ranunculus polyanthemos, Satu'

reia acinos, Thalictrum simplex, Turritis glabra, Vicia

sylvatica, Viola rupestris og mange fler. Cand.mag'
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Anne Simonsen arbeider for tiden med en hovedfags-
oppgave om det varmekjere floraelementets, eller
"kungsfolgets", forekomst og utbredelse i Causdal, og
vil der ogsA inkludere analyser av vegetasjonen under
Nese.

Det star en enslig, mangestammet, gammel alm veo
elven et stykke nord for det sted der stien nordover fra
Roa nAr dalbunnen. Dette mA vere det samme tre som
E. Ryan rapporterte til Axel Blytt (1898 s. l6): ,,et lidet
tre i Dritjudalen 565 m o.h. (if. R.)". Folk i dalen
mener at denne almen mi vere vokst opp fra et frs
som i Espedalsgrubenes tid fulgte med malmkjorerne, I

hoyballer som de hadde med seg tilbake fra Lillenam-
mer.

Foravrig fins skog av gr6or her og der, ofte iblandet
bjork, noen steder med litt hegg. Cystopteris montana
er svart vanlig, Asplen ium viride ikke sjelden. Flekkvis
er det frodige haystaudeenger, med Lactuca alpina pA
skyggesiden, Matteuccia og Stachys sylvatica pA sol-
siden.

Av de sjeldnere Cudbrandsdalsplantene forekom-
mer Poa remota, Polemonium coeruleum og Viola sel-
kirkii (i oreli under Roa), samt Carex loliacea ogCinna
latifolia (de sistnevnte i begrenset mengde i Helvete i

640 m hoyde). Dette er den hoyestliggende forekomst
av Cinna i Cudbrandsdar.

lfolge kollekter av E. Ryan og S. Almquist og littera-
turangivelser (Blytt 1898, Holmboe 1936) fantes Nrgri-
tella nigra tidligere ytterst i Drituas dalfsre, under Orm-
vollen. Det nayaktige voksested er gitt i glemme-
boken, og arten er ikke gjenfunnet.

I verneplanen for vassdrag (Sperstad m.fl. 1976 s.
110) tilrAdet utvalget fredning av Dritua, som del av
Causas nedborsfelt.

Frya - 17
Frya renner gjennom en svakt hellende, over 2 mil
lang, trang og dyp, sar til ssrsstvendt elvedal med en
rekke sidebekker, tildels i bratte sideklofter. Venabygds
girder ligger pA astsiden, overveiende granskog pA
vestsiden. Berggrunnen er Brsttumsparagmitt ytterst,
omvandlete sandsteiner og fyllitt til Kvitvola-dekket
lengre inn (Werenskiold 191 1, Englund 1973).

Jeg har tatt en stikkprsve fra denne lange elvedalen,
ved elven i ca. 380 m hoyde og i sorvestskrenten pA
samme sted, vis-a-vis Svenstad, opptil ca. 480 m. Elven
gAr her i en bred, svakt fallende slukt med 20-30 m
loddrette vegger. Bemerkelsesverdig er en rik almeli i

rasmark pA ostsiden, med Humulus og varmekjare
arter som Lathyrus vernus, med god representasjon av
moldjordselementet, inkludert Adoxa og lmpatiens, og
av hoystaudeelementet, inkludert Campanula |atifolia,
Lactuca alpina, Matteuccia og Stachys sylvatica. Langs
vannkanten er hygrofyttene bl.a. representert ved pha-
laris arundinacea. lsar ved mindre sidebekker fra vest
fins masse nesle. bringebar og Cystopteris montana.
OgsA fjellplanteelementet er ganske godt representert,
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bl.a. ved Saxifraga cotyledon, Sedum rosea og flere
kravfulle arter.

Av de mer sjeldne Cudbrandsdalsartene vokser
Clnna bAde ved to sidebekker fra vest og nede ved
elven bl.a. i almelia, Poa remota ved sidebekkene og i

almelia, Viola selkirkii i almelia, Cymnocarpium rober-
tianum i kalkhamrer bakenfor almeforekomsten, Cali-
um triflorum sparsomt her og der og polemonium 

i

elvekanten.
Steineger (i 975) fant bl.a. Poa remota i Kusiledalen.

Han har ogsA undersakt sidedalene dannet av Adals-
bekken, HumleSa og Lundeelva . lfolge muntlige opp-
lysninger skal lektor Age Moltzau ha botanisert i Fryas
gjel i 50-Arene, men eventuelle innsamlinger er ikke
belagt i offentlige herbarier.

Frya er gitt 1O-Ars-vern i Verneplanen for vassdrag
(Sperstad m.fl. 1976).

Gausa - 1

En allsidig oversikt over naturforholdene i Causas neo-
slagsfelt er gitt i verneplanen for vassdrag (Sperstad
m.fl. 1976), der de botaniske dataene vesentlig er
basert pA en rapport utarbeidet av Steineger (1975).

Den aller nederste del av vassdraget inngAr i Cjer-
laugs (1973) botaniske kartlegging av Lillehammer
kommune. OmrAdet ble i 60-Arene besokt av botanikk-
studenter fra Oslo i forbindelse med feltkursene til
Storhove. Mange kollekter foreligger dessuten i Oslo
fra Olav S. Jsrstads h5nd. Han var den forste som fant
Clyceria lithuanica ner utlopet i LAgen i 1931. Sam-
men med Sverre Lakken fant han i 1965 ogsA Cinna,
som her er vanlig i orekrattet ner elven (Berg 1966,
Cjerlaug 1973), sammen med bl.a. Poa remota.
Huldregraset vokser ogsA i den frodige sidedalen Djupa
eller DjupAdalen, der funnet av lsrstad og Opheim i

1969. I Djupa fins ogsA Usnea longissima (Cjerlaug
1973, Steineger 1975, Hjelmstad 1979). ved Causas
nedre del fins ogsA bl.a. Acer, Carex elongata, Myri-
caria, Salix daphnoides ogViola selkirkii. Causa renner
imidlertid her gjennom en bred dal, ikke i noen klsft.

Det trange nordostgAende partiet mellom Kalstad og
Brudal, den sAkalte Kalstaddalen, var tidligere oppfylt
av morenemasser som stengte dalen og tvang vann-
massene fra Vinstra ut Auggedalen (Rekstad 1897 s.
11). Da vannet til slutt sprengte seg vei gjennom
morenedemningen, skapte det en trang v-formet dal-
gang med sider av sammenkittet lssmateriale og bratte
rasmarker, en "kloft" nesten uten fast fjell. Floraen er
preget av dette. Bergsprekkelementet, sA vanlig og ut-
bredt i kloftene at det ikke er verd A nevne for nver
enkelt klaft, spiller en helt ubetydelig rolle i Kalstad-
dalen. OgsA fjellplanteelementet er helt underordnet
og svakt representert. I Causavassdraget, som mange
andre steder, er Viola biflora (fig. 11) en av de fjell-
plantene som gAr lengst ned. Arten er jo ogsA uav-
hengig av bergvegger. Vegetasjonen er dominert av
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frodig og fuktig granskog/ av grior-heggeskog ner
elven, av hygrofytter, inkludert Phalaris, av moldjords-
arter, inkludert Adoxa og lmpatiens (fig. 1 3), og av hoy-
stauder, inkludert Campanula latifolia, Cirsium hetero-
phyllum, Matteuccia og Stachys sylvatica. Sorbergs-

floraen er relativt fattig nede i kluften, men det fore-
kommer alm Ulmu). Vest for kierreveien fra Kalstad

ned til elven vokser Cirsium oleraceum (Korsmo 1974

s. 90). I samme omrAdet, men pi ssrsiden av elven,
fant cand.mag. lan Culbrandsen Festuca a/tissima i

1982. Dette er ny nordgrense for denne arten pA Ast'
landet. Av baseelementet er bAde Cystopteris montana
og Hepatica nobilis tilstede. Lengst ust i det undersskte
omrAdet, pA nordsiden av Causa under Tallaug, fins
edellauvskog med bl.a. alm og lonn (Korsmo 1974 s.

91-92).
Av de spesielle artene forekommer Cinna rikelig i

Kalstaddalen, bAde pi fuktige, flate sandbanker ner
elveleiet og ogsA i bratt leirholdig morene langs smi
sidebekker. Calium triflorum, Poa remota ogViola sel-

kirkii (R. Elven) har en rekke forekomster i Kalstad-

dalen. OgsA Carex media forekommer.

Moelven - Knappelven - Svinia - 14
I det undersokte omrAdet er Moelvens dal en betyde-
lig, stort sett sstvendt og svakt fallende elvekloft, van-

skelig tilgjengelig p.g.a. fosser og stupbratte sider (sml.

Hjelmstad 1979 s.25). I ca. 360 m hoyde deler den seg

i to grener, Knappelvens dal mot sor og SvinAas dal
mot nord. Berggrunnen er Brottumsparagmitt (Englund

og Seip 1973). Klaften er omgitt av gArder og dyrket
mark.

Vegetas.jonen er frodig og floraen rik, med grSor-

heggeskog langs elven, smibregnegranskog avvekslen-
de med hoystaudegranskog pA sorsiden og mye lauv-

skog pA nordsiden. Barskogselementet, moldjordsele-
mentet, inkludert Adoxa og lmpatiens, hoystaudeele-
mentet, inkludert Campanula latifolia (pi solsiden),

Cirsium heterophyllum, Lactuca alpina (pA skygge-

siden) og Matteuccia, og hygrofyttelementet er rikt re-

presentert og preger vegetasjonen. Atskillige sorbergs-

arter ble funnet, bl.a. Hypericum perforatum, hvis

kjente nordgrense er FAvang kirke (Lokken 1968b s.

139). Ogsi de vanligste fjellplantene, inkludert enkelte
av de kravfulle, ble notert.

Cinna latifolia, Calium triflorum, Poa remota ogViola
selkirkii er ikke sjeldne. Cystopteris sudetica ble funnet
pi mosekledde, nordvendte berghyller nederst i Svin-

Aa. Hjelmstad (1979) har senere funnet bAde Cinna og
Cystopteris sudetica i nedre del av Knappelven.

Mosia - 7
Mos5a danner en liten sorvestvendt kloft med stup-

bratte, om enn ikke sA hoye sider, og med storsteinete

ras under bergrota pA ostsiden. Det er girder og dyrket
mark pA sstsiden, barskog med mye furu pi vestsiden'

Berggrunnen er Brottumsparagmitt (EnSlund 1973).
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Kloften er relativt vid og lysApen. Bergarten virker
hard, med golde klippehyller bide pi sol- og skygge-

siden. Arter med krav til hoy pH er fi og sparsomt re-
presentert, men Hepatica nobilis forekommer her og

der. Barskogselementet dominerer. lser pi skygge-

siden er det imidlertid flekkvis frodige hoystaudebe-

stand, med bl.a. Cirsium heterophyllum, Lactuca alpina
og Matteuccia, og enkelte mindre omrider med mye

nitrofytter og moldjordsarter, inkludert Adoxa og lm-
patiens, muligens fremmet av gjadseltilsig fra girdene.
Oreskogen er rikt representert, med atskillig Sambucus

racemosa. Av sorbergsarter forekommer atskillige, bl.a.

Campanula persicifolia, Humulus, Hypochoeris macu'
lata, Polygonatum odoratum, Trifolium medium og
Vicia sylvatica. Fjellplanteelementet er meget svakt re-

presentert.
Av de sjeldnere artene forekommer Calium triflorum

(C. Stormer) og Poa remota.

Ryddolsii - 35
Ryddolsii faller ned gjennom en mektig, relativt bred,

dyp sor-sorvestvendt kloft, som munner ut i hoveddal-
fareti ca.500 m hoyde vis-a-vis Brennhaug. Bergarten

er omvandlet sandstein til Kvitvola-dekket (EnSlund

1973\.
Ryddolsdalen er ekstremt fattig, sannsynligvis den

fattigste av samtlige undersokte daler. Furuskog og

tytteber, linnea og mosetepper over kampestein pre-

ger det meste av dalgangen, med rikelig Coodyera (fig.

5) og Listera cordata i mosemattene. CrAor, bjork og litt
hegg fins i spredte smigrupper eller som enkeltindi-
vider her og der i vannkanten. Undervegetasjonen i

flekkene av lauvskog er stort sett apen, og sparsom.

Bringebar, stornesle og geitrams forekommer, men

bare som fA og puslete individer og pA fA steder. Mold-
jordselementet er pAfallende svakt utviklet. Det er

imidlertid verd A merke se8 at Circaea a/pina forekom-
mer flere steder i denne meget fattige dalen, pA steder

med rikelig fuktighet. Av hoystauder fins bare Aconi-
tum, og den sparsomt. Bortsett fra Calamagrostis arun-
dinacea, som er vanlig i dalen, fins ingen bredbladete
gras. OgsA fjellplanteelementet spiller en ubetydelig
rolle og er representert ved fA individer og nesten ute-

lukkende ved 'naysomme arter: Agrostis borealis,

Alchemilla alpina, Coeloglossum viride, Oxyria digyna,

Poa alpina, Salix glauca,5. hastata, S. lapponum, Saxi-

f r aga stel I ar i s, Ste I I ar i a c alycanth a og V ah lod ea atro p u r -

purea. Til tross for kloftens sorlige eksposisjon ble bare

meget fa sorb6rgsarter observert. Baseelementet

mangler totalt. I denne klsften karakteriseres faktisk de
beste omrAdene av overgangselementets arter. Bare en

gang, og pA hvert sitt sted, ble de mer kravfulle hygro-
fyttene Pinguicula vulgaris og Viola epipsila funnet.

PA det frodigste stedet i dalen, en vestvendt noe fuk-
tig skrAning med or, hegg, noe torhjelm og enkelte
individer av Polygonum viviparum, vokste Viola se/-

kirkii.
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Sagia (ved Sjoa) - 26
SagAa danner en zstvendt til nordvendt, trang, oyp,
sikksakkformet og middels bratt elvekloft som munner
ut nederst i Sjoa. Den er for en stor del omgitt av meget
hoye, bastionliknende, loddrette bergvegger, men dels
ogsA av storsteinet ur. Sjelden forekommer rasmarKer
av finere materiale. Bunnen av klaften er stvkkevis
meget trang, oppfylt av store blokker og svart ulendt.
Ca. 1 km ovenfor utlopet i 51oa, i ca. 450 m hoyde,
munner Kulidalen ut i SagAas dal, og ca. 2 km ovenfor
utlopet kommer Cauklidalen ned, begge fra sar. Klof-
ten er nedskAret i omvandlet sandstein og fyllitt til Kvit-
voladekket (Englund 1973). Det forekommer rester av
en forlengst oppgitt, gjengrodd og utrast setervei, som
har fulgt elvelopet fra utlopet i Sjoa til Kulidalen og
videre opp denne.

SagAa er foreslAtt fredet (Berg 1975) og er tatt med i

Heidalsprosjektet (Bruun m.{1. 1979). Dens bevarings-
verdi begrunnes med to forhold. For det forste fins det i

kloften en overordentlig stor og velutviklet populasjon
av Athyrium crenatum (fig. 1). Forekomsten ble opp-
daget av Jon Fryjordet i 1967 og er den rikeste av samt-
lige hittil kjente. Dernest er Sagias klaft botanisk sett
verdifull som eksempel pA de middelsrike Nord-Cud-
brandsdalskloftene. Cystopteris montana fins f.eks.
bare i et par sm6 kolonier. I sin nedre del er kloften pi-
fallende lite yppig. Vegetasjonen berer stort sett preg
av barskogsarter fra den omkringliggende furuskog,
mens hoystauder og moldjordsarter trer helt i bakgrun-
nen. Fjellplanteelementet er derimot godt represen-
tert. Over 20 artet, de fleste riktignok noysomme og
med fi individer, forekommer i Sag6a nedenfor Kuli-
dalen, bl.a. Agrostis borealis, Alchemilla alpina, Astra-
galus alpinus, Epilobium hornemanii, E. lactiflorum,
Phyllodoce caerulea, Saxifraga cotyledon, S. nivalis og
Sedum rosea. Av mer kravfulle eller sjeldne fjellplanter
kan nevnes Cnaphalium supinum, Luzula parviflora,
Salix lanata ogTrisetum spicatum.

I de hayere deler av kloften, i selve Kulidalen, blir
vegetasjonen noe yppigere med haystauder, inkludert
Lactuca alpina, og moldjordsarter som dominerende
innslag flere steder. I Kulidalen opp til ca. 750 m fore-
kommer ytterligere 15-20 arter fjellplanter, deriblant
enkelte av de mer kravfulle, som Equisetum scirpoides,
Salix reticulata og Thalictrum alpinum.

Ner utlopet i Sjoa viser klaften et tredje aspekt: dels
en tett, artsfattig oreskog pii fuktig sandjord, dels et
bjorkekratt isprengt eiendommelige, dvergaktige gra-
ner pA fattig morene. I oreskogen vokser Caljum tr!
florum.

Stavii-Tungii-36
Stavii danner en vestvendt, middels bratt. nederst rera-
tivt ipen kloft, med munning i ca. 500 m hoyde ost1ror
Dovre stasjon. I ca. 560 m hayde grener TungAis kloft
av mot nordsst. Nederst er elvene omgitt av gArder og
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dyrket mark. Berggrunnen er omvandlete kambrosilur-
iske sedimenter til Jotundekket (Holtedahl og Dons
1953). Det er mye morenemateriale i dalsidene, som
er preget av leirras, isar ytterst.

Bunnen av klsften er opptatt av grior-heggeskog
med en frodig undervegetasjon av moldjordsplanter,
nitratplanter (flere gjodselsig), ugras, haystauder inklu-
derl Cirsium heterophyllum og Matteuccia. hygrofytter
inkludert Parnassia og Pinguicula vulgaris, og base-
planter (masser av Cystopteris montana).

Det er en pifallende forskjell pA de to dalsidene. I

berghamrer og rasmarker pA solsiden vokser spredt
furu, osp, einer og sorbergsarter som Centaurea scabi-
osa, Cotoneaster, Erysimum hieracifolium, Calium
verum, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, plantago

media og Sedum annuum. Ved bergrota fins Lappula
deflexa, Lonicera xylosteum, Viola collina, V. mirabilis
og V. rupestris. PA skyggesiden, der snoen utvilsomt
ligger lenge, er rasmarkene og berghyllene dominert
av en Apen bjarkeskog, med en undervegetasjon av
barskogsarter (mye Coodyera) og fjellplanter, oftest
som spredtstiende individer i tykke mospolstre. Svert
mange vanlige fjellplanter er tilstede, inkludert mange
kravfulle som Saxifraga aizoides (fig. 8). Av de mer
sjeldne forekommer f .eks. Bartsia, Pedicularis lapponi-
ca, Primula scandinavica og Saxifraga oppositifolia.

Det er bemerkelsesverdig at en lang rekke arter som
nesten uten unntak er tilstede i tilsvarende frodige og
rike klofter i Sor-Cudbrandsdal, ikke ble funnet i Stavei-
Tungii, til tross for leting, eksempelvis Adoxa, Campa-
nula Iatifolia, Chrysosplenium, lmpatiens og Milium.

Av de spesielle artene ble bare Viola selkirkii obser-
ven.

Storgravii - 30
I sin nedre del fosser StorgravAi mot nordsst, ned gjen-
nom en bratt, stygg, renneliknende slukt med hoye,
loddrette sider, blankskurt og nesten uten planteliv, og
fullstendig utilgjengelig. I ca. 500 m hayde utvider
slukten seg til en meget trang, men sA vidt tilgjengelig
dal, og stupene erstattes delvis av meget bratte ras-
marker. Berggrunnen er omvandlete kambro-siluriske
sedimenter til Jotun-dekket (Holtedahl og Dons 1953).

Floraen er stort sett fattig og preget av tyttebarfuru-
skogen, som omgir klaften pA begge sider. Denne sko-
gen gir helt ut pA stupene og ned i berghyllene og
rasene langs slukten. Vegetasjonen er ogsi pAfallende
lite frodig. I den tilgjengelige delen fins et og annet
luvtre ner elven, mest bjark, rogn, selje og litt hegg.
Crior er bare s6vidt tilstede her oppe. Rasene bestir
av kampestein dekket av tykke moselag med linnea og
tytteb€r. Det er forferdelig sparsomt og grissent bide
med haystauder og moldjordsplanter, likes6 med nitro-
fytter. Av sorbergsarter fins noen f6, bl.a. Cotoneaster,
Erysimum hieracifolium og Viola rupestris. Av bred-
bladete gress forekommer bare hundekveke og snerp-
rarkvein, begge sparsomt. Klsften er fullstendig domi-
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nert av barskogselementet, med bl.a. mye Coodyera.
Flekkvis er imidlertid baseelementet representert ved

tette bevoksninger av Cystopteris montana og rikelig
Asplenium viride. Helt lokalt, pA overrislete berghyller
og sva, er fjellplanteelementet nesten enerAdende, re-

presentert bl.a. ved Bartsia, Equiseturn scirpoides, Salix

reticul ata, Saxif raga adscendens, S. aizoides, 5. cotyle-
don, S. groenlandica, S. oppositifolia, Selaginella, To-

fieldia og Veronica alpina.
Bemerkelsesverdig er forekomsten i en bergsprekk

av Cymnocarpium robertianum. I oreskog nedenfor
selve klsften, helt nede ved utlopet i Otta, vokser Viola
selkirkii.

Sula (ved Vinstra) - 21
Sulas klsft er ca. 2 km lang og minner meget om Aug-
las: ssrvendt, meget dyp innerst (over 100 m), ganske

grunn (10-15 m) ytterst, ikke serlig bratt og relativt
lett framkommelig. Den ytterste delen er omgitt av dyr-
ket mark helt ut pA stupene, den innerste av barskog.

Berggrunnen er Brottumsparagmitt ytterst og fyllitt til
Kvitvola-dekket innerst (Englund 1973).

Kloften er varm, svart naringsrik, og fuktig og repre-

senterer kanskje den rikeste Cinna-lokalitet i Norge.

Den ytre delen er totalt dominert av lovskog, med et

belte av or, tilblandet hegg og selie i bunnen og med

t:jark og osp i skrentene. Bartrar opptrer ikke for i ca.

480 m hoyde, og da fsrst meget spredt.
Det er masser av hoyvokst nesle og bringebar, en

frodig hoystaudevegetasion, inkludert Matteuccia,
rikelig av Cystopteris montana og mye moldiords-
planter, inkludert lmpatiens. Narhet til dyrket mark,

samt tidligere og nAverende beiting har dessuten re-

sultert i en rik ugrasflora. Fjellplanter og sorbergsarter
forekommer, men spiller en helt underordnet rolle.
Moehringia trinervia vokser i Sulas klsft. Den var tid-
ligere ikke kjent sA langt nord pA Zstlandet.

Cinna (fig. 4) er det dominerende gras i kloften, og

arten opptrer stedvis i veldige, nesten rene oB sluttete
bestand. Cystopteris sudetica er sjelden fra ca. 400 m

og oppover. Cymnocarpium robertianum forekommer
ganske rikelig og flere steder. Poa remota fins stedvis i

stort individtall. OgsA Viola selkirkii forekommer'

Vinstra - 22
Vinstras klaft i klassisk botanisk forstand betegner
egentlig bare den ytre delen av elvelopet, under Kongs-

li. Hele dalfsret innover er imidlertid meget trangt i

bunnen og barer stort sett kloftepreg fra under Kongsli

til innunder SkAbubygden, en strekning pl over 2 mil.
De fleste steder 96r dalsidene bratt opp fra elvekanten i

mer enn 100 m hoyde. Dalen er bare svakt hellende,
med et fall pA ca. 300 meter over de to milene, fra ca.

550 m hsyde i Sklbu til ca. 250 m hoyde ved munnin-
gen under Kongsli. En rekke sidebekker og sideelver
har gravet egne, bratte sideklafter ned i hovedkloften.
Stort sett gAr dalforet ost-vest, men bAde retning og alle

50

andre forhold varierer sterkt i dette store canyonland-
skapet, som kunne vare verd en mer detaljert under-
sokelse. Fra munningen til litt innenfor Colo er berg-
grunnen Brottumsparagmitt, lengre mot vest bestAr

berggrunnen av kambrosiluriske sedimenter (EnSlund

i 973). Morenemateriale st8r i dalsidene flere steder (se

Rekstad 1897 s. 13).

Vinstras kloft ble et valfartssted for botanikere etter
at Baard Kaalaas den 7. august 1879 fant Cystopteris
sudetica i bunnen av en stor jettegryte pi sorsiden vis-

a-vis Kongsli. Fram til 1958 var dette eneste kjente
voksested for denne arten i Skandinavia, og forekom-
sten var sA begrenset at kunnskapen om iettegrytens
beliggenhet etterhvert ble en vel voktet botanisk hem-
melighet. Kaalaas fant ogsA Cinna (Berg 1966\ ogCym-
nocarpium robertianum (Blytt 1898 s. 5) i kloften pluss

en del fjellplanter. Fridtz samlet Calium triflorum i den
bratte ssrvendte dalsiden under Kongsli i 1905. Her
vokser ogsl alm (1..1. Cletanger, feltdagbok 14'7'1948i
O.). Wendelbo og Nordhagen fant Carex media nar
Cystopteris sudetica-jettegryten i 1 952.

Der Golo munner ut i Vinstra er ogsA floraen frodig
og rik. CrAor-heggeskog dominerer langs elven, men

granskogen n5r lang ned pA den skyggefulle, fuktige
ssrsiden, der barskogsarter, mold.lordsarter, kravfulle
fuktighetselskende planter, og baseelementet domi-
nerer. Her forekommer igjen Cystopteris sudetica si
vel som Cinna ogCalium triflorum, alle ganske rikelig,
samt noe Cymnocarpium robertianum og Viola sel'

kirkii. I kalkhamrer og pA skredjord pA den solrike
nordsiden dominerer en frodig vegetasion av hoy-
stauder, med mye Matteuccia, og varmekiere arter,

med bf .a. Convallaria, Daphne, Humulus og Lonicera

xylosteum. Her forekommer ogs6 Calium triflorum,
Cymnocarpium robertianum ogViola selkirkii i masser.

Under Tunga moter en igjen den samme frodige
vegetasjonen av moldiordsarter, nitrob4ter og hay-
stauder, men her stort sett desimert oB iblandet masse

ugras p.g.a. det pigAende sterke beite. Cinna forekom-
mer flere steder, men ofte bare som enkelte stri under
veltete trer og pA andre steder utilgjengelig for kveg. I

en isolert, bratt, nordvendt og skyggefull rasmark sto

Cinna urart sammen med Cystopleris sudetica. Viola

se/kirkii er ganske vanlig, Polemonium caeruleum fore-
kommer. Blant sorbergsartene kan nevnes Lappula de'
flexa, Origanum, Thalictrum simplex, Verbascum nig-

rum, Viola collina og V. rupestris. I rike, fuktige fyllitt-
rasmarker og pA berghyller fantes atskillige kravfulle
fjellplanter, som Carex atrata, C. capillaris, Erigeron
politum, Primula scandinavica, Saxifraga aizoides og

Thalictrum alpinum.
Ved Craupesand er dalbunnen vid, med grusrygger

og barskog, vei, skogsdrift og beiting nede i bunnen.
Floraen er variert med samtlige elementer ganske godt
representert, men uten de store sjeldenheter. Blant de

mange ugrasene er Potenti//a norvegica. En virkelig
uvanlig stor forekomst av Poa remota fantes pA vest-
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siden av elven, ca. 1 km nord for broen. Calium tri-
florum ogViola selkirkii forekommer, men er sjeldne.
Nar broen vokste forovrig Botrychium multifidum
meget sparsomt, og blant rullesteinene i elvekanten
stod Myricaria germanica.

Vinstravassdraget ble regulert i 1950-irene. Nedre
Vinstra kraftverk startet produksjonen i 1953, Avre
Vinstra kraftverk i 1959. Reguleringen syns imidlertid
ikke i ha endret hovedtrekkene i karplantefloraen i de
deler av vassdraget som ikke direkte ble neddemmet
eller utgravd.

Vila - Nordia - Soria - 18
Vila, som renner ut i LAgen ved Ringebu, deler seg i

ca.300 m hayde ito armer: SorAaog Nordia. Begge
armer danner trange, ville elvegjel, Nordias stort sett
sydvendt, SorAas vestvendt i sin nedre del. I begge er
elvelapets fall ganske svakt. De to elvene danner
typiske og i Cudbrandsdalen uovertrufne "canyons",
med opp til 300 m huye, nesten stupbratte sider. Alle
tenkelige eksposisjoner er representert tilsammen i de
to lupene. Bergarten er Brottumsparagmitt i bunnen,
og sandsteiner med fyllitt- og dolomitt til Kvitvola-dek-
ket hoyere opp i dalsidene (Werenskiold 1911, Holte-
dahl 1922, Englund 1973). Klaftene er omgitt av bar-
skog, mest granskog.

I vinkelen mellom de to kloftene ligger Stulen g6rd.
Den er lkke lenger fast bebodd, men jordveien drives.
Bilveien til Stulen og videre til fjells passerer pi to broer
nede i klaftene der disse mutes. Dette er den klassiske
botaniske elvekloft i Norge. Det var ved ,,Stulsbroen,,

at sogneprest i Ringebu Soren Christian Sommerfelt og
professor M.N. Blytt i 1 836 fant Cinna latifolia for farste
gang i Skandinavia (Berg 1966), og det var hit bota-
nikere senere valfartet for A beundre bekkeklsftfloraen
i full utfoldelse.

Blytt og Sommerfelt fant ogsa Carex media og Cym-
nocarpium robertianum (Blytt 1 B76a s. 1232\ ved Stu ls-
broen. | 1849 samlet N.C. Moe Carex loliacea oer.
Lindeberg (1B55 s.6) fant Viola selkirkii i 1854, og
Zetterstedt (.1859 s. 4OB-409) oppdaget Calium tri-
florum og Poa remota pA stedet i 1858. Allerede oe
farste botanikerne omtaler de rike forekomstene av
kravfulle fjellplanter og av baseindikatorene Cystopteris
montana og Asplenium viride (Norman 1851, Linde-
berg 1855, Zetterstedt 1859). Moldjordselementet er
yppig og rikt, med bl.a. Adoxa og lmpatiens. Hsy-
staudeelementet er velutviklet med store bevoksning,er
bl.a. av turt og storklokke iblandet Humulus, i ssr-
skrenten straks ovenfor nedre bro.

| 1975 oppdaget jeg Cystopreris sudetlca (fig. 2) pA en
nordvendt klippehylle nesten nede ved elvens nivA i

Nordias kloft vest for Stulen. OgsA her er vegetasjonen
meget rik og frodig, med bl.a. masser av Cystopter$
montana pluss Calium triflorum, Cymnocarpium
robertianum, Poa remota og mengder av Cinna.

Tre 6r senere, i'1978, fant Rolf Hjelmstad Cystopteris
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sudetlca ved Nyhamnbekken og ved UlveslAbekken i

Ssrlas klsft. Forekomsten ved UlveslAbekken er blant
de stsrste i Norge. OgsA her er floraen relativt rik, men
vegetasjonen er lite yppig. Nitrofyttelementet spiller en
relativt underordnet rolle bAde her, ved NordAa og veo
Stulsbroen, selv om bAde nitrofytter og hoystauaei tfig.
6) flekkvis kan dominere.

Vilas, Nord6as og SarAas trange daler har tilsammen
antakelig den best utviklete kloftevegetasjonen i Cud-
brandsdal. NordAas og Sarias klufter er blant de mest
bevaringsverdige i Sor-Norge (Berg 1925). Den pA-
giende utbygging av Vila kraftverk vil sette meste-
parten av VSlas kloft under vann. Inngrepene har alle-
rede odelagt villheten i landskapet omkring Stuls-
Droen.

