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Skiorlokene i Nord-Norge

The Cystopteris fragilis complex in northern Norway

Reidar Elven

Institutt for biologi og geologi
Universitetet iTromss
Boks 3085 Guleng
9001 Tromss

Skjorlok - Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
coll. - er ei ganske vanlig bregne i hele Nor-
ge, fra sjoniv6 og langt opp i fjellet. Den kan
vare vanskelig A skille b6de fra andre sm6
bregner og fra ungplanter av storre bregner.
Lettest er den 6 skille fra de to andre nordis-
ke lokene - fjell-lok (C. montana) og sudet-
lok (C. sudefical. Begge disse har tydelig tre-
kanta bladplate med langt skaft, mens skjor-
lok har oval plate med kort skaft. For 6 skille
den fra andre bregner kan man bl.a. se pd
bladformen og vekstformen. Hos skjorlok
kommer bladene fra krypende jordstengler,
og de blir dermed ikke stAende i tette tuver
eller rosetter. Hos de fleste den kan forveks-
les med kommer bladene fra mer vertikale
jordstengler (dermed i rosetter), eller de st6r i

tette tuver. De vanligste forvekslingene er
med lodnebregner (Woodsia - med ledd pA

bladskaftet) og smdrburkner (Asplenium -med linjeforma sporehushoper/sori), men
begge disse slektene har tette tuver med
mindre oppdelte blad. Forveksling kan ogsA
skje med ungplanter av storburkner (Athyri-
um) og telg (Dryopterlsl som nesten alle har
blad i rosetter.

Skjorlok i vid forstand f innes over storste-
delen av jorda, og som hos de f leste planter
med stor utbredelse og vid okologi er det
stor morfologisk variasjon. Dette har vert
grunnlaget for beskrivelse av flere arter og
underarter, og et utall varieteter og former
innafor det vi vanligvis kaller skjorlok. lser
ble det skilt ut mange raser i slutten av for-
rige Arhundre og rundt Arhundreskiftet. De
fleste av disse bygde pA mindre forskjeller i

bladform: oppdelingen av bladplata, nerva-
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tur, og utforming av spissen av smdfinnene.
Rosendahl gikk f .eks. gjennom store deler av
det norske herbariematerialet i 1916 og skilte
ut minst 7 varieteter og former. Nesten alle
disse typene (unntatt en var, alpina) synes A

gA jamt over i hverandre, med omtrent sam-
me utbredelse, og synes ikke ha sd stor sys-
tematisk betydning.

Blasdell (1963) forsokte behandle lok-
slekta pA verdensbasis, men det er f lere ting
ved behandlinga av skjorlok-gruppen som
ikke er dekkende for Europas og Nordens
vedkommende. Her har man i stedet brukt en
oppdeling i to arter - den soreuropeiske
C. diaphana og vAr C. f ragilis - og en videre
oppdeling av C. f ragilis i tre enheter som skil-
ler seg morfologisk, okologisk, i utbredelse
og delvis i kromosomtall. De f leste forfattere
rekner disse enhetene som underarter (f.eks.
Hylander 1953 og Lid 1974), noen rekner alle
som arter (f.eks. Vida 1974 og LOve et al.
1977), og atter andre som en kombinasjon
(f.eks. Crabbe 1964 og Jalas & Suominen
1972):

ssp. lragilis (C. fragllls s.str.)
ssp. dickieana (Sim) Hyl. (C. dickieana Sim)
ssp. alpina (Wulf.) Hartm. (C. alpina (Rolh)

Desv. eller C.regia (L.) Desv.)

Alle disse er angitt for Norge, men vi vet lite
bAde om utbredelse og okologi. Wendelbo
skilte ut ssp. dickieana i Osloherbariet i 1952,
og Engelskjon har skilt ut mye av materialet
av ssp. alpina pA'1960-tallet, men resultatene
er ikke presentert noe sted. Jeg har gAtt gjen-
nom det nordnorske materialet i de storre
herbariene (Oslo, Bergen, Trondheim og



#
{b

\

)

a
'

c
Fig. 1. Bladsilhuetter av skjorlok-rasene: A - ssp. dickieana sorlig type (R 34), B - ssp. dlckleana nord.
ligtype(R44),c-ssp.dickieanaxssp. lragllis(R33),D-ssp.tragitis(R3s),E-ssp.atpina(R36).

Fronds olCystopteris fragilis taxa. A - ssp.dickieana southem type, B - ssp.dickieana northern
type, C - ssp. dickieanaxssp. fragilis, D- ssp. fragilis, E - ssp. alpina.
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Tromso) og sett litt pd rasene i felt. Dette
materialet, sammen med en del opplysninger
fra litteraturen, er grunnlaget for en forelopig
beskrivelse av skjorlokene i Nord-Norge.

Morfologi, utbredelse og okologi
De viktigste karakterene som skiller under-
artene er: om bladplata er dobbelt eller tre-
dobbelt finna, om spissen av smAfinnene er
spiss, butt eller utranda, og sporemorfologi.
Det finnes to forskjellige typer sporer, be-
skrevet som vorta og tagga. De vorta sporene
(se f igur 2A) har ei overf late med store bulker
(vorter), og bdde disse bulkene og sokkene
mellom dem er tett dekt av smA papiller.
Hylander (1953) beskriver denne typen med
(oregelbundet slingrande smala listerD, men
dette er bare sett pd et par innsamlinger fra
Nord-Norge. De tagga sporene (se figurene
28 og 2C) har mange spredtstilte, lange,
spisse tagger. BAde taggene og resten av
sporeoverflata er helt fri for papiller, men til
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gjengjeld strdler det noen l6ge ribber ut fra
basis av taggene. Mellomformer mellom dis-
se sporetypene finnes bare der hvor sporene
ellers er svert misdannete og tyder pA hybri-
disering.

PA kartene (figurene 6-10) har jeg bare
tatt med herbariebelegg. Angivelser i littera-
tur og pA lister kan sjelden brukes fordi det
ikke er klart hvilken underart det dreier seg
om. En del av herbariematerialet er heller
ikke tatt med. Dette gjelder bdde svert unge
planter og planter uten modne sporer som
ikke kan fsres sikkert til ssp. tragilis eller
ssp. dickieana ut fra bladmorfologi alene.
Den tredje underarten, ssp. alpina, kan gjen-
kjennes pA bladmorfologitil og med pA svert
unge planter. Noen fA belegg stammer ogsA
f ra lokaliteter som ikke er gjenfunnet p6 kar-
tene.

Cystopteris f ragilis ssp. fragllls
Dette mA reknes som hovedunderarten, og
den er den mest variable. Bladformen varierer
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fra smA, dobbelt finna til store, tredobbelt
finna blad. SmAfinnene kan variere fra smalt
ovale til nesten runde, men de har aldri ut-
randa spiss (dvs. sokk eller hakk i spissen),
og nervene ender ute i tennene. Variasjonen
innen underarten synes vare kontinuerlig,
og jeg er ikke i stand til A se noen klare mor-
fologiske typer i det nordnorske materialet.
En bladsilhuett er vist i f igur 1D. Sporene er
tagga (figur 2B) og kan gjenkjennes med ei

Blvllia 42:57 -67: 1984
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sterk lupe. Det aller meste av de (gamleD
varietetene og formene horer hit.

Underarten er vanlig i hele Nord-Norge
(figur 6), og utbredelsa er jamn fra sor mot
nord og fra ytterkysten til svenske- og finske-
grensa. Antydningene til luker isondre Nord-
land og Finnmark skyldes slkkert manglende
innsamlinger. Den gAr ellers fra sjonivA og
forholdsvis hogt til fjells, noe over 1000 m.

Underarten er ogsa stort sett vanlig i res-

7I
Fig. 2. Scanning elektronmikroskop-bilder (SEM) av sporer (a) og sporeoverf later (b) hos skjorlokene: A

- ssp.dickieana (R 11), B - ssp. fragilis (R 12), C - ssp.alpina (R311.
SEM photos of spores (a) and spore surfaces (b) of subspecles ol Cystopteris fragilis: A - ssp.

dickieana, B - ssp. fragilis, C - ssp. alpina.
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ten av Norden, unntatt lengst sor i Sverige og
i Danmark. Den er vanlig i lsland, eneste rase
pA Jan Mayen (Lid 1974), men enda ikke pA-
vist pe Svalbard. Forholdene ellers i Arktis er
litt forvirrende. PA Grsnland er den mer sorlig
enn ssp, dickieana; pA Novaja Semlja er det
omvendt (Hult6n 1964). Ellers er den utbredt
over omtrent hele jorda (Blasdell '1963, Hul-
t6n 1964).

Underarten stiller ikke sA spesielle krav til
berggrunnen som de andre og gAr bAde pA
kalkrikt og kalkfattig berg. Den kan ogsd
vokse pd steiner i tett skog og en sjelden
gang epifyttisk pd trestammer. I snaufjellet
er den ganske vanlig, og her mest pA berg
med tynt snodekke.

Cystopterls f rag i I i s ssp. d i ckiean a
Det finnes to ganske distinkte bladformer i

det norske materialet. I Sor-Norge og nord til
Vest-Finnmark er bladene store og fint opp-
delte, dobbelt til tredobbelt finna (figur 1A),
med kvasstagga smdfinner. Denne bladfor-
men er meget vanskelig A skille fra ssp. fragr-
/is, sjol om dickieana-bladene oftest er mer
oppdelte og noe grisnere. Fra Nordreisa i

Nord-Troms og ostover i Finnmark erstattes
denne typen av en svart liten og kompakt
type med grunt dobbeltfinna blad (figur 1B).
Denne er ogsd tydelig mindre og mer kom-
pakt enn ssp. fragilis i det samme omrddet,
skiller seg klart ut i blanda kollekter, og likner
egentlig mer pA ei lodnebregne (Woodsia)
som den ogsA ofte er blitt bestemt til. Begge
typene f ins langs Altaelva. Sporene hos ssp.
dickieana er vorta (figur 2A), og ifolge Blas-
dell (1963) finnes ikke denne sporetypen hos
andre arter eller raser i lok-slekta. Det er
ingen forskjell pA sporene hos den sorlige og
nordlige typen.

Forelopig er underarten i Nord-Norge kjent
fra en isolert lokalitet pA kysten nord for
Bodo, og fra Ofoten ostover til Laksefjorden
og Tana i Finnmark (f igur 7). Kartet er neppe
serlig dekkende i og med at underarten sjel-
den er blitt tatt ut direkte i felt. Det er f.eks.
sannsynlig at den f innes i indre Salten i Nord-
land, i og med at den har flere lokaliteter pA
svensk side av grensa her. En kort ettersok-
ning i de rike rasmarkene og sorberga i Jun-
kerdalsura og KvenflAget i 1983 (Elven, J.
Reiersen) ga imidlertid bare ssp. fragilis. PA
kartet har jeg skissert grensa mellom den
sorlige og nordlige typen, men det er ogsa
funnet litt sorlig type i de rike kollektene av
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nordlig dickieana fra reguleringsomr6det i

Alta.
PA kartet hos Jalas & Suominen (1972\ an-

gis ssp. dickieana spredt pA Nordkalotten
ssr til Pite Lappmark, Norrbotten, Kuusamo-
omrdrdet i Ost-Finland, sentrale Kola, og
nordstranda av Ladoga i Ssr-Karelen. I sor
har kartet noen fA prikker fra J6mtland til
Dovre, men her har denne underarten i virke-
ligheten mange flere lokaliteter og er ihvert-
fall kjent f ra Hdrjedalen, Roros-traktene,
Trollheimen, Dovre, Jotunheimen og Tele-
mark. Generelt synes den A vere litt osflig i

fjellkjeda, og utbredelsa (ihvertfall pA Nord-
kalotten) er oppdelt og knytta til lokale kalk-
omr6der. Gapet mellom Pite Lappmark og
Jiimtland gjor den forelopig klart bisentrisk.

I Arktis er den altsA den nordligste typen
pA Gronland, litt mer sorlig pd Novaja Semlja,
og den synes vere eneste rase pA Svalbard
(Hadad 1944, Rsnning 1972, 1979). I lsland
har den et lite omrAde i nord (Jalas & Suo.
minen 1972, L0ve 1977). Globalt er den sir-
kumpoler med utlopere sorover i fjellkjedene
tilSor-Europa og Nord-Afrika, lran, Himalaya
og nordre Andes (Hult6n 1964).

Subsp. dickieana er den av rasene som er
dArligst kjent okologisk. Den foretrekker klart
kalkrik berggrunn og gdr bdde pd kalkstein,
kalkholdige skifere og dolomitt. I motsetning
til ssp. f ragilis synes den vere strengt knytta
til berghyller og -sprekker. Oftest finnes den
lysdpent og tort, pd svaberg, hyller og i sor-
berg uten sarlig snodekke, men jeg har ogsA
sett den i helt sol-lause nordberg i Kuusamo.
Hovedtyngden av lokalitetene, b6de i Sor- og
Nord-Norge, er lokalt varme voksesteder i de
ovre skogbeltene, sjelden over skoggrensa.

Cystopteris fragilis ssp. alpina
Morfologisk skiller ssp. a/pina seg klart fra
de andre. Bladene er oftest mindre enn hos
ssp. lragllls og sorlig ssp. dickieana, med
buttere og mer breitt oval bladplate og mye
finere oppdeling (figur 1E). SmAfinnene er
smalere og kileforma, djupt f lika eller tanna,
og de ytterste avsnittene er tydelig utranda.
Nerven kan ende i hakket eller dele seg med
ei grein pA hver side, De fint oppdelte og
morkt granne blada gjsr al planten rent over-
flatisk kan minne mer om en liten heste-
spreng (Cryptogramma crispa) enn om lok,
og man tar praktisk talt aldri feil av denne
planten. Sporene er tagga som hos ssp. fra-
gilis, men er gjennomgAende litt storre (f igur
zct.

Blyttia 42:57-67; 1984



Denne underarten er ganske hyppig i fjell-
strsk fra ssndre Nordland til Nord-Troms,
lenger sst med funn i Porsa-omrAdet i Vest.
Finnmark, i Tana og pa Varangerhalvoya
(figur 8). Kartet vurderes som ganske dekken-
de i og med at folk tydeligvis har lagt merke
til den i felt og samlet den spesielt.

Foruten Nord-Norge er den i Norden bare
angitt f ra noen fA lokaliteter ner norskegren-
sa iTorne Lappmark, fra Kuusamo-omrAdet i

Ost-Finland (Hylander 1953), fra noen fA fjetl
i HelagsfjAll-omrdrdet pA grensa mellom H6r-
jedalen og Jtimtland og fra ett fjell i Jotun-
heimen og ett p6 More. Gapet mellom ssndre
Nordland og Hiirjedalen gjor underarten klart
bisentrisk. Den er mer vestlig i fjellkjeda enn
de f leste andre bisentriske plantene, og dette
kan ha sammenheng med de okologiske kra-
va. Utafor Norden er den bare kjent fra Alpe-
ne og andre fjell i Sentral-Europa, og fra Kau-
kasus (Hult6n 1964). Dette msnsteret er
uvanlig, dvs. at en ellers europeisk alpin
plante har sine nordiske hovedforekomster
pd Nordkalotten.

Subsp. alpina er en skologisk spesialist
strengt knytta til kalkstein og iser marmor.
Den synes A ha en meget trang nisje og er
muligens en av de mest spesifikke kalkplan-
tene vi har. Den er typisk for karst-terreng,
ofte i huller og synkegroper i kalken. Men
den vokser ogsd ofte pA kalkrik jord uten
direkte kontakt med berget. Underarten skil-
ler seg ogsA klart f ra de andre ved A vere en
snoleie-plante, ofte i polarvier-snsleier der
ingen andre bregner vokser. I de sene sns-
leiene danner den sikkert sjelden sporer,
men av og til synes den danne yngleknopper
pd bladene og dermed sikre seg vegetativ
formering. De f leste lokalitetene ligger rundt
eller over skoggrensa, opp til 1100 m i Nord-
land, men den gdr ogsA pA kalkbenker godt
nede i skogen. Enkelte steder, f.eks. pA mar-
moren rundt Svartisen i Rana, er den van-
ligere enn ssp. /ragilis. De okologiske krava
gjar al den sjelden stAr sammen med de and-
re underartene. En marmorbenk over skog-
grensa pA Grdhogda i MAlselv er et instruk-
tivt eksempel: Her stAr ssp. fragilis oppe pd
den eksponerte, snofrie benken, ssp. alpina i

et snshull innunder benken.

Hybrider
Som nevnt f innes det materiale som indikerer
hybridisering. Abortering av sporene brukes
ofte som en indikasjon pA det blant bregne-
ne. I materialet finnes det to typer misdan-
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ning: Misdanning som trolig skyldes sopp-
eller insektangrep, og misdanning uten slike
indikasjoner. Infeksjon gir et helt annet
mikroskopisk bilde enn antatt genetisk abor
tering og er lett A skille ut. Holder vi slik in-
feksjon utafor, har vi folgende variasjons-
monster i det nordnorske materialet:

(1) Morfologisk klar ssp. dickieana har
ingen abortering av sporer,

(2) Morfologisk klar ssp. alpina har heller
ingen abortering.

(3) Morfologisk klar ssp. fragilis har stort
sett velutvikla sporer, men hos noen fA plan-
ter aborterer sporene uten at det er morfolo-
giske trekk ellers som tyder pA krysning med
de andre underartene.

(4) Morfologiske mellomformer mellom
ssp. dickieana og ssp. f ragilis har klart abor-
terende sporer, uregelmessige og skrumpne,
se f igur 4A. Hos en enkelt plante (R 32) vari-
erer sporene f ra ner f ragilis-type (f igur 48)
via pent mellomliggende (figur 4C) tit ner
dickieana-type (f igur 4D). Slike hybrider med
aborterende sporer er ogsA angitt lra
Kuusamo-omrAdet (SOyrinki & Saari 1980)og
fra Skottland (Jermy 1975).

(5) Morfologiske mellomformer mellom
ssp. alpina og ssp. fragilis finnes ogsA. De
fleste beleggene er av planter med umodne
sporer, men hos noen planter er sporene sA
langt utvikla at vi kan fastslA at de aborterer.
Disse sporene er fullstendig misdanna, men
med kraftige tagger (figur 5). Vida (1974) an-
gir en tilsvarende spontan hybrid fra Roma-
nia, se diskusjonen.

Ssp. alpina x ssp. fragilis
Intermediert materiale med aborterende
sporer er kjent fra Salten og noen fA lokali-
teter i Troms (figur 9), i omrAder hvor begge
foreldrene er kjent sjal om de ikke alltid er
samla pA de eksakte lokalitetene. Hybriden
er ellers ikke angitt fra Norden.

Det finnes en del intermediert materiale
uten utvikla sporer, men dette er ikke tatt
med pA kartet. Mest interessant er en ens-
artet type kjent fra ca. 10 lokaliteter i nedre
Nordreisa. Hos denne er sporehushopene all-
tid dArlig utvikla, til tross for at f lere av plan-
tene er samla sent i sesongen og er langt
kommet vegetativt. Denne typen bor under-
sokes noyere.

Ssp. dickieana x ssp. f ragilis
Intermediert materiale (figur 1C) med abor-
terende sporer er funnet pA to.lokaliteter i
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Troms og to i Alta-vassdraget (figur '10). Den
vestre Troms-lokaliteten (Rolla) ligger utafor
det kjente omrddet for ssp. dickieana; de
andre godt innafor dickieana-omrAdel. I

Troms er det den sorlige dickieana-lypen
som gAr inn, i Alta den nordlige. Hybriden er
angitt fra Kuusamo og antydet fra Kevo ner
Tana i Nord-Finland (Kallio et al. 1969).

Diskusjon
Innafor bregnene synes det vere vanlig at
nye arter oppstAr ved hybridisering og for.
dobling av kromosomtall. Dette er bl.a. kjent
for brunburkne (Asplenium adulterinum -Meyer 1952), geittelg (Dryopteris dilatata -se bl.a. Gibby et al. 1978)og for den mellom-
europeiske sisselrota Polypodium interiec-
fum (se bl.a. Shivas 1961). Slik evolusjon kan
man klarlegge ved krysningsforsok der man
ser pA hvordan kromosomene parer seg n6r
hybriden forsoker A danne sporer ved reduk-
sjonsdeling. Enkelt sagt sA parer kromo-
somer fra samme kjelde (art) seg. Hvis man
krysser en slik art man antar er oppstdtt ved
hybridisering med en antatt foreldreart, si vil
de kromosomene den har felles med foreldre-
arten danne par (kalt bivalenter), mens de
som ikke stammer fra denne blir liggende
enkeltvis (univalenter). Metodene er beskre-
vet hos bl.a. Lovis (1968a) som ogs6 gir et
eksempel med brunburkna (Lovis 1968b).

I nnafor lok-slekta bygger kromosomtal lene
pd grunntallet x=42, og det er kjent fire
nivAer: diploid (2n = 84), tetraploid (2n = 168),
hexaploid (2n=252) og oktoploid (2n = 336).
Alle fire nivAene finnes innafor skjorlok.
gruppen (Blasdell 1963, Vida 1974, LOve et al.
1977). Hos ssp. lragills oppgir L0ve et al.
(1977) bare tetraploide tall, men Vida (1977)
angir ogsd enkelte hexaploide fra Sentral-

Ukjeore diploide arterr Xl AA&BB'I

Diploide sterile hybrider: XY

I
I

I

Tetraploide fertile typer: XXYY

(dickieana) (

Hexaploid iertil type: ZZAABB eILer YYZZAn

(q].Eila,)

Fig. 3. Foresl6tt hybrid-diagram for dannelse av
ssp. fragills, ssp. dickieana og delvis ssp. alpina.
Omarbeidet etter Vida ('1974).

Proposed hybridization as origin of Cystopteris
fragilis ssp. fragilis, ssp. dickieana, and partly
ssp. alpina. Revised f rom Vida (1974).
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Europa og oktoploide f ra Alpene og Karpate-
ne. To tellinger pA norsk materiale ga tetra-
ploide tall (Manton 1950). Hos ssp. dickieana
angir ogsA LOve et al. bare tetraploide tall, og
Vida enkelte hexaploide i tillegg. En telling
pA norsk materiale (Dovre) ga tetraploid tall
(Manton). Hos ssp. alpina angir bdde LOve et
al. og Vida bare hexaploide tall, men det er
gjort fA tellinger og ingen fra Skandinavia.

I og med at vi har f lere kromosomtalls-nivA
innafor skjorlok-gruppen kan de artene eller
rasene som har hoge kromosomtall ha opp-
stAtt ved hybridisering. Forelopig er det bare
kjent en diploid type i gruppen - C. protrusa
(Weath.) Blasdell fra Nord-Amerika. Vida
(1974) undersskte bdde naturlige europeiske
hybrider og foretok flere krysningsforsok.
Krysning mellom C. protrusa og ssp. tragilis
eller ssp. dickieana ga bare univalenter, og
dette indikerer at C. protrusa neppe kan vere
en av foreldrene. Hos en kunstig hybrid mel-
lom tetraploide ssp. f ragilis og ssp. dickieana
dannet kromosomene 54 par (bivalenter) og
60 enkeltkromosomer (univalenter). Dette in-
dikerer at ssp. tragilis og ssp. dickieana har
ett kromosomsett (genom) felles og ett hos
hver av dem som stammer fra andre kjelder.
De to underartene synes dermed ha oppst6tt
ved krysning mellom tre ukjente (eller utdod-
de) diploide typer. Vida antyder at det kan ga
inn enda f lere genom i de hexaploide forme-
ne av ssp. fragilislssp. dickieana.

Blasdell (1963) antyder at ssp. alpina kan
vere oppstAtt ved krysning mellom ssp. /ra-
gllls og C. montana (fjell-lok). Han sier sjsl at
han har tynt belegg for denne teorien, den er
ikke undersokt ved krysningsforsok, og den
virker ogsA svert lite sannsynlig ut fra mor-
fologi og okologi. Vida (1974) vurderer over.
hodet ikke denne muligheten. En spontan
hybrid fra Romania mellom ssp. a/plna og
ssp. fragills hadde ved reduksjonsdelinga
ca. 50-70 bivalenter, resten univalenter, og
Vida antyder at ssp. alpina har ett, kanskje to
genom felles med ssp. fragills, og ett eller to
som stammer fra ei kjelde forskjellig f ra opp-
havene bade til ssp. fragills og ssp. dickie-
ana.

Vida antyder dermed at de tre underartene
(artene hos Vida) vi har i Europa i dag har er-
stattet minst fire, kanskje fem eller seks di-
ploide stamarter. Et grovt evolusjonsskjema,
bygd pA Vida (1974), er vist i figur 3.

De genetiske forholdene som er beskrevet
ovafor, forklarer hvordan underartene kan
holde seg godt adskilt. NAr hver av under-
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Fig.4. Scanning-bilderavsporer(a)ogsporeoverflater(b)hosdenantattehybridenssp.dickieanaxssp.
fragilis(R32): A-uregelmessigaborterendesporer,B-sporermedfragilis-lrekk,C-sporemedhelt
intermediere trekk, D - spore med mer dickieana-trekk.

SEM photos of spores (a) and spore surfaces (b) of the supposed hybtid ssp. dickieana x ssp. fragilis:
A - irregular aborting spo/'es, B - spores wlth fragilis leatures, C - spore with intermediate features,
D - spore with more dickieana features.
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Fig. 5. Scanning-bilder av sporer av den antatte
hybriden ssp. alpina x ssp. lragllis (R 33).

SEM photos ol spores of the supposed hybrid
ssp. alpina x ssp. f ragilis.

Fig. 6. Cystopteris lragilis ssp. fragllls i Nord-
Norge. Store prikker angir sporekontrollert mate-
riale, smA prikker er angivelser bygd bare pd blad-
morfologi.

Cystopteris fragilis ssp. fragilis. North Nor-
wegian distribution. Large dots represent material
where spores have been controlled, small dots re-
cords based on f rond morphology alone.
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Fig.7. Cystoptetis frcgilis ssp. dlckleana i Nord-
Norge, se ogsd f ig. 6. Den stiplete streken er gren-
sa mellom sorlig og nordlig type.

Cystopteris fragilis ssp. dickieana. Notth Nor-
wegian distribution. Stippled line gives limit be-
tween southern and notthern type.

artene har genom som den ikke deler med de
andre, sA vil hybridene fa store forstyrrelser
ved reduksjonsdelinga, saframt det ikke skjer
dobling av kromosomsettet. Sporene hos
hybridene f6r ikke komplette kromosomsett,
og de aborterer da gjerne i lopet av utviklin-
ga. Slik abort kan ogsa vere resultatet av
krysning mellom tetraploide og hexaploide
planter innafor en underart. Abortering alene
kan derfor ikke brukes som indikasjon pA

hybridisering mellom underartene. Mangel
pA abort innafor det rene nordnorske mate-
riafet av ssp. alpina og ssp. dickieana kan
vere en indikasjon pA at vi i landsdelen bare
har ett kromosomtall i hver av disse, og til-
svarende kan litt abortering innafor ellers
ren ssp. fragilis antyde f lere tall her.

Flere ting taler for at alle de tre underarte-
ne kan fortjene status som arter i framtida.
De synes vere morfologisk forskjellige, med
skarpt og entydig skille mellom ssp. dlckie-
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Fig. B. Cyslopteris tragilis ssp. a/plna i Nord"
Norge.

Cystopteris f ragilis ssp. alpina ln North Norway.

ana og de andre i sporemorfologi, mellom
ssp. alpina og de andre i bladmorfologi. De
synes ogsA ha forskjellige okologiske krav
og utbredelse. lser bat det legges vekt pA at
de er sterkt isolert f ra hverandre genetisk og
uten levedyktige (fertile) mellomformer. I de
seneste oversiktene (f.eks. Crabbe 1964 og
Jalas & Suominen 1972) har det vert en ten-
dens til A godta C. dickieana som en god art,
mens ssp. alpina reduseres til mer uviktig
variasjon innafor C. fragilis. Man kunne like
godt argumentere for C. alpina/C. regia som
den ubesteu av artene. Men enkelte uklar-
heter gjor at vi kanskje fortsatt bsr rekne
dem som underarter.

Hovedproblemet med ssp. dickieana er
variasjonen i bladmorfologi. Underarten ble
forst beskrevet f ra Skottland av R. Sim i 1848,
senere noyere beskrevet og illustrert av New-
man (1854). Denne typen avviker fra alt norsk
materiale jeg har sett ved A ha f6, breie, tett-
stilte hovedfinner som overlapper hverandre
og gir bladet et kompakt utseende. Den be-
holder ogsd denne bladformen under dyrking

Blyttia 42:57-67; 1984

(Manton 1950). I Norge har vi to distinkte
typer. Den store sorlige ble beskrevet som en
egen art - C. baenitzll D0rf l. - fra Kongs-
voll pA Dovre i 1891. Arktisk materiale fra
Grsnland og Svalbard utgjor enda en type:
SmAvokst, men mer grissen enn den kom-
pakte Finnmark-typen og ganske lik en del
smdvokst nordnorsk ssp. iragills. Det eneste
som holder alle disse typene sammen, er den
enhetlige sporemorfologien. Det er nsdven-
dig med sammenliknende dyrking og krys-
ningsforsok mellom de forskjellige typene av
ssp. dickieana lar vi kan f astslA om de utgjor
en naturlig enhet - en art.

Hovedproblemet med ssp. a/pina er at det
er foretatt sA fA kromosomtellinger. Sjol om
det skandinaviske materialet morfologisk er
svert likt det f ra Alpene, der den er beskrevet
opprinnelig, vet vi ikke om det skandinaviske
er hexaploid. Sporestorrelsen antyder kan-
skje at det er en forskjell fra skandinavisk
ssp. iragllls (tetraploid). Ellers er denne plan-
ten sd distinkt morfologisk og okologisk at

Fig.9. Cystopteris f ragilis ssp. alpina x ssp. lragi
/ls. Antatte hybrider med aborterende sporer.

Cystopteris fragilis ssp. alpinax ssp. fragilis.
Supposed hybrids with aborting spores.
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Fig. 10. Cystopteris lragilis ssp. dickieana x ssp.
f ragilis. Antatte hybrider med aborterende inter
medi@re soorer.

Cystopteris fragilis ssp. dickieanax ssp. fragi.
lis. Supposed hybrids with aborting, intermediate
spores.

den hoyst sannsynlig fortjener d bli reknet
som art.

De tre underartene/artene er sa distinkte
planter i vAr f lora at de burde ha norske navn.
Herved foresl6s et par alternativer:

ssp. fragills - skjorlok
ssp. dickieana - berglok eller bergskjorlok
ssp. alpina - kalklok eller kalkskjorlok

De ansvarlige ved herbariene i Oslo, Bergen,
Trondheim og Tromso takkes for lAn av mate-
riale, Trondheim spesielt for oppsoking av
alpina-malerialet; A.M. Sandberg (Tromso)
for hjelp med preparering for scanning-mikro-
skopering; og D.O. Ovstedal (Bergen) for kri-
tisk gjennomlesning.

Summary
A summary of the Cystopteris fragilis com-
plex in N Norway is given, based on the her-
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barium collections in BG, O, TRH, and TROM.
The complex consists of at least three enti-
ties, partly morphologically distinct and pro-
bably genetically isolated. The entities are
recognized as subspecies (or species): ssp.
f ragilis (C. f ragilis s.str.), ssp. dickieana (C.

dickieana) and ssp. alpina (C. alpina or C.
regina).

Subsp. f ragilis is characterized by acute to
obtuse pinnulae and echinate spores. lt is ex-
tremely variable, but without any indication
of distinct subordinate taxa. lt is fairly com-
mon in the entire area from sea level to the
uppermost parts of the low-alpine belt, and
grows both on acid and calcareous rocks.

Subsp. dickieana is characterized by ver-
rucose soores and occurs in two distinct
morphological forms: a tall-grown much dis-
sected southern type, similar to forms of
ssp. lragilis and reaching north Nordland,
Troms and west Finnmark. and a distinct.
small and compact, little dissected northern
type in NE Troms and Finnmark. The Scandi-
navian distribution of the subspecies is bi-
centric, with a gap between Pite Lappmark
and Jdmtland, but it may have been over-
looked in many areas. lt prefers dry calcare-
ous rocks and scree and is mainly confined
to the uppermost forest belts.

Subsp. alpina differs from the others in
having a small, broadly-ovate dark green
f rond, f inely dissected and with narrow emar-
ginate pinnulae. lts spores are echinate,
slightly larger than those of ssp. lragllls. The
subspecies is confined to limestone, mainly
marble, and here mostly to late snowbeds. lt
is fairly common in the western parts of the
mountain range f rom south Nordland to Finn-
mark, and bicentric with a gap to a few loca-
lities in central Sweden and Norway.

Evidence of hybridization, e.g. intermedi-
ate leaf morphology and aborting spores
with intermediate surface slructures, has
been found in several specimens, indicating
occurrence of the hybrids ssp. a/plna x ssp.
fragilis and ssp. dickieana xssp. fragills.
The evidence indicates strong genetic repro-
duction barriers between the subsoecies. No
evidence of hybridization between ssp. af
pina and ssp. dickieana has been found.

A review is given of theories of the origin
of this polyploid complex. Subsp. fragilis
and ssp. dickieana are reported mostly with
tetraploid chromosome numbers (2n = 168),
ssp. alpina with a few hexaploid numbers
(2n=252\. Ssp. lragilis and ssp. dickieana
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seem to be allotetraploids with one common
genome, and therefore reproductively isolat-
ed. Ssp. alpina seems to be an allohexaploid
with 1-2 genomes in common with ssp. fra-
gilis.

Distribution maps are presented for sub-
species and hybrids in N Norway, and SEM
photos are shown of spores and spore sur-
faces.

Belegg vist pd f igurene
R 11. Ssp. dickieana. Troms: Kvenangen:

Noklan, S.f. Russeberget, 29.7.1963.
Skifte & Trefall (TROM).

R 12. Ssp. fragilis. Troms: SkAnland: Sand-
berget. 27.7.1976. Reiersen (TROM).

R 31. Ssp. alpina. Troms: Gratangen: N-side
av Gratangsbotn. 28.7.1966. Skifte
(TROM).

R 32. Ssp. dickieana x ssp. fragills. Troms:
lbestad: Rolloya, Sula. 30.7.1979. Nor-
man (TROM).

R 33. Ssp. alpina x ssp. f ragilis. Troms:
Tromso: Sollidalsaksla. 18.9.1917.
Boye Strom (TROM).

R 34. Ssp. dickieana. Oppland: Lom: Leirdal,
nedf . Elveseter. 7.8.1912. Fridtz
(TROM).

