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Flora og vegetasjon i
Middelhavslandene
Flora and vegetation in the Mediterranean countries

Per Sunding

Botanisk hage og museum
Universitetet i Oslo
Trondheimsvn.23 B
0562 Oslo 5

Middelhavslandene er etterhvert blitt rett sA
hyppig besskt av turister fra de nordiske
land, og reisebyrder og turoperatarer kan
f riste med mange spennende reisemAl. Grun_
nen til at man reiser dit kan vare sA mange:
historie og byggekunst, folkeliv, natur, baie-
strender og sol og varme. For mange vil kan_
skje nettopp en vakker og annerledes natur
og en rik og interessant flora telle sterkt.

nFlora og vegetasjon i Middelhavslarr_
deneu er et vidloftig tema, for det dreier seg
tross alt om et stort og svart variert omrdde:
16 land, som utgjor deler av tre verdensdeler.
Innen dette vidstrakte omrAdet finner vi kan_
skje noe slikt som 20.000 viltvoksende plante-
arter. Man vil ganske snart erfare at det er
store regionale forskjeller bdde i flora og
vegetasjon, noe de enkelte artiklene i dette
heftet tydetig vit vise. Og om man ikke btir
fullstendig forvirret av det store antallet vilt_
voksende plantearter, vil snart mangfoldig_
heten man mater i hager og parker gjore ut_
slaget!

Avgrensning av Middelhavs.
omradet
OmrAdet vi skal dekke, er landene rundt Mid-
delhavets kyster, fra portugal og Spania i
vest, til lsrael og Syria i ost, f ra Nord_ltalia og
Jugoslavia i nord til bl.a. Marokko og Tunis'i
syd. Det eneste av landarealene som grenser
direkte til Middelhavet som ieg vit notOe
utenom i denne forbindelsen, blir stsrste_
p"ll9n av Libya og Egypt, der orkenen gAr
helt f rem til havet, og der vi fdr et helt aniet
preg enn hva vi forbinder med det mediter-
rane. Dette omrAdet ved Middelhavet har en
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spesiell klimakarakter som gjor at vi fdr et
seregent utvalg plantearter og spesielle
vegetasjonstyper som avviker tydelig fra alt
vi har lenger nord eller lenger syd, en helt
egen (floraregiono. I tillegg tar vi ogsA her
med noen av oygruppene i Ailanterhavet, _
Madeira og Kanarioyene, som riktignok har
en avvikende flora og vegetasjon, men dog
med.tydelige tikhetspunkter tit den egenilig
mediterrane.

NA kunne man forsoke d finne frem til hvil-
ke klimafaktorer som er de utslagsgivende
og lage et kart pA grunnlag av en eilei annen
komplisert klimasammenheng, en eller
annen klimaformel, for A fA en avgrensning
eller def inisjon. Enklere for oss er det A ta ui
gangspunkt direkte i botanikken, i plantene
som reagerer pd denne summen av forskjel_
lige klimaforhotd. Utbredetsen - vittvoksLn-
de og dyrket - av oliventreet (Otea euro-
paeal (forsiden) gjengir svert godt hva vi ten_
ker pA med Middelhavslandene botanisk
sett, og denne arten benyttes gjerne som

Figur 1. Utbredelsen av oliventreel i Middelhavs-
omrddet. The distribution ot Olea europaea in tie
Mediterranean area.
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odefinisjonsartenD fremfor noen annen for
den mediterrane floraregionen. Dens utbre'
delse (fig. 'l) faller stort sett sammen med
grensen for en middeltemperatur pA + 3'C i
ialdeste vintermAned, og derfor er den ogsd
begrenset oppad i fjellene til ca. 600-800 m

o.h-. Lignende utbredelse, men med enkelte
luker, finner vi hos endel andre otypisk medi-

terraneD arter: steineik (Quercus ilex), ker'
meseik (Q. coccifera), pinje (Pinus pinea) og

afeppofuru (P. halepensis/. Samlet vil disse
artenes utbredelse kunne gi en tAlelig bra

botanisk avgrensning av Middelhavsregi-
onen, ndr man da ikke regner med Atlanter'
havsoyene, hvor disse treslagene stort sett
mangler.