Diskusjon

Huldreplanter
Huldreplantene var utgangspunktet for disse under-
sskelsene. Det har da ogsA vist seg at bAde Cinna lati-
folia (Berg 1966), Cystopterls sudetica og Athyrium
crenatum har en betraktelig storre utbredelse enn man
trodde da undersskelsene begynte. Ruteanalyser fra
disse tre artenes lokaliteter vil bli publisert annet sted.
De plantegeografiske betraktningene mA derfor ogsA
utest6 inntil videre. Clematis sibirica er i mellomtiden
blitt detaljert behandlet av Rolv Hjelmstad (19781.

Elementer og samfunn
Som klarlagt i innledningen lA det utenfor mAlsettingen
A studere plantesamfunnene i de besokte klafrene.
Artene ble likevel ikke bare registrert enkeltvis, men
ogsi som okologiske elementer. Selv om sammennen-
gen mellom de her anvendte okologiske elementene
og de i litteraturen beskrevne og formaliserte plante-
samfunn er bide komplisert og mangetydig, kan fore-
komst av elementer grovt sett indikere forekomst av
samfunn. Elementers og enkeltarters forekomst i en be-
stemt kloft vil for eksempel kunne antyde i hvilken
grad vedkommende kloft egner seg for videre studium
av en bestemt type samfunn.

83de barskogselementet og overgangselementet er
klart relatert til barskogssamfunn, idet ogsi overgangs-
elementet for en vesentlig del bestAr av arter som
naturlig forekommer i barskogssamfunn, om enn bare r

de rikere utformingene (sml. Dahl, Cjems og Kielland-
Lund 1967, Kielland-Lund 1981). Siden de undersokte
kloftene alle ligger i barskogsregionen er det innlysen-
de at forskjellige barskogssamfunn kan gjenfinnes i

hver eneste kloft, bAde i typiske og i spesielt modifiser-
te utgaver. Mengde og lokalisering av gran og furube-
voksninger utgjor et av de viktigste trekk i en klofts ut-
seende.
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Et annet viktig trekk i en klofts utseende er mengden
av gr8or-heggeskog. Forholdet mellom mold.jordsele-
mentet og Alno incanae-Prunetum padi (sml. Fremstad
og Zvstedal 1978, Kielland-Lund 1981) er temmelig
direkte. Serlig frodige klsfter vil derfor ogsi ha sarlig
rikelig med velutviklet grior-heggeskog, brst og fremst
i bunnen av klsften, men av og til ogsi opp i sidene.
Feltskiktet i denne skogen varierer sterkt fra sted til
sted, fra nesten ren stornesle i sterkt beitete omrAder
ytterst i kloften til rikelig med hoystauder andre steder.
Ekstreme eksempler pA de nevnte utformingene fins
henholdsvis langs StavAi og langs Daria. I Cudbrands-
dal er Viola selkirkii temmelig regelmessig tilstede i

flere av utformingene.
| {rodige klsfter er ogsA hoystaudeelementet, eller

Blytts (1876b s.347) subarktiske floraelement, som
oftest meget rikelig tilstede og dermed ogsA de tilsvar-
ende haystaudesamfunnene. De kan av og til minne
om temmeliB typiske alpine-subalpine utforminger
uten treskikt (Nordhagen 1943b). Ofte inngir imidler-
tid hoystaudeelementet i feltskiktet under gran, eller
under grAor og hegg, eller det fins i ssrvendte ras-

marker sammen med varmeelskende urter. Det virker
som om hoystaudene i klsftene ofte blander seg med
arter fra andre elementer til mange slags mosaikker.
Kielland-Lund (1971 og 198'l ) oB Fremstad og Ovstedal
(1 978) har beskrevet egne hoystaudesamfunn av boreal
natur i tilsvarende situasjoner.

Et siste element med noksA klar tilknytning til plante-
samfunn av en bestemt type er sorbergselementet.
Bortser en fra det lite kravfulle underelementet, utgjor
resten en relativt homogen enhet, hvis arter stort sett
gjenfinnes i Blytts (1876b s. 2BB-289 og 348) boreale
element. Kjernen utg,jores av de samme artene som
kjernen i "Kungsfolget" (Hansen 1904 s. 149-150).
"Den som har sett disse artene inaturen i Norge, vil
assosiere dem med varme urer oB megen torst" (Dahl

1950 s. 58). I svenske studier gjenfinnes elementet ofte
noe annerledes definert og under betegnelsen "syd-
vaxter" (du Rietz 1954), ofte oppdelt i et klippeelement
og et taluselement (f.eks. Bringer 1962). Nordhagen
(1943b s.542-567) har beskrevet noen sorbergsam-
funn, men fra atskillig hoyere nivAer. For tiden arbeider
cand.mag. Anne Simonsen med en undersokelse over
sorbergslokaliteter og sarbergsamfunn i Vestre Caus-
dal. De resultatene som oppnAs vil i stor grad ogsi vare
representative for forholdene i hoveddalforet. Varme-
kjer vegetasjon beslektet med "almeskog med hoy-
staudebunn", beskrevet fra Sanddsla i Nord-Trsnde-
lag av Holten (1983 s. 140), forekommer bl.a. ved
Vinstra og ved Frya. De syns A svare til Alno-Ulmetum
glabrae, beskrevet av Eli Fremstad (1979) fra Orkdalen
og betraktet av henne som et vikarierende samfunn for
Alno-Fraxinetum i den boreale sone.

I de seneste Ar er den id6 fremkommet at barskogs-
regionen i Sar-Norge bestAr av tre forsk.lellige vegeta-
sjonsbelter eller vegetasjonsetaster, en lavboreal, en
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mellomboreal og en hoyboreal. Problemet ligger uten-
for denne undersokelsens ramme, men det nevnes for-
di bekkekloftenes flora og vegetasjon inngir som en

viktig del av den vertikale vegetasionsoppdelingen.
Cand.mag. Jan Culbrandsen arbeider ni med dette
problemet bl.a. i en rekke bekkeklsfter i Causdal,
under professor Eilif Dahls veiledning.

Klassifisering av klsftene
Undersakelsene har vist at bekkeklsftene og de trange
elvedalene i Gudbrandsdal etter sitt botaniske innhold

Brovt sett faller i fem forskjellige typer eller grupper.
Den mest interessante gruppen kan betegnes Midt-

Cudbrandsdals frodige og rike klofter. Disse fins fra
Vinstra og sorover helt ned i @yer i Sar-Cudbrandsdal.
Berggrunnen er oftest Brottumsparagmitt med kalk-
steinshorisonter. Cystopteri s sudeti ca, Ci n n a I atifol i a og
Cvmnocaroium robertianum forekommer i de fleste,
Clematis sibirica i enkelte av de sorligste. Kloftene vari-
erer noe med eksposisjonen og kan samles i under-
gruppene: sorvendte (Rolla, VAla-NordAa, Frya, Augla,
Su la), nordvendte {Birdsengbekken, Ber gdala, U I berg-
Aa) og ost-vestvendte (Moelven-Svinia, Tromsa, Stein-
Aa-FossAa, Vinstra). Den sorvendte Bjorjua I Kvam re-

presenterer en nordlig, floristisk noe fattigere grense-

klsft av denne typen.
Den andre hovedgruppen kan betegnes de Nord-

Gudbrandsdalske middels-rike klsftene. Berggrunnen
er stort sett sandsteiner og fyllitter tilhorende Kvitvola-
dekket. Disse kloftene er bare flekkvis frodige med

storre partier preget av barskogselementet. De er imid-
lertid temmelig artsrike, med et betydelig innslag bide
av kravfulle arter oB av fjellplanter. Athyrium crenatum
fins i de fleste, Cinna sA vidt i de sorligste. Cruppen
omfatter Sagia ved Sjoa, Berdola i Heidal og Ula.
Bos5a mA anses som en mer bekkedalpreget, mindre
kloftepreget utgave av denne typen.

En tredje, meget karakteristisk gruppe utgjores av de
fattige Nord-Cudbrandsdalskloftene pA lys sandstein til
Kvitvola-dekket: FagerliSi og Ryddolsii. Fattigheten i

disse illustreres ved beskrivelsen av Ryddolsii (s. 48).

Helt nordligst i dalen, i Dovre herred, er det igien
ganske frodige og relativt rike klofter, her pi omvand-
lete kam brosi I u riske bergarter ti I Jotu n-dekket. Artsi n n-

holdet er imidlertid utarmet i forhold til de sarlige rike
kloftene. Arter med sarlig utbredelse mangler, og det
samme gior Cystopteris sudetica, Cinna latiiolia og
Athyrium crenatum. Disse Dovreklsftene (Stavii-

TungAi og Einbugga) er imidlertid rike pi fjellplanter.
Den siste gruppen utgjares av klaftene helt sorligst i

dalen og i Causdal. Berggrunnen varierer fra Brottum-
sparagmitt til omvandlete kambrosiluriske sedimenter.
Dette er ogs5 ganske frodige og middels rike klsfter,
iser med mange sorlige arter. Cinna forekommer i

mange, C/ematis i enkelte i hoveddalforet. Blant de
undersokte kloftene er Causa, Doria, Benna og MosAa

av denne typen. Dritua er noe spesiell med sin store

Blyttia 4l :42-56: 1983



rikdom bAde pi fjellplanter og pA varmekjare arter.
I tillegg til typiske klofter omfattet undersokelsen

ogsa en del bekkedaler uten egentlig kloftepreg, i et-
hvert fall i den besokte del. Bos6a er allerede nevnt.
Andre eksempler er Botterudbekken, Nera, Linviks-
elven, Bjorndalsbekken, Solgjemsii og Skotteskardet.
Disse faller utenfor den her foretatte gruppering.

Naturvern
Bevaringsverdi vil alltid avhenge av den mAlsetting
som legges til grunn. lkke to klofter i Cudbrandsdal er
botanisk sett identiske. Et u nske om A bevare variabili-
teten i sin helhet er derfor ensbetydende med et anske
om 5 bevare alt. En mer pragmatisk mAlsetting vil utvil-
somt v€re A soke A bevare all vesentlig botanisk varia-
bilitet gjennom vern av ferrest mulige klofter, og
vernet bor ikke forhindre den bruk av klsftene som er-
faring viser at deres planteliv ikke bare tAler, men r

mange tilfelle endog syns A vare avhengig av.
Sistnevnte milsetting medfsrer i praksis at en fsrst

mi finne frem til en liten kjerne av de mest innholds-
rike kloftene, innholdsrikdom her m6lt bAde ved hjelp
av huldreplanters og andre spesielt sjeldne arters fore-
komst og ved hjelp av de enkelte okologiske elemen-
ters forekomst og relative betydning. Dernest suppleres
denne kjernen med klofter som fremviser essensiell
botanisk ulikhet b8de med kjernen og seg imellom, r

det minst mulige antall som skal til for 6 innfri m5lset-
tingen. Rike klofter som dupliserer kjernen faller ut.
Middelsrike klafter uten s€rpreg faller ut, fordi rike
klafter inneholder middelsrike partier. Fattige klofter
faller ut, fordi middelsrike klofter med serpreg ogsA
in neholder fattige partier.

I Cudbrandsdal peker folgende gruppe av klafter seg
ut som den sterkest verneverdige kjerne:

1) Birdsengbekken, rikest pi huldreplanter (Cystop-
teris, Clematis, Cinna) og andre sjeldne arter, og ek-
sempel pA bratt, skyggefull, nordvendt Midt-Cud-
brandsdalskloft omgitt av barskog.

2) V6la-Nordia-Ssrla, meget rike Midt-Gudbranos-
dalsklofter (Cystopteris, Cinna), i form av dypt ned-
skArete, milelange, trange, typiske og i Cudbrandsdal
uovertrufne'.'canyons", tildels gjennom dolomitt.

3) Rof la, meget frodig og rik (Cystopteris, Clematis,
Cinna, Polystichum braunii), og eksempel pA bratt,
varm, sorvendt Midt-Cudbrandsdalskloft omgitt av
dyrket mark.

4) Berdsla, Athyrium-kloft med nordgrense for
Cinna, mye fjellplanter og eksempel pi Nord-Cud-
brandsdals middelsrike klofter.

Til denne kjernen bsr fsrst og fremst legges:
5) Frya, stedvis frodig og rik, lang Midt-Cudbrands-

dalsk elvedal med bl.a. alm, og
6) Dritua, meget rik bide pA sorbergsplanter og fjell-

planter, hoydegrense for Cinna, spesiell geomorfologi,
og eksempel pi hoytliggende middelsrik kloft.

Vanskeligheten ved denne metoden er at den forut-
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setter god kunnskap om alle klslter fsr prioriteringen
kan foretas. Selv etter sA mange Ar i Cudbrandsdals-
klsftene er jeg ikke sikker pA at kunnskapen er stor
nok.

Fordelen ved metoden er at listen over objekter blir
kort, at begrunnelsene for prioriteringene blir oversikt-
lige og eksplisitte og derfor kan diskuteres, og at even-
tuell erstatning av ett objekt pA listen med andre kan
drsfres pA logisk basis.

Mangelen ved metoden ligger selvfolgelig deri at be-
varingsverdien av samtlige klsfter endres i det oyeblikk
en av de mest bevaringsverdige odelegges. Hvor hayt
vannspeilet blir stAende bak demningen som nt byg-
ges i VAla, vil for eksempel avgjore om NordAa og SarAa
mA avskrives. Det kan kanskje finnes botaniske erstat-
ninger for det som da gAr tapt, men landskapsmessig er
NordAa og Soria med Stulsbroene uerstattelig.

Mer om Cudbrandsdalsklofters bevaring er A finne i

mine rapporter (Berg 1975, 1978), i Heidalsprosjektet
(Bruun m.fl. 1979) ogi verneplan for vassdrag (Sperstad
m.fl. 1976).

Summary
Thirty-eight boreal creek- and river gorges have been
surveyed with regard to presence of rare vascutar
plants (e.9. Cystopteris sudetica, Athyrium crenatum
and Cinna latifolia), and with regard to presence and
importance of a series of socio-ecologically defined
species groups (e.g. coniferous forest species, thermo-
philous species, nitrophytes. and hygrophytes). Only a
few gorges have been thoroughly investigated. Most
have been examined over a rather small part of their
total length. Individual gorges are briefly described or
shortly characterized in an appendix. A crude classifi-
cation groups the more typical gorges into five classes:
Lush and rich Mid-Gudbrandsdal Cystopteris gorges,
medium-rich North-Cudbrandsdal Athyrium gorges,
lush and alpine-rich North-Cudbrandsdal high-valley
gorges, lush South-Cudbrandsdal low-valley gorges
rich in southern species, and, finally, barren gorges
with a prosaic flora. A group of botanically most inter-
esting gorges and river valleys suggested for conserva-
tion consists of BArdsengbekken, VAla-NordAa-SorAa,
Rolla, Berdala, Frya and Dritua.
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Appendiks: Klsftene alfabetisk ordnet
Appendix: Corges alph abetically I isted

Falgende opplysninger gis: Navn, referansenummer
(se fig. 9), UTM-koordinater, herred, dato, ca. under-
sokt hoydeintervall, undersokelsens grundighet og
enten en kort karakteristikk eller en henvisning. Crun-
dighet er angitt ved hjelp av en fire-delt skala: C4 :
hele klsften traversert og godt undersskt, C3 : hele
eller storparten av kloften traversert, men atskillige
arter utvilsomt oversett, C2 = bare mindre del av klof-
ten traversert, Cl : meget kort del av klaften unoer-
sokt (stikkprove).

Information included: Name, reference number (see

fig. 9), map coordinates, community, date, altitude,
thoroughness of study, and either a short characteriza-
tion or a reference. The thouroughness scale runs from
C4 : thoroughly studied to C1 : spot check only.

Augla - 20
NP4827 Ssr-Fron 6-8-59 26-7-76 280-480m C3. Se tekst

Benna - 3

NN4799 Causdal 11-8-78 430-450m Cl. Se Sperstad
m.fl. 1976 s. 109. Cinna latifolia, Viola selkirkii

Berdsla - 27
C3. Middels frodig, rik. Sjeldne barskogsarter, mange
sarbergsarter, kravfulle nedvandringsarter, rik mose-
flora (Berg 1978). Athyrium crenatum, Cinna latifolia,
Carex media, Calium triflorum, Luzula parviflora, Viola
selkirkii
a) Ved Berdolmo NP2042 Sel 26-7-78 17-9-78 4OO-

450m
b) Under Skavrusti NP1942 Sel28-7-78 460-520m
c) Langmyrbekken NPlB4l Sel 5-8-78 720-800m

Bergdola - 11

NP6505 NP6506 Ringebu 17-6-75 2OO-25On C1. Mid-
dels frodig, ganske rik. Clematis sibirica ogCarex media
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(Fryjordet 1 953), Cinna |atifolia og Poa remota (Lskken
1968b), Usnea longissima (Hjelmstad 1979).

Bioriua - 24
NP3538 NP3638 Nord-Fron 6-9-75 29-7-76 350-600m
C2. Se tekst

Bjorndalsbekken - 28
NP2742 Sel 5-8-59 300-450m C1. Se tekst

Bosla - 23
NP3835 Nord-Fron 6-8-59 13-8-72 26O-30Om Ct . Fro-
dig og ganske rik. Athyrium crenatum (Fridtz), Cvmno-
carpium robertianum, Viola selkirkii

Botterudbekken - 9
NN6702 Ayer 31-7-76 28O-42Om C2. Se tekst

Bsrka - 6
NP3907 Causdal 14-8-81 700m C1. Relativt fattig, men
flere kravfulle fjellplanter. Poa remota

Birdsengbekken - 8
NN6993 NN7093 Ayer 26-8-58 1-8-66 7-8-72 16-9-78
200-550m C4. Se tekst

Dritua - 5

C3. Se tekst
a) Under Nese NP3902 Causdal 14-g-67 13-7-7225-7-

78 530m
b) Under Roa NP3802 Causdal 5-8-77 56Om
c) Helvete NP3603 Gausdal 4-8-77 65Om

Daria - 2

NN5296 NN5297 Gausdal 7-8-73 1S-B-79 420-500m
G2. Meget ftodig. Cinna latifolia, poa remota, Viola sel-
kirkii

Einbugga - 37
NP1274 NPl375 Dovre 3-8-82 570-550m C2. Middels
frodig, 6pen. Barskogsarter, fjellplanter, bl.a. mye Saxi-
fraga cotyledon (fig. 7)

Fagerliii - 34
NP226f Sel30-7-76 520-550m C1. Fattig. Carex lolia-
cea, C. media, Viola selkirkii. Calamagrostis lapponica
(Berg 1965)

Fossia - se Steinaa

Frya - '17

NP5330 Ringebu Ssr-Fron 7-9-75 4O0m C1. Se tekst

Gausa - 1

C]. Se tekst
a) Nar utlap NN7481 Lillehammer 3-8-67 12-8-67

1 30m
b) Under Kalstad NN6286 NN6387 Causdal 26-g-79

260m
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Grantoppdalen - 4
NN4496 NN4497 Causdal 1O-B-73 500-800m C3.
Apen, relativt fattig, rikere overst. Barskogsarter, alpine
arter

Grsna - 38
NQ0486 Dovre 27-7-82 700m Cl. Fattig. Carex media

lora - 25
NP3640 NP3740 Nord-Fron 6-9-75 3BO-450m C1. Mid-
dels frodig, fA kravfulle arter. Poa remota, Viola selkirkii

l-invikselven - 13

NP621 1 Ringebu 19-6-75 25O-470m C1. Se Hlelmstad
.l 
979. Canske rik. Calium triflorum. Poa remota

Moelven-Svinia- 14

NP6111 NP6211 Ringebu 19-6-75 l-B-75 280-380m
C2. Se tekst

Mosia - 7

NN7B91 Ayer 5-9-75 320-480m C2. Se tekst

Nera - 12

NP6612 Ringebu 27-7-72 300-500m C1. Svert ipen.
Poa remota. Varmekjare arter (Lokken 1968b)

Nordia - se VAla

Rolla - 10
NP6804 Ayer 27-7-72 200-270m Cl. Meget frodig (fig.

12) og meget rik. C/ematis sibirica (Fryjordet 1953).
Cystopteris sudetica, Cinna latifolia og Polystichum
braunii (Lskken 1968a, 1968b). Lav (Hjelmstad 1979)
og moser (Moen 1981). Verneverdig (Berg 1975).

Ryddolsii - 35
NPl866 Dovre 15-8-60 4-8-82 500-600m C2. Se tekst

Sagdalsii - 33
NP2055, NP2l56 Sel 1-B-77 340-520m C3. Litt frodig
og noe rik. Carex media, Cymnocarpium robertianum,
Viola selkirkii

Sagia - 26
NP2637 NP2638 Sel26-7-75 29-7-76 300-750m C2. Se

tekst

Skotteskardet - 32
NP2455 Sel 2B-7-76 320-500m C2. Litt frodig og noe
rik. men Apent. Viola selkirkii

SolgjemsAi - 29
NP2946 NP3046 Sel 2-8-77 320-660m C3. Bare grunn
klaft, i or-heggeskogsli. Meget frodig, noe rik. Viola sel-

kirkii i masser.

Rettelse: C. alpina s. 7, hayre spalte, l. 19, les C. mon-
tana.
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Stavii-Tungii-36
NPl372 NPl473 Dovre 25-7-82 4-8-82 500-700m C2.
Se tekst

Steiniia - Fossia - 18

C2. Meget frodig og meget rik. Cystopteris sudetica,
Cinna latifolia, Cymnocarpium robertianum, Calium
triflorum, Poa remota, Carex media, Polemonium cae-
ruleum
a) SteinAa NP5221 NP5222 Sar-Fron 31-7-75 2BO-320m

b) Fossia NP4920 NP5020 NP5021 Szr-Fron 17-7-59
440-500m

Storgravii - 30
NP244B NP2549 Sel 2B-B-79 300-500m C1. Se tekst

Sula - 21

NP4l29 NP4130 Nord-Fron 29-7-75 2-B-75 370-5OOm

C2. Se tekst

Svinia - se Moelven

Ssria - se Vila

Tromsa - 15

NP6B14 NP6913 NP6914 NP70l4 Ringebu 18-6-75
400-650m C2. Ganske rik. Se Hjelmstad 1979: Cystop-
teris sudetica. Dessuten Luzula parviflora ogPoa remota

Tungii - se Stavii

Ula - 3'l
NP3152 NP3153 Sel 17-8-57 27-7-76 470-55Om C2.
Lite frodig, men flekkvis noe rik. Se Dahl 1949: Athyri-
um crenatum. Dessuten Viola selkirkii

UlbergAa - 19
NP4623 NP4723 NP4724 Ssr-Fron 7-8-59 300-600m
C3. Middels frodig, middels rik. Cinna latifolia, Poa re-

mota.

Vinstra - 22

C2. Se tekst
a) Under Kongsli NP372B Nord-Fron 24-7-57 250-

280m
b) Ved Golo NP3626 Nord-Fron 30-7-75 300m
c) Under Tunga NP2927 Nord-Fron 9-8-78 400-500m
d) Ved Craupesand NP2722 NP2723 Nord-Fron 17-B-

79 18-8-79 500m

Vila - NordAa - Ssria - 16

C2. Se tekst
a) Stulsbroen NP6125 Ringebu 27-8-58 2-8-75 3OO-

360m
b) NordAa NP6125 Ringebu 2-8-75 16-8-77 5-8-82

330-400m
c) SarAa NP6425 Ringebu 18- 9-78 420-46Om
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Smistykker

Arsmelding 1982 for
Fondet tildr. philos. Thekla Resvolls minne
Fondets styre har i 1982 hatt folgende sammensetning:
Cand. real. Olaf Balle, Jordregisterinstituttet, As (opp-
nevnt av Norsk Botanisk Forening), provisor Hanne
Melver, Oslo (oppnevnt av Norges Apotekerforening
og Norges Farmaceutiske Forening), amanuensis Kari
Henningsmoen, Universitetet i Oslo (oppnevnt av
Ki rke- og U ndervisn ingsdepartementet).

De disponible midler for 1982 er ikke utdelt.

Prosjekt Saltens flora, det fsrste i rekka
av norske regionale floraprosjekt?
I Sverige har en i lopet av det siste tiaret startet og til-
dels avsluttet floraprosjekt i 20 av de 25 landskapene.
Prosjektene stuttes av Svenska Botaniska Foreningen
(se videre 5v. Bot. Tidskr. 73 (1979), hefte 6).

Etter i ha fulgt denne utviklinga syntes undertegnede
i f.jor at det kunne vere pA tide i starte opp med noe
liknende ogsi pA norsk side. Det var da naturlig for
meg i velge Salten i Nordland, fra Saltfjellet til Ofoten,
da jeg i lopet av sju somrer har sett hva omrAdet kan til-
by botanikeren. Salten har nemlig ikke vart gjenstand
for regional florakartlegging siden J.M. Norman med
Norges arktiske flora rundt 6rhundreskiftet. Omridet
har videre en rik og variert flora og omfatter hele gradi-
enten fra havgap til grensefjell. En finner de mest for-
skjellige geologiske forhold, bl.a. vidstrakte kalkom-

r6der. Flere viktige plantegeografiske grenser krysser
omridet som dessuten er svart uiamnt undersokt. Et
fitall klassiske plantelokaliteter, f.eks. Junkerdarsura,
er undersokt atskillige ganger, mens andre omrider
med tilsynelatende like gode forutsetninger overhode
ikke er besoktl

Prosjektarbeidet ble s6vidt pAbegynt i fjor, men som-
meren-83 vil bli den forste egentlige feltsesongen. Felt-
arbeidet er lagt opp pA grunnlag av 5 km-ruter i UTM-
systemet (angitt pi nyere M711-kart i 1:50000). Da
omr6det omfatter ca. 600 slike ruter, trenges flere meo-
arbeidere enn de omlag 20 som allerede har sagt seg
interessert. For A trekke flest mulig med er arbeidet lagt
opp med tanke pA amatorer, men naturlig nok hAper
jeg ogsA pi bistand fra fagfolk.

Den viktigste fordelen med ei systematisk inventering
pi basis av rutenett er at undersokelsene blir jamnere
fordelt over omrAdet. En hel del av de svenske erfarin-
gene kan i si mAte sikkert fores over til norske forhold,
mens andre ting mi gjores annerledes. Dette kan skyl-
des forskjeller i topografi og bosettingsstruktur, kart-
system og botanisk tradisjon.

Om du er interessert i 3 delta eller bare vil vite mer,
kan du kontakte undertegnede. I Polarflokken 1t1982
finner du en fyldigere introduksjon som sendes p6 opp-
fordring.

Mats C. Nette/b/adt
Camle Osloveg l2
7000 Trondheim
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Vasspest (Elodea canadensis)
i Evie og Hornnes kommune,
Aust-Agder fylke
Elodea canadensis in Evje, county of Aust-Agder, Southern Norway

Erik Blomdal Tom Egerhei

4812 Kongshavn

Innledning
Vasspest Glodea canadensis Michx.) er en nedsenket

vannplante som ble innplantet i Norge i 1920-5rene
(Holmboe 1930). Arten har i de siste tiAr ekspandert
betydelig i Zstlandsomridet (Lye 1971, Rarslett 1977,

1978). Vasspest kan ved masseoppblomstring giore
stor skade for mange av de brukerinteresser som knyt-
ter seg til vassdragene.

I forbindelse med vegetasionsundersokelser langs

Otra i luli 1982, kom vi over en forekomst av vasspest

ca. 2 km nord for Evje sentrum i Aust-Agder. Dette er
forste registrerte funn av vasspest pA Sorlandet. N.tr-
meste kjente voksested er Norsjo i Telemark, ca. 117

km i luftlinie mot nordost. Utbredelsen av vasspest i

Norge er vist pA figur 1.

Vasspesten vokste i ei ca. 3 meter bred og 0,5 meter
dyp groft. Crolta folger kanten av dyrka mark og er

ellers omgitt av sumpvegetasion. Crofta munner ut i

den grunne Evjekilen som stAr i forbindelse med Otra.
Otra er regulert ved dam i utlopet av Byglandsfjorden.
Dette medfarer betydelig variasjon i vannstanden i

Evjekilen og grofta hvor vasspesten ble observert.
Voksestedets beliggenhet framgAr av figur 2.

Vannkvalitet
Vasspest er i Norge ikke kjent fra vannmasser med pH
lavere enn 6,6 (Rorslett pers. medd.), men er ellers

kjent bide fra neringsrike og relativt neringsfattige
vann (Lye 1971, Rorslett 1977). Resultater av vann-
ptovet, tatt henholdsvis i grofta og i Otra, framgAr av

tabell l.

Analyseresultatene viser markerte forskjeller i vann-
kvalitet pi de provelokalitetene. Den hoye pH-verdien
i groftevannet sammenholdt med det store innholdet
av nitrogen og fosfor, indikerer at grofta tilfores
neringsrikt og alkalisk sigevann. Det er nerliggende A

tilskrive dette utslipp av avlopsvann fra boliger og
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Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljovernavdelingen
Holbergs gt. 54, 4600 Kristiansand

Fig. 1. Utbredelsen av vasspest ttlodea canadensis.r i Norge

fram til seotember 1982.

The distribution oi Elodea canadensis in Norway, made aiour

seotember 1982.
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Fig. 2. Kart over omrAdet nord for Evje sentrum. MSlestokk =
1:5000. Voksestedet for vasspest er merket med skravur.
Vannprzver ble tan fra lokalitetene merket 1 og 2.
Map oi the area iust north of Evie, Aust-Agder county. Scale :
l:5000. Elodea is sltuated at the vertical marks. Watet tor
chemical analysis was sampled at localities marked I and 2.

Tabell l. Kjemiske data fra vannprovetaking 4. august 1982.
(lokalitet 1: groft, lokalitet 2: Otra).
Table l. Chemical analysis based on water sampling the lth oi
August 1982. (localicty l: ditch, locality 2: the riveil.

Lokalitet

Parameter

Dette kaster et nytt lys over det vi hittil vet om vass-
pestens miljakrav. Vasspesten synes e ha eksistert pi
denne lokaliteten minst 3-4 Ar (pers. medd. fra g6rd-
bruker Elg Kile). lstore deler av aret er vannforingen i

Otra si stor at det vil stuves surt elvevann inn i grafta,
og vasspesten vil folgelig leve i et relativt surt milis (pH
omkring 5,0).

Det ser ut til at planten kan overleve ved lav pH og
neringsfattig vann gjennom store deler av iret, bare
den har gunstigere forhold periodevis i vekstsesongen.
Tidligere har Rorslett (1977) oppgitt flere lokaliteter pi
Ostlandet hvor planten permanent lever under relativt
neringsfattige forhold, selv om pH her overalt var
> 6.5. Til sammen gir dette et mer nyansert bilde av
vasspestens miljakrav enn hva man tidligere har hatt
(RorsleIt 1977\.

I det aktuelle tilfelle er det nerliggende 5 tro at man-
ge lokaliteter i Otra nedstroms Evje, ikke minst i mer
bynare strok og i forbindelse med jordbrukslano og
bebyggelse for ovrig, kan bli nye voksesteder for vass-
pest.

Like sannsynlig er det kanskje ikke at arten kan bli en
plage pga. masseoppblomstring sa lenge vannet er si
surt og naringsfattig som det er i dag. Men eutrofiering
av vassdrag er et problem, og her kan bildet fort for-
anore seg.

Interessant er det ogs8, i en storre milestokk, i stu-
dere utbredelsesbildet for vasspest i Fennoskandia og
Danmark (Hulten 1971 - se figur 3) og i sammen-
holde dette med utbredelseshistorien til arten i det
samme omredet (Lagerberg et al. 1952). I Danmark,
Sverige og Finland ble arten innplantet mellom 1BZ0
og 1884, mens dette i Norge altsA skjedde se sent som i

1920-5ren. Nir vi ogsil vet at utbredelsen av arten nar
vert mest intens i de siste fA tiar, tyder alt p5 at vi vil fi
en foftsatt ekspansjon av planten i irene som kommer.

