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Synzoisk frlspredning hos norske fugler
SYNZOIC SEED DISPERSAL BY BIRDS IN NORWAY

Av

SVEIN HAFTORN

^ 
Studiet av fr@spredning er pi mange miter et felles interesseom_

rade tor botanikere og zo-ologer. Ved mine ernaringsbiologiske under-
s/kelser hos meiser ble det klart at flere av disse"artene"rrrett" o-r.
av betydning. for spredningen av fr@ene til forskjellige planrer. Mei-
senes bidrag her synes lite kjent og t@r derfor pikille"en^viss botanisk
rnteresse.

At meisene befordrer. frpspredningen vekker kanskje undring hos
dem som har litt erfaring med hen-syn til meisenes'spesielle lpise-
vaner. Forholdet er jo det at meisene konsekvent hatker frlene i
stykker under miltidet. Hvis man derfor anvender clen uklassiske,
fremgangsmite, i analysere meisenes ford/yelseskanal samt ekskre-
menter, vil .man meget sjelden finne hele, spiredyktige frp. Konklu-
sjonen vil da letr kunne bli at meisene, til tross for 

"at de spiser en
mengde fr{, Qver liten eller ingen innflytelse pi frpspredninien.

Denne slutning er_ forsividt-ogsi rikiig si.^lenge det bare" er tale
ym e,ldo3oisk sprednin-g (spredning ved fr"p ,o- pLr...r dyrets tarm_
kanal)- Epizoisk spredning (ved -tilfeldig medfprte frukier og ftQ
utenpa dyreQ kan vi sikkert ogsfl sette ut av betraktning nai det
gjelder meiser. Den form^ for sfredning som gjenstir og il- ., uv
interesse i virt tillelle, blir da den-synr"oiske 1"uea ue"isi transport).
, At fugler bevisst transporterer fr6 og frukter over korrere'eller
fengre distanser er en mefet alminnelig"forereerse i naruren og skjer
langt oftere enn de fleste er klar over]De fugler som i fprste'rekkefir betydning for den synzoiske spredning, bliide som drive.yri"-u-
tisk forr:idsinnsamling av vegetabilier. "Vi skal i denne "rtiti"r."begrense omtalen til d.isse fu-glene og i en oversikt resym-ere vir
nivarende kjennskap til de sider 

"u 
dere, liv som kan tenkes i vrere

av rnteresse tor trflspredningen.
Det ligger i _sakenJ natur a-t hamstrende fugler mi. s/kes blant arter

m.ed. varierende og periodevis usikker nari-ngstilgarrg Ou .,rirr*r"r,
ubetrnget er den vanskeligste irstid med hensyn tll riattilfprser, mi.
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det i fgirste rekke vare de fuglene som overvintrer hos oss, altsi stand-

{uglene (eventuelt streiffugler) som kan ha nytte av fl hamstre nrring'
O[ faktum er at hamstring'sfenomenet si -fl si utelukkende er kjent
fri standfuglenes verden. Av norske trekkfugler er det si vidt vi vet
bare tornskiten (Lanius collurio) som hamsrrer. Det gjelder her kort-
siktige naringsforrld som utelukkende bestir av animalsk nrring
og derfor ikke har noen interesse i denne forbindelse.*f)et 

er slett ikke alle standfuglene som hamstrer. I virkeligheten
er clet bare et mindretall som assurerer vintertilvarelsen pi denne
rniren. Foruten hos meisene (Haftorn 1954 a-c) har dette forholdet
lenge vrrt kjent og er godt unders@kt hos nttttekri&e (Nucifraga
catlocatactes) lswanberg l95l) og n/tteskrike (Garrulus glandarius)
(Sciruster 1950, Goodwi; l95l og andre). Tilfeldig_e iakttagelser viser

at og;i andre krikefugler hamstrer, men her er det n/dvendig rned
t-trri'tere unders/kelser f/r en kan slutte seg til noe om deres even-

tuelle betl'dning for frfspredningen.
Fra an<lre nbrske familier enn meiser (Patidae og Sittidae) og

Fig. l. Svartmeis henter
t O fra en grankongle.
Den hvite nakkeflekken
er et godt kjennetegn pl

svartmelsa.
P. ater letching a seed

front a sbruce cone.

l-ie. 2. Toppmeis i typisk hamstringsstilling
m6d et grdrifrp i ne66et, ferdig til i stikke

det inn under et lavstykke pi kvisten.
P. cristattts with a spruce seed, rearly to store

it unrler the lichen on the twig.



105

kriker (Coruidae) er hamstring av_ vegetabilier ukjent, og det er nepp€
grynn til i vente at fremriden vil biinge ,,oe ,ryit i si "mite.

. _r det f/lgende blir ordet fr6 bru[t o- afle spredningsenheter
(diasporer), enten de er frg i egentrig forstand eller de ei frukter
(som smfln/ttene hos di og n/ttene hos harnp og solsikke).

l- Meiser (paridae og Sittidae)
Av de 7 norske meiser som tilh@rer slekten parus, forekoru'rer

regelmessig hamstring hos 5, 1em]ig .granmeis (parus atricapiiltts),
fauvmeis (P. palustris), Ia.ppmeis (p.-cinctus), toppmeis (p. cristatti)
og sv€.rtmeis (P. ater). I tillegg ko.mr.ne1 si spettmiis (Sitia europaeaj
som lenge har 'rrr kjent somln ivrig hamsirer (Krohn t903, clllett
1921, L@hrl 1955 og indre).

Fig. 3. Granmeis. I)en hvite lengde-
stripen p{ vi_ngen er det beste kjeine-
tegnet pe denne arten, som 

-ellers

ligner svart pi lauvmeisa.
P. atricabillus.

.^11!:Il l,gir en oversikt over cle forskiellige frl og frukrer somIortatteren har sert norske meiser hams*e piforskjeliige kanter avlandet i irene lg4z-bb. Gran- og furufr/ ir felles'nrfnsskilde forde fleste arter. Fr/ av Galeopsis"sp., di,'hamstres .A;i;?;--;;. 
""g1ilf:it .g lauvpej;, men 

-av og iil ogsi 
"u 

topp-.ii og svartmeis..trnebarsynes utelukkende i bli-nyttet iv grunmtis og lappmeis, somtil_gjengjeld serrer sror pris pfl frfene.
.,P", rtd.".vegetabilief soni figurerer pfl meisenes hamstringsliste,
Dltr pyensynhg bare nyttet i beskieden mfllestokk.

Meisene hamstrer med varierende intensitet fra ddlig om vflren
llt_ !"q. yt pe hltsten og forvinteren. Hamstringen k'ulminerer iarmrnnertghet to- gang€r om iret, om viren fdr forplantningstiden
og.om hpsten._ Mye avhenger naturlig.vis av tilgangen pl egnei ham-
stringsmateriale.

G r a n f r Q tar meisene straks konglene om h6sten ipner seg s6.



Gran lFuru lEiner
Pi.cea I Pi.nus lJuniPuus
abics I silocstr'is 

lcomnunistl

DA
GaleoPsis

sp,

Marimjelde
MeIamPyrum

sp.

Storkenebb
Geranium sP,

Lonn
Acer Pla-
tanoidzs

Berberis
Bcrberis
aulgaris

Granmeis luruly lr
Parus atiea,ittus 

i--i__lt--l
Lauvmeis Itntl-l-:!::__l I I

Lappmeis I -l I I Z
P' cinctus __i-l--_--l

-r-r r-Toppmeis I sez I sr | -P.cristatw I i I

933 2 I

30 I

32 I

;"*** l;l;I _
P.attr | | I

l-
Tabelll.Frj|ogfrukterhamsFetavmeiseriArene|942_55,

Observasjonene er gjort iotri.i.ttlg. steder i Norge, sarli' ved Drammen og Trondheim'

variius fruits a-nil ieeds stored by tits in the years 1942-5t.

The records are obtained at d.ifferent localities in I'iorwoy, mostly at Drammen and Trond'heim'
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mye at de nir inn til frflene. I S/r-Norge innledes denne trafikken
allerede i august, men tar for alvor til f/rst i september. Er vrrlaget
utover h/sten gunstig, d. v. s. ikke for fuktig, kaster grana atskillige
fr@ i oktober-november, og meisene som hele tiden er ir jour med
utviklingen i naringsmilj/et, fordeler da sin oppmerksomhet mellom
trrrne og skogbunnen alt etter tilgjengeligheten av fr{. Srerlig topp-
meisa er ivrig til i samle nedfallsfr/ pi bakken.

Meisene benytter seg ogsi av kongleribbende ekorn og samler opp
spillfr@ fra dens anretning, uforstyrret av ekornets eventuelle nrrv&r.
Ekornet gj/r for @vrig aldri rnine til angrep pi de nergiende meiser.

Det er sarlig i regn og fuktig v&r at meisene tyr til ekornet. For-
klaringen er enkel nok. I fuktig var lukker som kjent de hygrosko-
piske kongleskjellene seg, slik at meisene ikke selv fir tak i frflene.

Normalt henter meisene frlene pi den miten at de klamrer seg
til konglene, griper med nebbet omkring en frgiving og haler frlet ut.
Under denne operasjonen skakes konglen sipass at det i t/rrvrer kan
sti hele smi skyer av hvirvlende frl ut fra en kongletopp nir flere
meiser arbeider der samtidig. Rett som det er mister ogsfl meisene
nyplukkete frfl, som seiler avsted med vinddraget. Ved at meisene
pi denne miLten frigj/r frlene yter de sin tributt til frfspredningen.
Det samme kan sies om andre fugler som s/mfarer fr/barende kong-
ler, slike som grlnnsislk (Carduelis spinus), korsnebbene (Loxia) og
flaggspetten (Dry obates maj or).