Middelhavsklimaet
Klimaet har jeg allerede antydet som 6n av

de grunnleggende Arsakene til det spesielle
preget vi fAr pA plantelivet. Middelhavskli'
maet har varme og torre somre, og milde og

fuktige vintre. Omkring 4/5 av nedboren faller
i vinterminedene. NAr vi sA samtidig har
temperaturmaksimum sommerstid, blir det

tydelig at vi fAr nedbsrsunderskudd og tsrke
i sommerhalvAret. Og vegetasionsutviklingen
folger klimaet. Allerede i desember'januar
kan man se blomstrende mandeltrar, apri-

kostrar og ferskentrar, foruten en del tid-
lige knoll- og lokvekster. I mars blomstrer
mlnnaask (Fraxinus ornus) og mastikstreet
(Pistacia rentiscus). Gradvis stigende temqe
ratur kombinert med tilstrekkelig jordfuktig'
het medforer flere og flere urteaktige planter

i blomst, og fra slutten av mars til ca. midten
av mai er blomstringen pA det hoyeste' Sene
re gAr det tilbake, og det kommer ikke sA

melet nytt til fordi tsrketiden begynner A

gjoie seg gjeldende. I slutten av september
setter gjerne hostregnet inn, og dermed be'
gynner-sA smAtt en ny vegetasjonsutvikling'
Hsstblomstrende trar og busker, som johan-

nesbrsdtreel (Ceratonia siliqua) og iordbar-
Veel (Arbutus unedo) kommer i blomst' like
sA en rekke hsstblomstrende lokplanter'
Denne drrsrytmen fAr selvfolgelig konsekven'
ser for botanikeren som vil fi med seg mest
mulig ved et bessk i et Middelhavsland:
mars-, april og forste del av mai er normalt
den mest gunstige tiden for et besok, - men

noe vil man forsAvidt alltid kunne finne' Var
i den forbindelse oppmerksom pA at der det
kommer hsye fjell til, mA man komme atskil'
lige mAneder senere hvis man ikke skal bli
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mstt bare av restene etter fjorArets plante-

dekke eller kanskje til og med av sne.
Selv om det er mange fellestrekk innen

dette vidstrakte omrAdet og et visst utvalg
plantearter som f innes utbredt over det hele,

er det ogsA tydelige regionale variasioner'
serlig en tydelig ssUvest'forskjell. I sst er

klimaet mer kontinentalt, med varmere

somre og kaldere vintre, og et generelt sett
tstrcte preg. I vest har vi et mer oseanisk kli'
mapreg, og til dels innslag av plantearter fra
Vest-Europas kyststrok i vegetasjonen.

Generelt om floraen
Antall arter av hoyere planter i omrAdet er

altsA et sted omkring 20.000' Angivelsene
varierer meget f ra kilde til kilde, fordi det ofte
er pAfallende uklarhet i artsavgrensning' De

som arbeider lokalt, har ofte en tendens til A
ville oppfatte de lokale taxa som egne, full-

verdige arter. Det rikeste omrAdet, sett i rela'

slon 1it stsrrelsen, er Hellas inklusive de

egeiske oyene, - det oppgis gjerne et arts-

tatt pa mer enn 5.500 arter blomsterplanter
fra dette relativt begrensede omrAdet' Spa'
nia og Portugal (med sitt vesentlig storre
arealLr heller ikke borte, med ca.7.500 arter

blomsterPlanter.
Til forskjell fra hva vi er vant med i Skandi-

navia, finner vi en forholdsvis hoy andel

endemismer, altsdr plantearter med totalut-
bredelse bare innen MiddelhavsomrAdet eller

- oftest - en begrenset del av Middelhavs'
omrAdet. Det dreier seg totalt sett om flere
tusen endemiske arter, og bare av endemiske
plantes/ekter har vi mer enn 200, med Cistus-
slekten som kan hende den viktigste og best

kjente. Grunnen til denne rikdommen pA

endemiske plantearter finner vi i en lang his'
torie uten alvorlige katastrofale klimahendel'
ser (som istider), og i isolasjon og lokal arts-

dannelse innen mindre geografiske omrider'
Spesielt pA ayer som Sicilia, Sardinia, Kor-

slt a og Mallorca finner vi mange slike ende-

miske arter, men ogsA isolerte, hoye fjell'
f.eks. i Hellas, kan oppvise hoye tall'