Sosiologi og fysiognomi
Vasspest-forekomsten stir i stillestiende, grunt vann
over en lengde av ca. I50 meter. Bunnen i grafta er
sandig fast til slamholdig myk. Planten danner for det
meste tette, tilnermede renbestander med areal fra ca.
2-15 m2. Mange av stenglene ligger og dupper i vann-
skorpa og er sa vidt synlige over vannflaten. Stenglene
var bAde frittsvammende og rotfestet, men rottene var
pifallende svakt utviklet. Blomstring ble observert,
men bare i forsvinnende grad.

Side om side med vasspesten forekommer bestand
av vanlig tjonnaks (Potamogeton natans), mannasot-
Sress (Clyceria fluitans), elvesnelle (Equisetum fluvia-
tile) og flaskestarr (Carex rostrata). I gralt og groftekant
ble det ogsA observert spredte individ av 61.a. veik-
veronika (Veronica scitellata), nAlesivaks (Scirpus acr
cularis), evjesoleie (Ranunculus reptang og hestehale
(Hippuris vulgaris). Mer bemerkelsesverdig var enkelt-
forekomster av kjempepiggknopp (Sparganium erec-

Su rhetsgrad
Kondu ktivitet
Kjem isk oksygenforbruk
Total fosfor
Total nitrogen
Kalsium
Alkalitet

pH
mS/m
mg Oil
mg P/l
mg N/l
mg Ca/l
mekv/l

5,00
1,4

45

0,004
o,122
o,4
0,03

driftsbygninger i omr6det, samt tilfarsel av nitrogenrikt
drensvann fra de fulldyrka arealene sar for grofta.
Disse vil ogsA gi et vesentlig bidrag ved overflateavren-
ning. Det skal imidlertid bemerkes at provene ble tatt i

en periode med meget lav vannstand (4.8.82). Vannet i

grofta var uten kontakt med vannet i Eviekilen. Det
foregikk derfor ingen utskiftning av vannmassene I

grofta. Den hoye pH-verdien mi dessuten i stor grad
tilskrives hoy fotosyntetisk aktivitet. Det er verdt A be-
merke at pH-m5linger foretatt i september 1982, t en
periode med hoy vannstand og forbindelse mellom
vannet i Otra, Evjekilen oggrofla, viste pH-verdi pi 5,1
(Rorslett pers. medd.).
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Fig. 3. Utbredelsen av vasspest i Fennoskandia og Danmark.
Etter Huh6n (1971).

The distribution of Elodea in Fennoskandia and Denmark.
trcm Hultdn (1971).

tum), sverdlilje (lris pseudacorus), pollsivaks (Scirpus

taber n ae montan i ) og ka lm usrot ( Aco r u s ca/arn us). Di sse

fire artene er pA Sorlandet bare kjent fra et mer eller
mindre smalt belte langs kysten og er aldri far funnet sA

langt inne i landet pl disse kanter. Nir si vasspest opp-
trer i tillegg innenfor det samme meget begrensede
omrAdet, er det Apenbart at vi st6r overfor bevisst inn-
planting av arter. Dette forhold har vi imidlertid ikke
kommet til bunns i. Men det er en svert narliggende
tanke at disse plantene skriver seg fra et vann pA Ast-
landet hvor ogsa vasspest forekommer. Denne behover
ikke vere bevisst innplantet pa Evje, men kan ha

sneket seg med som "blindpassasjer". Ubevisst inn-
planting med mennesker er sannsynligvis den hyppig-
ste form for spredning av vasspest til nye vassdrag
(Miljoverndepartementet 1 982).

Mot munningen av grofta blir vasspeststenglene far-
re og mer puslete, mens artsinventaret for ovrig forand-
rer seg gradvis. Utover mot Evjekilen overtar etter
hvert lite neringskrevende arter som sylblad Subularia
aquatica), botnegras (obelia dortmannd oB stivt
brasmegras (/sodtes lacustri9.

Vi vil takke forsker Bjorn Rorslett ved Norsk institutt
for vannforskning for rid og hlelp under bearbeidelse
av materialet og for A ha stilt eget materiale til vAr dis-
posisjon.

Summary
During the last few decades, the hydrophyte Elodea

canadensis has spread markedly in south-eastern Nor-
way. ln July 1982, Elodea was found for the first time in
the southernmost part of the country, in the county of
Aust-Agder, situated about 1 17 km from the next loca-
lity in the north-east. The new location where E/odea

was found was a small, shallow ditch with sandy,
muddy soil with a high content of vital plant nutrients
such as nitrogen and phosphorus, and a high pH-value,
all the result of fertilizers and sewage. However, during
most of the year, the ditch comes into contact with the
acid, oliogotropic water of the adjacent river, where
the pH-value in August was 5.0. This observation
makes it probable that E/odea can survive during con-
ditions far from the ideal, providing conditions are

satisfactory during a period in the growing season. [/o-
dea is also known from relatively oliogotropic condi-
tions at several localities in South-East Norway, al-
though with a less acid water. The ecological plasticity
o( Elodea which is indicated above, and its spreading
powers, make it quite probable that this species will
continue its expansion, at least in the southern half of
Norway, during the coming years.
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Levende minner om seilskipstiden
pi Oscarsborg
Living reminders of the era of sailing ships at Oscarsborg

Tore Ouren

Ceografisk Institutt
Norges Handelshoyskole
5035 Bergen-Sandviken

Seilskipene med den svere vekt av rigg og seil var i

langt storre grad enn dampskipene avhengige av ballast
for A oppnA tilstrekkelig stabilitet, dersom de ikke var
fullt lastet. Mye av ballasten, som kunne bestA av stein,
grus, sand, jord etc., ble kastet ut pA dypt vann n8r
skipene nermet seg lasteplassene. Enkelte steder ble
ballasten bragt inn til land for senere A brukes til opp-
fyllinger, gater, havner etc. NAr ballasten bestoo av
jord eller sand, kunne fremmede fro som fulgte med,
ha gode muligheter for A spire. Det vokste derfor frem
en rekke fremmede planter pA ballasthaugene langs
vir kyst. De fleste av disse "ballastplantene" forsvant
fort igjen, men noen fi hadde evnen til A holde seg og
eventuelt spre seg videre.

Oscarsborg som "ballastplass"
Ved de store ombygningsarbeidene pA Oscarsborg
festning ved Drobak (kartskisse, fig. 1), som ble pAbe-
gynt i 1875 og som med avbrytelser foregikk til ut i

1890-Arene, gikk det med store mengder sand til opp-
bygging av vollene. PA denne tiden kom en rekke sm6
seilskuter til OslofjordomrAdet for A laste is og trelast til
England og andre Nordsjoland. Disse fikk sjelden retur-
last, og for stabilitetens skyld tok de inn ballast i ut-
landet. Skipperne kunne fA noen skillinger for A over-
late sandballast til Forsvaret, og den ble losset pA Sond-
re Kaholmen, hvor festningen ligger. Endel fro i denne
sanden spirte og ga opphav til fremmede planter. Disse
kunne opptre ogs6 pi andre ballastplasser, men ellers
var de gjerne sjeldne i Norge pA denne tiden. Da sand-
ballasten til Oscarsborg overveiende kom fra nere
Nordsjoland, var de innforte plantene vanligvis ikke
serlig "eksotiske".

I motsetning til de fleste av ballastplassene i landet,
ble ikke ballasten pA Oscarsborg fjernet i de senere Ar.
Enkelte ballastplanter har holdt seg gjennom en lang
irrekke.

Blvttia 41:61-64;1983

Fig. l. Oscarsborgs beliggenhet pA Kaholmen n.v. for Dra-
bak.
Map showing the position of Oscarsborg.
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Den alt overveiende del av plantefunn pi ballast-
plasser i Norge foregikk i tiden for forste verdenskrig,
som kan sies A markere slutten pA "seilskipstiden".

Fremmede planter pi Oscarsborg
i seilskipstiden
M.N. Blytts "Norges flora" (1861-1876) oppfarer tre
arter fra "Kaholmen ved Drobak": Nlalva moschata
(moskuskattost), M alv a sylvestris (apotekerkattost) og
Medicago sativa (blSlusern), alle "if. Fougner". Lossin-
gen av ballast pi Kaholmen var neppe begynt da Foug-

ner gjorde sine observasjoner, og disse plantene, som
heller ikke er typiske "ballastplanter" i Norge, kan
vere innfort oi annen mAte. Moskuskattost mi i alle
fall ha vert tidlig etablert pA Oscarsborg. Det foreligger
en rekke innsamlinger av denne fra 1880-6rene og ut-
over. Holmboe (liste fra 19271 oppgn at den i 1903 og
nermeste ir opptrldte "i mangde", men at den var
temmelig sparsom pA vollene i 1927. Den har dog
holdt seg ogsA i de senere Ar og finnes fremdeles
(1 980).

Johan Fredrik Hoch var bosatt i Drsbak som kom-
panikirurg fra"lB75 til 1889. lfolge brev tilJoh. Dyring
(U.B. i Bergen Ms) fant han Sa/via vertici//ata (krans-

salvie) for forste gang i 1883 pi Kaholmen. Han fant
den ogsA i 1887, men syntes ikke A ha vert klar over at
han allerede som student hadde samlet den pA Kahol-
men (under militertjeneste?) i 1860. Dette eldste
norske funn er belagt i hans etterlatte herbarium (Bot.

mus. Oslo). Kranssalvie er ikke senere blitt funnet pi
Kaholmen, men den er kjent fra flere ballastplasser i

landet i irene frem mot forste verdenskrig. Senere har
den opptrAdt mer hyppig som "malleplante".

Landbruksklemiker Fredrik Werenskiold besokte Ka-

holmen i 1883 og var den fsrste som samlet Echium
vulgare (ormehode) pA Oscarsborg. Denne lett
kjennelige rubladete arten med store, ble blomster,
som er hjemmehorende i MiddelhavsomrAdet, var alle-
rede naturalisert pi torre bakker i de laveste strok pA

Zstlandet. | 1870-5rene og frem til forste verdenskrig
opptrAdte den pi ballast mange steder langs kysten og
utvidet etter hvert sitt utbredelsesomride. Det skulle
ogsA vere rimelig A anta at den kom inn med ballast til
Oscarsborg, hvor den etter hvert gjorde seg sterkt gjel-
dende: "PA festningsvollene ved Oscarsborg festning
vokste den i begynnelsen av dette Arhundre i en meng-
de og frodighet som tor vere ganske enestaende her i

landet." (Lagerberg og Holmboe 1940, s.220). Det er
fremdeles (1982) rikelig av den pA Oscarsborg.

Professor Carl Stormer besakte Kaholmen flere gan-
ger i yngre ir. | 1889 var han som 1S-iring den forste
som samlet Cichorium intybus (sikori) pA Oscarsborg.
Sikori er en europeisk art som ofte opptrAdte pA ballast-
plasser i Norge, men den hadde ikke alltid like lett for A

holde seg. PA Oscarsborg har den imidlertid klart seg

helt til vAre dager (1982).
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| 1897 fant Stormer Alyssum calycinum (grAdodre) pA

"Kaholmen i mengde pA festningsvollene" (Blytt 1897,

s.31). CrAdodre er ikke funnet pA ballast i Norge, og
Holmboe (1900, s. 190) hevder at pA de fleste vokse-
steder kan denne art med bestemthet sies A vere inn-
fzrt med grasfta. Den fantes ennu i 1927, men da tem-
melig sparsomt ifolge Holmboe (liste fra 1927).

| 1B9B avtjente Stormer sin verneplikt pi Oscarsborg
(Stsrmer 1943, s. 95) og denne sommeren fant han
Anagallis arvensis (nonsblom) her. Nonsblom vokser
tilsynelatende vill p6 enkelte strandkanter i det sydlige
Norge, men den har ogsA vert funnet pA ballast en

lang rekke steder langs kysten. Nonsblom er ikke gjen-

funnet pA Oscarsborg.
L.O. von Krogh besakte Oscarsborg i 1895 og samlet

Daucus carota (gulerot), atter en plante som opptrAdte
pA en rekke ballastplasser i Norge. PA Oscarsborg har
den senere holdt seg til v6re dager (1982).

Misjonsprest Arthur Hertzberg besokte Oscarsborg
som realfagstudent i |896 og samlet Valeria nella locusta
(vArsalat). "Hoyst sannsynlig er v6rsalat innfort til
Norge med mennesker, og det er trolig at det skjedde
meget tidlig, da Akerbruket kom til vArt land" (Fegri
1960, s. 257). Den har enkelte steder vert funnet pA

ballast, og det gjelder vel ogsA pA Oscarsborg. Her ble
den gjenfunnet i 1897 (C. Stzrmer) og i 1903 U. Holm-
boe), men synes senere A ha forsvunnet.

Professor Jens Holmboe besskte Oscarsborg som
student i 1898, men det foreligger bare en enkelt inn-
samling av fremmede planter fra dette besoket: Lepi-

dium densiflorum (tettkarse). Tettkarse var ennu en

sjelden plante, som begynte A opptre pl ballastplasser
og enger i den sydlige del av landet {ra 1879. Den er
etter hvert spredt til store deler av landet, men pA

Oscarsborg er den ikke gjenfunnet.
Lerer Hartvig Johnsen fant Potentilla reptans (kryp-

mure) pi Oscarsborg i 1911. Krypmure, som er vanlig i

Danmark, England og andre land ved Nordsjoen, har i

Norge opptridt som en typisk "ballastplante" (Ouren

1968, s. 248). Denne flerArige planten har ofte holdt
seg lenge pA sine voksesteder i Norge, men den er ikke
gjenfunnet pi Oscarsborg.

Fremmede planter pi Oscarsborg etter
seilskipstiden
Etter at ballastlossingen opphorte pA Oscarsborg, duk-
ket det sjeldnere opp nye fremmede planter. Innsam-
linger i mellomkrigstiden av Per Stormer (1918, 1922,
1924), Johan Tidemand Ruud (1923), Halfdan Rui
(1926) og Jens Holmboe (1927) viste at mange av de
"gamle" fremmede plantene fremdeles holdt seg.

Holmboes liste fra "Floristiske undersakelser i Frogn

1927" inneholder endel "nye" inntorte arter fra

Oscarsborg. Disse mer "trivielle" arter var allerede vel
etablert i OslofjordomrAdet og kan ha vert upiaktet av
tidligere innsamlere pi Oscarsborg: Lepidium ruderale
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(tevkarse), Berteroa incana (kvitdodre), Melilotus alba
(kvitsteinklover), M. officinalls (lakjesteinklsver) og
Senecio viscosus (klistersvineblom). Holmboe nevner
ogs| Medicago lupulina (snigleskolm), som muligens
kan hare til den opprinnelige flora i Oslofjordtraktene.
Ellers i landet er den nok innfort med menneskene og
den kan ha kommet til Oscarsborg med ballasten.

Etter den annen verdenskrig foreligger det fA innsam-
linger. I 1946 fant Einar Schroder Consolida regalis
(ridderspore), som i Norge bare har opptrAdt tilfeldig,
serlig pi ballastplasser og moller. De enkelte lokali-
teter er nermere omtalt av Hovda (1972, s. 205). Om
forekomsten pA Oscarsborg skyldes gammel ballast
eller innforsel med korn i krigsirene er vanskelig 6 si.

De mest omfattende innsamlinger av fremmede
planter pi Oscarsborg i etterkrigstiden ble foretatt av
Per Stormer i 1958. Foruten de "gamle" artene som
stadig holdt seg, ble Centaureaiacea x microptilon (en
hybrid mellom vanlig knoppurt og en vesteuropeisk
art) funnet pi vollene. Centaurea microptilon Cren &
Codron, som er utbredt i Vest-Europa fra Nederland til
Nord-Spania, kunne tenkes 5 vere kommet til Norge
med ballast, men hittil er det bare hvbriden med Cen-
taurea iacea som er funnet hos oss.

Da jeg besakte Oscarsborg vel 20 Ar senere (1979-
82\, var det fortsatt rikelig av de "gamle" artene som
ble innfsrt i seilskipstiden: Malva moschata (moskus-
kattost), Daucus carota (gulrot), Echium vulgare (orme-
hode) og Cichorium intybus (sikori).

Sammendrag og konklusjon
Det er utvilsomt blitt losset ballast pA Oscarsborg, men
til tross for tallrike besok av botanikere gjennom Srene
er antall registrerte ballastplanter noksA beskjedent. En

irsak kan vere at det dreiet seg om sandballast, som
var fattigere pi fremmede fus enn f.eks. den spanske
jord som ble losset i Kristiansund. Ballastlossingen pA

Oscarsborg foregikk ogsA gjennom et relativt begrenset
tidsrom under utbyggingen av festningsvollene. Da
vollene var ferdig utbygget, fikk ballasten vere i ro og
ble etter hvert dekket av sammenhengende vegeta-
sjon. PA de store ballastplassene i landet var det imid-
lertid stadig bevegelser i ballasthaugene nAr ballast
skulle inn eller ut, og dette okte muligheten for at de
fremmede fro kunne soire.

Da det ikke var noen neringsvirksomhet pA Oscars-
borg, skulle det vere rimelig e anta at de fleste av de
fremmede plantene som ble innfort i seilskipstiden, vir-
kelig kom med ballast. Enkelte arter, som Alyssum caly-
cinum (grAdodre) og Berteroa incana (kvitdodre) er
lertid mest sannsynlig kommet med grasfro.

Bare noen fA "tilfeldige" arter (d.v.s. innfsrte arter
som bare har holdt seg en kort tid for de forsvinner

igjen) er registrert pA Oscarsborg: 5a/vla verticillata
(kranssalvie), Anagallis arvensis (nonsblom), Lepidium
densiflorum (tettkarse), Potentilla reptans (krypmure,t

og Consolida regalis (ridderspore). Disse var typiske
"ballastplanter", d.v.s. arter som i seilskipstiden
vesentlig ble funnet pA ballastplasser, og de bestyrker
antakelsen om at ballasten betsd mye for invasjonen
av fremmede planter til Oscarsborg.

Oscarsborgs isolerte beliggenhet pA de smA Kahol-
mene kan ha medfsrt at fremmede planter, bortsett fra
ballastplantene, kom sent til Oscarsborg. Endel inn-
forte arter som ble registrert for fsrste gang av Holm-
boe i 1927, kan dog ha vert etablert tidligere uten at
det foreligger noen tilgjengelig dokumentasjon.

Summary
In the 1880's to 1890's foreign sand-ballast for use in
the rampart building of the Oscarsborg fort was un-
loaded at Oscarsborg near Drobak on the Osloflord.

Some non-native plants which appeared at Oscars-
borg in the era of sailing ships were probably intro-
duced with the ballast. The relatively small number of
introduced species, however, may be due to the nature
of the ballast (sand with a small content of non-native
seeds) and the short duration of ballast traffic to Oscars-
oorg.

Today the abundant occurrence o( Malva moschata,
Daucus carota, Echium vulgare, and Cichorium intybus
may be regarded as a living reminder of the era of sail-
ing ships at Oscarsborg.
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Norsk Botanisk Forening

Hovedforeningens irsmelding 1 982
NBF hadde pr.31 .12.1982 i alt 10,l9 medlemmer, der-
av 70 livsvarige, 830 A-medlemmer og 102 B-medlem-
mer/ mens 17 var direkte medlemmer av hovedfore-
ningen.

Styret har hatt folgende sammensetning: Olav Balle
(Vestlandsavd.) formann, Avvind Rustan (Zstlands-
avd.) sekretar, Finn Wischmann (Zstlandsavd.) kas-
serer, Per Arvid Asen (Sarlandsavd.), Sverre Bakkevig
(Rogalandsavd.), Bjarn Sether (Trondelagsavd.) og
Arve Elvebakk (Nordnorsk avd.). Medlemskartoteket
har vert ved Trsndelagsavdelingen. Redaktor for
"Blyttia" har vert Finn-Egil Eckblad.

I lopet av iret har NBF avgitt uttalelser i naturvern-
saker av forskjellig slag. Foreningens medlemskap i

Verdens villmarksfond (WWF) har opphort. Virksom-
heten har ellers vart konsentrert til de enkelte lokal-
avdelingene.

Referat f ra Mallorca-eksku rsjon
24.-30. april. Virekskursjon til Mallorca, arrangert av
Didrik Klvve.

Didrik Klyves botaniske og ornitologiske ekskursjo-
ner til Mallorca har vert et fint tilbud til solhungrige,
naturinteresserte nordboer. | 1982 inviterte han Norsk
Botanisk Forening til 5 vare med, med undertegneoe
som botanisk leder.

Farste dagen, 24. april, tok vi det med ro og botani-
serte rundt omegnen av Puerto de Alcudia, der vi bod-
de, og konsentrerte oss om havstrandsvegetasjon og
"trivielle ugras" langs vegkantene. Dette ble derved en
fin mulighet til e fa demonstrert alminnelige middel-
havsplanter som Foenlcu/um vulgare, Conium macula-
tum, Calendula arvensis, Calactites tomentosa, Pallenis
spinosa, Echium plantagineum, Diplotaxis muralis,
Lobularia maritima, Silene gallica, Beta vulgaris, Con-
volvulus althaeoides, Rlclnus communis, Lathyrus cice-
ra, Melilotus indica, Trifolium tomentosum, Marrubium
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vulgare, Stachys ocymastrum, Lavatera arborea, Emex
spinosa, Rumex bucephalophorus, Reseda alba, Sangui-
sorba minor, Bellardia trixago, Scrophularia peregrina,
Parentucellia viscosa, Verbascum sinuatum, Solanum
sodomaeum, Cladiolus segetum, Allium ampelopra-
sum, Allrum roseum, Allium triquetrum, Asphodelus
fistulosus, Asphodelus microcarpus, M uscari comosum,
Catapodium rigidum, Bromus madritensis, Castridium
ventricosum, Hyparrhenia hirta og Lagurus ovatus. Pi
havstranda vokste blant annet /nula critmoides, lasiona
glutinosa, Cakile maritima, Salicornia fruticosa, Eryn-
gium maritimum, Claucium flavum, Carexextensa, tun-
cus acutus og luncus maritimus.

Dagen etter, 25. april, gikk turen til det store marsK-
omridet La Albufera med en enorm takrsrbestand,
som i sin tid utg.jorde grunnlaget for papirproduksjon

- riktignok ulonnsom i det lange lap. Her fikk vi se
middelhavsfloraen i sitt flotteste flor. Langs vegene ut-
over marskomrAdet, hvor froskene kvekket overalt,
noterte vi mange av de plantene vi hadde sett dagen
for, og i tillegg kan vi nevne: Pistacia lentiscus, Apium
nodiflorum, Artemisia caerulescens, Bellis annua, Heli-
chrysum stoechas, Phagnalon rupestre, Silybium maria-
num, Cistus albidus, Cistus monspeliensis. Cistus sa/vl-
folius, Fumana thymifolia, Calycotome spinosa, Coro-
nilla scorpioides, Psoralea bituminosa, Scorpiurus sub-
villosus, Salvia verbenaca, Orobanche minor, Adonis
annua, Clematis flammula, Rubus ulmifolius, Rubia
peregrina, Valantia muralis, Thesium humile, Carex dis-
tans, Carex divisa, Carex flacca, Carex otrubae, Cladium
mariscus, Schoenus nigricans, Asparagus stipularis, Smi-
lax aspera, Urginea maritima og Orchis robusta. Beret-
tiget oppsikt vakte tcbal/ium elaterium (sproyteagurk)
med sine eksplosive frukter, Arum italicum med sin raf-
finerte bestavningsfelle og Anagallis arvensis (nons-
blom) med bide rode og bli blomster.

Bestovningsmekanismen til fiken (Ficus carica) ble
ogsA gjennomgAtt mens vi rastet i ruinene av den gamle
papirfabrikkbygningen. Under ei enslig aleppofuru
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(Pinus halepensls) kom dagens haydepunkt - ei eng
med orkid6er: Orchis coriophora subsp. fragrans, Sera-

pias sp. og flueblomstene Ophrys apifera, Ophrys bom-
byliflora ogOphrys speculum, alle i full blomst! Mette
av inntrykk og i et ver uverdig Middelhavet (sur norda-

vind) dro vi tilbake til hotellet.
Den 26. april dro vi til "fjells". Vi startet fra den pitto-

reske byen PollenEa, med sine mangetrappetrinn (Cal-

variet) og romerske bru, opp mot "sukkertoppen"
med nonneklosteret Ntra. Sefiora del Puig. Oppover
f.lellsidene var det en frodig steineik-skog (Quercus

ilex), og vi sA blant annet Ceterach officinarum, Selagi-

nella denticulata, Vinca difformis, Hedera helix, Loni-
cera implexa, Umbilicus horizontalis, Arbutus unedo,
Erica multiflora. Euphorbia dendroides, Lathyrus apha-
ca, Myrtus communis, Polygala rupestris, Cyclamen
balearicum, Clematis cirrhosa, Rhamnus alaternus, Ruta
chalepensis, Osyris alba, Asparagus a/bus og Ruscus

acu/eatus. Vi rastet ved klosteret og fikk kjopt kaffe ex-
presso av nonnene. Klosterhagen inneholdt lite av in-
teresse, men ner klosteret vokste Ce/tis austra/is, et
eiendommelig tre i almefamilien. Ellers noterte vi store
mengder av den lille Charnaerops humilis, Europas

eneste vilvoksende palme!

27. april besu kte vi forst torget i Alcudia med mange

eksotiske gronnsaker. Etterp5 dro ei gruppe av oss til
den beromte botaniske lokaliteten Cabo Formentor.
PA denne lille halvoya hersker det ekstrem tarke, og
vegetasjonen karakteriseres av puteplanter, mange av

dem endemiske for Mallorca eller Balearene. Av ende-
mismer si vi: Launea cervicornis,Senecio rodriguezii,
Pastinaca lucida, Lotus tetraphylla, Erodium chamae-

dryoides, Hypericum balearrcum og Limonium caprari'
ense. Av nevneverdige ikke-endemismer: Rosmarinus
officinalis, Arum muscivorum, Thamus communis og
den stikkende puteplanten Astragalus balearicus.

Neste dag, 28. april, besokte noen av oss fjellet
Masanella (1439 m o.h.), mens andre, deriblant under-
tegnede, botaniserte rundt Alcudia og besi kulturelle
severdigheter. Pi Masanella ble det funnet noen ende-
mismer: Pastinaca lucida, Hypericum balearicum,
Ranunculus weyleri og Rhamnus ludovici-salvatoris.

Den 29. april kom det alle var enige om ble Mallorca-
turens hoydepunkt: En tur fra den lille byen Soller opp
mot toppen L'Ofre. Turen gikk pA en tusenAr-gammel
eselveg som snodde seg opp en bratt dal omkranset av

mauriske terrasser med eldgamle oljetrar og johannes-

bradlrer. Nederst i dalen dyrkes det appelsiner, og

duften fra disse fylte lufta. Inntrykket av dette nermest
"Bibelske" landskapet kan ikke beskrives - det mA

oppleves! Oppover eselvegen noterte vi flere av de
plantene vi hadde sett tidligere, samt ei rekke nye:

Bupleurum baldense, Laserpitium gallium, Centaurea
calcitrapa, Cynara cardunculus, Rhagadiolus ste//atus,

Buxus balearica, Arenaria balearica, Cneorum tricoc-
cum, Erica arborea, Euphorbia characias, Anagyris foe-

tida, Anthyllis cytisoides, Dorycnium pentaphyllum,
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Cenista cinerea, Lathyrus clymenum, Trifolium stella-

tum. Ceranium lucidum, Ceranium robertianum, Saxi'

iraga tridactylites, Daphne gnidium, Urtica membrana-
cea, Ophrys iusca, Melica minuta, Arisarum vulgare og
den endemiske Ieucrium subspinosum. Turens bota-
niske "clue" var nok Cephalanthera longifolia (kvit
skogfrue) i store mengder og full blomst under kratt av

luniperus oxycedrus og Quercus i /ex - det er ni sA rart
med en av vire h.iemlige sjeldenheter.

Den siste dagen tok vi fri for i handle, pakke, bese

kultur eller til i botanisere pA egen hAnd. Lite nytt ble
funnet, unntatt Cotula coronopifolia, som ble en mor-
som botanisk avslutning pA en tvers igjennom l00o/"

vellykket eksped isjon !

Klaus Hoiland

Ostlandsavdelingen

Arsmelding 1982

Ostlandsavdelingen hadde pr. 31..12.1982 i alt 456

medlemmer, derav 53 livsvarige, 373 A-medlemmer
og 30 B-medlemmer. I lopet av iret har foreningen
mistet 27 medlemmer, mens 26 har kommet til. Kon-

tingenten har vert kr. 70,- for A-medlemmer og kr.

25,- for B-medlemmer.
Arsmatet ble holdt I7. februar. Arsmeldingen og

regnskapet ble opplest og godkjent. Etter valgene ble

styrets sammensetning: Trond Schumacher, formann
(etter F.-E. Eckblad), Klaus Hoiland, viseformann (ny,

etter T. Schumacher), Ayvind Rustan, sekreter (gjen-

valg), Christian Brochmann, kasserer (ikke pA valg),

Rolf Wahlstrom, styremedlem (ikke pA valg) og Aslaug

Owe, styremedlem (ny, etter J. Rasmussen). Revisorer:
Steinar Sjoborg (ikke pi valg) og Haavard Zsthagen
(ny, etter Erling Nordli). Representanter til NBF's

hovedstyre: Ayvind Rustan, sekreter (vararepr. Rune
Halvorsen) og Finn Wischmann, kasserer (vararepr'

Rolf Wahlstrom). Ekskursionskomit6: Rune Halvorsen,
Klaus Hoiland og Finn Wischmann. Valgkomite: Liv

Borgen, Clara Baadsnes og Elmar Marker.
Det har v€rt arrangert 6 moter, S dagsekskursjoner

og sommerekskursjoner til Hardangervidda og Jotun'
heimen/Boverdalen.

17. februar: Arsmote. Valg. Per Salvesen: Climt fra

den afro-alpinske vegetasjonen pi Kilimaniaro,f anza'
nia.

17. mars: Rolf Y. Berg: Minnetale over professor Per

Wendelbo. Egil Bendiksen: Skog- og fjellvegetasion i

LifjellomrAdet, Telemark.
28. april: Torstein Engelskjon: Fjellfloraen i de nord-

norske rikomrider i Troms.
'l 3. oktober: Leif Ryvarden: Fra pingviner til tropisk

regnskog. Et bessk i Argentinas nasjonalparker (lld'
landet og lguazu).

10. november: Ekstraordinar generalforsamling:
Medlemskontingenten for 1983 ble vedtatt oket til kr.
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1 10,- for A-medlemmer og kr. 40,- for B-medlemmer.
Klaus Hu iland: Olands-orkideer - opptreden og tilpas-
ninger i naturen.

B. desember: Julemote. Jorn Erik Biarndalen: "Ron-
nerdahl han binder utav blommor en krans...". Bota-
niske motiver i Evert Taubes skjergirdsdiktning. Mu-
sikk ved Curi Tveito.

Det har verl 40-70 personer til stede pi matene
som har vert holdt i Biologibygningen, Blindern, med
unntak av julematet som ble holdt i Norges Blindefor-
bunds kantinelokaler. Etter mztene har det vert sel-
skapelig samv€r med te og smorbrod.

23. mai. Til Krokkleiva, Hole. Virens moseekskursion
gikk av stabelen i et lite virlig var. 9 deltakere trosset
det kalde regnet og gikk turen fra Sundvollen gjennom
Krokkleiva til Kleivstua. Mosefloraen pi sandsteins-
skrenter ner stien var rikere enn ventet. Vi noterte for-
tella tortuosa (vriemose), Tortula ruralis (hirstierne-
mose), Neckera complanata (vanlig fellmose), og rike-
lig Pterigynandrum iiliforme. I groftekanten noterte vi
Thuidium recognitum (kalk-tujamose), mens lterzo-
giella seligeri vokste pA en stubbe.