I desember forringer frost og sngi rneisenes sjanser til i plukke
granfr@ direkte fra konglene. En mn i det hele regne med minimal
beskatning fra ni av og til grana ut piL ettervinteren gir inn i den
egentlige f r/spredningsperiode.

F u r u f r / vil takket vare den seine modningstid sjelden bli
gjenstand for hamstring fpr ut piL ettervinteren eller verparten det
annet er etter blomstringen, rnen fra da av bes@kes konglene til
langt ut piL sommeren. For /vrig vil det meste av det som ovenfor er
nevnt om granfrp naturlig nok ogsi gjelde furufr@.

Einebar trenger i likhet med furufr/ lang modningstid, men
godtas av meisene som spise- og hamstringsprodukt i barkonglenes
annen sommer enni fgir de er helt rnodne, d. v. s. mens de enni er
grlnne n se til. Den viktigste hamsmingsperiode synes i vrre fra
august og utover h/sten.

Det er fr@ene i einebrrene meisene er interessert i. Det saftige
kj/ttet derimot blir skallet av og vraket, likegyldig om meisene ham-
strer frlene eller spiser dem umiddelbart.

Overalt i skogen hvor det vokser einer av betydning blir denne
bes/kt av granmeis og eventuelt lappmeis (sistnevnte er en nordlig
art som i S/r-Norge bare opptrer sporadisk i Tr@ndelag og i fjell-
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skogene ved Rondane, Dovre og Jotunheimen). Stprst verdi som
naringsemne for meisene synes einebarene i fi i fjellskogene i S/r-
Norge og i Nord-Norges furu- og bj/rkeskoger. Det skyldes alminne-
lig forekomst av einer i disse traktene samtidig nred mangel pi andre
vegetabilske f/deemner, som frpene av gran og cli.

Av de forskjellige Galeopsis-artene som forekornmer i Norge'
besk-atter meisene kv ass d i (G. tetrahit) og vra n gd e (G. bifida),
medstldrste sannsynligh.t ogre gulda jC. speciosif. Disse plantene
er srrlig bundet til kulturmark og skogbriter i lavlandet, med den
viktigste utbredelse langs kysten av S@r-Norge, men finnes delvis ogsi
lengre mot nord. G. tetrahit stiger med sine forposter riktignok opp
til seterregionen, men slekten gjy'r seg i det hele lite gjeldende i
hpyereliggende skogsrakter.

Dette bildet av Galeopsis-artenes horisontale og vertikale utbre-
delse gjenspeiler seg naturligvis i tneisenes (granmeisas og lauvmeisas)
meny. Galeopsis-frg mi ansees som en typisk og ureget verdifull lav-
landskost.

I Drarnmens-traktene, hvor forfatteren har arbeidet mest, begynner
meisene i interessere seg for de ferske Galeopsis-fr$ pi overgangen
juli-august, enni f/r de er helt modne. Fra dette tidspunkt av
bes/kes de mer eller mindre spredtvoksende planteansamlinger
ustanseli6; av meisene sl lenge de overhode har noe i by pi. Ved
Drammen varer di-sesongen fra august til et stykke ut i november.

Ved en enkelt anledning (26. febr. 1945) iakttok jeg lauvmeisa
hamstre 8-9 l/nnef r/, som den fant pi sn/fri mark under
trarne. Fpr hamstringen ble frlene ljernet fra (nesenD rned det tykke,
seige fr/hylsteret.

Ved harnstring av solsikke-fr/ pleier lauvmeisa konsekvent i fjerne
skallet pi forhind, uvisst av hvilken grunn. For pvrig er det,ikke
her noen grunn til i komme nermere inn pl hamstringsiakttagelser i
forbindelse med kunstig vinterforing av meisene (solsikke- og hampe-
frQ lagt ut pi et matbrett vil ofte i l@pet av kort tid bli hentet og
gjemt unna av lauvmeis og spettmeis).

Som et litt ovemaskende innslag i menyen forekontrner det at
meisene, selv inne i skogene, hamstrer et og annet hvetekorn (ingen
andre kornslag plvist blant de kontrollerte korn). Det kan synes

underlig at meiser som sjelden eller aldri bes/ker kulturmark, fir
tak i denslags, men det henger rimeligvis sammen mecl hester og
t/mmerkj/ring.

Naringsobjektene blir sjelden hamstret direkte pi finnestedet.
Mellom funn og hamstring av et naringsobjekt inngir normalt en
tra n s por t-h a.nd I i n g, som alt etter omstendighetene strekker
seg over kortere eller lengre distanser.
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Meisene samler naringen fra de forskjelligste deler av terrenger,
men selve hamstringen er begrenset til visse partier av detre, nenilig
trrcrne (gran, furu, diverse lauvtrar), altsi steder som ikke snpr necl
om vinteren og blir utilgjengelige for meisene. Dette forklarer n/d-
ye-rldigheten av en forflytning av frl funnet pi bakken (f. eks. ned-
fallsfr@ av gran og furu), og kQ av blomsteiplanter (sailig di) og
buskformige vekster (f. eks. einebar).

Men ogsi. naringsobjekter som meisene finner i trrr, blir nesten
alltid fraktet et stykke innen hamstring skjer, fra en grein til en
annen, meget ofte fra ett tre til et annet. Det er tydelig at meisenes
tilb/yeligheleq !l i f lytte pi naringsobjekter er dypt rotfestet
i deres instinktliv. Det er nertopp derfor vi med full' grunn kan
mistenke dem som effektive frfspredere.

Avstand fra finnested (Distancefrom place of origin)

-20m -30m -4Om -50m -60m
Granmeis
Parus atricapillus

Lauvmeis
P. palustris

l02746

Lappmeis
P. cinctus

Toppmeis
P. cristatus

Svartmeis
P, ater

l?95

66

t-
--l--i-t2 I tr I

--l-22 i6
Tabell 2. Transportavstander for hamstrete vegetabilske fpdeernner.
'Transportation distances of uegetabilian food items for storage

I tabell 2 er stilt sammen opplysninger om transportavstancler lor
diverse spredningsenheter. som-en vil le foregir hlmstringen oftesr
innenfor en radius av 10-20 meter fra narin$kilden. 50-mlter-gren.
sen overskrides sjelden, men likevel oftere enn tabellen gir innuykk
av. De st/rre avstander er nemlig underrepresentert i ta6ellen, fordi
vanskelighe,tene med i verifisere"hamstring stiger med /kende trans-
portavstand.

For at en skal kunne danne seg et riktig bilde av meisenes kvalifi-
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' Fig. 4. Seriehamstring av gtanfr/ fra. en- kongle-
topp. Fra treet i sentrum har en m-eise i tur og
or.l?:n fraktet Branfr/ -seks €anger til nrrstlende

Typical case of storing actiuity by tits during a
sz-eding year in spruce. Front the cones .in, the top
of thi'central lree one tit has carried out six
's u c c e s s ia e 

"' "' 
p 
::'#',':r::rr' i r r:: " 

n e i gh b o ur i n g

kasjoner som frlspredere, er det n@dvendig med en kort orientering
om f orriclenes oppbygging. Det ligger unektelig en liten
overraskelse i det faktum at hamstringen pi ingen miLte er en hams6-
ring i ordinrr forstand, d. v. s. en veritabel lagring eller konsentra-
sjon av naringsemner pi srrskilte samleplasser. En kunne nesten
fiistes til fl si aimeisehamstringen gir ut pi det stikk motsatte- Iallfall
har dette syn en viss berettigelse nir meisene hamstrer med konsen-
trerte naringskilder, f. eks. en Galeopsis-ansamling eller kongletopp
som utgang;punkt (fig. a). Det er nemlig en fundamental regel hos
meisene at d: bare benytter et gjemmested en eneste gang, og dette
vil da som regel bare skjule ett eneste naringsobjekt. I stedet for en
opphoping vil derfor meisenes virksomhet tvert om resultere i en
utjevning og spredning av reservenaringen.

N{eisene frakter objektene alltid i nebbet, aldri i kl/rne som en
feilaktig kan finne oppgitt i litteraturen. Toppmeis og svartmeis
n/yer seg med en enhet per transPort, mens granmeis, lappmeis og
Iauvmeis rasjonaliserer arbeidet ved i ta flere i slengen. Slike "tung-
transporter> foregir rutinemessig etter et bestemt skjema (fig. 5).
Meisene samler flere frl i nebbet og flyr til et tre, der de midlertidig
deponeres pi et passende underlag (uoppbevaringen,), en horisontal
grein, greinklype, et lavflak eller lignende. Dernest blir fr@ene ett
lor ett gjemt i de narmeste omgivelser, som regel innenfor ca. I meter
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Fig. 5. Granmeisas og lauvmeisas fremgangsmite ved hamstring av dlfr/.
Fra plantene pi bakken har en meise i tre vendinger fraktet henholdsvis
4, 4 og 2 fr{ til tre forskjellige trrr, og fra det f/rste <oppbevaringssred,
i hvert tre (8pne sirkler) har den si brakt frlene enkeltvis til hamstrings-

The n'rotte. of transportatf1if,fr"3"'rltlil'ur'|')'i41,o,pets) by p. atricapiuus
and P. palustris. From the plants on ihe ground'a tiira'noi carried, rbspec-
tiuely,4, 4, and 2 seeds in three flights to lhree dilferent trees, and from- the
primary depositories (open circles) the seeds are taken one by one and stored

in different places.

radius fra uoppbevaringen>. En kan praktisk beskrive handlingsfor-
I/pet som bestiende av en fjerntransport (fra neringskilde til uopp-
b_evaringenu) med etterf/lgende lokaltransporter (fra uoppbevaringen u

til de respektive hamstringsgjemmer).
Av di-fr/ frakter granmeis og lauvmeis inntil 6 i nebbet av gangen.