R 35. Ssp. fragilis. Troms: lbestad: Rolloya,
lbestad. 8.8.1979. Norman (TROM).

R 36. Ssp. alpina. Nordland: Beiarn: Tolld-
dalen, Riggo. 19.8.1967. Lokken, Sivert-
sen & Roer (TROM).

R 44. Ssp. dickieana. Finnmark: Alta: Sakko-
badne.'r7.8.1882. Jorgensen (BG).
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Rynka klokkemorkel (Ptychoverpa
bohemica) - lsrebels ein nordlending
i soppfloraen vir
Ptychoverpa bohemica - so far a northern representative in the fungal flora
of Norway

Arve Elvebakk

Universitetet i Tromss
Tromss Museum
9000 Tromss

Under ein studentekskursjon i Mdlselv 18.
juni 1979 fann eg eitt eksemplar av ein ca. 10
cm hog morkel som ved fsrste blikk likna pA

ein slank rundmorkel (Morchella esculenta).
Men den fertile hatt-delen av fruktlegemet
var f ritthengande iallfall 3/a opp mot toppen,
medan denne delen er fastvoksen hos rund-
morkel-slekta. Kun tre slekter er dA aktuelle;
klokkemorkel (Verpa) kunne utelukkast med
ein gong sidan denne ikkje har ribbar pd hat-
ten slik som dei andre. Alternativa som stod
att var slektene Mitrophora (med arten Mifro-
phora semilibera bl.a. utbreidd i Mellom-
Europa) og Ptychoverpa, den siste med arten
Ptychoverpa bohemica med europeisk tyng-
depunkt i austlege delar av Mellom-Europa,
jfr. artsnamnel bohemica som siktar til
BOhmen, Tsjekkoslovakia. Ingen av slektene
var dA kjent frA Noreg. Soppen vart sA lagt til
sides for d mikroskoperast seinare, men til-
veret pA venteliste B kan av og til vare noksA
lenge, sA ogsA denne gongen.

I mellomtida varl Ptychoverpa bohemica,
som pA norsk er dopt 'rynka klokkemorkel'
(Nylen & Stordal 1980), funnen ovst i Signal-
dalen, Storfjord kommune 1. juli 1981 av zoo-
logen Arne C. Nilsen frA Tromss Museum. 45
overmodne f ruktlegeme vart talde opp ei veke
seinare, og synedrieanalysar vart tekne p6
veksestaden.

Funnet vart publisert i det f inske sopptids-
skriftet'Karstenia'(Granmo et al. 1982). Dei
hadde da fatt brev med foto frA Aase Worm-
sen og Trond Steen som hadde funne soppen
i Beiarn i Nordland. Her vart 5 eksemolar ob-
servert i slutten av mai '1978. Aret etter dukka
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det opp hundrevis av fruktlegeme saman med
den sjeldne klokkemorkelen (Verpa conica). I

1980 mangla begge artane, medan Ptycho-
verpa 31. mai 1981 stod i enda storre meng-
der enn tidlegare. Kollekt manglar diverre f rd
denne lokaliteten.

No vart ogsA morkelen min teken'frem fra
glemselen', og under mikroskopet var det
ikkje tvil. Medan dei andre tre aktuelle mor-
kelslektene har rundt om 20 gm lange sporar,
pd normalt vis med 8 stk. i sporesekken
(ascus), har den rynka klokkemorkelen (Pty-
choverpa bohemica) kun to svere sporar i

sporesekken, vel tre gonger sA lange som
hos dei andre, og med eit karakteristisk om-
riss som eit svakt asymmetrisk kneippbrod.
Tredje lokaliteten i Noreg var eit faktum.

Plantegeograf isk er denne nord-norske ut-
breiinga noks6 rar, jfr. utbreiingskartet hos
Granmo et al. (1982), med velvillig layve trA
forfattarane attgjeve pd fig. 1. Eckblad (1981)
venta forstAeleg nok i sin soppgeografi at
denne soraustlege arten mest sannsynleg
skulle dukke opp pa Austlandet.

Er det sA noko felles mellom dei tre lokali-
tetane i Nord-Noreg som kan gje ei forklaring
p6 dette?

I Signaldalen vaks soppen i ein setervier-
(Salix borealis/-bestand i kanten av dyrka
eng med restar etter ein tidlegare hogstaude-
/storbregne-bjorkeskog. Lokaliteten ligg inst
i den kontinentale Signaldalen med eit gun-
stig lokalklima.

Moldjord i Beiarn ligg ogsA i ein relativt
trong og djup dal som mA reknast som ein
sorboreal enklave i tilhsve til omrdda rundt.
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Fig. 1. Europeisk utbreiing av rynka klokkemorkel
(Ptychoverpa bohemica) etter Granmo et al. (1982)
med det nye funnet i Mdlselv innteikna.

The European disttibution ol Ptychoverpa bohe-
mica according to Granmo et al. (1982). The new
locality in Mdlselv (Troms County) is indicated.

Alm (Ulmus glabra)har som kjent sin isolerte
nordgrenselokalitet ikkje langt unna. Den
rynka klokkemorkelen vaks her iein elvekant-
skog med grAor (Alnus incana) og vier (Sa//x
spp.).

Den nye lokaliteten i MAlselv ligg under
det iallfall lokalt bersmte plantefjellet Stor-
akka (kartblad 1433 ll, UTM: DB 00,79). Stor-
akka er eit avrunda, noksd lAgt fjell, og det er
i den bratte vestvendte skrAninga under dette
at f loraen er spesielt rik. Her er det bl.a. to
norske nordgrensar - einstape (Pteridium
aquilinum) og lekjesteintro (Lithospermum
officinale) - og dessutan ein god del gul-
symre (Anemone ranunculoides). Omrddet
har ogsA andre botaniske attraksjonar, tor-
ste gongen eg var der pA ein studentekskur-
sjon parkerte t.d. bussen pA sterile eksem-
plar av sibirturt (Lactuca sibirica)!

Det er altsA liten tvil om at dette er ein spe-
sielt gunstig plantelokalitet. Ptychoverpa
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vaks her pd moldjord i ein grAorskog, i over-
gangen mellom eit lAgurtsjikt og eit hog-
staudesjikt som enno ikkje var skikkeleg ut-
vikla, jfr. fig. 2.

Den rynka klokkemorkelen har altsA kom-
pensert for det avvikande makroklimaet i

Nord-Noreg i hsve til det ovrige europeiske
utbreiingsarealet ved 6 velje seg ut lokalt
spesielt gunstige omrdde. Men dette forkla-
rer ikkje heilt kvifor arten nettopp dukkar opp
nordpd hos oss, og mangelen pA okologiske
opplysningar frd det avrige utbreiingsom-
rAdet (jfr. Lange 1974) gjer det vanskeleg A

teoretisere nerare om dette.
Nord-Noreg er iallfall mykje ddrlegare

undersskt soppfloristisk enn Ssr-Noreg; det-
te gjeld spesielt for vdraspektet. Det skal di-
for bli plantegeografisk spennande 6 sjA om
det fjerde norske funnet ogsA dukkar opp i

Nord-Noreg, eller om soppen ogsA blir fun-
nen sorp6.

Fig. 2. Rynka klokkemorkel (Ptychoverpa bohemi-
cal fotografert under Storakka i M6lselv.

Ptychoverpa bohemica photographed at the
base of the mountain Storakka in Mdlselv (Troms
County).
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Summary
A third Norwegian record of the southeastern
morel Ptychoverpa bohemica is presented
and compared with the two previous records,
also from northern Norway.

Litteratur
Eckbf ad, F.-E., 1 981. Soppgeografi. Oslo-Ber-

gen-Tromso. 1-168.

Granmo, A., Skifte, O. & Nilssen, A.C., 1982.

- Ptychoverpa bohemica (Pezizales) in
Norway and Finland. - Karstenia 22:43-
8.

Lange, L.,1974. The distribution of Macromy-
cetes in Europe. - Dansk Bot. Ark.30, 1:
1-105.

Nyl6n, B. & Stordal, J., 1980. Soppene toto-
grafert der du f inner dem. Oslo. 1-327.

70 Blyrtia 42:68-70; 1984



Hybrider mellom sagtang (Fucus
serratus L) og gjelvtang lFucus
distichus subsp. edentatus (Pyl)
PowelD i indre Oslofjord.
Hybrids between Fucus serratus L. and Fucus distichus subsp. edentatus (Pyl).
Powell in the inner Oslofjord, Norway

Tor Eiliv Lein

Universitetet i Tromss
Institutt for biologi og geologi
Postboks 3085 Guleng
9001 Tromso

Tangvegetasjonen i indre Oslofjord er pA f le-
re mAter sarpreget i forhold til tangsamfunn
andre steder pA kysten. PA de nermeste
oyene utenfor havneomrAdet i Oslo (Oslo-
eyene, f ig. 1) f innes det svart f A arter av alger
og dyr i tjera. De eneste tangartene som
vokser her, er spiraltang (Fucus spiralis) og
gjelvtang (Fucus distichus subsp. edentatus)
(fig.2). Beveger vi oss bort fra selve havne-
omrAdet mot de ssndre Oslo-oyene og videre
innover i Bunnefjorden eller utover i Vestfjor-
den, finner vi fsrst sagtang (Fucus serratus),
senere bleretang (Fucus veslcu/osus/ og til
slutt grisetang (Ascophyllum nodosum) (fig.
3) (Bokn & Lein 1978). Alle disse tangartene
var sannsynligvis vanlige omkring Arhundre-
skiftet i hele indre Oslofjord (Gran 1897).

Gjelvtangen tilhorer et artskompleks som
har sin hovedutbredelse i arktiske omrAder. I

Nord-Norge er arten vanlig i fjera. I Skager-
rak er gjelvtangen en nyinnvandrer som nes-
ten utelukkende er knyttet til forurensede
omrdder. Sundene (1953) antok at den hadde
etablert seg i indre Oslofjord senere enn
Grans undersokelser i 1893-94.

De forandringer som har funnet sted, har
ikke bare fort til et artsfattigere samfunn,
men ogsA til en mindre tett tangvegetasjon.
Ofte er tangen erstattet av tynne blad- og
trAdformede, ettdrige alger som f.eks. sjo-
salat (Ulva lactuca), gronskearter (Entero-
morpha spp.) og perlesli (Pilayella littoralis).

Blvttia 42:71-75:1984

Fig. 1. Utbredelsen av hybrider mellom sagtang
og gjelvtang i indre Oslofjord. Antall individer er
angitt for ca. 20 m kystlinje.

The distribution of hybrids between Fucus ser-
ratus and Fucus distichus subsp. edentatus,n lhe
inner Oslofiord. The number of individuals are
based on the investigation of fucoids about 20 m
along the shore.
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Fig. 2. Gjelvtangsamfunn i forurensede omr6der av indre Oslofjord.
Fucus distichus subsp. edentatus-associations in the poltuted parts of the inner Oslotjord
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Fig. 3. Grisetang-samf unn i ytre Oslofjord.

Ascophyllum nodosum-associations in the outer parts of the Ostof jord.
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Disse hurtigvoksende algene dominerer ofte
om sommeren, men blir redusert eller dor helt
bort i vinterhalv6ret.

I et f loristisk overgangsomrAde som strek-
ker seg fra de ssndre Oslo-oyene og utover i

Vestfjorden ned mot Drabak, er det blitt ob-
servert tangindivider som antas d vere hyb-
rider mellom sagtang og gjelvtang (f ig. 4c, d).
Hybriden ble fsrst lagt merke til i 1977, men
har senere vist seg A vere ganske vanlig i

indre Oslofjord (fig. 1). | 1978-1980 ble 50
lokaliteter spesielt undersskt med henblikk
p6 denne hybriden. Det viste seg at den fan-
tes pA 27 av lokalitetene, men den ble bare
funnet der det ogsA vokste typiske individer
av foreldreartene (fig. 4a, b).

Sagtangen har et relativt bredt thallus med
tydelig sagtakking. Kjonnscellene dannes i

spesielle omrAder pA planten som kalles re-
septakler. Hos sagtangen er disse i likhet
med andre skuddspisser pd thallus brede,
flate i tverrsnitt og med sagtakking langs
kanten. Velutviklede reseptakler finnes van-
ligst fra august til april, men kan forekomme
hele 6ret. Frigjoringen av kjonnsceller skjer
trolig fra ca. oktober til mars. Sagtangen er
serbo med dannelse av egg og spermato-
zoider pA forskjellige planter.

Gjelvtangen er vanligvis smalere enn sag-
tangen, men enkelte steder finnes ganske
brede individer. Sagtakking finnes ikke pA

noen del av planten. Reseptaklene er normalt
lange og sylinderformede, men brede, opp-
delte og noe flate reseptakler kan ogsA fore-
komme. Reseptaklene utvikles om vAren og
finnes velutviklet fra mars til mai. Den vik-
tigste fertilitetsperioden er trolig fra midten
av mars til slutten av april, men tidspunktet
kan variere f ra dr til Ar. Gjelvtangen er sambo
med hunnlige og hannlige kjonnsceller pA

samme individ. Trolig overlapper fertilitets-
periodene for sagtang og gjelvtang kort tid,
kanskje bare noen fA uker i mars.

Hybriden likner sagtangen mest ved at ut-
viklede reseptakler finnes fra august til april
og ved at den er diosisk. Svakt utviklet sag-
takking finnes svert sjelden p6 reseptakle-
ne, men kan forekomme p6 de ovrige deler av
thallus. Hybriden har som gjelvtangen vanlig-
vis et relativt smalt thallus, samtidig som
brede individer kan forekomme. Reseptakle-
ne er f late, spisse og oftest lengre enn resep-
takler pd sagtang og gjelvtang.

Det har lenge vart kjent at tangarter lett
kan danne hybrider i kultur (Kniep 1925).
Planter av intermedier karakter har ogsA
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vert beskrevet og omtalt av flere forfattere
(Powell 1963), men de synes d vare vanske-
lige A pdvise i naturen. Det har vart antatt at
hybridzygoter dannes i stort antall i naturen,
men utkonkurreres av foreldreartene (Kniep
1925) eller at hybridene er vanlige, men at
stor formvariasjon innenfor de enkelte artene
vanskeliggjor en sikker registrering (Sau-
vageau 1909).

Hybriden mellom sagtang og gjelvtang er
ikke kjent fra andre omrdder i Norge. I Nord-
Norge vokser sagtang og gjelvtang sammen
i tjara og har overlappende fertilitetsperi-
oder. Det har imidlertid ikke lykkes d f inne til-
svarende hybrider pA 31 godt undersokte
lokaliteter i kyst- og fjordomrdder i Troms
(pers. obs.).

I Oslofjorden har algevegetasjonen vert
gjenstand for flere storre undersskelser fsr
1966 (Gran 1897, Grenager 1957, Sundene
1953, Klavestad 1978). Hybriden kan lett ha
vert oversett tidligere selv o'm den var vanlig.
Fra undersskelsene i 1962-65 (Klavestad
1978) og fram til 1977 har det likevel skjedd
forandringer i tangvegetasjonen som kan ha
favorisert denne hybriddannelsen.

Gjelvtangen er blitt vesentlig vanligere i

hele indre fjordomrAde (Kristiansen 1968)
uten at utbredelsesomrAdet for sagtangen er
vesentlig endret (Bokn & Lein 1978). Dette
oker muligheten for dannelse av hybrider i

stsrre omrAder av fjorden.
Fra1973-74 har det trolig vert en markert

okning i snegletettheten i omrAder ner Oslo,
noe som bl.a. lokalt har farl til kraftig ned-
beiting av alle tynne trAd- og bladformede
alger (Lein 1980). Mange lokaliteter er nA
karakterisert ved en sterkt uttynnet vegeta-
sjon med spredte eller flekkvise tangfore-
komster og storre eller mindre omr6der med
substrat der det ikke finnes annet enn skor-
peformede alger og dyr (f.eks. bldskjell -Mytilus edulis). Slike nedbeitede samfunn
var typisk for flere lokaliteter ner Oslo der
hybriden var mest vanlig i 1978-80.

Vi vet ikke med sikkerhet hva som er Ar-
saken til at gjelvtangen har hatt sA stor suk-
sess i forurensede omrAder i Sor-Norge. Felt-
forssk har imidlertid sannsynliggjort at arten
i mindre grad enn bleretang utsettes for
konkurranse fra gronske og andre hurtigvok-
sende sommeralger under kimplantestadiet,
fordi gjelvtangen er tertil tsr gronnalgene
dominerer utover sommeren (Lein 1982). I lik-
het med gjelvtangen vil en hybridzygote ha
gode spiringsmuligheter om vAren. Intens
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d
Fig. 4. Representative planter av a) sagtang, b) gjelvtang og c-d) hybrider mellom disse tangartene.
MAlestokk = 50 mm. Foto: G. Granaas

Representative plants ol a/ Fucus serratus, b/ Fucus distichus subsp. edentatus and c-d) hybrids be-
tween these fucoids. Sca/e bars = 50 mm. photo: G. Granaas
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sneglebeiting behover ikke A ha vart noen
forutsetning for hybridens kimplanteetable-
ring, fordi gronnalgene er redusert vinter og
vdr. Likevel kan det tenkes at sneglene om
sommeren bidrar til 6 redusere konkurranse-
presset for potensielt konkurransesvake
hybrider.

I Vestfjorden var hybriden vanligst i mindre
tette tangsamfunn. Ustabilt substrat (sm6-
stein) var trolig pA disse lokalitetene en vik-
tig faktor, men ogsd isskuring og en svakere
grad av forurensning kan ha medvirket til
redusert dekke av tang.

Burrows & Lodge (1951)observerte at tang-
hybrider helst fantes der samf unnene hadde
en mer dpen karakter. Registreringen av den-
ne hybriden i indre Oslofjord og Burrows &
Lodges observasjoner indikerer at redusert
konkurranse favoriserer hybriddannelse.
Konkurranse f ra f oreldreartene og andre
alger er trolig den viktigste Arsaken til at hyb-
riden ikke finnes eller er sjelden i fullt utvik-
lede tangsamfunn i f.eks. Nord-Norge.

Kloakkforurensningen har trolig vart den
viktigste Arsaken til at det i indre Oslofjord
har funnet sted en forskyvning i det naturlige
balanseforholdet i tangsamfunnene, bAde
mellom forskjellige alger og mellom alger og
dyr. I denne sammenheng er hybridene inter-
essante, selv om de totalt har liten okologisk
betydning, fordi hybriddannelsen kanskje il-
lustrerer en av mange forskjellige indirekte
effekter av m iljoforstyrrelsene.

Vinteren 1981-82 ble et stort nytt rense-
anlegg, Sentralrenseanlegg Vest, satt i

provedrift ner Slemmestad. Ferdig utbygd
vil anlegget omfatte en lang tunnel som skal
samle opp kloakkvann fra Oslo, Berum og
Asker. Med dette anlegget soker man d bedre
vannkvaliteten i fjorden, ikke minst i de indre
omrAdene ner Oslo by hvor belastningen blir
vesentlig redusert. Det skal bli interessant A

se om endring av forurensningssituasjonen
her om noen dr vil kunne gi seg positive ut-
slag pd tangvegetasjonen.

Summary
A hybrid between Fucus serratus and Fucus
distichus subsp. edentatus from Inner Oslo-
fjord, Norway is described here. The hybrids
are common in localities characterized by
reduced cover of fucoids and other benthic
algae. lt is assumed that the open nature of
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the communities may be due to pollution,
grazing by snails (Littorinia littorea) or re-
duced stability of the rock surface. The pre-
sent investigation suggests that it is compe-
tition which orevents the establishment of a
hybrid plant in a fully developed Fucus-com-
munity.
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To nye adventivplanter for Norge,
Crepis setosa og Stachys germanica
Two new alien plants for Norway, crepis setosa and stachys germanrca

Klaus Hoiland

Botanisk museum
Trondheimsveien 23 B
0560 Oslo 5

Crepis setosa Haller f il. - busthaukeskjegg
PA en mellomlanding pd Sola med flyet fra
Oslo til Aberdeen ruslet jeg omkring i om-
rAdet rundt flyplassen. I en Aker fant jeg en
korgplante jeg ikke kjente. Den ble presset,
og ved tilbakekomsten bestemt til Crepls
selosa (fig. 1), en plante som ikke tidligere er
funnet i Norge.

Planten er ca. 1/z m hoy, ettdrig til toArig,
og sterkt greinet med tynne, lange og noe ut-
sperrete greiner. Nederst er bladene smalt,
omvendt eggformete med kileformet grunn
og bukttannet kant. Oppover pd stengelen er
bladene smd, smalt tilspissete, og med spis-
se, bakoverrettete lober. Korgene er '1 

-2 cm
breie, med gule kroner og snohvit fnokk. De
nederste korgdekkbladene spriker i forhold
til de ovrige. Det som forst og f remst er typisk
lor Crepis sefosa, er at planten, serlig de
ovre delene, er forsynt med stive, gule til gul-
hvite, borsteliknende hAr som er 1-3 mm
lange. Disse hAra er serlig lette A se pd korg-
dekkbladene, og de gir de uutsprungne kor-
gene et noe ulurvetu eller rraggglu utseende.
Denne egenskapen skulle vere en grei skille-
karakter mot de andre haukeskjegg-artene i

vdr flora. - Pa grunn av disse typiske,
bsrsteliknende hAra, har jeg foreslAtt det
norske navnet busthaukeskjegg pA planten.

Lokalitet: Rogaland, Sola, ca. 300 m nord-
vest for Kvitehol, UTM LL 06 30. Planten bte
funnet 21. september 1983 i en slAtt for6ker
med blant annet timotei (Phleum pratense).
Der vokste den som ugras sammen med
krumhals (Anch u sa a rven s i s) pA sandblandet
jord nar vegkant. Belegget oppbevares pd
Botanisk museum i Oslo.
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lfolge Clapham et al. (1962)opptre( Crepis
setosa som tilfeldig ugras pd dyrka mark,
serlig blant klover, nord til Storbritannia,
Danmark og Sentral-Russland.

Stachys germanica L. - kranssvinerot
I forbindelse med soppkontrollvirksomhet i

Asker hssten 1982 ble jeg av soppkontrollor
Britt Jorgensen vist en plante i leppeblomst-
familien som vokste i narheten av hennes
hjem. Etter en del undersskelser i diverse
floraer, kom jeg fram til at det matte vere
Stachys germanica (f ig. 2), som ikke er kjent
fra Norge tidligere.

Planten er 30-50 cm hay, flerArig og
ugreinet eller svakt greinet nederst. Bladene
er kortstilkete, eggformete til svakt hjerte-
formete, tannete, grAlodne under og marke-
gronne og svakt hdrete over. Oppover sten-
gelen blir bladene gradvis mindre og mer sit-
tende. Blomstene sitter i kranser i bladhjor-
nene, men oppover blir disse kransene sd
tette at det likner et aks. Krona er lyst f iolett-
rad, og begeret er kraftig og loddent med grA-
hvite, silkeglinsende hAr. De tilspissete
begerf likene ender i en kvass brodd. Innimel-
lom blomstene sitter det smale, silkelodne
stotteblad. - PA grunn av de tydelige blom-
sterkransene har jeg foreslAtt det norske
navnet kranssvinerot.

Lokalitet: Akershus, Asker, BjorkAs nar
Slemmestad, UTM NM 83 29. Planten ble fun-
net 10. oktober 1982 pd en steinroys blandet
med jord, i selskap med store busker av rsd-
hyll (Sambucus racemosal og (vill) gulrot
(Daucus carota). Belegget oppbevares pA
Botanisk museum i Oslo.

Blyttia 42:76-78; 1984



Fig. 1. Crepis setosa (busthaukeskjegg), Roga-
land, Sola, 1983.

Crepis setosa, SW Norway, Rogaland County,
Sola Commune, 1983.

Britt Jorgensen forteller at steinroysa opp-
rinnelig skriver seg f ra utsprengt masse i for-
bindelse med vegbygging og gravevirksom-
het ved legging av kloakk og kabel. Jorda
skal vere meget naringsrik. I ei eng som
skrAner nedover noen fA hundre meter fra
lokaliteten, lA noen gamle drivhus som var i

virksomhet opp til slutten av '1950-6ra. Til
tross for, etter vAr mening, absolutt (mindre-
verdig prydverdi,, kan det tenkes at planten
har vert dyrka i gartneriet. Det ser ut som
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Fig. 2. Stachys germanica (kranssvinerot), Akers'
hus, Asker, Bjorkds, 1982.

Stachys germanica, SE Norway, Akershus
County, Asker Commune, Bisrkds, 1982.

om planten sprer seg, da det stadig blir mer
av den pA steinroysa - vel A merke pd steder
med liten konkurranse fra andre planter.
Ungene bruker de larre stenglene med mod-
ne lrs som leketoy, noe som kan bidra til
plantens spredning.

lfolge Heywood & Richardson (1972) opp-
trer Sfachys germanica i Europa nord til Ssr-
England, hvor den imidlertid er meget sjel-
den og pA tilbakegang (Clapham et al. 1962).
Forekomsten i Asker er derfor noksA isolert.
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Plantens tilsynelatende store vitalitet pA
denne lokaliteten m6 skyldes kombinasjonen
av gunstig klima og rikt jordsmonn.

Til slutt en takk til Britt Jorgensen, Asker, for
verdifulle opplysninger om voksestedet til
Sfachys germanica.

Summary
Two alien plants, Crepis setosa and Stachys
germanica, are reported for the first time in
Norway. Crepis setosa was found as a weed
in a field near Sola Airport, Sola Commune,
Rogaland County, SW Norway; while Sfact ys

germanica occurred on a stone heap in Bjork-
As, Asker Commune, Akershus County, SE
Norway, probably originally spread from a
previous plant nursery.
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Varens og forsommerens skivesopper

Agaricales in spring and early summer

Egil Bendiksen

Botanisk hage og museum
Trondheimsveien 238
0560 Oslo 5

Innledning og historikk
Betegnelsen vArsopper er brukt i Norge alle-
rede av dr. Olav Sopp i boka uSpiselig Sop"
(Olsen 1883). Om vArfagerhatt heter det at
uMusseronen harer til vArsoppene, av hvilke
der kun finns fA; men til gjengjeld er (hos
oss) ingen giftige av demu. Trass i den etter-
folgende opplysning om at sandmorkel er gif-
tig for forvelling, er utsagnet galt. Vi vet i dag
at vi har minst 6n giftig vArsopp ogsd blant
skivesoppene, nemlig Entoloma vernum (vAr'
rodskivesopp).

Friedrich (1940)var den fsrste som provde
A dele inn soppsesongen i bestemte sesong-
aspekter som folge av at ulike sopparter fruk-
tifiserer til ulik tid pA Aret. Kalamees (1979)

har delt inn vArsoppsesongen i tidlig vAr-
aspekt og vAraspekt. Aspektene glir selvsagt
jevnt over i hverandre og er kun ment som en
praktisk inndeling. Hvor f int en skal dele inn,
avhenger av sesongens lengde. Av andre ar-
beider med behandling av sesongaspekter
kan nevnes Lange (1948), Friedrich (1954),

HOfler (1954, 1955), Krieglsteiner (1977) og
Petersen (1977\.

I store deler av Norge hvor snoen ligger
lenge og vArsoppsesongen er begrenset til
noen fA uker, er det naturlig A snakke om
bare ett vAraspekt, som avloses av et tidlig
sommeraspekt.

Det er likevel mulig A dele vArens skivesop-
per i to klare okologiske grupper: 1) arter som
fruktifiserer allerede like ved snokanten, og
2l arler som kommer etter at marka har vert
snofri i ei tid, vanligvis 3-4 uker seinere. De
sistnevnte utgjor en overgangsgruppe mot

Blvttia 42:79-93: 1984

forsommerartene. Forste gruppe bestAr av
arter som er mest vanlige i barskog og drar
nytte av f uktigheten f ra den smeltende
snoen. Her inngAr 1'l arter:

Ctitocybe radicellata - vdrtraktsopp
C. vermicularis - rottraktsoPP
C. alf . metachroa
Collybia verna - vArf lathatt
En to lo m a h i rt i pes - snsrsdskivesopp
E. vernum - vArrodskivesoPP
Mycena strobilicola - konglehette
Strobilurus esculentus - grankonglehatt
S. stephanocysfis - f urukonglehatt
S. tenacellus - bitter konglehatt
Xeromphalina campanella - stubberust'

hette

Seinere kommer:

Calocybe gambosa - vArfagerhatt
Entoloma clypeatu m-komplekset - mark

rodskivesopp m.fl.
Melanoleuca cognata - vdrmunkehatt

Nomenklaturen folger Moser (1983), med
unntak av

Collybia verna Ryman (= C. nivalis (Luthi &
Plomb) Mos. nom. inval.)

Stropharia percevalii(Berk. & Bres.) Sacc.

Beskrivelser av vdraspektet fra andre deler
av verden viser at artsutvalget har betydelig
geografisk variasjon. I barskoger i Alpene
opptrer Hygrophorus marzuolus (marsvoks-
sopp) i masseforekomster rett etter snssmel-
ting, mens en rekke Myena (hettesopp)'arter
(Michael et al. 1978) dominerer i skogene i

Tatra (Tsjekkoslovakia/Polen). Cooke (1955)
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skrev om en helt annerledes snokantf lora f ra
subalpine omrAder i det vesilige USA. Det er
ogsA forskjell pA vAraspektet mellom lavland
og fjell innen Skandinavia (jfr. Pit6t & Nann-
feldt 1954). I denne artikkelen vil jeg konsent-
rere meg om soppene i lavlandet.

Med hensyn til den norske vArsoppfloraen
har jeg valgt A omtale de 14 artene listet opp
ovenfor narmere. Hvor grensen settes mot
tidlig sommeraspekt, er et skjonnssporsmdl.

VArsoppfloraen av skivesopp er ogsA tid-
ligere omhandlet i skandinavisk litteratur.
Lundell (1937) skrev om 3 vArarter. Bshme
(1943) behandlet giftsopper om vAren. Pilat &
Nannfeldt (1954) behandlet vAraspektet i

hogboreal (subalpin) sone i Abisko, Torne
Lappmark. De kongleboende artene er be-
handlet av Gulden (1966), mens Elvebakk
(1980) tok for seg vdrsoppene i Nord-Norge.

Weholt (1982, 1983a) har startet en serie
om utbyttet av Fredrikstad Soppforenings
vdrsopptur til Jeloya fra Ar til Ar. Videre er
vAr- og tidlig sommeraspekt behandlet i tre
nyere norske soppsosiologiske arbeider (Ost-
moe 1979, Kristoffersen 1981 og Markussen
1982).

I denne artikkelen er hovedvekten lagt p6
de enkelte artene, deres okologi og utbredel-
se, og dessuten artssammensetningen i ulike
vegetasjonstyper. Til vdrsoppene knytter det
seg imidlertid ogsd en rekke interessante
problemstillinger av mer generell okologisk
karakter. Hva gjar at noen arter avviker fra
hovedmonsteret ved 6 fruktif isere om vAren?
Ndr anlegges fruktlegemene, og hvordan er
utviklingsforlopet? Hva betyr nedbor og tem-
peratur? Disse problemer tas opp i en egen
artikkel (se Bendiksen 1985).

Viraspektet
De enkelte artene
Artsbeskrivelsene under er basert pA egne
notater, men for noen fA arter er dataene
hentet fra andre kilder. Mikroskopiske kjen-
netegn er bare tatt med der de er viktige for A
skille nerstAende arter. Sesongdata bygger
stort sett pA egne erfaringer fra indre Ost-
landet og herbariemateriale. Disse mA for-
skyves noe fram eller tilbake avhengig av
snoforhold i ulike omrAder. Utbredelsesdata
er hentet fra litteratur og ferdige manuskrip-
ter til Nordic macromycete f lora. Hoydesoner
er def inert som hos Bendiksen & Halvorsen
(1981). Henvisninger til illustrasjoner er be-
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grenset til nyere f otof loraer, se f orovrig
Moser (1983).

Fram til de seinere Ar har forholdsvis fA
vert opptatt av sopp om vAren, og det er
svert sannsynlig at mange av artene er langt
vanligere og mer utbredt enn det som er kjent
hittil. Sopp-plukkere oppfordres til A sende
inn interessante funn til museene for at vi
skal fA bedre kjennskap til vAraspektet.

Forkortelser til fargeillustrasjoner:
c = cetto (1977-79)
D = Ddhncke & Dtihncke (1979)
G = Gulden (1969)
J = Jahn (1979)
M = Marchand (1971-73)
N = Nyl6n & Stordal (1980)
P = Phillips (1981)

Forklaringer av termer:
Amyloide sporer - Sporer som farges bld-

grA i Melzers reagens (en jodopplssning).
Avrundete skiver - Skivene smalner av i en

bue mot stilken.
Cheilocystide - Cystide i skiveveggen.
Cystide - Steril celle mellom de sporedan-

nende cellene (basidiene) p6 skiveegg eller
skiveflate, hos mange arter ogsA pA hatt
eller stilk, formen er ofte systematisk vik-
tig.

Frie skiver - Skivene nAr ikke inn til stilken.
Hygrofan (oftest om hatten) - Skifter farge

etter f uktighetsforholdene, ved torrere ver
avbleiking i soner eller striper. (l beskrivel-
sene er angitt farge i fuktig tilstand.)

Mycel - Soppens vegetative deler, oftest
under jorda, bestAr av rikt forgreinete og
sammenvevde celletrAder, hyfer.

Mykorrhiza - Samliv mellom sopp og gronn
plante, oftest tre. Mycelkappe dannes om-
kring de f ine rotgreinene og trenger delvis
inn i dem, og det foregdr stoff utveksling til
begges nytte.

Nedlopende skiver - Skivene gar et stykke
nedover pi stilken.

Saprofytt - Art som lever av dodt organisk
materiale.

Tilvokste skiver - Skivene er vokst sammen
med stilken i deres fulle hoyde.

Utrandete skiver - Skivene avrundes brAtt
mot stilken, loper inn pA denne med et
smalt parti eller en liten nedlspende tann.

Nakkel til artene i vdraspektet
Obs. Mange arter som regnes til tidlig som-
meraspekt begynner d komme tra ca. 3-4
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uker etter at snoen er smeltet, pa Ostlandet
fra slutten av mai. Disse omfattes ikke av
denne nskkelen. For 6 bestemme vdrsoppene
makroskopisk er det nyttig, og i noen tilfelle
helt nsdvendig, A merke seg substratet.

