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Turen fortsatte nordpå til Kåsevej syd for Tejn.
Der blev der studeret en rigtig bornholmsk strand-
egn. Der noteredes Melet Kodriver, Vibefedt,
Kødfarvet Gøgeurt, Hirse- og Blågrøn Star om-
kring vandhuller. Desuden fandtes bl.a. Hjerte-
græs, Btåtop, Alm, Mælkeurt, Alm. Kællinge-
tand, Glanskapslet Siv, Tormentil, Angelik,

Snylterod. T.v. den hårede form, t.h. den glatte
form.

Vand-Mynte, Hjortetrøst, Fløjlsgræs og længst
ude rnod havet Fjernakset- og Udspilet Star, Flad-
trykt Kogleaks, Kantbælg, Strand-Tusindgylden,
Harril, Strand-Trehage, Strand-Kogteaks og Strand-
Asters.
Sidste stop blev Vognsø vest for Rø Plantage. Sto-
re dele af søens overflade var dækket af Dværg-
Åkande x Gut Åkande r. Det er andet fr-rnd i Dan-
mark af denne hybrid. Langs bredden voksede
spre dt Tagrør, Dynd-Padderok og Bredbladet
Mærke.
6. august: Denne dag kørte vi til Sydbornholm for
at se et væld på sydsiden af Rispebjerg. Der er
tidligere fundet Langbladet Soldug i mængde over
hele vældområdet, men nu fandtes den bare i et
lille område mod vest. Her blev også fundet et
eksemplar af Koralrod, der er ny for Bornholm.
Vældet var rneget artsrigt med bl"a. Maj-Gøgeurt,
Sump-Hullæbe og et eksemplar af Mygblomst,

der er det første i dette århr.rndrede på Bornholm,
Dertil kom Avneknippe, Hirse-, Krognæb- og
tslågrøn Star, Bredbladet Kæruld, Leverurt, Me-
let Kodriver, Kantbælg, Blågrøn Siv, Vibefedt,
Læge- @jentrøst (Euphrasia stricta F{ost.), Dunet
Dueurt og Vinget Perikum.
Det tog tid at blive fændig med det interessante
område, men vi skulle videre til Hundsemyre, hv*,i
bussen standsede på parkeringspladsen lige Øst for
mosen. Her beså rnan Rubus nitidus W5e. et N" på
dens hidtil eneste kendte findested i Danmark.
Den blev fundet i rnængde langs mosens østrand
på tør sandet hede og på fugtig tØrveholdig bund.
Ind irnellem var der R.ubus plicatus Whe. et N. De
to arter ligner hinanden, rnen R.ubus nitidus har
små torne på bagsiden af bægerbladene.
Sidste stop inden frokost var ved vejen Øst for
Ølene rned de kendte arter: Avneknippe, Surnp-
Hullæbe, File-Alant, Kødfarvet Gøgeurt og dens
var. hyphaematodes" Der blev også fundet et ek-
sernplar af Eng-Ensian, der sorn så mange andre
planter på turen blev ivrigt fotograferet.
Eftermiddagen tilbragte vi i Almindingen med ar
se på sØ- og mosevegetation. Vi standsede på amts-
vejen fra Rønne ved vejen til Rytterknægten og
spadserede til den lille sØ, Kohullet, for at se
Flydende Kogleaks, der dannede grønne taepper
i vandet langs syd- og østsiden af søen. På tilbage-
turen til bilen fulgte vi amtsvejen et stykke og
fandt Spidskapslet Star, Kassubisk Vikke og
Hieracium elipsoideum Wiinst. Herfra kørte vi
videre til Basternose og standsede ved skovløber-
huset" Fra landevejen gik vi til skovsøen Rappe-
l<ær for at finde Rødlig Vandaks, der sidst blev
set her i 197 6. Trods megen eftersøgning lykke-
des det kun at fiske Butbladet Vandaks op af søen "

Omkringi søen noteredes Skede- og Bleg Star,
Berberis, Hoved-Frytle og Liguster.
Sidste ekskursionsmål var vestsiden af Bastemo-
se. Her noteredes Langakset- og Tråd-Star, Kær-
Svovirod og Eng-Troldurt (Pedicularis palustris
L. ssp" opsiantha (E.L. Ekman) E. Almq.).
I den sydlige del blev der på fugtig bund rnel-
lem pilebuske fundet Mose-Vintergrøn, Loppe-
Star og Tvebo Baldrian.
Hermed kørtes tilbage til
kursionen sluttede.

Mykologisk kongres l9'78 afholdtes i dagene 29.
september til 1. oktober i Sønderjyltand. Hoved-
kvarter var Rønshoved Højskole, der var meget

velegnet.
IaLt 33 deltagere, inklusive kongressens gæster,

dr. R.P. Korf, Cornell Universitetet, Ithaca, dr.
D.H. Pfister, F{arvard Universitetet, Cambridge,
og konservator S" Sivertsen, Universitetet i
Trondhjem.
Rinkenæs Skov ved Gråsten blev besøgt på før-
stedagen. Skoven, der indtil L9O9 var fordelt
blandt fftere end 24 lodsejere fra omegnen' er nu
statsskov og hovedsageligt beplantet med Bø9.