Av gran- og furufr/ er det pivist inntil 4, men det dreide seg ved
dette h6ve om nedfallsfr{, og vedkommende meise, en lauvmeis,
hadde pfl forhind fjernet frflvingene. Antall frp hentet direkte fra
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Fig. (;. tr(, av de hanrstret under lav
(Parnrclia physodes) pi en grangrein. Utf/rt
av granmeis 22. sept. 1952. Fr/et var helt

skjult under laven.
()aleopsis seed (carpel) stored by P. attica-
pillu.s und.:r Parmelia physodes on a branch
ol spruce. 7-he seed zua.s entirely coaered b1,

thelichen.-2x.

kongler blir vesentlig rnindre p. g. a. tekniske vanskeligheter ved

"innh/stingen>, rnen iallfall 2 tt-$ kan rneisene ta i nebbet. Untler
fjerntransporten holcles frglene fast i fri4vingene. Pi "oppbevaringenu
blir frg4vingene ljernet unriddelbart f14r hanrstringen.

Eineber er for store til at meisene kan fi bukt rnecl mer enn ett bar
av gangen. Inneholcler et brer rner enn ett fr$, gjemmes disse pi for-
skjellige ste(ler.

N{ed hensyn til gj e rn rnes te de r (hamstringsgjemnler) belryt-
ter meisene seg av alle de mtrligheter som trrrne byr pi i si mite,

Fig. 7. Granfrp delvis gjemt untler lav pi en -grankvist
av toppmeis 6. okt. 1950. Sett fra undersiclen-

Spruce seed- partly hiclden under lichen (Parmelia phy'
sodes) on a ttuig of spruce, by P. cristattts. Seen frorn

belou. - 2 x.
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Fig. 8. Granfr/ ,ved greinvinkel pi
gran, sett fra siden. Toppmeisa har
festet frget med spytt (28.-okt. I950).
Spruce seed close to branch angle on
spruce, fixed solely by satiia, b,t
P. cristatus. Seen from' the side. I

1t/" x,

barksprekker og greinvinkler, under og mellom lav, meilom barnnler
og i "knopphylser. (gjensittentle knop=pskjell, sarlig etter avdankete
hannblomster). (Fig. 6-10).

. Det er av betydning a fe et mil pfl hvor mye meisene
l.uTrtrer. Ved hjelp av en stoppekiokke og iakttigelser i marka
lar d.et seg gj l,ire- i bereg.e hams tri ngsf rekvense n] de t gj e.-n noms ni t tl i ge
antall naringsobjekter som den enlielte meise harnstiir i l/pet av en
aktivitetstime. Det viser seg at i forhold til nrringsbehovlt er det
anselige rnengder fre og andre neringskomponenter som omsettes vecl
hamstring per.ir (fig. ll). Fr/iret 1950 hamstret eksempervis meisene
i Drammens-distriktet gjennomsnittlig 70-80 nrringsemner, vesentlig
g:.ant:!t, p_er aktivitetstime, da forholdene var pi de"t beste om h/sten
(fig. I l). En- topprneis hamstret i l/pet av vel 23 minrrtter 67 (l) gran-
frfl, som alle ble funnet pi skogbunnen og gjemt i de nrermeste
trErne.

Meisenes enorme hamstring i sommerhalviret henger naturligvis
samlnen rned vanskelige naringsvilkir om vinteren. -Det foreligger
avgj/rende bevis for at meiseni i den kalde irstid for en stor-del
lever av hamstret naring (Haftorn 1954 a). Det mi derfor anses som
sikkert at hamsuing av overfl/dig f@de er en livsviktig funksjon hos
nlelsene' noe som utvilsomt ogsi gjelder for andre {ugler sorr hamst-
rer naring i st/rre skala.
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Fig. 9. Granfr/ sotn srartmeisa
har puttet inn i en knopp-
hylse- pi grankvist, slik som
den mest gj/r det ved ham-
string av gran- og furufr/.

Urf.firt 2. sept. 1950.
Spruce seed stored by P. ater
in an ernpty bud caPsule on

sbruce. - 2 x.

Fig. 10. Hvetekorn under lav (Parmelia physodes)
i freinvinkel pi furu, s3tt fra undersiden. Hamstret

av toppmeis 22. okt. 19-19.

Grain of zuheat uider lichen (Parmelia physodes-) in
branch 

'ansle of pine. Seen lrom below. Storetl by' P: cristatus. - 2t/q x.
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Fig. I l. Mfrnedlig hamstringsfrekvens hos granmeis
(-) toppmeis (----) og svartmeis (.....) ved Dram-
men, bere-ghet som gjehnomsnitt for irene 1949, 1950

og 1952.
Monthly storing frequeicy in P. atricapillus
P. cristatus (-----) and P. ater (....) at Drammen,

at)erages for the years 1949, 1950, 1952'

Fra et spredningsbiologisk synspunkt blir etter dette svrert mange
av de hamstrete frO og frukter satt ut av spillet ved at de f/r eller
seinere havner i magen til en meise eller eventuelt et annet dyr- De
gjenvrerende frukter som ligger vel forvart piL sine resPektive gjemme-
steder i trrerne er sikkert ogsi levnet liten sjanse til normal spiring
og vekst. Etter alt i d/mme mi meisenes betydning for fr@sprednin-
gen i fprste rekke tilskrives uregelmessigheter enten ved
transporten eller selve hamstringsakten.

Slike uregelmessigheter er som regel vanskelige i ettersPore ved
feltiakttagelser, men skjer trolig oftere enn en flr umiddelbart inn-
trykk av. Allerede Lie-Pettersen (1920-21) gir eksempler pi mislykte
transportfors@k av b/ken/tter hos forskjellige meiser (kj/ttmeis'
lauvmeis, svartmeis, spettmeis) og peker pi den sannsynlige betyd-
ning slike hendelser har for spredningen av b/k' Aret etter at Lie-
Pettersen iakttok meisene (ved Fana, Bergen) fant han flere unge
bpkeplanter som temmelig sikkert skrev seg fra nevnte fuglers trans-
portvirksomhet.

At meisene forholdsvis ofte mister b/ken/tter i flukten er forstielig,
for frukten er stor og meisenebbet lite. Xlindre frp mister meisene
langt sjeldnere pi denne miten. Det er fprst etter at fuglene er kom'
met fram til bestemmelsesstedet at det inntreffer svinn av noen
betydning, srrlig i forbindelse med operasjoner pi ooppbevaringen,.

a

'il
:l
'ir

:l
'.t
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Blant annet forekomrner det ikke helt sjelden at en meise blir for-
styrret i sitt arbeide og fordrevet fra hamstringstreet, f. eks. av en
annen meise, fglr "oppbevaringenu er tdmt, eller at .hittegodsu blir
etterlatt av andre grunner. Slike etterlatte frrlt, som ikke er trygget
i harnsringsgjernmer, feies lett ned pl bakken av vind eller regn og
kan resultere i nye planter.

Videre gjemrner meisene en sjelden gang frfi pi skogbunnen (helst
i mosedekke pi steinvegg eller i steilt bakkehell, hvor sn/en vanskelig
legger seg). Fry' som pl denne miten havner utenfor meisenes nor-
rnale harnstringsomrflde, gfrr sikkert ofte tapt for fuglene.

Skal vi til slutt summere opp vlr viten i en konklusjon om meisenes
sannsynlige betydning for spredningen av de vekster som ovenfor er
nevnt, mi resultatet bli f/lgende:

For gran og [ulu, med den effektive tilpassing til vindspredning
som disse plantene nyter godt av, blir meisenes transportavstander
for smi til at fuglene kan tillegges noen betydning som frflspredere.
N{uligens kan det spille en viss rolle at de ved sine manipulasjoner
pi konglene, f. eks. i kraftig, barende vind, utlpser fr/enes seilflukt,
slik som tidligere omtalt.

For di og einer derimot, planter som helt savner mekaniske spred-
ningsmekanisnrer, kan vi med stor sikkerhet slutte oss til at meisene
har en st/rre eller mindre andel i plantenes nivarende utbredelse
og fortsatte spreclning.

2. Krdkelugler (C oraidae)
N O t t e s k r i k a s (Gatrulus glandarius) hamstringsvaner har

sividt jeg vet ikke vart gjenstand for unders/kelse i Norge. Riktig-
nok heter det i .Norges Fugleu (av R. Collett, l92l), at den under-
tiden gjemmer ntttter i trehull eller i jorden, *hvorvecl den kan have
bidraget til egens og hasselens spredning,. Men det er svert uvisst
om dette refererer seg til norske observasjoner.