1. PAkongler,oftenedgravde.. ........ 2
1. PA annerledes substrat eller substrat

oversett 5
2. Pd grankongler, smak mild, hatt bredt

hvelvet eller kjegle-klokkeformet .... 3
2. PA furukongler, smak mild eller bitter,

hatt bredt hvelvet 4
3. Hatt kjegle-klokkeformet, lukt nitrss,

amyloide sporer
7. Mycena strobilicola, konglehette

3. Hatt bredt hvelvet, uten lukt,
inamyloide sporer

8. Strobi lurus escu/enfus, grankongle-
hatt

4. Smak oftest mild, hatt med brunlige
farger, cystider runde i toppen ......

9. Strobilurus stephanocystis, f uru-
konglehatt

4. Smak oftest bitter, hatt ofte med
grAlige farger, cystider tilspissete . . .

10. Strobilurus tenacellus, bitter kongle-
hatt

5. PA ved ........ 6
5. PA jord, lauv etc. 7
6. Spinkel rustgul art med navlet hatt

og nedlopende skiver, pd barved ....
1 1. Xeromphalina campanella, stubbe-

rusthette
6. Kjottfull art med rodbrune - brune

farger, hvelvet hatt og avrundete
skiver, pA lauvtrepinner, lauv og
annet stro

4. Collybia verna, vdrf lathatt
7. Skiver nedlooende 8
7. Skiver annerledes .... 10
8. Fruktlegeme med brungrA farger....

3. Clitocybe alt. metachroa
8. Fruktlegeme bleikt-kjottf arget-

rodbrunt 9
9. Tidlig bleik-kremfarget, hatt

konsentrisk furet, f int pruinos (melet)
1. Clitocybe radicellata, vArtraktsopp

9. Vedvarend e radbrun-kjottbrun, ikke
konsentrisk furet, glatt

2. Clitocybe vermicularis, rottraktsopp
10. Skivervedvarendehvite.. .... 11

10. Skiver etterhvert okergule-gul-
oransjeellerrosa ..... 13

'11. Liten og tynnkjottet. stilk 1-3 mm
bred, under bartrer, pA kongler som
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kan vere nedbrutt eller oversett
(artene nr. 7-10) 2

11. Oftest kjottf ull, stilk vanligvis
over 0,5 cm bred 12

12. Hele f ruktlegemet med bleike
farger, stilk over 1 cm bred, lauv-
skog og barskog

1 2. Calocybe gambosa, vdrfagerhatt
12. Hatt og stilk med rodbrune-brune

larger, stilk under 1 cm bred, lauv-
skog ..

4. Collybia verna, verf lathatt
13. Skiver kremfargete, etterhvert

okergu le-gu loransje. Cystider
lansettformete ....
1 4. Melanoleuca cognata, vdrmunkehatt

13. Skiver bleike, etter hvert rosa.
Cystider annerledes eller mangler. .. 14

'14. Fruktlegeme som fuktig med grA-
brune-grA-hvite farger, oftest kjott-
full, fast, hatt klebrig, under trer
og busker av rosefamilien eller alm,
med mellukt .....

13. Entoloma clypeatum-agg., mork
radskivesopp m.fl.

14. Fruktlegeme som fuktig.med brune
farger, oftest spinklere, temmelig
skjore arter, hatt torr, lukt anner-
ledesellermangler ... 15

15. Tydelig tran-fiskelignende lukt
(krysting!) og smak, cystider til
stede .

5. Entoloma hirtipes, snarodskivesopp
15. Lukt og smak svak eller mangler,

utencystider......
6. Entoloma vernum, vdrrodskivesopp

a) Snskantarter
1. Clitocybe radicellata (C. pruinosa, C. ver-
nal vArtraktsopp - Fig. 1a, D 103
Hatten er 1,7-5 cm bred. Den blir etter hvert
nedtrykt til traktformet, konsentrisk furet,
men oftest ustripet, som ung brunlig, snart
kremfarget med leirfarget sentrum. Skiver
tettstilte, kort nedlopende, kremfargete. Sti/-
ken er bleik-lerfarget, ved basis med hvit
mycelf ilt og -strenger. Lukt svakt epleliknen-
de, smak mild eller svakt bitter.

Vdrtraktsopp vokser bAde i fattige og rike
gran- og furuskoger, i plantefelt sAvel som i

gammel skog, oftest flokkvis. I utbredelse
virker den svakt kontinental og synes ikke d
ga opp i hogboreal (subalpin) sone (jfr. Har-
maja 1969), funnet nord til Sor-Trondelag,
vidt utbredt pA Ostlandet, men forekommer
langt mer sparsomt enn f.eks. Strobilurus
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Fig. '1. Fruktlegemer, halv naturlig storrelse. a) Clitocybe radicellata (vartraktsopp) , b) Ctitocybe vermi-
cularis (rottraktsopp), cl Collybia verna (vArtlathatt), dl Entoloma hirtipes (snorodskivesopp), e) Ento-
loma vernum (vArrodskivesopp\, t) Mycena strobiticota (konglehette), g) StrobiluruS escu/enlus (gran-
konglehatt), hl Strobilurus tenacellus (bitter konglehatt).

Fruit bodies, halt naturcl size. a) Clitocybe radicellata, b/ Clitocybe vermicularis, c/ Collybia verna, d)
Entoloma hirtipes, e/ Entoloma vernum, l) Mycena strobilicola, g/ Strobilurus esculentus, /,/ Strobilurus
tenacellus.
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esculentus (grankonglehatt) og Entoloma
vernum (vArrodskivesopp). Typisk snokant-
sopp som kan vokse opp gjennom snoen i

april til slutten av mai. Harmaja (1969)angir
fra Finland at helt umodne fruktlegemer i

oktober-november kan overvintre og svelle til
utvokste fruktlegemer om vdren! | Norge er
arten funnet 6n gang i november, pABygdoy,
ved Oslo. lfolge Stordal (1957) er dette en
svert god stekesopp som kan blandes med
andre tidlige vArsopper og skal ogs6 vere
god som rAkost. Det fins smA, bleike trakt-
sopparter som er sterkt giftige (jf r. Gulden &
Schumacher 1977). Disse kommer seinere i

sesongen, men det er likevel tryggest d unn-
gA bruk av smA, lyse traktsopper generelt
inntil en har bygd opp en solid artskunnskap.

2. Clitocybe vermicularis (C. rhizophora)
rottraktsopp - Fig.'1b, C 155, D 138, M 129
Hatten er 2,5-5 cm bred, hvelvet-grunt trakt-
f ormet, ust ri pet, radbrun-kjattbru n, hyg rof an.
Skiver og stilk er bleikt kjottfargete. Skivene
tettstilte og kort nedlopende. Stl/k med hvit
mycelf ilt og mycelstrenger. Lukt tydelig par-
fymert-f ruktaktig, smak m i ld.

I Norge er C. vermicularis (rottraktsopp)
f unnet bdde i middels torr og f risk barskog, i

bAde fattige og rike typer. Den unngAr ifolge
Harmaja (1969) de mest oseaniske strsk, i

Norge hittil funnet iOnsoy, Jevnaker, Sondre
Land, Hurum og Bamble. Norske f unn er gjort
i mai og juni. Marchand (1973)angir den som
en snskantart. I motsetning til C. radicellata
(vArtraktsopp) er den en ren vArart ifolge Har-
maja (1969). Den er spiselig ifolge Marchand
(1973), men se C. radicellata.
Foruten karakterene nevnt i nokkelen skilles
C. vermicularls fra forrige art pd at fruktlege-
met er mer kjottfullt, mycelstrengene ved
basis sterkere utviklet og sporene mindre,
4-5 x 3-3,5 prm mot 5-6,5 x2,5-4 fm hos
C. radicellata.

3. Clitocybe aff . metachroa - Fig.2
Hatten er 1,0-4,0 cm bred, hvelvet til avf latet
til svakt nedsenket, kant svakt stripet, inn-
boyd, brungrA, hygrofan. Skivene er temme-
lig fjerntstilte, oftest bredt tilvokste, bleik-
gA. Stilken er lyst brungrA. Lukt og smak
ubetydelig.

Enkelte steder er den f unnet lokalt rikelig i

lav- og lyngf uruskog, men ogsd i blAbergran-
skog, blant mose eller lav. Hittil bare funnet i

As, Lunner og Sondre Land. Kommer i mai i

omrdder som ennA har snsf lekker, ogsA fun-
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net i juni. Denne arten er helt forskjellig fra
C. radicellata (vArtraktsopp) og C. vermicula-
ris (rottraktsopp) bdde med hensyn til farge,
den stripete hattkanten og at den mangler
mycelstrenger. Sporene er storre, 7,5-8,5 x
4,5-5,5 pm. Det er vanskelig A finne noe
navn pA arten i litteraturen, men den synes A

hore hjemme i komplekset omkring C. meta-
chroa (grA traktsopp).

4. Collybia verna (Collybia nivalis) vArflat-
hatt - Fig. 1c.
Hatten er 'l 

-5 cm bred, hvelvet til avf latet til
svakt nedsenket, rodbrun-kastanjebrun, hyg-
rofan. Skiyene er avrundete, forst bleike,
seinere brunlige. Stilken er seig, rodbrun og
filtet ved basis. Ingen lukt eller smak.

Arten vokser i lauvskog pd pinner og annet
stro. Den danner en tett mycelmatte som
gjennomvever substratet slik at en stor
klump av bladrester og smApinner gjerne fol-
ger med nAr en drar den opp. Hittil bare fun-
net i hemiboreal og lavboreal sone, noen fA
steder nord til Tromso. lfolge Ryman (1978)
fruktifiserer den rett etter snosmelting. Den
synes A vere en ren vArart, alle norske funn
er fra mai. Seig og trolig ubrukbar som flat-
hatter forovrig.

Arten kan ikke forveksles med noen annen
vdrsopp. Arten ble forst beskrevet fra Mel-
lom-Europa under navnel Marasmius nivalis
av Luthi & Plomb (1967) og er forelopig bare
funnet pA fA lokaliteter. Krieglsteiner (1980)
har utforlig beskrivelse og fotografi.

5. Entoloma hirtipes snorsdskivesopp -Fig. 1d, C 100, D 260, P 117
Hatten er 3-8 cm bred, kjegleformet, seinere
avflatet-puklet, ofte med avsatt papill, kant
stripet, morkebrun, sterkt hygrotan. Skivene
er avrundete til nesten frie, grAlig bleike,
siden brunrosa. Sli/ken er solvskinnende
langsf ibret, sjelden f lattrykt-tolopet, men
ofte vridd, rikelig hvit mycelfilt ved basis,
bleik overst, markere brun nedover. Skjor
sopp med utpreget tran- eller fiske-liknende
lukt og smak.

Snorodskivesopp vokser i barskog pA kalk-
rik grunn, serlig yngre plantefelt, veikanter
osv. og synes A foretrekke de boreale soner.
Den er lokalt vanlig, angitt nord til Nordland.
Sesongen er f ra snssmelting til begynnelsen
av juni, men bsr ogsA letes etter om hosten,
siden hostfunn er rapportert blant annet fra
Danmark (Noordeloos 1980). Matverdi, ingen.
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6. Entoloma vernum vArrsdskivesopp - Fig.
1e
Hatten er 1,2-5 cm bred, kjeglet, seinere av-
f latet og ofte spisst puklet, kant svakt stripet,
morkebrun, sterkt hygrofan. Sklyene er av-
rundete til nesten frie, g16lig bleike, siden
brunrosa. Sli/k ofte flattrykt til vridd, tolopet
og hul, bleikt larfarget, morkere brun ned-
over. Hele f ruktlegemet er skjort, uten tydelig
lukt og smak.

Fins ofte i store mengder og synes A fore-
trekke samme slags voksesteder som E. hir-
tipes (snaradskivesopp), men kan ogsA vokse
i sure barskogstyper. Trolig vanlig i store
deler av landet, serlig i boreale strok, angitt
nord til Nordland. Fra snosmeltinga til be-
gynnelsen av juni. Giftig, virker pA mage- og
tarmkanal, muligens ogsd pA lever- og nyre-
funksjon (jfr. Gulden & Schumacher 1977'1.

Manglende lukt og smak er sikreste skille-
karakterer mellom denne og forrige art, som
den likner sv€rt. E. hirtipes (snorodskive-
sopp) er mer hoystilket, opp til 15 cm, mot
E. vernum som sjelden nAr over 6-7 cm.
E. hirtipes har dessuten tydelig stripet stilk,
mens E. vernum's innvokste fibre bare gir
ubetydelige striper. Stilken lil E. vernum er
ofte uregelmessig i formen. Mikroskopisk
skif les de p6 at E. hirtipes har cheilocystider,
mens slike mangler hos E. vernum.

7. Mycena strobilicola konglehette - Fig.
1f, c 556
Hatten er 1-3 cm bred, kjegle- til klokkefor-
met, ustripet og morkebrun til morkt grAbrun.
Skivene er nesten frie og grAlig bleike. Stif
ken gAr jevnt over ien underjordisk forlengel-
se til substratet (pseudorhiza), forsynt med
stive, hvite mycelstrenger, overst bleik, mot
basis morkebrun. Lukt nitros, smak mild.

Vokser pA grankongler, fra Frankrike ogsA
angitt pA furukongler (Piane 1947). Vidt ut-
bredt i Sorost-Norge og Trondelag og funnet
nord til Rana. Langt mer sparsom enn Strobr-
lurus esculenfus (grankonglehatt). Fra sns.
smelting til begynnelsen av juni. Uten mat-
verdi.

8. Strobilurus escu/entus grankonglehatt -Fig. 19, C 112, D 224, N 19'l
Hatten er 1-4 cm bred, bredt hvelvet, siden
avf latet, kanten stripet, morkebrun-grdlig
brun, sjelden gulgrA eller hvit. Skivene er av-
rundete til nesten frie, bleike. Sti/k stiv, gdr
jevnt over i en lang underjordisk forlengelse
til substratet (pseudorhiza), f int pruinos
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(melet) helt sverst, ellers skinnende blank,
overst bleik, nedover karakteristisk gulbrun

- det beste kjennetegn for hvithattete eller
dArlig utviklete fruktlegemer, underjordisk
del med honningfarget dekke av hyfer. Uten
lukt eller smak. Cheilocystidene er spindel-
formete, ofte med avsatt hode og forsynt
med krystaller.

Arten vokser pA grankongler som ofte er
nedgravde og sterkt nedbrutte. Hvithattete
eksemplarer har ofte vokst uten lystilgang.
Den er svert vanlig i granskogomrAdet,
mindre vanlig pA Vestlandet, funnet nord til
Tromso. Soppen kommer straks snoen smel-
ter og forsvinner pA Ostlandet i begynnelsen
av juni. Den mangler i sommermAnedene, har
ny sesong om hssten og kan ogsA da vare
vanlig, serlig seinhsstes (selv om de virke-
lige masseforekomster er knyJtet til vAr-
mAnedene). Artsnavnet esculentus betyr
spiselig, og ifolge Michaelet al. (1977)er hat-
tene fullt brukbare, mens stilkene skal vra-
kes. Selv om fruktlegemene er sma, kan en
finne mange av dem.

9. Strobilurus stephanocystls fS. conigenus)
furukonglehatt - Fig. 3
Denne er svart lik S. escu/entus (grankongle-
hatt), men hatten er sjelden over 2 cm bred
og har lysere brune-lerbrune farger, selv om
det ogsd fins overganger. Om substratet er
oversett, kan den skilles sikkert fra S. escu-
Ientus mikroskopisk pA at cheilocystidene er
mye bredere med en bred hodeformet over-
del forsynt med krystaller.

Arten vokser pA furukonglei som ofte er
nedgravde og nedbrutte. Vanlig i Sor-Norge
der det vokser furu, men er funnet nord til
Finnmark. Den kommer rett etter snssmel-
ting og forsvinner pA @stlandet i begynnel-
sen av juni. S. stephanocystls har ifolge Gul-
den (1966) sitt maksimum noe seinere enn
S. esculentus. Den kan ogsA av og til finnes
om hssten. Matverdi, som for S. escu/entus.

10. Strobilurus tenacellus bitter konglehatt

- Fig. th, P 76
Likner de andre konglehattene. Hattfargen er
variabel, og smaken er oftest bitter, men den
kan ogsA vere mild. (Kalamees (1970) angir
at ogsA S. sfephanocystis (furukonglehatt)
av og til kan vare bitter.) Kan bestemmes
sikkert mikroskopisk p6 cystidene, som er
tilspisset og oftest uten krystaller.

Arten vokser pA furukongler, helt unntaks-
vis pA grankongler (Gulden 1966), og er den
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Fig.2. Clitocybe att. metachl'o€ (f oto Egil Bendik-
sen).

Clitocybe aff. metachroa fp, oto Egi I Bend ik sen).

Fig. 3. Strobilurus stephanocystls (furukongle-
hatt) (foto Tor-Erik Brandrud).

Strobilurus slephanocystis (photo TorErik
Brandrud).

sjeldneste av de tre konglehattene. De f leste
funn er fra lavlandet (mest hemiboreal sone)
pA Ostlandet og Vestlandet, men oppgis av
Gulden & Lange (1971) e folge furua til dens
ovre grense i Jotunheimen. Hittil nordligste
funn er fra Nord-Trondelag. Kommer om
vAren eller tidlig om sommeren, men noen fA
funn er fra hssten. Brukbar som krydder
ifolge Michael et al. (1977).

Kommentar: Siden de sikre skillekarak-
terene innen slekten er mikroskopiske, har
Strobilurus vert gjenstand for stor nomen-
klatorisk uenighet. Slekten er i Skandinavia
behandlet av Tuomikoski (1953), Gulden
(1966) og Andersson (1978).

11. Xeromphalina campanella stubberust-
hette - C 245
Hatten e( O,5-2 cm bred, seig, navlet alle-
rede som ung, kanten er stripet, livlig rustgul
til rustbrun, hygrofan. Skivene er temmelig
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Fig.4. Calocybe gambosa (varfagerhatt) (foto Egil
Bendiksen).

Calocybe gambosa (photo Egil Bendiksen).

Fig. 5. Stropharia percevalii (jonsokfleinsopp)
(f oto Trond Schumacher).

Stropharia percevalii (photo Trond Schu-
macher).

fjerntstilte, nedlopende, gul-gulbrune. Sti lken
er bruskaktig, bredest overst, okerfiltet ved
basis, tiltakende msrkere brun nedover. Lukt
mangler og smak litt besk.

Arten vokser selskapelig, ofte i store
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mengder og tett klynget pA barved, fruktifi-
serer fsrst i et seint stadium i nedbrytningen
av veden og er typisk for pillrAtne stubber
sammen med f.eks. Tetraphis pellucida (fir-
tannmose) og Lepidozia reptans (tusenbein-
mose). Soppen kommer allerede rett etter
snosmelting, ebber ut i begynnelsen av juli
og dukker opp igjen i september-oktober.
Den er svert sjelden i mellomliggende tids-
rom og langt vanligere om viren enn om hos-
ten. Arten f ins i hele landet, er vanlig i bar-
skogsregionen og folger bartrarne helt opp i

hogboreal sone. Ingen matverdi.

b) Arter som fruktif iserer seinere:
12. Calocybe gambosa vArfagerhatt - Fig.
4, C 126,568, G 566, M 45, P 76, N 149
Hatten er 4-15 cm bred, hvelvet, siden av-
flatet til butt puklet med finlodden, ustripet
kant, bleik-larfarget. Skivene er tettstilte, ut-
randete med tann, bleike. Stilken er fortykket
og ofte brunf lekket mot basis, hvit, flere stil-
ker kan vere svakt sammenvokst. Lukt og
smak tydelig av mel.

Denne kjente matsoppen vokser ofte i hek-
seringer og kommer igjen samme sted fra Ar
til Ar. Soppen er kalkkrevende og vokser ser-
lig pA grasmark, i lauvskog, veikanter, hager
og parker, men ogsd i barskog (kalkfuruskog
og lAgurtgranskog). Fagerhattene danner
ikke mykorrhiza, men er saprofytter. Arten
har en sorostlig utbredelse i Norge. Den er
vanlig i lavlandet pA Ostlandet (fins til og
med lavboreal sone), soesielt i kambro-silur-
omrAdet, og er ellers funnet noen fA steder i

Trondelag. Den er ikke funnet pA Vestlandet
hvor f.eks. Jens Stordal forgjeves har lett
etter den (Stordal 1954). Arten er vanligst fra
25. mai-15. juni, men den kan dukke opp
allerede 10. mai og sees sparsomt ut til
midten av juli. Den kan helt unntaksvis dukke
opp igjen i september. Spiselig og svert god,
men pass pA ikke A forveksle den med den
svert giftige lnocybe patouillardii (v6rtrevle-
sopp). Denne fAr imidlertid brune skiver av de
fargete sporene og blir etter hvert rodf lekket
over det hele og lukter ubehagelig, parfymert.
Entoloma sinuatum (giftig rodskivesopp) lik-
ner, men har rosa sporepulver som farger
skivene. Arten kan ogsd forveksles med den
svakt giftige Melanoleuca strict4oes (som-
mermunkehatt).

Kommentar: Variasjonen er stor med hen-
syn til form og farge, og det som i dag ofte
regnes til 6n art, er av Fries (1874) beskrevet
som 4 arter (se Gulden '1964). Arten er ogsA
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behandlet av Stordal (1956) og Gulden (1964,
1 969).

13. Entoloma clypeatum mork rodskivesopp
(og nerstAende arter) - Fig. 6, C 94, (M 119),
P 115
Hatten er 3-7 cm bred, kjeglef ormet-hvelvet-
utbredt med oftest butt pukkel, fibret - f int
ruglet, vanligvis ustripet, klebrig, oftest mork
grAbrun-sjokoladebrun, hygrofan. Skivene er
temmelig tettstilte, utrandete relativt
bredt tilvokste, bleike, siden rosa. Stilken er
kompakt, fibret, hovedparti brungrdrtt, bleik
overst og nederst. Hele soppen er utpreget
fast og kjsttfull; lukt og smak tydelig mel-
aktig.

Mork rodskivesopp vokser gjerne i store
mengder, i f lokker, knipper eller hekseringer
pA rikt jordsmonn. Den er vanlig i hager, par-
ker og lauvkratt, alltid under busker av Rosa-
ceae (rosef amilien), f .eks. Rosa, Sorbus,
Pyrus, Prunus, Crataegus. Slekten rodskive-
sopp huser trolig bAde saprofytter og mykor-
rhizasopp. Becker (1956) behandler F. clypea-
tum og nerstAende arter under arter av Rosa-
ceae og alm, som mykorrhizasopp, skjont
han rapporterer om funn av E. clypeatum
uten trer i narheten, hvor arten mA ha vokst
saprofyttisk. Artene i Rosaceae har neppe
ektotrof mykorrhiza (jfr. Bille-Hansen 1962,
Eckblad 1968). Det sannsynlige er heller at
disse soppartene lever saprofyttisk og er kje-
misk tilpasset det substrat som artene i

Rosaceae gir. Arten er trolig vanlig i lavere-
liggende strok og er rapportert nord til Salt-
dal. Mork rodskivesopp kommer forst noen
uker etter snasmelting, pA Ostlandet fra
midten av mai til slutten av juni. Den er spise-
lig, ifolge Michael et al. (1977) og Marchand
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Fig. 6. Entoloma clypeatum (mork rodskivesopp).
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(1973), men tilhorer et svert vanskelig arts.
kompleks hvor seinere oppdagelse av giftige
arter ikke kan utelukkes. Soppen likner svert
pA den mistenkelige E. lividoalbuln, som
kommer seinere i sesongen og som neppe er
sjelden. Kan ogsA forveksles med E. sinua-
tum (giftig rodskivesopp). Man bor generelt
advare mot A bruke rosasporete sopper til
mat.

Fem arter og en rekke former og varieteter ut-
gjor seksjon Nolanidea hos Noordeloos
(1981 ). Alle er vArsopper. Om de er gode arter,
kan diskuteres.

Andre arter i komplekset
E. aprile (aprilrodskivesopp) er mer tynnkjot-
tet enn E. clypeatum, tydelig kantstripet og
har uthult stilk. Den vokser alltid under alm,
og er eneste storre jordboende, norske art
jeg kjenner til som er knyttet til dette tre-
slaget. Noordeloos (1981) angir jevn over-
gang mot E. clypeatum og nevner muligheten
av hybridisering, eventuelt at taksonet bor
inngA under E. clypeatum. Sikre norske funn:
Ostfold (Weholt 1982), Oslo og Brunlanes.

E. sepium er stor og kraftig med hatt opp-
til 15 cm bred, olivenbrun og lysere enn
hovedformen av E. clypeatum og anlaper
gjerne tydelig skittenrsdt ved trykk og i mark-
ganger. En stor forekomst er kjent fra Bota-
nisk hage pA Toyen, Oslo (under Prunus).
Weholt (1983b) angir den f ra Ostfotd (med en
lengre diskusjon av arten).

E. niphoides er helt hvit og pigmentlos,
men ellers svart lik E. clypeatum. Den er tid-
ligere beskrevet som E. clypeatum var.
niveus. En hypotese om at det kan vere en
albinoform, er narliggende. Noordeloos
(1981) har observert den i form av sarskilte
hekseringer, men sammen med E. clypeatum
og E. sepium. Eneste norske f unn (Brunlanes)
ble gjort sammen med E. clypeatum var. defi-
bulatum (leg. Else Wiborg, det. Gro Gulden).
Det er tidligere kjent at en albinoform og
hovedformen av en art kan vokse sammen,
men f ra ulike mycel (jf r. Bendiksen 1980). Alle
de andre artene i komplekset er av Marchand
(1971, 1973) angitt som spiselige. E. nipho-
ldes angis derimot som giftig. Hvis dette er
riktig, og at det altsd er snakk om forskjeller i

kjemiske innholdsstoffer, kan albinohypo.
tesen vere gal.

En skal toravrig v@re oppmerksom p6 E.
saundersii. Den har velumrester og vokser
under alm. Forekomst i Norge er tvilsom. E.
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bahusiense, angitt fra Ostfold av Weholt
(1982), skal stA ner E. aprile og har en usik-
ker systematisk stilling (jtr. Noordeloos
1981).

14. Melanoleuca cognata vArmunkehatt -Fig. 7, C 144, G 566, M '135, P 45
Hatten er 4-10 cm bred, skjor, bredt hvelvet,
etter hvert avflatet til butt puklet, farge vari-
abel, oftest okerbrun, men kan ogsA anta gyl-
ne eller mer grAaktige f arger. Skivene er tett-
stilte, utrandete-avrundete, kremfargete,
siden dypt okergule-guloransje. Stilken er
noe oppsvulmet ved basis, tydelig langs-
gAende fibret, okerbrun-rsdbrun-grAbrun.
Uten lukt eller smak.

Arten er hittil lite kjent, men funnet spredt
i alle landsdeler. Den er neppe sjelden i hog-
boreal (subalpin) bjorkeskog, blant annet i

hogstaudevegetasjon, men synes her A kom-
me noe seinere. Arten er vidt utbredt i arkto-
alpine omrAder (Gulden & Lange 1971). Den
er funnet alt fra mai og fornyer seg sommer
og host. Middels god ifolge Marchand (1973),
men bsr neppe anbefales.

Kommentar: Munkehatt er en vanskelig
slekt, og f lere andre arter kommer ogsA rela-

Fig. 7. Melanoleuca cognala (vdrmunkehatt).
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tivt tidlig. M. cognata skilles f ra liknende
arter blant annet p6 den karakteristiske
skivefargen.

Videre folger en omtale av to arter registrert i

sanddynevegetasjon i Vest-Agder i mars.

Omphalina galericolor
Beskrivelse etter Hoiland (1977).

Hatten er 1,2-2 cm bred, f lat-navlet, tyde-
lig radierstripet, rodbrun til lys oker, sterkt
hygrofan. Sklvene er nedlopende, relativt
fjernstilte, oker-leirfarget. Sfi/ken er litt
lysere enn hatten. Uten /ukf eller smak.

Hoiland (1977) gjorde 4 funn av arten pd
Lista, Vest-Agder i mars 1973. Den vokste i

tett mosedekke av Tortula ruralis (hdrstjerne-
mose) og Ceratodon purpureus (veimose) i

skrinne, torre dyne-grasheier og pa etablert
marehalm-dyne. Romagnesi (1952) anga den
ogsA som tidlig vArsopp.

Psilocybe montana rodbrun f leinsopp
Hatten er 0,5-2 cm bred, halvkuleformet-
hvelvet, klebrig, kant svakt stripet, markt rsd-
brun, hygrofan. Skiyene er tilvokste, forst
bleikt grAbrune, til slutt svartbrune med fio-
lett skjer. Stilken er noe lysere enn hatten.
Uten /ukt eller smak.

Arten kan inngA i alle sesongaspekter.
Hsiland (1977) gjorde flere funn i mars-mai
pd Lista (her kalt P. muscorum, som imidler-
tid er en annen art (se Hsiland 1978)). PA Ost-
landet kommer den seinere - fsrst i tidlig
sommeraspekt. Soppen vokser alltid pd
mose. Den er vanlig og fins fra lavlandet til
hoyt opp i fjellet (Hoiland 1978).

De ulike vegetasjonstypene
Ut fra den kunnskap vi har i dag om vArsop-
pens okologi, er det bare mulig A presentere
grove vegetasjonsenheter.

Furuskoger er utviklet pd grunt jordsmonn
eller grove losmasser som holder ddrlig pd
fuktigheten og torker hurtig inn. VAraspektet
er derfor sparsomt utviklet. Eneste vanlige
art er Strobilurus stephanocystls (f uru-
kongfehatt). Forovrig kan en tinne Clitocybe
radicellata (vArtraktsopp). I lav- og lyngfuru-
skog er Clitocybe alt. metachroa typisk.

Granskoger har gunstigere fuktighetsfor-
hold, og skivesoppene har et langt rikere vAr-
aspekt, iallfall mengdemessig. I fattige typer
er Strobilurus esculentus (grankonglehatt)
svert taf lrik, Xeromphalina campanella
(stubberusthette) er vanlig, mens C/itocybe
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rad icel I ata (vdrtraktsopp), Ento lom a vern u m
(vdrrodskivesopp) og Mycena strobilicola
(konglehette) dukker opp hist og her. PA rik
grunn kommer Entoloma vernum (vArrad-
skivesopp) og E. hirtipes (snorodskivesopp),
enkelte dr i anselige mengder, serlig i ung-
skog. VArsoppfloraen pA fattig og rik grunn
gir et forskjellig inntrykk ogsA fordi det blant
ascomycetene f ins bdde noysomme og kalk-
krevende arter. Det er i barskogen vi finner
den typiske snokantfloraen.

Lauvskoger stdr ien helt annen stilling. De
er den forste tida etter snosmelting stort sett
tomme for skivesopp. Dette er tydelig illust-
rert hos Kristoflersen (1981) og Markussen
(1982). Collybia verna et ifolge Ryman (.1978)

en snokantart, og gamle eksemplarer funnet
av Tor-Erik Brandrud i Lunner 10. mai bekref-
ter dette. De typiske vArskivesoppene i lauv-
skog er Calocybe gambosa (vArfagerhatt)og
arter i Entoloma clypeatum (mork rodskive-
sopp)-komplekset, men begge er seine vAr-
arter. Flammulina velutipes (vintersopp),
som horer til vinteraspektet, kan fortsette d
fornye seg til utpd vArparten.

Myr. Kombinasjonen av voksested pA myr
og motstandsdyktighet overfor kulde synes
d mangle blant artene i lavlandet. Her er det
ingen tidlige vArsopper blant skivesoppene
som vokser pd myr, hvor oppvarmingen av
den fuktige torva tar lang tid. Det eneste en
kan finne er sm6 ascomyceter i familien
Sclerotiniaceae. Disse vokser pA planteres-
ter i overflaten, som varmes tidlig opp sam-
tidig som de holdes fuktige av myrvannet. I

fjellet kan derimot skivesopp opptre hyppig
ogsA i myr kort tid etter snosmelting (Pil6t &
Nannfeldt '1954).

Tidlig sommeraspekt
De enkelte artene
Ndr det gdr mot slutten for de tidlige vdrsop-
pene, fra ca. 20. mai og utover, dukker det
opp en rekke nye arter. Dette er for det meste
arter som har en lang sesong og fornyer seg
det meste av sommeren og hosten. Minst 7
arter kan imidlertid sies 6 vere typiske sein-
vdr-forsommerarter. Disse har sitt optimum i

slutten av mai og i juni og blir sparsommere
lenger ut i sesongen.

Agrocybe praecox vArAkersopp - C 56, D

342,N244,P169
Dette er en forholdsvis kjottfull art, leirbrun,
med msrkebrune skiver og ring. Den er vanlig
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pA kulturbetingete lokalitetersom beitemark,
hager, veikanter og hogstf later, men f ins og-
sd i lauvskog og kratt. Den er dessuten van I ig
i hogboreal (subalpin) sone og er rapportert
helt opp til 1200 m o.h. I lavlandet iSor-Norge
er det en typisk seinvdr-forsommerart, som
er sjelden A f inne etter 1. juli. Mot fjellet og i

Nord-Norge er den ogsd vanlig i juli-august.

Clitocybe sinopica maitraktsopp - C 614, D
136
Arten har en matt, men livlig rodbrun, svakt
traktformet hatt, jamnfarget stilk og krem-
fargete skiver. I motsetning til de tidlige
traktsoppene lukter den sterkt av mel. Den
har en vid okologisk amplitude og kan vokse
pA alt fra nAlestro i fattig furuskog til brann-
flekker, veikanter, grasvoller, hager og rike
lauvkratt. Den synes vanligst fra slutten av
mai-juni, men fornyer seg gjennom hele sopp-
sesongen. Arten er lorholdsvis sparsom,
men er funnet mange steder pA Ostlandet,
opp til og med mellomboreal sone, dessuten
enkeltfunn i Voss og Saltdal. Clitocybe sino-
pica er en lavlandsart som synes A ha en sor-
ostlig utbredelse.

Cort i nari u s eryt h ri n u s sommerslorsopp
Arten tilhorer den store og vanskelige under-
slekta lelamonia av slorsoppene og likner

som er det mest kjente navn innen et ytterst
vanskelig artskompleks. C. erythrinus er
imid lertid eneste sei nvAr-forsommerart i nnen
Telamonia og synes dessuten lett A kunne
skilles ut pA sine rundaktige sporer. Hatten er
morkebrun med svartbrunt sentrum, skivene
rsdbrune og stilken rosa-lilla. Arten vokser i

fattige og rike bar- og lauvskoger og er fun-
net en rekke steder pd Ostlandet. Den er sjel.
den 6 f inne, men er trolig vidt utbredt. Dette
er den tidligste mykorrhizasoppen i barskog,
og den starter allerede i siste halvdel av mai.

