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Blyttia 50 6r
Ved Arsskiftet 1992-1993 er det b0 dr siden
Blyttia kom ut for fsrste gang. Redaksjonen
synes det er riktig 6 la siste hefte av 50. Ar-
gang markere dette lille jubileet.

Da Norsk Botanisk Forening ble startet i
1935 (ifr. Blyttia 1985 (4)), ble Arsberetnin-
gen samt forskjellige botaniske artikler i de
forste 6rene av foreningens tilvrerelse tryk-
ket som et tillegg til "Nytt magasin for na-
turvidenskapene". Dette tillegget ble ogsA
utgitt som sartrykk under navnet "Meddel-
elser fra Norsk Botanisk Forening". Da

"Nytt magasin for naturvidenskapene" i
l942ble overtatt av Det norske Videnskaps-
Akademi i Oslq var en av betingelsene at
forbindelsen med Norsk Botanisk Forening
skulle opphore. Foreningens styrq som ikke
ville protestere mot denne nyordningen, be-
sluttet at man skulle utgr et eget forenings-
tidsskrift. Prifolgende arsmste gav full til-
slutning til denne id6en.

Vi gir hermed ordet til Blyttias fenste re-
daktor (fua L943-1946), Erling Christopher-
sen fifr. Blyttia 1988 (3), som nylig skrev
folgende:

.Det var under krigen at vi startet Blyttia.
Nazistyre og papirrasjonering gjorde det
ikke lettere, men i en sd neiytral og respekta-
bel sak lA det kanskje prestisje. I hvert fall
motte jeg bare velvilje da jeg troppet opp i
Departementet.

Det var adskillig diskusjon om navnet.
Noen ville holde pA den mere konservative
form Tidsskrift for Norsk Botanisk Forening
mens andre ville finne en ny form. Etter
monster fra Tbrreya foreslo jeg A oppvekke de
to Blyttene, og det var det ogs6 andre som
foreslo. Resultatet ble at vi ble enige om beg-
ge deler.

Jeg tok kontakt med Oyvind Sorensenl
for A fA tegnet et omslag og han kom fenst
med et konvensjonelt forslag med avbild-
ninger av de to Blyttene. Da jeg ikke viste
noen begeistring for utkastet, laget han det
som ble vedtatt. PA originalen kan man tyde-
lig se at den yngre Blytt var skjeleiyet, men
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det er ikke tydelig i den nivarende form pi
side 2 av omslaget.

SA var det innholdet av det forste hefte, og
intet var vel mer naturlig enn omtale av
Blytt sen. ogjr. og deres betydning for norsk
botanikk. Jeg frkk Holmboe2 og
NordhagenS til 6 ta hver sin. Da Holmboe
frkk se Nordhagens manuskript, var han litt
ergerlig fordi det var sA mye lengere enn
hans. Men jeg provde A troste ham med at
dette sto i forhold til den relative betydning
av begge."

Erling Christnphersen

Blyniaer tilegnet Mathias Numsen Blytt og
sonnen Axel Gudbrand Blytt. Det fenste hef-
tet av Blyttia ble da faktisk utgitt pA hun-
dreArsdagen for Axel Blytt, 19. mai 1948.
Mathias Numsen Blytt var den forste bota-
niker som pA et vitenskapelig grunnlagfore-
tok en systematisk utforskning av Norges
flora. De omfattende innsamlingene fra
hans reiser danner grunnstammen i herba-
riet i Botanisk museum i Oslo. PA grunnlag
av disse berynte han utgivelsen av den for-
ste norske flora i moderne betydning. Axel
Blytt fortsatte sin fars verk og fullforte ut-
givelsen av floraen. Men det var som plante-
geografat han giorde hovedinnsatsen. Hans
klimavekslingsteori om Norges flora under
vekslende tone og fuktige perioder, giorde
hans navn internasjonalt kjent og banet ve-
gen for nye hypoteser innen plantegeogra-
fien og vegetasjonshistorien. Axel Blytt var
meget vidtfavnende innen botanikken: vi
skal ikke glemme at han var den forste som
tok utforskningen av Norges soppflora heyti
delig. Ja, han kan med rette regnes blant
Skandinavias mest betydelige mykologer.
- De som snsker 6 vite mer om de to Blvtt-
ene, bor lese de eminente artiklene til JLns
Holmboe og Rolf Nordhagen i det fsrste hef-
tet av Blyttia.

Som det stAr i forordet til det feirste num-
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meret: .I navnet Blyttia ligger imidlertid
ikke bare aner$ennelse. Der ligger ogs6 et
program. En av de mest sentrale oppgaver

for Norsk botanisk forening er en detaljert
utforskning av Norges flora; her har
Blytt'ene vist oss vegen, og her skal Blyttia
vare vArb forum. Men ved siden av denne

sentrale oppgave vil Blyttia ogs6 tjene den

botaniske forskning i sin aliminnelighet, og

vil enn videre inneholde meldinger om fore-

ningens virksomhet og nyheter av botanisk
interesse.

I navnet Blyttia ligger dessuten en inspi-
rasjon. Den lysende forskergierning og den

glade arbeidsiver som har fflt far og sonns

liv har i hey grad virket stimulerende pd de

mennesker som de kom i kontakt med' Mdt-
te vi ogsA hente inspirasjon og fornyet ar-

beidsglede i deres strdlende eksempel - til
gavn for den botaniske forskning'"

Jeg tror vi trygt kan si at de opprinnelige
intensjonene har vrert oppfylt giennom disse

femti ar. Vi fAr hdpe det vil fortsette i de nes-

te femti.
red.

L fuuind Sorensen, 1887-1962; kjent norsk teg-

ner, fremfor alt i Aftenposten; har laget en lang
rekke veltrufne Portretter.

2 Jens Hohnboe, se Blyttia L943 (4): L29.

3 Rolf Nord.ha4en, se Blyttia L979 (2): 43.

SMASTYKKE
Nytt funn av PhYllitis scolo'
pendrium (hiortetunge) i Mandal
Populasjone n av Phyllitis scolnpendrium ved
Skjekkefiellet i Mandal viser seg 6 vare en

god del storre enn hittil pdvist. De fA plan-

tene som var kjent ftafat (Asen & Andreas-

sen 1980) er ganske smd og holder til i en

sydvendt horisontal sprekk like opp under

bratthenget. Under en klatretur den 28. juni
d-i. oppdaget jeg ca.15 velvoksne individer'
mange av dem med sporer, samt et storre an-

tall unge planter. Det nye funnet ble gjort et
par hundre meter nordsst for det tidligere i
en sstvendt vertikal sprekk ("kamin") ca' 25

meter oppe i stupet. Av andre arter pi sam'

me sted mA nevnes Melita uniflora, Aspl'eni-

urn tri.chnmones samt et par halvmeters
hoye pistrer av Fro"xinus excelsiar Til tross

for langvarigtorke ser hjortetungen ut til A

klare seg godt mens svartburknen er full-
stendig uttsrket. I omrAdet finnes andre lik-
nende sprekker, og det er godt mulig at enda

flere individer av bregnen har tilhold i noen

av disse.

Asen, P.A. & J. Andreassen 1980' Bidrag til floraen i
Aust- og Vest-Agder (Agderherbariet, Kristiansand
Museum) - Yll. Blyttia 38:215-220.
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Finn Eruik
Binlogisk Institut

Afd. hr Systematish Botanik
Aarhus IJniuersitet, Danmark

Fig. 1. Pilen indikerer hvor det nye funnet ble
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Sporevariasjon i skandinaviske
populasjoner av Cystopteris fragilis

Rolf Y. Berg

Berg, RY. 1992. Sporevariasjon iskandinaviske populasjone r av Cystop-
teris fragilis. Blyttia 50: 143-157.
Spore variation in scandinavian populations of Cysfopfe ris fragilis.
-Of a total of 42 populations studied in south central Norway, 20 consist
of a mixture of echinate-spored (C. fragilis) and granular (non-echinate-)
spored (C. dickieana) individuals. The two types ol individuals often grow
side by side under apparently identical ecological conditions. Granular-
spored individuals in a particular population appear morphologically
more similar to echinate-spored individuals of the same population than
to granular-spored individuals of other populations. The common pre-
sence of individuals with aborted spores indicates on going hybridization
between different biological species, but gross morphology variation
does not support the assumption that those species can be distinguis-
hed by means of spore characteristics. Taxonomic maintenance of C.
dickieana is questioned. Population samples from other parts of scandi-
navia are sought.

Rolf Y. Berg. Botanisk hage og museum, lJniversitetet iosro. Trondheims-
veien 23 B, N-0562 Oslo.

Innledning
Skjorlok i vid forstand,, Cystopteris fragilis
(L.) Bernh. in Schrader, utgior et polymorft
kompleks av former hvis taksonomiske ver-
di er uklar. Spesielt ioyenfallende er forskjel-
ler i sporeoverflaten idet noen former har
piggete sporer mens andre har upiggete.

I juli 1889 samlet tyskeren Karl Gabriel
Baenitz materiale (O) til sitt exiccat-verk
.Herbarium Europaeum" i Norge. pd glim-
merskifer nrer Kongsvold, i 900 m hrydg
fant han en C. fragilis-form som viste seg i
ha upiggete sporer. Han reiste tilbake til
Kongsvold og samlet mer materiale (O) av
denne formen i august 1891. Formen ble di
stribuert som nr. 6510 og beskrevet av I.
Diirfler som C. baenitzii i exiccatets katalog

prospect 1891 p. 4, med tilfeyelsen "Nurnoch aus San Bernardino in Siidkalifornien
bekannt" (Wiesbaur 1891).

Ved sporestudier i herbariet i Botanisk
museum i Lund ble det samme Ar oppdaget
et eksemplar av C. baznitzii samlet ved nt-
stad i Gudbrandsdal: "i springorna afklip-
porna vid en liten b:ick. g/7 L868. A. Falck,
(Anonymous 1891 p.1-7E).I sine .Nye bidrag
til kundskaben om karplanternes udbredel-
se i Norge', fra I8g2 omtaler Axel Blvtt
(1892 p. 5) den nybeskrevne C. baenitzii og
angir ytterligere to voksesteder: Lom (Moe)
og Alta (M.N. Blytt).

Hva imidlertid ingen skandinav da visste
var at nesten 50 Ar tidligere,ilS42,hadde en
amatsrbotaniker fortalt professor George
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Dickie ved Aberdeen-universitetet om
merkelig bregne i en hule ved sjokanten
Kinkardineshire i det ostlige Skottland (Fa-

ge 1988 p. 100). Bregnen var en form av C.

fragilis med,upiggete sporer og overlappende
bladavsnitt. Den ble noen Ar senere beskre-

vet som C. dickieana av Robert Sim (1848).

Selv om plantene fra Kinkardineshire
skiller seg morfologisk bide fra C. baenitzii
og andre upiggete former som etterhvert er
blitt oppdaget (se f.eks. Page 1982 p. 155),

blir idag alle former med upiggete sporer

vanligvis oppfattet som hsrende til ett taxon
under Sims epithet, som oftest pi underarts-
(Hylander 1945 p. 59, Nilsson 1986) eller
artsnivi (T\rtin et al. 1964, Jalas & Suomi-
nen 1972, Derrick, Jermy & Paul 1987).
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Reidar Elven (1984) har nylig behandlet C'

fragilis-komplekset i Nord-Norge. Ogsi han
oppfatter inntil videre alle former med

upiggete sporer som ett taxon av underarts
rang: C. fraeili.s subsp. dickicana(Sim)Hyl.

I det folgende benyttes betegnelsene

" fragilis-typs" sg 
" 
dirkip ana-type" uformelt

om former med henholdsvis piggete og upig-
gete sporer.

Tbrminologien for de upiggete sporene er
noe uklar. Vanligvis betegnes de som vortete
(vermcose), p.ga. sin buklete eller vortete
overflate. Bdde vortene og sokkene imellom
vortene er tett dekket med smd papiller. Si
den disse papillene alltid er tilstedg mens

vortene kan mangle eller erstattes av ure-
gelmessige lister eller folder, har Jermy &

7o Vo

Abor- Inter-
tert medieer

Abor- lnter-
ted mediate

en
ni

Thbell 1' Prover fra populasjoner uten kornet-sporete individer ("fragilis")' ordnet fra sor mot

nordvest

Samples from populations without granular-spored individuals (,,fragllrs"), listed from the south towards the

northwest

Nr. Lokalitet

No. Locality

Vo

Dato Antall Pig-
individer get

Date N Echi-
nate

Gausdal:
38 S for Benna

Ringebu:
25-8-9t 18

2-8-9t 7

14-8-91 8

14-8-91 14 93

11-8-91 10 80
11-8-91 11 64

5

0
0

0

10
0

LI

0
25

n

10
36

l6

100
to

l4
36

35

34
33

0
0

0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

100
100

100
100
100

Loysnes i Fdrvang
Stein6a

S.-Fron:
Augla

N.-Fron:
Sula
VeikleAa

Sel:
31 Kvernhusbekken,320 m

30 Kvernhusbekken, T00 m
29 Bekk N for Rusti
t7 Hovringen, 950 m

Vdg6:
11 Lalm talkumverk
2L Dipra

Lom:
2 Rsysheim, havnehage 25-7-89 7

4 Vei til Storhaugen 26-7-89 2

9 Hoydalen: Vassenden 28-7'89 5

Luster:

10-8-91 8

10-8-91 11

10-8-91 6
3-8-91 5

9-8-89 4
8-8-91 8

87130
10000
10000
10000

19 Helgedalsveien 4-8.91 1 100
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Fig. 1. Lokalisering av Cystopteris-individer i prove fla skyggefulle knauser langs Solsidevegen,
80-100 m fra veikryss ved Fld bru, Lom (10). - A, utoverhengende berghylle dekket a:v et tykt HyLco
mium splendens'polster, som danner et ujevnt draperi over kanten; 4 toaarett lergvegg; C, grunn hu-
le innunder berghyllen med skr6nende bunn av oppsprukket berg, grus,jord og rp""dt" mJsematter
(mest Distichium capillaceum); D, tett mosepute av Plagbpus oederi;l, Z, J,E og4 i.tainid"r med upig-
gete sporer, av individ nr. 2 er giengitt stsrste blad (x 1/2) og spore (x b60); 5, sterilt individ innerst i
hulen; 7,8 og g, individer med piggete sporer, av individ nr. 7 er giengitt storste blad (x 1/2) og spore
(x 560).

Localization of Cystopteris individuals in sample from shady outcrops along the road Solsidevegen,
80-100 m from intersection at Fl6 bru, Lom (10). - A, overhanging tedge couered by a thick tlytocoiium
splendens carpet; 8, vertical rock wall; C, shallow cavity beneath ledge, with sloping floor of fiisured and
crumbled rock, soil and patches of moss (mostly Disfibhru m capillaceum); O dense tutt of plagiopus oede-
ri; 1, 2, 3' 4 and 6, plants with non-echinate spores, with largest frond (x 112) andspore (x s6O) oi plant No.
2 to the right; 5, sterile plant in deepest part of cavity; 7 I and 9, plants with echinate 

"por"si 
with targest

frond (x 112) and spore (x 560) of plant No. Z to the left.

Sporeuariasjon i shandinauishe populasjoner 145
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Harper (1971 p. 213) foreslAtt A bruke beteg-

nelsen kornet Granular) istedet for vortet
om overflaten pd ikke-piggete sporer. Fapil-

lene mangler hos typisk piggete sporer.

Under arbeid med et bidrag til Flora Nor-

dica samlet jeg i 1989 og 1991 prover av C.

frogilis i Gudbrandsdal. Resultatet var si
overraskende at jeg onsker A meddele noen

av observasjonene allerede n6, selv om un-
dersskelsen ikke pi langt nar er avsluttet.

Metoder og materiale
Undersskelsen er basert pi populasjonspro-

ver. d.v.s. flere individer fra hver lokalitet'
Som lokalitet oppfatter jeg et relativt be-

grenset omrfrde med en sammenhengende
utbredelse av C. fragilis, i praksis uten storre
avstand mellom naboindivider enn et fAtall
meter. I de fleste tilfellene har hele popula-

sjonens areal utgiort en eneste bergvegg pd

2-20 rif. Ca. 10 individer er samlet fra hver
populasjon, ferle fra smi populasjone! noen

flere fra svart individrike populasjoner. Fra
hvert individ samles bare ett blad, nemlig
det stsrste med modne (msrke) sporangier.

Fordi rotstokken er kort og opprett hos C'

frogilis, er individene nesten alltid godt av-

grenset fra hverandre. Utvalget av individer
er gjort tilfeldig og hovedaspekter ved lokali
tetens miljo er notert, som berggrunn, lysfor-
hold, fuktighetsforhold og eventuell skolo-
gisk variasjon innenfor populasjonsarealet. I
siste tilfelle er planter fra forskjellige miljoer
holdt fra hverandre.

Populasjonsproven er presset ogholdt sam-

let. Sporekarakterene ble studert etter at
innsamligen var gjort. Fordi sporeforskjelle-
ne forst er tydelige ved ca. 100x forstorrelse,
trengs mikroskop. Forssk med A mikroskop-
ere provene pA innsamlingsstedet viste seg

tidkrevende og upraktisk.
Herbariematerialet er deponert i Bota-

nisk museum, Universitetet i Oslo (O).