Fra Sverige og Danmark og utlandet for/vrig foreligger imidlertid
et stort antall iakttagelser. Sarlig skal ndtteskrika sette pris pl eike-
n/tter. Om hpsten samler de seg fra nar og fjern i eike-bevoksninger
for i fritse i n/tter og for i samle n/tter til vinterbehov. Ifflge
Chettleburgh (1952) tar hver fugl 2-3 n/tter i svelget f I n/tt i
nebbet (Schuster, 1950, oppgir endog en maksimalladning pt 8-9
n/tter) og. begir seg til hamstringsomridet som kan ligge opptil
4-5 km unna (Schuster 1. c.). Her blir n/ttene gjemt pt bakken, visst-
nok bare I nrltt i hvert hamstringsgjemme. Mellom hvert hamstrings-
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gj_.TT. skal fuglene holde en avsrand pi ca. I m (Heinze, iflg.
Wahlin 1942).

<Det stedet hvor eiken/ttene helsr ble gjemt, var under et tynt dekke
av vissne blader. Her fanr nprreskrikene tiinge sm6hull, fordyphinger og
sprekke,r som eik€ngrrene lettvint lot seg putte ned i og hvor ae ia uti aeti
over. Hvis et slikt hull eller tordypning 

-ikke 
'ar for'hlnden i /yeblikket,kunne eikendttene bli puffet under klrypende skudd av bi/rne6ar eller

andre planter, under rrerorter, i det helb'hvilken som helst'plass hvor en
eiken/tt kunne.gjemmes. Ar og til lot det til at n/tteskrikene $ravde et hull
selv (mitte 

-d_er{oi midlertidig liegge fra seg eiken/tten i nebbei), men natur-
lige huller ble langt foretruliketi. (Chettleburgh l. c., overs.)

Som illustrasjon pi n/tteskrikenes inrense hamstringsaktivitet kan
le_u_"9r et- par resultarer fra unders/kelser i England og Tyskland.
I Hainault Forest i Essex, en blandingsskog pi Ir7, x I engelsk mil,
med eik som dominerende tresort pi et ent<-ett sted, regnei Chettle-
burgh (1952) med ar det hpsten l95l ble hamstrer nrrirere 200 000
eiken/tter. Antall fugl som deltok i arbeidet varierre fra tid til annen.
Fra ca. 8 n/tteskriker til e begynne med, steg antallet til rundt regner
35 i den beste hamstringsperioden.

Tilsvarende fant Schuster (1950) at ca. 65 nttrreskriker i en eike-
skog pi ca. 37 hektar ved Vogelsberg i Tyskland hamstret ca. 300 000
eiken/tter i perioden 2019-25110 1949.

En god slymp av de bortgjemte eiken,c4tter blir aldri gjenfunnet,
og dette- er forklaringen pi at eiketrar skyter opp pn de mest uven-
tete steder, selv langt inne i store.barskoger i god-avstand fra nar-
rneste eikebestand (Andersson et at. $fOy

Som et morsomt bevis pi ndtteskrikas .glemsomhetu fbrteller
Holstein (1954) at det pa en lokalitet i Danmark, hvor den opprinne-
lige nileskog ble fjernet for lenge siden, idag gror atskillige hundrede
eiketrer-av forskjellig alder, .som kun kan stamme fralgern, som
Skovskaden har gemt og atter glemt,. N/tteskrikene mitie i dette
tilfelle ha transportert eikenpttene minst I km, som er avstanden til
n&rmeste fruktbarende eikeskog.

Pi denne miten sprer ndrteskrika foruten eik ogsl bdk, hassel,
valn{tt og hestekastanje (Wahlin 1942).

N/ttekrikas (Nucifraga c. caryocatactes) transport og ham-
11ring av frukter er ogsi helt utilstrekkelig unders/kt her til"lands.
tfdlge C9!l9tr (1921) lever den i stor utstre[ning av hasselngttter, som
den tar bide om h/sten og om vlren:

<Nogle individer i Vennesla saaes hele dagen at flyve fra hasselkierrenetil skoven med n/dder i svrlget. Hos et af elsemplarerne, som blev" skudt,
fandtes 8 n/dder og hos et andet 3. De afbed f/ist hamsene, fl/i saa ned
paa en-sten eller en stubbe, holdt hamsen mellem tEerne og hakkede derpaa
ud n/dderne, som endnu ved den rid (20. september) sad "noksaa fast. Man
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saa dem kun gaa frem pfl denne maade naar de tog n/dder' Det syntes, som
om de giemte" nddderie et sted inde i skoven. A-f et Par eksemPlarer fra
Asker 6l"og 12. september 1908 indeholdt det ene knuste n/dder, og hos
det andet iandtes [i hele nddder i kroen.' (Collett l. c.)

Vir kinnstap til n/ttekrikas hamstringsvaner skyldes srrlig
Swanberfs (1951) grundige unders@kelser i Sverige. Disse unders@kel-
sene bekiefter hasseln/ttenes store betydning som fpde for nptte-
krikene i vinterhalviret. Forsyningen av nptter fra trrrne og bakken
under, strekker seg normalt bare over noen fi h6stmineder. Npttene
faller ned pi bakken i oktober, og i n/ttekrikas frava blir n/ttene
spist eller iraktet vekk av ekorn og smignagere. Men allered-e i slut-
tin av august begynner n/ttekrikene iL hamstre n/tter som de brrer
i svelget fra hasselirarne til et eller annet sted inne i barskogen, inntil
6 km unna. Gjennom samfulle 2-3 h/stmineder er n@ttekrikas liv
praktisk talt helt og holdent viet hamstring av hasseln/tter.- N/ttene blir gjemt pi skogbunnen, flere n/tter sammgl, gjerne
3-9 stykker pi fivert gjemmested. N/ttene legges ned i bakken i en
dybde av ca. 5 cm ellei de puttes inn under lav eller mose pi en stein.-Trolig 

ledet av hukommelsen graver n/ttekrikene hver dag hele
vinteren igjennom fram n/tter fra ett eller {lere gjemmesteder. Om
viren er det enni sn mye hamstrete nptter tilbake at ungene til n/tte-
krika for en vesentlig del fores med nOttekjerner. (Sml. sitat av
Collett ovenfor.)

Det som ovenfor er nevnt om n/ttekrika gjelder nominatformen.
Imidlertid forekommer ogsl en annen rase av n/ttekriLka i Skandi-
navia, Nucifraga caryocatictes macrorhyncftzs, som leilighetsgjest fra
rugeomridet i-Sibir. Denne rasen, som er kjent under navnet Sibir-
npitekrike, har et slankere og lengre nebb enn nominatformen. De
tykkskallete hasseln/ttene riir den vanskelig bukt med. Pi sitt hjem-
sied lever den h/yt p5' fr{ av Pinus cembra, som den ogsi hamstrer.
Siden cembrafuruen mangler hos oss, tar den her blant annet til takke
med granfr/. Eksemplarer som ble unders/kt i oktober under det
store invasjonsiret 1900, inneholdt siledes store mengder av granfr/-
Et eksempiar hadde hele 680 frl i svelget (Collett l92l), et forhold
som kunne tyde pi at fuglen var ute i hamstrings/yemed'

Den tredje og siste krikefuglen som her skal omtales, er I a v-
s k r i k a (Cractis infaustus). De sparsomme opplysninElr som vi har
om denne artens levevis tyder pi at ogsi den er en lidenskapelig
hamstrer. Si lite sky som lavskril.a er, burde en narmere unders/kel-
se av dens hamstring'svaner vare en takknemlig arbeidsoppgave sivel
for botanikere som zoologer.

Allerede Brehm (iflg. Krohn 1903) var oppmerksom pi lavskrikas
tilb@yeligheter. Han forteller at lavskrika hamstrer en mengde korn,
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men at den ofte ml lide den forsmedelighet i bli plyndrer av ekorn,
mus, hakkespetter og meiser.

Forholdsvis tidlig foreli ogsfl norske opplysninger som tvdet pi. at
lavskrika samlet vinterforrid. Det gjaldt- iiktignol ikke vegetab'ilier,
men-dyrisk-naring (markmus, se dollett r92-r). Men ut Jver disse
kortfattete litteraturop.pgaver kje-nner jeg ikke andre opplysninger
om hamstrende lavskriker enn mine egne-iakttagelser, ro'ni iefererer
seg til tilfeldige-m/ter med lavskrikei forskjelfige steder i landet.

- 
Mine f/rste erfaringer skriver seg fra Bprgefjelitraktene sommeren

1952 (Haftorn-1952), hen ved den*ne anlediing lot ikke hamstrings-
objektene seg bestemme.

Det neste mdte av interesse fant sted i Gausdal l0 lg lgb4, der en
lavskrike nappet 3_ bar av. skinntryte (vaccinium uliginosum) fra en
plante 9g gjemte dem umiddelbari etter samler pi efi lavkle<ia greini E1 l0 m fra finnestedet. Fi dager.seinere, i4. sept., iakttof jeg
ved Hindseter i Jotunheimen en lav:skrike som hentet'2 brr av krek-
ling (Empet.rum) pL skogbunnen og_ hamstret dem i skjegglav pi" ent/rr furukvist fi meter lra finnesteiet.

Den 19.. sept. lg54 ,oplholdt jeg m9g i en lpen blandingsskog av
H."l 99 bj/rk ved Selbusj/en. i Tipndelag og tiaff her er ,Etrtui pa

i!,1"?,:'f,:t",*J:',"'JI'f, ,Tx.'i:::"ffi1.11n'H'";1,1l";a:
:ng9 gr.1l- og bj/rketrar. Av vegetabilske".riiringsemner lyktes det
a.rdentitiser-e 2 stykker av.fruktlegemet til kusoflpen (Boletu., rp.),
Bje,rrlt pa 2.forskjellige- sred-er _i greinverket av giantrar. Det ene
stykket veide i fersk tilstand 0,97 g, det annet 2,7"g.ry

SUMNfARY

.Several tits. (Paridae and S-ittidae) and, crows (Coruidae), all oI
which are residents, store food in the summer half-year and'are thus
moving-thousands of food items from their places of origin to diffe-
rent hiding places.