Kuehneromyces myriadophylla (K. vernalis)
vdrskjellsopp
Foruten K. m uta b i I i s (stubbeskjel lsopp) i n ne-
holder slekta Kuehneromyces ogsA denne
arten, som er forbausende lite kjent til tross
for at den er vanlig. Den er bare rapportert 6n
gang fra Norge (Gulden 1975). K. myriado-
phylla likner K. mutabilis, men er mindre og
mer tynnkjottet, har grovfibret, men ikke
skjellet stilk som er mark i nedre del, og dAr-
lig utviklet ring. Arten er lett 6 forveksle med
den farlig giftige Galeilna marginata (tlat-
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klokkehatt) som blant annet skiller seg ved
bedre utviklet ring og andre fargenyanser.
Kuehneromyces har dessuten sporer med
tydelig spirepore, noe Galerina mangler.
Arten er en typisk sein mai-juni sopp og kan i

larre forsommerperioder vere nermest
eneste vanlige art der den vokser pA rdtne
stubber som holder lenger pd fuktigheten
enn marka omkring. Utbredelsen er lite kjent,
men den er trolig vanlig.

Panaeolusater-P182
Dette er en liten f lekkskivesopp med marke-
brun, halvkuleformet hatt, 1-1,5 cm bred,
svartaktige skiver, og lysere, rodbrun stilk.
Den vokser pA neringsrik grasmark som
setervoller og jorder. En rekke smd svart-
sporete arter med liknende okologi dukker
opp alt f ra slutten av mai og fornyer seg hele
sesongen. P. ater ser ut til d vere den tid-
ligste av dem, og synes dessuten A ha sitt
optimum tidlig i sesongen. Den er hittil fun-
net fra hemi-mellomboreal sone i Akershus
og Oppland.

P h ol iot i n a aporos vAr-ri ngkjeg lesopp
Dette er en liten art med okerbrune farger.
Hatten er halvkuleformet-klokkeformet, og
stilken er forsynt med en tydelig hudaktig
ring som er stripet. Den vokser i bar- og lauv-
skog, ofte i yngre utviklingsstadier. Utbredel.
se er lite kjent, men den fins iallfall pd Ost.
landet, hvor den vokser pA kalkrik grunn i

slutten av mai og juni. OgsA flere andre
Pholiotina-arter dukker opp pa samme tid,
men funnene er for fA til A si noe sikkert om
sesongutvikling.

Stropharia percevalii (Psilocybe percevalii,
Stropharia magnivelaris) jonsokfleinsopp -Fig. 5
Arten har en hvelvet stre-okergul hatt med
hvite velumrester, tilvokste grdbrune skiver
som etter hvert blir svartbrune, og en oker-
farget stilk som er f int skjellet opp til den ut-
stAende ringen.

Hsiland (1978) angir den fra mai til juli i

Ost-Norge, og fra juli til august i Finnmark.
Arten er hovedsakelig knyttet til sandjord og
rAtnende ved i ore- og vierkratt langs storre
elver hvor den drar nytte av fuktigheten fra
flomvannet. Den kan ofte sees langt under
vann etter at nivaet har steget (Schumacher,
pers. comm.). Utbredelseskartet hos Hsiland
(1978) viser at den har en tydelig ostlig ut-
bredelse, og det er en av de storsoppene vi
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med sikkerhet kan kalle ostlig og som ikke er
knyttet til gran. Den f ins pA indre Ostlandet
(Hedmark, Oppland, Buskerud), Trondelag og
Nord-Norge.

De ulike vegetasjonstypene
Furuskoger. Et dArlig utviklet vAraspekt skif-
tes ut av et nermest manglende forsommer-
aspekt pA grunn av sterk opptorking. En art
som kan dukke opp, er Clitocybe sinopica
(maitraktsopp). Kalamees (1979) rapporterer
den til og med fra lavfuruskog i Estland, og
liknende funn kan kanskje gjores i Norge.
Fuktigere furuskoger kan imidlertid ha en
rikere forsommerflora i likhet med gran-
skogene.

Granskoger. Forsommertarke er et vanlig
fenomen, spesielt pA Ostlandet, og dette gAr
ogsA ut over granskogene, som i torre Ar kan
vere uten sopp i denne tida. I f uktige Ar kan
de ha en ganske rik forsommerf lora som tar
naturlig over etter vdraspektet. Forskjellen
mellom fattige og rike typer er mindre enn for
vAraspektet. Mange av artene er forholdsvis
indifferente med hensyn til nering. Her kan
trekkes tram Galerina calyptrata, Marasmius
androsaceus (lyngseigsopp), Micromphale
perforans (barnAlsopp) og Entoloma cetra-
tum (okerradskivesopp). En svart nerstien-
de art til sistnevnte, E. pallescens, som forst
ble rapportert f ra Norge av Noordeloos
(1980), inngAr muligens allerede i seinere del
av vdraspektet. Den er funnet i blAbergran-
skog og synes d ha samme okologiske krav
som E. cetratum. Det er imidlertid her snakk
om et kompleks av svert narstiende taksa
hvor artsrang kan diskuteres (se Weholt
1983b). Collybia dryophila (blek f lathatt) er
vanlig, ikke minst pd hogstflater der ogsA
Conocybe-arter (kjeglesopp) kommer tidlig. I

veikanter og pA forstyrret mark vokser /no-
cybe lacera (sandtrevlesopp). I likhet med
vAraspektet er ogsA tidlig sommeraspekt fat-
tig pd mykorrhizaarter, men i ldgurtgranskog
kan slorsoppen Cortinarius isabellinus kom-
me tidlig i juni.

En vanlig situasjon er at de nevnte arter
forsinkes til etter St. Hans og nedborrikere
tider, og at eneste substrat som er f uktig nok
for fruktifisering, er gammel ved og morkne
stubber. Nevnt er allerede Kuehneromyces
myriadophylla (vArskjellsopp). Tegesopp
(Oudemansiella platyphylla) er en ganske
vanlig junisopp som ofte fruktifiserer i en
ellers sopptom skog. Den vokser pA nedgrav-
de vedrester bAde i bar- og lauvskog. Mycena
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alcalina (luthette) synes konsekvent A vere
den av de mange hettesoppene som er tid-
ligst ute, ofte allerede tra20. mai iOslo-om-
rAdet. Tidlig er ogsA Mycena viridimarginata
(olivenbrun luthette). Omphalina ericetorum
(torvnavlesopp) kan unntaksvis ogsA inngA i

vAraspektet. Forovrig skal nevns Pluteus atri-
capillus (vanlig skjermsopp).

Det typiske torlap tor vAr- og forsommerut-
viklingen i barskog er svart forenklet illust-
rert i fig. 8.

Lauvskoger. Serlig fuktigere typer kan ha
en godt utviklet skivesoppflora allerede fra
slutten av mai. Fuktig lauvkratt og bekke-
kanter er det en mykolog ofte soker til i torre
oerioder. PA lauvved kan en blant annet f inne
Coprinus disseminatus (stubbeblekksopp),
C.micaceus (glimmerblekksopp), Hypho-
loma f asciculare (besk svovelsopp), Kuehne-
romyces mutabilis (stubbeskjellsopp) og
Mycena galericulata (rynkehette). Psathyrel-
la candolleana (hvit sprosopp) og Tubaria
furfuracea (pinnehatt) vokser ogsA pd jord.
Ellers kommer Paxillus involutus (vanlig
pluggsopp)allerede tidlig i juni i bdde bar-og
lauvskog. lnocybe patouillardii (vArtrevle-
sopp)omtalt av Dybhavn (1982)er svert sjel-
den i Norge.

PA grunn av at vAraspektet i lauvskog er
dArlig utviklet, er det grunn til A tro at en lauv-
skogskurve som tilsvarer fig. 4, vil bli mer
jevnt stigende, trolig med en mindre knekk
ogsA her pA grunn av torke.

Mskk og godt gisdsla mark. Her er ingen
tidlige vdrsopparter, men fra slutten av mai
dukker det opp en rekke smA morksporete
arter av slektene Coprinus (blekksopp),
Panaeolus (f lekkskivesopp) oS Psilocybe

o
!
o

o

o

o
o!

Sns- Var- Tidlis somer-
smelting aspekt aspeki

Fig. 8. Sopputviklingen i vdr- og tidlig sommer-
aspekt i barskog.

The development of mushrooms in spring- and
earlv summer season in coniferous lorest.
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(f leinsopp), dessuten Anellaria semiovata
(gjsdselringsopp) og Stropharia semiglobata
(sitronkragesopp). PA grasmark kan en finne
Agaricus campester (beitesjampinjong), Co-
prinus atramentarius (g16 blekksopp), Maras-
m i u s oreades (nel I iksopp), M e I a noleuca stri c-
tipes (sommermunkehatt) og Panaeolina
f oe n i sec i i (slAttesopp).

Myr. Myrene kan allerede i fsrste halvdel
av juni vere rike pA sopp, selv om artsrik-
dommen er liten. Dette er ofte tilfelle i tider
hvor marka omkring er uten sopp pA grunn av
torke, et forhold som kan vedvare utover
sommeren ved liten nedbsr. Fire arter opp-
trer i store mengder: Galerina paludosa (myr-
klokkehatt), Galerina tibiicystis, Omphalina
sphagnicola (torvnavlesopp) og Tephrocybe
palustre (myrgrAhatt). Sistnevnte opptrer i

rekker og ringer og er parasitt pd torvmose-
ne. Dette kommer til syne ved dode, bleike
Sphagnum-soner. Dessuten skal nevnes Om-
phalina ericetorum (torvnavlesopp) som kan
komme noe tidligere enn de andre artene.

Her er bare forsskt A trekke ut en del van-
ligere, typiske arter for tidlig sommeraspekt,
men det er mulig A finne mange flere, se
blant annet Weholt (1982, '1983a).

U like f ruktif iseringsmonstre
Som det framgAr av sesongdataene i det for-
utgAende, er vAr- og tidlig sommeraspekt en
grovinndeling av en rekke forskjellige, ikke
skarpt atskilte fruktifiseringsmsnstre. Disse
monstre skal kort oppsummeres med noen
typiske artseksempler.

1. Kun om vAren
a) Snskantarter

C I itocybe verm icu I a ri s
C. atl. metachroa
Collybia verna
Entoloma hirtipes
E. vernum
Mycena strobilicola

b) Arter som fruktifiserer noe seinere
Entoloma clypeatum

2. YAr + host
St rob i I u ru s escu lent u s
Xerom ph a I i n a ca m pa nel I a

3. Sammenhengende i hele soppsesongen
Melanoleuca cognata

4. Optimum pA forsommeren
Agrocybe praecox
Kueh ne romyces myriadophy I I a

Btyttia 4279-93; 1984

5. Sammenhengende fra forsommeren og
utover
Collybia dryophila
Entoloma cetratum
Paxillus involutus
Stropharia sem iglobata

6. Vinter og noen ganger vAr
Flammulina velutipes

Utredningen av de to sesongaspektene med
hensyn til artenes okologi og utbredelse er
ennA i sin spede begynnelse i Norge, og det
forventes mye ny okologisk kunnskap og
mange nye prikker pA kartet i Ara som kom-
mer. Det vil helt sikkert ogsA komme til flere
arter. Det viser funnene av Clitocybe atf.
metachroa. en vArart vi bare har vert klar
over i kort tid.

Jeg vil rette en takk til Tor-Erik Brandrud og
Klaus Hoiland for kritisk gjennomlesning og
gode rAd med manuskriptet og til Rune Hal-
vorsen og R.A. Vinter for sprAklig kritikk av
Summary.

Summary
This paper presents the agaric f lora of spring
and early summer in Norway. The purpose of
a division into seasonal aspects carried out
by many authors is to obtain a practical
grouping of fungi according to their time of
bearing fruit bodies. In Norway it is practical
to make a division into one vernal and one
early aestival aspect. The vernal aspect con-
sists of two ecological groups. The f irst con-
sists of species growing at the edge of melt-
ing snow. In this group, 11 species are re-
presented. These are: Clitocybe radicellata,
C. vermicularis, C. all. metachroa, Collybia
verna, Entoloma hirtipes, E. vernum, Mycena
strobilicola, Strobilurus esculentus, S. ste-
phanocystis, S. tenacellus, and Xerompha-
lina campanel/a. Some vernal species fruit
some time fater. These are: Calocybe gam-
bosa, Entoloma clypeatum and closely re-
lated species, and Melanoleuca cognata.
Key and descriptions of the 14 species
mentioned are given. The literature shows
that the difference between the vernal agaric
flora of Scandinavia and other parts of the
world may be great.

Most of the vernal agarics disappear in
June, but some of them reappear in the
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autumn. The early aestival aspect consti-
tutes species that start fruiting ultimo May

- primo June. Most of them have a long
fructification season lasting most of the
summer and autumn. A special report is
given of seven species having their optima in
early summer. These are Agrocybe praecox,
Clitocybe sinopica, Cortinarius erythrinus,
Kuehneromyces myriadophylla, Panaeolus
ater, Pholiotina aporos, and Stropharia per-
cevalii.

For both of these aspects a report of the
agaric flora in different vegetation types is
given. The vernal agaric f lora varies, both as
regards moisture and nutrient requirements.
Many early summer species, however, do not
have special demands for nutrients. For both
of these aspects there is a large difference
between coniferous and deciduous forests
(Fig. 8). Most species growing at the snow
edge prefer coniferous forests, but there is
often a distinct decrease in the number of
species after the vernal period comes to an
end. In mires agarics do not appear until the
early summer period.

Finally, various fruit-bearing patterns for
species belonging to the spring and early
aestival periods are divided into groups.
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O.A. Hoffstads innsamlinger av
ballastplanter, sarlig i Haugesund
og Sandefjord
Collections of ballast plants
mainly from Haugesund and

by O.A. Hoffstad,
Sandefjord

Tore Ouren

Geograf isk Institutt
Norges Handelshoyskole
5035 Bergen-Sandviken

Skolebestyrer Olaf Alf red Hof fstad (fodt
1865) tilhorte den generasjon av botanikere
som var aktive oA en tid da seilskutene ennu
spilte en betydelig rolle i skipsfarten mellom
Norge og utlandet. Seilskipene som kom til
norske havner for A hente trelast og andre
eksportvarer, bragte med seg ballast av jord
eller sand, som kunne inneholde betydelige
mengder trs. PA de store ballasthaugene ved
lasteplassene langs vAr kyst vokste det f rem
en rekke f remmede planter t ballastplanter,).

Hoffstad f ikk trolig sin forste kontakt med
ballastplanter i Trondheim som gymnasiast.
I en liste sendt til Botanisk Museum ved Uni-
versitetet i Oslo anlarer han funn av Meli-
lotus oflicinalis (lagesteinklover) i 1882 .i
llsvigen ved Trondhjem, sandsynligvis paa
ballast,. Han antarer ogsA Camelina sativa
(dodre) (paa ballast paa Bralaren i Trond-
hjemu. Fra hans opphold i Oslo i studietiden
har jeg i de offentlige herbarier bare funnet
en enkelt innsamling av ballastplanter: Pha-
laris canariensis (kanarigras) (paa ballast i

Christiania 1887".
Serlig i 1870-90-arene ble ballastplasse-

ne i Norge besskt av mange botanikere som
samlet ballastplanter i store mengder. Bal-
lastplassene i Gronlien i Oslo, Aren i Fred-
rikstad og Malmo i Mandal stod i en serstil-
ling (Ouren 1959, s. 104) med hyppige besok
av botanikere Ar etter Ar. Andre ballastolas-
ser kunne vare mindre pAaktet, som i Hauge-
sund, hvor det knapt var registrert noen bal-
lastplante fsr Hoffstad kom dit som larer pA
middelskolen i 1889.

94

Ballastplanter i Haugesund
I Haugesund fant Hoffstad en rekke planter
upA ballastu i Arene 1890-93. I enkelte tilfel-
ler er finnestedene ogsA narmere angitt,
som for Cichorium intybus (sikori): uRisoen
ved Hgsd. (indfort med ballast)' (Hoffstad
1892, s. 55). Finnestedet mA vere Ballast-
kaien pA Rissya, hvor sikori ogsA ble funnet
av Helga Eide Parr (Herb BG).

Ballastplassen pi Risoya er nermere om-
talt av Hoffstad (1892, s. 55) i forbindelse
med Matricaria matricarioides (tunbalder'
brA): .PA flere steder ved Haugesund. Det
ene f indested er en gammel ballastplads pd
Rissen, hvor der ikke pA mange dr har veret
henlagt ballast; her vokser planten i stor
mAngOe.D

Like nedenfor Middelskolen, hvor Hoffstad
hadde sin arbeidsplass, lA Haugeverven pA

Hasseloya. Her ble trolig ballast bragt pd
land i forbindelse med kjslhaling (Ouren
1980, s. 149). Hoffstad var usikker pA om
fremmede planter han fant pA verftet var
kommet med ballast. Om lokalitetenlor Lepi'
dium ruderale (tevkarse) stAr det pA herbarie-
etiketten uVerftet i Haugesund (Ballast?) Vl
1890' og i Hoffstad ('1892, s. 41): <Et par ste-
der ved Hgsd., i alle fall pA det ene sted (Ris-
aenl indtart med ballast.u Hoffstad (1895, s.
50) antarer ogs| Trifoliun dubium (museklo-
ver) fra uVerftet i Haugesund (if. B. Mos-
gren)D.

Ballastplantene som Hoffstad fant i Hau'
gesund i 1890-Arene, kan ordnes i fire grup-
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per etter den grad artene var etablert i Norge.
Gruppe 1 omfatter de arter som ogsA fantes
som opprinnelig viltvoksende i Norge. uHjem-
lige" arter som opptrer pA ballast, kan enten
vere kommet dit pd "naturlig" vis fra om-
givelsene, med ballast fra en annen norsk
havn eller med ballast fra utlandet. Atriplex
littoralis (strandmelde), som ble funnet upA
ballast ved Haugesund" italge Hof f stad
(1892, s. 39), opptrer vanlig pi strandkanter
fra Oslofjorden til Kristiansand. PA Vestlan-
det er den visstnok bare funnet p6 kulturpA-
virkete lokaliteter, og det skulle vare rimelig
A anta at den er kommet med ballast fra ut-
landet til Haugesund.

Gruppe 2a omfatter ballastplanter som ble
naturalisert og viderespredt enkelte steder i

Norge. Et par av artene som ble funnet pA
ballast i Haugesund i 1890-Arene, Descurai-
nia sophia (hundesennep) og Erodium cicu-
tarium (tranehals), syntes allerede den gang
6 ha sldtt rot noen steder i indre fjordegner
pi Vestlandet. Andre av denne gruppe bal-
lastplanter var ennu sjeldne pA Vestlandet,
hvor de vesentlig opptrddte som ballast- eller
molleplanter. Et typisk eksempel kan vere
Echium vulgare (ormehode, tig. 2), som tid-
ligere var funnet pi ballast i Kristiansund og
i Bergen. Ellers opptrAdte planten pd Vest-
landet bare ved maller og tilfeldig i kunsteng.
Etter hvert ble Echium og andre av de gamle
ballastplantene som Matricaria matricario-
ldes (tunbalderbrA) og Solanum nigrum
(svartsotvier) spredt pA andre mAter og er i

dag vel etablert pd Vestlandet.
Gruppe 2b omfatter ballastplanter som

vanligvis ikke spredte seg sarlig langt, men
som holdt seg lenge ved eller ner enkelte av
de gamle ballastplassene. Av disse ble
E u ph orb i a pep I u s (byvortemetk) (tig. 1), D i p I o-
taxis muralls (mursennep) (fig. 3) og Mer-
curialis annua (ugrasbingel) f unnet pA ballast
i Haugesund i 1890-Arene. Ingen av disse er
senere gjenfunnet i Haugesund,men Euphor-
bia peplus finnes ennu f lere steder pA Vest-
landet i gamle haver og dukket opp igjen pA
gammel ballast i Kristiansund etter graving
av en groft i 1970-Arene.

Gruppe 2c omfatter utilfeldige" arter eller
<efemerofytterD som dukker opp et enkelt Ar
og forsvinner igjen. Enkelte av disse ballast-
plantene forsvant for godt i Norge da seil-
skipsfarten og tilforslene av ballast opphor-
te. Andre ballastplanter dukket senere opp
igjen som molleplanter etc. Ingen av de util-
feldige, fremmede arter som Hoffstad fant
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Fig. 1. Byvortemelk (Euphorbia peplus) (tegning
Klaus Hoiland).

Euphorbia peplus (drawing Klaus Hsiland).

pd ballast i1890-6rene iHaugesund, er
senere gjenfunnet her.

O.A. Hoffstad reiste f ra Haugesund i 1892.
Lektor Fredrik Lange, som vokste opp i Hau-
gesund, samlet som gymnasiast og ung stu-
dent et stort antall ballastplanter i sin hjem-
by, serlig i 1902 og 1903. Forsvrig ble det re-
gistrert fA ballastplanter i Haugesund.

Ballastplanter i Vestfold
O.A. Hoffstad kom til Sandefjord hosten
1882 som larer og senere bestyrer ved den
kommunale hayere almenskole. Han begyn-
te snart A undersske f loraen omkring sitt nye
arbeidssted, og nesten alt som er kjent av
ballastplanter fra Sandefjord stammer fra
Hoffstads innsamlinger (Ouren '1979, s. 152).

Fra sin tid i Haugesund mA Hoffstad ha
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Fig. 2 Ormehode (Echium vulgare) (akvarell av Miranda Bodtker).
Viper's bugloss (Echium vulgare) (water colour painting by Miranda Bsdtket)
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Fig. 3. Mursennep (Diplotaxis muralis) (tegning
Klaus Hoiland).

Diplotaxis muralis (drawing Klaus Hailand).

bragt med seg erfaring om opptreden av
fremmede planter pA skipsverftenes tomter.
Fra gammelt av var der lokalisert tre skips.
verft innerst i Sandefjordsbukten: Kamfjord,
Rod (senere Framnas) og Stub. I tillegg til
skipsbygging var de alle beskjeftiget med re-
parasjoner og kjolhaling, som forte til at bal-
last ble bragt pd land fra skuter som skulle
kjofhales (Ouren 1980, s. 147 og 149).

Hoffstads herbariemateriale og hans lister
over plantefunn 1893-96 (Bot.Mus., Univ. i

Oslo) gir opplysninger om funn av ballast-
planter pA de enkelte verft i Sandefjordsom-
rAdet.lett tilfelle har han ogsA angitt ballas-
tens opprinnelse, og listen nedenfor omfat-
ter arter funnet pA Framnes pr. Sandefjord
(fig. 4) pd ballast fra Belfast i 1895. Tallene i

listen angir en gruppering etter den grad
artene var etablerte i Norge, pA tilsvarende
mdte som i kapitlet om Haugesund.
'l Aiuga reptans (krypjonsokkoll)
1 Teucrium scorodonia (f irtann)
2b Diplotaxis muralis (mursennep)
2b Coronopus didymus (ramkarse)
2b Potentilla reptans (krypmure)
2c Euphorbia exigua (smAvortemelk)

Ballasten fra Belfast ser ikke ut til A ha bragt
noen spesielle arter inn til Sandefjord. De
innforte artene er alle vanlige pd de Britiske
syet og i Vest-Europa ellers, enten spontane
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eller naturalisert der, som Diplotaxis muralis
(opprinnelig tra Sar- og Sentral-Europa) og
Coronopus didymus (f ra Sor-Amerika).

Blant plantene funnet pA Framnes pA bal-
last f ra Belfast var to arter som er viltvoksen-
de i Norge (gruppe 1). Aiuga reptans regnes
for A vere virkelig viltvoksende i Nordmarka
og Nittedal ner Oslo, og f innes ellers noen
steder forvillet fra haver. Sandefjord er det
eneste sted i Norge hvor den er funnet pA

ballast, men den er ikke gjenf unnet her siden
1896. Teucrium scorodonia er viltvoksende
innen et begrenset omrAde pA Sorlandet. Ut-
bredelseskart hos Fegri (1960) viser noen fA
antropogene lokaliteter utenfor dette om-
rAdet, herunder Sandefjord (f unnet pA ballast
av Hoffstad) og Tvedestrand, hvor planten
ifolge Lynge ('1912, s. 85) var funnet pA bal-
last pA Risoya. Teucrium er ikke gjenfunnet i

Sandefjord siden 1896, mens den pA Risoya
holdt seg i hvert fall frem til 1939.

Hoffstad angir ogsA noen arter funnet pd
Framnes pA ballast uten 6 prave pA A angi
bal lastens oppri nnelse:

2a Solanum nigrum (svartsotvier)
2a Veron ica pers ica (orientveronika)
2c Coronopus squamatus (krAkekarse)

PA Framnas fant han ogsA Suaeda maritima
(saf tmelde) pA ballast. Denne er vi ltvoksende
og sA vanlig pA sandig havstrand i Sande-
fjorddistriktet at den i hvert fall ikke er noe
nytt element i floraen.

Hoffstad har ogsA botanisert pA andre
skipsverft i Sandefjorddistriktet og angir fol-
gende arter funnet pA Kamfjordverftet (K)og
pA Stubs verft (S) pA ballast i 1895:

2a Anagallis arvensls (nonsblom) K
2a Veronica persica (orientveronika) K
2b Euphorbia peplus (byvortemelk) K
2b Mercurialis annua (ugrasbingel) K
2c Coronopus squamatus (kr6kekarse) S

Disse er alle arter som hovedsakelig kom
med ballast til vdrt land.

For de f leste av Hoffstads f unn av innforte
arter pA skipsverftene i Sandefjord stAr det
spesielt angitt pA herbarieetikettene at de er
funnet pA ballast. Et unntak er Matricaria
matricarioides (tunbalderbrd) lra Brydes
varft i '1893, som vel i alle fall kom sjoveien
til Sandefjord. TunbalderbrA spredte seg
raskt fra obrohodene", og for Sandefjord
foreligger det funn f ra 19'10 som viser at den
da hadde nAdd frem til byens sentrum.

For noen fd av Hoffstads plantefunn pA
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Fig. 4. Rodsverven ((Framnes Skibsverft,) .1879 (skisse av Gerhard Mun
Radsverven ("Framnas Whart") 1879 (sketch bv Gerhard Munthe).

ballast i Sandefjord stAr ikke lokalitetene
narmere angitt, og det foreligger ingen opp-
lysninger om hvor det mette vare lagt opp
ballast i distriktet utenom skipsverftene.
Sannsynligvis har ballasten i vesentlig grad
holdt seg innen skipsverftene og ble i liten
grad spredt utover byen som fyllmasse etc.
Dette kan delvis forklare at det ble funnet sA
fA ballastplanter i Sandefjord i tiden etter
Hoffstads undersokelser i 1893-96.

Hoffstad selv hadde formodentlig ikke
sett det som en prioritert oppgave A fortsette
undersokelsen av ballastf loraen iSandefjord
i Ar etter Ar. Det er dog ikke utelukket at Hof f-
stad ogsi etter 1896 kan ha gjort enkelte inn-
samlinger av ballastplanter som gikk tapt da
hans herbarium brant i 1915.

Det foreligger ogsA lister f ra Hoffstad over
planter f unnet pd ballast i Tonsberg i 1894-
96 (Bot. Mus., Univ. i Oslo), de f leste belagt
med herbarieeksemplar. Herfra forelA alle-
rede rikelige innsamlinger av ballastplanter
fra 1880-6rene ved C. Holtermann, N. Bryhn,
H.H. Gran, O. Prestrud m.fl. Ingen av disse
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ballastplantene er angitt A skulle vokse pA

skipsverf tstomter. Noen planter registrert f ra
uTonsberg pA ballast' kan imidlertid vare
f unnet pA Notteroy ved Fagerheim, en offent-
lig ballastplass gjennom mange Ar hvor det
ogsA ble drevet kjolhaling ved skipsverftet
(Ouren 1979, s. 148).

Hoffstads ballastplanter fra Tonsberg var
stort sett arter han ogsA hadde funnet i San-
defjord. Blant (nyeD var Heracleum sphondy-
lium (kyslbjannkjeks) som i Norge er viltvok-
sende i kyststrok f ra SkAtoy til Sunnfjord. I

Tonsberg var den nok kommet inn med bal-
lasten, sannsynligvis fra utlandet.

Hoff stad besokte ogsA Larvik, og hans vik-
tigste funn av innforte arter derfra er publi-
sert av Blytt (1897). Bare for Diplotaxis tenui-
lolia (steinsennep) var anfsrt at den var f un-
net pA ballast.

Ballastplanter f ra andre distrikter
Somrene 1896 og 1897 dro Hoffstad pA sti-
pendiereise til kysttraktene av Trondelag

t he).
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(Hoffstad 1900). Underveis passerte han
Trondheim, hvor en innsamling av Brasslca
elongata (svartehavskAl) "pA ballast '1896'

tyder pA at han besskte ballastplassen der,
som han kjente fra sin tid som gymnasiast.

Hoffstad var ellers en vidt bereist mann.
og ifolge Christophersen ('1943, s. 'l2g) skal
han selv ha skrevet: ul Norge er det meget fd
herreder hvor jeg ikke har vart.r I sine yngre
Ar gjorde han en innsats ved A finne f rem til
nye lokaliteter for ballastplanter. Senere f ikk
han sd mange oppgaver at bessk pi ballast-
plassene dpenbart kom i bakgrunnen.

Summary
The schoolmaster O.A. Hoffstad, born in
1865, belonged to the generation of botanists
who was active in the era of sailing ships,
when alien plants invaded the country in bal-
last thrown ashore from ships which arrived
from abroad to load at Norwegian ports.

From 1889 to 1891 Hoffstad lived in Hauge-
sund in Western Norway. Here he collected
the f irst alien plant on ballast ever recorded
at this location. Probably he also realised
that shipyards could be possible localities
for ballast plants. At any rate, after he settled
in Sandefjord in 1882, he investigated the
ballast plants at the shipyards close to his
new place of residence. In one case he
managed to identify the origin of the ballast
(Belfast).
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Nyfunn

Fsrste funn av hjortetunge - Phylli.
tis scolopendrium - i Rogaland
PA en tur pA Rennesoy i Ryfylke i februar,
kom jeg over en liten tue med den sjeldne
bregnen hjortetunge.

Dette plantefunnet er serlig interessant i

en plantegeografisk sammenheng. De tid-
ligere funnene er alle f ra de ytre kyststrok pd
strekningen Kristiansand - Mitloy. Det har
vert en luke innen dette omrdde mellom

Bomlo og Mandal hvor bregnen ikke har vert
funnet. Fegri skriver i Coast plants, 1960 om
hjortetungen: (there must be many more
potential habitats for it.u Funnet pA Rennes-
ay er med pA A oppfylle Fegris forutsigelse.

Planten ble funnet i februar, og p€r den
tiden av Aret er det vanskelig A fA et f ullsten-
dig bilde av vegetasjonen i omrAdet. I en
senere artikkel vil jeg derfor komme tilbake
til plantesamfunnet bregnen vokser i.

John lnge Johnsen

Rebus

Losning pA rebus i hefte 1, 1984:

1. Veitistel. 2. Barneaye.3. Bo(r)e eller tann-
rot.

1i
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Smdstykker

Arsmelding 1982 for Fondet til
dr.philos. Thekla Resvolls minne
Fondets styre har i 1983 hatt folgende sam-
mensetning: Cand.real. Olav Balle, Jord-
registreringsinstituttet, As (oppnevnt av
Norsk Botanisk Forening), provisor Hanne
Melver, Oslo (oppnevnt av Norges Apoteker-
forening og Norges Farmaceutiske Fore-
ning), amanuensis Kari Henningsmoen, Uni-
versitetet i Oslo (oppnevnt av Kirke- og un-
dervisni ngsdepartementet).

De disponible midler for 1983 er ikke ut-
delt.

Ny anvendelse av tobakksplanten!
Fra Institutt for Molekylar Cytogenetik i Lund
er det fremlagt en avhandling i siste hefte av
arvelighetstidsskriftet uHereditas, som viser
nye muligheter innen botanikken. I tekst og
fargebilder dokumenteres en vellykket be-
f ruktning mellom cellevegglose tobakks-
planteceller (protoplaster) og humane sper-
mier. Liknende forsok mellom gulrotceller og
humane kreftceller der vanlige somatiske
kjerner smeltet sammen, ble utfort i slutten
av'1970-Arene.

Det nye er nA at man har benyttet en hu-
man kjonnscelle. For at cellehybriden skal
vere levedyktig mA plantekomponenten tAle
vekst ved relativt hoye temperaturer (dvs.
mer enn 30 'C). Ved det samme instituttet er
det tidligere fremstilt cellehybrider niellom
korgplanten Haplopappus gracilis (n = 2 kro-
mosomer) og humane kreftceller. Hybridcel-
lene var i live i noen fA dager.
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Forskergruppen pApeker at det ikke er noe
udramatisk" i eksperimentene. Mennesker
har noen gener som er vanlige ogsA i planter,
og planter inneholder adskillige gener som
man tidligere antok var typiske for dyr og
mennesker. Visse olanter inneholder sAledes
gener for hemoglobinsyntese. Man har tid-
ligere lykkes A fremstille voksne tobakks-
planter fra enkeltceller i kultur. Om de nye
cellehybrider ved forbedret teknikk skulle
kunne utvikle seg videre, vil resultatet sann-
synligvis bli en noksA ordiner tobakksplante
med eventuelt noen humane gener inkorpo-
rert i kjernene. For oss ikke-rokere kunne det
kanskje vere h6p om inkorporasjon av to-
bakksgener hos sterkt (nikotinhungrigeu per-
soner i en ikke alt for fjern fremtid.

Morten M. Laane
Botanisk institutt, pb. 1045
Universitetet i Oslo
Blindern
Oslo 3

Databehandling i biogeogralisk
forskning
Europgan invertebrate survey (ElS) er en sam-
arbeidsorganisasjon som blant annet prover
A oppmuntre enkeltlandene til a lage biolo-
giske databanker. Det legges vekt pd A ens-
rette metoder slik at ogsA supranasjonale re-
sultater lett kan hentes ut.

I tilknytning til de interne E|S-moter arran-
geres ofte Apne symposier. | 1984 vil det i til-
knytning til et E|S-mote i Linz i Osterrike bli
arrangert en "workshopn med tittel rrCom-
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puters in biogeographyr, i tiden 17.-20. sep-
tember.

Norge er et tilbakestAende tand n6r det
gjelder databanker for planter og dyr. Enkelte
institusjoner har sAvidt begynt, men det er
sparsomt med nasjonale prosjekter. Denne
(workshop,' vil samle meget av Europas eks-
pertise pA dette felt. Flere opplysninger kan
fAes ved henvendelse til Prof. Dr. E.R. Reichl

som er hovedansvarlig for arrangementet,
adresse lnstitut fUr Informatik, Johannes
Kepler UniversitAt, A-4040 Linz.Auhof, Aust.
ria, eller eventuelt til undertegnede.