Lenger oppe endret mosefloraen karakter som folge
av at klofta blir brattere og trangere, og det blir svert
hag luft- og markfuktighet. Pi overrislete bergvegger
fant vi Saxifraga cotyledon (bergfrue) og 5. nivalls (sna-
sildre) pi de klassiske lokalitetene, sammen meo oe
svakt nordlige mosene Plagiopus oederi, polytrichum
alpinum (fjellbjornemose) og fimmia austriaca (narre-
b.jarnemose). Bergveggens moseflora var ellers meget
artsrik, og framviste en usedvanlig frodighet. Store mat-
ter av Porella platyphylla (almemose) og Frullania dila-
tata (hjelm-bleremose) dominerte, ellers noterte vi
blant annet Amphidium lapponicum, Crimmia elatior
og C. torquata, Blindia acuta, Apometzgeria pubes-
cens, Lophozia gillmanii og L. heterocolpos, Lejeunea
cavifolia (perlemose), og den praktfulle Neckera crrspa
(krusfellmose). I fuktige sig vokste rikelig og fertil
Conocephalum conicum (krokodillemosel, Hypnum
hamulosum og Cratoneuron commutatum (stor tuff-
mose). I bekken i bunnen av klofta vokste Dichodon-
tium pellucidum.

PA tross av det dArlige varet var deltagerne godt for-
noyd med dagen. Krokkleiva hadde, som ventet, mer A

by pA enn interessante karplanteforekomster.

5. juni. Ekskursjon til Hovedoya sammen med A$-
landske Naturvernforening. PA Den internasjonale
miljoverndagen (5. juni) passet det godt med en tur til
Hovedoya med sine uerstattelige botaniske og kulturel-
le verdier. Aya er nA planlagt fredet etter Naturvern-
loven, og det vil om kort tid bli opprettet egne botanis-
ke naturminner.

Omtrent 40 deltakere fra begge foreninger la turen
innover oya mot de gamle klosterruinene, i et strAlen-
de, varmt sommervar. Ved ruinene ble cistercienser-
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klosterets dramatiske historie kort fortalt, og verne-
planene for Hovedoya ble gjennomgitt med utgangs-
punkt i en egen rapport om oya som er skrevet for Oslo
kommune. EtterpA kikket vi pi plantelivet i kloster-
ruinene. Vi noterte blant annet svaleurt (Chelidonium
majus), muserumpe (Myosurus minimus), dvergfor-
glemmegei (Myosotis stricta), virrublom (Erophila
ve r n a), v Arskri n neblom (Ar ab idopsi s th al i an d og spri ke-
piggfro (Lappula hispida). Pi kalkstein- og leirskifer-
bakkene vokste de typiske varmekjere plantene for
Oslo-oyene: Dvergmispel (Cotoneaster integerrimus),
svartmispel (Cotoneaster niger), geitved (Rhamnus
cathartica). drakehode (Dracocephalum ruyschiana) og
nyresildre (Saxifraga granulata). Dessuten fant vi blad
av bakkeklsver (Trifolium montanum), Hovedoyas
"spesialitet". Til slutt dro de mest ivrige av oss og lette
opp kubjelle (Pulsatilla pratensis) pi sin absolutte nord-
grense i Norge.

Konklusjonen er at denne samekskurslonen meo
Zstlandske Naturvernforening var meget givende, i og
med at naturvernaspektet ved turene vire da kommer
klarere fram. Vi vil forsoke ogsA i de kommende ir i
arrangere slike samarbeidsturer.

Bredo Berntsen og Klaus Hailand

13. juni til Romsis. Bare to deltakere mutte opp. Man-
gel pA deltakere kan nok skyldes at omrAdets botaniske
kvaliteter er sv€rt dArlig kjent. RomsAs har en svert
interessant flora og vegetasjon. Dette skyldes tallrike
flekker av kambrosilurbergarter i et omrAde som ellers
bestir av ren nordmarkitt. Teorien er at blokker fra
kambrosilur er blitt hengende igjen i smeltemassen
som trengte opp fra dypet og tok kambrosilurberg-
artenes plass seint i perm. Vi finner samme fenomen r

BlankvannsomrAdet. Vanligvis glir skogtyper jevnt over
i hverandre langs okologiske gradienter, men pA Roms-
5s sees tallrike eksempler pi helt skarpe grenser som
folge av geologiske skiller. Vi la stor vekt pA 5 demon-
strere flora og vegetasjon ut fra okologisk synsvinkel.

Vi startet med 5 demonstrere skarpe grenser mellom
lyngfuruskog og kalkfuruskog, og mellom blibergran-
skog og lagurtgranskog rett ovenfor Sverre lversens vei.
Her var vi ogsA bortom noen gamle skjerp med sink-
blende og andre ertsmineraler i kalkspatganger i

grensesonen. Rodflangre (Epipactis atrorubens) er en
viktig art i kalkfuruskogen. Vi gikk deretter bort til
"Furuberga" som var omrAdets fineste lokalitet inntil
alle trer og busker ble ulovlig hogd og grunnen jevnet
ut til slalAmbakke i november 1982. Lokaliteten var
sv€rt spesiell med veksling av nakne nordmarkittheller
og flekker med tynt jorddekke hvor spredte kortvokste
furuer av hay alder klorte seg fast. Omridet var hoveo-
sakelig ipent med tett buskslikt av einer. Floraen var
artsrik med en rekke krevende arter som tilsvnelatenoe
vokste rett pi den sure nordmarkitten. Vegetaslons-
typen var imidlertid sesonghygrofil med sig fra kamoro-
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silurbergarter pA oversida. Dominerende arter var
blant annet blodstorkenebb (Ceranium sanguineum),
brudespore (Cymnadenia conopsea) og bliknapp (5uc-

cisa pratensisl. Ellers skal nevnes bevregras (Briza

medid, bakkesote (Centianella campestrls), vanlig
nattfiol (Platanthera bifolid, bakkemynte (Satureja aci-
nos), knopparve (Sagina nodosa), nyresildre (Saxiiraga

granulata), hvit bergknapp (Sedum album), smiberg-
knapp (Sedum annuum), bitter bergknapp (Sedum

acre), smorbukk (Sedum maximum), rognasal (Sorbus

hybridd og lodnebregne (Woodsia ilvensis). Omridets
hygrofile karakter illustreres av kornstarr (Carex pani-
cea), flekkmarihand (Dactylorhiza maculata), blStopp
(Molinia caerulea) og jAblom (Parnassia palustris). Hvor
mye som overlever inngrepet er vanskelig i si nA.

Senere kom vi til et grAorkratt med en frodig under-
vegetasjon av tyrih.lelm (Aconitum septentrionale),
virerteknapp (Lathyrus vernus) og stornesle (Urtica
dioica), dessuten ballblom (Trollius europaeus) i et sig
nedenfor.

Narmere Roverkollen studerte vi nok en kalkfuru-
skog, delvis Apen og kalktorrengpreget, med blant
annet rundbelg (Anthyllis vulneraria), bitterblSfjer
(Polygala amarella) og vArmure (Potentilla tabernae-
montani). Ekskursjonsdelen avsluttet pA ei rikmyr
under kraftledningen med blant annet breiull (Eriopho-

rum latifolium), smisivaks Scirpus qutnqueflorus) og
massevegetasjon av marigras (HierochloE odorata),
dessuten mosen Ca//iergon trifarium. Her vokser ogsi
smalmarihand (Dactylorhiza traunsteineri) og mygg-
blom (Hammarbya paludosa).

Ekskursjonslederne tok en ekstratur til en frodig hog-
staudegranskog med tannrot (Dentaria bulbifera),
myske (Calium odoratum) og kranskonvall (Polygona-

tum verticillatum) innunder toppen av Rsverkollen.
Denne flotte dagen ga stotet til at vi senere kontaktet
Oslo kommune og ni er i gang med en botanisk inven-
tering av dette truete omridet. Rapport vil foreligge i

't984.

Egil Bendiksen og Per H.Sa/vesen

Sondag 20. juni. Til Relingen. Vi la vekt pA hoyere
planter og lav under denne ekskursjonen. Vi mottes
ved Marikollen ungdomsskole i bra var. Turen gikk
forst opp ved Korsveien hvor vi {, 'nt Corallorhiza trifida
(korallrot) i et kratt ved bekken. Pi veien mot Bjonn-
Ssen benyttet vi anledningen til i demonstrere en rek-
ke vanlige starr-arter samt fargereaksjoner med PD og
K pA en del begerlav-arter.

PA ei fattigmyr ved toppen av BjonnAsen si vi en rek-
ke planter som karakteriserer ombrogene myrer (regn-

vannsmyrer). Pi denne myra ble alle vare tre soldogg-
arter funnet. Alectoria sarmentosa (gubbeskjegg),

Hypogymnia bitteriana (sukkerlav) og Parmeliopsis
a/eurites (furustokklav) vokste pA furutrerne i kanten
av myra, og pi et berg i narheten sto bl.a. Cetraria
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hepatizon (svartberglav), Hypogymnia intestiniformis
(rabbelav), Parmelia centrifuga (gul krinslav) ogP. stygia
(blan kkrinslav).

PA toppen av Bjonnisen (Ostmarkas hoyeste topp)
kunne vi nyte utsikten over Lorenskog. Vi gikk ned en
bratt sti pi sorsida av Bjonnisen og kom forbi noen
gamle ospetrar pA hvilke rikbarkslavene Physcia stella-
ris (stjernerosettlav), P. tene//a (frynserosettlav), Rama-
lina farinacea (barkragg) oB Xanthoria parietina
(messinglav) vokste. P.g.a. god naringstilgang i denne
lia fikk vi se en rik og variert karplanteflora, sarlig pi
sorosr- og ostsiden av Bjonnisen. Her noterte vi Viola
mirabilis (krattfiol), Lathyrus vernus (virerteknapp),
L. niger (svarterteknapp\, Actaea spicata (trollber),
Vicia sylvatica (skogvikke), Campanula cervicaria (stav-

klokke) og Platanthera bifolia (vanlig nattfiol).
Vi gikk raskt i retning Fjerdingbydammen. PA vei dit

gAr stien gjennom et drog med haystaudepreg. Her si
vi en rekke av vire store bregner'. Matteuccia struthi-
opteris (strutsevinge), Athyrium filix-femina (skogburl-
ne\, Dryopteris filix-mas (ormetelg) og D. dilatata (geit-

telg). Langs stien sto de tre Peltigera-artene P. degenii
(blank bikkienever), P. neopolydactyla (gronn blank-
never) og P. praetextata (skjellnever).

F.ierdingbydammen er et lite tjern som er i ferd med
A gro igjen. Myra rundt tjernet har en fin myrflora med
en del kravfulle arter. Her sA vi bl.a. Eriophorum lati-
folium (breimvrull), Carex dioica (tveboslarr), C. elon-
gata (langstarr), C. flava (gulstarr), Pedicularis palustris
(vanlig myrklegg og Crepis paludosa (sumphauke-

skjegg). Eriphorum graclle (smimyrull) ble forgjeves
etters@kt. Den har tidligere Ar opptr6tt tildels rikelig
her, men den kan visstnok vere lunefull med hensyn
til forekomst fra ir til Ar.

Ellers er det trist 6 se at store deler av denne myra er
odelagt. Store mengder stein er sprengt ut og kjart ut
pi den ene sida av myra til bruk som tommeropplags-
prass.

Vi fulgte skogsbilveien nedover fra Fjerdingbydam-
men og kom tilbake til utgangspunktet ved Marikollen.

Ceir Arne Evie og Einar Timdal

17.-23. juli. Sommerekskurs.lon til Tyssevassbu, Ssr'
vest-Hardangervidda. Ansket om i kombinere fottur
og villmarksliv i fjellet med botanisering i nesten uut-
forskete omrider ledet oss til Tyssevassbu pA Hardan-
gervidda. DNT hadde velvilligst gitt oss lov til i bruke
hytta som hovedkvarter. 16 deltagere var med pA turen
fra starten av; 14 holdt ut til siste slutt.

Etter en hard opptur om ettermiddagen den 17., viste

det seg snart at vi ikke hadde noen mulighet til 5 ni
Tyssevassbu samme dag. Takket vare godt kamerat-

skap og at alle hjalp alle etter beste evne, ble over-
nattingen ute et artig minne for de fleste. I lopel av san-

dag den 18. ankom alle Tyssevassbu. Forst pi mandag
startet vi for fullt med utforskingen av omridet.
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Pi grunn av at omr5det var si godt som uutforsket og
at det dukket opp enkelte godbiter, har de viktigste
funnene blitt samlet i en artikkel, som vil bli oublisert
av Halvorsen og Salvesen i Blyttia nr. 3, dette iret.
Dette ekskursjonsreferatet er bare en kort oppsummer-
ing av ekskursjonens hoydepunkter.

19. ,1uli. Vi tok en rolig tur til nordastsiden av nedre
Tyssevatn. De rike forekomstene av kambrosiluriske
bergarter ga imidlertid d5rligere resultat enn ventet.
De var sterkt omvandlete og harde, og bare i sorvendte
rasmarker dukket mer krevende plantearter opp. Vi
klarte etter intens leting i finne Dryas octopetala (rein-
mose), men dens folge uteble.

20. juli. I hAp om A finne rikere omrider i utkanren
av sentralvidda, dro vi astover. Turen gikk til om-
ridene nordast for Selsloken. Denne gang fikk vi napp.
Forst dukket Dryas opp, og etter hvert fant vi en rekke
av Hardangerviddas kalkkrevende arter. Serlis sterkt
inntrykk gjorde et grunt sig dominert av Carex aiofusca
(sotstarr) og C. microglochin (agnorstarr), eg med tall-
rike Melandrium apetalum (blindurt) omkring. Ellers
gledet Kobres ia myosuroides (rabbetust) og Leucorchis
a/bida (kvitkurle). Selvfolgelig glemte vi ikke A sette pns
pi den fine vegetasjonen som preger disse vestligste
delene av Hardangervidda. Jordsmonnet er tynt, og
snoen ligger lenge, men i skr6ningene brytes det grA
landskapet av gronne flekker.

21. juli. lgjen la vi ut pi langtur. Etter noe varierenoe
v€r var det klart og fint, og det stabile godveret fulgte
oss pi resten av ekskursjonen. Vi dro ostover igjen,
men dreide ni sorover BlSbergeggi. Etter en lang tur
over isodet kom vi fram til sydkanten av berget. Vi
fulgte den frodige lia ostover til Nybuvatnet. Blandin-
gen av ur, berg, lAgurtenger (og etter hvert hogstaude-
enger) gjorde at vi fikk demonstrert de fleste vanligere
fjellplanter. Godbiter dukket ogsi opp. Fsrst ble pri-
mula scandinavica (fjellnskleblom) funnet, straks etter
fant vi Roegneria borealis lflellkveke) like ved. Ellers
ble dette hogdegrensenes dag. I den varme, sorvendte
lia nord ior ovre Nybuvatnet var forholdene serlig
gunstige. Vi merket oss dessuten at enkelte lavlands-
arter slik som Dryopteris oreopteris (smortelg) ogArabis
hirsuta (bergskrinneblom) her nidde uvanlig langt inn
pA vidda. Tilbaketuren over nedre Havardsvatnet og
Selhe g.jorde at de som onsket fottur fikk tilfredsstilt
noe av behovet.

22. juli. Med turen opp pe rjellet friskt i minnet be-
regnet vi god tid p5 nedturen. Tidligere la vi merke til
at omrAdet nord for Holmevatn var lovende, og vi
brukte derfor den siste dagen til en grundigere under-
sskelse av dette. Det var et heldig valg. Omridet var
revet opp av nord-sorgiende daler. pi ryggene fanres
vidstrakte reinroseheier. Flere av de artene vi hadde
hatt i kikkerten pA hele turen, slike som Carex glacialis
(rabbestarr), Kobresia simpliciuscula (myrtust) og Oxy-
tropis lapponica (reinmjelt), ble funnet. Dessuten duk-
ket Primula scandinavica (fjellnokleblom) og Roegneria

Blyttia 41:65-86; 1983

borealis (flellkveke) opp pe nytt. Si godt som alle arter
vi hadde sett for pii turen, fantes idisse liene nord for
Holmevatn. Vi hadde funnet svar pi sporsmAlet hvor-
vidt den rike floraen pi Hardangervidda strekker seg
lengst vest pA Vestvidda. Etter mye sol, varme og en
fantastisk flora og natur slo vi leir innunder storenut.

23. juli. Nedturen til Skjeggedal gikk greit. Far vi ble
spredd for alle vinder, var vi enige om at fottur og bota-
nisering er en god kombinasjon. og at ekskursjoner av
denne typen gjerne kan gjentds.

Rune Halvorsen

25--31 . juli. Sommerekskursjon til Bovertun i .lotun-
heimen. 15 deltakere bodde pi Bovertun Turiststasjon.
Veret var sensasjonelt - folk badet i vannene veo
Sognefjellsvegen, dette skulle vel si alt!

Ankomstdagen ble hovedsakelig brukt til A gjennom-
gi Jotunheimens geologi og vegetasjon i korte trekk.

Neste dag, 26. juli, startet vi med A kikke pA plante-
livet rundt Bovertunvatn i subalpint (hoyborealt) ter-
reng. Vi se tre av Jotunheimens storste sjeldenheter:
Rosekarse ( B r ay a I i n ear i s), lappay enlr asr ( E u ph r as i a ! ap -
ponica) og lapprose (Rhododendron lapponicum), alle
bisentriske og med vestlig utbredelse i Sor-Norge. Ellers
noterte vi rodflangre (Epipactis atrorubens) i skrininga
opp mot Hoyrokampen. Pi rikmyrer og kjelder rundt
vannet vokste det en rik, lavalpin flora med mvnust
(Kobresia simpliciuscula), hodestarr (Carex caprtata),
sotstarr (Carex atrofusca). agnorstarr (Carex microglo-
chin), finnmarkssiv (/uncus arcticus) og gulsildre (Saxi_

fraga aizoides) i alle fargenyanser. PA grasbakker vokste
smasute (Centianella tenella), bittersote (Centianella
amarella) og den lille orkid6en fjellkurle (Chamorchis
alpind.

Etterpi gikk turen oppover Leirdalen mot Storbreen.
Storbreen er en sidebre til Smorstabbreen, og den er
blitt botanisk verdenskjent gjennom Matthews studier
av plantelivet ved brefronten. De dominerende berg-
artene er mylonittiske og skifrige, omdannete berg-
arter, overveiende basiske eruptiver, og som utgjor
deler av det kaledonske jotun-skyvedekket. Etter i ha
beundret de flotte morenesystemene, med 1750-
morenen (Den lille istid) helt ned i vegkanten, og suK-
sessivt yngre morener innover mot brefronten, vandret
vi mot selve breen for A se p5 hvordan plantelivet for-
andret seg. Til i begynne med var vegetasjonen sluttet
med lavalpine dvergbjark-, vier- og fjellkrekling-heier.
Etterhvert ble plantedekket tynnere og fikk et markert
kjeldepreg med mye kaldmose (Pohlia atbicans var.
glacialil og fjellstarr (Carex norvegica), rypeslarr (Carex
lachenalii), bekkesildre (Saxifraga rivularis) og stjerne-
sildre (Saxifraga stellaris). I bergufser og blokkmark
vokste blant annet svartstarr (Carex atrata), blindurt
(Melandrium apetalum) og aurskrinneblom (Carda-
minopsis petraea). I det hele tatt fikk vegetasjonen et
markert mellomalpint preg. I overrislet kvabb helt inne
(0-100 m) ved brefronten fant vi overraskende mange
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planter: Rsdsildre (Saxifraga oppositifolia), tuesildre
(Saxif r aga cespitosa), brearve (Cer asti u m cerastioi des),
jakularve (Sagina intermedid, dvergmjolke (Epilobium

an agal I i d i fol i u m), seter mjolke ( E pi I o bi u m h o r n em an -

nii), issoleie (Ranunculus glacialis), mjukrapp (Poa

flexuosa), fjellrapp Poa alpina var. vivipara), fjellbunke
(Deschampsia alpind, svartaks (Trisetum spicatum),
fjellskrinneblom (Arabis alpind og harerug (Polygonum

viviparum). Mange av disse plantene er typiske for mel-
lom- og hogalpine strok.

Den 27 . juli besteg vi Hoyrokampen vest for Baver-
tunvatnet. Berggrunnen bestir av omdannet kalkstein

og kalkskifer av kambro-silurisk opprinnelse, noe som
gir rikt neringsgrunnlag for sjeldne fjellplanter. En stor
del av dette fjellets interessante flora hadde vi allerede
stiftet bekjentskap med dagen for. Meningen var nA 5

se pi de hoyereliggende delene av fjellet. Vi startet
oppstigningen i relativt triviell fjellvegetasjon der berg-
frue (Saxifraga cotyledon) prydet fjellsidene og kampe-
steinene - sjol pA tilsynelatende torr grunn, noe som
indikerer oseaniske forhold. I den lavalpine vegetasjo-
nen noterte vi blant annet snosote (Centiana nivalil,
fjellmarinokkel Botrychium borealis), kvitkurle (Leu-

corchis albida), brudespore (Cymnadenia conopsed,
grannkurle (Coeloglossum viride), kastanjesiv (luncus

castaneus), snobakkestjerne (Erigeron uniflorum), fiell-
smelle (Si/ene acaulis), tuearve (Minuartia biflord og
hArstarr (Carex capillaris). Oppsikt vakte den vakre
lodnebergknapp (Sedum villosum) som i Sor-Norge er
knyttet til vestlige fjellstrok. I seint utsmeltete snoleier
vokste musoyre 6alix herbacea), moselyng (Cassiope

hypnoides), dvergsoleie (Ranunculus pygmaeus), tre-
fingerurt Sibbaldia procumbens) og sporadiske indi-
vider av den kalkkrevende polarvier (Salix polaris).

Oppover flatene mot topp-plataet (1440 m o.h.) var
det mellomalpine forhold oBlort. Reinroseheier domi-
nerte vegetasjonsbildet. Her fant vi blant annet fjell-
kurle (Chamorchis alpind, bergstarr (Carex rupestris),

bergveronika (Veronica fruticans), reinmjelt (Oxytropis

lapponica), bergrublom (Draba norvegical og skredru-
blom (Draba daurica). I en uttorket dam vokste mye
evjesoleie (Ranunculus reptang. Pi toppen var det en
praktfull utsikt over Vest-Jotunheimen.

Den 28. juli tok vi turen til Stoa for i se pi et konti-
nentalt omr5de av Jotunheimen. Vi holdt oss til den
subalpine (hoyboreale) regionen, som her var domi-
nert av furu, ikke blork, noe som er typisk for konti-
nentale fjellstrok. Det var steikende hett, ja, si varmt at

det la demper pi botaniseringsiveren! Pa steinete elve-
avsetninger (gabbro) langs Sjoa (et av vire fi vernete
vassdrag) vokste dagens haydepunkt, jotunvalmue
(Papaver radicatum subsp. intermedium). Plantene

mAtte vere noe virusangrepne, da kronbladene var

oppdelt i tridsmale fliker. Jotunvalmue er en meget

sjelden plante som bare finnes pA noen fA isolerte fore-
komster i A*- og Sentral-Jotunheimen, helst pi gab-

bro. Den ovrige vegetasionen, serlig i nerheten av
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Sjoa, var meget rik og interessant. Vi noterte blant
annet hodestarr (Carex capttatil, myrtust (Kobresia sim-
pliciusculd, rabbetust (Kobresia myosuroides), bitter-
sste (Centianella amarella), brudespore (Cymnadenia

conopsea), blimjelt (Astragalus norvegicus), reinmjelt
(Oxytropis lapponicd, fjellbakkestlerne (Erigeron

borealis) og fjellnokleblom (Primula scandinavica). I

elvegruset fant vi noen elve-nedbrakte hogfjel lsplanter:
Hogfjellskarse (Cardamine bellidifolid og jokularve
(Sagina intermedia). Bakkestarr (Carex ericetorum) var
et interessant innslag, da denne astlige, varmekjere
planten indikerer kontinentale forhold!

29. luli hadde vi fridag, det ville si at folk kunne gjore
hva de ville. Ei gruppe, inkludert lederen, reiste ned til
Lom for i bese den vakre Lom stavkirke og besake den
artige steinbutikken til Torgeir Carmo. Etterpi dro den
samme gruppa inn Baverdalen til Fliklypa, der vi tok
en stans i mellomboreal vegetasjon. I bergsprekker
hang det noen fi bergfruer og i en nordvendt, bratt,
skyggefull bjorkeli vokste det store mengder knerot
(Coodvera repens) i tett mose.

Et annet lag reiste opp til Juvasshytta, og det resulter-
te i en fin liten bukett med eksklusive hogfjellsplanter:
NAlearve (Minuartia rubelld, alperublom (Draba flad-
nizensis), snogras (Phippsia algidd, miukrapp (Poa

flexuosa) og polararve (Cerastium arcticum).
Den 30. juli gikk vi inn Dumdalen, som gir i sorvest-

lig retning litt sor for Bovertun. Dette omr6det er dArlig
undersskt botanisk, oB vi satte oss fore 5 lage en full-
stendig artsliste (som ikke blir publisert her). Ceologien
er varierende, og selve dalforet ligger i skjaringen mel-
lom fyllitt-glimmerskifer i nordvest og mer neringsfattig
arkositt i sorcst. I bunnen av dalen er det kalkstein som
elva Dumma renner gjennom. Her er det dannet fine
grotter, og stundom renner elva under berget! Plante-
livet oppover i dalforet inneholdt lite nytt, og represen-
terte en utarmet Hoyrokamp-flora. Oppover i dalforet
ble berggrunnen markert fattigere, og flere planter falt
ut. I mellomalpint terreng mot toppen 1453 ved Svart-

tjern var det meget harde bergarter og fattig flora. Her
fant vi jokulstarr (Carex rufind i overrislete smelte-
vannssnoleier ved noen snofonner. Ogsi denne plan-

ten er vanligst i vestlige fjellstrok og indikerer oseaniske
forhold.

Den siste dagen, 3.1 . juli, reiste vi Sognefjellsvegen,
med praktfull utsikt mot Fannariki og Skagastolstin-
dane, ned til Turtagro. Herfra gikk vi inn Helgedalen
oppover mot Fannariki. Denne turen brukte vi til 5 de-
monstrere fjellvegetasjon pi fattige bergarter i et ose-
anisk fjellstrok. I subalpine (hoyboreale) vierkratt ved
elva dominerte sslvvier 6alix glaucd, lappvier {Sa/ix

lapponum) og bleikvier (Salix hastatd sammen med litt
ullvier (Sa/ix lanata). Her vokste ogsi rypebunke (Vahlo'

dea atropurpurea), et vakkert lite gras som forst og
fremst er vanlig pi fattig grunn. I bjorkekrattet vokste

det mengder av skrubber (Cornus suecica), et markert
oseanisk innslag! Ellers stiftet vi bekjentskap med hog-
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stauder, noe vi hadde sett lite av ellers pi ekskursjo-
nen, og bide turt (Lactuca alpina), kvitsoleie (Ranun-
culus platanifolius) og kvann (Angelica archangelica)
ble funnet. Ved et fuktig sig ved en seterbu vokste
kleldeurt (Montia fontana).

Konklusjonen er at ekskursjonen var absolutt vellyk-
ket, og vi fikk belyst flere av fjellets temaer. Serlig inter-
essant var det 5 se pi forskjellen i flora mellom rike og
fattige bergarter, mellom de ulike hayderegionene, og
mellom kontinentale og oseaniske fjellstrok.

Klaus Hsiland

22. aug. til Nordmarka. Fsrste del av turen - fra
Frognerseteren st. forbi Tryvannene og Bjordammen til
Slakteren - byr stort sett pa en fattig og ensformig
vegetasjon, nordmarkitten er hird og umedgjorlig,
men pi noen steder kan losavleiringer gi muligheter
for en noe rikere flora. Underveis ble Calamas,rostis-
problemer demonstrert: C.arundinacea (snirpror-
kvein) er svert alminnelig og karakteristisk i Oslo-
marka; bl.a. ved Frognerseteren hybridiserer den med
C. epigeios (bergrorkvein), og ved l. Tryvann med
C. canescens (vassrorkvein), her stir ogsi den sist-
nevnte sammen med C. purpurea (skogrorkvein). Litt
nord for Tryvannene star en pen bestand av Lactuca
a/pina (turt) i skogen. Pi den mesotrofe Marimyr fikk vi
se Scirpus hudsonianus, Carex livida, luncus stygtus og
Dactylorhiza traunsteineri (sveltull, blystarr, nokkesiv
og smalmarihind), alle noe medtatt etter en torr som-
merperiode. - Ved Slakteren kommer vi inn oA kam-
bro-silurfeltet, og floraen fAr en helt annen karakter.
Her finner vi pi bakker og berg Briza media, Arrhena-
therum pratense, Silene nutans, Thymus pulegioides og
Arnica montana (hjertegress, enghavre, nikkesmelle,
bakketimian og solblom), mens skog og kratt kan by p6
Dactylorhiza iuchsii, Hepatica nobilis, Dentaria bulbi-
iera, Lathyrus vernus, Daphne mezererJm ogViola mira-
bllis (skogmarihind, bliveis, tannrot, virerteknapp,
tysbast og krattfiol). Rikmyren ved Blankvann er fra
gammelt av kjent som en av de finere lokalitetene i

Osloomridet. Ogsi her hadde torken satt sitt preg,
men vi fant da atskillig A glede oss over: Carex appro-
pinquata, buxbaumii ssp. buxbaumii, cespitosa og
capillaris (tagl-, klubbe-, tue- og hirstarr), Eriophorum
latiiolium. Scirpus quinqueflorus i mengder, og Dacty-
lorhiza incarnata (bredmyrull, smisivaks og engmari-
hind). Ved Holbekken er det litt nedenfor Blankvann
slutt pi de "gode" bergartene, og vi kan se at floraen
gradvis blir fattigere igjen, selv om en og annen mer
kravfull art kan folge bekken et stykke nordover. Vi
lette forgjeves etter Malaxis monophylla (knottblomst)
som har dukket opp her en gang imellom, senest 1980.
Lenger nede vokser Sparganium simplex (rank-prgg-
knopp). Ved Lorensetertjern fant vi etter endel leting
Schoenus ierrugineus (brunskjene) som later til A trives
dirlig nu. - Veien til Ullevilseter bod ikke pi ikke pA
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stort av interesse bortsett fra et enkelt individ av Luzula
pallescens (blekfrytle). Langs lysloypa fra Rishayden til-
bake til Frognerseteren fant vi en rekke arter som tyde-
lig var antropochore: Agrostis gigantea, polygonum
convolvulus, Chenopodium album, Spergula arvensis,
Alliaria petrolata, Barbarea stricta, Berteroa incana,
Bunias orientalis, Laburnum anagyroides (to sm6 ind.),
M ed i cago I u pu I i n a, M el i lotu s al bu s og offici n al is, Astra-
galus glycyphyllos, Lathyrus sylvestris, Linaria repens og
Chaenorhinum minus (storkvein, vindel-slirekne,
meldestokk, linbendel, lokurt, stakekarse, hvitdodre,
russekSl, gullregn, sneglebelg, hvit- og lege-stein-
klsver, lakrismjelt, skogflatbelg, stripetorskemunn og
smitorskemunn). - l8 deltagere ble velsignet med
mildt solskinn.

Finn Wischmann

29. august. Langs Akerselva. Vi gikk i Oskar Braatens
fotspor langs den besungne "du gamle og gri". Ca. 10
deltakere startet i pent solskinn fra Bentsebrua og gikk
nedover mot Myrens Verksted. Vi Apnet med byreseoa
(Reseda lutea) ogveghaukeskje gg (Crepis biennis), som
begge sto i graskledde skrAninger. PA brakkmark og
som ugras blant hagebusker fant vi blant annet tege-
steinklover (Melilotus off icinalis), kvit steinklsver (Meli-
lotus albus), stankkarse (Lepidium ruderale) og svine-
sennep (Erucastrum gallicum).