Sporevariasjon pi
populasjonsnivf,
Sporevariasjonen er giengitt i tabellene 1-3.
Foruten typisk piggete sporer (sml. Elven
1984, frg 2B) og typisk upiggete sporer (El-

ven 1984, fig 2A), forekommer ofte ogsA tyde-
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lig aborterte (Elven 1984, fig. 4) og mer eller
mindre intermediare sporer.

Ialt 16 populasjoner var helt uten kornet-
sporete individer (tab. 1). Populasjonene fins
fra Gausdal i sor til V6gA og Lom i nordvest'

I mange av de sorligste populasjonene fore-

kommer individer med aborterte sporer, og i
et par individer er sporene intermediere'

Hele 20 populasjoner, d.v.s' ca. halvparten,
omfattet bAde pigget-sporete og kornet-
sporete individer (tab. 2). I 1 1 av populasjone'

ne dominerer pigget-sporete over kornet-
sporete, i 8 av populasjonene er det omvendt.

S.ln o- det er en viss tendens mot stsrre do-

minans av kornet-sporete individer mot
nordvest Oom), er ogsd en av de sorligste po-

pulasjonene, ved Bardslistuen i Gausdal, do-

minert av kornet-sporete individer. Indivi
der med aborterte sporer forekommer i man-
ge populasjoner. Ved Gardvegen i Kvam,
Skurdenga og ost for Tbssanden utglor de ca.

50%. Individer med intermediare sporer

fins i fem populasjoner, ved Nese i Gausdal
med en frekvens pinesten2S7o.

Fopulasjoner uten pigget-sporete individer
utgjor et mindretall pA 6 (tab. 3). Karakteri-
stisk for slike populasjoner syns i vrere at

bare individer med kornete sporer forekom-

mer, mens individer med aborberte eller in-

termediare sporer mangler. De fleste av dis-

se populasjonene er funnet i nordvest (Lom).

De to innsamlingene fra Luster i Sogn og

Fljordane (tab. 1 og 3) ble giort ca. 700 m fra
hverandre. Til tross for intens leting ble bare

en plante funnet pd hvert sted og ingen i det

mellomliggende omridet. Berggrunnen er

fattig begge steder, med en triviell flora' Li
kevel viste det ene individet seg A vare
kornet-sporet.

Okologi
Det har alltid verb presisert at kornet-
sporete individer av C. ftagilrs-komplgkset

"i krlk"lrk"rc. Cystopteris di'ckieana ble be-

skrevet fra en kalkstensgrotte, der tallrike
6rer med kalksten giennomsatte omdannete
skiferlag og baserikt vann stadig trengte
ned fra overliggende basiske lavaer (Fage

1988 p. L02). Cystopturis baenitzii ble som

nevnt beskrevet fra de basiske glimmerski-
feromr6dene ved Kongsvold. Ifolge Elven
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Fig. 2. Storste blad (x 1/2) og spore (x 560) fra fem av en populasjonsproves individer (1_5). Foto av vok_
sestedet viser det kornet-sporete individet (nr. 2) omgitt av de pigget-sporete. Sorvendt bergvegg av
kalksten ner skiferbrudd, 700 mo.h., Jonndalen, Dovr.e (16).

Largest frond (x 112) and spore (x 560) of five plants (1-5) from a population sample. Field photo shows the
granular-spored plant (No. 2) surrounded by echinate-spored plants. South-facing wall of calcareous rock,
near slate quarry 700 m.a.s., Jonndalen, Dovre (16).
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(1984 p. 60) foretrekker C. fragilis subsp. dic-

kieanq "klartkalkrik berggrunn og ger bade
pA kalkstein, kalkholdige skifere og dolo-

mitt."
Elven (l.c) sier videre: "I motsetning til ssp.

frasilis synes den d vrere strengt knytta til
berghyller og -sprekker. Oftest frnnes den ly-
sdpent ogtort, pA svaberg, hyller og i sor-

berg... Hovedtyngden av lokalitetene, bide i
Sor- og Nord-Norge, er lokalt varme vokse-

steder i de owe skogbeltene..."
En slik beskrivelse av de kornet-sporete

individenes krav til voksestedet syns i forste
omgang ogsd 6 passe innenfor det her under-

Thbell 2. Prsver fra blandete populasjoner, ordnet fra ssr mot nordvest

Samples from mixed populations, listed from the south towards the northwest

BLYTTIA NR.4 1992

sskte omridet. I Lom befinner f.eks. de rene
,,dicki.eano, -populasjonene ved Elveseter (3),

Rerysheim (1) og Visbrua (5) seg pi lokalt var-
me voksesteder, i sprekker eller hyller pi
lys6pne, torre bergskrenter og knauser,
mens den vsns "fragihs"-populasjonen ved

Roisheim (2) star pi et lokalt langt kjoligere
voksested, nemlig i en fuktig skyggefull ore-

li ned mot Bowas juv, delvis i jord blant mo-

segrodde sten. Tilsvarende erforholdene ved

Hovringen i Sel, der individer med upiggete

sporer fsrst ble funnet av Halfdan Rui i au-

gust 1935. Straks ovenfor broen ved Laur-
g6rdsseter, pA nordsiden av HswingsAa, i

Nr. Lokalitet

No. Locality Date

Antall Pig- Kor-
indi get net
vider
N Echi- Gra-

nate nular

Vo

Abor-
tert

Abor-
ted

Vo

Inter-
medier

Inter-
mediate

33
59
70

58
75

44

36
45

36
66
50

8

67

t2
t7
10

n

4

18

22
11

11
6
6

T2

15

8
11
10
27

8

6

39
40
4l

12
13

15

42
32

26
28
27
18

16

24
25
22
23

10

6

Gausdal:
B6rdslistuen
Under Nese
Ormvolden

Ayer:
Fosseg6rden
Skardsmoen

N.-Fron:
Kvam: Gardvegen

Kvikne
Skurdenga

Sel:
Berdsla
N for Faukstad
Ekre
Hovringen,980 m

Dovre:
Jsnndalen

VAg6:
O for Tessanden
V for Tessanden
Senda
Skjerva

Lom:
Fl6 bru

Galdene

Visdalen, 720 m

31-8-91
31-8-91
31.8-91

31-7-91
2-8-91

2-8-91
11-8-91

1-9-91
11-8-91

10-8-91
10-8-91
10-8-91

3-8-91

3-8-91

8-8-91
8-8-91
8-8-91
8-8-91

8-8-89
30-7-91
27-7-89

8-8-89
31-7 91
26-7-89

42 25
180
20 10

74 L4

250

644

590
10 45

45 19
t70
33 17

920
330

25 25 50
36640
70 10 20
67 22 11

37630
r7830

0
23

0

I4
0

b

5
0

0
1n

0
0

0

0
0
0
0

0

0

25 75
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Fig- 3' Populasjonsprove fra Howings6a, ovenfor bro ved Laurg6,r'dseter, Sel (18). Planter nr. 1-11 med
upiggete sporer, som vist for plante nr. 10. Plante nr. 12 med piggete sporer. - Blad x 1/2, sporer x b60.

Population sample from Hwringsaa river; above bridge at LaurgArdseter, Sel (18). plants No. 1-11 with non-
echinate spores, as shown for No. 10. Plant No. 12 with echinate spores. - Fronds x 1/2, spores x 560.
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varme, ssrvendte lrcrghamrer med en gans-

ke rik flora til Hovringen 6 vare, fins en stor
populasjon (18) helt dominert av kornet-
sporete individer. Litt nedenfor den samme

broen, i kjoligere, lluktigere og floristisk fat-

tigere, nordvendte knauser langs samme elv,

bestar den lokale populasjonen (17) uteluk-
kende av pigget-sprorete individer.

Forsteinntrykkeb er det samme av den

storste populasjonon, i Finndalen i VigA ved

bro over Skjerva (23). Populasjonen strekker
seg sammenhengende giennom flere svrert

forskjellige miljoer: PA skyggefulle, overrisle-
te berghyller innerst i omrAdet (delpopula-

sjon nrer bro) fantes bare pigget-sporete indi
vider. mens tsrreflz knauser langs veien ute
pA kloftens solsider (delpopulasjon fra lysAp-

ne knauser sor for bro) fremviste en viss

overvekt av kornr:t-sporete individer. Helt
uventet dukket det imidlertid pd denne lo-

kaliteten ogs6 opp ett kornet-sporet individ i
en prove pA ialt :[em planter fra moldjord
mellom sten i en sJryggefull, frodig oreli (del-

populasjon i oreskog). Dette individet vokste

defrnitivt ikke i noen berghylle, definitivt
ikke relativt solApent og heller ikke pi et lo-

kalklimatisk sarlig begunstiget sted.

I Heidal syns det okologiske bildet 6 vrere

snudd pA hodet. Der er det overvekt av

BLYTTIA NR,4 1992

pigget-sporete individer i de relativt lysApne

og stedvis torre bergskrentene og knausene
langs riksveien nord for Faukstad (28) ogved
Ehe(27),mens det i den nordvendte, morke

og fuktige jord- og rasmark-skrAningen i
Berdslkloften ovenfor broen ved Berdslmo
(26) er flere kornet-sporete enn pigget-

sporete individer i proven.

Et ekstremt eksempel pd en slik "motsatt
okologi" er representert ved den lille popula-

sjonen fra Svea-Underdalen i S-Fron (37). Po-

pulasjonen dekket noen fA kvadratmeter i en

meget skyggefull forsenkning nederst i en

bratt nordsstvendt dalside. En liten, men
under bessket viltert fallende bekk, over'

sproytet de fleste plantene med kjolig vann.

Prsven ble innsamlet uten tanke om at den

kunne representere noe annet enn en typisk

"fragilis"-populasjon. Ved senere mikrosko-
pering viste samtlige individer seg A ha
,,dirkicana"-sporer.

At kornet-sporete individer kan vokse pi
ytterst fattige og harde bergarter viser fun-

net i Luster (20).

Selv pd kalk syns pigget-sporete individer
A dominere. I de bersmte kalkhamrene langs

Gardvegen i Kvam (15), der Cystopteris vok-

ser sammen medbAde russeburkne (Diplazi-

um sibiricum) og en lang rekke kalkelskere,

Vo Vo

Abor- Inter
tert medier

Abor- Inter-
ted mediate

Thbell 3. Prover fra populasjoner uten pigget-sporete individer ( udickieanau), ordnet fra sor mot nord-

vest

Samples from populertions without echinat+spored individu als ("dickieana"), listed from the south towards

the nortwest

Nr. Lokalitet

No. Locality

Vo

Dato Antall Kor-
individer net

Date N Gra-
nular

S.-Fron:
37 Svea-Unclerdalen

Lom:
5 Visbrua
7 Visdalen, 700 m

1 Roysheiur, knauser

3 Elveseter'

Luster:
20 Bergselvr:n

14-8-91 11

26-7-89 3 100

26-7-89 4 100

8-8-89
25-7-89 4 100

8-8-89
25-7-89 5 100

26-7-89

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

100

4-8-91 1 100
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Fig 4. Populasjonsprove fra tunnel vest for Tbssanden, ved herredsgrensen Vdg6-Lom (25). planter

lt 1-7 med upiggete sporer, som vist for plante nr. 3. Planter nr. 8-11 med piggete sporer, som vist
for plante nr. 8. - Blad x 1/2, sporer x b60.

Population sample from tunnel west of Tessanden, at border between VAgA and Lom municipalities (25).
Plants No. 1-7 with non-echinate spores, as shown for No. 3. plants No. g-11 with echinate rpor"r, as
shown for No. 8. - Fronds x 1/2, spores x 560.
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dukket det fsrste og eneste kornet-sporete
individet av ialt 18 ikke opp for ved annet be-

sok.

Individfordeling innen
populasjonen
Figurene 1 og 2 viser eksempler pA den rom-
lige fordeling av et utvalg individer innen to
forskjelli ge populasjoner.

Ved FIA bru i Lom (frg. 1) ble populasjons-

proven (10) tatt i og omkring en liten, grunn
hule innunder en utoverhengende berghylle
nederst i en nordvendt dalside. OmrAdet er
ytterligere skygget av en ca. 5 m heiy gruppe
av trar (selje, bj6rk og grior) som vokser i
skrdningen like nedenfor hulen. Vanlige ar-

ter pd stedet er bla. Thalictrum alpinum, h-
tentilln crantzii og Galium borealc. Det fins
ogsA spredte eksemplarer av bla. Saxiftoga
oppositifolia, S. cespitnsa, Bartsin alpina, Sa-

li,x reti.culntn, Saussurea alpina, hlygonum
uiuiparum og Cerastium alpinum. Heryden er
ca.500 mo.h.

Samtlige I Cystapteris-individer innenfor
et omrdde pi ca. 2 rrf ble registrert. Risset av

lokaliteten (frg. 1) viser at 4 individer, nem-

lig nr. 1,2,5 og 6 vokste pA den skrAnende
grus- ogjorddekte bunnen av hulen. Det inn-
erste av disse individene (nr. 5) var svakt og

sterilt og ble derfor ikke inkludert i proven'

De tre ferbile individene var alle kornet-
sporete.

Fire av de resterende individene vokste i
kanten av mosepolstret som dekket berghyl-
len, mens det siste (nr. 9)befant seg i en liten
bergsprekk som si vidt vistes i det tykke mo-

seteppet lenger oppe pd hyllen. Av indivi-
dene pd hyllen hadde tre (nr. 7, 8 og 9) pigge-

te sporer og to (nr. 3 og 4) kornete sporer. Av-

standen fra individ nr. 7, med piggete sporer,

til de narmeste naboindividene med upig'
gete sporer (nr. 3 og 6) var l-5-20 cm'

Tb typer miljoer kan kanskje sies 6 vrere

representert der populasjonsproven ble tatt:
den mineraljorddekte hulebunnen og kan-
ten av mosepolstrene pA berghyllen. OgsA

plantene pA berghyllen hadde imidlertid rot-
tene i oppsmuldret berg og mineraljord.
Konkurransesituasjonen var imidlertid en

annen. Ingen individer, hverken pigget-

BLYTTIA NR.41992

sporete eller kornet-sporete, vokste midt in-

ne i mosepolstrene. Alle de tre pigget-sporete
sto i kanten av mosepolstrene, men alle de

kornet-sporete vokste ikke i hulens bunn.
Kornet-sporete individer syntes 6 makte
konkurransen med Hylncomium-polstrene
pA lik linje med de pigget-sporete' Noen klar
okologisk sortering etter sporetype syntes

derfor ikke 6 foreligge.
Figur 2 viser et utsnitt av populasjonen

ved skiferbruddet i Jonndalen, Dowe, ca.

700 m.o.h. (16). Fopulasjonen ble undersskt
3. august 1991, pA dagen 40 Ar etter at Rolf
Nordhagen samlet et praktfullt eksemplar
med upiggete sporer pA samme sted. Figur-
utsnittet er fra en nesten loddrett kalkstens-
bergvegg pi dalens solside. Stsrre og mindre
bjorketrrer er rotfestet flere steder i bergveg-
gen, og kaster en viss skygge over det likevel
relativt lyse og varme omrAdet. Berghyllene
er her dominert av gressmatter, ikke mose-

polstre. Midt giennom det avbildete partiet
gdr en smal hylle med (fra hoyte) Festuca oui-

na, ha nemnralis og Rnegnnrin canina En
bredere hylle Iike ovenfor billedkanten er
dekket av de samme gressene pluss Melica
nutans Kalktelg (Crymrrccarpium robertia-

num)vokste nar ved.
Selv om miljoet pA denne ssrvendte lokali

teten er ytterst forskjellig fra miljoet i den

nordvendte dalsiden ved FIA bru, opptrer og-

sA her pigget-sporete og kornet-sporete indi-
vider tett sammen. Det kornet-sporete indi
videt (nr. 2) er egentlig helt omringet av

pigget-sporete naboer (nr. 1, 3, 4 og 5). PA det-

te stedet syns det umulig pA grunnlag av

enkle observasjoner, i forklare den romlige
fordeling av Cystapterls-individene som re-

sultatet av sortering pi forskjellige mikro-
miljoer.

Mor{ologi
Cystopteris baenitzii fra Kongsvold, slik den

er belagt i Botanisk museum' Oslo, er en

noksi liten bregne. I Gudbrandsdal er imid-
lertid kornet-sporete individer ofte store og

velvokste, mange stederblant de storste i po-

pulasjonen. Dette er f.eks. tilfelle i Jonnda-
Ien (frg. 2). Noen av de tidligere herbarieinn-
samlingene av kornet-sporete individer i Bo-

tanisk museum, Oslq kan nettopp skyldes
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Fig. 5. Del av populasjonsprove fra Berdsla nrer bro ved Berdolmq Sel (26). Planter nr. 1-5 med upig-
gete sporer, som vist for plante nr. 3. Planter nr. 6-8 med piggete sporer, som vist for plante nr. 6. pian-
te nr. 9 med aborterte sporer. - Blad x 1/2 sporer x 560.