Dosent Jan Okland
Avdeting for limnologi,
Universitetet i Oslo
PostDoks 1027 Btindern
Osto 3
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Bokanmeldelser

Wischmann, Finn: Norsk fargeflora, Tredje
utgave. 273 s., derav 111 s. fargeillustrasjo-
ner (av ialt 869 arter) av Bjorn Ursing og Bjorn
Gidstam, med kort tekst (beskrivelse, oko-
logi, utbredelse) pA motstAende side. NKS-
forlaget 1982.

Dette er tredje utgave av Norsk largellora,
som er en oversettelse og bearbeidelse av
14. utgave av Bjarn Ursings Fdltllora, revidert
av Hans-Erik Wanntorp og utgitt 1981. Farge-
illustrasjonene er felles for den svenske og
norske utgaven. Det er nA ca. 30 Ar siden
Bjorn Ursings feltflora forste gang kom ut i

Sverige. Siden da har den vert solgt i '14 ut-
gaver og hundretusener av eksemplarer ital-
ge Wanntorp, som ogsA hevder at den sam-
men med Syenska Vdxter har hatt en veldig
betydning for plantekunnskapen i Sverige
hvor tallet pd amatorer langt overstiger det vi
har i Norge.

I bAde den svenske og norske utgaven er
det gjennomgripende forandringer i forhold
til eldre utgaver. Det viktigste er at karspore-
plantene er kommet med. Dessuten er fami-
liene nA ordnet som iden nylig fullforte Flora
Europaea (eller i Lids flora), bortsett fra at de
enfrsbladete er stilt foran de tofrsbladete,
som i skandinaviske floraer ellers. Det latin-
ske navneverket folger moderne floraer. Det
er ellers 42 nye f igurer, og med tillegg av 46
arter karsporeplanter, er ialt 869 arter avbil-
det. Av disse er 47 ikke funnet i Norge, men i

den norske utgaven er det dessuten beskre-
vet eller nevnt 200 arter i tillegg, slik at i alt
1020 norske arter er avbildet eller omtalt.

Til forskjell fra den svenske utgaven, har
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Norsk fargeflora 2 bestemmelsesnskler, idet
Linn6s seksualsystem med fordel er beholdt
som i eldre svenske utgaver. Nsklene er kort-
fattete, og gdr ofte bare ned til familie eller
slekt, og en mA ta figurer og beskrivelser til
hjelp for A bestemme til art. De f leste f igurer
er fra gamle utgaver, men gjengivelsen i tryk-
ken er bedre nA enn tidligere. De holder der-
for stort sett mAl, selv om de er smA og ikke
kan mAle seg i trykk og detaljer med illustra-
sjoner i mange moderne fargef loraer. En stor
f ordel ved bestemmelsesnokler er at en larer
morfologi og terminologi, og A veie karak-
terer, ved A bruke dem. Dette er delvis avhjul-
pet ved at Wischmann har laget en botanisk
ordliste over morfologiske og andre termer
av interesse, med henvisninger til 4 plansje-
sider pA omslaget. Dette er et stort pluss i

forhold til den svenske utgaven. Kapitlene
om karplantenes inndeling og om plantebe-
stemmelser er ogsA nyskrevne og klarere, og
meget informative.

SprAket i Norsk f argellora er konservativt.
Familienavn som Rubladete og Skjermblom-
strede for rublad- og skjermplantefamilien
brukes sjelden nA i faglitteratur og undervis-
ning. Snemyrull og blekvier lyder uvant, men
diftongen er beholdt i steinnype og beinurt
som ansees som brukbare. vel dokumenterte
populernavn. De nye navnene vArorchis og
narrorchis er innfsrt fordi disse ikke har
hdndflikete rotknoller som marihAndartene
har, dessuten er hyllemarihAnd innfort for
sostermarihAnd. Eiternesle, knappsoleie,
tyskAl og reveklo er vellykkete, alternative
navn som en sjelden ser i floraer, for smA-
nesle, ballblom, skvallerkdl og rundbelg. Flo-
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raen utmerker seg ved nesten ikke A ha trykk-
feil. Det er visstnok funnet to.

Alt i alt er dette blitt en hendig og innholds-
rik bok, hvor en har funnet en meget heldig
losning pA ulike krav en bor stille til en god
feltflora. Framfor alt er det en grundig gjen-

nomarbeidet bok.
fremste eksperter
og floraen er den
bruk i Norge.

Forfatteren er en av vdre
pA Norges hayere planter,
avgjort beste fargeflora til

Sverre Lakken

Nils Chr. Stenseth/
Thore Li€ (reo.)

EVOLUSJONS.
TEORIEN

Status i norsk lorskning
og samlunnsdebatt

Norske vitenskapsf olk skri-
ver om Darwin og evolu-
sjonsteoriens stilling - dens
historie, betydning innen
paleontologi, biologi, sosio-
biologi, forhold til kristen-
dommen m.m.

Kr. 195,-

GYLOENDAL

104 Blyttia 42:103-104; 1984



Norsk Botanisk Forening

Hovedforeningens Arsmelding 1 983
NBF hadde pr. 31.12.1983 i alt 974 medlem-
mer, derav 69 livsvarige, 812 A-medlemmer
og 93 B-medlemmer.

Styret har hatt folgende sammensetning:
Olav Balle (Vestlandsavd.) fung. formann,
@yvind Rustan (Ostlandsavd.) sekretar, Finn
Wischmann (Ostlandsavd.) kasserer, Per
Arvid Asen (Sorlandsavd.), Sverre Bakkevig
(Rogalandsavd.), Eli Fremstad (Vestlands-
avd.), Bjorn Sether (Trondelagsavd.) og Arve
Elvebakk (Nordnorsk avd.). Medlemskarto-
teket har vert ved Trondelagsavd. fram til
oktober og ble deretter overtatt av kassere-
ren. Redaktor for uBlyttiau har vert Finn-Egil
Eckblad.

I lopet av Aret har NBF avgitt uttalelser i

naturvernsaker av forskjellig slag. Hoved-
styret holdt mote'19. september i Oslo. Virk-
somheten har ellers vert konsentrert til de
enkelte lokalavdelingene.

8.-14. april. Rapport fra ekskursjon
til Kreta
OgsA i 1983 inviterte Didrik Klyve tit syden-
tur, denne gang til Kreta. Absolutt et sted for
opplevelseshungrige naturelskere med sans
ikke bare for botanikk, men ogsA for arkeo-
logi og andre kulturelle fenomener. Karl Vibe
Milller var med som arkeologisk sakkyndig.

Den fsrste dagen, 8. april, tok vi det lett,
med en kort spasertur fra hotellet, El Greco,
til den lille, sjarmerende landsbyen Pigi med
smA tavernaer og "middelalderskeu butikker.
Vi brukte mesteoarten av turen til 6 demonst-
rere kulturplanter og jordbruk i Middelhavs-
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omrAdet, siden ruta gikk gjennom nydelige
oljelunder, appelsinplantasjer og vingArder.
Av nevneverdige planter sA vi bl.a. Anemone
coronaria, Trifolium unif lorum. T. tomento-
sum, Tetragonolobus purpureus, Psoralea
bituminosa, Oxalis pes-caprae (et vakkert,
men h6plost ugras fra Sor-Afrika), Linum
bienne, Thymelaea hirsuta, Convolvulus al-
thaeiodes, Borago officinalis, Anchusa azu-
rea, Prasium maius, Phlomis lanata, Eckbal-
lium elaterium (sprayleagurk), Tragopogon
porrifolius, Arundo donax (kjemperor), As-
phodelus microcarpus, Gynandiris sisyrin-
chium, Gladiolus segetum, Scorpiurus muri-
catus, Anacamptis pyramidalis, Serapias
pseudocordigera. Mest oppsikt vakte nok
trolldomsplanten Mandragora autumnalis
(alrune eller mandrake), som oppviste bdde
blomster og ber. Denne er faktisk ganske
vanlig pA Kreta, til tross for hardnakket inn-
samling i de fleste middelhavsland.

9. april tok vi busstur i fjellet. Dette var en
kombinert botanikk- og kulturutflukt, der vi
besA tradisjonell spinne- og vevkunst i Ano-
gia og pottemakerkunst i Margarites. Forste
stopp var i landsbyen Axos, hvor vi i ei berg-
skorte sA f lotte eksemplarer av den gule lilje-
planten Asphodeline lutea. OmrAdet rundt
Anogia er botanisk interessant, fordi det lig-
ger hoyt, 800 m o.h., og derfor huser en sub-
mediterran f lora med alpine trekk. Dessverre
rakk vi ikke d se sd mye av dette. Foruten vdre
hjemlige representanter Erophila verna (vAr-
rublom), Ranunculus f icaria (vArkAl) og Gera-
nium lucidum (blankstorkenebb), noterte vi
bl.a. Saxifraga rotundifolia, Arisarum vul-
gare, Lloydia graeca, Sarcopoterium spino-
sum, Euphorbia carachlas, E. acantotham-
nus - ikke spesielt alpine arter, men med
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unntak av de to forste er dette meget typiske
arler i hayereliggende, larre og eroderte om-
rdder pA Kreta. Ved Margarites, i lavlandet,
sA vi to flotte f lueblomster, Ophrys lutea og
O. scolopax.

10. april var vi ogsA kulturelle. Turen star-
tet med det obligatoriske bessket i museet i

Herakleon. Dette vakte berettiget interesse,
og egentlig inneholder ikke museet sd rett
lite interessant minoisk botanikk pA kera-
mikk og fresker - opiumsvalmue, safran-
krokus, Pancratium maritimum,Salvia triloba
m.m. Men det er nok likevel utendsrs bota-
nikere trives best! EtterpA dro vi derfor til et
minoisk palass, Vathipetro, der det er en god
del orkideer: Orchis papilionacea, O. italica,
Ophrys bombylif lora, O. f usca og O. lutea. Av
andre ting kan vi nevne Salvia triloba, Daphne
sericea og /ris cretica.

11. april tok vi fridag, siden de to forrige
dagene hadde hatt et ganske tett program.
De som ville, ble med pd stranda rundt hotel-
let, der vi faktisk hadde ei sandstrand opp-
siktsvekkende urarl av turisme (!), med sand-
dyner og dyne-grasheier. Pd sanddynene
vokste Ammophilia arenaria (marehalm), E/y-
trigia juncea (strandkveke), Cakile maritima
(strandreddik), Matthiola tricuspidata og
Otanthus maritimus. Pd dyne-grasheia vok-
ste Glaucium llavum (gul hornvalmue), Eryn-
gium maritimum (slrandtistel), Pancratium
maritimum, Lagurus ovatus, Limonium sinu-
atum og Hypecoum procumbens.

12. april dro vi helt ost, dels for A bese den
utgravde minoiske landsbyen GourniA, dels
for A studere halvsrkenpreget vegetasjon
som er sA typisk for de ostlige delene av
Kreta. Vi botaniserte i Pistacia-maquis, Sar-
copoterium-garigue og Coridothymus-gari-
gue. Av nevneverdige planter var det Calyco-
tome villosa, Satureja thymbra, Coridothy-
mus capitatum, Micromeria juliana, Pistacia
lentiscus, Cisfus villosus subsp. creticus,
Sa rcopoteriu m sp i nosu m, Tordy I iu m apu I u m,
Valantia hispida, Aristolochia cretica,
Ranunculus asiaticus, Hymenocarpus circin-
natus, Ophrys sphegodes, O. lutea og Ana-
camptis pyramidalis.

Den siste dagen, 13. april, var avsatt til det
botaniske hoydepunktet, ei klsft nar H6ra
Sfakion (av vernehensyn blir ikke lokaliteten
nermere angitt). I klatla bugner det av ende-
mismer og andre sst-mediterrane eiendom-
meligheter. Rundt klofta vokser det f in
sypress- (Cupressus sempervirens,) skog. I

klsftas fjellsider vokste blant annet folgende
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spesialiteter eller endemismer: Petromarula
pinnata (endemisk), Verbascum arcturus (en-
demisk), V. spinosum (endemisk), Ricotia
cretica (endemisk), Ebenus cretica (ende-
misk), Fanunculus creticus, Saxif raga chry-
sosplenifolia, Linum arboreum, Brassica cre-
tica, Orchis paucitlora og O. quadripunctata.
Dessuten ei rekke olanter vi ikke klarte A fA
navn pA. Soppen lerball (Mycenastrum cori-
um) ble ogsA f unnet.

Summa summarum mA vi si oss meget for-
noyd med det botaniske utbyttet. Kreta er et
fascinerende reisemAl som absolutt tAler
gjenbesok - om enn moderat, da slitasjen
p6 vegetasjonen av gjentatte botaniske ut-
f lukter absolutt har sine betenkelige sider i

et omrAde med lite jordsmonn og sterk ero-
slon' 

ruaus Hoitand

€lstlandsavdelingen
Arsmelding .lg83

Ostlandsavdelingen hadde pr. 31.'12. 1983 i

alt 463 medlemmer, derav 1 eresmedlem,53
livsvarige, 385 A-medlemmer og 24 B-med-
lemmer. I lopet av Aret har foreningen mistet
46 medlemmer, mens 45 har kommet til, der-
av .l 

7 som tidligere var direkte medlemmer av
hovedforeningen. Kontingenten har vert kr.
110,- for A-medlemmer og kr. 40,- for B-med-
lemmer.

Arsmotet ble holdt 16. februar. Arsmelding
og regnskap ble framlagt og godkjent. Etter
valgene ble styrets sammensetning: Trond
Schumacher, formann (ikke pA valg), Anders
Danielsen, viseformann (etter K. Hoiland),
@yvind Rustan, sekretar (ikke pd valg), Egil
Bendiksen, kasserer (etter C. Brochmann),
Aslaug Owe, styremedlem (ikke pA valg) og
Rolf Wahlstrsm, styremedlem (gjenvalg).
Revisorer: Steinar Sjoborg (gjenvalg) og
Haavard Osthagen (ikke pA valg). Represen-
tanter til NBF's hovedstyre: Oyvind Rustan,
sekreter (vararepr. Rune Halvorsen) og Finn
Wischmann, kasserer (vararepr. Rolf Wahl-
strom). Ekskursjonskomit6: Rune Halvorsen,
Klaus Hoiland og Finn Wischmann. Valg-
komit6: Clara Baadsnes, Elin Conradi og Per
Sunding. Arsmstet godkjente endring i para-
graf 10 og 15 i foreningens lover.

Det har vart arrangerlT, moter, T dagseks-
kursjoner og sommerekskursjon til Jeren.
Foreningen deltok med stand og utdeling av
informasjon pA Skogtreff 5. juni arrangert av
Oslo og omland turistforening/Aftenposten
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og pa Oslo-dagene i regi av Oslo kommune
26. august - 4. september. Folgende mqler
har vert arrangert:

16. februar: Arsmote. Valg. Edvin Johan-
nessen: Slimsopper - dyr eller sopp?

16. mars: Per Sunding: Floraen i Middel-
havslandene.

20. april: Finn Wischmann: I paradisiske
enger og snoleier. Botanisk rapport fra Alpe-
NA

28. september: Finn-Egil Eckblad: Brudd-
stykker av botanikkens eldste historie i Nor-
do

26. oktober: Klaus Hoiland: Plantelivet i

Finnmark - med Ove Dahl som veiviser.
23. november: Rolf Y. Berg: Blant huldre-

olanter i Gudbrandsdalen.
14. desember: Julemote. Ove Arbo Hoeg:

Amatorene i norsk botanikk.
Det har vart 20-60 personer til stede pa

motene som har vert holdt i Biologibygnin-
gen, Blindern, med unntak av julemotet som
ble holdt i Norges Blindeforbunds kantine-
lokaler. Etter mstene har det vert selskape-
lig samvar med te og smorbrod.

Ekskursjoner 1983
29. mai. Lavekskursjon til Ostmarka. 6 del-
tagere. Vi startet ved Skullerud T-banesta-
sjon og gikk mot SkullerudAsen. Vi stoppet
ved en rik forekomst av f ingernever (Peltigera
polydactyla) og skjellnever (P. praetextata)
pA et fuktig berg i veikanlen tsr vi kom inn i

granskogen ved foten av Skulleruddsen. Her
ble en rekke vanlige barskogsarter, serlig
reinlaver og begerlaver, demonstrert. PA
steinblokkene sto en del vanlige bladlaver,
bl.a. grA fargelav (Parmelia saxafills/, brun
fargelav (P. omphalodes), blokkrinslav (P.
panniformis), blankkrinslav (P. stygial og gul
krinslav (P. centrifugal. Vi fulgte en liten sti
oppover dsen og kom inn i en lysApen furu-
skog. Piggsk jegg (Bryoria f urcellata), sukker-
lav (Hypogymnia bitterianal og furustokklav
(Parmeliopsis aleurites) ble notert, alle er
arter som vokser hovedsakelig pA furustam-
mer. PA tynt jorddekke i sm6 forsenkninger
der vannet samlet seg pd svabergene, fant vi
polsterlav (Cladonia strepsilis); dette var vel
turens morsomste funn selv om arten ogsA
tidligere er funnet pA lignende lokaliteter i

Ostmarka. Etter lunsj fortsatte vi innover pi
hoydedraget og kom inn i en gammel fuktig
granskog. Her kunne vi bl.a. sammenligne
vanlig kvistlav (Hypogymnia physodesl og
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randkvistlav (H. vittata) som vokste side om
side pA en mosekledd steinblokk. Deretter
snudde vi og gikk samme vei tilbake til T-
banestasjonen. Det ble ialt notert 56 arter av
makrolav.

Einar Timdal

5. juni. Fellesekskursjon med Ostlandske
Naturvernforening og Berum Natur- og Miljo-
vern til KolsAs-Dalivann landskapsvernom-
rAde. Pd miljoverndagen, 5. juni, passer det
bra A la naturvernet vere det toneangivende
pA vAre ekskursjoner. Samtidig markerte
turen 5 Ars jubileet for dette landskapsvern-
omr6det, som ble opprettet ved Kongelig re-
solusjon i 1978. Hovedleder var Magne Midt-
tun, oppsynsmann for verneomrAdet. Ingrid
Lysgaard orienterte om kulturminner.

Vi startet f ra Valler stasjon og stakk innom
et omrAde med mye skavgras (Equisetum
hyemale), hvor vi ogsA fant spissmorkel
(Morchella conica). Deretter fulgte vi Fles-
kum6sen nordover til et kalkbrudd som stam-
mer f ra den tid Akershus ble bygd. Vi sA ogsA
pA en gravhaug som sannsynligvis er fra
vikingtida. Fra et omrAde i narheten er det
god utsikt mot KolsAs, og det ble gitt en kort
orientering om KolsAs' geologi.

Ved Delivann botaniserte vi i rik svartor-
sumpskog hvor vi bl.a. f ant stor myrf iol (Vlola
epipsila) og myrtelg (Thelypteris palustris).
Ssndre Skoppa edellauvskogsreservat ble
demonstrert, og vi sA ogsA p6 huset ved
Ssndre Skoppa. Dette er en fredet bygning
som nylig er restaurert.

Deretter gikk vi ned mot dalbunnen og opp-
over beiteomrAdene hvor det er gammel
hagemarkskog. Dette er et serpreget kultur-
landskap som vil gro fullstendig igjen der-
som det ikke blir satt inn flere beitedyr -overnebeiting,.

Et par kraftige regnbyger sorget for en vdt
avslutning pA en ellers fin tur.

Klaus Hsiland og Magne Midttun

12. juni til Grua-Olsknappen
Turen gikk til den aller sorligste delen av
kambrosiluromrddet pA Hadeland. 10 del-
tagere motte opp pd Grua stasjon til tross for
regnver, som imidlertid snart ble erstattet
av sol og varme. Vi startet botaniseringen pA
engene vest for Grua stasjon hvor maria-
nokleblom (Primula verisl stod i f ullt f lor. Der-
etter sammenliknet vi artsinventar og okologi

107



i sorvendt, urterik lAgurtgranskog og nord-
vendt blAbergranskog. Vi krysset de ubeite-
de jordene med fantastisk blomsterprakt pA

Vollstad gAr, et lite bruk som ligger midt inne
i skogen. Langs en kjerreveg vest for gdrden
fant vi endel varmekjere og naringskreven-
de arter begunstiget av kalkrik, beitepAvirket,
Apen skog. Her skal nevnes bergskrinneblom
(Arabis hirsuta), gulmaure (Galium verum),
bergmynte (Origanum vulgare) dunkjempe
(Plantago media), skogvikke (Vicia sylvatica)
og sandfiol (Viola rupestris).

Vi rastet og botaniserte i over en time pd
det vestligste toppartiet av Olsknappen (trig.
punkt 517 m o.h.). Dette er en grunnlendt og
beitepAvirket blanding av kalktorreng og
kalkfuruskog. Hele 115 karplanter ble notert
her, bl.a. orkideene gronnkurle (Coeloglos-
sum viride), skogmarihand (Dactylorhiza
fuchsii), radllangre (Epipactis atrorubens),
brudespore (Gymnadenia conopsea) og stor-
tveblad (Listera ovata). De ovennevnte varme-
kjere artene forekom rikelig, med krydder-
duft av bergmynte. Dessuten registrerte vi
bl.a. floyelsmarikApe (Alchemilla glauces-
cens/, marinakkel ( Botrych i u m I u n a ri a), lagg-
bregne (Polystichum lonchitis) og bakkefiol
(Viola collinal. I eksponerte kalkberg vokser
murburkne (Asplenium ruta-muraria) og her
er ogsA mosefloraen svart velutviklet, med
bl.a. Campylium halleri, Homalothecium
lutescens og Neckera crispa, de to forste for-
holdsvis sjeldne.

I Rosteberget (Olsknappen O) lenger ost
klatret vi i de meget bratte, sorvendte ras-
markene. Den neringsrike og ustabile grun-
nen gir foruten mengder av liljekonvall (Con-
vallaria majalis) plass til arter som ellers
mangler eller er sparsomme i distriktet, f .eks.
rodflangre (Epipactis atrorubens), leddved
(Lonicera xylosteum), kantkonvall (Polygona-
tum odoratum), hvil bergknapp (Sedum al-
bum) og krossved (Viburnum opulus). I berg-
veggen vokser mosen Saelanea glaucescens.
Ved foten av det varme sorberget stAr et lite
holt med kraftige almetrer. Denne utposten
av edellauvskog er pA grensa mellom lav-
boreal og mellomboreal sone, og er sannsyn-
ligvis en relikt fra varmere tider. Almensko-
gen, oppviste en enormt f rodig undervegeta-
sjon av strutseving (Matteuccia struthiopte-
rlsl. Det sorlige element moter her ogsA den
boreal-alpine turten (Lactuca alpina). En
annen fjellplante, skAresildre (Saxif raga ad-
scendens)vokser i Rosteberget sammen med
bl.a. kalktelg (Gymnocarpium robertianum),
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men vi lyktes ikke i A f inne igjen lokaliteten i

bratthenget. Gronnburkne (Asplenium viride)
og dvergmispel (Cotoneaster integerrimus)
ble funnet lenger sor.

Vi kom ned od Hadelandsveien ved Rsste
etter A ha registrert totalt 177 karplanter, og
avsluttet dagen pA kinesisk(!) restaurant pA

Grua.
Egil Bendiksen og Tor Erik Brandrud

19. juni. Til Royken. Ekskursjonen startet ved
Hallenskog stasjon. Ved Hallenskog renner
Skithegga og gir sitt preg pA vegetasjonen.
Langs elva er det velutviklet oresumpskog
med artsrikt inventar. Her kan nevnes Cal/a
palustris (myrkongle), Carex elongafa (lang-
slarr), Trollius europaeus (ballblom) og Bar-
barea stricta (stakekarse). Ved elvebredden
voksle Alisma plantago-aquatica (vassgro)
og forvillet Armoracia rusticana (pepperrot).

Vi fortsatte langs veien mot Rod, her gikk
vi opp i skogkanten hvor vi sA Rhamnus
cathartica (geitved). PA knauser nedenfor
skogen ned mot Rsd fant vi Myosotls stricta
(dvergforglemmegei) og Veronica arvensis
(bakkeveronika) og Geranium pusillum (smA-
storkenebb). PA vei over tunet ved Rsd noter-
te vi Veronica agresfls (Akerveronika). Ved
Hajum betraktet vi noen torre engbakker pd
ostsiden av gArdsveien som var dominert av
Viscaria vulgaris (engtjareblom), Saxif raga
granulata (nyresildre) og en over halvmeter
hay Hieracium sp. (svavel tra Piloselloidea
(hArsvevegruppen). PA engbakkene var det
ogsd mengder av Anthemis arvensis (hvit
gAseblom) som her var fullstendig naturali-
sert. Normalt opptrer denne som ugras.

Deretter gikk vi langs en kjerrevei til Skry-
set hvor vi videre tok oss fram gjennom sko-
gen til Grodalen. Underveis noterte vi Platan-
thera chloranlha (grov nattf iol). Ekskursjonen
sluttet ved bussholdeplassen ved Grodalen.
Her vokste en stor bestand Symphytum off i-
clnale (valurt).

Geir Arne Evje

26. juni til 3. juli. Sommerekskursjon til
Jaren.
Forrige gang Ostlandsavd. hadde ekskursjon
til Jeren var i 1961, og etter 22 6r har ganske
mye forandret seg. Forst og fremst er det
blitt farre utmarksomrAder. AK produksjon
og effektivitet i landbruket har medfort stsrre
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"beitetrykku bAde fra traktor og klauver,
og dermed ogsa okt gjodselsforurensning i

vassdragene. Flere av de tidligere spennende
botaniske omrAder er nA sterkt forurenset og
i stor grad gjengrodd av eutrof vegetasjon.
Men tross forandringene f innes stadig mye d
glede seg over.

Vi var 23 deltagere i Ar, som bodde aldeles
utmerket pA uSjobua,, pensjonat ved Bru-
sand. Turlederen hadde aldri vert oA Jaren
tidligere, slik at opplegget ble gjort i samrAd
med lokale botanikere, forst og fremst Ole
Gabriel Lima og hans soster Ingrid. Disse
har vert svert gjestfrie og hjelpsomme, og
skal ha mye av takken for at turen ble sd vel-
lykket som den ble.

Varet var vi pA ingen mAte heldige med,
da det regnet nermest hver dag. Regntoy ble
derfor standardutstyr pA dagsekskursjonene.

27.6. Til Ogna og SirevAg. Forste stopp
hadde vi i strandenga ved Vaulen. Det grunne
vannbassenget er kjent for sitt mangfold av
pusleplanter som vi senere i uken skulle f6
stifte narmere bekjentskap med. I dag hadde
vi bare en kort stopp her, og pdviste straks
en av godbitene i fullt flor, nemlig Dactylor-
hiza purpurel/a (strandmarihAnd) sammen
med Dactylorhiza incarnata (engmarihAnd).
Mange overgangsformer mellom disse to
fant vi ogsA. Ellers stiftet vi vArt fsrste be-
kjentskap med to typiske vestlandsplanter,
Vicia orobus (vestlandsvikke) og Sanguisor-
ba off icinalis (blodtopp). Den sistnevnte var
enda ikke kommet i blomst. Mye Polygala
vulgaris (bl6fjer) fantes ogsA i krattet ned
mot strandenga, og forbausende nok var de
f leste hvitblomstrete,

Videre mot Ogna oppsokte vi en klassisk
lokalitet lor Serratula tinctoria (jertistel). Vi
fant den, men den var vanskelig A f inne godt
utviklet da kviger beitet i omrAdet, og jar-
tistelen er tydeligvis en god beiteplante. Vi
fant ogsd en godt utviklet bestand av Cirsium
palustre (myrtistel) i full blomst. Vi som er
vant til 6 se denne planten mannshoy lra@st-
landet, stusset over at den her hvor vind og
sjosproyt spiller en vesentlig rolle for ut-
formingen av vegetasjonen, bare blir knapt
meteren.

Videre langs jernbanen fant vi f ine eksem-
plarer av Euphorbia cyparissias (sypress-
vortemelk), Geranium molle (lodnestorke-
nebb), Egulsetum hyemale (skavgras) og en
f in klynge Lathyrus sy/yesfrls (skogf latbelg).
Epipactis palustris (myrflangre) ble funnet
her i omrAdet under ekskursjonen i 1961,
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men vi klarte ikke A pAvise den i Ar. Ellers fant
vi mye Lupinus nootkatensis (sandlupin) som
opprinnelig ble plantet som sandbinder, men
som senere har naturalisert seg.

28.6. Hele gjengen ble bedt med hjem til
O.G. Lima og frue for en omvisning i staude-
gartneriet og i hagen. Vi fikk en innforing i

mange hardlsre eksotiske vekster som de
hadde lykkes i a fa til pA friland. Det var nok
fA av oss som forsto hvilket arbeid som ligger
i en slik flott hage. De hadde ogsd forsokt d
innplante enkelte interessante norske arter,
og her kan nevnes Bromus ramosus (berg-
faks), Melica uniflora (lundhengeaks) og
Saxif raga paniculata (bergjunker). Ellers vak-
te Pentaglottis sempervlrens (hestetunge)
oppsikt da den sto som ugras rundt bAde
staudegartneriet og ellers rundt i hagen. I et
fuktig sig ner gartneriet sA vi ogsdr Lysi
machia nemorum (skogfredlos) - en typisk
vestlandsplante. Besoket hos Lima ble av-
sluttet med kaffe, vaf ler og kaker til alle. lkke
dArlig A ta imot 23 sstlendinger pd en slik
mAte!

EtterpA besokte vi Ullandshaug botaniske
hage. Der ble vi vist rundt av ildsjelen bak
ideen, Ingjerd Hoye. Hun demonstrerte bl.a.
ulike kryddervekster og fortalte om plante-
farging for oss. Hun har lagt ned et enormt
arbeid med hagen, vesentlig uten kommunal
stotte, og med stor familie i tillegg skjonte vi
at fritidsproblemene mA ha vert smA.

Vi var ogsA innom den restaurerte jern-
aldergArden pd Ullandshaug. Pd torvtaket
her fant vi et underlig gress som skapte oss
hodebry. Senere, ved Finn Wischmanns hjelp
ved Botanisk Museum i Oslo, ble den be-
stemt til Vulpia myuros, et gress det ikke f in-
nes belegg pA i Osloherbariet tidligere. Gres-
set vokste sd rikelig pA torvtaket at det er
nerliggende A tro at torva er innfort med tan-
ke pA restaureringsarbeidet, men denne teo-
rien er ennd ikke verif isert.

PA vollene rundt gArden noterte vi Galium
saxatile (kystmaure), nok en vestlands-
representant som fA tidligere hadde sett.

Det ble mange planter fra fjerne himmel-
strok denne dagen. Derfor dro et par av oss
med lAnt robdrt ut til en liten holme utenfor
Stavanger og kom hjem med en liten grein
Corydalis claviculata (klengelerkespore) for
A vise enda en typisk vestlandsplante.

29.6. Til Obrestad. Vi begynte turen i rulle-
stein og beitemark langs et fuktig sig utover
mot fyret. Her fant vi rikelig med Montia fon-
fana (kildeurt), Cochlearia officinalis (skjsr-
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buksurt) og Catabrosa aquatica (kildegras).
Den sistnevnte var en ny opplevelse for de
f leste. Videre gikk vi sorover og kom over et
kalksig med mye Dactylorhiza purpurella
(strandmarihAnd) som vi kjente igjen fra tid-
ligere i uken. I tillegg fant vi rikelig med Gym-
nadenia conopsea (brudespore) , Carex puli-
carls (loppestar), og lenger ute flere eksem-
plarer av godbiten Polygonum norvegicum
(sandslirekne). Under matpakkemaltidet,
som ble foretatt i bilene p.g.a. regnveret, f ikk
vi hyggelig besok av "Jerbladet, som ville
lage en reportasje om virksomheten vAr.
nJarbladetu var ogsA til stede forrige gang
ostlandsbotanikerne var her for 22 dr siden.

Ut pA ettermiddagen dro vi ned til Vaulen
for A se pA pusleplanter. Vi fant rikelig av E/a-
tine hexandra (skaf tevjeblom), Subularia
aquatica (sylblad), Limosella aquatica (evje-
brodd) og Sclrpus acicularis (nAlesivaks),
men ikke Centunculus minimus (pusleblom)
som enkelte hadde hoyt pA onskelisten.

30.6. Denne dagen hadde vi med oss Hal-
dor Bergsaker, Inger Paulsen, Ingrid Lima og
sostrene Solberg fra lokalmiljset. Turen ble
lagt til Orrevatnet. I en vik her har Baldellia
ranunculoides (soleigro) hatt en god bestand
tidligere, og en forventningsfull gjeng opp-
sokte samme vika denne formiddagen. Men
vi ble skuffet. OmrAdet var sterkt forurenset
av illeluktende gjodsel- og siloutslipp, og
soleigroen har smA sjanser for A greie seg i

et slikt miljo. OmrAdet var nA overgrodd av
Agrostis stolonitera (krypkvein), Sclrpus
lacustris (sjosivaks) og Phragmites commu-
nls (takror). Sluksret pA vei tilbake til bilene
gledet vi oss tross alt over f lotte eksemplarer
av Arnica montana (solblom) og en fantastisk
bestand av Holcus lanatus (englodnegras).

Turen gikk videre nordover til Hodne hvor
Botrychium simplex (dvergmarinokkel) er
f unnet tidligere. Men dessverre, vi fant heller
ikke denne. Som plaster pA sAret kom vi over
flere eksemplarer av Mertensia maritima
(ostersurt) og Crambe maritima (strandkAl)
nede i rullesteinsbeltet.

Senere gikk turen utover mot Bore. Her er
det enorme mengder med sanddyner med
utrolig fin botanikk. I et fuktig parti fant vi
f.eks. en bra bestand av Hydrocotyle vulgaris
(skjoldblad). Epipactis helleborine (bred-
flangre) sto i store mengder i flyvesanden
mellom ryggene. For oss asltravar det uvant
A se denne planten i et slikt miljo. Ellers fant
vi store mengder Carex maritima (buestarr),
Lathyrus maritimus (strandf latbelg) og sand-
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dannet her som mange andre steder pA

Jeren, store sammenhengende vevnader i

sanddynene. I flyvesanden ut mot storhavet
fant vi ogsA noen eksemplarer av sjelden-
helen Atriplex sabu losa (solvmelde).