Pi fuktig grunn ved elva vokste skogsivaks (Scirpus
sylvaticus), bladfaks (Bromus inermis), vasshoymol
(Rumex aquaticus), brunrot (Scrophularia nodosa) og
storkvein (Agrostis gigantea).

Pi brakkmark ved Voyenbrua fant vi iikerrodtopp
(Odontites rubra) og bysjampinjong (Agaricus bitor-
qurs), den siste brytende opp gjennom asfalt.

Ner Beyerbrua, pe en gruset gangveg, stod mur-
sennep (Diplotaxis muralis) og fromelde (Chenopodium
polyspermum). Vi rastet ved et av de nye hageanreg-
gene n€r Beyerbrua, med utsikt mot ,,Hjula,, vevens
stolte fasade (idag med Oslos dyreste restaurant, men
det var ikke der vi inntok maten).

Vi fortsatte si nedover mot Sannerbrua, Seilduksfos-
sen og den rare, hvite hengebrua, Amot Bro, med fsl-
gende advarsel: "100 mand kan jeg bere, men svigter
under taktfast marsch" - neppe noengang aktuelt 6 ta
hensyn til nir det gjelder Norsk Botanisk Forenings
ekskursjoner! Langs elvekanten noterte vi vassrorkvein
(Calamagrostis canescens) og flikbronsle Gidens tripar-
tita) sammen med noen typiske adventivplanter som
mA vere fort nedover elva fra msllene: Kanarrgras
(Phalaris canariensis), hansehirse (Echinochloa crus-
galli), havre (Avena sativd. kveite (Triticum aestivum)
oB tomat (Solanum lycopersicum). I en buskrabatt ved
Marselis gate vokste russehumleblom (Ceum aleppi-
curn, som ugras.

Vi kom si til Crirnerbrua med den gamle, pittoresre
bebyggelsen "Ny-Jork" (skammelig odelagt av pyro-
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man og kommunal rivelyst). Her, ved Nedre gate, gjor-
de vi turens beste funn: Krypmure (Potentilla reptans),

den vakre og sjeldne adventivplanten jordskolm
(Lathyrus tuberosus) og "sibirstorkenebb" (Ceranium
sibiricud som er et sa nytt ugras i floraen vir at den
ennA ikke er kommet med i bokene. Ceranium sibiri-
curn er en liten storkenebb-art med meget smA, bleikt
radfiolette blomster og tilspisset flikete blad.

PA elvekanten nedover mot Ankerbrua fant vi stiv-
gaukesyre (Oxalis stricta), slyngsotvier (Solanum dulca-
mara) og svartsatvier (Solanum nigrum). Turen ble av-

sluttet ved Vaterlands bru, der Akerselva forsvinner inn
i et rsr.

Akerselva er absolutt et sted som taler flere besor.
Ugras- og adventivplantefloraen vil alltid forandre seg

Ar om annet, og nye "godbiter" vil sikkert dukke opp!
Klaus Hsiland

5. sept. Botanisk hage, Universitetet i Oslo. Det m@tte

opp 9 deltakere foran Botanisk museum til en vandring
i Botanisk hage pi Toyen. Hagen sto fortsatt i sitt beste
sensommerflor, men et rikt utvalg av fra og frukter bar
tydelig bud om at hssten narmet seg.

Vandringen startet med et besok i Systematisk av-

deling, som med sine 1800 arter ordnet familievis etter
Engler-Diels system demonstrerer blomsterplantenes
slektskapsforhold.

Derfra gikk turen forbi Demonstrasjonsfeltet for ett-
irige sommerblomster, der blomstringen fortsatt var pa

topp.
Deretter stoppet vi i Arboretet, bi.a. ved korktreet,

Phellodendron amurense, et ostasiatisk tre av vinrute-
familien, og ved den morsomme "fandens spaser
stokk", Aralia spinosa, et tre av bergflettefamilien fra
N-Amerika. Vi passerte ogsi Metasequoia glyptostro-
boides, dette merkelige nSletreet av sumpsypressfami-
lien, en slektning av de kaliforniske kiempetrarne.
Metasequoia regnes som et levende fossil. Beslektede

arter er kjent fra tertiare lag nord til Svalbard ogCron'
land. Metasequoia ble forst oppdaget si sent som i

1941 i en bortgjemt dal i Hupeh-provinsen i Kina.

Pii flaten vest for Toyen hovedgird sto den host-

blomstrende syrinhortensiaen, Hydrangea paniculata,
av sildrefamilien i full blomst. Her stoppet vi ogsi ved

den bambus-lignende Sinarundinaria nitida; en stor
gruppe kjempebjonnkjeks, Heracleum mantegazzia'
num; ogen gammel tindved, Hippophad rhamnoides, i

frukt.
I Fjellhagen blomstret fortsatt mange arter, som den

blA soten, Centiana farreri, fra Kina. Andre arter sto

med fargesprakende frukter, som de nordamerikanske
trollberene Actaea pachypoda og A. rubra.

Fra Fjellhagen gikk ruten vir gjennom Rosac6-feltet,
der vi provesmakte fruktene av Rubus /aciniatus og be-

skuet hostprakten hos Sorbus, bl.a. den hvitfruktede
5. koehneana fra Kina.
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Vi krysset Tayenbekken og passerte sydboken,
Nothofagus antarctica, som er skogdannende i S-Ame-
rika.

Videre vandret vi langs "Den eksotiske lund", hvor
det proves planter fra sydligere himmelstrsk, som
egentlig ikke burde klare seg i Oslo. Her stAr bl.a.
vinterkrossved, Viburnum rhytidophyllum, fra Kina;
gudetre, Ailanthus altissima, ogsA fra Kina; Calycanthus
floridus fra kystfjellene i Kalifornia; og tamarisker fra
SZ-Europa.

Vi gikk sA gjennom "Kjempenes skog", en gammel
del av arboretet som delvis gir tilbake til anlegget av
Botanisk hage, og kom fram til Nyttevekstavdelingen,
hvor vi luktet oss gjennom raden av krydderplanter.

Nedenfor Victoria-huset stoppet vi under det merk-
verdige tempeltreet, Cinkgo biloba, ogs5 det et levende
fossil, bare kjent i kultur i tempelhager i Kina ogJapan.
Cinkgo er lavfellende, men tilharer en stor nakenfroet
gruppe som dominerte i jura og terti€r og bl.a. er fun-
net som avtrykk i tertiere lag pi Svalbard.

Vi tok en liten avstikker inn i Palmehuset, der hagens
snart 160-Arige klenodium, Christen Smith's kanariske
daddelpalme, Phoenix canariensis, nir helt i taket.

Vandringen ble avsluttet med en inspeksjon av en av

hagens mistelteiner, Viscum album, som i flere vintre
har overlevd i ett av hagens lznnetrer.

Liv Boreen

12. september. Til Hortekollen, Sylling. Omridet har
tidligere tjent som ekskursjonsomride for foreningen,
men nye besok leder oftest til nye funn. I fint hostver
startet B deltagere fra Asli. Derfra gikk turen opp den
grovsteinete ura mot stupene under toppen av 5sen. I

urene fant vi Polygonum dumetorum (krattslirekne),

Epipactis atrorubens (rodflangre) og noterte mosen
Dicranum spurium (rabbesigdmose). Etter en strabasias
tur opp gjennom urene nidde vi en alme-lindeskog
som gir som en smal brem pi mer finfordelt materiale
innunder stupet. Her vokste et rikt utvalg edle lauvtrer
samt Lonicera xylostum (leddved). I det varme, syd-

vendte berget var vegetasjonen sparsom, men variert.
Vi noterte Asplenium ruta-muraria (murburkne),

Woodsia i/vensis (lodnebregne), Cotoneaster integerri'
mus (dvergmispel), Sorbus norvegica (norsk asal), Ori
ganum vulgare (bergmynte), Artemisia campestris
(markmalurt), Ceranium sanguineum (blodstorkenebb)
samt rikelig Poa glauca (blArapp). Nesten nede ved Asli
igjen kom vi over et fragment av en gran-hasselskog
med Aconitrum septentriona/e (tyrihjelm\, Calium
odoratum (myske), Campanula latiiolia (storklokke) oB

Actaea spicata (trollber). Nede i vegkanten vokste

Campanula trachelium (nesleklokke). PA tross av at

artsrikdommen ikke var overveldende, ble det en del
morsomme enkeltfunn. Ser en bort fra at turen var i

tyngste laget, var deltagerne godt fornoyde.
Rune Halvorsen
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Ssrlandsavdelingen

Arsmelding 1982
Pr. 31 .12.1982 hadde Sorlandsavdelingen 44 A-med-
lemmer og B B-medlemmer. PA Arsmotet 2. mars ble
dette styret valgt: Per Arvid Asen (formann), Elisabeth
Coksoyr Asen (sekreter), Ole Kristian Wigemyr (kas-
serer), Knut Halvorsen, Haakon Damsgaard, Torfinn
Hageland og Jostein Andreassen (styremedlemmer).
Representant til hovedstyret: Per Arvid Asen.

Det er avholdt 3 muter og 4 ekskursjoner:
2. mars: Haakon Damsgaard kiserte om planter og

tradisjon som ogsA var en markering av Sorlandsav-
delingens 20-irs jubileum. Han holdt et tilsvarende
kAseri pA stiftelsesdagen for 20 Ar siden! Oppmote 28.

27. april: )orn Erik Bjarndalen: Botaniske motiver i

Evert Taubes skjergArdsdiktning. Oppmote 12.
23, november: Torfinn Hageland: Svalbard. Opp-

mate:22.

Ekskursjoner 1982
13. juni til Ytre Tronderayai HovAg (Aust-Agder). Hele
19 deltakere motte fram i blAsende ver. Tronderaya er
en typisk Sarlandsoy, uframkommelig med eikekratt,
knatter og smi dalsokk. Med bAt fra Bliksund kom vi i

land pi vestdelen av oya hvor det finnes litt bebyggel-
se. Ved girden fant vi agderstarr (Carex divulsa) og
smistorkenebb (Ceranium pusillum). PA strandengene
ved brygga vokste bl.a. duskstarr (Carex disticha) og
knortestarr (C. otrubad. Bonden viste oss en bestand
med kusymre (Primulavulgaris) som han kalte "fader".
Det var ogsi mye nattfiol i blomst (Platanthera bifolia),
lokalt navn pi disse var "nattekonvall". Ved en liten
kilde sto det flere eksemplarer med korallrot (Corallor-
hiza trifida). Vi basket oss over til sstsiden av oya hvor
det var et par interessante bukter. Pi yttersiden sto
mye strandmelde (Atriplex littoralis). PA innersiden
strandvortemelk (Euphorbia palustris) og mye grisne-
stafi (Carex distans). I enda en bukt pi yttersiden fant vi
kystikermAne (Agrimonia procera); og slakkstarr (Carex
remota) i en trang klzft. I lyngheia noterte vi en tue
med heistarr (C. binervis). Krysslisten viste til slutt 209
arter.

Per Arvid Asen

20. juni til Herad i Vest-Agder. Alt i alt t 5 deltakere tok
turen ned til den storslagne Logedalen. Vegetasjonen
var heller triviell, men noe av interesse fant vi da. I et
fuktig sakk noksA langt oppe i dalen sA vi kildeurt
(Montia fontana) og vanlig maigull (Chrysosplenium
alternifolium). Langs kjerreveien vokste det bl.a. geit-
svingel (Festuca vivipara), knegras (Sieglingia decum-
bens) og fjellmarikApe (Alchemilla alpina). Ved bAt-
stoene fant vi markfrytle (Luzula campestris), kystgris-
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are (Hypochoeris radicatd og smAhavgras (Ruppia
maritima) i selve florden (Framvaren).

Etter dette kjorte folget ut Kjerringdalen sA langt
veien var farbar, herfra gikk vi sA videre pA den be-
ryktede veien under Boensfjellene. Det var mest utsik-
ten som ble beundret. Av planter noterte vi oss bl.a.
mye fjellmarikipe og storfrytle (Luzula sylvatica) i den
bratte fjellveggen. Krysslisten viste 175 arter.

Per Arvid Asen

22. august til Blakstad i Froland (Aust-Agder). Menin-
gen med denne ekskursjonen var i kikke pA flytesivaks-
lokaliteten i Rislandstjern. Samtidig ville vi undersoke
en del vAtmarker i narheten. 12 deltakere motte.

Ved den nye E-l8 ved Crimstad fant vi kuletistel
(Echinops sphaerocephalus), en art som var ny for de
fleste av oss.

Forste stopp var sA ved ostsiden av Harvedalstiern,
like sydost for Froland kirke. PA et jorde si vi flere
eksemplarer med flikbronsle (Bidens tripartita). I kan-
ten mellom jordet og vitmarken vokste en god bestand
av senne8ras (Carex vesicaria), flaskestarr (C. rostrata)
og veikveronika (Veronica scutellata). Her var det goo
anledning til A sammenlikne de to starrene. Vi sakte
sydvestover mot brua ved Fitje, like for jernbanelinjen,
og gikk langs bekken ned til Nidelva. I veikanten vorste
valurt (Symphytum sp.). Ellers var det frodig langs bek-
ken med mer krevende arter, dog ikke noe uvanlig.

I Rislandstjern sakte vi forgjeves etter flytesivaks
(Scirpus fluitans) til tross for megen leting. I sydenden
av vannet var utlupet gravd opp, noe som kanskje har
influert pA bestanden. Flere hus er ogsA kommet til i

nordenden. Noen dager senere fant Erik Blomdar og
Per Arvid Asen en eneste liten kvase pA vestsiden av
tjonna ved hjelp av gummibit.

lostein Andreassen

3. oktober: Soppekskursjon til Indre Ulvoya i Lillesano
kommune.

En sandag midt i elgjakten fortrakk vi til et vel avgren-
set og oversiktlig omrAde i den indre skjergArd. Etter
en treg start pi soppsesongen hadde det ni vert bra
med sopp noen uker. Skogen idette omrAdet er vesent-
lig lovskog med dominans av eik, men ogsA med inn-
slag av bartrer og forskjellige andre lavtreslag. Langs
stien fra hovedveien ned mot Oksviga pi ostsiden av
oya fant vi raskt to riskearter med obligat eikemykorr-
hiza; Lactarius quietus (eikeriske) og L. chrysorrheus
(gul eikeriske). Forstnevnte art fantes i store mengder
overalt hvor det vokste eik, mens sistnevnte bare var
sparsomt til stede. Den gule eikeriska er en sorlig art
her i landet, som hittil bare er kjent fra Agder-fylkene
og Rogaland (herb. O). Ellers var det innslaget av ved-
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boende sopp som var mest markant i dette omridet,
f.eks. P/eurocybella porrigens (krittosterssopp) pA furu-
ved, store mengder Condostereum purpureum (salv-

glanssopp) pA vedstabler (lovved), Chlorosplenium sp.
(en "gronnbeger"-art) med vakkert utformede, irr-
gronne "skiler" (apothecier), Merulius tremellosus
(gel6nettsopp) pA en morken stubbe, Hypholoma mar-
ginatum (kjeglesvovelsopp) og den lumske giftsoppen
Calerina marginata (flatklokkehatt). Vedboende var
ogsA flere Mycena spp. (hettesopparter), blant annet
den vakre M. rubromarginata (rodkanthette). De fleste
hettesoppartene var jordboende, blant andre M. rose/-

/a (rosehette) , M. sanguinolenta (kantblodhette) og
M. flavoalba (elfenbenshette). Kremleslekten var ogs6
godt representeert med blant andre Russu/a graveolens
(sildekremletype), R. nauseosa, R. pectinata og R. fragi-
/is (skjorkremle). Sistnevnte art var meget vanlig under
eik. Av fluesopper noterte vi blant andre Amanita pan-

therina (panterfluesopp) og A. citrina (gul fluesopp).
Fra den vanskelige slorsoppslekten kunne vi artsbe-
stemme Cortinarius e/atior (rynkeslorsopp), C. trivialis
(raspslsrsopp) , C. mucosus (sleipslorsopp), C. hinnu-
/eus (hjorteslorsopp) og C. armillatus (rodbelteslor-
sopp). Den Bode matsoppen Rozltes caperata (rim-

sopp) vokste spredt i omridet. Store kvanta matsopp
fant vi ikke, men en del spiselige arter ble registrert,
blant andre Cantharellus cibarius (kantarell), de to
piggsopparten e Hydnum repandum (blek piggsopp) og
H. rufescens (rodgul piggsopp), Clitopilus prunulus
(melsopp), Coprinus comatus (matblekksopp) og rar-
soppene Leccinum scabrum (brunskrubb), Xerocomus
variegatus (sandsopp) og Boletus edu/is (steinsopp).

Steinsoppene var dessverre, som de ofte er, angrepet
av Sepedonium chrysospermum (rorsoppsnylter) og
forvandlet til myke, bleke og uformelige gestalter. I en

hyttehage vokste en pen samling av Lepista irina (iris-

ridderhatt) i en heksering. Denne hagen viste seg A

vere relativt artsrik med blant andre artene Psilocybe

montana (rsdbrun fleinsopp), Conocybe tenera (vanlig

kjeglesopp) og Tubaria furfuracea (pinnehatt). Ved
siden av gul eikeriske var dagens storste overraskelser
forekomsten av to skivesopparter som er obligate snyl-
tere pi andre sopp, nemlig Asterophora parasitica
(silkesnyltehatt) og Volvariella sunecta (snylteslire-

sopp). Fsrstnevnte art snyltet pA gamle fruktlegemer av

Lactarius vellereus (lodden hvitriske) eller Russu/a de/i-
ca (traktkremle), mens sistnevnte snyltet pA ennA godt
synlige fruktlegemer av Clitocybe nebularis (pudder-

traktsopp). Begge artene er sjeldne her i landet. Silke-

snyltehatten er kjent fra et belte langs kysten fra Oslo-
fjorden til More og Romsdal og er funnet i Agder-
fylkene tidligere, mens snyltesliresopp bare er kient fra
OsfofjordomrAdet fra far med noen ganske fA funn
(herb. O).

lmellom sopp-plukkingen rakk vi ogsA en rast i rulle-
steinene i Oksviga, hvor vi ogsA atspredte oss med stu-

diet av en nyetablert strandkil (Crambe maritima) og
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flere ilanddrevne eksemplarer med lungemanet Ghtzo-
stoma pulmo).

Til sammen noterte vi minst 1.l0 arter av sopp, men
noen ble bare bestemt til slekt. Av hele 17 deltakere
var 1 7 voksne og 3 barn meget godt fornoyd med ut-
byttet.

Erik Blomdal

Rogalandsavdelingen

Arsmelding 1982
Pr. 31112 hadde vi 70 A-medlemmer, derav 2 studen-
ter, 12 B-medlemmer. Dette er en tilbakegang pi 4 A-
medlemmer og 1 B-medlem. 2 nye medlemmer er
kommet til i lopet av iret. Arsmotet ble holdt pl AmS i

Stavanger den 19. februar. 20 medlemmer mstte fram.
Arsmelding og regnskap ble referert og godkjent. Ved
valget ble det gjenvalg over hele linien: Sverre Bakke-
vig, formann, Ole Cabriel Lima, nestformann, Jonas
NygArd, kasserer og Haldor Bergsaker, sekreter. Eks-

kursjonskomit6ens formann tiltrer styret. Dette har
vert lnger Marie Paulsen i 1982. Varamann Kolbein
Arneson. Ekskursjonskomit6en ble ogsA gjenvalgt: Styrk
Lote, Inger Marie Paulsen, Alv Helge Soyland og Hal-
dor Bergsaker. Johanna Landsvik har vert varamann.

Representant til NBFs hovedstyre: Sverre Bakkevig,
med Ole Cabriel Lima som varamann (gjenvalg). Valg-
komitden ble ogsi gjenvalgt: Per Yabo, Laurits Lands-

vik og Randi Haukebo. Revisor: Kolbein Arneson
(gjenvalg). Alle valg ble avviklet ved akklamasjon. For-

mannen refererte fra styremotet i hovedforeningen
den 2911-82. Arsmotet anbefalte reinrose som emblem-
blomst for NBF. Kontingenten for 'l 982 ble fastsatt til
kr.75,- for A-medlemmer, kr. 10,- for B-medlemmer
og kr. 40,- for studenter og skoleelever. Arsmatet goo-

kjente forandring i paragraf 6 i statuttene til dr. filos.
Thekla Resvolds minnefond.

Etter Arsmotet og kaffepausen kAserte stud. real.

Anders Lundberg fra Botanisk institutt i Bergen: Om
flora og vegetasjon pi Karmoy.

Styret har, ved formannen, skriftlig gitt uttrykk for at
arbeidet med i frede Brekkemyrene pA Karmoy mi gis

meget hoy prioritet.
I lopet av iret er det arrangert 4 me|.et,4 kveldsturer,

2 sondagsturer og 1 weekend-tur til Karmoy. Hertil
kommer en sondagstur sammen med Rogaland Natur-
vern til Eoraunen og soppturen den 12. september
som avslutning pi sesongen.

2 av motene er awiklet som Apne. De ble holdt i Sta-

vanger Museums foredragssal. Den 26. april kAserte

hogskoleleketor Jsrn Erik Bjorndalen om Evert Taube

og hans skjergirder.
torste mgf.e i hsst hadde vi pA AmS den 17. novem-

ber. Hogskolelektor Bjorn HAland kAserte og viste lys-

bilder fra en studietur til England.
julemotet den 12. des. ble avviklet i tradisjonell stil.
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Med lysbilder fra sommerens ekskursjoner, og med ut-
lodning av mange fine gjenstander.

Det andre Apne matet ble holdt den 19. januar 1983.
Rogaland Arboret var .l 

0 5r i 1982. I den forbindelse
inviterte vi styreformannen, Bjorn A. Stangebye, til A

holde foredrag om de lOforsIe 6rene i arboretets histo-
rie. Til dette motet fikk vi etter soknad kr. 550,- fra
Fylkeskulturstyret i Rogaland. I tillegg bevilget Fylkes-
kulturstyret kr. 2 000,- som stanad til vir forening.

Oppslutningen om aktivitetene har vert god. Pi
noen av turene har medlemmer av Sandnes Helsekost-
forening vart med oss.

Ekskursjoner 1982
Sundag 9. mai. Ekskursjon til Boraunen i Randaberg.
PA denne turen deltok medlemer av Botanisk Forenrng,
Rogaland Naturvern og Rogaland Syklistforening. Syk-
listane hadde kombinert ekskursjonen med ein sykkel-
tur til Boraunen. Me skulle sji pi bAde fugl og lav. Eg

var med som kjentmann pi lav. Deltakarantalet var
ganske stort, og vOret var klart og varmt med litt vind.

Borau nen tilhayrer den freda delen av Jerstrendene.
Han dannar ein tange av rullestein ytterst i Sandevika.
Sjoen kastar stadig opp ny stein eller rullar pi den
steinen som ligg der trAfor.

PA sjolve rullesteinane var det nesten ikkje lav. Det
at steinane stadig skurte mot kvarandre, var nok 5r-
saken til dette. Men pA steinar lenger inn fri stranda
var det rikare lavflora. Av artane kan nemnast: Klippe-
ragg (Ramalina siliquosa), havklipperagg (Ramalina
cuspidata), messinglav (Xanthoria parietrna), gryn-
messinglav (Xanthoria candelaria), svabergslav (Anap-
tychia fusca), Lecanora rupicola og Lecanora atra. PA

nokre berg i strandkanten dominerte marebek (Verru-
caria maura). Dessutan fanns Caloplaca marina, Leca-
nora poliophaea og Rhizocarpon constrictum. Ein stor
fuglestein lenger inne hadde mykje blerelav (Umbili-
caria pustulatd.

Floraen av hagare planter er ganske rik pA Baraunen,
men dei fleste var komne kon i utviklinga. I blom var
berre skjarbuksurt (Cochlearia officinalis), tusenfryd
(Bellis perennis) og rod jonsokblom (Melandrium
rubrum). Karve (Carum carvr), strandkvann (Angelica
archangelica subsp. /itoralis) og engstorkenebb (Cera-
nium pratense) hadde nyutsprungne blad.

Torfinn Reve

Onsdag 26. mai. Kveldsekskursjon til Sandtangen,
Bryne. 10 deltakarar va( moft fram. Sandtangen er fri-
luftsomrAde for tettstaden Bryne. Pl mesteparten av
omridet er det planta gran- og bokeskog. Skogen har
eit rikt fugleliv, men er botanisk sett lite interessant.
Her finns mellom anna krattlodnegras (Holcus mollis)
og kystmaure (Calium saxatile).
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Langs vatnet er eit breit belte av takrayr (Phragmites
communis). Utlapet av Fraylandsvatnet er sterkt opp-
gjodsla av jordbruk og kloakk. OgsA her er det rikt
fugleliv. Nokre stader er det mykje sjasevaks (Scirpus
lacustris). I takrayrbeltet vaks engminneblom (Myosotis
palustris) og vassmynte (Mentha aquatica). Hist og ner
fanns blodtopp (Sanguisorba officinalis), sumpsevaks
(Scirpus palustris), vassgro (Alisma plantago-aquatica),
sverdlilje (lris pseudacorus) og sumpm aure (Calium uli-
ginosum). Tidligare har eg sett vassveronika (Veronrca
anagallis-aquatica), men den vart ikkje gjenfunnen.
Kryssninga av korgpil og selje (Salix caprea x viminalis)
vaks i strandkanten. I skrAninga ner jernbanen vaks
mykje jerlupin (Lupinus perennis). Den er opprinnelig
utplanta.

PA et lite omr6de med lynghei fanns mykje pors
(Myrica gale) og ein del solblom (Arnica montana) og
kystmyrklegg ( P ed icul aris syl v atica).

Torfinn Reve

Sondag 6. juni. Ekskursjon til Dale pA Rennesoy. Vi ble
tatt i mot av redaktar Surnevik og frue pi kaien i Vike-
vig. Det var ikke lange marsjen langs veien mot Dale
fsr vi kunne begynne i botanisere i krattet under berg-
skrentene, og i de bratte sydvendte skriningene oven-
for veien. 2-3 timer senere var vi framme ved Surne-
viks gArd hvor vi fikk bruke hans koselige hage til raste-
prass.

EtterpA kjorte vi opp til girden Sel, hvorfra vi unoer
fru Surneviks ledelse tok oss fram gjennom et bratt og
vanskelig terreng. Her fant vi bl.a. takfaks (Bromus tec-
torum) og skogfredlos (Lysimachia nemorum).

Da vi forsinket kom tilbake til Dale, fikk vi bilskyss
for 5 nA ferja hjem etter en deilig dag med mange fine
plantefunn som: Blankburkne (Asplenium adiantum-
n i gr u m), m u rbu rkne (Asplen i u m r uta-m u rar i a), takfaks,
slakkstorr (Carex remota), vArmarihAnd (Orchis mas-
cula), lundstjerneblom (Stellaria holostea), tjereblom
(V iscar i a v u lgar is), kystmaigull (Ch rysosplen i u m o ppost -

tifolium), blodstorkenebb (Ceranium sanguineum),
skogbingel (Mercurialis perennis), svarterteknapp
( Lath y r u s n i ge r), ber gperikum ( H y pe r i c u m m o n tan u m ),
bergflette (Hedera he/ix), sanikel (Sanicula europaea),
raudkjeks (Torilis japonica), purpurlyn g Grica cinerea),
kusym re (P ri m u la v ulgar is) og kransmynt e (Satu rej a v ul-
garis).

O.C. Lima

16. juni. Kveldstur til BrAstein - Figgjo. Turen startet fra
Bristein stasjon, og de 15 deltakerne gikk forst ned-
over langs Figgjoelva og sA tilbake langs jernbanelinjen.
Det fuktige og neringsrike omrAdet ved elvekanten ga
grobunn for en artsrik og frodig flora som stedvis var
dominert av stornesle (|..)rtica dioica) og strandroyr
(Ph alaris ar u nd i n acea).
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Ellers ble det funnet falgende planter: legeveronika
(Veronica officinalis), myrtistel (Cirsium palustre),
bekkeblom (Caltha palustris), sslvbunke (Deschampsia

caespitosa), myrmaure (Calium palustre), sloke (Ange-

I t ca sy lvestr i s), gu I ldusk ( Lysi m ach i a thyrsif lor a), strand-
vi n de | (Con vo lv u I u s se pi u m), en gfo rgl e m m igei ( M y oso-
tis palustril, oyrevier (Salix aurita), steinnype (Rosa

canina), gr1or (Alnus incana), bronnkarse (Rorippa
palustris), skogkarse (Cardamine flexuosa), mjolkerot
(Peucedanum palustre), blodtopp Sanguisorba offici-
nalis), elvesnelle ([qulsetum fluviatile) og skog-royr-
kvei n (Calama grostis pu r pu rea).

Etterpi gikk turen opp i fjellsiden syd-vest av Kross-
fjell, opp fra Figgjoelva. Her fant vi blant annet folgen-
de arter: rundbelg (Anthyllis vulneraria), tiriltunge
(Lotus corniculatus), blodstorkenebb (Ceranium san-
guineum), skogstorkenebb (Ceranium sylvaticum) og
grasstjerneblom (Ste//aria graminea).

Ved Krossfjell (Kleivi) fant vi fuglevikke (Vicia

cracca), gjerdevikke (Vicia sepium), solblom (Arnica
montana), fjellmarikipe (Alchemilla alpina), lind (filia
cordata), bergflette (Hedera he/ix), vivendel (Lonicera
periclymenum) og sommareik (Quercus robur). Det
vokste ogsA vintereik (Quercus petraea) i dette om-
ridet. Et av tr€rne hadde abnormt store blad, opptil
21 ,5 cm lange og 15,5 cm brede.

Alf Helge Soyland

2.-4. juli 1982. Ekskursjon til Karmoy. Fredag etter-
middag var det samling og innkvartering i rorbuene pi
Ferkingstad. Far alle var samla, blei det puljevis botani-
sering i omrAdet rundt havna. PA strandberga like ved
rorbuene fant me mange vanlege strandartar som fjare-
koll A r m e r i a m ar i ti m a), strand stj erne (Aste r tr i po I i u m ),

strandsmelle (Silene maritima) og knopparve (Sagina

nodosa). Det var ogsi mange lavartar pi desse strand-
berga; dei viktigaste var vanleg messinglav (Xanthoria
parietina), klipperagg (Ramalina siliquosa) og svaberg-
lav (Anaptychra iusca). Lenger ned i soneringa, like
over sjolinja, var det eit samanhengande belte med
marebek (Verrucaria maura). Nokre tok ein tur sorover
mot Trometjorn og sig m.a. ostersurt (Mertensia mari-
tima) pA ei lita grusstrand, og vass-slirekne (Polygonum

amphibium) i smi uttsrka ferskvassbasseng. Dei som
gjekk nordover, fekk sjA ein stor takroyr-koloni (Phrag-

mites communis) ved bekken som renn ut gjennom
Stavasanden. PA nordsida av denne ligg eit sanddyne-
system. Dei kvite dynene var her dominerte av strand-
rug Glymus arenarius). I badesesongen er det stor ferd-
sel i dette omrAdet, og plantedekket viste fleire stader
at slitas,jen er sa stor at den naturlege vegetasjonsutvik-
linga er blitt forstyrra. Der slitasjen er stsrst forsvinn
vegetasjonen heilt og det blir danna "sir" i plante-
dekket. Fleire stader sAg me korleis vinden hadde kasta

opp store mengder sand frA desse "sira" slik at det var
danna erosjonsgroper i terrenget.
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Lordag morgon gjekk turen szrover til Hemnessan-
den. PA vegen ned merka me oss nokre ugrasplanter:
vanleg jordroyk (Fumaria officinalis), Akervortemjolk
(Euphorbia helioscopia), krokhals (Anchusa arvensis)
og Akerreddik (Raphanus raphanistrum). P6 ei beite-
mark (ar me kom ned til sjolve sandstranda sig me
mengder av den staselege fagerknoppurten (Centaurea

scabiosd. saman med m.a. blodstorkenebb (Ceranium
sanguineum), kystfrostjerne (Thalictrum minus) og
hjartegras (Briza media). Like ved studerte me gjen-
groingskantane i eit 30 m vidt utblisingstrau. Botn-
skiktet var her dominert av den sandtilande mosen
vanleg hirstjerne (Tortula ruralis) saman med den
brunglinsande sandgullmosen (Homalothecium lute-
scens). Me sig her ogsi dei to orsmi representantar for
nellikfamilien - virarve (Cerastium semidecandrum)
og sandarve (Arenaria serpyllifolia) - saman med rund-
skolm (Anthyllis vulneraria), stemorsblom (Viola tri-
co I o r ), gjeldkarv e ( P i m p i n e I I a sax i f r aga) og bitterberg-
knapp (Sedum acre).