Part of population sample from Berdola river, near bridge at Berdalmo, sel (26). plants No. 1-5 with non-
echinate spores, as shown for No. 3. Plants No. 6-8 with echinate spores, ai shown for No. 6. plant No. 9
with aborted spores. - Fronds x 1/2, spores x 560.
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at innsamleren har valgt ut et spesielt stort
og frnt eksemplar til belegg. Sporetypen kan
jo ikke sees i felt (Jebe: Vinstra, Moe: Lom,
Nordhagen: Jsnndalen). Det er imidlerbid
ikke slik alle steder. I den nesten rene

"dfukizana-populasjonenr 
v€d Howingen

var f.eks. det eneste pigget-sporete individet
i proven ogsd det stsrste (frg. 3)

Cy stapteris bqenitzii'kollekten fr a Kongs-

vold viser en sirlig og "lufig" bregne, med
Apen bladplate av sm6, fierntstilte og butte
finner av fsrste orden. Finnene av 2' orden er
korte, narmest eggrunde, svart grunt tan-
net og butte.

I en del av de undersokte populasjonene i
Gudbrandsdal forekommer kornet-sporete
individer med et liknende utseende (fig. 3 nr.

10 og fig. 4 nr. 5), men slike individer er pd

ingen mAte enerAdende. Robuste individer
med stort bladareal og avlange, dypt delte

finner av 2. orden dominerer blant de

kornet-sporete i visse populasjoner, og finner
bAde av forste og 2. orden er ofte mer eller
mindre spisse (frg. 5 og 6).

Rene "dirkieono-populasjonerD 
kan hver

for seg fremvise et pafallende enhetlig preg
(frg. 6), samtidig som disse populasjonene er
ytterst fors$ellige fra hverandre' Innenfor
de aller fleste blandingspopulasjoner er

imidlertid variasjonen blant de kornet-
sporete individene stor (frg. 3,4 og5).

Det inntrykket jeg sitter igien med etter
denne analysen av den morfologiske varia-
sjon innenfo r Cystoptcris fragilis-komplekset
i Gudbrandsdal, er at bAde "fra5;ilis" oE "di'c-
kieann, varierer sterkt giennom hele omrd-
det, som oftest ogsa pA hver enkelt lokalitet.
I de tilfellene der en blandingspopulasjon
fremviser et visst morfologisk serpreg' syns

de kornet-sporete individene i populasjonen

A likne mer pA de pigget-sporete individene i
sarnme populasjon enn pA kornet-sporete in-
divider i andre populasjoner (sml' frg. 4 og 5).

Konklusjon
De her fremlagte dataene er forelopige
Mange populasjonev av "frogilis"-t5pen kan
ved ytterligere provetaking vise seg 6 inne-

holde "di.ckieanl;''individer, - og omvendt. I
blandingspopulasjonene vil prosenttallene
for " fra€lilis,.individer, " 

ditki'e ana,uindivider
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og individer med aborberte, henholdsvis in-
termediare sporer utvilsomt e-ndres, dersom

tilleggsprover skulle bli tatt. Apenbart ville
eksakte mAlinger av okologiske parametre

vart i foretrekke fremfor subjektive inn-
trykk og antagelser.

Det som likevel syns 6 kunne fastslAes er
folgende:
1. I det undersskte omrddet inneholder

mange populasjoner bAde pigget-sporete
og kornet-sporete individer.

2. Nar begge typer individer forekommer i
salnme populasjon, vokser de om hver-

andrg tilsynelatende tilfeldig uten A ve-
re fordelt pd forskjellige mikromiljoer.

3. Tbtalt sett kan det heller ikke spores

noen absolutt okologisk forskjell mellom
voksesteder for kornet-sporete individer
og voksesteder for pigget-sporete indivi-
der. Kornet-sporete individer er f.eks. fun-

net pA sur bergart (19), skyggefullt og

fuktig voksested (26 og 37) og i jord mel-

lom stenblokker (23), alt unntak fra rege-

len om at "dickbanoD er knybtet til lysdp-

ne og torre voksesteder pd kalkberg.
4. Borbsett fra sporekarakteren er det intet

i morfologien som gior det mulig 6 skille
udi.ckipana,nindivider fra "fragilis"-
individer i samme populasjon. Det syns

ogsA umulig 6 skille "froplilis"-, "di'cki'ea-
ncby og blandingspopulasjoner fra hver-

andre ved hjelP av Ytre morfologi.
5. Det er like stor variasjon blant "dicki'e'

ono,,-individer som blant "fra6;ilis"'
individer: store - smd, sirlige - grove'

fierntstdende - nesten overlappende fin-
ner, butte - spisse bladavsnitt og tenner'

etc
6. I en bestemt populasjon har "ditkieanq"'

individer en tendens til 6 likne mer pi
"ftagilis" -individene i samme populasjon

enn pd ud.irki'eano,uindivider i andre po-

pulasjoner.
Konklusjonen syns 6 mdtte bli at innenfor
Cystopteris frogilis'komplekset er forskjellen
mellom piggete sporer og upiggete (kornete)

sporer alene av liten systematisk verdi. Fsl-

gelig bor C. di'ckiBana karakterisert ute-

lukkende ved upiggete sporel neppe opp-

rettholdes som eget taxon, hverken pd arts-

eller underartsnivd. Dette utelukker ikke at
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Fig. 6. Populasjonsprove fra bekk mellom Svea og Underdalen, S.-Fron (BZ). Samtliee individer med
upiggete sporer, som vist for plante nr. g - Blad x 1/2, spore x b60.

Population sample from creek between Svea and Underdalen, S.-Fron (3r4. All plants with non-echinate
spores, as shown for No. 9. - Fronds x 1/2, spore x 560.
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sporeforskjeller i kombinasjon med andrc
karakterer kan defrnere mer avgrensete en-

heter som fortjener A anerkjennes taksono-
misk, i en senere revisjon av hele komplek-
set.

Ulsste problemer
Evnen til i utvikle individer med kornete
sporer er geografrsk sett ulike fordelt. Innen-
for det undersskte omrAdet er det f.eks. flest
rene "di.ckiB.onoD-populasjoner 

i de mest fell-
nare omrAdene, spesielt i nordvest (Lom). I
Nord-Norge er tfalge Elven (1984,frg.6 og7)
kornet-sporete individer stort sett begrenset
til Finnmark og Tloms, mens pigget-sporete
individer forekommer relativt jevnt ogsA

giennom Nordland. Pd Svalbard er det bare
kornet-sporete individer (Ronning 1964 p.

20). I Sverige og Finland har kornet-sporete
individer stort sett en nordlig utbredelse. I
Danmark er slike individer ikke pAvist (Ja-

las & Suominen 1972 p. 88). Hva betyr dettg
utviklingshistorisk, tilpasningsmessig og

systematisk, dersom C. di.ckicano oppgis
som taxon? Noe svar kan ikke gis her. Sorsa
(1964 p. 196) antyder, for bregner i sin almin-
nelighet, en polyfrletisk evolusjon av pigge-

te sporer fra upiggete.
Individer med aborterende sporer repre-

senterer ogsi et ulost problem. De er ganske
vanlige i C. fragilis-populasjoner og forekom-
mer i det undersskte omrAdet bide i blan-
dingspopulasjoner (tab. 2) og i antatt rene

"ftagilis"-populasjoner 
(tab. 1). I C. frogilis'

komplekset er aborterende individer ofte an'
tatt A vrere hybrider mellom den kornet-
sporete C. dbkieanqog den pigget-sporete C.

fragili"s i engere forstand (Jermy & Harper
1971 p. 213, Stace 1975 p. 112, Siiyrinki &
Saari 1980 p. 33). Elven (1984 p. 61-63) har i
en aborterende morfologisk mellomform fra
Nord-Norge pivist sporevariasjon fra nar
frogilis-type til ner C. dickieana'type. Slike
aborterende og sterile antatte hybrider er et
sterkt argument for at C. dicki'eanabor opp-

rettholdes som art. Hvordan kan forekom-
sten av aborterende individer forklares der-

som C. dirkieana oppgts som taxon?
Heller ikke pi dette sporsmdlet kan det

her gis noe endelig svar. Det er imidlertid
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verd 6 merke seg at den nordnorske hybri-
den som Elven(l.c)beskrev, var intermedirer
mellom to morfologisk svart forskjellige ty-
per, idet den ene av foreldrene ble antatt i
vrere den Woodsloliknende nord-
skandinaviske C. dickieana-typen. I denne
spesielle t5ryen er genmaterialet for kornete
sporer assosiert med genmateriale for en
spesiell ytre morfologi. Det kan vare dette
siste genmaterialet, ikke det forste, som er
inkompatibelt med genmaterialet hos den
vanlige nordnorske C. fragilis-typen.

Det er ogsA pdtakelig at i rene,,dickieana"-
populasjoner har jeg hittil ikke funnet abor-
terende individer (tab. 3), mens rene "frogi-
lls"-populasjoner, isar i Sor-Gudbrandsdal,
ofte fremviser slike. Selvfolgelig kan disse si-

ste populasjonene omfatte "dirkicana,"
individer som ikke kom med i mine begren-
sete prover. Det er imidlertid ogsi mulig at
aborteringen kan ha andre drsaker, f.eks.

forekomst i populasjonene av forskjellige
kromosomtall. De fd tellinger som er foretatt
pd norsk C. frasili"s-materiale viser 2n : 168
(tetraploid) bdde for pigget-sporete planter
fra T[ondheim og Hell i Stjordal og for en
kornet-sporet plante fra Kongsvold i Oppdal
Manton 1950 p. I2l og 118). Det er imidler-
tid kjent bAde hexaploide og octoploide tall
fra andre deler av Europa Manton 1950 p.

121, Vida L974 p.182). Mer inng6ende qrto-
logiske undersskelser av norsk materiale er
piberynt.

Et tredje problem er forekomsten av inter-
mediere sporer (Tlab. 1 og 2). Betegnelsen

"intermedier" dekker i denne forbindelse
flere awikende og hittil bare overfladisk
studerte sporetyper. Noen er kanskje bare
unge og uferdige. Andre syns imidlertid a

vare fullt utvokste og modne. Piggene pA

disse sporene varierer fra spinklg spisse og
tettstilte til korte, butte, papille- til vortefor-
mete og mer fierntstilte. Essensielt for inter-
mediare sporer, til forskjell fra aborterende,
er at alle sporer i et sporangium er like av ut-
seende og storrelse og alle er velutviklet.

Jermy & Harper (1971 p. 213) observerte
at sporer av oktoploider hadde tallrike og

mer tettstilte pigger enn sporer av hexaploi-
der og tetraploider. De fant dessuten korte,
butte pigger pi sporene hos C. fragilis subsp.
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olpina|'am.) Hartman, og antydet at spore-
ornamentering kunne vare til hjelp ved av-
grensningen av dette taxonet. Det er intet
alpina-materiale i de her behandlete popula-
sjonsprovene fra Gudbrandsdal. Ploidiniv6-
ene er heller ikke kjent. Forekomsten av in-
termediere sporer i mitt materiale kan fore-
lopig ikke forklares.

Anmodning
Jeg ber med dette om hjelp med innsamling
av populasjoruiprsver av Cystnpteris frqgilis
fra alle deler av Flora Nordicaomrddet: Dan-
mark, Finnland, Fereryeng Island, Norge
med Svalbard og Sverige.

Prover md presses pd vanlig mdte. Hver
prove bor omfatte stsrste sporebarende blad
av 10 forskjellige individer fra samme lokali-
tet. Spore-hopene pA undersiden av bladet
mA vare modne (msrke). Foruten opplysnin-
ger oYn lokalitet, innsamlingsdato og inn-
samlers navn og adresse, er opplysninger om
de okologiske forholdene pd voksestedet ver-
difulle: skyggefullt - lysApent, fuktig - tsrt,
bergsprekk/berghylle - jord blant sten, tett
skog - Apen knaus, basisk - surt, ensartet -
- variabelt miljo, haryde over havet, etc

ksvene kan sendes til meg, adresse Bota-
nisk hage og museum, Universitetet i Oslq
Tlondheimsrm, 23 B, 0562 Oslo.

Thkk
Okonomisk stotte til feltarbeidet er mottatt
fra Botanisk hage og museum, IJniversitetet
i Oslo. Cand. scient. Vigdis Rsren har foto-
grafert sporer og blad. Min kone, Tbve Berg,
har assistert i felt og med ferdigstilling av il-
lustrasjonene.
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Martin Flor -
en litt miskjent norsk botaniker

Knut Fagri

Fegri, K. 1992. Martin Flor - en litt miskjent norsk botaniker. Btyttia S0:
159-161.
Martin Flor - a Norwegian botanist.
- Martin R. Flor was educated at the University of Copenhagen, came in
1800 to christiania (oslo) as teacher, from 1g02 master at the christiania
lGthedralskole. In 1817 he was appointed lecturer at the Botanic Garden
of the University in the prolonged.vacancy in the chair of botany. The sa-
me year he published a book dealing with the f lora of the christiania regi-
on. The book has had a low rating, chiefly due to a misunderstandig. lt-is
not intended as a regional flora list, but is the first Norwegian botinical
book arranged in such a manner as to permit identificaiion of an un-
known plant by a hierarchical series of diagnoses.

Knut Fegri, Botanisk institutt, IJniversitetet i Bergen, Att6gt. 41, N_\OO7
Bergen.

Botanikken hadde en trang fodsel i norsk
akademisk liv, til tross for at en av tidens
mest lovende botanikere, Chr. Smith, ble
knyttet til Universitetet i Christiania kort
tid etter dets opprettelse. Imidlertid: han ds-
de meget snart etter uten egentlig d ha kun-
net fungere i stillingen, og det sto ingen an-
nen parat til 6 ta over fra ham. Botanikken
ble overantvordet Jens Rathke (1269-18bb)
som egentlig var zoolog. I og for seg var detjo
ganske friskt av det unge universitet d sorge
for A ha to professorer i naturfag i sitt meget
lille lrererkollegium. At skjebnen ville det
anderledes, er en annen sak. Rathke var i
1800 blitt utnevnt til overlerer ved Christia-
nia I{athedralskole, men fungerte aldri. Han
reiste pi ekspedisjoner med offentlig stipen-
dium til han i 1810 ble professor i Koben-

havn, og i 1813 ble han werfsrttil Christia-
nia samtidig som Smith ble utnevnt.

Rathke var en fremrakende zoolog men
hans botaniske innsats var nrermest null.
Som universitetslarer fikk han ikke noe
godt ettermale, men mye av det negative
som anfsres om ham, skriver segfra hans se-
nere 6r, da han var ganske alderdomssvek-
ket.

Det unge universitet hadde fAtt seg tiUagt
en botanisk hage, Tbyen gird, og det ble
Rathkes oppgave 6 lede den. Her ser det ut
til d ha sviktet, oghagen utartet nermest til
et gronsaksgartneri, hvis man skal tro Hen-
rik Wergeland og andre samtidige.

De som skulle ta opp arven etter Chr.
Smith, kom fra andre fagomrdder og vokste
gradvis inn i botanikken. M.N. Bl;rtt, som
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ble den sentrale person i norsk botanikk i
1800-irenes forste del og omkring midten av

Arhundret, var sAledes opprinneligjurist. Si
fA stillinger som den gang fantes i norsk bo-

tanikk, mdtte det bli sterk konkurranse, og

det ble nok ogsA til dels personlige motset-

ninger.
En sidefigur i dette spillet var Marbin Ri-

chard Flor ( 1 7 7 2-1820) . Han kom fra univer-
sitetet i Ksbenhavn, hadde studert natur-
historie, ogble i 1800 (samtidig som Rathke)
Irerer, i 1802 overlrerer ved Kathedralsko-
len. I 1817 ble han lektor ved Universitetets
Botaniske Hage. Han var kanskje litt lett-
bent, noe av en prosjektmaker, ogno| vel ik-
ke alt for stor anseelse i sin samtid. I nsdsA-

rene arbeidet han - med offentlig ststte - for
6 lrere folk 6 bruke vdr egen flora, forst og

fremst islandslav, til mat. Noe som han tyde-

ligvis giorde med mere iver enn egentlig for-

stAelse av sine tilhsreres reaksjon. "MAsd-
presten', kaldte de ham.

Dette arbeidet falt bort i 1808, og si horer
man ikke sA mye om ham fsr }lan i 1817'

samme 6r som han blir utnevnt til sin bota-

niske stilling: et innbydelsesskrift til sko-

lens eksamen, som man giorde den gang: en

liste over Christianiatraktens flora. Etterbi
den har gitt den en noksd slem medfart, spe-

sielt kanskje M.N. Blytt, men ogsdr hans et-

terfolgere. I 1861 gikk Blytt - muligens for 6

diskreditere den for langst avdsde Flor - sA

langt som til i kolportere rykter om at listen
slett ikke var forfattet av Flor, men skyldtes
en i datiden kjendt plantesamler, farmaseyt
Kolstad (.Kaalstad"). Sd lite som det bota-

niske miljo var, er det ikke usannsynlig at
Flor hadde fitt data fra Kolstad - det fik de

andre botanikerne ogsA - selv om han ikke
nevner hverken Kolstads eller noen annens

navn i sitt forord. Hans uttrykksmite er helt
nesrtral og antyder hverken fra eller til med
hensyn til eventuell hjelP.