Menneskets betydning for
plantelivet
Hva virker si inn pd plantedekket ved siden
av klimaet? Jordsmonn er selvfolgelig av en

viss betydning, - men kanskje ikke sA stor
som vi er vant til hjemmefra. En annen faktor
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av vesentlig storre betydning er mennesket.
Middelhavstandene bte befolket tidtig i men-
nesl(ehetens historie. I forhistorisk tid dek-
ket eviggronne skoger det meste av omr6det,
og helt opp til middelalderen fantes det bety-
delige arealer med naturlig skog. Dette kan
vere vanskelig A forstA i dag nAr landskapet
stAr frem som en mosaikk avdyrkede partier,
avbeitede steppeomrAder, nakent fjell meo
spredte furutrer, smAkratt og mer eller
mindre gold steinorken. Ved siden av opp-
dyrkning har avskogning pA grunn av behov
for trevirke og brensel vert det viktigste.
Sterk beiting, serlig av geiter, har hindret
gjenvekst. Derved er jorden mange steder
blitt utsatt for bortvaskning, de fruktbare la_
gene er skyllet bort, og erosjon har satt inn.
Selv om man holder skogrydning og beiting
borte, vil det derfor i dag ofte ikke lenger
vere mulig d gjenskape tidtigere tiders skbg
slike steder. I stedet for de naturlige evig_
gronne skogene finner man derfor idag gjer_
ne mer eller mindre degraderte plantesim-
funn, det vi kaller maquis eller garrigue, eller
enda sterkere grad av pAvirkning, til nakne,
steppelignende vegetasjonstyper, _ foruten
selvfolgelig betydelige arealer med dvrket
land.

Odeleggelsen av de naturlige skogene gjor
seg forst og fremst gjeldende sorn en e-nd-
nng av vegetasjons- og landskapsbildet, i

mindre grad har det vert snakk om utryddel_
se av arter. Samtidig mA man imidlertid mer_
ke seg at en liste over truede og sArbare
plantearter i Europa i i hoy grad vil komme til
A inneholde arter spesielle for Middelhavs_
landene.

Hovedtyper av vegetasjon
La oss nA ta en liten rundtur gjennom del
mediterrane landskapet og se litt pA hoved.
trekk i vegetasjonen og hva slags planter vi
mater. Innen hver av hovedtypene eviggronn
skog, maquis, garrigue osv. finner vi mlnge
arter. Ofte er det pAfallende like vegetatiie
bygningstrekk A se hos plantene, uansett
deres familietilhorighet: f.eks. eviggronne
busker og tr@r, som samtidig er xerofyttisk
bygget,. attsA med tydetig torketitpasning til
det periodevis torre klimaet, i form av tylke,
leraktige blad, smA bladarealer osv. tjette.
som vi betegner som konvergens, kan av og
til gjore det direkte vansketig d faststA hvii-
ken busk vi har for oss nAr den ikke blomst_
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rer, fordi de er sA styggelig like i de vegeta-
tive karakterene.

Vi kan begynne rundturen med det vi kaller
en Ceratonia-Olea-skog. Den aller lavestlig-
gende og varmeste sonen ved Middelhavs-
kysten huser rester av en vegetasjonstype
som er kjennetegnet av et lite utvalg spesiel-
le treslag: oliven, - ikke i form av den dyrke_
de varieteten, med hoy stamme og spiselige
frukter, men som en mer lavvokst, buskfor-
met og viftvoksende utgave av arten, Olea
europaea var. sy/vesfrls,. videre johannes-
bradtre (Ce ra ton i a s i I i q u a), mastikstre p i s ta_
cia lentiscus) og den ene av Europas to vilt_
voksende palmer, dvergpalmen (Chamaerops
humilis).

Slik Ceratoma-skog, hvis vi i det hele tatt
kan kalle den det, er og har.vart av noksd be-
grenset utbredelse. Viktigere har verl evig-
gronn eikeskog. Rundt Middelhavet vokser
flere arter av eviggronn eik med tykke, blan-
ke, leraktige blad, gjerne med noe skarpe
tenner i randen d la kristtorn. Den viktigste
heter da ogsd Quercus ilex, eller pA norsk
steineik. Slike skoger hadde tidligere stor ut_
bredelse i Middelhavslandene; i dag er det
bare forsvinnende fA rester tilbake. Men bl.a.
i avsides og utilgjengelige strok i det sydlige
Portugal kan man fortsatt finne relatift vi-d-
strakte steineik-skoger i naturtilstand (fig.
2A).