Nede pA sandstranda studerte me eit brakkvass-sam-
funn dominert av kjeldegras (Catabrosa aquatica), den
giftige tiggarsoleia (Ranunculus sceleratus), amerika-
mjolke (Epilobrum adenocaulon) og, lenger inn i sone-
ringa - takroyr.

Sanddynene pA Hemnessanden var lSge og lite utvik-
la, men inneheldt likevel dei vanlege dyneartane:
sandroyr (Ammophila arenaria), strandrug og strand-
kveke (E/ytrigia j u ncea).

Etter dette gjekk turen til nokre saltvasspiverka fukt-
enger i narleiken. Her fanst strandmarihand (Dactylor-
hiza purpurella) i mengd. Denne lokaliteten inneheldt
mange interessante Carex-artar: Engstarr (Carex hosti-
ana) og grisnestarr (C. distans) vaks om einannan. Nye
for mange var knortestarr (C. otrubae) og musestarr
(C. scandinavica). PA litt torrare sandjord fant me sand-
sev (Juncus balticus). Kusymre (Primula vulgaris) i ope
lende var ogsA noke me merka oss.

PA vegen tilbake sAg me pA ei rullesteinsstrand med
innslag av artar som strandkvann (Angelica archange-
/ica subsp. litoralis), hestehavre (Arrhenatherum elatius)
og engstorkenebb (Ceranium pratense).

No gjekk turen sorover igjen, til Sandvesanden. Her
s8g me godt utvikla sanddyner og omkringliggjande
dynebakkar med eit tettare, slutta plantedekke. Vege-
tasjonen hadde mykle sams med den me sAg pi Hem-
nessanden, men inneheldt likevel nokre interessante
ulikskapar. Lodnefslblom (Leontodon hispidus) har ei
svert avgrensa utbreiing i Norge, men vaks her i stor
mengd. I bakkane rundt sandflata fant me urterike
kalkenger. Blodstorkenebb viste godt igjen i land-
skapet, mens slektningen lodnestorkenebb (C. molle)
var mindre vanleg. Pi vegen tilbake sAg me Akervindel
(Convolv u I u s arvensis).

Det var ennA tidleg pi dag sA me sette kursen nord-
over mot Bygnes like nord for Kopervik. Me stoppa ved
Nedra Fot, eit lite grunt vatn som var i ferd med A gro
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igjen med takrayr og sjosevaks (Scirpus /acustris). I kan-
ten av vatnet botaniserte me i ei "mellomrik" myr. Her
fant me tvebustarr (Carex dioica), gt@nsIan (C. tumi-
dicarpa), veikveronika (Veronica scutellata) og dei tre
soldoggartane (Drosera anglica, D. intermedta og,
D. rotundifolial. I lyngheia like ved oppdaga me fjell-
jamne (Lycopodi u m al pi n u m).

Dagens siste stopp blei gjort i eit skogholt ved den
gamle molla pA FiskA i Avaldsnes. Treskiktet var domi-
nert av hassel (Corylus avellana) med innslag av kross-
ved (Viburnum opulus) og lind (Tilia cordata). I felt-
skiktet inngjekk ramslauk (Allium ursinum), skogbingel
(Mercurialis perennid, skogvikke (Vicia sylvatica) og
mange anore.

Sondagens botanisering starta ved Tjosvollsvatnet
(Tveitavatnet) like ved Akrehamn. Dette var eit
neringsrikt (eutroft) vatn under gjengroing. Rundt det
meste av vatnet vaks ein tett takroyrskog. Ute i sumpen
fant me kjempepiggknopp (Spargan ium erectum),
sverdlilje (lris pseudacorus), kattehale (Lythrum satt-
carid og Akersvinerot (Stachys palustris). Kantvegeta-
sjonen var dominert av flaskestarr (Carex rostrata), gull-
dusk (Lysimachia thyrsiflora) og elvesnelle (Equisetum
iluviatild. Lenger ute i soneringa siig med ei bred bord
av gule og kvite nokkeroser (Nuphar /utea og Nym-
pnaea sp.).

No gjekk vegen vidare i retning Kopervik. pi Brekke
tok me av vegen som gAr mot Ytreeidsloken, eit myr-
kompleks som er foreslStt verna. Myrvegetasjonen var
svart variert og inneheldt mange sjeldsynte myrartar.
Det meste av tida blei brukt til i sji nerare pA eit trrun-
skjene-samfunn (Schoenus ferrugineus) som var saman-
sett av ei rekkje neringskrevjande artar. Her fant me
tvebustarr, gytjeblererot (LJtricularia intermedia) og
myrsnelle (Equisetum palustre). OgsA botnskiktet inne-
heldt mange "fine" artar som brunklomose (Drepano-
cladus revolvensl, makkmose (Scorpidium scorpioides)
og stivsagmose (Fissidens osmundoides). Her vaks ogsi
navermose (Calliergon trifarium) som er svert s.jeldsynt
i Vest-Norge. I omrAdet rundt myra fant me m.a. oerg-
flette (Hedera helid ogdei to slektningane kystgrisoyre
(Hypochoeris radicatd og flekkgrisoyre (H. maculatd.

Herifr5 koyrde me vidare langs austsida av oya til
garden Mortensen pi Sor-Stokke. Karmoy er kjent for
sitt opne trelause landskap med lyngkledde kollar,
men her sig me lune skogslundar med hage, stor-
vaksne tre. Treskiktet var dominert av sommareik
(Quercus robur), ofte med vivendel (Lonicera peri-
clymenum) klatrande i trestammane. Lokalt kunne det
vera dominans av lundstjerneblom (Ste//aria holosteat t

feltskiktet. Denne arten har nordgrense i denne delen
av landet, men opptrer vanleg i det varmekjere lauv-
skogselementet langs Karmsundet. I skogkanten fant
me sumphaukesklegg (Crepis paludosa), krossvetr og
skogbjarneber (Rubus nessensls). I ei gammal slitte-
mark fekk me igjen sj6 lodnefolblom. I gardsvegen fant
me lodnefaks (Bromus hordeaceus).
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Ekskursjonens siste stopp gjorde me sor for Bliks-
havn. Her var me i eit typisk lyngheilandskap dominert
av rosslyng (Calluna vulgaris). Det var enni litt tidleg
for 5 sjA purpurlyng (Erica cinerea) i fullt flor, men
nokre planter i blomst fekk me likevel sji. Me fant han
i tsrre, solrike skrAningar i sjolve lyngheia. PA fuktigare
stader fant me slektningen klokkelyng (E. tetalin som
ogsA er ein utprega kystplante. Dei fuktige partia inne-
heldt ogs6 andre interessante ting, m.a. brunskjene i

mengd. Vidare studerte me nuye alle Carex-artane me
fant, og det var fleire av deltakarane som endeleg klar-
te "a fa orden pA" dei her etter A ha vore utsett for
"Carex-drilling" tre dagar pA rad.

Dermed var Rogalandsavd. sin farsle Karmay-tur vel
i havn. MAtte det ikkje bli den siste. Velkomen igjen!

Anders Lundbers,

15. august. Sondags-ekskursjon til Herredsvela i HA
kommune. Deltakere: .l 6 voksne og 2 smijenter.
Turen gikk fra Stavanger/Sandnes sorover jeren til Bru-
sand. Der tok vi astover ca. 5 km og var snart i et typisk
hog-jersk landskap med lyngheier og temmelig sur
1ord.

Vi begynte botaniseringen langs en idyllisk kjerreveg
og oppdaget snart klokkesuite (Centiana pneumonan-
the). De lyste opp i et fuktig omrlde like ved vegen, og
varierte i fargen fra dyp bli til nesten hvite. Vi registrer-
te ogsi kvitmyrak (Rhynchospora alba), graftesoleie
(Ranunculus flammuld og blodtopp (Sanguisorba offi-
cinalis), og like i groftekanten ble det funnet bergroyr-
kvein (Calama grostis epigeios).

Den siste delen av turen gikk gjennom en noksA
ulendt eike-li. Her indikerte en del hasselbusker rikere
jordsmonn, men vi fant ikke sA mye av interesse. Arter
vi merket oss var rosenrot (Sedum rosea), fagerperikum
(Hypericum pulchrum), skogroyrkvein (Calamagrostis
purpurea), svartburkne (Asplenium trichomanes),
krossved (Viburnum opulul og trollhegg (Rhamnus
franguld.

lnger Marie Paulsen

25. august. Kveldstur til Osaland i Sandnes kommune.
Vi botaniserte fra grensen til Kjosavik langs Storavatnet
austover mot Dansen ved lms. Forste delen av turen
foregikk i sumpomr5de, og vi fant helt vanlige planter
for slikt terreng: Mannasotegras (Clyceria fluitang,
blodtopp (Sanguisorba officinalig, vasspepper (poly-
gonum hydropiper), kjempe-piggknopp (Sparganium
erectum), kjeldeurt (Montia fontana), myrhatt (Coma-
rum palustre). At strandkjem pe (Plantago maritima) var
i dette selskapet, er vel litt forbausende.

Vi tok turen mot Dansen i hAp om 5 finne klokkesote
(Centiana pneumonanthe), men den lot seg ikke opp-
spore.
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I en bitte liten bekk sto en tue med kvit-myrak (Rhyn-

chospora alba) og gjorde seg klar for vinteren.
1't deltakere var med pi en fin avslutning pi seson-

gens planteekskursjoner.
Haldor Bergsaker

12. september. Sopptur til Bristein, Sandnes. Det som
karakteriserte irets soppsesong i Rogaland var uvanlig
mye rorsopp. Det var derfor ikke uventet at sopp-
kurvene til de 15 ekskursjonsdeltakerne vesentlig inne-
holdt fine rzrsopper som steinsopp (Boletus edulis),
rodskrubb (Leccinium rufescens), brunskrubb (Lecci-

num scaber) og svartbrun rorcopp (Xerocomus badiul.
Av andre arter gjorde spesielt kremlene seg gieldende
med tallrike arter, blant annet frokenkremle (Russu/a

puellaris) og storkremle (Russu/a paludosa).
Randi Haukebo

Vestlandsavdelingen

Arsmelding 1982

Pr.31 .12.1982 hadde Vestlandsavdelingen 125 med-
lemmer, fordelt pi 9 livsvarige medlemmer, 12 B-med-
lemmer og 104 A-medlemmer. I alt ein nedgang pA eit
medlem frA Aret far.

Arsmatet vart halde 9. mars 1982, og Srsmelding og
rekneskap vart godkjent. Vala gav fylgjande resultat:

Styre: Berit Brunstad, forkvinne. Olav Aas, sekreter.
Anne Bente Kalsto, kasserar. Bisrn Frode Moen, 1.

styremedlem. Olav Balle, 2. styrernedlem. (lngen i

styret er pA val lenger.) Ekskursjonskomitd: Dagfinn
Moe, Bjarne Spangelo, Dan Aamlid. Revisorar: Steinar
Handeland, Aivind Vasshaug.

| 1982 vart det halde 7 moter og ekskursjonar:
9. mars: Per Magnus Jorgensen: "Flora og vegetasjon

pA Lord Howe lsland". Lysbileteforedrag med 32 til-
hgvrarar.

27. april Arnfinn Skogen: "Botaniske undersokelser
ved vern eller utbygging av vassdraga - behov og nyt-

te, for hva og hvem". Frammste: 36.

1. juni: "BOTFOT": "Planteliv i flellet" - eit AV-
program, laga for botanikk-undervisninga i den vidare-
gAande skolen. Frammote: 17.

14. september: Theis Braanaas: "Pedagogisk tilrette-
legging ved arboreter og botaniske hager". Frammote:

30.
19. oktober: Mons Kvamme fortalde om tidlegare

bruk og drift av dei vestnorske lyngheiene, og betyd-
ninga av A ta vare pi denne sereigne vegetasjonstypen
i landet vArt. I samband med dette vart filmen "Lyng-
heiene - et kulturlandskap som forsvinner" vist.
Frammste: 46.

20. november: 25-5rs jubileumsfest i Vestlandsav-
delingen, med festtale av Knut Fegri: "400 irs bota-
nisk aktivitet i Bergen". Frammste: 62.
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14. desember: Bjorn Moe som viste lysbilete og for-
talde om 6rets hovedfagsekskursjon til "sommaroya"
Cotland. Frammote: 28.

Ekskursjon ar 1982

6. juni. Algeekskursjon til Espegrend. 8 deltakarar had-
de mott fram i det fine sommarv€ret. Leiar og algesak-
kyndig var Erik Syvertsen pA den biologiske stasjonen
pi Espegrend. Ekskursjonen gjekk i fjereomrida nar
stasjonen om ettermiddagen, sidan det var di det var
(jere s1o.

Syvertsen heldt fsrst ei kort innforing om sonering i

fjera, sA gjekk vi ut og fann algar, serleg frA dei ovre
sonene. Utvalet var diverre ikkje si stort. Det Sjekk
forst og fremst pA dei mest vanlege, som sauetanS,

bleretang, grisetang, sagtang, martaum, pollpryd,
tarmgronske, fjereblod (Hildenbrandia), vorteflik og
rekeklo (slekt Ceramlum).

FrA dyreriket merka vi oss m.a. ein fin liten "rosett"
av kappedyr (Tunicata) i koloni.

Bjarne Spangelo

13. juni. Ekskursjon til Smsris-omridet, hovudtema
ville matplanter. 3 medlemer + leiaren, underskrivne,
matte fram i krysset ved Smoris skole. Vi kayrde forst

opp til gardane pA SmorAs (greitt med alle i ein privat-
bil), og i enger og pA vegkantar fann vi planter som kan

brukast til rikostsalat, stuing, suppe eller "Ie":
SkvallerkSl, brennesle, vassarve, lovetann, matsyre,

hoymol, geiterams, engkarse, klover, groblad, smal-
kjempe, slake, jordnatt, marikipe, bringeber, jord-

ber, mjodurt, lekjeveronika, Akersnelle, nyperose,
ryllik, einer (med berkongler til krydder), hestehov,

blAber (pi ein haug attmed vegen. Uttrekk med varmt
vatn kan lagast bide av turka ber og blad).

Deretter kayrde vi ned til Smoris skole, gjekk opp i

lia aust for den, og vidare langs lia mot s@r. Der kryssa

vi nokre smi bekkedalar med veldig frodig vegetasjon.
Der var noksA myk.je ask, og dessutan m.a. platanlonn,

eik, selje, bjork, hegg og svartor. Somme stader var det
massevegetasjon av miodurl, brennesle, bringebar
eller amerikamjolke. Andre stader var det meir variert
med arter som er typiske for ei slik god lauvskogli:
Myske, tannrot, firblad, trollbar, junkerbregne/ rams-

lok, kranskonvall, skogstjerneblom, nyresoleie, kratt-

humleblom (og meir ope: enghumleblom), vendelrot,
sumphaukeskjegg o.a.

Her merka vi oss ogsA teplanten bukkeblad (ved ein
dam) og myske.

Bjarne Spangelo
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28.-29. august. Ekskursjon til FlAmsdalen. Turen var
uten verforbehold, sA alle B pimeldte matte fram pA
jernbanestasjonen i Bergen lordag morgen, trass i grAtt
ver med sterk bygeaktivitet. Tillop til deserterings-
planer pi toget og ogs6 pA Myrdal stasjon, men etter
rask overveielse tok sportsinden overhAnd. Turen
oppover dalen gikk i botaniker-tempo. Botanisering
startet umiddelbart. Hostfargene var fine, sA det mang-
let heller ikke pA fotomotiv, spesielt nAr solen en sjel-
den gang tittet fram. En rekke vanlige subalpine arter
ble observert, og hoystaudene Lactuca alpina og
Aconitum septentrionale var enkelte steder i blomst.
Berggrunnen i omridet bestir for store deler av
kambro-siluriske fyllitter. Disse er som kient svert kalk-
rike, og dette setter sitt preg pi vegetasjonen. pjusrete
eksemplarer av Dryas octopetala i frukt ble observert
flere steder langs veien. I overrislede bergvegger si vi
flere krevende sildrearter som Saxifraga aizoides, S. ni-
valis, 5. cespitosa og 5. cernua. Videre sA vi: Arabis
alpina, Silene acaulis, Thalictrum alpinum, poa alpina,
Botrychium lunaria, Agrostis borealis, potentilla crant-
zii, Centiana nivalis, Veronica alpina, Erigeron borealis
m.m.

Ved Seltuft slo vi leir pi en ayr. Veret var fortsatt
ustabilt, men ved hjelp av en plastpresenning og
bjorkekvister ble et "fellestelt" reist. Her foregikk
middagslaging og sosialt samver til langt utover kvel-
den. Stemningen var pA topp da turens spesialguide
Arvid Odland ankom ut pi kvelden.

Dagen etter gikk turen videre opp Kleivagjelet mot
Hallingskeid i samme trostesluse ver. Naturopplevel-
sene var likevel tilstede i fullt monn, i dette mektige og
forrevne f andskapet. Starr-artene Carex norvegtca,
C. lachenalii, C. atrofusca, C. saxatilis og C. atrata ble
demonstrert. Saxifraga aizoides og S. oppositifolia
vokste i store mengder pA bergveggene. Et av ekskur-
sjonsmilene, Avre Crsndalen mitte vi droppe p.g.a.
tidsnod. Her skulle vi bl.a. sett en lokalitet med
Cystopteris montana. Etter en lengre lunsj, fortsatte vr
til Hallingskeid stas,jon, der toget var svert presist.
Dette medfsrte at en baktropp ikke rakk toget, men
kom seg likevel hjem takket vare haik med et verK-
stedtog til Finse og sA hjem.

En svert vellykket og opplevelsesrik tur!

Berit Brunstad

17.-19. september. Weekend-ekskursjon til Tingviken,
Utne i Hardanger. Fredagen gikk med til framreise, og
kvelden ble benyttet til sosialt samv€r. Det var midt i

frukthostingen, si dette fristet de fleste til i benytte lar-
dagen til 6 proviantere epler og plommer. To av del-
takerne derimot trosset veret og drog til fjells. Milet
var HAsetekollo (1109 m o.h.), og vi gikk opp i fra
Vines. Bratt oppstigning forte oss raskt gjennom frukt-
hager og inn i sterkt beitepivirket griorskog. pi ca.
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200 meters hoyde er det furuskog som overtar. Trerne
er mektige, og i feltsjiktet dominerer lyngartene bl6ber
og tyttebar. Orkid6en Coodyera repens (knerot) som
horer hjemme i slik skog, ble funnet. Den er en heller
sjelden plante pA Vestlandet. Bjork danner skoggren-
sen pi ca. 650 m o.h. i dette omridet. I dette nivi,
men ikke serlig hoyere, er det noksA store bestander
med Betu/a nana (dvergblork).

Opp mot nordsiden av Nykkevann er det fattig
rabbevegetasjon hvor folgende arter er viktige: Empe-
trum hermaphroditum (fjellkrekling), Loiseleuria pro-
cumbens (greplyng), Arctostaphylos alpina (rypeber),
Carex bigelowii (stivstarr), Juncus trifidus (rabbesiv) og
Luzula spicata (aksfrytle). Noen steder finnes litt phvllo-
doce caerulea (blSlyng).

Vi kom over i fuktig hellende terreng og til en sone
hvor disse vier-artene dominerer: Salix glauca lsotv-
vier), Sa/ix lapponum (lappvier) og 5. hastata (bleikvier).
Sistnevnte, samt Parnassia palustris (tiblom) indikerer
at jorda fAr god mineraltilgang, fortrinnsvis fra sigevan-
net. Karakteristiske arter her er Vahlodea atropurpurea
(rypebunke), som stAr i rikelige mengder, og Stellaria
calycantha (fjellstjerneblom). Calamagrostis neglecta
(smirarkvein) danner en pen bestand, noe som trolig
er ny vestgrense for dette gresset.

Tiken kom sigende som en vegg imot oss, men bratt
oppover gikk det likevel. Tsrre knauser med lose berg-
arter, mest fyllitt stikker fram hist og her. Noen edafisk
kravfulle fjellplanter ble funnet: Saxifraga oppositifolia
(rodsildre), S. nivalis (snosildre), 5. cespitosa (tuesildre),
Potentilla crantzii (flekkmure), Veronica fruticans (berg-
veronika), Salix reticulata (rynkevier), Si/ene acau/ls
(fjellsmelle), Draba norvegica (bergrublom) og Erigeron
boreale (fjell bakkestierne).

PA fuktige ufser og i sig stir Thalictrum alpinum (fiell-
frostjerne), Tofieldia pusilla (bjarnbrodd), Saxifiaga
aizoides (gulsildre), Selaginella selaginoides (overg-
jamne), Juncus triglumls (trillingsiv) og Carex atrata
(svartstarr).

Ca. 1000 m o.h. snudde vi og gikk nedturen i nordlig
retning. Et relativt rikt snoleie fikk oss til A ligge lavt i

terrenget. Vanlige og n@ysomme arter her er Salix her-
bacea (musare), Carex lachenalii (rypestarr), Cerasuum
cerastoldes (brearve), Sibbaldia procumbens (trefinger-
urt), Cnaphalium supinum (dverggriurt), Veronica
al pina (fjellveronika) og Saxifraga stellaris (stjernesildre).
Ellers mA en nevne de mer edafisk kravfulle /uncus
castaneus (kastanjesiv), J. biglumis (tvillingsiv), Carex
saxatilis (blankstarr), Ranunculus pygmaeus (dverg-
soleie), Saxifraga rivularis (bekkesildre), S. cernua
(knoppsildre) og Viola biflora. Bestander med Carex
rufina (jokelstarr) harer til den del av snsleiet som
smelter fram svert seint. Et kraftig regn- og tordenver
fikk oss til A trekke nedover til lavereliggende nivAer. Vi
fulgte stien som forer ned til Ekrene.

Sondag i9. september. Fra Tingviken kjarte vi syd-
over pA ostsiden av Hardangerfjorden til Jondal hvor vi
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tok ferge over til Torvikbygd. Ved Linga i Strandebarm
stoppet vi for A se pA en tidligere kjent lokalitet for
Hepatica nobilis (bliveis). Her stir den noksi rikelig i

lune sydvendte hasselkratt. I sprekker pi de kalkrike
bergene like ved fant vi bregnene Asp/enium ruta-

muraria (murburkne) og A. septentrionale (olavs-

skjegg).
Neste stopp var Osmunda regalls (kongsbregne) -

lokaliteten syd for Mundheim. Den har vart kjent her

siden 1973. Lisbeth Prasch-Danielsen som arbeider
med vegetasjonshistorie i sitt hovedfag her, fortalte fra

sine undersakelser. Hun kan ni med sikkerhet si at be-

standen er en relikt som kan falges tilbake til atlantisk
periode (et varmere klima enn dagens).

En liten rikmyr like ved kongsbregne-lokaliteten
inneholder de kravfulle artene Schoenus ferrugineus
(bru nskjene), E riophor u m I atifoli u m (breimyrul l), Carex

pulicaris (loppestarr) og C. hostiana (engstarr).

Sondag kveld returnerte vi til Bergen. Det var 11 del-
takere oA turen.

Bjorn Moe

26. september. Soppekskursjon til Nord-Strono i Os
kommune. I alt 36 deltakarar. Det vart notert eit 7o-tals

arter, trass i at fleire "vanlege arter" som vi normalt
finn pA desse omrAda ikkje vart observert. Av dei man-
ge kremlene vi sAgbar nemnast frskenkremle (Russu/a

puellaris). Det vart funne fine eksemplar av flatklokke-
hatt (Ca/erina marginata) som vart demonstrert og

samanlikna med smA eksemplar av stubbeskjellsopp.
OgsA fleire eksemplar av reddikmusseron (Tricholoma

album) vart notert. Ein del heldige fekk med seg blA

ridderhatt i soppkorga, og til samanlikning var det fun-
ne nokre fine eksemplar av lillabrun ridderhatt (Lepista

sordidd. Av riskene noterte vi roykriske (Lactarius fuli'
ginosus) og lakrisriske (L. helvus). Som matauk vart

likevel utbyttet ikkje slik vi pi farehand hadde hipa pA.

Med pA turen var vi sA heldige A ha med soppkontrol-
lorane Ragna Nergaard og Raiti Hvoslef, og alle del-

takarane sette stor pris pA deira kontroll av matsoppen.

Olav Aas

Trondelagsavdelingen

Arsmelding 1982

Pr. 31. desember 1982 hadde Trondelagsavdelingen
177 medlemmer, av disse er 3 livsvarige, 146 A-med-
lemmer og 28 B-medlemmer. Dette er en netto avgang

oi 3 medlemmer fra 1981.

Arsmotet ble avholdt 22. februar 1982. Det ble fram-
lagt Arsmelding og regnskap for 198'l som begge ble
godkjent.

Pi grunn av okte utgifter til Blyttia og porto ble kon-

tingenten for A-medlemskap forhoyet. Nye kontingen-
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ter for 1982 ble: A-medlemmer kr. 75,- og B-medlem-
mer kr. 30,- (som for).

Resultatet av valget ga folgende sammensetning:
Arne Carthe, formann, Bjzrn Sether. nestformann,
Inger Gjarevoll, sekreter, Marthe M. Gjestland, kas-

serer, Thyra Solem, styremedlem, Arild Krovoll, styre-

medlem. Ekskursjonskomit€: Arne Garthe, Olav
Cjarevoll, Jarle l. Holten og Arne Frisvoll. Revisorer:

Jarle N. Kristiansen og Egil L Aune. Valgkomit6: Anne
Marie Halvorsen, Asbjarn Moen og Karl Baadsvik.

I lapet av Aret har det vert arrangert 4 ekskursjoner,
holdt Z moter, alle i Foredragssalen ved Det Kgl.

Norske Videnskabers Selskab, Museet. Motene har

hatt et gjennomsnittlig oppmzte pi nesten 30.

Folgende m@ter har vart arrangert:
25. januar: Lektor Ase Myhre: Reiseinntrykk fra Bul-

garia. Karl Baadsvik viste under kaffen bilder fra plante-
livet i Leksvik.

22. februar: Amanuensis Arne Rssvik: Botanisk hage

fra vAr til host.
22. mars: Cand. real. Bjorn Sether: Cuffen sump og

idylliske kalkoyer i Snisavatnet. Sigmund Sivertsen

viste under kaffen bilder fra siste sommers ekskursjo-

ner, spesielt fra Okstindane.
26. april Prof. Olav Cjarevoll: Climt fra flora og

natur p5 Tenerife mellom 0 og 3718 m.
18. oktober: Forsteamanuensis Reidar Elven: Kosetur

pi Balkan.
.l 
5. november: Cand. real. Rolv Hlelmstad: Svinviks

arboretum, en Dlantesamlers livsverk.
13. desember: Hovedfagsstudent Bodil Wilmann: En

filatelistisk reise gjennom norsk vegetasion.
Foredragene har vert ledsaget av lysbilder, og etter-

pA har det vert hyggelig samv&r med enkel servering'

Ekskursjoner 1982
5. juni. Kryptogamekskursjon til LoAsen ved utlopet av

innsjsen Benna i Melhus kommune, S-Trondelag (kbl.

1621 lll, NR 62-63.08, hd. ca. 200 m). B deltakere' Det

var meningen 3 gi opp i den bratte Loisen, men da det
regna og var bAde sleipt og vitt, holdt vi oss i isfoten.
Likevel fikk vi presentere et stort utvalS av de lav og
moser som vokser i skogbunn, og pi vegkanter, stier,

stubber, steiner, skogbevokst myr og tr€r i variert
trondersk SranskogsterrenS.

Av lav vil vi soesielt nevne Lecanactis abietina som

vokste rikelig pA bark av gamle Erantrer i en bratt,

nordvendt skrining (se ogsi Blyttia nr. 1, 1983). En

ubeskrevet Cladonia som overfladisk sett minner om
stubbesyl (C. coniocraea), men som systematisk sett

horer hjemme i en annen Sruppe/ vokser i store menS-

der pi en granstubbe. Verdt 5 nevne er ogs| C. umbri-
cola som har sin europeiske hovedutbredelse i Trsnde-
lag. Den vokste pA morken granbark. Noen av de van-

ligste skorpelavene pi gran ble demonstrert: Lecanora

expallens, Ochrolechia androgyna, O. turneri og Pertu'
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saria amara. Sistnevnte forirsaket bitter smak hos et
flertall av deltakerne.

Av moser sA vi bl.a. pA Brachythecium rivulare, Cirri-
phyllum piliferum, Cratoneuron commutatum og
Lophocolea bidentata i kildeframspring, og Lepidozia
reptans og Lophozta longidens pi rAtten stubbe. For-
skjellen pA Dicranum fuscescens, D. majus og D. sco-
parium ble vist ved blandingsbestand, og det samme
ble gjort med Racomltrium canescens og R. ericoides.
Ellers noterte vi oss Scapania paludicola som vanlig pA

en sti i myrlendt terreng. De dominerende mosene i

omrAdet var arter av slektene Hylocomium, Poly-
trichum, Rhytidiadelphus og Sphagnum.

Arne A. Frisvoll og Tor Tonsberg

22. august. Ekskursjon til Skaun, UTM NR 54-55,09,
12 deltakere. Denne hsstekskursjonen blir 5 betrakte
som en oppfolging av en utbytterik virekskursjon til
Skaun sommeren 198.1 . Hovedhensikten i 1982 var A

studere floraen i de bratte og vestvendte liene under
Gisknippen pi ostsiden av Lille Crevsjoen (224 m o.h.)
ner kommunegrensa mellom Skaun og Melhus. PA for-
hAnd ga berggrunnsgeologien oss visse forhApninger
om A finne jordbunnsmessig kravfulle arter, i det en
kalkAre passerer gjennom dette straket. En bratt vest-
helling i lAglandet er heller ikke A forakte hvis man
soker etter varmekjere arter i Trondelag.

Etter en lang og kjedelig vandring gjennom sub-
oseanisk granskog med bjonnkam (Blechnum sprcant)
og kystjam ne mose ( P I agioth eci u m u n d u I atu m), h adde
vi en lang stans pi en nylig groftet rikmyr. Far en syste-
matisk floristisk inventering fant sted, hadde vi imidler-
tid en diskusjon om rikmyrers betydning for skogplant-
ing og oppdyrking. De mest interessante karplantene
pA rikmyra omfattet gulstarr (Carex flava), klubbestarr
(C ar ex b u xb aumii), fje I lti ste | (5a ussurea al pi n a), br eiull
(Eriophorum latifolium), bl6sprett (Thalictrum alpi-
num), jiblom (Parnassia palustris) og sveltull (Scirpus
hudsonianus).

I de tilststende rike fuktskoger ble registrert sump-
h au keskjegg (C repi s pal u d osa), bekkekars e (Car d am i ne
amara) og den i Trondelag relativt sjeldne bekkevero-
nika (Veronica beccabu nga).