Nu er det ganske visst sd at Flora liste
inneholder en del tvilsomme oplysninger'

Men sett som helhet virker listen ganske ra-

sjonell og inneholder fd arter som forfatteren
ikke kan tenkes A ha sett i Christianiatrak-
ten - det kommer nu ogsd an pd hvor stort
omride hantenkte seg. Butornus er en av de

mere tvilsomme, men utelukket er det kan-
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skje allikevel ikke at han kan ha vert borte

i den. Noen av hans arter, som Epipogium,

kan godt ha vart adskillig vanligere i dati-
dens mere urskogpregede marker enn i vir
tids forstmesterskoger, der man neppe ville
frnne pd ri lete etter saprofybiske orkideer. PA

den annen side nevner han overhodet ikke
en eneste Utricularia; det kunne kanskje ty-

de pd at han ikke kjente dem og at han bare

tok med slike planter han hadde sett. Han
nevner heller ikke noen fiellplante. Med
hans vide plantekjennskap mA han ha kjent
endel av dem, menvet atde ikkefinnes i om-

rAdet. Det lille .S, som han anfsrer til en

rekke arter: .Ikke en ganske almindelig
plante', tyder ogsA pi felterfaring. Her kan
vi merke oss atved Butomus, som den eneste,

skriver han .som ei voxer almindelig". Den

har vart oppfattet som noe spesiellt'
En svakhet ved boken er at den ikke anfs-

rer spesielle voksesteder. Men det kommer
av dens oplegg slik det fremgar av titelen:
.Systematisk Characteristik over de i Chri
stiania Omegn vildvoxende Planter, som ha-

ve tydelige Blomster eller de Phaneroga-

me'. Boken er ikke noen floraliste' men en

identifrkasjonshindbok, som kan hjelpe pu-

blikum til i finne frem til det riktige navn
pA hva de mAtte st6 med i hdnden. Den er

helt logisk lagt op: fsrst inndelt etter Linn6s
system, det er jo selvforklarende, selv om

noen av de senere tilfeiyede underklasser
nok kunne falle litt vanskelige, slike som for-

skjellen mellom Nodvendig Samboe og

Unyttig Samboe. Men det gir nok. SA kom-

mer under hver klasse en beskrivelse av

slektenq slik at man kan finne frem til dem'

Idag ville vi ha brukt en bestemmelsesnsk-

kel til det - det var ikke datidens stil' Etter
dette folger sA artsbeskrivelsene, slik at lese-

ren faktisk fores, om enn noe tungvint, frem
til den riktige planten.

Flors bok er sAledes ikke alene den forste

fortegnelse over Osloegnens plantevekst,

den er ogsi den forste norske bestemmelses-

flora i det hele tatt. Naturligvis fantes det

tidligere oversikter over planteveksten in-

nenfor mange andre omrider, de gamle

landskapsbeskrivelsene: Strsms Sondmor,

Willes Seljord, Wilses Spydeberg etc, men

de inneholdt ingen beskrivelser av plantene
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unntatt mere spesielle tilfelle. Og det fantes
naturligvis Gunneri store Flora norvegica,
med fine beskrivelser og til dels presise vok-
sesteder, men den er en forferdelig rotebok
der plantene kommer hulter til bulter og der
en amatsr stAr helt hjelpelos. Flor var fak-
tisk den fsrste i Norge.

Han har skrevet den for hovedstadens na-
turinteresserbe publikum, og viser egentlig
bare at han kjente planten og ansA at den
vokste (muligens at den burde vokse) i "Chri-stiania Omegn". I forordet spesifiseres

"Planter, som hidindtil ere fundne i Christi-
ania OmegnD men han sier ingenting om
han har funnet dem selv. Han kan derfor ha
tatt med arter som er nevnt i eldre botanisk
litteratur fra SE Norgg og den er faktisk
ikke helt pilitelig. Han er ikke bedre enn
sine kilder, og Kolstad kan godt ha vert -
har sannsynligvis vart - en av dem.

Det viktige ved Flors liste er at den sam-
menfatter de arter som kjentes, iallfall ved
navn, av samtidens botanikere og antas d.

vokse i denne delen av landet. Foruten pA
eventuell felterfaring ville kunnskapene om
disse plantene i forste rekke bero pi Flora
danica. SA langt den gikk. Kopier ble inntil
1814 spredt til strategiske steder i Norge, og
Christiania Kathedralskole var et av dem.
Han siterer ogsA Svensk botanik og Flora
suecica, men merkelig nok ikke Flora norve-
gica eller Hornemanns plantelrere, som man
nok mA anta han har kjendt.

I arbeidet med de sydostlige artene for
Norsk floraatlas har vi ikke funnet grund til
noen slags embargg p6 Flors liste til tross for
M.N. Blytts strenge kritikk. Den fortjener
anerkjennelse som det den er: et forste for-
sok pA en lokal bestemmelsesflora for Oslo-
egnen. Flor horer, sammen med Klungeland
i Kristiansand, Kolstad og flere andre til
grundleggerne av norsk floristikk og fortje-
ner 6 huskes ndr talen kommer pA den tidli
ge utforskning av vArt land.

Martin Flor - en litt miskjent norsk botaniker L67
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Nyttig og vakker bok om
begersopper i fiellet
T[ond Schumacher & Kolbjorn Mohn Jens-
sen. Arctic and Alpine Fungi - 4. Discomyce-
tes from the Doure mnuntains, Central South
Norway. Soppkonsulenten A,/$ Lyngveien 3,
N-1430 As, 1992. 66 s., illustrert med farge-
fotografrer. kis NOK 200.

Dette er nummer 4 i serien over arktisk-
alpine sopper. Den omtaler 25 arter av be-
gersopper i ordnene Pezizales og Helotiales
(ierynefallende arter). Alle artene er samlet
og fotografert i Grimsdalen og omgivende
fielltrakter i Dowe kommune. Tlond Schu-
macher, som er en av verdens ledende kapa-
siteter pA arktisk-alpine begersopper, borger
for kvalitet og sikker identifikasjon.

I likhet med de tre forrige utgavene, er ho-
vedvekta lagt pd fotografiene og beskrivels-
ene. Bildene som er tatt av Kolbjorn Mohn
Jenssen, er stort sett av heSr kvalitet, men
noen er blitt vel blasse, ja, til og med meget
blasse. Bildet av Heluellacapucinaphside lb
burde vart byttet ut med et bedre. Beskriv-
elsene virker fyldestgiorende. Jeg setter
srerlig stor pris pA scanning-bildene av spor-
ene pA side 61 og 62. De er faktisk smd
kunstverk! En viktig innvending er at jeg
savner litteraturreferanse til autor etter de
latinske navnene i et verk med sA hrye vi
tenskapelige pretensjoner som foreliggende.

Jeg vil anbefale boka til alle som er inte-
resserb i sopp pA fiellet, eller i fiellflora gene-
relt. Mange av de avbildete begersoppene er
svrert ieiynefallende og vil nok tiltrekke seg
storre oppmerksomhet hos den botanisk in.
teresserte fiellvandrer enn de mer anonyme
hattsoppene. Dessverre har det tidligere
vert svart vanskelig A fi noe navn pi disse
soppene. Man har vrert nsdt til A gi til spesi
alavhandlingene, som bAde er vanskelige A
finne fram til og bruke for uovede. Selv har
jeg fatt oppklart mange arter jeg har fotogra-
fert i fiellet i tidas lop, men ikke klart A be-
stemme.

Klnus Hailand
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Slorsopper i fargeU del2
Tbr Erik Brandrud, HAkanlindstriim, Hans
Marklund, Jacques Melot og Siw Muskos:
Cortinariw Flnra Phntagraphfua, del 2.

Svamp Konsult, Kliivervdgen 13, 5-864 00,

Matfors, Sverige.
I Blyttia 1990 (1) gav jeg en utfyllende an-

meldelse av dette praktfulle verket over slsr-
sopper. I ilr (1992) kom del 2 ut.

For nye lesere vil jeg giore oppmerksom pd

at verket er bygd opp etter losbladsystemet.
Den fsrste utgaven (som kom i 1989) best6.r

av et hefte med innledende tekst, en perm
med et utvalg bilder og beskrivende tekst,
samt skille-ark mellom underslektene og

seksjonene.
Denne nye utgaven bestar av supplerende

bilder (samt perm), alle av like heiy kvalitet
som dem fra ferste utgave. Produsentene tar
tydeligvis mil av seg 6 dekke hele Europas
slersoppflora, i og med at en god del av bilde-

ne ogde tilhorende omtalene er av arter som

ennA er ukjente i Skandinavia. Dette er posi-

tivt, siden artene godt kan dukke opp hos

oss. Dessuten bor dette verket fA spredning
ut over Norge og Sverige.

Ut over det som ble skrevet i min forrige
anmeldelse, har jeg ikke noe mer A tilfoye,
med unntak av at jeg savner litteraturrefe-
ranser til autor etter de latinske navnene
(dette gielder ogsa forste utgave). Da hadde

verket vrert fullkomment!
Min varmeste anbefaling til alle som skal

befatte seg med hattsopp. Folk som arbeider
med vegetasjonsokologi og sopp kommer
ikke utenom verket.

Klau.s Hailand

Lignoser i Finland
Hiimet-Ahti,L., Falm6n, A., Alanka, P. & Ti-
gerstedt, P.M.A. Stnmcn puu - ja pensaskas-

uia Finlnnds ueduiimten Illustrerb av Marja
Koistinen. Publ. of the Finnish Dendrologi-
cal Society 6:1-373. Helsinki 1992.

Denne andre og reviderte utgaven av Fin-
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lands vedvekster er utgitt i forbindelse med

Mustilan-arboretets 90 irs jubileum. Ligno-
se-begrepet er vidt og favner bAde trar, bus-

ker, dvergbusker og slyngplanter, fra den

krypende dvergbusken linnea (Linnaea bore-

alis) i skogbunnen til grana (Pi.cea abics),

med all dens variasjon, i alt 21 underarter,
former og sorter (kultivarer). Sdvel ville som

dyrkete arter, hybrider, former og sorter er
med; feks. i reinroseslekten Dryas represen-

tert bdde med den ville reinrosen, D' octnpe'

taln og den dyrkete hybridreinrosen D' x
suendcrrnannii. 'btalt omfatter boken ca.

500 arter, ca. 100 hybrider, ca. 100 former og

ca. 500 sorter.
Utenfor Finlands grenser er det dessverre

fA som kan nybtiggisre seg all teksten i bo-

ken, for det meste er skrevet pA frnsk, f.eks.

beskrivelser og nokler. Riktignok er mange

av de morfologiske termene vakkert illu-
strert, men det er neppe nok til A bryte
sprikbarrieren. Likevel kan man nyttiggjo-
re seg mange av de viktigste opplysningene'
for det er i denne utgaven tatt med en forkla-
ring av symboler og forkortelser pA h.h.v.

svensk, engelsk og tysk. Symboler og forkor-

telser er brukt bdde for A angi vekstbetingel-
ser, herdighet, om arten/sorten er vanlig i
kultur, vanlig eller sjelden i vill tilstand, og

om den er en arkeofftt, neofytt eller adven-

tiv. Plantenavnene er tilgjengelige bAde pA

Iatin og svensk, og delikate strektegninger
viser diagnostisk viktige detaljer. Dessuten
viser smA kart bide den lokale finske utbre-

delsen og utbredelse eller hjemsted for plan-

ten pA verdensbasis.
PA grunn av sprAket kan ikke boken anbe-

fales for alle og enhver, men denrologer og

andre som er spesielt interessert i lignoser
vil finne at den kan vare nybtig A ha som et
supplement til annen dendrologisk littera-
tur. Ikke minst vil opplysningene om herdig-

het i Finland vare til hjelp ved plantevalg i
andre nordiske land.

Liu Borgen
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Forvill a antar av pestrot
- Petasites L Mill.
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Handeland, S. 1992. Forvilla artar av pestrot - Fetasites L Mill. Blyttia 50:
163-166.
Garden escapes of Petasifes L Mill. in Norway.
- The genus Petasifes is represented by 3 taxa of garden escapes in the
Bergen region, Norway. More than 100 years old plantings ot p hybridus
can still be found in old gardens, and as escapes in waste places. p. atbus
and P. japonicusvar. giganteus have been found only in recent years, but
little is known about how and when they were introduced into the region.

Steinar Handeland, Geithusvegen 9Z N-5066 Hieilestad.

Fonrilla artar av pestrot -
Petasites L Mill.
Ei bergensavis kunne ein marsdag for nokre
Ar sidan fortelja at "primlene" (Primula) alt
stod i full bloming langs ein vegkant. Av fo-
tografiet som folgde oppslaget, var det ikkje
vanskeleg i sji at dette var feil. Det viste eit
felt med Petasites Eg fann fram til lokalitet-
en og starta ei gransking av slekta, sarleg
av dei taksona som fanst i BergensomrAdet.

Petasites Mill. har fAtt namn etter ein brei-
bremma hatt, petasos pA gresk, og det er dei
store blada som er skuld i namnet (Hegi
1928). Det har vore vanleg d rekna 2 artar
som viltveksande i Noreg: P frigidus og P al-
6us Fenstnemnde er ikkje reint uvanleg i
fiellet og vert ikkje nrerare omtalt her. Sist-
nemnde er meir varmekre{ande og veks i

eit lite omr6de i og ved Kristiansand. I til-
legg har vi to innfsrte artar.

Petasites har funksjonelt eigne hann- og
hoplantar, men i kvar korg finn vi dg fleire
slagblomstrar. Hannplantane har i sine kor-
ger mest av ein type rorformablomstrar med
bide grifiel og pollenberarar og i tillegg nek-
tarium. I kanten st6.r nokre skrAtt avkutta
blomstrar som berre har griffel. Ingen av
desse blomsterbypane har fruktemne som
fungerer. Hos dei sentrale blomstrane kan
griffelen ha som funksjon 6 feia pollenet
fram fr6 det noksA lukka pollenknappsyste-
met. Hoplantane har nokre reine hoblom-
strar som randkroner. Dei manglar pollen-
berarar. I tillegg frnst det nokre sterile blom-
strar som berre fungerer som nektarprodu-
sentar.
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Nskkel for dei tre omtalte artane
Blomstrar
1 Blomstrane raude ..................P hybri.dus
2 Blomstrane kvite eller gronkvlte ,........2

2 Blomsterstengel med heller smA skjel-
blad,2-3 cm lange ...P albus

- Blomsterstengel med store skjelblad, opp
til 10 cm lange P japonicus var. giganteus

Blad
1 Blad 2040 cm hoge P albus

- Blad opp til ein meter hoge ..................2

2 Blad med butte, uregelmessige tenner ...

.........P hybri.dus

- Blad med spisse, regelmessige tenner ....
,....P. japonirus var. giganteus

Dei tre artane i Bergensomr6rdet
Petasites albus (L.) Gaertn.
Kvitpestrot, er ein fleirArig urt med krypan-

Fig. 1. Blomstrande kvitpestrot (P albus). Foto-
grafert av S. Handeland.

futaslfes a/bus. Scape. Photo by S. Handeland.
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dejordstengel slik at ein bestand dannar sto-

re felt. Blomstrane kjem pA eigne stenglar
for grunnblada(frg. 1). Blomsterstenglane er
grAgrone og har tett filthAra skjelblad, 2-3
cm lange og om lag 1 cm breie. Kvite til gul-
kvite korger er samla i toppen av blomster-
stengelen som under blomstringa er 10-20
cm hog. Blomstring forekjem gjerne sA tidleg
som mars (det var den som var omtalt i avi
sa). Etter blomstringa visnar blomstersteng-
Iane hos hannplantane, medan dei hos ho-
plantane strekkjer seg og kan verta over 50
cm hoge i fruktstadiet. Hoplantane har gier-
ne fleire og mindre korger enn hannplanta-
ne. Korgdekket sit i 1-2 rader, er ca. 10 mm
lange og har brune kjertelhir. Blada er som
unge tett filth6ra. Dei vert om lag 40 cm hs-
ge. Bladplata er 15-25 cm brei og 10-15 cm
Iang nyreforma, av og til hjarteforma med
ein liten topp i spissen, og med varierande
opning mot bladskaftet. Bladranda er buk-
tet og har ganske tett med uregelmessige,
spisse tenner i buktene. Utvaksne blad har
pA oversida spreidde, lange frlthAr, og pA un-

dersida eit tett lag med filth6r; nervane pA

undersida og bladskaftet har dg fleircella
hAr.
P. albus er i blomsterstadiet lett 6 kjenna att
pi dei kvite korgene og skjelblada som er
heller sm6 og tett hAra. Sterile sommarplan'
tar har tydeleg mindre blad enn dei to andre
forvilla Petasites-artane. Verre kan det vera i
skilja dei frd blada til hestehov (Tissilngo

farfara)(fig,4). Desse er som oftast mindre og
har kortare bladskaft. Blada til T farfara et
dg meir hjarbeforma, og avstanden mellom
bladfestet og toppen av bladplata er tydeleg
lengre enn mellom bladfestet og sidekanten.
Hos P albus er det liten skilnad pA avstan-
den mellom bladfestet og toppen av bladpla-
ta og mellom bladfestet og sidekanten. (Sjn

fig.4). Blada }:,os T. farfara har storg grunne
bukter med lite markerte tenner, eller
manglar tenner i buktene; tenner og blad-
kant er ofte brun. Hos P albus er buktene
djupare og dei har mange og tydelegg spisse

tenner og bladkant med fleircella hdr' Fleir-
cella har finn vi dg pd nervar og bladskaft,
medan T, farfara berre har filthAr pi blad-
skaft og undersida av bladplata'
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Utbreiing og okologi
P. albus veks nokre fd stader i Bergen, men
registreringar og belegg er mangelfirlle. Det
einaste belegget fr6 Bergen i (BG) fr6 tidle-
gare var frA Hauglandsdalen, Seletun (H.
Sretra 1971), men han veks no fleire stader.
Eit stsrre felt stod i vegkanten ved Fljosan-
gervegen ca. 100 m nord for Minde Alle, men
er notrulegerydelagtpi grunn av vegutbygg-
ing. Mindre felt frnst fleire stader i Bergens-
dalen. I (BO ligg dg belegg fri Jondal (I.L.
Kristiansen 1978, G. Flatabs 1983)ogeitbe-
lggg frn Kvam, funne i "haven til Lods Jan
Ase" Oillefosse 1916). I Sogn og trljordane er
han funnen i Breim (O.J. Befring 1959).