Among-the species of tits inhabiting scandinavia six are known to
store food: Parus atricapillus, p. cirlctus, p. pahtstris, p. cris;tatus,

r).Etter at.detre ble skrevet, kom_jeg i Fauna och Flora (1916) over enartikkel av witt-strtimer, som opplyse"r at han trg,sten-i-grii-t.#r"diu.rr"
:opp:r (Boletus og. Russula) fastkilt i grei-nklyper pa 

'u.16rt i Eiere iappmarr.,
llerr_s;, olstendighetene'tydet pr ir tavstrira^ u"."'rnru"iiig-fJi'J"r,n"
namstrrngen.
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P. ater, and Sitta europaea. The various kinds of plant material

stored (according to the iuthor's field stuclies in Norway) are reviewed

in table l. The"items are rather seldom carried more than 20-30 m

away from the places where found (table 2). However,-.the greatest

distinces ure ..nderrepresented in the table'owing to difficulties of

observation in the field.
With the exception of P. cristatus and P. ater the tits may carry

more than one sied (fruiQ in their bills at the time' Thus P' atrica-
pillus andP. palustris have been seen loaded with up to 6 carpels of
'Galeopsis 

and 4 spruce seeds (cf. figs. 4 and 5)'
The items are siored separately, il e', only one item at each storing

place. The storing places^ are normally situated in trees, the seeds,

iarpels, etc., bein[ iridae.t under lichens, in bark crevices, between

needles, etc. (figs. 6-10).
The storing intensity is great (fig. I l).
It is conclirded thai thE tits 

'cointribute in a high degree to the

distribution oI Galeopsis tetrahit, G- bif ida and Junipetus communis'

all of which are plants lacking means of mechanical seed- dispersal'

Storing of plani material is"also normally carried-out by certain

Contid.ai, umb.tg which Garrulus glandarius and Nucifraga- caryo-

catactes are well'known examples. These birds transport and subse-

quently hide acorns and hazel nutS. Also Cractes infaustus most prob.-

Jbly tiot.t food regularly. The author records several personal

obsLrvations of storirig r.iit'h regard to this species.. The items stored

in those cases were fiuits of Empetrum and Vaccinium uliginosum'
and in one case parts of the fruit body of Boletus sp'
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Noen underslkelser over nir tykkelsestilveksten

innstilles hos lauvtrrerne om hlsten PA Vestlandet

SOME OBSERVATIONS ON THE DATE OF CESSATION OF

CL\AIBIAL ACTIYITY IN DECIDUOUS TREES /.I'I

WESTERN NORWAT'

Av

TORE SUNDVOR

Utdrac av hovedfagsavhandling for mat'-naturl '
.*u"it.kt'"*en ved Universitetet i- oslo h/sten 1942'

tilrettelagt for trykking av Ove -{rbo H/eg'

Formilet med unders@kelsen var i bestemme nir kambievirksonr-

heten opphOrte i grener av forskjellige pr/vetrrr'

Metoder

Fgllgende tre kjennetegn ble benyttet til i avgj/re nir karnbievirk-

somheten ble innstilt:
L Si leng,'kambiet er i virksomhet, fins det overgangscelier mellonr

kr-ti.ro.rEn og de fullt utdannete vedceller. Nir virksomheten er

orrph0rt, stdter?erimot kambiet direkte opp til de ferdige vedceller'

l'oraksis el det imidlertid ikke alltid lett fl bygge Pe dette bygnlngs-

,.|tt, Ut. a. fordi det kan vrere vanskelig i besternme hva som er

t"rrrt i.rr.rr..lle og hva som ei" anlegg til en-.vedcelle. Dessuten skal en

ra med i betraktiing at det gir ei"vi.s tid fra kambiet har hatt sin

,irr. a"ti"g og til d; sist opp"stitte celler er blitt fullt utformet som

vedelementer.-2- 
N{"rgrrrilenes kambiale region- gir bedre holdepunkter' ,Etter

hue.t ,orn" vegetasjonsperioden siridei frem, begynner det €,lanne
seg stivelse i ilargitril-ecellene, f/rst inne ved margen' senere lengere

og" l.ng.r" ,rtouei mot kambieregionen' Nir kambiet er kommet i
nilt", ?. ogsiL margstrilenes beg:ynnelsesceller i kambiet {ylt med

,iiro.tr., ell& inneh6lder iallfall iiivelse i en viss rlelgde.' Man kan

;.rr, ;t .,t f.u at all kambievirksomher er stanset hvis stivelsen kan

udfit"l i margstrilecellene i sammenhengende rekker fra veden ut i
barken, uten ioe brudd ved kambiet'

3. Hos de fleste lauvtrrr er det en ganske stor forskjell mellom de

cellene som er anlagt aller sist om h0si6n, og de som er,anlagt,litt f/r'
Det vil siledes i siutten av hver irring oppsti en eller -helst 

flere

rekker av smale, tykkveggete celler. Antallet av slike cellerekker er
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1.__---, . Fig.-1. Hassel, Corylus avellana, 1g.7.l verrsnrtt av ved og kambium. VArveden med vide kar er ferdigdarret,
r_^^^ ^^^,:- .Pg overgangen ril-h/stveden er sl vidt begynt.uross'sectton through wood and cambittm. outside the"'spring wootr, ioitrtwide uessets,"the first cens of tn" tiie;;; h";; b{r';'i"r;i1'.'.
forskjellig for de forskjellige treslag, men er oftest noenlunde kon-stanr i samme tre. Hos hassel, for.efsempel, viste a",,"g-"ifa *.*_snitt av veden fins det som regel 4-5 slii.e smale celrerekker i slurrenav hver 6rring, ardri frere og sield.en farre. Det er ikke n", ul. i."rt"gat disse sluttiellene i.vede"n"skiiler seg si tydelig ut fra de andreccllene i hpstveden, elrer at de er si k8nstante i tall. Likevel kunnedette trekket stundom vrcre en hjelp til i fastsli nir virksomheren
var slutt.

Kvistpr@ver fra de tran som ble unders/kt, ble ratt en gang ukentligfra 717. til 30/9 r94r. De bre oppbevart i formali., og'.r,;al.rJt, itverrsnitt.

Fig. 2. Hassel, Corylus aaellana, 5. 9.

^ 
I verrsnrtt av _h/stved og kambium.

cross-seclion of late wood and cambium.
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Materiale og obseraas'ioner

Materialet ble tatt i Strandvik herred (Baldersheim ved Bjprne-

fjord), et sted med typisk vestlandsklima'

FPlgende trar ble unders/kt:
Bidrk. Betula odorata. Omlag 8 m h/y' rikt grenet-og med kraftig

h;.T6 goJ i"ta. Rikelig tlyt' - Kambievirksomheten opph/rte

i f/rste uke av august.

Bidrk, Betula odorata. Fjellskrining m9d mager' sandet jord^'

I ;'i;;lr. ;ii"i", ,irtr"mhiten liten "og si enkelte steder ut til i
n-r. t.tt slu'tt. Derimot var det 14 17 en ireget livlig kambievirksom-

fr.i, "g 
dette fortsatte lenge utqv-er' F{rst.2218 var det symPtomer

',o? ,r?.;;t;;i;k'"Jeftn holdt pfl i e-bbe ut' og en gang mellom

iZlg LS29i8, men antakeligvis nrrtiest 22/8' stanset veksten'

HeEs. Prunus hadus, to trrr, det ene pi et skyggefullt sted' det

""".f?a'irt; 
ti"kr;pil, men ellers uten stor forskjell pi lokali-

ffi;;.tH;ffi;i;;',tl-e ut'" fullt utviklet 2218' men f/rst 2918

;;; e;, 
-,-/a.rig 

stivelsesreaksjon i margstrfllecellene' se vekstens oPP-

h6r kan iettes"til en gang mellom disse to datoer'

Grfior, Alnus incaia, t.-o tt-t fra samme vokseplass' men-a^v.^meget

ulike alder. Veksten lte i""rtitt ca. 2918 i det elilre tre og 20/8 eller

kanskje litt tidligere i det unge tre'

Hassel, coryIus aaellana. vokstested noe tort, -men 
middets g9*

ir;J. _ i,r/vene t 
"- 

i'1i ig l4l7 viste livlig. kambievirksomhet. Pi
t"ti. ,iatp"nkt var meget iide'k"t en-nu under dannelse' men over-

gangen til sommerv;-?;t begynt' Veksten fortsatte like tit mellom

57S og l2/9, nrrmest 5/9'
Ask,Fraxinusexcelsior.Totrrrfrasammevoksestedbleunders/kt.