Liene under CAsknippen virket i starten relativt util-
gjengelig, serlig etter et dogns kontinuerlig regnver. Et

sprekt team pA 4-5 personer ga seg imidlertid i vei
oppover den bratte lia pA sleipe, mosegrodde stein-
blokker i v6t skog. De forste ropene inneholdt opplys-
ninger om funn av flere interessante hogstauder og
med disse assosierte arter, f.eks. turt (Lactuca alpind,
tyrihjelm (Aconitum septentrionale). kvitsoleie (Ranun-
culus platanifolius), kranskonvall (Polygonatu m verticil-
latum), storklokke (Campanula latifolia) og trollber
(Actaea spicata). Det var overraskende mye tysbast
(Daphne mezereum) i lia, men det ble forgjeves sokt
etter den astlige grasarten storrapp (Poa remota). Av de
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mest varmekj€re artene skal nevnes fingerstarr (Carex

digitata), virerteknapp (Lathyrus vernus) og skogvikke
(Vicia sylvatica).

I bergene sverst i lia ble registrert bergveronika (Veri-

nica frutrcans), bergfrue (Saxifraga cotyledon), raud-
flangre (Epipactis atrorubens), kantkonvall (Polygona-
tum odoratum) og grannburkne (Asp/enium viride).
Bergveronika er bare noen fA ganger tidligere funnet i

liglandet i Trondelag.
Ekskursjonen ble avsluttet med en vandring pA rik-

myrene pA vest- og nordsiden av Lille Crevsjaen. Rik-
myrene og selve vannet (takrordominert) bar preg av
direkte kalkpivirkning. Det er serlig verd i merke seg
funnet av smAvier (Salix arbuscula) i kanten av en rik-
kilde ved vannet. Denne er sA vidt vites ikke kient fra
denne delen av Trondelag tidligere.

Jarle lnge Holten

29. august. Dagsekskursjon til Hjelmen-omrAdet i

Halsa/Surnadal i Mare og Romsdal.
Et felt med serpentinholdig bergart n€r toppen av

Hjelmkona var hovedmAlet for denne ekskursjonen
som opprinnelig var planlagt som en weekendtur. Vi
startet opp ved Sollislett i Settemsdalen og vandret
over hostgule myrer mot Hjelmkona. Etter en kortere
stopp ved noen kalkholdige bergknauser ved foten av
Hjelmen, besteg vi Hjelmkona fra vest. I den bratte lia
var det ogsi tydelig kalkholdig berg og mange fine fjell-
planter som taggbregne (Polystichum lonchitis), svart-
staff (Carex atrata), hArstarr (C. capillaris), rodsildre
(Saxifraga oppositifolia), bekkesildre (5. rivularis) og
reinrose (Dryas octopetala) ble registrert.

Feltet med serpentin skilte seg helt tydelig ut. Berg-
arten har en meget karakteristisk radbrun farge, og
svert fi planter kan vokse pA dette substratet. Noen
sammenhengende vegetasjon finnes ikke, og de fA

planteartene som ble registrert, vokser enkeltvis og
svert spredt. 31 arter av karplanter ble notert innenfor
serpentinfeltet. Av disse var fjelltjereblom (Viscaria
alpina), fjellsmelle (Silene acaulis), tuearve (Minuartia
biflora), fjellarve (Cerasti u m alpin u m), snauarve (Ceras-
tium glabratum), gronnburkn e (Asplenium viride), rein-
rose (Dryas octopetala) og hundekvein (Agrostis canina)
de mest karakteristiske. Ellers fantes grAmose (Rha-
comitrium lanuginosum) relativt vanlig.

Vi si at det ogsA finnes et serpentinfelt p5 Saufjellet,
1,5 km lengre mot nordost, men bestemte oss for A dra
dit en gang seinere, og valgte 5 legge tilbaketuren
rundt fjellet Hjelmen. Ved Almbekkvatnet pi sorvest-
sida av Hlelmen botaniserte vi i ei blokkmark hvor det
stedvis var hogstaudevegetasjon med bl.a. mye breg-
ner, torhjelm (Aconitum septentrionale), geitrams
(Chamaenerion angustifolium) og rad jonsokblom
(Melandrium rubrum). Her sto sannelig ogs8 den kalk-
elskende taggbregna (Polystichum Ionchitis) kloss inntil
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den pAst5tt kalkskyende hestespreng (Cryptogramma

crisod!
Turens tre deltagere nAdde tilbake til utgangspunktet

i skumringa etter a ha gatt ei rute som var i lengste laget
for en dagsekskursjon, i allefall hvis man skal ha tid til a
botanisere litt underveis. En rask summering pi kryss-

lista viste imidlertid at vi hadde reSistrert over 200 arter
av karplanter pA turen. Dette var vi godt fornoyd med
tatt i betraktning at vi stort sett hadde beveget oss i et
omrAde med neringsfattige gneisbergarter.

Rolv Hjelmstad

Soppturen 19. september ble gjennomfort sammen
med Nyttevekstforeningens 40 timers soppkurs. Et 30-
tall deltakere mottes i Sjola nord for Vassfjellet. BAde

her og seinere under dagen ble spiss giftslsrsopp (Cor-

tinarius specioslsslmus) funnet. Da alle var samlet, dro
vi til Brottem der en i smAgrupper inventerte soppbe-
standen i lopet av et par timers tid.

Da de fleste var kursdeltakere og blivende soppkon-
trollorer(?), var all slags sopp gjenstand for stor interes-
se. Og flaks var det, for det var ikke mye matsopp A fin-
ne. Det var forsAvidt en hel del rarsopp og matrisker
(Lactarius de/iciosus s.lat.), og pepperkusoppen (5ui//us

piperatus) opptrAdte hyppig. Kvit knippesopp ftyop-
hyllum connatum) fantes videre i mengder. Enkelte
musseronger ble ogsA notert, som skjeggmusserong
(Tricholoma vaccinum). Av den rodsporete kant-
skjermsopp (Pluteus atromarginatus) ble ett individ fun-
net. Enkelte eksemplar av irrgrann og stor kragesopp
ble forevist, den siste sammenliknet med noen snaball-
og blodsjampinjonger (Agaricus silvicola og sylvaticus).

Det ble gjort flere funn av den meget giftige forveks-
lingssoppen til stubbeskjellsopp, flatklokkehatt (Cale-

rina marginata). Til slutt ble 6n gul trompetkantarell
(Cantharellus xanthopus) funnet, en art som jamt over
er sjelden i Trandelag.

Varet ekskursjonsdagen var stort sett bra, overskya
og noe tillop til regn, men ogsA streif av sol.

Mats Nette/b/adt og Willy Postma

Nord-Norsk Avdeling

Arsmelding 1982

Nord-Norsk Avdeling av NBF hadde pr. 31 .12.1982
107 betalende medlemmer. Av disse var det 2 livs-
varige (som fur),93 A-medlemmer (nedgang pA 11) og
12 B-medlemmer (nedgang pi 2). Omtrent 20 av for-
rige Ars medlemmer mltte slettes av listen fordi de har
unnlatt A betale kontingent, til tross for Sjentatte pur-
ringer. Et par medlemmer er blitt overfart til andre av-

delinger, og omkring 9 nye medlemmer har tegnet seg

i lopet av Aret. Tallet pA abonnenter av Polarflokken
var 46 (33 personer, 13 skoler og institus.joner). Dette
er en okning pA ca. 10 fra forrige Ar. De avrige lokal-
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foreninger av NBF, og universitetsbibliotekene, har fAtt

tidsskriftet gratis.
Kontingenten 1982 har vert kr. 80,- for A-medlem.

Herav gikk kr. 60,- tilbake til hovedforeningen (Blyttia

kr. 55,-, administrasjon kr. 5,-). B-medlemmer betalte
kr. 20,-. A-medlemmene fir bAde Blyttia og Polarflok-
ken. Polarflokk-abonnement for ikke-medlemmer av

NNA/NBF har vert satt til kr. 30,-.
Pi Srsmatet 17.2.1982 fikk styret falgende sammen-

setning:
Leder: Alfred Cranmo (ny), nestleder: Arve Elvebakk

(ikke pi valg), sekreter: Maren Anna Holst (ny), kas-

serer: Bjornulf Andreassen (ikke pA valg), styremed-
lem: Reidar Alvestad (ny), vararepresentanter: Bernt

Johansen (ny/medredaktor av Polarflokken) og Knut
Fredriksen (ny), revisor: Karl-Dag Vorren (gj.valgt),

repr. til NBF's hovedstyre: Arve Elvebakk, Polarflokk-
redaksjon: Brynhild Vorren (sjefsredaktor) og Bernt Jo-
hansen, ekskursjonskomit6: Hanne Edvardsen, Oystein
Normann og Ceir Mathiassen, valgkomit6: Brynhild
Vorren, Eilif Nilssen og lvar Andersen.

Det har vert holdt B medlemsmoter og 8 styremster.
Moteoppslutningen har vert rimelig god, tatt i betrakt-
ning de spesielle problemer en forening har i en sA vid-
strakt landsdel.

Medlemsmoter:
17.2. Arsmste: Arsmelding og regnskap. Forslag til

vedtekter for NNA vedtatt. Valg. Emblemforslag til
NBF: reinrose. Cenerell diskusjon om foreningen. Pro-

sjektet "Planteliv i Tromso" v/A. Elvebakk. Fotokon-
KUrransen.

18.3. Jostein Jevningen: Fra bessk i botaniske hager.
KAseri med lysbilder fra hagebesok i utlandet.

22.4. Hanne Edvardsen: Tromsostudentenes ekskur-
sjon til Kanarioyene viren 198'l . - Artikkelstoff til
avisene. Utsendelse av stvremotereferater til medlem-
mene.

27 .5. Liv Mol ster: Vassd ragsregistreri n gen s botan iske
herligheter. Lysbilder og fortelling fra 10-Ars-vernede
vassdrag. Arve Elvebakk: Lansering av prosjektet
"Planteliv if romsa" . En bred omtale av dette prosiek-

tet og en forberedelse av arbeidet for medlemmene.
31.8. Finn-Egil Eckblad: Bruk av sopp i eldre tid.
20.10. Liv Molster og Arve Elvebakk: Alta-Kauto-

keino-vassdraget. EnestAende planteliv i det fremtidige
neddemte omridet. - Lysbildeforedrag og diskusjon.

24.11. Klaus Hsiland: En vandring i soppriket. Lys-

bilder. Dessuten prosjektet "Planteliv i Tromso" ved T.

Alm, R. Alvestad, J.-T. Schwenke og A. Elvebakk; en
orientering om sommerens arbeid.

16.12. lulemotet. Botanisk Arskavalkade med lys-

bilder, allsang, tussefloyte og gitar. Utlodninger m.m.
Foreningen har i 1982 gitt ut 1. nr. av 6. Argang av

Polarflokken, vArt medlemsblad. Nr. 2 (andre heftet
1982) kommer i begynnelsen av 1983. Foreningen har

avholdt 7 ekskursjoner og 2 urteturer (i samarbeid med
Tromso Museum). En av ekskursjonene (til Karlsay) var
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arrangert sammen med Norsk Ornitologisk Forening.
Hovedekskursjonen gikk til Ofoten 9.-1 1. juli med 8
deltagere. Til hastekskursjonene har det vert diirlig
oppmote p.g.a. elendige verforhold. I samarbeid med
Norsk Ornitologisk Forening har det vart gitt ut en
kalender for 1983. Salgsarbeidet har krevd meget ar-
beid av enkelte av styrets medlemmer. Avisomtale
med bilde i Nordlys av kalendersjef (R. Alvestad) med
kalender har utvilsomt gitt noe PR til foreningen. Det
samme fra salget i Tromss by iallfall.

Prosjektet "Planteliv iTromss" har engasjert en rek-
ke av foreningsmedlemmene i og omkring Tromsa.
Leder for prosjektet er Arve Elvebakk. I tillegg til frivil-
lig, gratis innsats, har det vert engasjert 3 personer
med lann. Prosjektet har fAtt en god start ikke minst
p.g.a. tildeling av "Fylkeskommunale midler til aktivi-
tetsfremmende tiltak med frilufts- naturvernformil" pA

kr. 12.000,- hvorav ca. 9.000,- har vert brukt pA pro-
sjektet. I tillegg er det ved fylkesmannen bevilget kr.
10.000,- spesielt til dette arbeidet.

Til studiearbeid har det ved "Studieforbundet Natur
ogMiljo, avd. Troms" vert innvilget et mindre belop.
Det er forste gang vi har fAtt bevilget et slikt tilskudd.
Midlene er brukt til tur til Karlsov sammen med ornito-
logene. Formannen mgtte som foreningens represen-
tant til irsmotet i Studieforbundet avd. Troms. Arve
Elvebakk motte i Oslo 29. januar i NBF's styre for i ta
opp Blyttias fremtid og Botanisk Forenings okonomi.

For styret
A. Cranmo

Ekskursjoner 1982

26. mai. Lavekskursjon til Kubergan. Ein onsdags etter-
middag matte 5 entusiastar opp for A ta bussen ei
knapp mil ut frA Tromsa for A sjA pA lav - i ausanoe
regnv6r. MAlet var ei vestvendt li med olderskog og
beitebakkar med silkeselje nedst, og grov kampestein-
ur litt lenger opp. Vi studerte forst dei vanlege epifyttis-
ke lavane, men lenger opp i lia dukka den eine etter
den andre opp av busklav som her oppe er avgrensa til
frodig, gammel skog: Morkskjegg (Bryoria fuscescens),
piggstry (Usnea subfloridana), bleiktjafs (Evernia pru-
nastri) og barkragg (Ramalina subfarinacea). De to sist-
nemnde er direkte sjeldne i Troms.

Oppe i ura vrimla det av C/adoniaogl_)mbilicaria, og
alpine artar som makklav (Thamnolia vermicularis) og
gulskinn (Cetraria nivalis) gjekk inn. Under overhen-
gande blokker lyste det signalgult av gul brottlav (Aca-
tospora chlorophana). Andre artige innslag som "gel6-
aye" (Placopsis gelida), gulskjell (Cladonia luteoalba)
og fleire uvanlege saltlavartar (Stereocaulon spp.), som
vart oppdaga pA befaringa, vart det ikkje hove til A opp-
sake. Turen hadde fortent bedre meteorologi, fleire
deltakarar og nokre fA timar til, for omrAdet syner seg A
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vere ein av dei aller mest interessante lavlokalitetane
ved Tromso.

Etter bussturen inn varma vi oss litt pA byen, men
spissposane m5tte vi ta med heim og tarke kvar for oss.

Ekskursjonsleiar: Arve Elvebakk & Jan-Thomas
Schwenke.

Arve Elvebakk

2. juni og 9. juni arrangerte foreningen de faste urte-
turene med utgangspunkt fra Tromss Museum. Tur-
ledere Liv Malster, Brynhild Vorren, Harald Mehus.
Omkring 35 deltagere pi hver tur. Nytt av iret var ser-
vering av varm suppe etter turen. Dette var populert i

det kalde varet.
Harald Mehus

13. juni. Ekskursjon til Crindoya like sorvest for Troms-
oya. Turen starta med bAt frA Marinbiologisk stasjon.
Dagen var bAde solrik og regnfri, og trass i det kjalige
vinddraget fekk dei 7 deltakarane ein fin dag.

Crindaya er for ein stor del bygd opp av glimmerskif-
rar med kalkinnslag nokre stader, mest i midtpartiet av
qva.

Botanisk er zya sv€rt vekslande med myrar, skog,
opne ryggar og strandvollar (i nordenden). Strenoene
varierer dg sterkt. Medan ein i sor stort sett har strano-
berg, har ein i nord bAde strandberg og sandstrender.
Rullesteinsfjorer er det dg pA aya.

Etter det P. Benum seier i boka si "The Flora of
Troms Fylke", var det professor Axel Blytt som forst
botaniserte pA aya. Det var i 1891. Da noterte han her
m.a. dunhavre (Arrhenatherum pubescens), fjellflokk
(Polemonium caeruleum) og fjellnokleblom (Primula
scandinavica). Den 13. juni 1982 blomstra fjellnzkle-
blom for fullt. Fjellflokk som vi fann nokre stader p6
den nordlege delen av oya, blomstra ikkje endA. Og
dunhavre sAg vi ikkje i det heile tatt. (Seinare pA Aret
har eg derimot sett arten bide pA den nordlege ogsat-
lege delen av aya.)

Pii grunn av den kalde vAren var vegetasjonen kort
komen. Serleg galdt dette myrplantane. Strand-
plantane var komne noko lenger, men heller ikkje dei
blomstra for fullt endA. Unnatak var artar som kryp-
kvein, raudsvingel, saftstjerneblom, skjarbuksurt,
strandarve, strandkjempe og strandrug. Av plantar fri
stranda eller strandomrldet som endA ikkje var komen
i blomst, skal t.d. nemnast: BalderbrA, haymole,
strandkjeks, strandkvann, tromsopalme og ostersurt.
Hoymole og tromsopalme danna sarskilde sonar tangs
med einskilde strender, noko som kunne tyde pA at
desse plantane var spreidde til aya med sjoen.

NAr det gjeld andre plantar, skal ein frA ein kalkrik
veksestad midt pA austsida av ayala med: Fjellnokle-
blom, fjellrapp, flekkmure, lodnerublom og svartstorr.
Pi skifrige strandberg i nordvest observerte ein m.a.
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fjellfiol, kattefot, kvitmaure, smirapp og tiriltunge.
Fjellfiol og tiriltunge er forresten vanlege mest over
heile aya. Under ekskursjonen utgjorde desse artane
eit vakkert innslag.

I skogen var urteplantar som ballblom, sjuskjere og
tAgebar komne lengst pi vestsida av aya. Midt pA aya
har ein i den torre, endA opne bjorkeskogen store lyng-
bestandar med artar som fjellkrekling og rosslyng.

Crindoya er gamalt bruksland. Etterat gardsdrifta vart
lagt ned, veks ungskogen til mesta over heile aya.
Dessutan veks engene meir og meir over av artar som
hundekjeks, mjodurt, sibirgraslauk, stolpestorr, solv-
bunke og vendelrot. Under ekskursjonen stod desse

artane i full blomst. Kring den nedlagde gardsplassen
hadde ein difor eit imponerande blomsterhav som ein
nok mA vedgi var vakkert, trass i at det i roynda repre-
senterte ein "kulturruin".

Skuld fuglelivet kan myrane pA Crindoya vanskeleg
nyttast til botaniske ekskursjonsfaremAl pA foresom-
maren. Di desse myrane byr pA mykje av botanisk in-
teresse, bar ein helst leggje botaniske ekskursjonar til
oya pA ettersommaren eller tidleg pA hausten.

Ola Skifte

21. juni. Kveldstur pA vestsida av Tromsoya for i se pA

vriene plantegrupper, serlig marikApe (Alchemilla) og
vier (Sa/ix). Fire deltakere hadde en noe kjolig opp-
levelse. Viren var knapt kommet igang, men vi fikk da
sett knoppstadiet og blomstrlng hos en rekke viere,
kunne beundre slutten pA blomstringen hos k.iertelvier
(5. glandulifera), og fikk demonstrert forskjellene pi
svartvier (5. nigricans) og setervier (5. borealis). Langs

fjarekantene ved AsgArd sto store mengder av strand-
reverumpe (Alopecurus arundinaceus) i blomst, likesA

hybrid-svermer med engreverumpe (A. pratensls). Slike
svermer finnes rundt store deler av Tromsoya. Langs

stranda og pi Langnes fikk vi beundret en rekke mari-
kAper: Beite- (A. monticola), eng-(A. subcrenata),
kjelde- (A. glomerulans), glatt- 6. glabra), skar-
(A. wichurae), og ikke minst vinmarikApe (A. vestita)
som her er ved nordgrensa. Det er ogsi fjellnokleblom
(Primula scandinavica) som akkurat ni var i sin fulleste
orakt.

Reidar Elven

Den 2.-4. juli var Tromss avdeling av Norsk Ornito-
logisk forening og vi pA felles helgeekskursjon til Karls-

oya. Turen startet i nydelig sommervar med 7 del-
taSere.

Fredag kveld var vi pA Stormyra, ei terrengdekkende
myr som ligger som et bredt belte tvers ovet sya. Fn
vannskillet og ned mot tettstedet er hele myra drenert
og i ferd med A dyrkes opp. Myra ligger pi tre strand-
flater, med gamle strandvoller av grus og stein imel-
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lom. PA myras hoyeste del ligger et nedborsmyrele-
ment. Lenger ned ligger middels rike og rike bakke-
myrer. PA den nederste strandflata ligger et tuejords-
element med rik vegetasjon. Her gikk vi pA et rypekull
som li og trykket i lynget. Om kvelden snakket vi om
det rike fuglelivet pA aya. En engelsk filmfotograf som
hadde jobbet pA oya i over en mined, fortalte om sine
erfaringer og om opptak han hadde gjort.

Codveret fortsatte pA lardag, med lang tur over
Ramberget, rundt Andersvika og langs yttersida av oya
til Arvika. Fra Arvika fulgte vi et dalsskk innover pA oya
til vi tok av ut til Joviknakken - noen store bratte kalk-
berg nord pA oya. Herifra returnerte vi til Base Camp-
DoktorgArden.

Vegetasjonen i kalkbergene ved Andersvika og ut-
over mot Arvika virker mindre trAkk- og beitep8virket
enn i Rambergomr6det hvor det er store Apne grus-

flater, ofte med rodflangre (Epipactis atrorubens). Van-
lige arter i kalkbergene ellers er fjellrapp (Poa alpind,
bergstarr (Carex rupestrls), hArstarr (C. capillaris), berg-
veronika (Veronica fruticans), fjellarve (Cerastium alpi-
num), skredarve (Arenaria norvegicd,sandarve (A. ser-

pyllifolia), lodnerublom (Draba incana), bergrublom
(D. norvegica), stemorsblomst (Viola tricolor), flekk'
mure (Potentilla crantzii), tepperot (P. erecta), kvit-
maure (Calium boreale), blAklokke (Campanula rotun-
difolid, tirilltunge (Lotus corniculatus), rundskolm (An-

thyllis vul neraria), f.iell kattefot (Anten naria alpi nd, fiell'
bakkestjerne (Erigeron borealis) og framfor alt reinrose
(Dryas octopetala).

Kvitkurle (Leucorchis a/bida subsp, straminea) stAr

flere steder tett i etablert reinrosehei. Tarrere og mer
etablert stAr ogsA mjalber (Arctostaphylos uva-ursi),
teieber (Rubus saxatilis) og einer. Pi fuktig Srasmark
pA nordsida av Andersvika stod ca. 15 vArmarihand
(Orchis mascula) - noen i full blomst, andre med blad-
rosetter bare sividt opp av jorda. V6rmarihand i blomst
ble ogsA funnet dagen etter i Bogen. Her sA vi pA rik-
myrvegetas.ion og fuktig grasmark nede ved vannet.

Mellom Bogen og Korsneset ligger endel kalkberg
inne i skogen. I tillegg til arter notert fra Andersvik-om-
rAdet fant vi bl.a. sandfiol (Viola rupestris), bakkestjerne
(Erigeron acer), bitterbergknapp (Sedum acre), smA-

bergknapp (5. annuum) og grannburkne (Asplenium

viride).
Om kvelden var det retur til Tromso.

Hanne Edvardsen

9.-12. juli. Hovedekskursjon til Ofoten. Leder: Alfred
Cranmo. Fire personer startet i strAlende var fra Trom-
ss. Fsrcte stopp foretok vi allerede i Balsfjord, ca. 4 mil
fra T,romss hos gArdbruker Georg Hemmingsen. I

grlorliene rett opp fra gArden hans kunne vi se de siste

avblomstrede gulveisene som noen uker tidligere had-

de farget skogbunnen gul.
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Turen gikk videre til Narvik og Ballangen pA sorsida
av Ofotfjorden. I Ballangen lette vi forgjeves etter ein-
stape, men i stedet dukket tyrihjelm opp som vanlig
art.

Neste dag var varet ganske godt, og en spennenoe
tur opp den bratte, sorvendte lia i Rindalen sto pi pro-
grammet. Skoglia var artsrik med mange varmekjare
innslag: SmAsmelle, trollbar, smAbergknapp, nps,
bringebar, markjordbar, hengepiggfro og mysKe-
maure for 6 nevne noen.

Qverst i lia, under det siste bratte berget, sto det
store mengder av "villtimian", nemlig bergmynte. pA

de luneste plassene var blomstene i ferd med A springe
ut. Dette er nordgrense for bergmynte. Nermeste
vokseplass er ved Ragoomridet.

Aversti lia sto ogs5 en rosebusk, gulskolm og brude-
spore og vitnet om varme forhold og kalk i grunnen. I

alt registrerte vi 64 arter i lia i Rindalen. pi nedtur had-
de vi nok med 5 sette fattene riktig i det steile terrenget.

Videre gikk turen til Bjerkvik med en improvisert
stopp mellom Narvik og Bjerkvik. Der oppdaget vi fra
bilen plutselig en veiskrining full av vaid i blomst. De
gule korsblomstrede plantene var rundt I m hoye.

I Bjerkvik hadde ekskursjonens deltakerantall oket til
8. Stranda der huset en fin eng av strandskolm i blomst,
strandrug og dessuten en forvillet valmue og valurt i

blomst.
Fra Bjerkvik tok vi vestover pA nordsiden av Ofot-

fjorden. Lokaliteten for det forste stoppet var en kalkrik
bakke ved Liland i Evenes. Der vokste vill-lin, sano-
arve, rodknapp og stemorsblom. Like ved fantes tar-
haukeskjegg.

PA stranda i Liland vis-d-vis Skogoen fikk vi se skjold-
barer og gulfrostjerne i skogkanten. De var enni ikke i

blom st. 
-Strand 

kryp fa rget strandstei nene rode.
Pi Evenestangen sto sandfiol, vill-lin og stemors-

blom, dessuten store eksemplarer av skoresildre.
Siste lokalitet om kvelden var ner Evenes flyprass,

ved Svanevatn. Kjevlestarr sto pA myra ved vatner og
steril gulldusk dannet massevegetasjon ute i vatner.

Hele troppen kjorte til Brenna i Forra og ble mottatt
med rammegrot til kvelds og fikk overnattingsprass
der. Neste dag tok Knut Jensen i Brenna, 87 ir, turen
ned den bratte sjoveien og si oss vel av g6rde pi rotur
til Salvsteinvika. Allerede pi stien ned til b6ten si vi
fuglerede i blomst, denne rare lysebrune orkidden. pi
den tidligere kjente lokaliteten like ved var det denmor
ikke noe 3 se dette Aret. Fuglerede har narmeste kjen-
te vokseplass i Trondelag.

Vi tok oppover i lia fra Solvsteinvika. Frodig grior-
heggeskog dominerte vegetasjonen. Vi fikk snart se
laukurt og legesteinfra i blomst. Laukurt har en del
forekomster i Trondelag med luke hit til nordgrensen i

Ofoten. Pi stien lenger opp sto til vAr store forundring
flere ansamlinger av fuglerede, med individer pi de
fleste utviklingstrinn. Arten m6tte vere vanlig i denne
lia! Andre varmekjere arter var maurarve, bergskrinne-
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blom, jonsokkell, brunrot, hengepiggfra og Akerminne-
blom.

Etter kaffebAl og mat ved naustene i Salvsteinvika
rodde vi en ekstra tur langs Veggelandet og pravde om
"seien var kommen". Langt oppe i bergveggen fikk vi
aye pA vaid med flott, kandelaberformet blomster-
stand. Fisken lot vente pA seg. Men i Brenna ventet
Cjertrud Jensen med middag til deltakerne pA denne
opplevelsesrike og interessante hovedekskursjonen.

Liv Molster

7. september. Sopptur til Straumsbukta, Kvaroya,
f romsa kommune. Leder: Brynhild Vorren. Den pran-
lagte ekskursjonen til Nordreisa sondag 22.8. ble avlyst
pi grunn av lite sopp. Etter avtale med de pimeldte
deltagerne ble en erstatningsekskursjon lagt til
Straumsbukta pi Kvaloya.

Soppsesongen startet seint her oppe i 5r, til tross for
en meget regnfull sommer. Lav temperatur var noK en
medvirkende Srsak til det d5rlige soppAret.

Den siste uken i august begynte det imidlertid i
komme opp en del sopp.

Turen til Straumsbukta skulle vise seg 5 bli en fin tur.
I alt ble det funnet ca. 70 arter sopp.

Lokaliteten l5 i ei sorvendt li ovenfor gArdene i ostre
del av Straumsbukta med plantefelt av gran, furu og
lerk, plantet ca. 1930.

Da de fleste av oss ikke hadde sett si mye sopp tid-
ligere i Ar, var det et fantastisk syn som matte oss da vi
kom opp i plantefeltet. Det var sopp overalt, og i meget
store mengder. Det var som om vi ikke visste hvor vi
skulle begynne i samle.

I furufeltene kan en spesielt nevne de store meng-
dene av rsd stubbemusserong i forskjellige fargevarian-
ter fra rade til nesten helt gule. Ellers var det steinsopp,
smorsopp, sandsopp, rabarbrasopp ogi avre og vestre
kant av feltet mye finskjellet musserong Tricholoma
imbricatum), som tidligere er funnet i MAlselv, Skibotn
og Kvenangen i Troms. Dessuten grA jordmusserong
og radgul piggsopp.

I gran og furufeltene sA vi hekseringer av spade-
morkel, hjelmmorkel og sommertraktsopp.

Dessuten var det mye klubbetraktsopp, duftvoxs-
sopp, bAde den vanlige og en hvit variant. Det ble sett
store mengder irrgronn kragesopp og vanlig sleipsopp.
I mengder fantes ogsA alle stubbesoppene (ogsi flat-
klokkehatt).

Ellers kan nevnes blek flathatt, horngri flathatt, ring-
los fluesopp, snoballsjampinjong, pluggsopp, mye
kremler, spesielt gronnkremle. Det var ogsA mye slor-
sopp, spesielt kanelslorsopp. I lerkefeltet fantes som
vanlig lerkesopp.

Pi nedturen gikk vi ost for plantefeltet gjennom et
bjorkefelt med noe furu, og langs en sti fant vi blant
annet lakrisriske.
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Nedenfor plantefeltet pi beitemark fant vi sitron-
kragesopp, gronn vokssopp og en hvit vokssopp.

Det ble med andre ord en meget vellykket tur til et
meget godt soppomrAde, og jeg vil foreslA at Botanisk
Forening til neste 6r legger en av sine soppekskursjo-
ner til dette omridet, dersom grunneierne pA stedet gir
sitt samtvkke' 

ceir Mathiassen

11. september. Fjelltur til Henriktind i Balsfjorden.
Ingen oppmotte fra Botanisk Forening i Tromso, men
leder pluss fire hardhauser fra Balsfjord Naturlag tros-
set v€ret og klatret opp til skoggrensa pA nordsida av
fjellet. Skodde i snaufjellet og noksi kontinuerlig regn
gjorde det lite fristende 6 komme hogere opp. Men
ogsA skogen og bergene ga en god del. Nederste del av
skogen er frodig strutseving-oreskog med bl.a. kjempe-
nesle (Urtica gracilis) i mannshogde. Pi fattigere steder
blomstret fortsatt mengder med tromsoyentrost (Eu-

phrasia hyperborea). Lenger opp vanlig utvalg for rik

skog: Firblad (Paris), kranskonvall (Polygonatum verti-
cillatum), bringeber (Rubus idaeus) og villrips (Ribes

spicatum). Ei lita rikmyr sto fortsatt kvit av breiull (Erio-

phorum latifolium), noe som sier sitt om sommeren 82
nordafor. I et snoras-spor beundret vi kvitstarr (Carex

bicolor) og demonstrerte de vanligste fjellplantene i

subalpin reinrosehei.
Best utbytte ga berghamrene ved skoggrensa. En

meget pen kvartskonglomerat mA her ha kalk i fyllmas-
sen, for berget var rikt pA sildrer og med slpass eksklu-
sive planter som skredrublom (Draba daurica), bleik-
selfte (Centianella aurea) og smisote (C. tenella), dverg-
lodnebregne (Woodsia glabella), lappoyentrost
(Euphrasia lapponica). Beste funnet var noen flekker
med lodnebergknapp (Sedum villosum), i full blomst
pA loddrette bergveggen. Denne er far bare kjent fra S-

Troms.
Dette er andre gangen vi forszker A komme oss skik-

kelig opp pA dette fjellet, uten hell. Utbyttet denne
gang gjar det klart at vi mA prove enda en gang. Det
gAr rykter om Rhododendron her.