Eg har berue sett hannplantar i Bergens-
omrddet, og spreiinga foreghr berre vegeta-
tivt ved hjelp av jordstenglar. Han veks difor
i vegkantar og derjordmassar vert tippa; i
djup, god jord med god tilgang p6 vatn, b6de
ope og i halvskugge.

Lid (1973) nemner planten som forvilla
vedBergen og Drammen, og somviltveksan-
de i og ved Kristiansand. Asen (1975) har un-
dersskt forekomstane pi Sorlandet og regi-
strert planten frA Lillesand i Aust-Agder til
Flekkefiord i Vest-Agder. Ein del av bestan-
dane der har bAde hann- og hoplantar. Fregri
(1960), Lagerberg et al. (1958), Lid (1974) og
Nordhagen (1940) meiner alle at P albus er
vill i Kristiansand, medan Asen (1975) ser
det som mogleg at planten kan ha vorte
planta inn sA tidleg som litt fn 1800. Rot-
stokken er vorten brukt i folkemedisin, og
ein god del av bestandane finst nrer sm6.-
bruk og ved vegar.

Naturleg utbreiing og veksestad
P albus er ein europeisk art og er kan henda
spontan pA Sorlandskysten. Neraste spon-
tane veksestad er SkAne og Aust-Jylland
(Lagerberg et al. 1958). I Mellom-Europa
finst han i lier og dalar i litt hogare omride,
medan han i Nord-Europa held seg i lAglan-
det og pA flatlandet (Hegi 1928). Han trivst
pA djup jord, gierne ved elvar og bekker, i
skogkantar og vAte stader i skogen. Han stAr
pA same lype veksestad i omrdda ved Kristi
ansand (Asen 1975).
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Fig. 2. Blomstrande lekjepestrot, (P hybridus).
Fotografert av S. Handeland.

tutasites hybridus. Scape. Photo by S. Handeland.

Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey. &
Scherb. (syn. P. offrcinalis Moench)
Lekjepestrot har kraftige, krypande jord-

stenglar som giev ei sterk vegetativ spreiing
og store bestandar. Eigne blomsterstenglar
kjem for blada og har raude blomsterkorger
som sit i aks pi stengelen, og skjelformablad
som ofte er raudfarga (fig. 2).I Noreg frnst
bere hannplantar som vert L5-20 cm hoge
under blomstringa og strekkjer seg til om
lag 30 cm for dei visnar ned. Etter blomstrin-
ga kjem store, kraft,ige blad som kan verta
meir enn 1 m hoge. Bladskaftet kan n6 ei
lengd av 50 cm, og den nyreforma bladplata,
som ofte har ein liten spiss, kan verta 70 cm
brei. Bladranda har sm6. butte tenner. Bla-
da er til A byrja med hara pd undersida, men
vert snaue og har som utvaksne berre hdr pd
nervane.

Under blomstringa er planten lett 6 kjen-
na pA farge og plassering av korgene. Sterile
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sommarplantar kan minna om P. japonbus
var. gigantaus, men skil seg fra denne ved 6
ha uregelrette, butte tenner. Bladskaftet er
om lag snautt og har vengkantar og ei djup
smal renne pd oversida; det har ribber og er
litt samantrykt frd sida. P albus og Tbssiln-
go farfara har brei, grunn renne og rundt
tverrsnitt.

Utbreiing og okologi
P hybri.dus kan vera innfsrt til Noreg pd
1700-talet. Eldste belegg er i eit Herbarium
vivum som truleg er etter apotekar Johan
Carl de Besche. Han levde i Bergen meliom
1737 og 1787 og let etter seg ei ganske om-

fattande samling av plantar, bAde innan-
landske og innliarte. Han laga og eit hagean-
Iegg der han dyrka ein god del plantar, bla.
hekkspirea, platanlonn og hestekastanjg
skriv Johan Christian Fabricius i 1779 i ei
skildring frA Bergen. Vi kan likevel ikkje
slutta at P hybrid,us varb dyrka i denne eller
andre hagar i Bergen pA den tida, for de Bes-

che var pi fleire utanlandsturar og kan ha
samla plantar til herbariet sitt pd desse reis-
ene Moe 1973).

Eldste daterbe belegget fri Bergen er frd
Bergenhus funnen av Meinich i 1869. I (BG)

finst og nokre belegg fr6 andre lokalitetar i
Bergen og dessutan fre 3-4 andre kommu-
nar i Hordaland. Lid (1985) nemner arten
som forvilla spreidd nord til NordTYondelag.
Fleire belegg syner at planten ofte veks nar
gamle herskaplege hus og prestegardar, og
truleg er dei planta der for meir enn 100 er
sidan og har sA vorte stAande.

Som gammal medisinplante er det rime-
leg A tru at han varb dyrka i apotekarhagar
i Noreg. Lindman (1974) skriv at planten i
mellomalderen vart dyrka i klosterhagar og
herregardshagar i Danmark. Rota inneheld
ei illeluktande olje som skulle vera verksam,
sarleg mot pest, og eit folkeleg namn pA

planten er pestilensrot, jfr. floraens pestrot.
P. hybridusvar med i den danske farmakop6-
en av L772 og vert nemnt av Simon Faulli
(1684) i hans urbe- og legebok. Begge desse

verka vart brukte her i landet og. Om plan-
ten vart dyrka her som medisinplante, er
meir usikkert, men truleg er det meir nytte-
omsyn enn estetiske grunnar til at planten
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er kommen til landet. Av utanom-medisins-
ke grrrnnar har han i Danmark vorbe dyrka
som frrplanta for vinbergsnegl(Heli,x pma-
tro) (Nordhagen 1972). Det er vorbe giort
freistnader pA A innfora vinbergsnegl hit til
landet (Cappelens Dyreleksikon 1981), men
om P hybridirs kom samstundes, er heller
usikkert. I Sverige vart han tolerert i narlei-
ken av bikuber som fbrplante for bier pi
grunn av rik produksjon av nektar og ei tid-
leg blomstring (Coats 1956).

I vare dagar har planten liten verdi i ha-
gtr, oB spreiinga foregir berre tilfeldig ved
massetransport eller utkast frA hagar.

Naturleg utbreiing og veksestad
P hybri.dus er ein kravstor plante som veks
pA nreringsrik jord. Ofte er han 6 finna pd

litt fuktige stader, langs bekker og elvar i
fuktig skog gjerne pd stader som tidvisst
vert over{leiymdg og ofte i oreskog (Hegi

1987). Arten er viltveksande i Mellom- og

Sor-Europa og vestlege delar av Asia. I
Sveits gAr han opp til 1800 mo.h. I Nord-
Tlskland finn vi nesten berre hannplantar,
noko som kan tyda pA at planten er innfort.
Innfort og naturalisert er han dg i Norden og

Amerika.

Fig. 3. Blomstrande japanpestrot, (P japonicus

var. giganteus). Fotografert av S. Handeland.

tufasites japonicus var. giganteus. Inflorescence.

Photo by S. Handeland.
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Petasites japonieus (Sieb. & Zucc.) Ma-
xim. vargCganteus (F. Schmidt) Nichols.
Japanpestrot er ein fleirArig urt med kryp
ande jordstengel som blomstrar for blada om
vdren. Blomsterstengelen har store skjel-
blad som er opp til 10 cm lange og 4 cm breid,
lyst gulgrong tynne med tydelege parallelle
nervar og med kjertelhar og litt spreidde ull-
hAr (frg. 3). Korgene er hovudforma samla
sverst pd blomsterstengelen som kan vert'a
L5-20 cm hog. Blomstrane er svakt gulgra-
ne, rorforma og ca. 10 mm lange. Blada er
store og kan verta 1 m i tverymAl og ha over
1 m lange bladskaft. Den tynne, nyreforma
bladplata er utan spiss, og har spisse, ulike
lange tenner. Dei nederste lappane gAr nes-
ten saman slik at dei dannar ei trong opning
som vidar seg ut att ved basis av bladplata.
Bladplata har spreidde, smA hdr pA oversida
og spreidde ullhar pd undersida; medan ut-
vaksne blad er om lag utan hdr.

Utbreiing og okologi
P. japonirus var. gigantzus er funnen nokre fi
stader i Bergen. Eldste belegg i (BG) stam-
mar frA omrAdet ved Ny Kronborg skole (S.

Wolff 1931). Han er funnen i same omrAdet i
1980-ara i fleire ganske store bestandar. Eg
har dgfunne han i ein vegkant pd Hop, men
noka stor spreiing er det ikkje snakk om.

Elles i landet kjenner eg til at han er fun-
nen fleire stader i Jolster kommune i Sogn
og uordane. Ut over det er lite kjent om ut-
breiinga. Det skuldast for det meste at funn
som er gjorde av denne planten, oftast er feil-
bestemt. Difor er det dg lite kjent om korleis
planten er kommen til landet, kvar han
kjem frd og nir. I hagelitteratur er han
nemnt - og Atvare mot - av Pedersen (19b0)
og Thorsrud (1961). Sistnemnde nyttar nam-
net japanpestrot om P japonicus I annan
norsk litteratur har eg ikkje funne noko om
han. Nar det gield tilhova i Jslster, er det
kjent at mAlaren Nikolai Astrup var ein iv-
rig plantesamlar, og at han hadde ei ganske
stor samling av urter - sarleg slike med sto-
re blad. Eit av dei tidlege funna er frA ein
stad nar Astrup sin hage (G. Aarhus 19b9).
Kan det tenkjast at Astrup har fAtt planten
til Jslster?
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P. albus T. farfara
Fig. 4. Blad av Petasites albus (etter Pignatti,
1982) og Tl"rssilago farfara (etter Hdmet-Ahti et
al.. 1986).

Leaves of ft faslfes a/bus (Pi gnatti, 1 982) and lussr,.
lago farfara (Haimet-Ahti, 1986).

P japonicus var. giganteus er lite omtalt i
litteratur eg har hatt tilgang til. Hylander
(1970) nemner han i eit appendiks der han
viser til Nilsson (1966) som skriv at P japoni-
cus spreier seg kraftig i parken ved slottet
Tjoliiholmen. PA same staden er P hybridus
oppgjeven av Ahlfvengren alt i 1924, men
det er truleg ei forveksling med P japonicus
Ingen av dei viser tilvar. giganteug noko hel-
ler ikkje Dingwail (1976) gier i Flora Europa-
ea. Var. giganteus er funnen forvilla i Fin-
land (PM. Jorgensen pers. medd.) og star
nemnt hos HiimetAhti & al. (1986), der som
P. japonirus subsp. giganteus (F. Schmidt) Ki-
tamura.

Naturleg utbreiing og veksestad
P. j apo nic u s v ar. g ig ante us kjem fri Aust-Asia
og er viltveksande pA Hokkaidq Nord.
Honshu, Sakhalin og pA dei sorlege Kurila-
ne. Han veks ofte pA elvebreidder og vert del-
vis spreidd ved at jordstenglar vert rivne
laus og forte med elva. PA heimstaden kan
dei ha bladskaft opp til 2 m, og bladplata kan
verta 1,5 m tvert over (Ohwi 1965).
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BOKANMELDELSE
Larebok i mykologi
Henry Dissing Lise Hansen, Lauritz Olson
& Ulrik Sochting: I*roduktion til suampe 3.

udgave Nucleus - Foreningen af Danske
Biologers forlag Aps, Arhus. 1992. 189 s., il-
lustrert med strektegninger. his DK 120.

Fcrste utgaven av denne boka ble anmeldt
av undertegnede i Blyttia 1981 (3). Siden
denne tredje utgaven i hovedsak awiker lite
fra den opprinnelige, henviser jeg til forrige
anmeldelse.

T[edjeutgaven er imidlerbid utvidet ved at
det er lagt til et interessant kapittel om sop-

penes fylogeni. Dessuten er faguttrykkene
forklarb i en omfattende alfabetisk ordliste
bakerst i boka.

Innholdet er bygd opp systematisk ved at
soppgruppene giennomgas etter deres fylo-
genetiske plassering. Som i forste utgave,

savner jeg fortsatt en mer inngAende be-

handling av poresoppene og skivesoppene.

Det har skjedd mye innen systematikken
her som burde ha vart forklart n&rmere'
uten at det hadde forlenget boka sarlig.

Jeg synes ogsa at noen av avsnittene om

soppenes biologi er gitt en litt snodig plasse-

ring i og med at forfatterne har forsskt 6
plassere dem blant de systematiske gruppe-

ne hvor temaet er mest aktuelt. For eksem-

pel er avsnittet om plantepatologi satt sam'

men med Oomycetes, VA-mykorrhiza blant
Zygomycetes, mykotoksiner blant Deutero-

mycetes, ved nedbrytning og skadesopper i
tsmmer blant Aphyllophorales, og ektomy-

korrhiza blant Agaricales. Etter min me-

ning burde alt dette v@rb samlet under ett i
hovedkapitlet .Svampenes ern@ring og fysi-

ologi" hvor temaene allerede blir summa-

risk giennomgitt.
Borbsett fra disse og noen fA andre inn-

vendinger, er det ei utmerket bok' og jeg vil
derfor gienta hva jegkonkluderte med i min
fsrste anmeldelse: Den bsr finne innpass i
norske sopp-miljoer' Den inneholder nyttig
generell informasjon om soppenes bygning'

systematikk og levevis' Den vil vrere nybtig

for biologistudenter og soppkontrollorer'
Klnus Hailand
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Flaskehalser og langdistansespredning
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Wesenberg, J. & Haraldsen, K.B. 1992. Flaskehalser og langdistanse-
spredning. Blyttia 50: 141-148.

Bottlenecks and long distance dispersal.
- In BLYTTIA, there has over the past few years been a sporadic argu-

ment about the possibility of explaining disjunctions by accidental long
distance dispersal of a very small quantity of seeds, giving birth to new
populations. Dahl (1989) claims this as impossible because of inbree-
ding depression following such a narrow bottleneck. Nordal (198g) ar-
gues that organisms can adapt to close inbreeding, and that some gene-
tic features of many plant species (autogamy, polyploidy) make them
especially tolerant to inbreeding. Here, the authors argue that even for
preferentially outcrossing and diploid species there is little reason for re-
garding a narrow, but short bottleneck followed by rapid population
growth up to the species' normal population size as necessarily harmful.

Jan Wesenberg og Kirsten Borse Haraldsen, Biologisk institutt,
Avdeling for botanikk, P.b. 1045, Blindern, N-0316 Osto.

..Noas arks andre underu
Blybtias lesere har i lepet av de siste par dra
fAtt noen smA drypp fra et fagomrdde innen
biologien som har vert lite framme i norsk
botanisk debatt, populasjonsgenetikken.
Dette faget tar for seg de genetiske prosesse-
ne som foregir pA populasjons- og artsnivA,
og har i lopet av de siste 50 ira fatt stadig
storre betydning innen all debatt om evolu-
sjon.

Disse dryppene har kommet i form av en
liten debatt rundt et fenomen som har vrert
kalt "Noas arks andre under,. beskrevet av
Eilif Dahl (1989). Det som i denne forbindel-
sen karakteriseres som et (underD. altsA en

lite sannsynlig hendelse, er at ett (hos sam-
bu organismer) eller to (hos sarbu organis-
mer) individer skal kunne gi opphav til en le-
vedyktig populasjon. Dahl viser til dette un-
der diskusjonen om tifeldig langdistanse-
spredning av frskan v&re en mulig forkla-
ring pA enkelte av vAre beromte fiellplante-
disjunksjoner. Han kommer til den konklu-
sjonen at ett eller et par fro umulig kan gi
opphav til en levedyktig populasjon, pA
grunn av tap av genetisk variasjon og fare
for innavlsdepresjon. Inger Nordal (1989)
innvender mot dette at organismer kan til-
posses en populasjonsstrukttrr med utstrakt
innavl, og at enkelte trekk ved mange plan-
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ters genetiske system (autogami, polyploidi)
gisr dem lite sArbare for innavlsdepresjon,
srerlig i en situasjon der populasjonen har
mulighet for eksponensiell vekst rett etter
etableringen. Hartvig Setra (1990) kommer
tilbake til .underet' i diskusjonen om det in-
teressante nyfunnet av bergjunker i Nord-
reisa. Han argumenterer for at bergiunker-
populasjonen ikke kan ha oppst6tt fra et til-
feldig langtransportert fro utifra at den er en

kryssbestover, og dermed ikke kan hevdes 6

vere spesielt tilpasset innavl utifra de krite-
riene Nordal viser til.

Diskusjonen dreier seg om det som i popu-

Iasjonsgenetikken kalles en flaskehal's (frg.