1.7. Det er lite skogdannende trar pA
Jaren. Denne dagen dro vi til Sola for A se pA
et slikt omrAde. Det besto hovedsakelig av
Corylus avellana (hassel), Prunus padus
(heSg) og Betula pubescens (bjsrk), men med
innslag av Tilia cordata (lind) og klatreplan-
len Hedera hellx (bergf lette). Mye Pinus syl-
yestris (furu) og en del plantet Picea abies
(gran) fantes ogsA. Nede i sandpartiene i

nord fant vi rikelig med Botrychium lunaria
(marinokkel) og vestlandsplanten Polygala
se rpy I I if ol i a (heiblAfjar).

Vi hadde avtalt a treffe Bjarne og MAlfrid
Valvik, som driver Strandvik staudegartneri,
senere pA dagen for en tur i mer ulendt, stei-
net terreng mot kysten med dem som kjent-
folk. Rundturen brakte oss bl.a. opplevelser
som Trifolium dubium (museklsverl, Primula
vu I g ari s (kusymre) og Polygon atu m verti c i I I a-
tum (kranskonvall). Besoket hos Valvik ble
avsluttet med servering av jordbar, flote og
is til alle. Ja, gjestfriheten hos jerbuene er
overveldende.

Pd hjemveien hadde vi en stopp ved en
klynge av antatt Dactylorhiza traunsteineri
(smalmarihAnd). Den sto der tallrik i veikan-
ten sammen med Hierochlo€ odorata (mari-
gras) og Juncus balticus (sandsiv), men den
var vanskelig A skille klart fra Dactylorhiza
purpurella (strandmarihAnd). Senere stoppet
vi ogsdr og beundret to-tre tuer med Asp/enr-
um adiantum-nigrum (blankburkne) - nok en
ekte vestlending.

PA kvelden var vi nede i Vaulen igjen for A

se etter f lere pusleplanter. I elveutlopet i sor-
enden fant vi bl.a. Potamogeton alpinus
(rusttjonnaks). Vi fant igjen alle smAplantene
fra tidligere i uken, og i tillegg fant vi flere
eksemplarer av Centunculus minimus (pusle-
blom). Ja, det ble faktisk ganske mange etter
at vi forst hadde fAtt oye pA den.

Hver kveld ble en stue i oSjsbuau stilt til
v6r disposisjon. Der hadde vi daglig utstilling
av utfluktenes botaniske utbytte. Familie-
kjennetegn og artskarakterer ble gjennom-
gAtt, og det var muligheter for 6 benytte f lo-
raer til egenbestemmelser.

2.7 . Den siste dagen var det stemning for A

kjore til Time for A se pA Arne Garborgs
skrivestue uKnudaheio,,. Senere dro vi ogsd
ned og besskte nGarborgheimenD, som er for-
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binderne Carex arenarla (sandstarr) og Am-
mophila arenaria (marehalm). Den sistnevnte
fatterens fsdested. Begge steder fikk vi en
f in omvisning av sostrene Solberg.

Siden det var siste dagen, hadde uSjs-
buas, betjening laget ekstra fin middag til
oss. PA avslutningsfesten etterpA ble ukens
storste begivenheter gjenoppf risket. Vi moret
oss med konkurranser, hadde diktopplesning
ved Sigurd MUller, og det ble sunget til ak-
kompagnement fra uSjobuas, gitar. Torunn
B. lversen hadde skrevet en vise om turen
som ogsA ble sunget under festen.

Undertegnede synes turen var en eneste
stor opplevelse i et nytt og spennende om-
rdde sammen med en fin gjeng.

lngar lversen

24. august. Asdoljuvet i Lier. Dette er en av
Oslo-feltets flotteste elveklofter, dannet ved
at elva Asdola har skAret seg gjennom per-
misk porfyr og basalt. Klslla er trang, med
nesten loddrette bergvegger, og byr pA ypper-
lige voksesteder for mange planter. Da klsfta
gAr mot vest, gir dette en utpreget forskjell
p6 sidene i klafta. Langs nordsida har vi sor-
berg med varmekjar lauvtrevegetasjon (med
alm-lindeskog aller nederst)og rikt planteliv i

urene. langs sorsida er det nordvendte, bratte
lier med gammel, urskogspreget granskog. I

varmekjer lauvskogsvegetasjon og i urene
noterte vi bl.a. skogsalat (Lactuca muralis),
skogsvinerot (Sfachys sylvatica), storklokke
(Campanula latifolia), lodnebregne (Woodsia
ilvensis), gronnburkne (Asplenium viride),
svartburkne (A. trichomanesl, junkerbregne
(Polystichum braunii), kransmynte (Satureia
vulgaris), humle (Humulus lupulus), trollber
(Actaea spicata), hundekveke (Roegneria
canina). PA mer skyggefulle steder sA vi
myskeg ras (M i I i u m ef f u s u m), t ro | | u rt (C i rc ae a
alpina), springf ro (lmpatiens noli-tangere) og
rips (Ribes rubrum).

Stsrst oppmerksomhet vakte huldregras
(Cinna latif olid - som allerede ble lovet ved
invitasjonen til turen! Denne sto i en trang,
moserik del av klatta, pd et lunt sted med
mye moldjord.

Vi kom til slutt opp til Asdoltjernet som
har en ganske rik vannf lora med vanlig tjonn-
aks (Potamogeton natans) grastjonnaks (P.
gramineus), hjertetjonnaks (P. perfoliatus),
smAtjonnaks (P. pusillus), f lotgras (Spargani-
um angustif olium), tusenblad (Myriophyllum
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alterniflorum), sylblad (Subularia aquatica),
evjesoleie (Ranunculus reptans), smAvass.
hAr (Callitriche palustris) og vassgro (Alisma
plantago-aquatica).

Mose-interesserte fikk god hjelp til be-
stemmelsene av Magne Hofstad som takkes
for innsatsen!

Klaus Hsiland

4. september. Ostoya i indre Oslofjord
Hele 10 personer trosset ssende regnver og
motte opp til Ostoya-bAten pA Snaroya. Ost-
oya er kalt "Barums mini-Nordmark" pA
grunn av det glimrende turterrenget, men for
botanikere er den mer kjent for stor artsrik-
dom og ursrt, kalkkrevende vegetasjon. Det
er f lere arter her enn pA Hovedoya, og atskil-
lig storre okologisk mangfold.

Vi la vekt pA vegetasjonstypene, og start-
skuddet gikk ved strandengsoneringa ved
brygga. Etter en mindre disputt om vanlig
salturt kontra fjoresalturt, gikk ferden til kalk-
bakkene - Norges "steppevegetasjon" med
mange sorostlige, varmekjere og sjeldne
arter. NA seinhsstes var torrengene heller
triste, mot fargeprakten pA forsommeren.
Men artene var der: aksveronika, bergmynte,
blodstorkenebb, smaltimotei og mange and-
re - til og med en skrantete vdrskrinneblom!

Golfanlegget til uOustoens Country Clubu
ble ubeundrel" pA trygg avstand, og vi sd pA

eutrof sumpvegetasjon for Ostoyas store
skoger stod for tur. Vi studerte kalkfuru-
skoger - ustabile, bratte typer med skrinn
undervegetasjon, stort sett av radtlangre -og stabile typer med gras- og urtedominans.
En perle av en svartorsumpskog, med masse-
forekomst av myrtelg og myrkongle brukte vi
mye tid pA. Den rike lAgurtgranskogen som
dekker mesteparten av Nordre Ostoya, var
blitt ille skamfert i lspet av sommeren -med unsdvendig store hogstflater og dype
hjulspor etter skogsmaskiner av tyngste
sort. Hjulsporene f ungerte som effektive dre-
neringsgrofter, men er nA blitt lovet utfylt og
planert.

Ostoya ble forovrig vegetasjonskartlagt
og grundig undersskt av Cees Bronger som-
meren 1983, og rapporten er i trykk. FAr hApe
at denne enestAende aya kan bevares for
framtida! Siste kuriositet: Ryktene om funn
av OSTEKLOVER pd Ostoya er sterkt over-
drevet. Plantene ble ombestemt til bl6lusern.

Christian Brochmann og Cees Bronger
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Sondag 11. sept. til Tomte i Maridalen. Til
tross for et overstrommende regnv€r om
natten og morgenen motte ca.'10 uforferdete
deltagere opp pa Motvatn st. Vi fulgte om-
trent samme rute som pA turen 11. sept. (!)
1960, men pA grunn av det v6te veret og ad-
skillig gjengrodd skog ga vi snart opp A lete
etter krypjonsokkoll - Ajuga repfans, som
ble funnet forrige gang. Den fsrste del av
turen gAr forovrig over eruptivbergarter som
bare gir en triviell flora. Ved Damputtene
kommer vi inn pA kambro-siluren som, til
tross for at den her opptrer som en ganske
hard hornfels, straks gir grunnlag for mer
krevende arter som gulstarr, ljAblom og vill-
lin - Carex f lava, Parnassia og Linum
catharticum. - Finntjern er kjent som en bra
lokalitet helt f ra M.N. Blytts tid. Her f inner vi
bl.a. dvergjamne, myrf rytle, bredmyrull, sm6-
sivaks og klubbestarr - (Selaginella selagi-
noides, Luzula sudetica, Eriophorum latfoli-
um, Scirpus quinqueflorus og Carex bux-
baumii. - Veret bedret seg etter hvert sA
meget at vi kunne raste pA gressbakken ved
Tomte, og glede oss over bevregress og kne-
gress - Briza media og Sieglingia decum-
bens. - | dalen under Mellemkollen vokser
stadig turt - Lactuca alpina. Her traf f vi og-
sd pA dagens lille sensasjon og store hoyde-
punkt: Huldregress - Cinna latifolia - i en
pen bestand like ved veien. Riktignok har
huldregresset efterhvert fdtt over 10 lokali-
teter i Nordmarka, men A f inne det ved en vei
hvor adskillige botanikere har vandret, var
allikevel litt uventet. Forklaringen mA helst
vere at det er kommet dit relativt nylig. -Videre nedover bekkedalen gleder man seg
over varmekjer lovtrevegetasjon med til-
horende bunnf lora.

Finn Wischmann

Ssrlandsavdelingen
Arsmelding 1983
Pr. 31.12. 1983 hadde Ssrlandsavdelingen 45
A-medlemmer og 8 B-medlemmer. PA Ars-
matet 2. mars ble dette styret valgt: Per Arvid
Asen (formann), Elisabeth Goksoyr Asen
(sekreter), Ole Kristian Wigemyr (kasserer),
Knut Halvorsen, Haakon Damsgaard, Torf inn
Hageland og Jostein Andreassen (styremed-
lemmer). Representant til hovedstyret: Per
Arvid Asen.

Det er avholdt 2 mater og 3 ekskursjoner:
2. mars: Jens Albretsen kAserte med bilder

f ra Alaska. Oppmote: 17.
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15. november ble ekstraordinart Arsmote
holdt med kontingentforhoyelse (sukk). Per
Arvid Asen kAserte f ra Kina: Blant lotusblom-
ster og granatepler. Oppmate:27.

Ekskursjoner 1983
5. juni til Svinor (Lindesnes). 30 deltakere
med stort og smAtt tok ferje f ra Avik til Svinor
i to omganger. Ved husene vokste vanlige
planter som groblad (Plantago maior). Gikk
ostover, langs bukta pd sorsiden og vester-
over igjen og ned til bebyggelsen. Vanlig oy-
vegetasjon. Mye asal med rogn- og solvasal
som dominante (Sorbus hybrida og aria).
Hoydepunktene var likevel sorlandsasalen
(Sorbus subsimilis) som sto inne pA oya.
Langs stien parallelt med husene besA vi
kristtorn i blomst (llex aquifolium). Yidere
hybriden mellom enghumleblom og kratt-
humleblom (Geum rivalexurbanum). PA el
serdeles vAtt jorde sto soleihov (Caltha
palustris) og bukkeblad (Menyanthes tritoli-
ata) i tull flor. I veikanten sA vi bergflette i

trukt (Hedera helix) og svaleurt (Chelidonium
majus). Sistnevnte her pd sin vestgrense i

Agder.
Ytterst pA sorsiden vokste skogskolm (Lat-

hyrus sylvesfris/ i rullesteinsstrand. OgsA
strandstjerne (Aster tripolium) ble registrert.
Det var mye rosenrot (Sedum rosea) pA klip-
oene.

Per Arvid Asen

19. juni til Hesnesoy i Grimstad kommune
Vi ble landsatt ved bebyggelsen i havna mot
NO. Dette er bare et steinkast tra Kvalaya
hvor Terje Vigen bodde, og hvor man ennd
kan se murer av hans hus.

I havnepartiet og rundt de gamle husene
stanset vi en stund for A botanisere. Her f ikk
vi anledning til A sammenlikne lodnestorke-
nebb (Geranium molle) og smAstorkenebb
(Geranium pusilluml PA blomstene var det
bAde farge og storrelsesforskjell.

Av andre interessante arter kan nevnes
sandarve (Arenaria serpyllif olia), vdrarve
(Cerastium semidecandrum), sneglebelg
(M ed icago lu pu I i na), dessuten sammenliknet
vi hestehavre (Arrhenatherum elatius) og
dunhavre (Arrhenatherum pubescens).

Lenger borte langs stien mot bukta i SV
vokste museklover (Trifolium dubium), berg-
skrinneblomst (Arabis hirsuta), kamgras
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(Cynosurus crlsfatus/ og vArmarihAnd (Orchis
mascula).

Nede ved bukta vokste duskstarr (Carex
disticha), hjertegras (Briza med ia./, loppestarr
(C a re x p u I i c arlsl, st ra n dvo rtemelk ( E u p h o r b i a
palustris)og smalt dunkjevle (Typha angusti-
folia). Her var dessuten en praktf ull bestand
av blAstarr (Carex f lacca). Vi s6 ogsA rosen-
rot (Sedum rosea).

4-5 av deltakerne tok si en rundtur rundt
neset mot vest og sA to gode bestander av
hjortetrost (Eu pato ri u m ca n n ab i n u m|

Ved bebyggelsen like vest for landingsste-
det vokste kystarve (Cerastium diffusum)og
hundepersille(Aethusa cynapium). En av del-
takerne meldte dessuten om smAasal (Sor-
bus arranenslsl f ra oya. 19 deltakere.

Jostein Andreassen

14. august til Amli. Fsrste stopp var Risland-
skogen like sor for Amli kirke. Skogen har
vert vurdert i vernesammenheng, men er
ikke fredet. Den viste seg ikke alt for interes-
sant. Forst gikk vi langs en gammel vei,
<kjerlighetsstien". Det var innslag av edle
trer som lann (Acer platanoides) og dm (Ul'
mus glabra), men selvfolgelig slapp vi ikke
unna grana. Vi beundret 2 kjempestore osp
(Populus tremula). I skogbunnen s6 vi f irblad
(Paris quadrifolia), og det beste f unnet: Strut-
seving (Matteuccia struthiopteris,). Ved Amli
kirke sto vArpengeurt (Thlaspi alpestre) PA

en grav bak bjorneskytter Ole Tverstols grav
sto en serdeles frodig bestand av bjonnrot
(Meum athamanticuml. Kryssliste: 113 arter.

Neste stopp var lia under Trogfjell pA and'
re siden av dalen. Dette skulle vise seg A

v&re en meget rik lauvskogsli med mange
godbiter, selv om den var ganske ufremkom-
melig og voldte besvar for gammel og ung.
Noen smakebiter pA det vi fant: Skogfaks
(Bromus benekeni), myskegras (Milium effu-
sum), hundekveke (Roegneria canina) og
skogsvingel (Festuca altissima} Videre var
det mye bergmynte (Origanum vulgare), ogvi
noterte oss f lere eksemplarer med breif lang-
re (Epipactis helleborine). PA noen tsrre felter
ute pA svaberget fant vi av alle ting sand-
karse /Ieesdalia nudicaulls)/ Plantene var
selvfolgelig helt inntsrket, men allikevel...
Kryssliste: 80 arter.

Siste stopp var Engjenestjonna, en lokali-
tet hvor klokkesote skulle vokse, men den lot
seg ikke oppdrive. lmidlertid gledet vi oss
over pene bestander av botnegras (Lobelia
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d o rt m a n n a), evjesoleie 1R a n u n c u I u s repta n s),
hvitmyrak (Rhynchospora alba), brunmyrak
(R. f usca)og myrkrAketot (Lycopodium inun-
datum) i nordenden. Kryssliste: 70 arter. 31

deltakere.
Per Arvid Asen

Rogalandsavdelingen
Arsmelding 1983
Pr. 31 .12. hadde vi 69 A-medlemmer, 13 B-
medlemmer og to studenter. Dette er en til-
bakegang pA 1 A-medlem og en framgang pA

1 B-medlem.
Styret har i 1983 bestAtt av: Sverre Bakke-

vig, formann, Kolbein Arneson, nestformann,
Jonas NygArd, kasserer, Haldor Bergsaker,
sekretar og Inger Marie Paulsen, represen-
tant for ekskursjonskomit6en. Geir Kylling-
stad, varamann.

Ekskursjonskomit6: Inger Marie Paulsen,
formann, Styrk Lote, Alv Helge Soyland og
Haldor Bergsaker. Geir Kyllingstad vara-
mann.

Revisor: Aasmund Boe.
Representant til NBFs hovedstyre: Sverre

Bakkevig. Varamann O.G. Lima. Valgkomite:
Per Vabs, Laurits Landsvik og Randi Hauke-
ba.

Kontingenten har i 1983 vert kr. 100,- for
A-medlemmer, kr. 25,- for B-medlemmer og
kr. 50,- for studenter/elever.

I lopet av 6ret er det arrangert 2 sondags-
turer, tur til Oland sammen med Telemark
Botaniske Forening, 3 kveldsturer og sopp-
tur. 5 mster er avviklet i lspet av vinterseson-
gen.

2. mars Arsmste i Sandnes Bibliotek. Etter
Arsmstesakene lysbildekAseri ved forsker
Gudmund Taksdal om: Samspel mellom
planter og insekter.

21. mars mste i HAland Soarebanks lokaler
i Madlakrossen. Bjorn S. Berg fra fylket
kAserte om: Botanisk verneverdige omrAder i

Rogaland. Dette var siste mste fsr sommer-
sesongen.

Uteaktivitetene startet vi med besok i

Rogaland Arboret den 25. mai. Alv Helge
Soyland som arbeider i arboretet, var leder
og viste oss veksthuset, planteskolen og ar-
boretet ellers. Vi som kjente terrenget 'fratar
arboretets folk overtok det, kan bekrefte at
her er gjort et kjempearbeid. Det er ikke for
ingenting at arboretet er blitt et yndet utfarts-
sted for folk i distriktet.

16. november mate i HAland Sparebank.
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Konservator Per Arvid Asen kAserte med lys-
bilder om: Blant lotusblomster og granat-
epler. Bildene var lra en tur til Kina.

12. desember var det julemote i Sandnes
Bibliotek med det tradisjonelle programmet.

'15. januar 1984 Apent mote i Stavanger
Museum. Universitetslektor Eli Fremstao
kAserte om: Eksotiske frukter og planter.

Frammote til turene og motene vAre har
etter mAten vart godt. Antallet har vert fra
14lil40. Serlig har tilslutningen vart god pA
de siste motene.

Noen av vAre medlemmer var med og re-
gistrerte f loraen i Frafjord. For det arbeidet
fikk vi kr. 5000,-. Ellers har vi, som i fjor, fAtt
kr.2000,- av fylkeskulturstyret til drift av
foreningen. Av det samme kulturstyret har vi
fAtt dekket halve utgiftene til det Apne motet
med kr. 1050,-.

Styret er bekymret for den stadig stigende
prisen pd Blyttia. Vi er redde for at kontin-
genten vil bli sd hog at det resulterer i masse-
utmeldinger. I dr har vi bare hatt en utmelding
mer enn innmelding. SA fAr vi hApe at denne
tendensen vil fortsette.

Ekskursjoner 1983
5. juni. Sondagstur til Heng i Strand kom-
mune. Oya Heng var mAlet for turen vAr, og
det var en forventningsfull flokk, 12 i tallet,
som mottes pd kaien i Stavanger. Veret var
det beste, og etter en god halvtime med
hurtigbAt kunne vi gA i land lor A ta oya i

n@rmere oyesyn.
Ruta vi valgte gikk gjennom flere ulike bio-

toper, fra tett bjorkeskog til Apent lende i

strandsonen og pd beitemark. Den mest vari-
erte og f rodige f lora fantes naturlig nok langs
de smale grusveiene. Bl.a. fant vi her karve
(Carum carvi), haredylle (Sonchus oleraceus),
gul f latbelg (Lathyrus pratensis), gjerdevikke
(V i c i a s e p i u m| vest landsvi kke ( V i c i a o ro b u s),
brunrot (Scrophularia nodosa) og bregner
som geittelg (Dryopteris dilatata) og smor-
telg (The ly pteri s I i m bosperm a).

I bjorkeskogen var jonsokkoll (Ajuga pyra-
midalis) og revebjolle (Digitalis purpurea) av
de f6 blomsterplanter som fantes. I et skog-
holt av furu var undervegetasjonen dominert
av vassarv (S tet'taria media)og g joksyre (Oxa-
lis acetosellal. De f ikk rikelig med nering f ra
en hegrekoloni som ruget i netasjenu over.
Ogs6 mAker hekket i koloni her, sA vi stedvis
m6tte bruke all vAr konsentrasjon for ikke A
trA midt i et reir. Da den stAheien var over.

114

fikk vi slappe av vei ei av hyttene pA oya, far
siste etappe ned til kaien startet.

Av plantefunn kan nevnes; Dvergsmyle
( A i ra p raecoxl, kyst loveta nn (T a rax ac u m o b I i-
quum), knerevehale (Alopecurus genicula-
tus), solblom (Arnica montana), purpurlyng
(Erica cinereal, museklover (Trifolium dubt-
umL kjeldeurl (Montia fontana), olavskjegg
( A s p I e n i u m se pt e n t r i o n a/e/, blan kbu rkne (As-
p I e n i u m a d i a n t u m - n i g r u m ), skjol dbe re r (S cr.r-
tellaria galericulata), knopparve (Sagina no-
dosa/ og kystbergknapp (Sedum anglicum)

Turen tilbake til fastlandet i en av medlem-
menes seilbAt, ble en frisk avslutning pA
dagen. Takk for skyssen!

Geir Kyllingstad

Referat fra Rogalandsavdelingens sommer-
ekskursjon til Oland 18.-24. juni
Rogalandsavdelingen arrangerte i Ar en eks-
kursjon til Oland i Sverige sammen med Tele-
mark Botaniske Forening. 43 deltagere var
pdmeldt, og de forste ankom allerede pA fre-
dag 17. juni og ble innkvartert pd GranngAr-
den Bo som det arverdige Bo pensjonatet pa
Vickleby n6 heter. Ventetiden ble brukt til
sm6 utflukter til et innholdsrikt omrAde pA
Stora Alvaret. Her ble det funnet mange av
de typiske artene for Olands alvar. Storst be-
geistring vakte den lille orkid6en kruttbren-
ner (Orchis ustulata).

Oppholdet pA Oland bte vetsignet med
godt ver, og dette, sammen med et vell av
spennende botaniske opplevelser og goc
traktering fra vertskapets side, gjorde turen
til mer enn hva som var ventet.

Pit lordag ankom deler av selskapet med
en bukett finnmarkspors (Ledum palustre)
som var samlet ner Nybro innenfor Kalmar.

Lordag 18. startet vi opp i lag med Fred
Svensson og Bengt Lundgren f ra Kalmar som
guider rundt om pd Midt-Oland. Ekelunda
alvar var forste stopp. Her mstte vi straks et
utall av alvarartene som finnes oA Oland:
masser av alvargraslak (Allium schoenopra-
sum va(. alvarense), 0landssolrose (Heli-
anthemum oelandicum), knoppnellik (petror-
hagia prolifera), bakkeklover (Trifolium mon-
ta n u m ), ku leblom (G lobu lari a vu lga ri s), I arge-
myslge (Galium triandrum), sdpeslor (Gypso-
phila fastigiata), toppblAtjar (Potygata co-
mosa), solrose (H et iantheim u m nu m m ularia),
brokkurt (Herniaria glabra) og markmjelt
(Oxyt ropi s ca m pest ri s subsp. ca m pest ri s). y i

ble ogsA forevist et par smA forekomster av
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gotlandssolrose (Fumana procumbens),
buskvikke (Coronilla emerus) og oklipploku
(Allium strictum) som ble f unnet her for fA Ar
siden. Av orkid6er fikk vi mote kruttbrenner
(Orhcis ustulata) igjen, johannesnokler (O.
militaris), vanlig nattf iol (Platanthera bif olia)
og grov nattfiol (P. chlorantha)

Ved Viillet ner Sandby beundret vi en Aker
med enorme eksemplarer av bulmeurt (Hyos-
cyamus niger) og fullt av kornblomst (Centa-
urea cyanus)og lodnevikke (Vicia villosa). PA
alvaret tvers over veien fantes inntorkede
smAdammer, sAkalte avilgl>, med mengder
av den forunderlige dvergkjempen (Plantago
tenuiflora) og muserumpe (Myosurus mini-
mus). PA larcere steder vokste stripeklsver
(Trifolium striatum)og alvarkvein (Apera in-
terrupta). Vi fant ogsA noen eksemplarer av
den ikke altfor vanlige fjelltjareblomsten
(Viscaria alpina) som her var merkelig blek i

forhold til sine artsfrender fra vAre fjelltrak-
Ier.

Etter herlig kafferast med uhembakst, FA
Himmelsberga hembygdsmuseum som i seg
selv er verdt et Olandsbessk alene, lette vi
opp en liten eng som sto smekkfull av flue-
blomster (Ophrys insectifera) og flere av
Olandsorkid6ene. I en Aker like ved sto arter
som knollkarve (Bunium bulbocastanum),
blAmaure (Sherardia arvensis), brakksalat
(Valerianella dentata), piggsoleie (Ranuncu-
lus arvensis) og markkarse (Lepidium cam-
pestre). I en Aker noe lenger borte sto noen f6
eksemplarer av venuskam (Scandix pecten-
veneris) En liten stopp like nord for Nordre
MOckleby ga oss bl.a. sandsmelle (Si/ene
conica), og en stopp ved Kdtorp brakte oss
guf lhavre (Trisetum llavescens) og engsalvie
(Salvia pratensis). Her tok vi ogsA avskjed
med vAre svenske venner.

Mandag 20. gikk ferden forbi et sandtak
fullt av valmuer. Kornvalmue (Papaver rho-
eas/ dominerte, men vi fant ogsA b6de brakk-
og klubbevalmue (P. dubium og P. argemone).
Her var ogsA dodre (Camelina sativa), grA-
dodre (A/yssum alyssoides/, kalkkarse (Hor-
nungia petraea) og takfaks (Bromus tecto-
rum). Slranda ved Morbylilla bsd pA mengder
av vdradonis (Adonis vernalis), hvorav noen
fd fortsatt i blomst. Her traff vi ogsA pA
strandreveru mpe (A lopecu ru s a ru nd i n aceu s),
hjorterot (Sese/l libanotis) og murrublom
(Draba muralis). En liten stopp ved Parbo6ng
ner sorspissen brakte Akermarimjelle (Me-
lampyrum arvense) og Olandsstarr (Carex
ligerica). Ved veien til LAnge Jan, fyret pA
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Olands sorspiss, fant vi en liten dam full av
hvitleggsoleie (Ranunculus baudotii). Ved
rasteplassen inn til Sbdra Lunden fantes en
lokalitet med narrmarihand (Orchis morio),
brudespore (Gymnadenia conopsea) og mari-
hender av alle overganger mellom skog- og
f lekkmarihan d (Dacty lorh iza I uch si i og macu-
lata). Her vokste ogsA toppskjoldbarer (Scu-
tellaria hastifolia) og stor vasskjeks (Sium
latifolium).

Ved fornborgen Eketorp i GriisgArd ble det
f unnet dikeveronika (Veronica catenata),
honningblomsl (H erm in iu m monorch is/, mye
engmarihand (Dactylorhiza incarnata) og
steinsennep (Diplotaxis tenuifolia).

PA veien hjem gjorde vi to korte stopp,
forst rett vest for GOsslunda naturomr6de pA
Stora Alvaret for A beundre en fin forekomst
av stor sandlilje (Anthericum liliago), og sA
ved Resmo hvor vi kunne beundre de aller
siste rester av f iltsymre (A nemone sylvestrls/.

Tirsdag 21. startet med et bessk i Halltorps
hage ved Ekerum. Her finnes den typiske
lundvegetasjonen pA Oland godt utviklet.
Her f ikk vi ogsd beskuet et eksemplar av det
kjempemessige insektet eikehjort (Lucanus
cervus). Halltorps hage er kjent for sin store
bestand av agnbok (Carpinus betulus/ som
behorig ble tatt i oyensyn.

Neste stopp var Petgdrde trdsk noen mil
nord for Borgholm. Her vokste myrflangre
(Epipactis palustris), ennA i knopp. Vi fant
noen fA eksemplarer av fettblad (Liparis
loeselii), den lille orkid6en som trolig er ut-
ryddet i Norge. Ellers kan nevnes skjoldblad
(Hydrocotyle vulgaris), brunskjene (Schoe-
nus ferrugineusl, klovererl (Tetragonolobus
maritimus) og mengder av storak (Cladium
mariscus). SOdre Greda l6vSngar ble en nytel-
se med lunsj i det gronne, og pA torrmarkene
inntil fantes mengder av aksveronika (Vero-
nica spicatal og kammarimjelle (Melampy-
rum cristatuml ogsd i den lyse fargevarien-
Ien.

Slottsalvaret ved Borgholm ble ogsA be-
sokt, og her fant vi folgende arter: lokrapp
(Poa bulbosal, murrublom (Draba muralis),

"vArskdrvfrO" (Thlaspi perfol iatum), smAnok-
kel (Androsace septentrionalis), sandfaks
(Bromus sterilis) og smdsneglebelg (Medi-
cago minima). Yed ruinen fantes hunderot
(Ballota nigra), spansk kjarvel (Myrrhis odo-
rata) og buskvikke (Coronilla emerus).

Onsdag 22. gikk ferden til GillsAtra sst for
Gl6mminge for A se p6 en bestand av mari-
sKo (Cypripedium calceolus). Her f ikk vi hjelp
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av lokale krefter for A f inne de avblomstrede
restene av arten. I omrAdet fantes ogsA mye
fuglereir (Neottia nidus-avis), noe blAmar-
mjelle (Melampyrum nemorosum) og et titalls
eksemplarer av stavklokke (Campanula cervi-
caria). I skogen var det en del skogstarr
(Carex sylvatica) og skogfaks (Bromus bene-
keni), begge nye bekjentskaper for svert
mange.

I de gronne engene ved lsmanstorp ble det
lunsj, kaker og kaffe og hvil blant kalkgronn-
aks (Brachypodium pinnatum). I skogen inntil
fantes mengder av fuglereir (Neottia nidus-
avls) og hvit skogfrue (Cephalanthera longi-
f olia). Elter besoket p6 den gamle fornborgen
lsmanstorp, gikk veien til en ny fornborg,
GrAborg, og de tilliggende Borg dngar. Her
vokste smAvendelrol (Valeriana dioica) og et
vell av orkid6er. I borgmuren vokste det stolt
Henrik (Chenopodium bonus-henricus) og
sprikepiggfra (Lappula squarrosa). I et tjern
ute ved hovedveien ble det en stopp for foto-
grafering av rade vannliljer. PA Store Alvaret
ved M6ckelmossen ost for Resmo fantes en
yppig f lora med arter som liten sandlilje (An-
thericum ramosum), praktblAkoll (Prunella
grandiflora) og masser av 6landssolrose
(Helianthemum oelandicum). Her fant vi ogsA
to eksemplarer av den gule varianten av eng-
marihand, Dactylorhiza incarnata var. ochro-
leuca, som svenskene kaller vaxnycklar.

PA kvelden ble det ogsA en tur ned mot
stranda ved Stora FrO. PA veien dit passerte
vi den gamle jernbanevollen nedenfor Vickle-
by, og her ble sett hvitsmyle (Aira caryophyl-
/ea/, dvergsmyle (A. praecox) og saronnellik
(Dianthus armeria). Ved stranda f ant vi
bakkemure ( Poten t i I I a co I I i na), kubjel le (Ane-
mone pratenslsl, mellomlusern (Medicago
falcataxsativa), blader av f iltpestrot (Peta-
sifes spurius/ og en liten bestand av Nonea
pulla, en plante av rubladfamilien som pA

dette stedet ble funnet for flere Ar siden av
en av deltagerne.

Frokosten 23. begynte med demonstrasjon
av klinte (Agrostemma githago) som var sam-
let i en Aker like nedenfor GranngArden Bo.
Turen denne dagen ble lagt nordover, ogfar-
ste stopp var HornsjOen i Hbgby, et par mils
vei fra Olands nordspiss. I skogen bak hotel-
let ble det sett hele 6 representanter for vin-
tergronnfamilien: perlevintergronn (Pyrola
minor), legevintergronn (P. rotundif olia), turu-
vintergronn (P. chloranthal, olavsstake (Mo-
n ese s u n i f I oral, n i kkevi nterg ronn ( Ra m i sc h i a
secunda) og endelig bittervintergronn (Chi-
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maphila umbellata). Her fantes ogsA mye hvit
skogf rue (Cephalanthera longifolia) og andre
orkideer. Blant storaken ved bredden av
sjoen fant vi noen fd eksemplarer av myrf lat-
belg ( Lathy ru s pa I u st ri s).

Fra Hornsjden gikk ferden til Enerums-
alvaret. Her fantes i hundretall saloesrot
(Anacamptis pyramidalis) i begynnende
blomstring. Dette lille alvaret er kanskje det
vakreste av alvaromrAdene oA Nord-Oland.
Her fant vi ogsA lodnealant (lnula britannica)
ennA ikke i blomst, og krypkarse (Sisymbri-
um supinum). En svipptur til R6rstensudden
brakte rundmaure (Galium rotundifolium) og
ufSltv6dd, (Scabiosa columbaria). Ved Byxel-
krok, pA strandvollene sor for bebyggelsen,
vokste vaid (/salis tinctoria) og store bestan-
der av klAris (Myricaria germanica). PA nord-
siden av ubyenu sto steinvollene fulle av
ormehode (Echium vulgare) og vill persille
(Petroselinum crispumI Nordturen ble av-
sluttet med et besok pA Ldnge Erik, fyret pA
Olands nordspiss. Ved krysset mot fyret sto
store forekomster av hvit skogfrue (Cepha-
lanthera longifolia) og johannesnakler (Or-
chis militaris,/ narmest som veikantugras.
PA veien sorover samlet noen av deltagerne
vassblink (Hottonia palustris) i en bekk under
veien til BOda sand camping.