- Den 717 var *or",-oid" kar nettopp f-er$iqdann11^Ytl::"ri-,b"Cg"
trrr fortsatte ut gjennom tt"t. u"gd-ti' I dei ene treet' som det ikke

fr. gjti, noen iri,igrep i, fortsa-tte-den ogsl i september til en gang

*"u.d* l9/9, da uiitti^tt"t"n fremdelesi'",J i qinSl-1g 3i/.9:^9'd""
var helt stutt lprpver ble ikke ta1t.^pf mellornliggende datoer)' Det

urrdr" trr", ble'aviauvet 3/9. Den 5/9 kunne kambievirksomhet ennu

sl vidt pflvises, -.rr"i'F;i,;" fra t2lg var den helt slutt. At treet ble

""f""".i, 
tOt,. altsi til full stans i kambievirksomheten i lppet av

et par dager.

i., ", 
patltende at veksten-i bj{rk, "t,"q 

hesq t]1::::^i.,1"9"t''
urrf.iffig ,ihfigere enn veksten i hassel og ask' hvor den varte til langt

ir* i r!pt"-fi"r. o"-ite ip""''ntt'" tresiagene har en langt mer smfi-

;;;";;; tett ved en., turrel og.ask,.men"materialet er for lite til at

en kan si noe sittceri "- tr"".:"iat det er noen sammenheng mellom



r25

disse forhold. Det ser for @vrig ut som om tykkelsesveksren holder pi
lengst ut over h/sten i de tilfelle hvor den'er kommer senest i gang
om vfiren. , 

i

SUMMARY
In order to determine the date when cambial activity in deciduous

trees comes to an end, samples of various species from a locality on
the west coast of Norway were examined. Tie following criteria were
used: (l)' As long as the cambial activity goes on there aie transitional
cells between the cambium and the fully developed wood elements;
when-it has stopped the latter border directly on-the cambium. This
criterium is sometimes difficult to rely on.'(Z). When the cambial
activity has stopped, there is srarch in iil celli of the medullary rays,
even the initial cells within the cambial region. (3). In some rree
species the number of thick-walled, narrow cells in the late wood is
fairly constant. - The following trees were examined and the cam-
bial activity was found to have stopped on the dates mentioned in
each case: Betula od.orata, tree in a good locality with deep soil; first
week of August. Same species, poor sandy soilj soon after 22. Aug.
Prunus padus, two trees; between 22. and 29. Aug. Alnus incana,
two trees of different age; about 29. Aug. in the older tree, 20. Aug.
or slightY earlier in the younger one. Corylus aaellana; soon aftel
5. Sept. Fraxinus excekior, twb trees; in one, the cambial activitv
tlgpp"q between 19. and 30. 

-Sgpt., 
in the other all leaves were picked

off in 3, Se-pt. and the- cambiil activity stopped completely in the
course of a few days. rt is striking that the grbwth rtopi *rr.L earlier
in the three species with fine-grained wodd than ii the two with
wide vessels, but the material is too small for general conclusions.



Schulzes maserasjonsblanding

Et hundreirs'minne
SCHUI,ZE'S MACERATING SOLUTION. A CENTENARY

Av
SVEIN MANUM

Den 5. november 1855 ble det i et rn/te i uder Physikalisch-mathe-
matischen Klasse der Kciniglichen Preussischen Akadernie der Wissen-

schaften zu Berlin, lest en kort meddelelse fra Professor Franz Schulze
i Rostock: nuber das Vorkommen von wohlerhaltener cellulose in
Braunkohle und Steinkohle,. Den beskjedne meddelelsen, som fyller
snaue to sider i akademiets uBericht", har gjort at Schulzes navn frem-
deles er vel kjent blant botanikere, og srerlig paleobotanikere, over
hele verden, i forbindelse med maserisjonsblandingen som har fitt
hans navn. I\{en de fleste som kjenner navnet i denne forbindelse,
vet lite eller intet om mannen og den interessante oppdagelsen han

gjorde for 100 ir siden. Jeg har derfor benyttet_denne anledning til
il bprrte stpvet av troen fuile b/ker og trekke litt av deres innhold
fram i lyset. Samtidig skil vi se litt pi denne maserasjonsblandingen
og hvilken rolle den spiller i dag.
"S.hrrlr" forteller i din nevnte heddelelse at han er i ferd med en

unders/kelse av ved, og under dette har han fitt lyst til i unders/ke
om det finnes celluloi i brunkull. Til i frigj@re cellene i ved og

isolere cellulosen benytter han seg av en maserasjonsblanding. som

bestir av kaliumklorat lpst i -salpetersyre. Med denne blandingen
har han ogsi behandlet brunkuli, og deretter -fjernet alle .$selige
bestancldelEr med ammoniakkoppl/sning og alkohol' Da- fi-r han

igjen en rest med overraskende lrei beva.te cellestrukturer: Vedceller,
pttt".r, kork, kutikulabiter erc. Han forteller at dette vellykte resultat
iristet ham til i fors@ke seg pi steinkull med samme behandlingen.
Til hans overraskelse finneihan ogsi der planterester med strukturen
i behold, bl. a. vedceller, og kuleformete masser som han antar er

pollen eller sporer. Men den"st@rsre overraskelsen fikk han, sier han,

ha hun med klorsinkjod kunne pivise cellulose i to slike vedcellebiter.
Schulzes maserasjdnsblanding har i dag en utstrakt anvendelse piL

de samme omridene som opphavsmannen selv anviste. Dens evne

til fl l/se midtlameller og ligirin uten at celluloseveggene blir skadet,
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kommer til nytte i planteanatomien n6.r en vil studere de enkelte
cellene isolert, spesielt i ved. Schulze gjorde serv fors/k som viste ar
ren .cellulose praktisk talt ikke blir angrepet av blandingen. Den
viktigste^ anvendelsen av oschulze, er imidjertid som preiarasjons-
middel for fos-silt.plantemareriale, og den benyttes uu ta u"i paleobo-
tanikere som kullpetrografer.

Det foregir for tiden en bemerkelsesverdig utvikling pi paleobo-
tanikkens omride, ide-t sporer og pollen blir omfattJt'med stadig
stigende interesse. Kull- og oljeinduitrien er pi usranselig jakt etter
nye resurser, og med dette fplger ogsi. en intens spken etier bedre
metoder til i finne resursene. Pollen og sporer s(rn er innleiret i
sedimentene, har vist seg i vrere til stoi nytte som ledefossiler. En
stor del.av det sra.tigrafiike arbeidet i forbindelse med letingen etter
nyc, kulleier og.oljekilder blir derfor i hgy grad anvendt pileobota-
nikk. For at mikrofossilene i kull og andrJ kullholdige r.di*..rt.,
skal bli tilgjengelige, mi. kullene l/ses opp, masereres, uren at fossi-
lene blir skadet. I iLrenes lop eI det lansiit mange maserasjonsnrero-
der, som de fleste byggel p? aet samme prinsipipet som ."Schulzeu.
Men schulzes egen metode har fordeler soin gjpi at den er en av de
mest anvendte, sannsynligvis har den fremdeles lederstillingen.
uschulzeo lar seg ogsi brulie til i isolere innkullede planterester"fra
sandstein og skifer som ikke er for harde. steinen blir ikke oppl/st,
men faller fra hverandre, si fossilene kan skilles ur ved floiisjon.
Ellers er flussyrebehandling det vanlige ved slikt materiale.

En kan^godt-forsti Schulzes forbauielse da det viste seg ar noen
av de smi vedbitene som han hadde maserert ut av sreintull, ga
cellulosereaksjon. Det synes ganske utrolig ar cellulosen ikke skul'ie
ha gitt til 

-grunne under innkillingsprosesien.*) senere unders/kelser
av steinkull har bekrefrer ar det finnbs cellulose i ubetydelig mengcle.
Det har-bare lykkes i pivise den der hvor den har vrit goit konser-
vert av kutin, lignin eller suberin. Ubeskyttet cellulose biir forholds-
vis raskt nedbrutt til humusstoffer. Brunkull inneholder betydelig
mer cellulose, men noen sror bestanddel ,€ior den ikke der liellerl

Maserasjonsblandingens sammensetning (iixO, f KClor) for-

,_J".*"?9: t;:l:-.gg."g.lske kullpetrografer skjelner-mellom forhulling og
::::y1!,r:9.,nortutttng (eng.: carbonis.ation; tysli: Verkohlung)i En torh6tdil
llt- Ir.-f.r9,.o...:nnrng av planremateriale eller anner organisk ilrateriale undermangeltulr rrltorsel av oksygen (surstoff), hvor slutiproduktet for en srordel er rent kullstoff. Innhilting'(eng.: ioatilicarior;'tvsl: iiiiii"ii\, r,"svart langsom og komplisert oiroindling an: organisk'materiale ,o*"'tp..,til bergarien kul-I. -Kull er,en blandi.ng"av -for"det -este faste kullhydro-
gltlf.,$-ltly.."nstoff-forbindelser) og -inietrolder bare meget tite r"r,i rutt-slorr. uncer.rnnk'rrrngen forbrukes det oksygen som finnEs i det oreaniskematerralet, cler er rngen tilfprsel av oksygen utenfra.
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teller at den er et kraftig oksydasjonsmiddel. Hva som egentlig fore-
glr nir innkullede planterester'utsettes for den, er ikke helt klart.
bet er gjort en del ljemiske unders/kelser av de oksydasjonsproduk-
tene en-iir nlr kull behandles med salpetersyre. Men unders/kelsene
er gjort med andre mll for /yet enn i svare pfl botanikernes sp/rsmil.
Kj6mikernes interesse er konsentrert om den {raksjonen av oksy-da'

sjonsproduktet som botanikerne vraker: en lang -rekke mer eller
minAre komplekse organiske syrer, hvorav bare et fltall er identifi-
sert. Oftest lir de oksydasjonen gn si langt at det ikke blir noe igjen
av botanisk interesse. Det er ting som tyder pi at oksydasjonen fore-
gir trinnvis, og pe et mellomtrinn dannes humussyrer, som si-oksy-
deres videre (van Duuren & \,Varren; Francis). Humussyrenes kjemi
er enni. temmelig ukjent.