Jordbunden er overvejende stiv eller svagt san-

det ler" Langs grøftekanterne blev der fundet
flere kollektioner af Pezrza saniosa. Pholiota
moelleri blev påvist for første gang i Danmark.
Ialt 'blev der fundet 280 arter.
Kelstrup Plantage er første gang beplantet om-
kring 1852. Jordbunden er meget varieret. Be-
plantningen var hovedsagelig Bøg og Rødgran.
Om formiddagen startede andendagens ekskue"-
sion ved Holdbi Kro. Ved sawærket sås en rne-
get smuk kollektion af Gyromitra infula (Bispe-
hue, der hermed er påvist to gange i Danmark,
se teksten til foto) . Pellidiscus pallidus, der er en
Agaricace, blev fundet for første gang, ligesom
de meget sjældne J?atssula knawthit og Sebacina
pulverulenta trlev påvist. Efter frokosten ekskur-
sioneredes i et moseagtigt terræn i den østlige del
af Plantagen. Resultatet f,or dagen blev temmelig
fattigt, ialt 265 arter.
Søndagens lokalitet var Frøslev Plantage, hvor
man gik ud fra Frøslevlejrens nordøstlige ind-
gang ved Fårhus" Jordbunden er sandet" Områ-
det er tilplantet omkring 1873, næsten udeluk-
kende med Rødgran. Ind imellern er der dog
spredte bevoksninger af Poppel. I nogle indheg-
nede, kreaturafgræssede områder sås på gødet
jord flere kollektioner af en Aleuria-art, som sik-
kert må beskrives sorn ny, samt smukke kollek-
tioner af Anellaria semiovata på garnmel kogød-
ning. Der blev ialt registreret L37 arter fra loka-
liteten. Sammenlagt blev der på kongressen be-
stemt 458 arter. For støtten, der gjorde det mu-
ligt at invitere Korf, Pfister og Sivertsen, takkes
J.E. Langes Fond.
Idet lokaliteterne angives således: Rinkenaes Skov
1, Kelstrup Plantage 2, Frøslev Plantage 3, næv-
nes nogle af de mere interessante fund:
Discomycetidae : Aleuria sp.nov.3, Ciboria batschia-

la 1 , Gyromitra infula 2, Ftrelvella crispa 1 ,2,
H. elastica 1., H. lacunosa 1 ,2,3, H. macropus L,3,
Neobulgaria faginea 1, N. pura 1,2, Pachyella

babingthonii t, Peziza saniosa L, P. limnaea 1,

P. succosa 1.
Pyrenomycetidae; Claviceps purpurea t,2, }{ypa'
crea gelatinosa L, H. rufa 1, Hypornyces luteo-
virens 2, Neuronectria Peziza L ,

Aphytlophorales: Amylostereum ch ailletii 1,

Asterostrorna laxum 1, Clavariadelptrus junceus
2, C" fistulosus 2, Clavaria tenuipes 2, Columno-
cystis abietis 2, Fistulina hepatica 1, Ganoderma
lucidum 1, Hyphoderma abieticola 2,Inonotus
dryadeus 1, I. rheades 3, Luellia reconditum 2,
Phaeolus schweinitzii 3, Phellinus punctatus 1,

Sebacina pulverulenta 1 , Sparassis crispa 3,
Stromatoscypha fimbriatum 1, Thelephora peni'
cillata 1 ,3.
Agaricales: Anellaria serniovata 3, Boletirrus ca-

vipes 2, Cantharellula umbonata 3, Coprinus gono-
phytrlus 2, Gornphideus roseus 2, Hohenbuehelia
petaloides 1 , Lactarius pterosporus L, Marasrniuls
htrdsonii 1, Mycena cinerella 2,M. flavescens i-,

Omphalina ericetorum 2, O. grossata 1, O" PVxi-
datå 1, Omphaliaster asterosporus 2,3, Pellidiscus
pallidus 2, Pholiota rnoelleri 1, Pholiotina striaepes
1,2, Rhodocybe caelata 3, R. popinalis 2, Rhodo-
phyllus cordae 3, Tephrocybe rancida L, T. tyli-
color 2, Russula knauthii 2, Volvariella speciosa
3' HenrY Dissing

Gyromitra infuta. Fotografiet viser to af eksem'
plarerne fra den første kollektion af arten i Dan'
mark. Fundet ved Jonstrwpvang nær København
i oktober 1975 af Peder Rabenborg.

Bolsterbjerg, hvor eks-

Peder Ltitken

NATURLO KA I.ITETS REGI STRET
Det skal oplyses, at komplette flora-
lister fra bl.a. Dansk Botanisk For-
enings ekskursioner kan rekvireres
herfra.

TIL SAI-G!
Sarntlige nurnre af Botanisk Tids-
skrift fra 1945 til og med 1977 kan
købes hos Skovgaard Christensen,
tlf. (01) 67 89 11.
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