OgsA i egnen omkring GranngArden Bo
hvor vi var innlosjert, var det mye f int A f inne.
I en gammel Aker like nedenfor sto alle tre
artene av valmue: kornvalmue (Papaver rho-
eas/, brakkvalmue (P. dubium) og klubbeval-
mue (P. argemone). Her fantes ogsA f ine eks-
emplarer av ridderspore (Consolida regalis),
hornlevkoy (Matthiola bicornis), Akerkvein
(Apera spica-venti), svimekjeks (Chaerophyl-
lum temulentum) og rsdsmelle (Silene arme-
ria). Like inn pA Vicklebyalvaret sto mange
eksemplarer av ullsoleie (Ranunculus illyri-
cus).

Pd f redag 24.lok de aller f leste farvel med
Oland og reiste hver til sitt etter 5 hele dager
med f int ver og et vell av botaniske inntrykk.
Trolig vil mange av oss f inne veien tilbake til
Oland om ikke altfor lenge.

Ellen Krokd og Roger Halvorsen

3. juli gjekk turen til Gloppedal i Gjesdal
kommune. I eit heller fuktig og ufyseleg ver
mstte ein 8-10 ivrige sjeler opp ved post-
huset i Sandnes for d ta turen innover til det
historiske kamoomrddet fr6 1940.

Etter ein liten stans i Rsvrdalen mellom
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Oltedal og Dirdal, for ei kort nbriefing, om
det interessante omrAdet i Kammen, der det
mellom anna er funne breiflagre (Epipactis
helleborine) og fingerstorr (Carex digitata),
kayrde vi med hardt arbeidande vindusviska-
rar vidare f ramom Byrkjedal til Gloppevatnet.

I den bratte lia frd vatnet spreidde vi oss
og hadde ei kosestund trass i regnet. Om-
rAdet sAg heller magert ut f rA vegen, men ved
nerare gransking kom det seg. Vi fann mel-
lom anna mjuk krAkefot (Lycopodium clava-
tum), skjorlok (Cystopteris f ragilis), murburk-
ne (Asplenium ruta-murarla) svartburkne (A.
trichomanes), hengjeaks (Melica nutans),
storf rytle (Luzula sylvatica), gronnkurle (Coe-
loglossu m viride), bergfrue (Saxilraga cotyle-
donl, kranskonvall (Polygonatum verticilla-
tum), myske (Galium odoratum), fjellarve
(Cerastiu m alpinum), skogstjerneblom /Ste/-
laria nemoruml og trollurl (Circaea alpina).

PA grunn av veret avslutta vi turen tidligare
enn vi elles ville ha gjort.

Styrk Lote

17. august kveldstur til Orre i Klepp. 21. del
takere. Vi botaniserte pd sanddynene og
innenfor i en planteskog av furu. Liv og Ole
G. Lima har hytte her. Den ble fylt til siste
plass da vi f ikk komme inn A ta en kafferast.
Veret var f lott, og det er en slik kveld Jeren
mA oppleves. Her er noen av de plantef unn vi
gjorde:

Bittersote (Gentianella amarella), brei-
f langre (Epipactis helleborine), kvitkurle
(Leucorchis albida), knerot (Goodyera
repens), gronnkurle (Coeloglossum viride),
snau vaniljerot (Monotropa hypophegea),
perlevintergrann (Pyrola minor), skjoldblad
(Hydrocotyle vulgaris), marinokkel (Botrychi-
um lunaria), sslvmelde (Atriplex sabulosa),
strandskolm (Lathyrus maritimus) og sand-
sev (Juncus balticus).

Strandskolmen vokste pA de ytterste sand-
dynene, hvor naringstilgangen er stsrst. Den
forekom i sA store mengder at den dekket de
opptrAkte stiene. De f ine, rsde skolmene lys-
te opp pd dynenen sA en skulle tru det var
blomsterf lor.

Snau vaniljerot vokste inne i furuskogen.
En fin koloni stod mellom mose og nedfalne
f urundler.

Breif langre var det massevis av. Den voks-
te i utkanten av skogen og spredt utover
clynene.

Haldar Bergsaker
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31. august kveldstur til omr6det rundt Dals-
nuten i Sandnes kommune. Vi ventet ikke A
finne noen botaniske sjeldenheter, men da
veret viste seg fra sin beste side, ble det en
fin avslutning pd sesongens uteaktiviteter.
Roslyngen med blomsterf loret pA hell og tor-
re f innskjeggaks ga terrenget et hostlig preg.
Raunetrerne sto dryssende fulle av ber
som ga tin radtarge i det skrd sollyset.

Etter en pause ved Revholsvatnet, hvor vi
blant annet fant mjuksevaks (Sclrpus mamil-
/atus/, ruslet de fleste av oss til toppen av
Dalsnuten, hvor vi not solnedgangen og ut-
sikten over Gannsfjorden hvor plattformer
for oljevirksomheten bygges.

Det ble - som annonsert - en rusletur
hvor 22 deltakere var med.

Solveig Wathne

Vestlandsavdelinga
Arsmelding 1983
Vestlandsavdelinga hadde pr. 31.12'1983 ialt
118 medlemmer. Av desse var 10 livsvarige
medlemmer, 13 var B-medlemmer og 95 var
A-medlemmer, ein nedgang pd totalt 7 med-
lemmer trA Aret tar.

Arsmotet vart halde 17. mars 1983. Arsmel-
ding og rekneskap vart godkjende. Folgjande
vart valde til styre og komit6ar: Formann:
Anders Lundberg, kasserar: Arvid Odland,
sekreter: Astri Botnen, styremedlemmer: Eli
Fremstad og Eli Haugland, vararepresentant:
Sigurd Olsen. Alle desse var nye i styret. For
a fa litt kontinuitet i styret i f ramtida, vart for-
mann og sekreter valde for eitt Ar, dei andre
for to dr. Eli Fremstad vart vald til represen-
tant til styret i hovedforeninga.

Ekskursjonskomite: lngvald Rossberg,
Sigurd Olsen, Karen Skauge Fredriksen og
Arnfinn Skogen. Valkomite: Bernt Bakkevig,
Per Arild Aarrestad. Revisorar: Steinar Han-
deland og Oyvind Vasshaug.

| 1983 vart det halde 6 ordinere moter og 6
ekskursjonar. Den siste tillyste ekskursjonen
til Finse mAtte avlysast grunna sno.

Mater:
15. februar: Knut Fegri kAserte over

temaet: "Botanikk i stuevinduet; historisk og
sosialt." T ilhoyr arar: 41.

17. mars (Arsmotet): Arvid Odland: "Bota-
niske glimt frA FAbergstolsgrendane i Joste-
dalen." Tilstade: 28.

3. mai; Knut Krzywinski: (Botaniske under-
sokelser som kaster lys over dagligliv og
levemAte i Bergens tidligste tid.' 33 tilstades.
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4. oktober: Arvid Odland: uPrioritering av
naturvitenskapelege verneverdiar i 10-drs
verna vassdrag." 27 tilhoyrarar.

1. november: Finn-Egil Eckblad: "Bruk av
sopp i eldre tid: fra berserkene til Johan
Olsen Sopp.' 30 frammotte.

6. desember: Sverre Bakkevig: uHvordan
overleve 7 Ar som botaniker i orovinsen.u 29
tilstades.

Ekskursjoner 1983
8. mai. Kryptogamekskursjon til Strono.
Ledere: Hans H. Blom og P.M. Jorgensen. 10
deltagere.
Vi startet dagen ved OklandsAsen der vi etter
6 ha sett litt pA f loraen langs veien, gikk los
pA noen fine overheng med noe kalkpAvirk-
ning med tuer av Amphidium mougeotii og
Tortella tortuoEa. Fine lavfunn var Lecanac-
tis umbrina og Lepraria hueana. Vi klatret sA
lenger opp i lia for A se pA Graphis elegans
som vokste pA rogn, og fant der ogsA Pyre-
nula neglecta, en for Skandinavia ny lav.
Mosefloraen var ogsA typisk oceanisk med
Breutelia, Lepidozia cupressina og Plagio-
chila punctafa. P6 veien ned samlet vi ogsA
Arthonia leucopellaea, Lecidea ochrococca
og Micarea cinerea pA furu og bjork. Langs
stien vokste mosene Taxiphyllum wisgriliiog
Enthocodon oDfusus (ny for Os).

Deretter dro vi til Hjortasen til en trang
bekkekloft like ved veiskillet nar broen. Her
var overhengene overdddig bevokst med bl.a.
Lepraria hueana, Lecanactis umbrina og
Lecanactis abietina - som ofte vokser oA
stein i Vest-Agder. Et gammelt seljetre had-
de ganske bra med Pseudocyphellaria cro-
cata og en for Skandinavia ny lav, Lecanora
cinereofusca. Av moser merket vi oss rik be-
voksning av Plagiochila punctata og Scapa-
nia ornithopodioides, et meget vestlig funn
av arten, samt Hygrohypnum eugyrium i bak-
ken.

En f in hyperoceanisk dag!
Per M. Jargensen

Tur til Langeskogen 14. juni.
Framande, innforte bartreslag har ikkje vore
ofra mykje merksemd i miljoet kring Vest-
landsavd. Dette er eit faktum trass i at det
nettopp pA Vestlandet har vore planta mykje
av desse treslaga. Heller ikkje i dei botaniske
universitetsmiljaa har ein vore opptekne av
desse treslaga. Ein klar indikasjon p6 det fAr
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ein om ein ser pd dei to mest brukte f loraene
i norsk botanikk. Korkje Nordhagen eller Lid
nemner desse vanlege treslaga med eit
einaste ord. Kontrasten tildei utallige uhage-
flyktninganeD som kvalifiserer for omtale
straks dei er komne utanfor hagegjerdet er
pAfallande.

| 1982 engasjerte Vestlandske Naturvern-
forening dei to botanikarane Bjorn Hdland
og Dan Aamlid til 6 laga ein turguide om tre-
slag i Langeskogen. Denne skogen er eit f ri-
luftsomrAde som inneheld svart mange
f ramande treslag. N6r rapporten no er ferdig,
peika Langeskogen, som ligg i Fjosanger i

Bergen, seg ut som eit naturleg ekskursjons-
m6l for Vestlandsavd., NBF. Med Dan Aamlid
som guide var det lagt opp til ein utbytterik
tur. Kanskje p.g.a. veret var det ikkje sA man-
ge som motte opp, men desto meir kunnskap
var det A henta for dei som var med.

Den dominerande vegetasjonstypen i om-
rAdet er naturleg furuskog. Men serleg i om-
r6da nerast garden Fjosanger er det ogsA
ein del spontan lauvskog og mange mindre
plantefelt med f ramande treslag, bdde bartre
og lauvtre. I alt er det registrert 59 ulike tre-
slag i omrAdet, og heile 35 av desse er bar-
tre! Me hadde ikkje gAtt lenge for dei forste
ukjende artane dukka opp. Mammuttre (Se-
quoiadendron giganteum) er eit av dei som
ikkje nettopp er ein karakterart i norske
skogssamfunn. Opphaveleg stammar det frd
California, og kan bli svert gamalt. Dei
eldste er visstnok meir enn 4000 Ar gamle!
Dei eksemplara me sAg er alla planta i sei-
nare Ar, og dei var heller ikkje sA imponeran-
de hoge som dei kan bli i California. Men eit
artig mote var det i alle fall.

For den utrente kan det ofte vera vanske-
leg A skilja dei to slektene Thuja og Chamae-
cyparis. Dei skjelliknande blada er noksA like
hos dei to slektene, sjolv om det finst sm6-
karakterer som skil dei f rA einannan. Men ein
karakter som er lettare A bruka er al Chamae-
cyparis har lutande topp, mens Thuia er rak i

toppen. Ogsi hemlokk (Tsuga) har lutande
topp, men den er jo lett A skilja frA Chamae-
cyparis pA mange andre ting.

Lerk er eit tre som alle kjenner, men verre
blir det ndr ein skal fastslA kva for ein art ein
har lramtare seg. Pi denne turen fekk me
demonstrert at det i grunnen ikkje er sA van-
skeleg likevel. Den vanlegaste av de planta
lerkeartane her i landet er eurooeisk lerk
(Larix decidual som har vore planta sia slut-
ten av 1700-talet. Men i seinare tid har ein og-
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sa planta ein del japansk lerk (Larix kaemp-
feri). Den siste har raudbrune skot, og dei
modne konglene opnar seg sd dei ser rosett-
aktige ut. Den forste har gulaktige skot, og
dei modne konglene er avlangt eggforma,
utan at kongleskjela boyer seg utover.

Granartar finst det mange av pA Vestlan-
det. De fleste er fordelte pd to slekter, Picea
og ADles. Av dei mange artane her er det som
kjent berre ein som opptrer spontant i Norge,
nemleg gran (Picea abies). Av dei andre ar-
tane i denne slekta er det serleg sitkagran
(Picea slfchensis) som er brukt som plantetre
pA Vestlandet. PA turen sAg me ogsA svart-
gran (Picea mariana) og kvitgran (Picea glau-
cal. Slekta Ables viste seg A vera grei A skilja
frA slekta Picea. Dei breie barnAlane og dei
store, f ine konglene er gode karakterar. Verre
var det nAr me skulle bestemme dei ulike ar-
tane. Men ved hjelp av vAr veltrimma guide
klarte me d fA navn pA dei me traff pA: nikko-
edelgran (Ab ies homolepis) nobelgran(Abies
procera), kjempeedelgran (Abies grandis) og
purpuredelgran (Abies amabilis| Av andre
granartar traff me ogsA pA douglasgran
(Pseud ots uga m enziesi i).

Furuartar sAg me ikkje sA mange av. Furu
(Pinus sy/yesfris) er alt nemnt, men den som
gjorde meir inntrykk var silkefuru (Pinus
peuce). Det spesielle med denne er nAlene
som er omlag 10 cm lange og sit i knipper pA

PA denne turen la me hovudvekta pA bar-
tre. Me kunne likevel ikkje unngA A leggja
merke til den artige rsdeika(Quercus rubral
Navnet har ho fdtt fordi blada blir djupt raude
om hausten.

For dei som ikkje var med pA denne turen
kan det trygt anbefalast A skaffa seg rappor-
ten om treslaga i Langeskogen og ta turen
pA eiga hand. Dei fdr det ikkje like greitt som
me hadde det saman med vAr guide, men det
f ine turterrenget er jo det same.

Anders Lundberg

1.-3. juli. Sommerekskursjon til Karmoy
MAlet for Vestlandsavdelingen av Norsk
Botanisk Forenings ekskursjon sommeren
1983 var Karmay, Rogaland. Faglig leder for
ekskursjonen var cand.real. Anders Lund-
berg. Han har forovrig sjol tatt sin hovedfags-
oppgave pA sanddyner pA Karmay, og han
stilte ogsA sin families hytte pA oya til dis-
posisjon for deltagerne, 11 stk. pluss en
hund.
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Karmoys vegetasjon er mangeartet, og
ekskursjonen ble derfor ikke en nitid jakt
etter sjeldenheter og uinteressante, arter,
men ble en studie i ulike vegetasjonstyper.

Fsrste dagen gikk med til A studere myr og
heivegetasjon, og brunskjene (Schoen us fer-
rugineus) ble etter hvert en utriviell, art bade
i vAt myr og f uktig lynghei. I et sig i kanten av
ei myr observerte vi ogsA klubbestarr (Carex
buxbaumii). I lynghei pA Dale i Torvastad fant
en av deltakerne, Bjorn Moe, musore (Salix
herbacea), samtidig fant vi ogsd seterfrytle
(Luzula trigida) pA samme sted. Begge disse
er (nyeD tor Karmay.

Nord p6 oya ble endel strandenger og
brakkvannsomrAder studert, og i bergene her
ble det ogsA sett endel tsrrbergarter. I tillegg
til de uvanligeD artene i strandenger og brakk-
vannsomrdder ble bl.a. pusleblom (Centun-
culus minimus) sett i felt for forste gang av
f lere deltakere.

Andre dagen ble nyttet til sanddyne- og
strandvegetasjonsstudier, og med ekskur-
sjonslederens sarlige interesser og kunn-
skaper om disse vegetasjonstypene, ble det-
te en meget interessant del av ekskursjonen.
Sanddynedynamikken ble noye studert, dis-
kutert og fotografert. Flere ulike utforminger
og suksessjonstadier ble besskt.

I fuktenger ner stranda ble den vakre
strandmarihand (Dactylorhiza purpurella)
iakttatt og fotografert i all sin prakt. PA de
eksponerte rullsteinsstrendene ble sstersurt
(Mertensia maritima) en fin opplevelse for
deltakerne. Begge disse fant vi pA Hemnes.

Trass vekslende ver ble turen utbytterik,
og inspirerte til en sommer med stor botanisk
aktivitet for oss alle.

Dan Aamlid

4. september. Ekskursjon til Hamlagro
Med instituttets VW-buss og privatbil kjorte
vi til nordre Hamlagro som ligger lengst syd-
vest i Voss kommune. Ekskursjonens tema
var fjellflora og vegetasjon i omrAdet som
horer til undertegnedes hovedfagsfelt.

Bergartene bestAr for det meste av kalk-
holdig glimmerskifer fra kambro-ordovisisk
tid. Dette gir et godt neringsgrunnlag for
mange kravfulle fjellarter, og flere av dem
opptrer her med vestgrense i Norge.

Rundt stslene som ligger ovenfor vegen er
det beitemark som i stor grad har grodd til
med skog og kratt. Bjorketrerne er noksA
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kroket i vekstformen som en folge av stort
snopress. I fuktige sokk der snoen ligger
ekstra lenge, f innes suboseaniske arter som:
Blechnum spicant (bjonnkam), Thelypteris
limbosperma (smortelg), J uncus sguarrosus
(heisiv) og Trichophorum cespitosu/n ssp.
germanicum.

Foravrig er terrenget noksA myrlendt med
gamle slAttemyrer som domineres av Carex
f/ava (gulstarr). Andre karakteristiske arter
som inngAr er Carex capillaris (hArstarr), C.
dioica (tvebostarr), Parnassia palustris (jA-
blom) og Selaginella selaginoides (dvergjam-
ne). En pen bestand med Eriophorum latifoli-
um (breiull) stdr pd ca. 700 m o.h. PA hoyere
nivAer fAr de rike myrene gradvis innslag av
fjellarter. Funnet av Carex microglochin
(agnorstarr) ble absolutt turens hoydepunkt.
Ellers kan en nevne Equisetum variegatum
(fjellsnelle), J uncus casfaneus (kastanjesiv)
og J. triglumis (trillingsiv).

Den lavalpine sonen preges av mosedomi-
nerte rabber og seint f ramsmeltede snoleier.
Vi fulgte en sonering fra grAmoserabb hvor
Racomitrium lanuginosum er viktig sammen
med Empetrum hermaphroditum (fjellkrek-
ling), Loiseleuria procumbens (greplyng) og
Arctostaphylos alpina (rypebar). Rabben gAr
gradvis over i blAbermark og videre til f inn-
skjegg-snoleie. Foruten Nardus stricta er
Anthoxanthum odoratum (gulaks) og Alche-
milla alpina (fjellmarikApe) viktige arter.
Lengre nede dominerer Salix herbacea (mus-
orel sammen med Gnaphatium supinum
(dverggrAurt), Sibbaldia procumbens (tre-
f ingerurt) og Carex lachenalii(rypestarr). Den
nederste delen av snsleiet smelter ut meget
seint. Her er fuktighetskrevende arter karak-
teristiske som Carex rutina [akelstarr), C.
saxatalis (blankstarr), Deschampsia alpina
(fjellbunke) og Eriophorum scheuchzeri (sna-
ull).

Mot toppen av Hamlagrohorn (1083 m o.h.)
stikker det fram torre knauser som innehol-
der en rik rabbevegetasjon med bl.a. Dryas
octopetala (reinrose), Carex rupesfrls (berg-
slarr), Potentilla crantzii (flekkmure), Silene
acaulis (fjellsmelle), Saxifraga oppositifolia
(rsdsildre) og Veronica fruticans (bergvero-
nika).

Et ufyselig ver med vind, regn og tdke
gjorde at oppholdet pA toppen av fjellet ble
meget kortvarig.

Det var 8 deltakere med oA turen.
Bjorn Moe
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11. september. Soppekskursjon til Haukds i

Asane, Bergen kommune
Hovedhensikten med ekskursjonen var mat-
sopp, og i sii mdte var resultatet ikke dArlig:
bAde rsd- og brunskrubb (Leccinum spp.),
piggsopp (Hydnum repandum) og broket
musserong (Tricholoma luridum), for ikke A
snakke om mengder av traktkantarell (Can-
tharellus tubaeformis) og gul trompetkanta-
rell (Ca nth a rel I u s xanth opu s).

Der ble ogsA anledning til A demonstrere
spiss giftslorsopp (Cortinarius speclosissi-
rnusl som vokste i mengder, serlig i et felt
med lerk (Larix decidua,), samt gallemusse-
rong (T ri chol o m a v i rg at u m|

For en del andre vanlige arter i omr6det
var sesongen allerede over; det gjaldt bAde
steinsopp ( Bo letu s edu I i s), lerkesopp (Sui//us
grevillei), risker (Lactarlus spp.) og kremler
(Russu/a spp.).

Deltakere: 7 voksne, 2 barn.
Sigurd Olsen

18. september. Ekskursjon til Otterstadstole-
ne i Modalen
Ekskursjonen gikk med privatbiler f ra Bergen
til Modalen. Der motte vi vAr veiviser og kjent-
mann ldar Langedal. Fotturen opp til stolene
ble ogsA brukt til innsamling av matsopp. I

stolsomrAdet ble det gitt en orientering om
tidligere undersskelser omkring denne iso-
lerte granforekomsten med tanke pd granens
historie oA Vestlandet. Det ble innsamlet
myrprove for en mulig framtidig undersskel-
se og datering av granens etablering i om-
rAdet. Om formiddagen var vi begunstiget
med oppholdsver.

7 deltakere.
Dagfinn Moe

Trondelagsavdelingen
Arsmelding 1983
Pr. 31. desember 1983 hadde Trondelagsav-
delingen 168 medlemmer, av disse er 3 livs-
varige, 137 A-medlemmer og 28 B-medlem-
mer. Dette er en netto avgang pA 5 medlem-
mer fra 1982.

Arsmotet ble avholdt 28. februar 1983. Ars-
melding og regnskap for 1982 ble lagt fram
og godkjent.

Nye kontingenter for 1983 ble vedtatt: A-
medlemmer kr. 110.-; B-medlemmer kr. 30.-
(som fsr).
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Resultatet av valget ga folgende sammen-
setning: Arne Garthe, formann (ikke pA valg),
Bjorn Sether, nestformann (ikke pd valg),
Inger Gjerevoll, sekreter (ikke pA valg),
Marthe M. Gjestland, kasserer (gjenvalg),
Thyra Solem, styremedlem (gjenvalg), Arild
Krovoll, styremedlem (ikke pA valg).

Ekskursjonskomit6: Arne Garthe (gjen-
valg), Jarle l. Holten (gjenvalg), Arne Frisvoll
(ikke pA valg), Arne Rosvik (ny).

Revisorer: Egil l. Aune (ikke pA valg), Ingvar
Brattbakk (ny).

Valgkomite: Anne Marie Halvorsen (ikke
pA valg), Asbjorn Moen (ikke pA valg), Karl
Baadsvik (ikke pA valg).

I lopet av Aret har det vert arrangert 6 eks-
kursjoner og avholdt 7 mater.

VArens mster ble holdt i den gamle fore-
dragssalen, mens vi i host flyttet inn i nye
lokaler i Schoninghuset, begge D.K.N.V.S.
Museet. Det gjennomsnittlige oppmote har
vert pA mer enn 35.

Folgende mster har vart avholdt:
24. januar: Prof . Olav Gjerevoll: Til Bali, du

skjonne, milde. Under kaffen viste Gjerevoll
bilder fra Malaysia og Singapore.

28. februar: Bjorn Sether, Marthe Gjest-
land, Arild Krovoll og Arne Rosvik: Madeira

- Atlanterhavets gronne juv6l.
21. mars: Cand.real. Klaus Hsiland: Sopp

og soppforgiftninger.
25. april: Amanuensis Sigmund Sivertsen:

Botaniske glimt f ra Nordsst-Gronland. Under
kaffen viste Arne Garthe bilder fra Jugosla-
via.

19. september: Prof. Finn-Egil Eckblad:
Bruk av sopp i eldre tid.

7. november: Cand.real. Ketil Bevanger:
Plantesamf unn er f uglesamf unn. Asbjorn
Moen viste under kaffen bilder fra en ekskur-
sjon til Finland.

12. desember: Fotograf Jon Arne Sather:
Naturfotograf ering.

Foredragene har vert ledsaget av lysbil-
der, og etter foredraget har det vert hyggelig
samver med en enkel servering.

Ekskursjoner 1983
23. april: Moseekskursjon til Byneset. 12 del-
takere.
Vi startet botaniseringen i almeli ved Sundet.
Ved foten av lia i skyggefull oreskog domi-
nerer broddfagermose (Plagiomnium cuspi'
datum) hasselmoldmose (Eurhynchium an-
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gustirete), krusfagermose (Plagiomnium un-
dulatum), lundveikmose (Cirriphyllum pilife-
rum), oremoldmose (Eurhynchium hians) og
sprikelundmose (Brachythecium reflexum).
De samme mosene er ogsA vanlige i selve lia,
men der dominerer pA torrere partier stor-
kransmose ( Rhyt id iade I p h us t riq u et rusl med
innslag av bjornemoser (Polytrichum), hus-
moser (Hylocomium) og sigdmoser (Dicra-
num). PA berg og knauser vokser bl.a. berg-
hinnemose (Thuidium recognitum[ matte-
bleremose (Frullania tamarisci), piskragg-
mose (Anomodon attenuafus, puteh6rstjer-
ne (Tortula ruralis), putevrimose (Tortella tor-
tuosa), rottehalemose (/sothecium alope-
curoides) og sigdknausing (Grimmia hart-
manii). Vanlige epifytter er hjelmbleremose
( F ru I I a n ia d i latata) og reipmose (Pter i gy n a nd-
rum f ilitorme). Mosef loraen i lia er artsrik, og
bare en mindre del av mosene ble vist.

Neste stopp ble gjort ved Byneset kirke,
hvor vi sA pd torre, varme berg. Dominerende
eller vanlige moser her er berggrAmose (Ra-

comitrium heterostichum), grantujamose
(Th uidiu m abieti n u m| grdsteinmose (H edwi'
gia ciliata), kalkgrAmose (Racomitrium elon-
gatum), labbmose (Rhytidium rugosum), rab-
bebjornemose (Polyt rich u m p i I if eru m), renne-
mose (Dryptodon patens) og seterknausing
(Grimmia affinis). Hyllemose (Entodon con-
cinnus) forekommer sparsomt. I nerheten
dominerte svoplokmose (Phascum cuspida'
tum) og Akerbegermose (Pottia truncata) pA

blottlagt jord.
Siste stopp, pA sorsida av Hangervdttan,

viste som en kontrast mosef loraen pd f uktige
og skyggefulle bergvegger og i skyggefull
skog. Vanlige bergveggsarter her er bergsigd
(Dicranum fuscescens/, buttgrAmose (Raco-
mitrium aciculare), eplekulemose (Bartramia
pomiformis), opalnikkemose (Pohlia cruda),
stripefoldmose (Diplophyllum albicansl og
storhoggtann (Tritomaria quinquedentata).
Vi avsluttet turen ved en dam, der to av
vdrens egne moser ble vist. Vanligst var
sokkvArmose (Pellia neesiana), men en fin
bestand av f likvArmose (P. epiphylla) ble og-
sA funnet; begge hadde sporofytter i tidlig
stadium. (Mosenavna folger Frisvoll et al.
1984. Norske navn pd moser.)

EnnA lA snsen stedvis dyp i skogen. Det
har tidligere neppe vert arrangert april-eks-
kursjon i Trondelags-avdelinga. Men tids-
punktet er velegnet for kryptogamer. Vi ble
ikke forstyrret av Bynesets sv€rt interessan-
te karplantef lora; de eneste vi sA av blomst-
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rende arter var gullstjerne, leirfivel, lerke-
spore og kvitveis.

Arne A. Frisvoll

29. mai: Lavekskursjon til Rissa kommune
Sar-f randelag. 7 deltakere.
Vi startet i den sorvestvendte almelia ved
gArden Lein (Leinslia). Lavfloraen var her
noksA kjedelig. Demonstrert ble bl.a. epifyt-
tene Graphis scripta, Lecidella elaeochroma,
Nephroma parile (grynvrenge), Ochrolechia
androgyna, Parmelia saxatills (grA fargelav),
P. sulcata (bristlav), Pertusaria amara, p. teu-
costoma og Ramalina larinacea (barkragg).
Foravrig noterle vi oss bl.a. pertusaria coral-
lina og Ramalina pollinaria (pulverragg) pd
stein.

Etter lunsj pA lAvebrua gikk turen til nord-
vendte skrAninger med granskog sor for
Vatngardsvatnet. Her fant vi Cavernularia
hultenii (groplav) og Platismatia norvegica
(skrukkelav). P6 en stubbe satt rikt materiale
av den nybeskrevne laven Cladonia norvegi-
ca. Den minner om C. coniocraea (stubbesyl),
men har mer oppdelte basalskjell, blekt
brune apothecier, samt andre kjemiske for-
hold (PD + ). PA en bergvegg under overheng
forekom Lecanactis umbrina (ny global nord-
grense!), og pA granstammer L. abietina.

Vi avsluttet ekskursjonen med A kikke pA
noen gamle rognetrar pA skrAningen ned
mot Trondheimsfjorden: Collema f asciculare
(puteglye), Lobaria pulmonaria (lungenever).
L.scrobiculata (skrubbenever), pannaria
conoplea (grynf iltlav) og Parmeliella plumbea
(vanlig blAf iltlav).

Tor Tansberg

25. juni: Ekskursjon til Skatval. 16 deltakere.
Ekskursjonen kom i stand etter invitasjon/
oppfordring f ra tidligere bestyrer ved Statens
forskningsstasjon Kvithamar, Jens Roll-Han-
sen. Til tross for kort avstand til Trondheim
og de botaniske miljoene der, har Skatval
vert lite besokt og undersokt av botanikere.

9 deltakere dro fra Museet og innover til
Kvithamar. Der ble vi mott av ytterligere 7
deltakere, deriblant dagens faktiske ekskur-
sjonsledere, Eli og Jens Roll-Hansen.

Vi dro forst til gdrden Nordland der Jens
Roll-Hansen visste om en uidentifisert lauk
(Allium). Vi fant lauken, men den var oA et tid-
lig knoppstadium, og vi klarte derfor ikke A
bestemme den pA stedet. Seinere ble det

122

fastslAtt at det var roselauk (Allium carina-
tum).

Ved en gird oppe i Aurberget sA vi pA en
stor forekomst av lopstikke (Levisticum off i-
cinale). Denne md vere rester etter gammel
kultur, og skriver seg kanskje fra munkenes
hage pA Tautra.

Vi sA ogs6 pA en merkelig forekomst av
klAved (Myricaria germanica). De fleste for-
binder vel kldved med steinete elvebredder.
Her stod den i en bratt fyllitt-knaus, sammen
med bl.a. raudflangre (Epipactis atrorubens).

I oreskogen like ved fikk vi se en usedvan-
lig forekomst av bldveis (Hepatica nobilis).
lkke bare var bestanden stor og tallrik, den
viste ogsA en stor variasjon i bladform, blad-
storrelse og antocyaninnhold. Ekskursjons-
lederen opplyste at her ogsA fantes forskjel-
lige fargevarianter i blomstene, bdde hvite.
rode og forskjellige bld-nyanser. Dessverre
var vi for sent ute til d oppleve dette.

Nede ved fjorden undersokte vi en bestand
av tindved (Hippopha€ rhamnoides). Bestan-
den er tydelig i ferd med A forsvinne p.g.a. ut.
skygg i ng.

Vi tok en rast syd for Skatval kirke, pA en
knaus like ved E6. Her fant vi rikelig med
knollerteknapp (Lathyrus montanus), dess-
uten rundbelg (Anthyllis vulneraria). Vi fikk
ogsA anledning til A studere/sammenligne
bitterbergknapp og smabergknapp (Sedum
acre og S. annuum) som vokste side om side,
og dessuten bregnene olavsskjegg (Aspleni-
um septentrionale), lodnebregne (Woodsia it-
v e n s i s ) o g f j e I l- | od n e br egne ( W o o d s i a a I p i n a ).
Men det f ineste f unnet var nok roselauk, som
her ble funnet pA nok en lokalitet.

Etter rasten dro vi til gdrden Holand, som
ligger ved en li med frodig blandingsskog. p6
grunn av tidsnsd gikk vi ikke opp i lia, men
deltakerne fikk pekt ut stedet for en kjent
dichotyp gran for eventuelle seinere besok.

Ekskursjonen ble avsluttet pd forsknings-
stasjonen. Her f ikk vi forst en orientering/om-
visning om de fenologiske observasjonene
som har pdgdtt siden 1964. Helt pA tampen
ble ekskursjonsdeltakerne sluppet los pA de
rikholdige og interessante samlingene av
busker og trar ved forskningsstasjonen.

Arne Rasvik

5.-7. august: Week-end ekskursjon til Tor-
budal-omr6det, Sunndal.
OmrAdene omkring Litledalen og Osvatnet i

Sunndalsfjellene bestAr hovedsakelig av
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neringsfattige gneisbergarter. Fra geologe-
nes arbeidskart hadde vi imidlertid fdtt an-
gitt en smal stripe av Trondheimsfeltets
bergarter fra Geitddalsomr6det og vestover
til Clksendalen. Denne var hovedmAlet for de
Atte ivrige botanikerne som mottes p6 Sunn-
dalsora om kvelden den 5. august.