Vi vet ogsi svert lite om hvilke kjemiske forandringer piantemate-
rialet gjennoml/per under det som kalles innkullingsprosessen- I
hovedsii<en er dit i hvert fall en reduksjonsprosess. Med stigende
innkullingsgrad (torv* brunkull * steinkull* antrasitt) @ker den
relative mlngden av kullstoff, mens den relative mengden av oksygen
avtar. Det meste av plantematerialet blir gradvis nedbrutt til en
strukturl/s g.unnmassE. De plantedelene som lengst beholder struk-
turen, er pollen- og spore-exiner og kutikulabiter. I brunkull kan en
uten videie lltse uien sror del av det nedbrutte plantematerialet med
alkali. Men i steinkull er ikke noe l/selig i alkali. Der mfl det f/rst
en oksydasjon til. oksydasjonen forandrer innkullingsproduktet til
alkalil6selige humusstoifer, en kan med en viss rett kalle dette en
tilbakef/ring til et tidligere trinn i innkullingsprosessen' omtrent pfl
h/yde med brunkull. I\{en dette gjelder bare de nedbrutte- plante-
rto?fetter oksydasjonstrinn, deres struktur kan naturligvis ikke gjen-
vinnes. Oen iiden som trenges for en slik oksydasjon med "Sthulzeu,
kan dreie seg om fra noen timer til flere d/gn, alt etter kullenes
beskaffenhet." Behandlingen foregir ved varelsestemperatur. Ved
,oppvarming blir virkninfen alt for kraftig, og d-.! er fare for at en

tdr paetagt-de planterestene som ennl er i behold.
I sin rieddelilse uttrykker Schulze et hip om at hans oppmunt-

rende resultater med maserasjonsblandingen vil bety (et vesentlig
framskritt til erkjennelse av de mikroskopiske forhold av enhver art
hos steinkullu. Hans hip har gitt i oppfyllelse, men han ante nePpe
at oppdagelsen skulle fisl stoi praktiik betydning som {9n \a-r i $ag'
for iim iom arbeider stratigraflsk med plantemikrofossiler i kull og

kullholclige sedimenter. Dei er et godt eksempel pi- hvordan en til-
synelatende beskjeden oppdagelse av rent vitenskapelig interesse med

tiden kan bli svrrt <nyttigr.
Til sltrtt noen ord om ftttone.t: Franz Ferdinand Schulze (f. l8l5
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i Naumburg, d. 1873 i Rostock) var fra 1850 professor i kjemi ved
universitetet i Rostock. Tidligere hadde han blant annet undervist
i kjemi og fysikk ved landbruksakademiet i Eldena. flans inreresser
gikk i sar i landbrukskjemisk retning, han skrev ogsl en del om
kjemiske analysemetoder; dessuten har han beskjeftiget seg med
COr-innholdet i luften. De unders@kelsene av ved, som han nevner
i meddelelsen fra 1855, finnes det en sammenfatning om i "Beitragzur Kenntniss des Lignins' (1857). Ellers later det ikke til at han har
beskjeftiget seg mere med dette stoffet.

SUMNfARY

Schulze's solution, i. e., a solution of potassium chlorate in nitric
acid, is of such importance in the field of paleobotany and coal pet-
rology that the centenary of its discovery should not pass unnotiied.
In a short communication which was read before a meeting of
the Royal Prussian Academy of Science on November 5th, 1855,
Franz- Schulze reports that during an investigation of wood he got
the idea of trying to find cellulose in lignite. He treated samples-of
br,own coal with a solution which he had found to be an excellent
means of separating the irdai*ual cells in wood, and afterwards he
removed the soluble part by means of ammonia and alcohol. In the
residue he could disiinguish wood fibres, cork cells, pollen grains,
cuticles etc. The promising result induced him to try the same treat-
ment on bituminous coal. To his surprise he found plant remains
with intact structure: Wood fibres and masses which he assumed to
be pollen gr,ains or spores. But even greater was his surprise when by
means of chlorzinciodine he was able to demonstrate tlie presence of
cellulose in two of the wood fibres.

Schulze's solution has the same applications to-day as its author
designed to it: It is used to separate and isolate wood fibres for the
purpose of anatomical study, and to dissolve or soften coal and other
fossiliferous sediments for paleobotanical studies. This last applica-
tion is of increasing importance as plant microfossils have proved to
be of great value in stratigraphical work. The chemical-reactions
actually taking place when bituminous material is treated with the
solution are not known. Several investigations have been made of
the oxidation products of coal, but evidently chemists are interested
only in the fraction which is discarded by botanists, and in order to
get this fraction as complete as possible ihey crrry on rhe oxidation
much further rhan the botanist would do for his purpose. (See, for
instance, van Duuren & Warren and Francis.)
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Franz Ferdinand Schulze (born l8l5 in Naumburg, died 1873 in
Rostock) was a professor of chemistry at the university of Rostock,
and prior to his appointment there he taught chemistry and physics
at the academy of agriculture in Eldena. His main field of interest
apparently was agricultural chemistry; he also published pape,rs
on-m€thods of chemical analysis, and on the CO2-content in the air.
The results of his investigation of wood appeared in a paper on
lignin (1857), but this field does not seem to have occupied him
further.
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Fra potetens flrste tid i Norge
THE FIRST DECADES OF POTATO GROWING IN NORWAY

Av
INGRID LEERSTANG

Foredrag i Norsk Rikskringkasting 29. april 19b6.

^^Potetens 
dyrkingshistorie her i Iandet er ikke mer enn rundt regnet

fO-O 
ar, om.vi idag har passert denne milepelen lar seg neppe avgjpre.

Selv om pionerdyrkingen ikke satte nevteverdige spbr etier seg f6r
vel et halvt irhundre senere,.kan det vare verdii si titt pi de spar-
somme beretninger man har om denne kulturplantes iller f6rste
eksistens her i landet. Som kjent stammer potetplanten opprinnelig
fra Spr-Amerika og det skal ha vart spanieine som f6rst 6iakte dei
med seg hjem til den gamle verden i 1550-irene. poteren kan siledes
i vi.re dager feire sitt 400-flrs jubileum i europeisk jord. Men det var

' ingen hjertelig mottakelse den nye planten- fikk -i vi.r verdensdel,
tvertimot, det skulle gi 200 ir ftft de forskjellige europeiske land
godkjente den som en kulturens nytteplante. Oei ser iki<e ut til at
jordbunden har vert beredt for denne fremmede plante som bar sine
fold i det skjulte, f/r rasjonalismens teorerikere vendte sine /yne mot
dyrkingen av jorden og menre at kilden til folkets velstand mfltte
ligge nettopp der. Vi kjenner perioden fra vi.rt eget land, cler det blir
embed-smenngne_9g de opplyite byborgere som-gar i spissen for et
mer allsidig jordbruk, og som var mei enn villige til-t fi omsatt
r-praksis de id6er som var oppe i tiden. Langs den.- s/rlige kysten pi
@stlandet,.pi S/r- og Vestlandet stod man i-denne tiden i en liviig
handelsforbindelse med Nordsj/landene, og det er pi skipskj/len og
til disse deler av landet virt at vi mi antiat et nytt dyri<ingsobjeki
sgm. pgtgtgn f/rst har funnet veien. Det er ikke usannsynliglt man
alt i 1740-irene si smfltt begvnte i reflektere over de rnuligfieter den
innebar for i avhjelpe den alltid truende hungersn/d, soir man da
nylig ganske kraftig hadde fitt f/le pi kroppen. Sommeren 1739

|3dde. vrert 16. og kald. 1740 ble dei rene uir, ja et av de verste
historien tjenner,:ned en -ustyrtelig mengde insekt-larver som gjorde
skade_pi kornet. De to pit@lgende- somrir brakte ogsi. misvefst og
n/d. I disse ro flrene oveisteg d/dstallene anrallet av-f/dsler. | 1747
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gikk det aldeles galt med h/sten over @stlandet. Derfor var det
irangel pl slkorn neste ver, og den plfplgende h/st ble skral. Aret
1749 vafet BF/nnir som forirsaket en fryktelig dyrtid. En_ tiirsperiode
med konstairte barkebrpdstider hadde det vart, og for den som eide
sosial samvittighet, var det meget om i gjpre i ride bot_ pfl denne
stadige ulykkelige tilstand. Sjpfolkene var ogsi viLkne karer som

sikkeit hadde seit og smakt poteten der de hadde fart, og -det tS-t ha

vrrt flere isolerte dyrkingsfors/k i den fdrste tiden som aldri er kom-
met offentligheten ior pie. I bygdeboken for Holt ved Tvedestrand
l-reter det at.- poteten skal ha virt kjent der i distriktet, f. eks. Pn
Trom/ya omkr. l?50. Til gjengjeld har enkelte, mere fremtredende
personer fitt det skrisikre ettermele i ha vart den f/rste til i dyrke
potete. her i landet. I en offisersbiografi,_ utgitt l882.av kaptein
b. ;. ente., tillegger forfatteren general G99.g Fredrik -v. Krogh

-r."tr un clenne dntf, og selv om vi ilike uten videre kan godta en slik
kategorisk pistand, kin det ha sin interesse i gta-nske narmere hva
so**ka.t ligge til grunn for den. I irene 1750-1753 tjenstegjorde- von
Krogh ved--den dinske grenadergarde. Si kom han hjem til Norge
og fippt. glrden Tangvald i Bamble, nederst i det nivarende
T"elemirk f-ylke, som hins far, generall/ytnant von K1ogh, hadde

eid i en tidligere periode. Georg Fredrik, som- hadde girden fta 1753

til 1757, var'i denne tiden kaptein og hoffjunker og sjef for det
bambleske kompani. Det mitte-derfor vare i denne periode at han
si smntt har clyriet poteter som han kan ha hattmed seg fra-Danmark
i tiden like foiut. Men det er ogsdL mulig at forfatteren av biografien
har hentet sin opplysning fra Fr. Taarup: .p9t Canske Monarkis
Statistiku hvor det fortelles at i Trondhjems omegn er

H. Excellense, general von Krogh i blant de f /rste som har
bevirket potet"ilettt utbredelse. Etter tiden her s@r ble han nggrlig
sjef for det nordenfjellske kompani og steg raskt i gradene til han
til sist ble general.