1). En flaskehals er en midlertidig reduksjon
av antall individer i en populasjon. NAr en

populasjon gAr giennom en flaskehals, vil
det fA effekter pA populasjonens genetiske
egenskaper. Kort forklart er den viktigste ef-

fekten av lav populasjonsstsrrelse at omfan-
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get av genetisk drift aker. Genetisk drift be-

tyr at allelfrekvensene varierer tilfeldig fra
generasjon til generasjon. Stor genetisk drift
betyr at det er store tilfeldige variasjoner i
allelfrekvenser mellom generasjonene' og

det igjen fsrer til genetisk utarming, idet al-

leler som tilfeldig fAr frekvens 0 dermed er
eliminert fra populasjonen.

Begrepet genetisk variasjon er sentralt i
denne diskusjonen. Hva menes med gene-

tisk variasjon? Intuitivt betyr det hvor mye

"forskjellighetD som finnes ved hvert lokus.
Antall alleler pr. lokus skulle dermed vare
et godt mil pA genetisk variasjon' Slik defi-

nert vil alle alleler telle likt. Men all erfa-

ring viser at et gitt lokus som regel har ett
eller to vanlige alleler og et varierende an-

tall sjeldne alleler. I en viss forstand er det

mer .forskjellighet" i en populasjon med to
omtrent like vanlige alleler enn i en med ett'
nesten frksert allel og flere sr'rert sjeldne.

Fig. 1. Figuren illustrerer effekten av ulike flaskehalssituasjoner.
A. En varig sterkt nedsatt populasjonsstsrrelse medfsrer tap av genetisk variasjon og fare for inn-

avlsdepresjon. B. En langsom populasjonsvekst etter flaskehalsen vil ikke kunne forhindre disse ef-

fektene. C. En rask populasjonsvekst etter flaskehalsen vil fore til at tapet av genetisk variasjon er

langt mindre. D. En art som (normaltD har smA populasjoner vil vere rustet til A klare langt trangere

flaslkehalser og langsommere populasjonsvekst etter en flaskehals enn arter med (normaltD stsrre

populasjoner.

The figure illustrates the effect of different bottleneck situations.

A. A piolonged, narrow bottleneck will lead to loss of genetic variation and danger of inbreeding depresst-

on. B. A slofl rise in population size after the bottleneck will not be sufficient to counteract these etfects.

C. A rapid population growth after the bottleneck will reduce the loss of genetic variation. D. A species

which *normallyo 5ss small populations is prepared to meet far narrower bottlenecks and slower populati-

on growth after the bottleneck than species which (normally" 6"u" larger populations'
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Derfor foretrekkes i praksis et mAl for gene-
tisk variasjon som tar hensyn til allelenes
sjeldenhet. Et slikt mdl er den forventede he-
terozygotien.

Mengden genetisk variasjon som en popu-:
lasjon kan holde p6, er nsye knyttet til popu-.
lasjonsstorrelsen. I en populasjon av stabil
storrelse forutsier teorien at det vil innstille
seg en likevekt (se boks 1) mellom variasjon.
som tilfsres ved mutasjon og variasjon som.
blir eliminert ved genetisk drift. Oker popu-
lasjonsstorrelsen, skapes det grunnlag for en
netto skning i genetisk variasjon etterhvert
som nye mutanter oppstAr, og omvendt, hvis
populasjonsstsrrelsen minker, vil alleler i
stsne grad gA tapt ved genetisk drift.

Boks 1. Graden av innavl i
naturlige populasjoner
Likevekten mellom mutasjon og drift er
gitt ved:
F : 

^ll(4 
N"p * 1),

der F er likevektstilstandens innavlskoef-
fisient, N" er den effektive populasjons-
stsrrelsen og p er mutasjonsraten (Hartl
1983:99).

Den effektive populasjonsstorrelsen er
populasjonsstsrrelsen korrigert for diver-
se faktorer som pAvirker graden av
drift/innavl, slik som ikke-tilfeldig par-
ring overlappende generasjoner, skjeve
kjonnsforhold osv.

Hvis en setter inn "fornuftige" tall for
N" (ca. 5'101 - 5't02) og for pr (ca. L}a -

10-o), fAr en verdier for F mellom 0,33 og
0,9998. Som en ser vil graden av innavl
(eller mengden av genetisk variasjon) i
naturlige populasjoner variere mye.

Det antas at i mange lokus gir heterozygo-
ti bedre levedyktighet for individet enn ho-
mozygoti. Thp av heterozygoti pA grunn av
genetisk drift vil derfor kunne fore til en ge-
nerelt mindre livskraftig populasjon. Dette
er den ene av hovedkomponentene i det som
kalles innaulsdepresjon, men dens betydning
er omdiskutert.

Okt genetisk &ift i sm6 populasjoner har
ogsd en annen konsekvens, nemlig at natur-
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lig seleksjon fAr "mindre tak". I en stor popu-
lasjon vil det til enhver tid finnes en del ska-
deligq ressessive alleler. Disse vil som alle
sjeldne alleler nesten utelukkende forekom-
me i heterozygot tilstand. Frekvensen av
skadelige alleler vil holdes nede ved natur-
lig seleksjon, i og med at hver gang et slikt
allel dukker opp i homozygot tilstand, vil det
homozygote individet bli eliminert fra popu-
lasjonen. I en liten populasjon vil naturlig
seleksjon mitte vare svart sterk for ikke A

vrere helt overskygget av genetisk drift. Det
vil si at relativt skadelige alleler tilfeldig vil
kunne fikseres i populasjonen. Dette er den
andre (og sannsynligvis den langt viktigste)
hovedfaktoren bak innavlsdepresjon.

Seleksjon mot svrert skadelige eller letale
(dodelige) alleler vil selvfolgelig ogsd virke i
en liten populasjon, i den forstand at slike
homozytoter vil etterlate seg fi eller ingen
avkom. Men seleksjonen vil ogsA i dette til-
fellet virke parallelt med genetisk drift: den

"luker utr eksisterende individer, men kan
ikke hindre at ikke-levedyktige zygoter til-
feldigvis kan dannes i stort antall. Dermed
er det sktfare for at hele populasjonen kan
do ut, noe som gjentatte ganger er bekreftet
eksperimentelt.

Flaskehalser og MVP sett fra
bevaringsbiologien
Innen bevaringsbiologien har mye diskusjon
vart knyttet til begrepet.minimal levedyk-
tig populasjonsstsrrelse" (Minimal Viable
Population, MVP). En har vrert ute etter kri-
terier for hvor stor populasjonsstorrelse som
mA til for A gi en brukbar sannsynlighet for
at populasjonen skal kunne overleve. Til det-
te har en hentet argumenter fra hovedsaklig
demografr og populasjonsgenetikk.

De demografiske farene ved lav popula-
sjonsstorrelse er de mest opplagte og viktig-
ste: alle populasjoner er utsatt for tilfeldige
svingninger i fsdsels- og dodsrate og i
kjonnssammensetning. Ved lav populasjons-
stsrrelse vil effekten av disse tilfeldighetene
bli relativt stor, og alle kan jo tenke seg hva
som vil skje med en populasjon som ved en
tilfeldighet plutselig kommer til A besti ba-
re av hanner eller av postfertile individer.
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De populasjonsgenetiske farene ved lav po-
pulasjonsstorrelse er langt mindre direkte
observerbare. Selv om det finnes mye ekspe-
rimentelle data som bekrefter teoriens sp6-

dommer om sammenhengen mellom popu-
lasjonsstor:relse og genetisk drift/innavl, er
det vanskelig 6 si sikkerb i hvor stor grad mo-
dellen samsvarer med det som skjer med na-
turlige populasjoner.

Det er viktig d vare klar over at MVP er
ment som en tommelfingeruegel for natur-
forvaltere, som skal fA en klokke til d ringe
nAr en populasjon kommer under en viss
storrelse. Den er selvfolgelig ingen absolutt,
deterministisk grense mellom en tilstand
der populasjonen er sikret overlevelse og en
tilstand der den er domt til undergang. MVP
gir et estimat pA hvor liten en populasjon
kan bli fsr sannsynligheten for at den overle-
ver over en viss spesifisert tid blir mindre
enn en viss vilkArlig satt verdi, og selvfolge-
lig star den ikke i motstrid til at populasjo-
ner i naturen kan gA igjennom langt snewe-
re flaskehalser og komme velberget ut pd
den andre sida. I den modellen bevaringsbio-
logien er interessert i, antas det videre at po-

pulasjonen holdes pA denne storrelsen i over-

skuelig framtid - nar en art er truet, er pers-
pektivet som regel d hindre bestanden i 6
synke for langt, mens en nevneverdig popu-
lasjonsvekst i framtida fortoner seg som
urealistisk.

Det er i denne sammenhengen Franklin
(1980) gir tallene 50 individer for A unngA
umiddelbar innavlsdepresjon og 500 indivi
der for A gi populasjonen rimeligfleksibilitet
for videre evolusjon. Disse tallene barer nok
mer preg av kvalifisert gjetning enn streng
vitenskap (men de er ikke mindre verdifulle
til sitt formil for det). For de fleste paramet-
rene som inngdr i beregningene er data-
grunnlaget svart tynt, og forskjellen mel-
lom ulike organismetyper er lite kjent. Naer-
mest sannheten er tallene sannsynligvis for
heryere virveldl'r, som pattedyr og fugl.

Dramatiske fl askehalser vanlige
i naturen
En flaskehalssituasjon slik den oftest fram-
trer for bevaringsbiologene, er en dramatisk
nedgang i en populasjons stsrrelse. Men og-
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sA en nyetablering av en populasjon fra noen
fi kolonister er en flaskehalssituasjon.

Hvis en populasjon ikke skulle kunne be-
stA av mindre enn 500 individer uten 6 gA til
grunne, ville narmest enhver vandring ny-
etablering og arealutvidelse blant planter
vare umulig, noe som klart strider mot fak-
tiske data. Det er lite trolig at enhver dis-
junksjon skyldes oppsplitting av et tidligere
kontinuerlig areal. Og hvis til og med si
skulle vrerg ville det vare vanskelig 6 skjon-
ne hvordan en plante skulle kunne ske sitt
areal. De fleste planters areal er diskonti-
nuerlig pd liten skala, nok til at den pA lo-
kalt nivd bestdr av relativt adskilte popula-
sjoner. Selv noe som i stor milestokk tar seg

ut som en sakte framrykking over bred
front, vil i mindre skala mitte foregd som
nyetablering ved tilfeldig spredning av noen
fA frs til en ledig nisje som er arealmessig
isolert fra eksisterende populasjoner.

Dessuten er det mange planter som nor-
malt forekommer med populasjoner pd langt
under 500 individer, ofte bare et par titalls,
uten at de har problemer med det. Det md
altsi vrere noe med forutsetningene for esti-
matene av MVP som gjor dem ubrukelige i
denne situasjonen. Som p6pekt av Nordal
(1989), kan en populasjon tilpasse seg innavl
(en del av sitt indre miljo) p6 samme mite
som den kan tilpasse seg sitt ybre milj4 og
enkelte organismetSryer kan pA forhdnd ha
bedre forutsetninger for A hindre skadelige
effekter av innavl enn andre.

Flaskehalsens,,tranghet"
uvesentlig
Men det er grunn til A avdramatisere flaske-
halssituasjonen ogsA nAr det gielder overvei-
ende utkryssende arter og diploider. Gene-
relt kan en si at flaskehalsens (tranghetD er
Iangt mindre avgjorende for den nyetablerte
populasjonens framtidsutsikter enn morpo'
pulasjonens normale populasjonsstorrelse,
flaskehalsens varighet og hva som skjer et-

ter flaskehalsen.
Det kan diskuteres om (normalD popula-

sjonsstorrelse er et meningsfylt begrep. Men
en art vil i en gitt landskapstype (dvs. med et
spesifikt klima, topografi osv.) ofte ha et
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visst typisk spenn i populasjonsstorrelser,
gjerne i storrelsesorden noen titalls til noen
hundre individer. Arter med normalt smA
populasjoner vil ha et generelt lavt niv6 av
skadelige alleler og dermed ha bedre sjanser
for en vellykket langdistansespredning enn
arter med normalt store populasjoner.

Arter og populasjoner som har gjennom-
levd turbulente forhold med gjentatte og
langvarige flaskehalser for flere tusen Ar si-
den kan videre forventes A vrere mer "tap-
pet" for genetisk variasjon enn dagens popu-
lasjonsstorrelser tilsier. Dette skyldes at ge-
netisk variasjon tappes ved drift langt raske-
re enn den bygges opp igjen ved mutasjon.
For mange arter i tempererte og nordlige
strok har de kvarbrere istidene medfort slike
forhold. Et velkjent eksempel pA dette, som
Nordal (1989) nevner, er geparden. Men ogsi
blant planter i vAr flora er det pdvist slik
uventet mangel pi genetisk variasjon, nem-
lig. hos rypebunke (Vqhladca otropurpurea,
Adegaard,1988, Haraldsen & al. 1991). Ry-
pebunke forekommer i dag ofte i temmelig
store populasjoner. Men hvis nivAet av gene-
tisk variasjon som er estimert for den gir et
riktigbilde, vil neppe den ha noen genetiske
problemer med A etablere levedyktige popu-
lasjoner fra ebt fra

Flaskehalsens lengde har stor betydning
fordi den genetiske variasjonen minker med
1/2N pr. generasjon (hvor N er populasjons-
storelsen, se boks 2). I denne sammenhen-
gen har ogsA generasjonslengden stor betyd-
ning - tapet av genetisk variasjon pr. tidsen-
het vil vare direkte proporsjonalt med gene-
rasjonslengden for arten. Blant planter va-
rierer ganerasjonslengden enormt, og kan
hos klondannere i teorien vrere bortimot
uendelig. Videre har fleririge planter oft,est
et stort generasjonsoverlapp. Overlappende
generasjoner er en faktor som bremser inn-
avlen kraft,ig. Dette er lett A forestille seg -

gamle, relativt heterozygote individer fra
tidlig i etableringsfasen kan stA igien lenge
og representere en kilde for genetisk varia-
sjon som yngre individer kan tilbakekrysse
seg med.

Hva som skjer etter flaskehalsen er minst
like viktig nemlig hvor lang tid det tar fsr
populasjonen igjen kommer opp pe sin nor-
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Boks 2. Graden av innavl etter
to generasjoners flaskehals
Graden av innavl pr. generasjon er gitt
ved formelen
Ft : 1/2N + (1- 1/2N).Ft.r,

der F, er innavlskoe{fisienten ved et gitt
tidspunkt, Fr-1 er innavlskoeffrsienten 6n
generasjon tilbake i tida og N er popula-
sjonsstorrelsen @alconer 1981 :59).

I vdr modell gir dette:

Fp : Il2N2 + (1 - 1/2N2) ' 1/2N1 + (1 -

1/2N1).Fm

: 0,5045 + 0,4955 .Fm,

der Fp er innavlskoeffisienten etter flas-
kehalsen, F,6 er innavlskoeffrsienten fsr
flaskehalsen, Nr : 1 og N, : 56.

Den innavlen som skyldes disse to ge-
nerasjonene med senket populasjonsstor-
relse er altsd 0.5045.

male stsrrelse. Her spiller miljoets bereev-
ne inn (blant annet konkurranseforhold).
men viktigst er artens potensielle vekstrate,
dvs. hvor mange avkom som kan produseres
pr. morindivid. De fleste planter produserer
hundrevis eller tusenvis av fro i lopet av sitt
liv (sammenlign med mennesket!) og kan
dermed komme opp pa normal populasjons-
sten'relse i lopet av fsrste generasjon etter
etableringa om miljoet tillater det. Hoy po-
tensiell vekstrate er i tillegg viktig for i
kunne ha nok materiale 6 gA pd ved selek-
sjon mot skadelige alleler i den nyetablerbe
populasjonen. AltsA er arter med hery poten-
siell vekstrate best egnet til A klare seg gjen-
nom den flaskehalsen en langdistansespred-
ning innebarer.

Et lite tankeeksperiment
La oss prove i modellere en slik etablering.
Vi antar at det til et nytt habitat kommer ett
frs av en seksuell, sambu, normalt utkrys-
sende (men ikke selvsteril) art. Vi antar at
frset er representativt for sin morpopula-
sjon. Dette er en rimelig antakelse, og ute-
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lukker ikke atfraetpil enkelfe lokus kan skil-
le seg betraktelig fra morpopulasjonens
sammensetning. Over hele genomet vil slike
awik likevel vrere lite sannsynlig. Morpopu-
lasjonen er av en viss, stabil stsrrelse, med
en tilsvarende grad av genetisk variasjon
som populasjonen kan holde pA, og et visst
nivA av skadelige alleler.

La oss anta at arten har en potensiell
vekstrate pi 100, dvs. at hvert morindivid
setter hundre fua ilopet av sin levetid, og at
miljoets bareevne er i stsrrelsesorden tusen
individer (en populasjonsstsrrelse heller i
overkant av det vanlige). Vi antar videre at
froet vArt brerer to komplett letale (dodelige)

resessive alleler. Dette er i samme stsrrel-
sesorden som et giennomsnittlig menneske
har, og vi er en ekstremt utkryssende arb.

Homozygoter for ett eller begge av disse alle-
lene vil vrere utsatt for det som kalles "hard"
(eller ikke-tetthetsavhengrg) seleksjon. De
vil ikke etterlate seg noe avkom, noe som vil
redusere populasjonens vekstrate i forhold
til den potensielle. Utover disse to faktorene
(hard seleksjon pAto lokus og okende popula-

sjonsstorrelse) antar vi at populasjonen er
.ideell" i den forstand at den har ikke-
overlappende generasjoner, tilfeldig parring
innen populasjonen osv. La oss folge denne
populasjonen.