Vi kjorte opp Litledalen og videre inn til ei
hytte ved Osvatnet der Einar Johnsen hadde
ordnet med kvarter for oss. Lordag morgen
kjorte vi tilbake til Holbuvatnet som var ut-
gangspunktet for lordagens ekskursjon. For
A fA med oss mest mulig delte vi oss i to
grupper. Den ene gruppa f ulgte veien inn mot
Reinsvatnet og tok sA stien mot Oksendals-
tjornene. Stien gikk i meget artsfattige grep-
lyngheier og blAber-bl6lyngheier. Bare et
par steder passerte vi noen rikere sig med
bl.a. svarttopp (Bartsia alpina), gullmyrklegg
(Pedicularis oederi) og bjonnbrodd (Tof ieldia
pusilla). I snsleiene stotte vi pA mengder av
hestespreng (C ryptog ra m m a cris pa)

Vest for den storste av Oksendalstjornene
gikk vi inn p6 den omtalte stripa av Trond-
heimsfeltets rikere bergarter, som her var
bare ca. 200 m bred. Omslaget i flora og
vegetasjon var som skdret ut av lereboka. I

lopet av de forste 20 m fant vi 30 nye arter.
Mange av dem var kalkindikatorer. Her skal
nevnes: Tranestarr (C a re s ad e I osto m a), sv arl-
starr (C. atrata), harstarr (C, capillaris), blank-
starr (C. saxatilis). f lekkmure (Potentilla
crantzii), gulsildre (Saxif raga aizoides), tjell
frostjerne (Thalictrum alpinum) og svartaks
(Trisetum spicatum).

Vi fulgte stripa med gode bergarter opp i

Reinskollane, mellom kolle 1283 og 1253,
uten 6 f inne mye nytt. Den andre gruppa fulg-
te den gamle anleggstras6en ost for Hallar-
vassfjellet, i osthellinga ned mot Litledalen.
Fra jernbanetras6en gikk turen opp langs
bekkedalen som er utgravd av Sandvassbek-
ken, og gruppen motte de andre ekskursjons-
deltagerne ved Oksendalstjornene.

Langs jernbanetras6en var det stort sett
mye grAberg og fattig vegetasjon, men med
enkelte rikere partier. Gulsildre (Saxifraga
aizoides) vokste det relativt store mengder
av i berghamrene, og her ble ogsd bergfrue
(Saxifraga cotyledon) registrert. Pd et sted
var det et relativt f int utviklet hogstaudeparti
med bl.a. ormetelg (Dryopteris filix-mas),
skogmarihand (Dactylorhiza fuchsii), tor-
hjelm (Aconitum septentrionale), kvitsoleie
(Ranunculus platanifolius) og turt (Lactuca
alpina).
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Ved Sandvassbekken var det bedre jords-
monn, og det gjenspeilte seg tydelig i flo-
raen. I rasmarkene, serlig mellom 800 og
1000 m hayde, ble det registrert kalkindika-
torer i f leng, f.eks.: taggbregne (Polystichum
lonchitis), liljekonvall (Convallaria majalis),
brudespore (Gymnadenia conopsea) rein-
rose (Dryas octopetala), rodsildre (Saxifraga
oppos i t i f o I i a,| g rannsi ldre (5. ten u i s) og berg-
veronika (Veronica fruticans| Vestsida av
Ssre Steinbruhaavar derimot meget artsfat-
tig.

Sondag morgen la vi turen til ovre deler av
Styggdalen. Vi kjorte anleggsvegen forbi
Purktjornene inn mot Gronnvollsteinen ved
Styggdalens ovre ende. Allerede ved veg-
enden fant vi bergrublom (Draba norvegica).

Styggdalen er tungt tilgjengelig og berer i

sA m6te sitt navn med rette. Svare stuo be-
grenser dalen mot ost. Oppunder bergrota
fant vi praktfulle hogstaudeenger med bl.a.
torhjelm (Aconitum septentrionale), turt (Lac-
tuca alpina), vendelrot (Valeriana sambuci-
folia) og mengder med kjempestore brude-
sporer (Gymnadenia conopsea). Kvitsoleie
(Ranunculus platanifolius) i slike mengder
hadde ingen av oss sett tidligere.

Rasmarkene dominerte i Styggdalen. De
var stort sett grove ogtar(e, men enkelte ste-
der ned mot den torrlagte elva var materialet
finere og f loraen rik. Her fantes ogsA stabile
partier med godt utviklet dryashei. Vi gjen-
nomsokte dalen nedover til ca. 800 m o.h.
uten A gjare de helt store funn. Dog gledet vi
oss bl.a. over: Grsnnburkne (Asplenium vi-
ride), gulmjell (Astragalus f rigidus), blAmjelt
( A. n o rveg i c us/, kvitku rle ( Le u co rch i s a I b i d a),
blArapp (Poa glauca), taggbregne (Polysti-
chum lonchlfisl, snomure (Potentilla nivea),
myrtevier (Salix myrsinifes,), rynkevier (5. reti-
cula) og bergveronika (Veronica fruticans)
Slekta Saxilraga var representert med 8 arter.

PA tur ned gjennom Litledalen stoppet vi
ved Sandvatnet og sA pA fjellvalmue(Papaver
radicatum). Etter sammenligning med her-
bariemateriale i Trondheim synes Sandvass-
valmuen d tilhore subsp. oeksendalense
Knaben.

Krysslister og materiale forovrig er inn-
levert til Botanisk avdeling, DKNVS, Museet,
Trondheim.

Som tradisjonen tilsier ved ekskursjoner i

Sunndalsdistriktet, avsluttet vi hjemme hos
Einar Johnsen med en herlig og artsrik suppe
pA gronnsaker fra egen hage.

Simen Bretten og Rolv Hielmstad
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21. august: Sondagsekskursjonen til Mosjo-
omrAdet. 10 deltakere.
EkskursjonsomrAdet omfatter myrdom inerte
arealer lengst sor i Skaun kommune, delvis
vestlige deler av Melhus kommune. En rekke
muntlige angivelser om relativt sjeldne kar-
planter er gitt for MorsjoomrAdet, men fd
systematiske undersokelser er utfort. Vi
valgte adkomst til MorsjoomrAdet fra Esten-
stad i sor. Langs skogsveien ble studert den
rikt utviklede suboseaniske karplante- og
mosefloraen, som imidlertid ikke avslsrte
noen store sjeldenheter. I de fattige gran-
skogene vokste skrubber (Cornus suecica)
rikelig, ofte sammen med bjonnkam (Btech-
num spicant). Krypsiv (Juncus bulbosus) var
vanlig noen steder pA forstyrret mark langs
skogsveien. Smalkjempe (Plantago lanceo-
lata) og f innskjegg (Nardus stricta) var vanlig
langs stier og andre trAkkpAvirkede steder i

skogen. Pa ssrvendte kalkberg mellom
Estenstad og Morsjoene ble funnet flekk-
mure (Potentilla crantzii), taggbregne (poly-
stichum lonchitis), sandarve (Arenaria ser-
py I I i f o I i a), van I i g bakkestjerne (Er4g ero n ace r)
og loppestarr (Carex pulicaris). Den relativt
sjeldne mosearten kjempesigdmose (Dicra-
num drummondii) ble f unnet i rosslyng-f ukt-
hei nermere Morsjoene.

Morsjoene ligger ca. 450 meter over havet,
og vegetasjonen i omr6det har et typisk mel-
lomborealt preg. Serlig nordsiden av Mor-
sjoene, for eksempel langs stranden og de
narmeste omgivelser regnet fra ostenden,
var f loristisk svart rike, serlig hvor abenkeru
av ren kalkstein skyter fram i dagen. I selve
strandsonen er gulsildre (Saxif raga aizoides)
og svarttopp (Bartsia alpina) svart vanlige.
Innenfor strandsonen dominerer rikmyrer og
ekstremrikmyrer over store arealer, serlig
sistnevnte myrtype. I ekstremrikmyrene er
nebbstarr (C arex lepidocarpa) ogbreiull (Erio-
phorum latifolium) vanlige. Spredt i ekstrem-
rikmyra forekommer brunskjene (Schoenus
terrugineus) som mA sies A ha en total ut-
bredelse i Norge sterkt betinget av forekomst
av kalkrike bergarter. PA et Norges-kart (evt.
Norden) blir et slikt utbredelseskart temmelig
uregelmessig og kaotisk, nettopp pA grunn
av kalkbergartenes uregelmessige utbredel-
se. Denne utbredelsestypen benevnes ofte
asonal utbredelse. I rik- og ekstremrikmyrene
ble elfers registrert klubbestarr (Carex bux-
baumii), stortveblad (Listera ovata) og gull-
myrklegg ( Ped icu lari s oederi), den sistnevnte
i til dels store mengder. Et annet interessant
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trekk ved sistnevnte art er at den i Morsjoom-
rAdet har pAfallende laviliggende lokaliteter.
Mellom Morsjoene og Estenstad ble gullmyr.
klegg registrert ned til370 m. I myrvegetasjo-
nen ved Morsjoene var ellers jAblom (parnas-
sia palustris) og fjelltistet (Saussurea atpina)
vanlige.

Jarle lnge Holten

18. september: Soppekskursjon til Mostad-
marka i Malvik kommune (ST).

Turen gikk langs Sneisen-elva, astlsarasltor
Foldsjoen. Omlag 30 deltakere var med, der-
iblant noen fra Nyttevekstforeningas lokal-
lag i Trondelag.

Den helt store sopp-opplevelsen ble ikke
denne turen, da soppsesongen tydelig var pA
retur etter en bra start i august. Mange av de
vanligste artene ble imidlertid funnet og de-
monstrert for deltakerne, og enkelte benyttet
anledninga til ei siste oppfrisking for den pA-
folgende dags soppsakkyndighetsprove.

I et snauhogstfelt ble flere av ustubbe-
soppeneD funnet, f.eks. honningsopp, flere
svovelsopper og f latklokkehatt ble sammen-
liknet med stubbeskjellsopp. Det meste av
turen gikk i granskog med innslag av bjark
og or. Pd en litt rikere lokalitet ble det funnet
tAresneglehalt (Limacella guttata), en art
som ikke er serlig vanlig i Trondelag.

Pd veg tilbake til parkeringsplassen var
enkelte heldige og kom over noen flotte an-
samlinger av kantareller, sA litt matauk ble
det ogsA.

Flere soppsakkyndige var med pA turen,
deriblant Anders Gjervan, og de bidro med
kontroll av soppen og nyttige kommentarer
til de enkelte artene.

Bodil K.P. Sveum

Nord-Norsk Avdeling
Arsmelding 1983
Nord-Norsk Avd. av NBF hadde pr.31/12 1983
88 betalende medlemmer. Av disse var det 2
livsvarige (som for), 81 A-medlemmer inkl. 1

forening (nedgang pA 12), og 5 B.medlemmer
(nedgang pA 7). Det vesentlige av frafallet
skyldes passiv utmelding ved manglende
kontingentinnbetaling. 5,nye medlemmer er
kommet til i lopet av 6ret.

Antall betalende Polarf lokkabonnenter var
45 (nedgang pd 1): 34 personer og 11 skoler/
institusjoner. Ovrige lokalforeninger av NBF
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og universitetsbibliotekene har fdtt tidsskrif-
tet gratis. Et mindre antall eksemplarer har
fra august vert solgt fra skranken, Tromso
Museum lor kr.20,- pr. nummer.

Kontingenten 1983 har vert: A-medlemmer
kr. 120,- (okning pA kr. 40,-). Herav gikk kr.
95,- til hovedforeningen (Blyttia kr. 90,-,
adm. kr. 5,-), og kr 25,- til NNA (okning pA kr.
10,-). Av total kontingentokning har lokalav-
defingen altsA bare tAll Vq. B-medlemmene
betaler kr.20,- (som ifjor), som i helhet gAr til
NNA. Polarflokkabonnement (2 nr. pr. dr) har
kostet kr. 35,- (okning pA kr. 5,-).

PA Arsmstet 22.2. 1983 f ikk styret og red-
aksjon folgende sammensetning:

Styre: Alfred Granmo (leder, gjenvalgt),
Arve Elvebakk (nestleder, gjenvalgt), Bjornulf
Andreassen (kasserer, gjenvalgt), Knut Fred-
riksen (styremedlem, ny), Reidar Alvestad
(styremedlem, gjenvalgt).

Redaksjon: Karl-Dag Vorren (ny), Torbjorn
Alm (ny).

Revisor: Karl-Dag Vorren (gjenvalgt).
Det ble ogs6 valgt 2 vararepresentanter til

styret, ekskursjonskomit6 og valgkomit6,
hver pA 3 personer (se ref. i Pol.fl. 7(1), -83).

Det har vert holdt 8 medlemsmster (inkl.
ekstraordinert Arsmote) og 7 styremoter.
Gjennomsnittlig oppmote pA medlemsmote-
ne har vert 14. Til styre motene har det vert
fullt fremmste av alle innkalte.

I formannens fraver f.o.m. februar t.o.m.
mai, fungerte nestformann Arve Elvebakk
som leder.

P6 ekstraordinert Arsmste 22.1'1.-83 ble
det vedtatt vedtekter til S 5 i lov for NNA,
hvor det bl.a. Apnes for alternative typer av A-
medlemskap, og fastsatt kontingent for 1984
i samsvar med dette:

1. A-medl. med Blyttia og Polarflokken:
Kr. 150,-

2. A-medl. med Polarf lokken: Kr. 50,-
3. A-medl. med Blyttia: Kr. 1'15,-

B-medl. kr.20,- (som for).

Fullstendig referat av ekstraord. drsmste er
gitt i Polarflokken 7(2), 1983.

Medlemsmoter:
27.1.: Arve Elvebakk: FrA tind til avgrunn

pA Balkan. Lysbilder frA Bulgaria og Kreta.
22.2.: Arsmate. Arsmelding og regnskap.

Lovendringer. Kontingent. Valg. - Jsrn Erik
Bjorndalen: <Rsnnerdahl han binder utav
blommor en krans". Evert Taube og hans
skjergArd.
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16.3.: Reidar Elven: Naturog kultur pA Vest-
Balkan.

20.4.: Oddvar Hagen: Bilder fra yttersida.
11.5.: Ben Schei: Natur og planteliv pA

Grsnland.
'19.10: Arne Fjellberg: Botaniske kontraster

i Canada.
22.11.: Ekstraordinerat Arsmote: Vedtek-

ter til A- og B-medlemskap ($ 5 i lov NNA/
NBF), til rettigheter, og vedrorende ikraft-
treden/opphevelse av vedtektene. Kontingent
for -84. - Klaus Hsiland: Sjeldne og truede
planter i Finnmark. Glimt fra Miljoverndep.
undersskelser i Finnmark -83.

16.12.: Julemote i AagArd-salongen. Lys-
bilder. Utlodning m.m.

Foreningen har i 1983 gitt ut 3 nr. av Polar-
f lokken: 6(2) 1982,7(1)& (2) '1983. Foreningen
har avholdt hovedekskursjon (til Alta) 23.-
30. august; 2 soppturer og 2 urteturer (i sam-
arbeid med Tromss Museum). Ekskursjons-
aktiviteten har vert lav p.g.a. hostsesong
med usedvanlig d6rlig ver.

Prosjektet uPlanteliv i Tromsoo har gAtt
fremover etter planen. Feltarbeidet for flora-
registreringene er pA det narmeste fullfsrt. I

1984 akter en A starte arbeidet med vegeta-
sjonen. To personer har vert engasjert med
lsnn i 1983. Omkring kr. 8000,- av de bevilge-
de kr. 11000,- av fylkeskommunale midler
har vert brukt til prosjektet i -83.

For pdske ble det sendt ut en pressemel-
ding angAende synspunktene pA de botanis-
ke verneverdier som var kommet frem under
saken om regulering av Alta-Kautokeino-
vassdraget. Til Miljoverndepartementet ble
det i april sendt et forslag om fredning av
polarflokk, sibirnattfiol og kveinhavre. De-
partementet svarte at det ville bli foretatt en
samlet vurdering etter at Hoilands arbeid var
tulllart og publisert. Overfor Statens for-
urensningstilsyn ble det klagd over dets til-
slutning til bruk av svovelholdig tungolje ved
Regionsykehuset, under henvisning til en
allerede skadet lav-vegetasjon i deler av
Tromso. Miljoverndepartementet stottet
SFTs avgjorelse.

I januar fikk vi etter gjentatte ssknader
innvilget postboks (1 179) ved hovedpostkon-
toret. I juni f ikk vi etter ssknad til Skattedirek-
toratet innvilget momsfritak p6 tidsskriftet
uPolarflokkeno. I februar-mars ble det satt
opp en PR-utstilling for foreninga i Troms-
banken. Utstillinga er deretter f lyttet til
Tromss Museum. Det har videre vert lagt
mye arbeid i 6 fA laget vedtekter til lovene, til-
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passet lokalavdelingen og som kan ivareta
medlemmenes interesser best mulig (jfr.
ekstraordinert Arsmote). Likeledes har det
vert forfattet et fyldig skriv til hovedforenin-
gens styre angAende Blyttia og ny tidsskrift-
oolitikk.

Alfred Granmo

Ekskursjoner 1983
Det har vert holdt et forholdsvis lavt antall
ekskursjoner i 1983 p.g.a. dArlige verforhold.
En planlagt ekskursjon til Helgoya ble avlyst
da ingen deltagere meldte seg.

Urteturer: 19. og 25. mai. Ledere: B. Vorren
og H. Mehus. Ca.30 deltagere pA hver. Vanlig
rute, der vi plukket det vi har plukket for. Se
tidl. beretninger.

Soppturer: 23. august. Ledere: B. Mollerog
G. Reibo. Fra Nordlysobservatoriet. Ca. 30
deltagere. Ang. artsutvalget, se tidligere rap-
port derfra. Intet nyfunn.

30. august. Ledere: H. Mehus og G. Mathi-
assen. Fra Stakkevollfeltet. 20 deltagere i

elendig var, regn og sludd. Vanlige arter
som skrubb, steinsopp, mye kremler, risker,
rimsopp, kantarell, slorsopp.

Hovedekskursjon 1983

Det var syv forventningsfulle deltakere som
la ut pA 6rets hovedekskursjon til Alta-Kauto-
keino-vassdraget; nermere bestemt Hdbat-
vuohpeb6kti, Virdnejavri og Savdo, tra 23.7 -
30.7.

Fra Tromss kjorte vi til Masi gjennom Fin-
land. PA turen oppover sA vi pA palser og
palslagg ved Ropinsalmi, med bl.a. lappstarr
(Carex lapponica) og brannull (Eriophorum
russeolum), og p6 pent utvikla aapa-myr mel-
lom Markkina og Karesuanto. PA aapamyra
sloss vi oss gjennom knott- og myggsvermer
ut pA strenger dominert av dvergbjork og f inn-
markspors (Ledum palustre) og med innslag
av blokkevier (Salix myrtilloides) og lappvier
(S.lapponum). I de store velutvikla mykmat-
tene stod bl.a. finnmarksstarr (Carex laxa),
rundstarr (C. rotundatal, vrangull (Eriopho-
rum medium l. rufescens) og gytjeblarerot
(Utricularia intermedia). En rask demonstra-
sjon av torvmosearter ble det ogsA for vi sat-
te kursen mot Masi.

Dagen etter dro vi fsrst til den klassiske
masimjelt-lokaliteten pA Asryggen av H6bat-
vuohpebdkti. Under Asen var det lite som
tyda pd rikhet i bergene over. Nederst ligger
en f uktig bjorkeskog med Sa//x-kratt av
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gronnvier (Sa lix phylicif ollal, bleikvier (S. has-
tata) og sslvvier (5. glauca). Denne gAr over i

en larrere lavrik bjorkeskog av kreklingtypen
med mye n ikkevinterg rann (O rth i I ia secu nd a),
lenger opp blir det brattere og en fAr bldber-
bjorkeskog med mye linnea (Linnaea borea-
/ls/. Geologien i berget er delvis hardt gab-
broid berg, delvis kvartsitt, gronnskifer og
grA glimmerskifer.

Under et gronnskiferberg, i godt etablert,
Apen og delvis kildepAvirket lyngmark-vege-
tasjon fant vi masimjelten (Oxytropis de-
tlexa). Dominerende arter er mjalber (Arcto-
staphylos uva-ursi), blokkeber (Vaccinium
uliginosum), tyttebar (V. vitis-idaea), tjell-
krekl ing ( E m petru m herm aph rod it u m), rynke-
vier (Salix reticulata), smAvier (5. arbuscula)
og noe bleikvier og einer (Juniperus commt
nls/. Vanlige arter er svarttopp (Bartsia al-
pina), reinrose (Dryas octopetala), setermjelt
(Astragalus alpinus), gulsildre (Saxitraga
aizoides), bjonnbrodd (Tofieldia pusilla) og
bleikmyrklegg (Pedicularis lapponicai. I bun-
nen finnes etasjemose (Hylocomium splen-
dens/, kransemose (Rhytid iadelphus triquet
rus/, labbmose (Rhytidium rugosum) og plan-
mose (Disflchum capillaceum| PA en liten
rabbe noterte vi folgende -r eksklusive knip-
pe: fjellkveke (Roegneria borealis), sauesvin-
gel (Festuca ovina), h6rstarr (Carex capilla-
rlsl, rabbetusl (Kobresia myosuroides), smal-
nskleblom (Primula stricta), f lAgmure (Poten-
tilla chamissonis), masimjelt, setermjelt,
bergrublom (Draba norvegica), rodsildre
(Saxifraga oppositifolial og noe fuktigere
grannsi ldre (5. ten u i s), fjel ltettegras ( P i n gu i-
cula alpina), gronnburkne (Asplenium viride)
og dverglodnebregne (Woodsia glabella). I

eroderte, skifrige bergskrdninger stdr 916-
rublom (Draba cinerea), ganske vanlig.

Nede ved H6batvuohppe (rvuohppe" =
kulp, tjonn) ligger en f lompAvirka ferksvanns-
sand-strand - en type som 69 er vanlig
langs Virdnejavri. Ytterst med et belte av
stolpestarr-tuer og gronnvier, innenfor med
store tuer med hodestarr (Carex capitata) og
arter som evjesoleie (Ranunculus reptans),
stakekarse (Barbarea stricta), snauarve (Ce-

rastium glabratum) fjelltjareblom (Viscaria
alpina), jAblom (Parnassia palustris), kongs-
spir ( P ed i c u I a r i s s ce pt ru m-c a ro I i n u m ), polar-
karse (Cardamine nymaniil, harerug (Polygo'
num viviparuml, setermjelt, f lekkmure (Poten-
tilla crantzii), ballblom (Trollius europaeus)
og snosote (Gentiana nivalis).

Om ettermiddagen f ikk vi skyss f ra Masi til
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nord-enden av Ladnetjavri av Nord-Troms
kraftlag ved Arne Jensen. Fra nord-enden
provde vi forst A gd langs Virdneguoika, men
det viste seg umulig med full oppakning. De
f leste gikk derfor stien pA ostsida av Virdne-
javri, mens to matte gA vestsida for A hente
bAten vi skulle bruke. Vel framme viste der
seg at det ikke var noen bAt i ssr-enden av
Virdnejavri. Det var en strek i regninga, for
uten bAt er det umulig A komme over til den
andre kjente masimjelt-lokaliteten. Vi mAtte
slA oss til ro pA hver v6r side av vannet, meo
lovnad fra A. Jensen om d bli henta ved Lad-
netjavri dagen etter. Men odet ordnet segu -dagen etterpA fikk vi skyss over til vestsida
av NGU-folk ved C. Zwaan.

I gjenforeningsglede sA vi forst p6 en fro-
dig f lommarksskog med tre- og buskskikt av
grAor (Alnus incana), hegg (Prunus padus),
rogn (Sorbus aucuparia), rips (Rlbes rubrum)
og gronnvier. Andre vanlige arter var eng-
snelle (Equisetum pratense), skogsnelle
(E. sylvaticum), engtrylle (Luzula multif lora),
hengeaks (Melica nutans), skogrorkvein (Ca-
lamagrostis purpurea) hundekveke (Roegne-
ria canina), myskegras (Milium effusum),
finnmarksfrsstjerne (Thalictrum rariflorum),
storveronika (Veronica longif olia), skog-
storkenebb (Gera n i u m sy lvat i cu m) vendel rot
(Valeriana sambucifolia) ballblom, kvitblad-
tistel (Cirslu m heterophyllum), mjadurl (F iti-
pendula ulmaria), rod jonsokblom (Melandri-
um rubrum), engsoleie (Ranunculus acris),
hundekjeks (A nt h ri sc u s sy lvestri s), stornesle
(Urtica dioica), kvann (Angelica archange-
/lcal, skogstjerneblom (Stellaria nemorum),
fjellstjerneblom (S. calycantha), sumpmaure
(Galium uliginosum), kvitmaure (G. boreale),
teieber (Rubus saxatilis), engsyre (Rumex
acetosa), gullris (Solidago virgaurea) og
hestehov (Tu s s i I ago f a rf a ra).

Deretter var vi pA den nyoppdaga masi-
mjeltlokaliteten (L. Molster og O. Skifte, 198'1)
i Virdneguoika. Den del av lokaliteten vi var i

er sterkt rasp6virka. Substratet er meget fin-
korna med en litt kittaktig konsistens og
inneholder bl.a. asbest. Masimjelten berer
tydelig preg av ukamp for A overleve,. Eksem-
plarene er relativt smA, men med solide rotter
som holder plantene pA plass under rasene i

skrAningene. Flere av artene i rasmarka er
krevende og relativt sjeldne sA langt nord,
brudespore (Gymnadenia conopsea), rad-
f langre (Epipactis atrorubens), fjellkurle
(Chamorchis alpina) og rosekarse (Braya
linearis).
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PA begge sider av den dpne rasmarka lig-
ger en mjolberskog-sone med bjork og einer.
Karakteristisk art er furuvintergronn (Pyrola
chlorantha), ellers f innes bl.a. hengeaks, hAr-
starr, bergstarr (Carex rupestris), rodflangre
og reinrose.

Men vi hadde ikke tid til A fordype oss ver-
ken i rasmarka eller i mjolberskogen, da v
hadde avtale om henting ved Ladnetjavri. Vi
mdrtte opp pA fjellet og gA langs vestsida av
oguoikaen", sA den planlagte tilbaketuren
langs ostsida bl.a. med primerlokalitet for
smAjonsokblom (Si/ene f urcata ssp. angusfl-
folia) m6lte droppes.

Etter overnatting i Masi kjorte vi dagen
etter til Savdo hvor vi slo leir vel 1 km nord for
damfoten pA ei klAved-elvear. Her vokser for-
uten klAved (Myricaria germanica), or, bjork,
gronnvier, svartvier, bleikvier (og krysninger
av disse), blArapp (Poa glauca), fjellrapp (P.
a I p i n a), lu ndrapp (P. nem ora I is/, sauesvi ngel,
finnmarkskveke (Roegneria mutabitis), fjell
oyentrost (Euphrasia f rigida), setermjelt, gull-
ris, blaklokke, rsdsildre, gulsildre, fjellsmelle,
blankbakkestjerne, berggull (Erysimum hier-
acif olia), lapprublom (Draba lactea), fjellarve,
geitrams, nikkevintergronn, reinrose og smd-
syre (Rumex acetosella). Lenger inn og mer
etablert stdr krekling, smAengkall (Rhinan-
thus minor ssp. groenlandicus), harerug og
erner.

Etter middag tok vi sikte pA en rasmark
oppe i fjellsida og la ivei. Forste stopp var en
frodig, 8-10 m hoy ore-heggeskog ca. 50 m
over elva, pd (baksida av) en stor terrasse. Vi
noterte rogn, svartvier, setervier /Salix borea-
/is,/ og rips. Feltskiktet domineres av strutse-
ving (Matteuccia struthiopteris) og ellers f in-
nes hengeving (Thelypteris phegopteris),
fjellok (Cystopteris montana), hundekveke,
firblad (Paris quadrifolia), vendelrot, stor-
nesle, geitrams, mjodurt og skogstjerneblom.

Oppover lia stAr en godt utvikla blAber-
bjorkeskog med mye skrubbar og arter som
skogrorkvein (Calamagrostis purpurea), finn-
marksrorkvein (C. I a pponical, rustjerneblom
(Stellaria longif olia), grasstjerneblom (S. gra-
minea). Noe rikere finnes bl.a. dvergsnelle
(Equisetum scirpoides), slirestarr (Carex
vaginata), myskegras, geitrams og skog-
storkenebb. I rikere myrdrag med gullmose
(Tomenthypnum nitens) noterte vi bl.a. nub-
bestarr (Carex loliacea) og linmjolke (Epilobi-
um davuricum).

Oppe i den skifrige rasmarka som pA av-
stand ser helt grA ut, ble vi overrasket over
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hvor tett vegetasjonen likevel var. Domine-
rende arter var 6kersnelle (Equisetum arven-
se) og skredarve (Arenaria norvegica). Ellers
noterte vi fjellarve, blAklokke, tjellpryd (Dia-
pensia lapponica), snosildre (Saxif raga niva-
/ls/, lovetann (Taraxacum sp.), sveve (Hieraci-
um sp.), fjellrapp (Poa alpina) og rabbesiv
(Juncus trif idus). I kanten av rasmarka ligger
etablert reinrose-mjolbarhei med arter som
dvergbjork, rynkevier, blokkeber, krekling,
greplyng, fjelltettegras, aksf rytle (Luzula spi-
cata) og fjelltjereblom (Viscaria alpina). Opp
mot vidda kunne vi se og diskutere forskjel-
lige typer fjell-kreklinghei. Vi gikk litt nord-
over canyonen og ned en storblokk-rasmark
med bl.a. fjellsolblom (Arnica alpina) og berg-
veronika (V eron ica f rut ican s).

Dagen etter dro vi opp pA vidda og gikk
sorover til Spierkujdkka. Denne elva gAr i en
trang og bratt avii ned til Alta-elva noen km
nord for anleggsomrAdet.

PA vidda sd vi bl.a. forskjellige starr-hyb-
rider ved vann og i myrsokk. Hybrider mellom
vierstarr (Carex stenolepis), flaskestarr (C.

rostrata), rundstarr (C. rotundata) blankstarr
(C. saxatlis) og sennegras (C. vesicarial syn-
tes vanligere enn foreldreartene. Fra vidda
og ned til Alta-elva gikk vi andre en noe lette-
re vei enn H. Setra, som gikk den bratte
oavZien" hvor han bl.a. fant sandfiol (Viola
rupestris)og Cystopteris f ragilis ssp. dlckie-
ana.

Ved Alta-elva hadde vi en vellykket jakt
etter kveinhavre (Trisetum subalpesfre/ som
vi fant rikelig av bade steril og fertil. Kvein-
havretuene stAr i fin, sand, ytterst pA bergene
ved elva. Ellers fant vi i rik blokkmark bl.a.
engfiol (Viola caninal og flAgmure. Ved elva

stAr og en f rodig ore-skog stedvis med domi-
nans av strutseving og med bl.a. sumpmaure
og kvitmaure. ltillegg er hestehov svart van'
lig i disse skogene.

Sd var det rask marsj tilbake til middag og
turens siste leirbAl.

Siste dag gikk vi nedover langs elva i selve
Savdo (Alta-canyon)til Gabo. Fra Gabo tok vi
elvebAt ned til Gonges. Turen er i seg selv en
stor naturopplevelse og her skal bare nevnes
litt om botanikken. Langs elva ligger I store
f lommarks-ore-heggeskogs-elementer med
praktfulle, over 1 m hoye finnmarksfrostjer-
ner i tette bestand. Hundekveke og hybrider
mellom hundekveke og finnmarkskveke og
mellom f innmarkskveke og fjellkveke ble stu-
dert. Stedvis spiste vi modne markjordber
(Fragaila vesca). P6 en fattig furumo sam-
men med krekling og tytteber stod mengder
av kvitkurle (Leucorchis albida). Et sterilt
strandrorbestand (Phalaris arundinacea)
med spredte blomstrende skogrorkvein var
en overraskelse like sar lor Savdo-gdrden. En
liten stikkprove opp i rasmarkene i selve
canyonen viste at disse er mindre f rodige og
har farre arter enn rasmarken vi besskte ved
anleggsomrAdet. Like ovafor Gabo-strykene
vokser maiblom (Maianthemum bifolium), og
like ved bAtlandingsplassen i Gabo stAr fjell-
solblom.

Selv om vi ikke fant smAjonsokblom p6
elveorene, fikk vi iallefall sett vegetasjons-
typen pA en stopp midtveis mellom Gabo og
Gonges.

ElvebAtturen nedover var en spennende og
frisk avslutning pa 

'u'"n' ,"nre Edvardsen
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Blyttia - hefte 4
- sjeldne planter

Den Internasjonale Naturvernunion
har for 1984/85 tatt initiativet til
en kampanje for vern av planter.
Kampanjen styres av Verdens
Villmarksfond og foregAr i Norge
under slagordet uVern vAre vekster,.
Hefte 4 av Blyttia er i sin helhet
viet sjeldne planter og retter
oppmerksomheten mot truete og
sArbare arter. Det redegjores for de
artene som til nA er fredet pA lands-
basis. Arbeidet med d sikre ssrnorske
forekomster av truete planter opp-
summeres, og det presenteres en
plan for det videre arbeidet. Spesielle
problemstillinger rundt noen av vAre
nasjonalt sjeldne planter blir tatt opp
i egne artikler. Det blir ogsA gitt et par
eksempler pA den mangfoldighet av
truete planter som finnes i tropiske
og subtropiske omrAder, som verdens
storste blomst pA Sumatra. Det er
i dag en okende forstAelse for
betydningen av A ta vare pA mang-
foldet i naturen, bAde for den enkeltes
naturopplevelse, utnyttelse til vArt
felles beste og videre forskning.
Blyttia ststter derfor i dette heftet
helhjertet opp om kampanjen uVern

vAre veksteru.
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Innhold
Reidar Elven:
Skjorlokene i Nord-Norge
(The Cystopteris f ragilis complex in northern Norway)

Arve Elvebakk:
Rynka klokkemorkel (Ptychoverpa bohemica)

- fsrebels ein nordlending i soppfloraen vAr
(Ptychoverpa bohemica - so far a northern
representative in the f ungal f lora of Norway)

Tor Eiliv Lein:
Hybrider mellom sagtang (Fucus serratus L.) og
gjelvtang (Fucus distichus subsp. edentatus (Pyt.)
Powell) i indre Oslofjord
(Hybrids between Fucus serratus L. and Fucus
distichus subsp. edentatus (Pyl.) Powell in
the inner Oslofiord, Norway)

Klaus Hsiland:
To nye adventivplanter for Norge,
Crepis setosa og Stachys germanica
(Two new alien plants for Norway, Crepis sefosa
and Stachys germanica)

Egil Bendiksen:
VArens og forsommerens skivesopper
(Agaricales in spring and early summer)

Tore Ouren:
O.A. Hoffstads innsamlinger av ballastplanter,
serlig i Haugesund og Sandefjord
(Collections of ballast plants by O.A. Hoffstad,
mainly f rom Haugesund and Sandefjord)
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Forsidebilde: Gu lskolm
(Lathyrus pratensis).
Nordland: Vefsn, juli 1982
(Foto: Hans Schwencke)
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