I bygdeb6ken for Bamble er ingenting nevnt om at-Poteter muligens
er dyr[et pi Tangvald i denne tiden, derimot fortelles om en mann
fra Aby som omkr. l?60 hadde vrert i Krager/ og der kj/pt noen

knoller av gullsmed Resen- I et tidsskrift som utkom i
K/benhavn, -"Nye Tidender om larde og curielse Sa€feru, for mars

1759, er det tatt inn et brev fra gullsmed Ingebrigt Resen, - og vi
mi gi ut fra at dette er samme Personen' - tiJ le-n9 L.arsen i Krag-er/'
Den"som skriver brevet er ni flyttet til Hitveit i Mo i Telernark. Her
forteller han at han oiiro, dei mi vrere 1758, har forspkt i dyrke
jordepler oeller som andre kaller dem, Potato5', sier han' Han hadde

iett tjrr" knoller i Krager/, hadde skiret hver av dem i fire stykker
og hfstet tre skjepper pi et jordstykke som ikke var riktig si stort
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som (to sma rlrtesengerr. De hadde aldri vart sett pi de traktene f/r,
sier han, og han tror heller ikke at de kan ha vart dyrket mange
steder ellers i landet. Det mi altsi ha vart f $r 1758 at Abymannen
har oppspkt Ingebrigt Resen i Krager/ og fltt settepoteter av ham,
mens denne tydeligvis ikke har hatt noen selv da han skulle flytte
oppiMoiTelemarken.

1758 er ogsl det ir da den danske presten Hans Carsten
A t c k e kom flyttende til Ullensvang i Flardanger hvor han overtok
sognekallet. Han hadde da med seg poteter fra Lardal i Sogn hvor
han f/r hadde vart og rimeligvis hadde han dyrket dem der. Det har
v&rt en utbredt oppfatning at h a n var den f@rste som brakte
potetene til Norge, rimeligvis av den grunn at det var av disse som
prost Peder Harbo Hertzberg fikk si mye som (en hatt full"
qg som ble spiren til denne fremragende manns betydningsfulle
innsats for utbredelsen av potetdyrkingen i S/nnhordland. Men der
var ogsi i Ullensvang en praktisk og levende interessert jordbruker
som pi den samme tiden gikk fullt og helt inn for potetdyrkingen.
nemlig Kristof f er Sjursen Hjeltnes, og etter det for-
fatteren av cHardangers Beskrivelse, fra 1781, M. Schnabel, forteller,
skyldes utbredelsen av potetdyrkingen der i distriktet denne mann-
en. I .Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger' for 1766 finner vi
da og:si et brev som er undertegnet "En praktisk Mand i Hardanger",
som, i f/lge forhenverende sogneprest i Ullensvang, O. Olafsen,
utvilsomt er identisk med Kristoffer Sjursen Hjeltnes. I beskjedne
ordelag fortelles her at han for sju lr siden, altsl i 1759, hadde
begynt med poteter og kj/pt cde nyttigste Underretninger derom,
som alt ei vil hjelpe uden Guds Velsignelse og egen Erfaring kommer
dertil,. Pi disse irene hadde han skaffet seg fem forskjellige sorter,
dels utenlands, dels innenlands fra. Foruten det at de kom vel med
i husholdningen, solgte han si mye at han kunne betale de kongelige
skatter med dem. P3. et ikerstykke der han f/r fikk knapt to t/nner
korn, dyrket han niL poteter for 30 rdlr. Til slutt forteller han at han
hadde fors/kt e oppmuntre andre til i dyrke denne nyttige frukt,
og en god begynnelse var alt skjedd. Men han pnsket videre at hele
laqdet mitte fi del i en slik Guds velsignelse. I sannhet en mann
med'den rette innstillingt

Ds onyttigste Efterretninger, om potetdyrking som det siktes til
her, hadde alt begynt i komme i slutten av 1750-irene, f. eks. i
Danmarks-Norges @konomiske Magasin f.ot 1757 og 1758. Det f/rste
skrift om emnet her i Norge finner vi I 1762 i .Maanedlige Afhand-
lin$er til en og anden Forbedring i Husholdningen, som utkom i
Christiania. Det er sogneprest til Slidre i Valdres, Herman Ruge,
som har skrevet artikkelen. Forfatteren er ikke uten frykt for ar
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planten kan vrre giftig da den familien den tilhdrer, er giftig.
I Amerika skal de som bruker planten, bli skabbet, sier han. Men
han vil ikke dermed ha sagt at man ikke skulle plante eller bruke
poteter og forteller at han trlig bide planter og bruker dem selv.
uI Hungersngld er en liden Uleilighed ei at agte for at undgaa den
aller st/rste l-Ilykke. Jeg vil ikkun advare dem som ere Elskere af
disse Jord Vaxter, at de ei uden N/d bruge dem for ofte, ei heller
tage alt for mange til sigo, sier han til slutt.

Mest utbredelse fikk utvilsomt prost Peder Harbo Hertzbergs:
uUnderretning lbr B/nder i Norge om den meger nyttige Jordfrugt
Poteten at plante og bruge,, som utkom i 1764. Av en biografi fra
1805, utgitt av dennes sdnn, Nils f{ertzberg, kan vi forstS. at det ikke
bare har ligget denne mannen sterkt pi sinne i fi folk til i dyrke
poteter, han gikk ogsi milbevisst inn fbr i ffl avlingen avsatt i
Bergen. Nir Kristoffer Sjursen Hjeltnes sier at han har solgt for si
og si mye, har det sikkert vart som fslge av Hertzbergs virksomhet
for omsetningen i distriktet.

Nled hensyn til sogneprest Ruges betenkeligheter over i .ta for
lnange til sego av poteten, si skal vi ikke undres over en slik skepsis.
Nir vi betenker hva senere lrs kjemiske analyser har brakt for dagen,
at potetplantens samtlige grpnne deler er giftige, og at s/tvierfami-
lien som den tilhprer, stort sett er en samling giftplanter som slett
ikke er i sp/ke med, da kan vi godt forstl at opplyste menn berrakter
planten med en srnule mistro. Selv en si genial vitenskapsmann som
botanikeren Linni si i begynnelsen temmelig skjevt til poteten fordi
den var av de .skiddenblomstrende' som han kalte familien. Og
kjente ikke allverden til bulmeurrens og galnebarets makabre egen-
skaper, de to mest beryktede innen gruppen.

Foruten frykten for at planten kunne besitte uheldige dietiske
egenskaper var det ogs6. andre og langt mere praktiske hindringer
som stod i veien for dyrkingen pi det tidspunktet. For det f/rste skal
det ikke lite til fl fi innf/rt noe nytr og gjennomgripende hos den
som har holdt fast ved samme levemite i generasjoner. For det annet:
Hadde man latt seg overtale til 6. sette disse knoller om veren og
h@stet noen fold, var det slett ikke si liketil med oppbevaringen,
gode kjellere hadde man sjelden. Dessuten manglet man, tross Herrz-
bergs og andres velmente .underretninger), kunnskaper om de rette
dyrkingsmetoder. Alle disse vanskeligheter stod i veien for en jevn
fremgang for poteten, til tross for at det ogsfr i siste halvdel av trur-
drelret ble f6rt en stadig kamp mot hungersn/d. Sarlig ble uiLrene
n&rmest etter 1770 katastrofale. | 1773 d/de det over seksten og er
halvt tusen fler enn det ble f/dt her i Norge. il{en det var fremdeles
barkebr/det og andre surrogatemner man tydde til under slike for-
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hold. Bortsett fra visse landsdeler, som S/nnhordland, som alr er
nevnt, vant ikke poteten noe virkelig rerreng f/r like etter 1800,
srerlig da i krigslrene da korntilfprselen utenfra ble stengt og nye ulr
inntraff.

Etter potetens endelige gjennombrudd i Norge har det ikke vart
noen virkelig hungersn/d i landet. Fra kriseirene i virt eget erhun-
dre vet vi da og:si at poteten kan vrre god i ha nir de vanlige mat-
tilf/rsler svikter. Men neppe ante de aller f/rste pionerer for poter-
dyrkingen her i landet hvilken utstrekning den senere skulle komme
til e fe ogsi i normale tider. Vi skylder dem takk for deres innsats.

SUMMARY
The first attempts at grorving potatoes in Norway seem to have

been made shortly after 1750, chiefly by clergymen, officers, and a few
farmers. From 1739 onwards there had been a decade of raw and cold
summers, causing crop failure in many rural districts and in some
cases even famine. In spite of the need for more food, however, the
potato plant did not become popular and universally grown till after
the vear 1800.
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