Fsrste generasjon (P-generasjonen) bestir
altsA av ett individ, med frekvens 0,5 for
hvert av de to letale allelene. Et vanlig men-

delsk krysningsskjema for to lokus vil vise
at 44 av dette individets 100 frs vil vare ho-

mozygot for ett eller begge allelene, og der-

med ikke vokse opp. Vekstraten vil altsA vre-

re redusert med MVo, og neste generasjon
(F1-generasjonen)vil ikke bestA av 100, men
56 individer. Pd den annen side vil frekven-
sen av hvert av de to letale allelene vare
sunket til 0,33. Av denne generasjonens fro
vil2l%o vere homozygote for minst ett letalt
allel, men likevel vil neste generasjon,

Fr-generasjonen, potensielt kunne besti av
4424 individer (mot 10000 hvis vArt opprin-
nelige frs ikke var arveligbelastet). PA dette
tidspunktet vil sannsynligvis miljoets bare-
evne lokalt allerede vare overskredet, og po-

pulasjonen vil ikke vokse mer (eller den vil
ekspandere videre i geografren og opphore i
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vrere 6n panmiktisk populasjon). Frekven-
sen av de letale allelene vil likevel fortsette i
avta, til 0,2 i F3-generasjonen, 0,17 i
Fa-generasjonen osv.

Dette resonnementet er deterministisk,
idet det ikke tar med i betraktning genetisk
drift (hvis en skulle giore det, ville det ikke
vrert mulig i skissere et entydig forlop). Re-

sonnementet svarer likevel til det foruentedc
forlopet. Og det viser klart at selv med hard
seleksjon mot to letale alleler vil vekstraten
sannsynligvis ikke senkes mer enn at popu-

lasjonen vil komme opp pe "normalt" nivd i
Iopet av to generasjoner. Det vil ogsd bety at
genetisk drift utover det .normale" bak-
grunnsnivAet bare forventes 6 gjore seg giel-

dende i to generasjoner, og tapet av genetisk
variasjon i form av heterozygoti forventes i
vare ca. 0,5 i forholdtil morpopulasjonen(se
boks 2), altsA en heiyst merkbar, men slett ik-
ke dramatisk stsrrelse.

Hva sA med faren for innavlsdepresjon? I
vArt tilfelle, med letale alleler, vil en tilfeldig
fiksering av ett av dem fsre til at populasjo
nen dsr ut. Dette vil vare svart usannsynlig
med en vekstrate som den vi antok. Hvis po-

pulasjonen derimot holdt seg pA ett eller no-

en fA individer bare 6n generasjon til, ville
sannsynligheten for dette ske betraktelig.
Hvis frset vArt var berer av et allel som ikke
var letalt, men skadelig i en mildere grad,

ville en frksering av dette kunne f6te til at
hele populasjonen frkk en sterkt svekket le-

vedyktighet, men sannsynligheten for at det
skulle skje ville vrere like lav som ovenfor'

Den meste sannsynlige innavlseffekten vi
ville kunne observere, er den som skyldes
tap av heterozygoti pA lokus der heterozygo-
ter har best levedyktighet. Viktigheten av
denne komponenten av innavlsdepresjon er
sterkt omdiskuterb, og dessuten (som vi sri)

ville ikke tapet av heterozygoti vare drama-
tisk med den vekstraten vi antok. Slike lo-

kus vil desuten tross alt vrere blant dem som

vil ha minst tendens til A frkseres'
Denne argumentasjonen gialdt altsA en

ikke-selvsteril utkryssende art. For sarbu
eller selvsterile arter vil helt klart ett frs ik-
ke vrere tilstrekkelig for A opprette en popu-

lasjon. Men pd den annen side vil sA lite som

to frs kunne vrere fullt tilstrekkelig' Og
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langtransport av enl<eltfrs er neppe uav-
hengige hendelser - spres ett fta, er sann-
synligheten stor for at flere spres. Srerlig
fugl (og ogsA torvflak pA isfiell) kan like godt
ta med seg hele innholdet i 6n eller flere
kapsler eller aks som bare ett fra.

Konklusjon
Konklusjonen mA derfor sA langt bli at "No-
as arks andre underr neppe er et storre ufi-
der enn at smA .Noas arker' har transpcir-
teri, og til stadighet transporterer plantear-
ter til nye habitater, o{te med vellykket re-
sultat. En flaskehals av den typen som vil
forekomme ved en tilfeldig etablering av ett
eller noen fA fts i et "ferskt' habitat, vil nep-
pe nodvendigvis fore til genetiske problemer
pA grunn av innavl. En langt stsrre fare vil
vrere forbundet med en flaskehals som skyl-
des at habitatets bereevne blir drastisk seri-
ket over en periode pi flere titusener av Ar -
og er ikke det en ganske god beskrivelse av
hva som mA ha skjedd pA en nunatakk under
siste istid?

Flaskehalser og langdistansespredning L75

Takk
til Thomas F. Hansen, Zoologisk avdeling
universitetet i Oslq for nyttige kommenta-
rer.
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En liten genetisk og popula-
sjonsgenetisk ordliste
Allel: Et gen i betydningen konkret inn-
hold i et lokus hos et individ, dvs. en av de
mange ulike variantene et gen kan fore-
komme i. Et dominant allel er et som ut-
trykkes (gir e{fekt pi fenotypen) i bdde
homozygot og heterozygot tilstand, et re-
sessivt allel er et som bare uttrykkes i ho-
mozygot tilstand.
Autogami: selvbestovning. Populasjons-
genetisk sett er dette den mest ekstreme
form for innavl som kan tenkes.
Fenot5pe: Summen av en organismes
uttrykte egenskaper.
Fiksering: At et allel f6r frekvens 1, dvs.
at alle andre alleler i dette lokuset for-
svinner fra populasjonen.
Genetisk drift: En av de grunnleggende
populasjonsgenetiske prosessene. Gene-
tisk drift er en ikke-retningsbestemt pro-
sess som bestAr i at allelfrekvensene va-
rierer tilfeldig fra generasjon til genera-

sjon. Effekten av genetisk &ift er A min-
ke populasjonens genetiske variasjon og
giore den mer homozygot, og det i stsrre
grad jo mindre populasjonsstor"relsen er.
Genom: En organismes totale sett av ar-
vestoff.
Genotype: Et individs genetiske sam-
mensetning. Flere ulike genotyper kan
ha samme uttrykte egenskaper, dvs. ha
samme fenotype.
Hetcrozygotlhomozygot: Et diploid in-
divid har to sett kromosomer. Derfor har
det to gener for hvert lokus. Disse kan va-
re representert med ulike alleler eller
med samme allel. I forste tilfelle sier en at
individet er heterozygot pi dette lokuset,
i siste tilfelle at det er homozygot.
Heterozygoti: Andelen individer innen
populasjonen som er heterozygot pi et be-
stemt lokus. Mer generelt kan ordet bru-
kes om den giennomsnittlige heterozygo-
tien over hele genomet. Forventet hetero-
zygoti betyr heterozygotien i en panmik-
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tisk populasjon med de samme allelfre-
kvenser som den observerbe populasjo-

nen.
Innavl parring mellom nare slektnin-
ger. Hoy grad av innavl betyr i praksis lav
populasjonsstsrrelse. Derfor er effekten
av innavl en skt grad av genetisk drift.
Lokus: Et gens plass i genomet, dvs. et
omrdde pi genomet som har en bestemt
funksjon, for eksempel koder for et be-

stemt protein. Et lokus kan tenkes som
en tom .skuff' der innholdet er et be-

stemt gen, hos de ulike individene repre-

sentert med et av dette genets alleler.
Mutasjon: En av de grunnleggende po-

pulasjonsgenetiske prosessene' som fsrer
til skt genetisk variasjon ved dannelse av

nye alleler. Mutasjoner kan grovt tenkes
som "feilvareproduksjonD ved kopierin-
gen av arvestoffet som skjer nAr kjonns-
cellene dannes. De aller fleste mutanter
kan antas 6 vare enten skadelige eller
neytrale (likegyldige).
Panmiksis: Tilfeldig paruing. En pan-

miktisk populasjon er en hvor alle indivi
der har samme sannsynlighet for i parre

seg med alle andre.
Polymorfi: Relativ andel av lokus i en

organismes genom som er polymorfe.
Polymorft lokus: Et gen som i popula-

sjonen er representert med flere ulike al-

leler, dvs. et lokus der det innen popula-
sjonen forekommer genetisk variasjon.
Omvendt er et monomorft lokus et lokus
der det ikke forekommer variasjon (alle

individer er like).
Polyploidi: En polyploid plante er en

som har ett eller flere ekstra kromosom-
sett. Polyploide planter kan bevare gene-

tisk variasjon pA tross av genetisk drift
ved at ulike alleler fikseres i de ulike kro-
mosomsettene.
Postfertil: Et individ som er over den

fruktbare (fertile) perioden i livet.
Seleksjon: Naturlig (eller eventuelt
kunstig) utvalg. Seleksjon er en av de

grunnleggende populasjonsgenetiske
prosessene, og gAr ut pi at individer med

forskjellig genotype har ulik levedyktig-
het ("fitness'), dvs. ulik dodelighet oglel-

ler ulik fruktbarhet. Det er dermed en sy-

stematisk forskjell i antall avkom i neste
generasjon som de enkelte individene et-

terlater seg. "Hard seleksjon" er selek-

sjon som foregAr ogsA ved populasjons-

vekst, dvs. uavhenglg av konkurranse
innen arten (f.eks. seleksjon mot homozy'
goter for letale alleler), mens "myk selek-

sjon, er seleksjon som skjer ved konstant
populasjonsstorrelse, nir det er konkur-
ranse mellom individene (f.eks. seleksjon

mot en mindre fruktbar genotYPe).
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SMASTYKKE

.Orkid6-komrnunen,'
Nedre Eiker
I Nedre Eiker kommune er det de siste Ara
utfort en betydelig innsats med registrering
av sjeldne og truede plantearter. Styrings-
gruppa for registrering av sjeldne og truede
arter i Nedre Eiker har arbeidet pA oppdrag
fra kommunen og leverte hssten 1991 et
grunnarkiv til kommunen og til Botanisk
museum i Oslo.

Styringsgruppa har vrert ledet av Jan-Ot-
to Eek, med Even Wollstad Hanssen som
sekretrer, og har ellers bestAtt av Frank
Bratlie, Sebjorn Hennum og Thore Ryghse-
ter. Dugnadsinnsatsen har vrert betydelig i
et engasjert lokalbotanisk miljo med ca. 15
personer. Finn Wischmann fra Botanisk mu-
seum har ogsA vrert en hyppig deltager i vA-
re ekskursjoner.

Et spennende resultat av arbeidet sd langt
er at vi i lopet av fem sesonger har funnet 4
nye orkid6arter i kommunen og dermed okt
antallet fra20 arter i 1985 til24il990l

.Konkurransen" med nabokommunen,
Owe Eiker, har stimulert registreringsar-
beidet i vdr kommune. Naboen i vest har
nhdd22 orkid6arter for vi hadde 20 (jfr. Bjar-
ne Mathiesen:Flora for Awe Eiker). I 1990
tok Nedre Eiker ledelsen med 24, men med
ett eneste eksemplar Sostermarihd.nd i Awe
Eiker (som vi forst er blitt oppmerksom pA i
1991) er det fortsatt "close race' 24123 mel-
lom de to konkurrentene. SsstermarihAnd
ble av J-O. Eek observert iAvre Eiker etter
et tips fra Aslaug og Tbond Arneberg i Nedre
Eiker. De hadde fulgt denne planta i flere 6r,
og opplyser at de sist sA den i blomst i 1983.
Siden har den kommet opp hvert ir uten 6
blomstre. Funnstedet iAvre Eiker ligger 2,3
km vest for lokaliteten i Nedre Eiker: ellers
mA vi vel til Kongsbergkommune for A finne
de narmeste stsrre forekomster av denne or-
kid6arben.

De nye orkid6ene er:
Ssstermarihind - Dactylnrhiza sambucina,
VArorkis - Orchis mascula, Fuglerede - Neot-

Figur 1. Marisko Cypripedium calceolbus).
(Foto: Jan-Otto Eek.)

tiq nidus-auis, Huldreblomst - Epipogium ap
hyllum.

Folgende orkid6er erni kjent fraNedre
Eiker:
Marisko (frg 1) - Cypripedium calceolus Som
et resultat av registreringa mener vi at Ned-
re Eiker har en av landets stsrste forkomster
av mariskq ialt 15 lokaliteter i 7 forskjellige
omrAder av kommunen. En liten sjeldenhet:
to forekomster av den gulblomstrede utga-
ven, f. uiridiflnrq,, lokalisert 5 km fra hver-
andre.
Flueblomst - Ophrys insectifera er funnet pd
ca 15 lokaliteter. I enkelte 6r opptrer den i
betydelig antall, opptil 25 individer pi en li-
ten avgrenset flekk, men antallet varierer
sterkt fra dr til Ar.
VArorkis - Orchis moscula- ble funnet ny for
Nedre Eiker 1989 av Kjell Varnes m.fl. NA
er den notert pd ca 6lokaliteter i flere omrA-
der av kommunen. Nye funn er giort senest
i mai 1991. - En kuriositet mri her nevnes:
en av bestandene har flekkede blad. funnet
av Gunnar Hansen.
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Figur 2. Rod skogfrue (Cephalanthera lnngifolia)
(Foto: Jan-Otto Eek.)

Ssstermarihilnd, - Dadylnrhiza sambucinq. -

funnet pd et 2 rrf stort omrAde pA en seter-
voll av Sebjorn Hennum. Den blomstret
1987 og 1988. Mai 1991: 17 smdskudd uten
antydning til blomsterdannelse.
SmalmarihAnd, - Dartylnrhiza traunstpineri -

flere tidligere kjente lokaliteter. Vi var lenge
usikre pA om disse var intakte, inntil Finn
Wischmann og J.-O. Eek 1991 kunne telle
116 individer pA ei myr langt syd i kommu-
nen. Hybriden med flekkmarih6nd forekom-
mer ogsA.

EngmarihAnd. - Dartylorhiza incarnata - er
funnet pA 6lokaliteter, opp mot 100 planter
pA ei myr.
Flekkmarihind - Dadylnrhiza morulata - pir
myrer og fuktige steder i skogen, gierne
utenfor kambrosiluromrAdene.
Skogmarihind, - DacAlnrhiza fttchsii - finnes
rikelig i Nedre Eikers skoger pA nreringsrik
grunn.
Gronnkurle - Coelaglassum uiri.dc - dukker
stadig opp pa nye steder, men med tyngde-
punkt pi og omkring Bremsisen.
Vanlig nattfrol - Platanthera bifolin - er gan-

ske vanlig.
Grov nattfiol - Platanthera chlnrantha' - et lil'
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dels hyppig i flere omrider pA kambrosilu-
ren, pA sorsida av Drammenselva. Det er all-
tid spennende 6 ta nattfiolene i nrermere
6yesyn, enkelte steder dominerer den grove!

Brudespore - Crymnadenin conopsea - fore-
kommer meget vanlig pd kambrosiluren.
Den finnes ogsA i en hvit variant pi Brems-
6sen.
Rod skogfrue (fig 2) - Cephalanthera rubra
Vi er ganske sikre pA at vi har Norges stor-
ste konsentrasjon av .frua,, med tilsammen
7 lokaliteter og et betydelig antall individer
pA den rikeste forekomsten.
Myrflangre - Epipactis palustris - var kjent
fra flere lokaliteter, men de fleste er odelagt.
Man trodde en stund at arten var utryddet,
men den ble gjenfunnet pA en tidligere loka-
litet av Sebjorn Hennum m.fl. Denne eneste
gienvrerende er meget sterkt truet av skogs-

drift og uttorking av mJira. En mulig ny
lokalitetpA grensentil Drammen mA under-
sskes narmere.

Figur 3. Huldreblomst Epipogium aphyllum).
Foto: Jan-Otto Eek.)
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Figur 4. "Mariskodrakt" fra Nedre Eiker. (Med
tillatelse fra Drammens Tidende. Buskeruds
BIad.)