Reidar Elven
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Bokanmeldelser

J.H. letswaart: A Taxonomic Review of the Cenus Orr-
ganum (Labiatae). Leiden University Press (Leiden
Botanical Series, vol. 4). xi+ 153 s., 36 fi8s., 6 tabeller.
The Hague/Boston/London. ISBN 90-602 1 - 462-5. 1 9BO.
Pris heftet nederlandske gylden 60,-.

Boken er en monografi over leppeblomst-slekten Ori-
ganum L. sensu lato (i vid forstand). Linn6, som ga slek-
ten navn, hadde en vid oppfatning av den. Nederlen-
deren letswaa rI f olger Li n n€'s slektsoppfatn ing og fram-
forer flere argumenter br i $ore det. Blant annet gir
kromosomtall og forekomsten av hybrider gode holde-
punkter for 6 holde Origanum s. lat. samlet.

Slekten plasseres i rekken Saturejeae, og letswaart
finner ingen holdepunkter for i dele denne inn i under-
rekker. Han mener derimot 5 kunne pAvise slekts-
hybrider innen Satureleae, furst og fremst mellom Ori-
ganum og Thymus. BAde fhymus, Satureja og Micro-
merla framheves som sterkt beslektet med Origanum,
og det pApekes at avgrensningen mot disse slektene
byr pi problemer.

Arbeidet er en tradis.jonell monografisk framstilling,
med en fyldig behandling av latinsk navnsetting, rype-
materiale, morfologi, utbredelse og zkologi. letswaart
anerkjenner i alt 38 arter, fordelt pA 10 seksjoner, i Orl-
Banum s. lat. En av artene deles inn i seks underaner
og en annen a tre varieteter. Rangen er morfologisk be-
grunnet.

Artene kan forholdsvis greit bestemmes ved hjelp av
fire nakler,6n til tre hovedgrupper, basert pi begerets
utforming, og tre til artene innen hver av gruppene.
Artene er godt illustrert ved hjelp av tegninger, og vik-
tige detaljer er framstilt i stor mAlestokk.

Utbredelsen er dokumentert gjennom sitering av
herbarieinnsamlinger og illustrert ved hjelp av kart.
Kartene lider tildels av for svak grafisk markering av de
en kelte utbredelsesom ridene.

Slekten er konsentrert rundt Middelhavet, med
tyngdepunkt i ost. Hele 70ok av artene angis A vere oy-
eller fjell-endem ismer.

Bare 6n art finnes i Norge: Bergmynten eller kungen,
O. vulgare L. Bergmynte er typeart for slekten, har oen
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videste utbredelsen og deles inn i seks underarter.
Underarten vulgare, som er vir bergmynte, forekom-
mer i hele den nordlige delen av artens omride, fra
Azorene og England i vest, over Skandinavia og det
meste av Europa, store deler av Asia og @st til Taiwan.
De fem andre underartene er mediterrane og viser en
glidende overgang Iil vulgare, ifolge letswaart.

Hybridene innen slekten, 17 i alt, er viet et eget
kapittel. En spesiell nakkel er konstruert for bestem-
melsen av dem. Hybridisering er ogsi viet oppmerk-
somhet i de innledende kapitlene, og letswaart fram-
setter som hypotese at hybridisering har vert den vik-
tigste prosess under artsdannelsen.

Arbeidet mangler imidlertid egne iakttagelser av
kromosomforhold og er uten ethvert eksperimentelt
tilsnitt. letswaart etterlyser selv biosystematiske studier
som kan underbygge avgrensningen av sivel slekter
som arter. Likevel framstir avhandlingen som en grun-
dig og godt bearbeidet helhet, og det foretas en viktig
opprydding i en stor og vanskelig slekt.

Alle artene i slekten er rike pA eteriske oljer, og flere
er anerkjente krydderplanter. Mange har vert brukt
som medisinplanter. Noen dyrkes ogsi som pryo-
planter. Et eget kapittel er viet dette nytteaspektet ved
slekten, og letswaart stadfester noe jeg lenge har hatt
mistanke om: Fire arter og en hybrid er i vanlig omset-
ning under krydderbetegnelsen "oregano", bl.a.
merian, O. majorana 1., bergmynte og hybriden mel-
lom dem. Ofte inneholder et krydderglass en blanding
av flere arter. Mottoet mi derfor vare: Samle din .'ore-

gano" selv. Du vet ikke hva du f|r kjopt i butikken.

Liv Borpen

Emil Korsmo, Torstein Vidme, Haldor Fykse: Korsrnos
ugraspl ansje r. Norsk Landbru k/Landbru ksforlaget. Oslo
1981 . 295 s., derav 136 fargeplansjer. Innb.

Emil Korsmo (1863-1953) hadde sin landbruksutdan_
nelse fra )onsberg Landbruksskole. Han praktiserte
senere forskjellige steder, den lengste tid i Oslo kom-
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munes tjeneste. Allerede mens han gikk pi landbruks-
skolen, ble han slAtt av all den skade som ugras gjor i

landbruket, og denne tanken vokste hos ham. Han for-
sto at skulle kampen mot dem bli effektiv, mitte den
bygge pi grundig kjennskap til deres formerings- og
spredningsforhold. PA denne basis tok han opp ar-

beidet med i bekjempe dem, og dette gjorde han pi
en si begavet og si energisk mite og med sA gode re-

sultater, at hans navn ble kjent internasjonalt. Professor
Holmboe fortalte meg en gang at han hadde truffet en
polakk som sa at han ville lere seg norsk for i kunne
lese de av Korsmos publikasioner som bare var blitt ut-
gitt pA norsk. - Han ble statskonsulent i ugrasspors-
mAl, senere (1920) professor i ugrasbiologi ved Land-
brukshoyskolen, og da han falt for aldersgrensen der
(1 933), bevilget Landbruksdepartementet det nodven-
dige for at han kunne ha arbeidsrom og assistanse i

Oslo. Der var han aktiv bokstavelig talt til sin siste dag.
Han ble medlem av det Norske Videnskaps-Akademi i

1932, fikk Selskapet for Norges Vels store medalje i

sslv 1911, Kongens fortjenstmedalje igull 19.1 9, Roga-
land Landbruksselskaps fortjenestemedalje i gull 1926,
Fridtjof Nansens belanning 1941, ble ridder av lste
klasse av St. Olavs Orden 1931, og fikk mange uten-
landske aresbevisninger. Bl.a. fikk han foresporsel fra
universitetet i Varanasi (Benares) om han ville komme
til India og organisere kampen mot ugraset, et oppdrag
han mitte svare nei til. Tross alt dette: Personlig var
han enkel og beskjeden, noe som ikke hindret at hans
venn og kollega W.H. Christie en gang sa om ham:
"Korsmo har den storste forakt for penger, bAde egne
og andres."

| 191 1-1913 studerte han noen 5r botanikk ved Uni-
versitetet i Oslo og fulgte bl.a. Thekla Resvolls ufor-
glemmelige botaniske mikroskopikurser. Dr. Resvoll
fortalte meg at han var den beste student en kunne
anske seg. Han spurte ikke: "Hva skal vi se i dette av-
snittet?", men ga umiddelbart uttrykk for begeistring
over et vakkert preparat eller et biologisk-funksjonelt
bygningstrekk.

Alt som Korsmo fikk utgitt, bygger pi hans egne iakt-
takelser og ikke pA tidligere eksisterende arbeider. Om
hans store bok "Ugras i nutidens jordbruk" (1925,694
s.; ny utg. 1954; ogsA pi svensk, tysk, russisk) skrev
H.H. Gran og Jens Holmboe da de foreslo ham rnn-

valgt i Videnskaps-Akademiet at den "utvilsomt pi sitt
omrAde er det viktigste i verdenslitteraturen".

Enda mer kjent enn hans bsker, er hans plansjeverk.
Det kom i to utgaver og med forklarende tekst som ble
utgitt pi norsk, tysk, engelsk og fransk. Den endelige
utgaven (1934-1938) omfattet 90 plansjer og ialt 138

arter. For hver art vises planten i sin helhet og de
enkelte organer forstorret, spesielt de deler som $ar
det klart hvordan den formerer seg. Korsmo var selv en
dyktig tegner (han hadde gjennomgitt det som senere
ble Statens H5ndverks- og Kunstindustriskole i Oslo).
Han laget selv utkast til bildene, men det endelige ar-
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beid ble utfort av maleren K. Quelprud. Utgivelsen ble
gjort okonomisk mulig gjennom bevilgning fra staten
og Norsk Hydro.

I Korsmos senere ir ble midlene i ugraskampen totalt
fornyet ved at de kjemiske midlene, herbicidene, kom
til. Likevel er det like viktig som for A kjenne ugrasenes
biologi, vekst-, formerings- og spredningsmiter. Derfor
har plansjene fortsatt sin praktiske verdi. Men i ikke
mindre grad har de sin pedagogiske verdi i videre for-
stand.

Det er ytterst fortjenstfullt av Korsmos etterfolgere pA

As, Torstein Vidme (dad 1980) og Haldor Fykse, at de
har tatt opp ideen i fi utgitt disse enestiende plansjene
i et hendig bokformat. ld6en fant sterk stotte bl.a. i The
European Weed Research Society, hvor dr. Heinrich
Haas (Kgl. Veteriner- og Landbohojskole, Kobenhavn)
har en fremtredende plass - han har da ogsi skrevet
en innledning i boken som den nA foreligger. OgsA for-
laget fortjener takk for alt det arbeid som er blitt lagt i 5
fi boken finansiert og trykt pi en fremragende mite.

Typografisk er det blitt en delikat bok. Hver plansje
fyller en side, og pA motstiende side stAr en konsentrert
tekst pi norsk og engelsk. De enkelte figurer pA billed-
siden er ikke nummerert, og tilsvarende forklaring pA

tekstsiden er derfor ogsi slayfet. Dette har vert nod-
vendig for 5 spare plass og holde bokprisen nede, selv
om ikke-fagmannen dermed kan fi litt bry med A iden-
tifisere hver enkelt detalj.

MAtte boken bli utbredt og brukt sA meget som den
fortjener. Det vil ikke si lite.

Ove Arbo Hoee

Ingrid Lysgaard, Karine Lenth & Hjalmar Munthe-Kaas
Lund (redaksjonskomit€): Kolsls-Da.livann omrddet.
Utgitt av Berum Natur- og Miljavern og Pedagogisk
senter i Berum kommune, Berum, 1982.56 s. Pris kr.
30,-.

Dette er en liten, delikat trykksak som forst og fremst
retter seg til dem som onsker en enkel, men samtidig
uttommende innforing i Kolsis-Delivann omridet i

Berum (Akershus). Men heftet kan med fordel leses av
alle som er interessert i geologi, botanikk, zoologi og
limnologi, siden mye av det som stir skrevet der har
almengyldighet, i det minste for Sorost-Norge.

| 1978 ble det av Kongen opprettet et landsskaps-
vernomrAde omkring KolsAs og Dalivann. Innen dette
landskapsvernomrAdet er det fire naturreservater der
alt dyre- og planteliv er totalfredet. - Politikken an-
glende publisiteten omkring slike fredete omrAder er
et aktuelt diskusjonsemne med to motstridende syns-
punkter: Den ene linjen er A prave 6 lage minst mulig
blest om vernet, blant annet for 5 hindre at plante-
samlere, fugle-plyndrere og andre uonskete elementer
skal finne vegen inn i omrideu den andre linjen er A

bringe flest mulige opplysninger om fredningen og
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verneomredet ut til folket, for A gjore dem oppmerk-
somme pA at her mA vi fare varsomt. NAr det gjelder
Kolsis-Dalivann omridet, som b5de ligger i Norges
tettest befolkete landkommune og som dessuten er
vidt kjent for sine naturkvaliteter, vil nettopp opprys-
nings-alternativet vare det beste.

Heftet tar opp de fleste sidene ved Kols5s-Dalrvann
omrAdet: Ceologi, limnologi, planteliv, dyreliv, historie
og kulturminner, og naturvern. NAr det gjelder vegeta-
sjon, har dosent Per Sunding skrevet om plantelivet
ved Dalivannet, mens Magne Midttun, oppsynsman-
nen for verneomrAdet, har omtalt skogen. Planktonet i

Delivann er beskrevet av Anne Lvche. - Alle artiklene
i heftet er populere, lettleste og informerende, og de
berer heldigvis ikke preget av at "fagfolk skriver for
fagfolk" - noe som dessverre ikke alltid kan sies om
"populere" framstillinger av naturomrider.

Omslaget er nydelig laget, med en gjengivelse av
maleriet: "Sommernatt. Delivannet." av Kittv Kiel-
land. Til heftet horer ogsi et vegetasionskaft over
Kols5s-Delivann landskapsvernomride.

Heftet kan anbefales alle som er interessert i natur og
friluftsliv, og spesielt lerere og elever i grunnskole si-
vel som videregiende skole. Prisen er jo dessuten
meget overkommelig!

Klaus Hoiland

Ulf Malmgren: Vastmanlands flora. 669 s. Stockholm
1982. Pris Sv.kr. 200,-.

Svenskene har i de siste Arene tatt opp en gammel
tradisjon med landskapsfloraer. I lopet av fA 5r er det
kommet fullstendig nybearbeidete floraer for flere av
landskapene i Syd- og Midt-Sverige. Ulf Malmgrens
"Viistmanlands flora" foyer seg pi all miter vakkert
inn i denne rekken. Fra omslag til slutt 669 sider senere
er det en delikat bok med mange vakre, instruktive bil-
der, gode temakart og detaljerte utbredelseskart.

Vdstmanland ligger midt inne i Sverige pi overgan-
gen fra det midtsvenske slettelandet til Norrlands bar-
skogslandskap. Det viser derfor en rekke paralleller
med overgangsomrAdene mellom den boreo-nemorate
blandskogsregionen og de boreale barskogene pA Ast-
landet, dels ogs5 i Trandelag. De detaljiakttakelsene
som finnes i gode lokalfloraer utgjor tilsammen en sror
del av de mange smA byggestener som skal til for A gi
sikkerhet og presisjon ogsA til mer generelle akologiske
og plantegeografiske vurderinger. Derfor har floraen
betydelig interesse ogsa for norske lesere.

Sett fra norsk synspunkt er Viistmanland-floraen
sv€rt artsrik. I alt er 1361 karplante-taxa inkludert.
Endel av disse er dog noksA tilfeldig kulturspredte arter,
som knapt har noen livsrett i landskapet, og hvis fore-
komst bare har svart lokal interesse . 122 er hvbrider.
Mange plantegeografiske elementer mates her, og glr
floraen en blandkarakter som vi kjenner igjen ogsi fra
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norske overgangsomrAder som nedre Zstlandet og
Trondelag.

A kartlegge sA mange arter noenlunde noyaktig over
et sApass stort omrade som Vdstmanlands 8924 km2, er
en svar oppgave. Visselig har Malmgren hatt stotte i

tidligere trykte oversikter, bAde for hele omridet og for
mindre deler av det. Svert mange har tralet terrenget
far ham, slik han gjar rede for i et av de grundige inn-
ledningskapitlene. Men dette har ogsi medfort tid-
krevende arbeid i herbarier, litteratur og gamle oag-
boker. Likevel har det vert nodvendig med omfatten-
de feltregistreringer bide i mangelfullt kjente omrider,
og for 5 kunne fastlegge dagssituasjonen i forhold til
tidligere tiders.

Nettopp denne muligheten til A sammenligne med
ner og betydelig fjernere fortid, har gitt muligheter til 6
studere dynamikken i ulike floraelementer, og derfor
klarlegge en rekke Srsakssammenhenger. Dette har ut-
felt seg i et spesielt kapittel, men gir ogsi som en rod
trid gjennom hele boken, ogutgar noe av dens mest
verdifulle innhold.

Bide kapitlet "Autekologiska varia" og de fyldige
kommentarene til hver enkelt art har betydelig interes-
se utover Vlistmanland, og viser samtidig forfatterens
dype innsikt i landskapets flora og vegetasjon, ogsi fra
okologisk synspunkt. lkke minst diskusjonen om de
enkelte artenes forhold til kulturpAvirkning og tilknyt-
ning til ulike vegetasjonstyper er av almen interesse.
Denne anmelder deler ikke alle forfatterens oppfatnin-
ger, som f.eks. at Carex brunnescens og Matteuccia
str uth i o pter is er "sandgyn nade".

Floraen inneholder en detaljert oversikt over ulike
utbredelsestyper i Vdstmanland. Slik denne er lagt
opp, har den farst og fremst interesse for dem som ar-
beider i distriktet, men slike forstehiindsoppfatninger
er ogsA av generell interesse. Sett fra litt avstand virker
oppdelingen unadig detaljert. Det opereres f.eks. meo
13 ulike grupper av arter med sydlig utbredelse, flere
av disse har underavdelinger. Anmelderen har en folel-
se av at ikke en gang forfatteren helt har maktet 5 holde
alle gruppene klart fra hverandre. Dette skvldes ders at
det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til artenes utbredel-
se utenfor VSstmanland. I et flertall av gruppene inngAr
arter med utbredelse betinget av svert ulike faktorer,
og i de fleste kommer nA arter med vidt forskjellig
plantegeografisk tilknytning. For anmelderen virker det
ikke alltid serlig avklarende.

Et annet forhold som ikke letter oversikten og til-
gjengeligheten er den utstrakte bruk av spesialtermino-
logi. Forfatteren innser problemet, og gir en omfatten-
de ordliste (s. 123-124), men mi dessuten henvise
leseren til i sske forklaringer i teksten og i spesialav-
handlinger. Da blir det komplisert, ikke minst for den
interesserte almenhet, som vel boken ogsi henvender
seg til. Anmelderen frykter derfor at alle de sinnrike
termene ikke gir den presisjon og fordypning som hen-
sikten er. I stedet virker de tyngende for lesningen.
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Den viktigste, og nesten mest alvorlige innvendingen
mot boken er i det hele at den er vel komolisert. Forfat-
teren har villet belyse alt, fra alle sider. Det er ikke all-
tid hensiktsmessig i en omgang. Men pA den miten har
han i alle fall klart 5 presentere et vell av faglig informa-
sjon om sit landskap. Boken vil derfor for meget lang
tid bli stiende som en viktig kunnskapskilde bAde for
lokalt interesserte og for alle som vil skaffe seg innsikt i

midtsvensk floristikk og okologi.
Forfatteren og forlaget kan gratuleres med at svensk

botanikk er blitt en skattkiste rikere.
Arniinn Skoeen

Norsk Hageleksikon. Forlaget Det Beste, Oslo, 1982.

731 s. Pris kr.29B,-.

Dette verket er en norsk utgave av det engelske Ency-

clopaedia of Garden Plants and Flowers. Hovedkonsu-
lenter for den norske bearbeidelsen er overgartner
Steinar Sjoborgog hagearkitekt Henry Eidissen med en
rekke plantespesialister som bidragsytere av stoff og
illustrasjoner. Leksikonets planter er ordnet alfabetisk
etter sitt latinske navn med unntak av gronnsaker, frukt
og bar. SlSr man opp pa norske navn, finner man hen-
visning til latinske. Leksikonet har ogsi mindre avsnitt
om skadedyr/sykdommer, plantevalg, formering, be'
skjaring og et avsnitt der botaniske betegnelser og ut-

trykk er forklart. Verket beskriver mer enn 2 500 arter
og kultivarer og skal omfatte de aller fleste planter som

kan dyrkes ute eller inne her i landet, - stueplanter,

hageplanter, veksthusplanter, frukt, ber, gronnsaker
og krydderurter. Planteslekten er fsrst beskrevet,

dernest dens arter og deres utbredelse, utseende og

blomstringstid og til slutt dyrking, formering og skade-
dyr/sykdommer. Mer enn 2 000 fargefotografier og
1 000 tegninger glor verket tiltalende, men mange er

for smitt gjengitt til 5 gi et godt inntrykk av plantene.
Noen fi avbildete arter er ikke omtalt i teksten. Det
gjelder bl.a. Rosa pomiferaogR. willmotiae s. 537 og s.

539.
I et omfattende verk som dette er det ikke lett 5 unn-

gi feil og unoyaktigheter, og sett fra et botanisk syns-

punkt inneholder verket flere feil nir det gjelder bota-

niske begreper, systematikk, utbredelse og nomenkla-
tur. Allerede i forordet hevdes det at en oppsplitting av
korsblomstfamilien (Cruciferae) har fort til en egen kAl'

familie (Brassicaceae). Disse er synonyme. Under
loganbar mener man blomsterbunnen nir det hevdes

at frsstolen falger baret ved plukking. Kongsbregnen,

Osmunda regalis, pAstAs A vere viltvoksende /angs Sor-

landskysten. Cangesamarant, Amaranthus tricolor,
omtales som en busket art med mange arter, og det
hevdes at det finnes lyserode og hvitblomstrende arter
av agurkurt, Borago officinalis.

Leksikonets utvalg av planter er stort, men det er tatt
med mange veksthusplanter som har liten interesse for
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menigmann da de stiller for spesielle dyrkingskrav eller
blir for store. Dette gjelder bl.a. orkid6er og flere
palmearter, som med fordel kunne fitt mindre plass.

Jeg savner derimot arter som Cull-lin, Linum ilavum;
Sibireple, Malus proniiolia; Primula chungensis og rips-
sorten "lonkheer van Teets" m.fl.

Sammenlignet med den engelske tittel er den norske
laget mer pretensios. I et hageleksikon venter man 5

finne oppslagsord om alle sider ved hagebruket, si
som jord, redskap osv. Norsk Hageleksikon er kun et
planteleksikon og kan ikke erstatte mer omfattende
verker som Norsk Hagebruksleksikon.

Trass i disse innvendinger er dette et vakkert verk
som bAde hageeiere og stueplanteentusiaster vil fi stor
nytte og glede av. Det er utstyrt med pent strieomslag
og solid innbinding, og som ide fleste av Det Bestes

baker er kvaliteten gjennomgiende hay. Prisen 298
kroner for over 700 rikt illustrerte sider er ikke noe 3 si

o5.
Roli Wahlstrom

The ilora of the Hortobltgy National Park. Red. av J.

Szu jk6-Lacza. Akademiai Kiad6, Budapest 1982. 172 s.

Pris innb. $ 17.50, kan bestilles fra Kultura, Hungarian
Foreign Trading Company, P.O.B. 149, H-1389 Buda-
pesr.

Ungarerne har satt seg fore i beskrive fauna og flora i

sine nasjonalparker. Hortob6gy nasjonalpark, som lig-
ger mellom Tisza og Debrecen i det ostlige Ungarn, er

et 64 000 ha stort puszta-omrAde, en mosaikk av elver,

dreneringskanaler, smi sjoer, sumpmark, eng- og salt-
jordssamfunn, kulturmark og bebyggelse. Parken for-

valtes av det Ungarske Naturhistoriske Museum som

ogsA har utfort de naturhistoriske undersokelsene.
Dette bindet (de to forst publiserte omhandler fauna-

en) er ingen populerguide til denne sentrale delen av

den ungarske puszta, men en vitenskapelig oversikt
over parkens akvatiske alger, jordalger, endel mikro-
sopp, makrosopp, lav, moser oB karplanter. Nir
ungarerne har gjort seg umake med 5 publisere over-
sikten pA engelsk (som de ikke er helt stoe i), skyldes

det at de forvalter et for Europa enestaende natur- og

kulturdokument som har interesse langt utover
Ungarns grenser.

I tillegg til floraregistreringene i den skoglose, steppe-
pregete nas.lonalparken er det utfu rt tilsvarende under-
sokelser i to tilgrensende eikeskoger som regnes som

relikter av den opprinneliSe vegetasjonen iomrAdet, en

ni svert sjelden vegetas,onstype i Ungarn. Pi grunnlag
av detalierte sammenligninger mellom eldre og nyere

floristiske data pA pusztaen og i de to eikeskogene og

ved i sammenholde artenes plantegeografiske tilhorig-
het og fordeling pi livsformer, kan man floristisk sett

kalle Hortob:igy nasajonalpark et halvorkenomride,
selv om klimaet betegnes "semiarid-semihumid".
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Pusztaens flora gir altsA uttrykk for en tilpasning til de
jordbunns- og miljabetingelser foravrig som er skapt
ved omfattende kulturpAvirkning gjennom lang tid og
sarlig i de siste to tusen Ar.

"The flora of the Hortobdgy National Park" gir bare
en knapp innfaring i naturgrunnlag og kulturhistorie og
enda mindre om vegetasjonstyper, men boken er rike-
lig utstyrt med litteraturhenvisninger. Interessante taxa
i | | ustreres med strektegn inger, mens svart-hvittfotos gi r
inntrykk av landskap og vegetasjon. Et oversiktskart gir
en potensiell besskende muligheter til A grovorientere
seg i terrenSet - og pusztaen er vel verdt et bessk!

EIi Fremstad
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Rebus

Vi fortsetter med nye blomsterrebus, men fsrst lasnin-
gen pi de gamle: 1) slake, 2) lintorskemunn, 3) berg-
mynte.

SA nye oppgaver:

tK*&nqp
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Giinther Roth

vffR-
VARSTER

som gielder til
i morgen kveld. . .

Fornorsket og bearbeidet av Sverre Johansen

Denne boka er en populrer framstillin g av vrr og vrerlag. Den
viser hva som faktisk skjer i atmosfreren og hva som bestem-
mer vreret. Den gjennomgir ulike vrertyper og viser hva vi kan
forvente oss framover ut fra det vi kan observere i dag.
Boka gir eksempler pi vrerkart og forteller en del om hvordan
vreret faktisk er ut fra det vi kan se ut fra kartene.
For den som er avhengig av varet, vil boka vrere nyttig.
Boka er ogsi rikt illustrert med fargebilder og strektegninger.

243 sider Innbundet kr 140.00

Til salgs i bokhandelen.



Korbiorn Hessstad 
,,xiJfr*,li.ff:,

NORSK FREKVENSORDBOK
De f OOOO vanligste ord fra
norske aviser

Denne frekvensordboka bygger utelukkende
pi avissprflk. Avisspriket avspeiler klart en

spriklig hverdag og en sterk sprf,kpivirkning
av stor betydning i moderne norsk.

I tillegg til 10 000 ord i rangordning og alfa-

betisert, gir frekvensordboka en rekke andre
artige og illustrerende sammensetninger og

analyser av stor verdi for alle som arbeider for
og med virt viktigste kommunikasjonsmiddel

- spriket.
160 sider Kr I 15,00



: NY SAMISK
BILDEBOK

GIJLM
Gammelt samisk folkeeventyr

Gjenfortalt av Annukka og SamuliAikio

Gullandaeret gammelt samisk folkeeventyr, en fortelling om
godt og. ondt, om lys og morke, om rettskafne og fJlske
mennesker. Handlingen foregdr i vidstrakte og forunderlige
omgivelser. Den finske kunstneren Mika Launis har laglt
f antastiske f argeillustrasjoner til eventyret. Boken foreligler
pA norsk og i fem samiske hoveddialekter: nordsarii-sh

sorsamis( lulesamis( skoltesamisk og enaresamisk
Norsk utgave: Innb. kr 59,OO. Samiske utgaver: Innb. kr4O,OO.

Til salgs i bokhandelen.
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Kropp kan v&rc gayt. I denne festlige og fargesprakende
boka for barn i alle aldre forteller Trond-Viggo om hvordan vi

ble til og om hvordan vi er satt sammen, hvordan kroppen virker,
og hvasom skjernArvi blirsyke. Bokaerlaget med utgangspunkt i

_ Barne-TV-serien. Gjennomillustrert med morsomme og instiut<tive
fargetegninger av Vivian Zahl Olsen.

Innb. kr &4,.. Bokhandelen har boka.



I,'NDERSOKENDE
OPPGAVEARBEID
En veiledning
for larerstudenter
99s Kr 89,00

I denne boka har forfatteren tatt sikte pA i
samle noe av det som er skrevet om barnas - og
serlig smibarnas historie. Forfatteren tar for
seg fodsel og spedbarnsstell. dagligliv og opp-
dragelsesmiter, lek, hoytid, sykdom og dod. Vi-
dere viser hun oss forskjellen i levekAr hos barn
i ulike familier.

Alf Gunnar Eritsland
og Magne Skrindo

Boka gir en grundig innforing i oppgavearbeidet,
fra den forste faglige orienteringa til utforminga
av en brukbar problemstilling. Forfatterne gjen-
nomgAr metoder for enkle undersokelser - in-
tervju, observasjon, sporreskjema, skriftlige kil-
der, litterar analyse m.m. - og drofter kvanti-
tative og kvalitative data i forhold til ulike me-
toder. Boka avsluttes med en orientering om
selve oppgaveskrivinga.

Liv Kari Tonnessen

SLIK LEVDE
SMABARNA FOR

Kr 87,00120 s

Stieg MellirrOlsen

vr vIL HA
ET RUSFRITT

Undervisningslere

Kr I 17,00

Om et miljo er rusfritt eller ikke, bestemmes av

en rekke faktorer. I denne undervisningslaren
viser Stieg Mellin-Olsen hvordan en bide kan
arbeide med elevenes holdninger, og gi dem
hjelp til selv A arbeide for et bedre miljo.
Gjennom konkrete undervisningsopplegg, grup-
peoppgaver og individuelle oppgaver, ff,r elevene
sjansen til A fordype seg i stoffet. Oppgavene gir
dem bAde konkret kunnskap om rusmidlenes
virkninger og utvikler deres egen selvtillit og
dommekraft, slik at de fir en mer reflektert og
kritisk holdning til bruk av rusmidler. Boka er
forst og fremst beregnet pA larere i grunnskolen,
videregAende skoler og folkehogskoler samt stu-
denter ved lererhogskolene.

Samarbeid og skoledemokrati er blitt nokkelord
i dagens skole. men skolelederen spiller fortsatt
en sentral rolle i arbeidet for a fomye skolen.
Hittil har vi forst tilsatt skoleledere og siden
lart dem opp. Vil det i framtida v€re mulig A

utdanne seg til skoleleder? Kan distriktshogsko-
lene med sine okonomiske, administrative og
juridiske studiekomponenter vare et godt tilbud
til kommende skoleledere - ved siden av de pe-

dagogiske hogskolene?

Lars Aase (red.)

UTVETGING OG
UTDANNING
AV SKOLELEDERE

Kr 98,00
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Innhold

Eli Fremstad:
Kastansje
(Sweet chestnut)

Halvor Aarnes:
Fotoperiodisitet og blomstri ng
(P h oto per iod ism an d f lowe r i n g)

Rolf Y. Berg:
Bekkekloftfloraen i Cudbrandsdal
ll. Klzftene
(The river gorge flora of Cudbrandsdal, Norwav
Il. The gorges)

SmAstykker

Erik Blomdal og Tom Egerhei:
Vassapest (Elodea canadensis) i Evje og Hornnes
kommune, Aust-Agder fylke
(Elodea canadensis in Evje, county of Aust-Agder,
Southern Norway)

Tore Ouren:
Levende minner om seilskipstiden pi Oscarsborg
(Living reminders of the era of sailing ships at Oscarsborg)

Foreningsmeddelelser

Bokanmeldelser

Rebus

Forsidebifde: Dactylorhiza incarnata (1.) 506 (eng.
marihAnd) i to farvevarianter. f.lordland: Alstahaug,
juli 1979. Foto: Finn Wischmann.
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