Breiflangre - Epiportis hell,eborine - finnes
mange steder pA skyggefulle steder i skogen
pA kambrosiluren, tildels med herye, kraftige
og meget blomsterrike eksemplarer (ca 80
cm hoye).
Rodflangre - Epipa.ctis atrorubens - er en me-
get hyppig observert orkid6 sarlig ph Lorre
bakker i kambrosilur-regionen og rundt de
mange kalkbruddene i kommunen. I 1991
ble det observert en rsdflangre med helt gule
blomster! Rodflangren er ellers en nyttig vei
viser i jakten etter flueblomst og skogfrue.
Tbmmelfingerregel: 100 rsdflangrer - 6n
flueblomst, 100 flueblomster - 6n rod skog-
frue!
Huldreblomst (fig. 3) - Epipogium aphytlum-

ble funnet 1990 av J.-O.E. og Finn Wisch-
mann ved en liten bekk i skyggefull skog. Tb
blomstrende skudd. Ikke synlig 1991.
Stortveblad - Listera ouata - finnes i store
mengder i Nedre Eiker, ogsd den er ofte vei
viser til sjeldnere arter.
SmAtveblad - Listera cordata - blir pA grunn
av sin beskjedne fremtoning og godt kamu-
flerte tilvrerelse i kanten av myrer - ofte i
skyggen av trrer og busker - ikke sA ofte ob-
servert, men mye tyder pA at jo mer man le-
ter, desto mer vil man finne av denne lille
skjonnheten.
Fuglerede - Neottia nidus-auis - er funnet pd
to lokaliteter, en nord for Drammenselva og
en pA sydsiden (Jorun Hulbakkviken og
Gunnar Hansen). Pi sistnevnte sted fantes
ca 10 blomstrende individer i 1989 (foto Rolf
NygArd).
Knerot - Goodyera repens - har flere tette
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forekomster med mange eksemplarer, spredt
i Nedre Eiker.
Korallrot - CoralLorhiza trifi.da. - finnes pA en-

del myrer og i sumpige skogsomrider.
Myggblomst - Hammarbya paludnsa - var
kjent fla flere steder i Nedre Eiker. De siste
observasjoner viser at myggblomstbestan-
den er sikrere enn tidligere antatt. PA den
aktuelle myra ble det 27 .juli 1991 tellet 18
individer. Observasjonen ble giort av Anny
og Frank Bratlie og Gunnar Hansen. I til-
legg har Gunnar Hansen m.fl. giorb et helt
nytt funn av myggblomsten 19. august 1991.
Knottblomst - Microstylis mnnophyllos - var
kjent fra 6n lokalitet nord for Drammensel-
va. Den er nA utgAtt pd grunn av at omridet
stAr under vann. En ny lokalitet er funnet av
J,O.Eek pd sorsida av elva, pi ei lita forbus-
ka myr med tre-fire individer!

Tluede arter
VAre observasjoner viser at av de24 orkid6-
artene som finnes i Nedre Eiker er folgende
6 sd akutt truet at de kan forsvinne nir som
helst:
Myggblomst kanforsvinne pA grunn av myr-
groft,ing. Knottblomst er ytterst utsatt av
samme grunn. SsstermarihAnd er truet av
gjengroing. Myrflangre er truet av skogs-
drift og uttorking av myra. Huldreblomst er
truet av skogsdrift. Fuglerede er likeledes
meget sArbar.

Mariskodrakt
Inspirert av bygdas flere tusen marisko ble
det - etter initiativ av Hilda Thorsby pA Yt-
terkollen i Nedre Eiker - i mai 1991presen-
tert en nykreert Mariskodrakt (frg. 4). Den er
sydd bAde som en kvinnedrakt med stakk,
skjorbe og vest, og en mannsdrakt med skjor-
te og vest. Bdde stakk, vest og det tilhsrende
solvet - designet av gullsmed Ernst Thnde,
Hokksund - er laget med nydelig marisko-
msnster. Msnsteret er laget av Bjorg Thors-
by Kaarstad og Henning Anfindsen.

Orkid6kommune nr.1?
Vi har noe selvbestaltet utropt Nedre Eiker
til "lr[61gss orkid6kommune nr. 1", men vi
vil gierne heire om det er andre steder i lan-
det som har tilsvarende antall orkid6er eller
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sA nar at de vil ta opp konkurransen og in-
tensivere letingen. VAr erfaring fra de sein-
ere 6ra viser i hvert fall at mulighetene for
nyoppdagelser er store, selv i omrAder man
tror er godt undersskt. Hos oss er i hverbfall
engasjementet stort i et spennende lokalbo-
tanisk miljo!

Jan-Otto Eek
Korualdun.6
NA050 Mjandal.en
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BOKANMELDELSE

Nyttig bok om danske
vannplanter
Moeslund, B. et al. 1990. Danske uandplan-
tea Miljanyt nr. 2. 192 sider, inklusive 58
figurer, 67 helsidestegninger. Bestilles fra
Miljoministeriet, Miljostyrelsen, Strand-
gade29, DK-1401 Ksbenhavn K. Danmark.
ISBN 87-503-8378-7- Pris 185 DKK.

Elver, bekker, dammer og tjern utgjor en
viktig del av kulturlandskapet. VAre vann-
ressurser har de siste hundre Ar vert, gjen-
stand for en omfattende kanalisering og
torrlegging. I tillegg utsettes fuktomrddene
for forsuring giodseltilsig og partikkel-
awenning. Dette har fsrt til en vedvarende
utarming av bAde planter og dyr som er av-
hengig av en hoy grunnvannstand eller
Apent vann, rennende som stillestAende.

Vdr vannflora kan ofte vare vanskelig i
artsbestemme, dels fordi artene fremviser
stor morfologisk variasjon, dels fordi vi ofte
bare har tilgang pi sterilt materiale. Det er
svart utilfredsstillende A ikke kunne arts-
bestemme de vekster vi finner, sarlig i en tid
hvor det stadig snakkes om d ivareta arts-
mangfoldet. Det ville vere sorgelig om
reduksjonen i antall arter og mangel pA rik-
tige forvaltningstiltak skulle skyldes vAre
vanskeligheter med A kartlegge de arter vi
forbsatt finner. Danskene har tatt dette pro-
blemet pi alvcJr og gitt ut ei bok om de dan-
ske vannplanter.

Boka presenterer et klart natur- og miljo-
vernsynspunkt hvor formdlet med utgivel-
sen er i .forbedre bride kendskabet og det
miljomassige hensyn til den danske vand-
planteflora". I si henseende er boka utvil-
somt et viktig bidrag for A lette bestemmel-
sesarbeidet.

Boka omfatter bAde bestemmelsesnskler,
beskrivelser og tegninger av de danske kar-
plantene bdde fra salt, brakt og ferskt vann.
I tillegg inkluderes ogsA utvalgte sump- og
m5rrplanter, samt arter som danner sarlige
vannformer. Boka tar ogsi med et antall
moser og alger som forekommer i ferskvann.

Bestemmelsesnsklene er oppdelt i en ho-
vednskkel og fire spesialnokler. I tillegg far
hver slekt av noen stsrrelse en egen artsnok-
kel. Hovedvekten er lagt pi vegetative ka-
rakterer. For A lette forstAelsen, er nsklene
supplert med svart instruktive detaljteg-
ninger. Variable taksa gienfinnes flere ste-
der i noklene.

Bak i boka fins supplement hvor utvalgte
fuktighetskrevende arter gis omtale. Dette
er ofte arter som ikke fremviser sarskilte
fuktighetstilpasninger, men arter som helst
frnnes i narheten av vann.

Artene er fordelt med 1-5 pA hver side,
tekstdelen pd venstre hAnd og illustrasjoner
pA hoyre. Arter som ligner hverandre er pd
et vellykket vis forsokt plassert pA samme
side. Beskrivelsene oppglr kjennetegn, for-
vekslingsmuligheter, okologi, utbredelse i
Danmark og bestandsstorrelse. Mange ste-
der gis ogsA informasjon om endring i status,
fslsomhet overfor forurensninger og anvend-
barhet som indikatororganisme. Bdde dan-
sker, og kanskje sarlig ikke-dansker, kunne
snsket seg et utbredelseskart over artene i
landet, samt en antydet oversikt over total-
utbredelsen utenfor Danmarks grenser.

Tbksten ledsages av ypperlige tegninger,
oftest i stort format,utfort av Jens Christian
Schou. Ofte er flere tegninger laget av sam-
me art for A vise variasjonen samtidig som
viktige skillekarakterer poengteres. Viktige
detaljer er ogsA illustrert, men kanskje kun-
ne enda flere detaljer vart med. Hvorfor er
ikke for eksempel frukter hos ,Rupplo spp.
(havgras) tegnet da de presenteres som
svart variable i teksten?

En avbokas absolutte fordeler er at den ik-
ke vender seg bare til fagfolk, men ogsi til
allmennheten. Som et resultat av denne fol-
keligheten har imidlertid de vitenskapelige
navn blitt byttet mot de danske trivialnavn,
bAde i lopende tekst og i nsklene. Boka blir
dermed umiddelbart tunglest for andre enn
dansker. Latinske navn nevnes bare i inn-
Iedningen til behandlingen av slekter og ar-
ter, men med en god porsjon tAlmodighet lre-
rer man seg snart hva som ligger bak navn
som bredblad.et merkq bill.eboklnseskerm,
sumpskreppq tusindfra og dyndurt.

Nomenklaturen kan vare vanskelig srer-
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lig der artsoppfatningen endres slik som hos

mange vannplanter. Det er for eksempel
uvant at vir granntjonnaks, tidligere .h/o-
trcgeton parnrrnitanus nA skal hete P. pusil-
lzs, mens vrirtidligere si innarbeidete Ppu-
sillus, som navn pA smAtjonnaks, nA skal he-

te P berchtnldii.
Boka omtaler 184 vannvekster (164 kar-

planter) inklusive tre hybrider, to underar-
ter og frre pA slektsnivd. Av disse et 22med
pA listen over truete arber i Danmark. Ytter-
ligere 35 arter omtales A ha minsket i ut-
bredelse hovedsakelig pd grunn av eutrofre-
ring. Da sd mye arbeid er lagt pd A presente-

re sjeldne arter fra akvatisk miljs' kan en un-
dres hvorfor ilrJrie Leersia orymi'd'es (villris)
ble verdiget omtale. Den er kanskje utgitt i
dag men fantes i alle fall tidligere ved Kro-
genlund Mose pA NO-Skjrelland og hadde
vel fortjent omtale. Litt underlig er det ogsA

at Eleochqris multicauhs (buntsivaks), som

mA kunne betraktes som en vannplante,
ikke behandles pi tross av betydelig utbred-
else i Vest-Danmark. Av El,eochans behand-

les potvuln (dvergsivaks), acicularis (nAlesi
vaks), palustris (sumpsivaks) og uniSlumis
(fiaresivaks).

Hva som er en vannplante og som dermed
fortjener omtale i boka, har tydeligvis vrert
vanskelig. Blant karplanter oppstAr de stsr-
ste problemer ved utvalget av arter fra
sump, elve- og sjobredder. Full behandling
gis til for eksempel Radialn lircifus (dverg-

lin), mens ingen Centaurium (rylden) er
med. Ugrasene lll.ecebrum uertbillntum og

Corrigiolalitoralis(skorcm) er med. Ingen av

dem er trolig spontane i Danmark og ingen
av dem er vel hellertypiske vannplanter idet
de kjennes fra avfallsplasser, jernbaner og

leirete steder, men riktignok ogsi pd perio-

disk oversvommet grunn. Juncus artitulntus
(ryllsiv) og J bufonius (paddesiv) er med som

de eneste fra slekten ved siden av J bulbosus
(krypsiv). Det er imidlerbid giort et over-

raskende lite nummer av variasjonen innen
artskomplekset J. bufuniudranarius padde-

siv/froskesiv). Ei heller den danske J. wS-
rncterrs (dvergsiv), som har lignende okologi
som foreg6ende kompleks, er det funnet
plass til. Komplekset Zannirhellia (vass-

krans) gis imidlertid fullgod dekning. Det
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deles i tre arter. Det innrsmmes at Z. palu-
strls ofte omtales som en hovedart med flere
varieteter.

Boka forssker 6 unng6 rene myrplanter,
men da htentilln palustris (myrhatt) er med,

kunne vel ogsA Droseru (soldogg) blitt det.

Det kan ogsA synes snaut at det av starrbare
er funnet plass til Carex rostratn (flaske-

starr). Enda vanskeligere blir det A forklare
hvorfor Alnpecurus genirulatus (knereve-

rumpe) og A. acqualis (vassreverumpe) ikke
er med nAr ha triuinlis (markrapp) er inklu-
dert. Fra slekten hlygonum er bare P. am'
phibium (vass-slirekne) med, mens P h.ydra

plper (vasspepper) er utelatt' Ingen bregner
er med. Herkunne detvare naturligAomta-
le Thelyptcris palustris (myrtelg) og kanskje
ogsd Dryopteris cristnta (vasstelg).

Hvor godt passer denne boka for norske
forhold? Det er rimelig at vAre to land har
noe forskjellig artsinventar. Tlpiske norske
vannplanter som mangler i Danmark er
Elqtine trinndra (trefelt edeblom), E. orth'o
sperma, Sporganium gramineum (sjopigg-

knopp), S. hyperboreum (fiellpiggknopp), S.

glnmnratum (nostepiggknopp), Myrioplryl-
Ium sibiricum (knopptusenblad), htamage-
tnn uaginatus (sliretjonnaks), Ranunculus
conferuoides (dvergvannsoleie), R' h'yperbore-

us (setersoleie) og El.eocharis mamill'ota
(myksivaks). Ser vi pi fuktighetselskende
arter for ovrig, mangler danskene hl'ygo-
num folin s u m (evjeslirekne), H ipp ur is lnnceo
lolo (brakkhesterumpe), H. tetraplryllo (kors-

hesterumpe) og Sqlif,nrnia dali'chastothya

ssp. pojarkouae Q<vitsiasalturt). Og i pakt
med god norsk tradisjon om 6 gi full dekning
av arter som i dag er borte, kunne ogsd Colc-

anthus subtilis (dverggras) vrert med. Nsk-
lene som presenteres har derfor endel mang-

Ier, men kan med enkle tillegg tillempes nor-

ske forhold.
Motsatt behandler boka 28 arter vi ikke

har i Norge inklusive utryddete arter som

Ranunculus hed.eraceus (leirsoleie), Groen-

tpndie d.ensa (stutt-tjonnaks), I-emna gibba
(klumpandemat) og den for norske forhold
trolig feilan g1tt e, Sium. latifolium (stor vass-

kjeks). At enkelte unorske arter som for ek-

sempel Etndea nuttallii gis behandling kan
narmest ses pA som en fordel snarere enn en
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ulempe, da vi meget vel kan fA denne hos oss
siden den er i spredning.

Boka har et svert lettvint forhold til krys-
ninger. Sarlig slektene Sparganium (pigg-
knopp) og futamogetan (tjonnaks) burde hatt
med bredere dekning av krysningsforhold.
Hos Sparganium nevrtes ingen krysninger
pA tross av at det i Danmark er kjent tre. Hos
den stsrste vannplanteslekten, htnmagetan,
som for owig legger beslag pA 30 av bokas
154 sider om artene, er bare to krysninger
inkludert og de er tillegg presentert inkon-
sekvent. I "Danmarks feltflora" av Kjeld
Hansen, Gyldendal 1981, presenteres 12
krysninger innen slekten. I denne boka tas
barc P gramineus x perfrIiatus (grastjsnnaks
x hjerbetjonnaks), presentert som P * nitens,
og P gramineus x lucens (grastjonnaks x
blanktjonnaks), presentert som P x zizii. At.
det er krysninger sombehandles gdrllam av
teksten under artsbeskrivelsene, men re-
gisteret forer dem opp som P. nitens og P zizii,
alts6 som arter. Denne praksis er ikke gien-
nomfsrt konsekvent da krysningen mellom
M. aquatica (vassmynte) og M. aruensis
(Akermynte), Mentha x uerti.cillata, sorteres
slik ogsA i registeret.

Bak i boka finnes en oversikt over littera-
tur for den som onsker i gA dypere inn i ma-
terien. Litteraturhenvisninger burde vart
mer omfattende og konsekvent. For eksem-
pel nevnes Thors blarerct, (Jtrirul,oria sty-
gla, nybeskrevet i 1988, uten 6 nevne littera-
turhenvisningen som tilhsrer denne opplys-
ningen. Derimot nevnes Gtiran Thors be.
handling av U. australrs (wangblrererot) og
U. ochrol,euca(mellomblrererot) uten at dette
nevnes i teksten som sarlig problematisk.
Det er uenighet om hvorvidt U, stygiabn an-
ses som art. Som skillekarakter oppgis bare
fangsthArene inne i blarene. Andre forskjel-
ler i forhold til U. ochroleuca er vanskelig d
finne om en ser bort fra en lite egnet karak-
ter som at stygin har noe storre blomster.

Boka inneholder enkelte skjemmende
trykkfeil og inkonsekvenser. Birde Acorus
calamus (kalmusrot), Centunculus minimus
(pusleblom) o g Eleocharis uniglumis (fireresi-
vaks) presenteres i tekst og tegning men er
utelatt fra overskriften til de respektive si-
der, fra noklene, samt fra registeret bak i bo-

ka. Registeret tar med bdde Elcocharis par-
uuln og synonymet Scirpus paruulus for
dvergsivaks. Hvorfor dette fortjener 6 nev.
nes til forskjell fra andre synonymer, er
uklart. Uansett burde synonymer vart pre-
sentert i kursiv. Boka omtaler fire taxa p6
slektsnivA: gronnalgene Stigeock>nium, Spi-
rogtra og Ulntrix samt gulgronnalgeslekten
Vaucheria Bare sistenevnte slekt oppgis i re-
gisteret med tilfeiyelsen (sp.D. Av mindre be-
tydning er det at Catabrosa aquatina (kilde-
gras) i registeret er blitt hetende uC. aqau-
ticor.

Tboss de mange innvendiger og refleksjo-
ner fortjenerboka absolutt en plass blant an-
dre bestemmelsesarbeider da den imste-
kommer et behov nettopp overfor de vanske-
lige vannplantene. I tillegg er permen belagt
med plast slik at boka bor ha lang levetid.

J. Ingar I. Bdtuik & Suein T Bdruik
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