I stedet for eikeskogene finner vi sekun-
dervegetasjon i form av degradert plante_
dekke dominert av busker og spredte enkelt-
trer. Vi kan fsrst ta for oss maquis eller
macchia. Dette er en svert karakteristisk og
vanlig vegetasjonstype i Middelhavslandi-
skapet, med en rekke forskjellige utformin-
ger og samfunn i ulike land. Maquisen er en
tett, ofte nesten ugjennomtrengelig kratt.
vegetasjon, 11/z-2 meler eller hoyere (f ig. 2B),
fremfor noe kjennetegnet ved meget av Cii-
fus-kratt, av ulike arter av slekten Cisfus av
solrosefamilien. De ulike deler av det medi-
terrane omrddet har sine egne arter slik at
man nok kan ha et visst holdepunkt der nAr
man skal gjette pd hva man ser, ellers er det
snakk om sdvidt mange arter at det lett blir
noe forvirrende. De f leste er sterkt duftende.
pA grunn av utskillelse av en slags gummi el-
ler harpiks, et brunaktig, klebrig stoff som
96r under betegnelsen nladanumu. Dette har
anvendelse i parfymeindustrien og i medisi_
nen, og blir tradisjonelt oppsamlet ved at
man trekker en slags rive gjennom Cisfus-
krattet pA den varmeste tiden av dagen. Ved
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Figur 2. Vegetasjon i MiddelhavsomrAdet. A. Skog

av steineik (Quercus i/ex). Serra da Arabida' SV'

Portugal. B. I maquis'en kan man gjemme seg!

Rastel d'Agay, C6te d'Azur, Frankrike. C. Garrigue
i det vestlige Portugal. D. Nakne, overbeitede ds-

sider. Nord for Grasse, COte d'Azur, Frankrike.
Vegetation in the Mediteftanean area. A. Quer-

cus ilex forcst at Serra da Arrabida, SW Pottugal.
B. Maquis at Raste/ d'Agay, COte d'Azur, France'

C. Garrigue in Western Portugal. D. Overgrazed
hittsides notth of Grasse, COte d'Azur' France.

siden av Clstus-artene ser vi en rekke andre

busker, - ofte stikkende: trelyng (Erica arbo
rea), myft (Myrtus communis), Rhamnus ala'

teius,' kermeseik (Quercus coccifera) m'll',
foruten ulike (gjerne gulblomstrende) erte-

busker. lmellom buskene snor det seg slyng'
planter, f.eks. Smilax aspera av liljefamilien'
slik at det hele kan bli et nesten ugjennom'
trengelig kratt. Enkelttrar av korkeik (Quer
cusiuber), jordbertreet (Arbutus unedo) og
trelyng (Erica arboreal stir spredt, dessuten
gieine noen f urutrer, og da helst aleppofuru
(i,irus halepensis), i mindre grad strandfuru
P. maritima). Vi f inner relativt lite undervege-
tasjon i maquisen.

NAr vi nd gdr f ra maquisen og over til neste

trinn i denne degradasjonsserien, garriguen'
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og lurer pA hva som er forskjellen, kan vi

huske pA at (maquisD ble benyttet om den

franske motstandsbevegelsen under krigen'
Man skulle altsA kunne gjemme seg i maqui-

senl
Garrigue er en mer lawokst vegetasjons-

type (f ig. 2C), omkring 1/z meler hoy eller noe

mer, og mer Apen enn en maquis er. Man ser

langt rier av naken iord, stein og sand. Til d
veie et degradasjonsprodukt og forsAvidt en
usdelagt, vegetasjonstype, restene ettel el-
gang skogkledte skrAninger ut mot Middel-

havet, er den utrolig morsom og interessant
botanisk! Men gleden ved A vandre omkring i

en garrigue er avhengig av at man er der til
retitidsbunxt. I og med sin Apenhet er den i

hoyere grad utsatt for sol, vind og tsrke enn

de mer skyggefulle plantesamfunnene, og

blir tidlig brunsvidd og mindre tillokkende'
Garrigue er en viktig mediterran vegeta'

sjonstype, noe som gjenspeiles i at den har

sA mange forskjellige navn i de ulike deler av

omrAdet: matorral eller tomillares i Spania,
phrygana i Hellas, batha i lsrael. Store om-

rdder dekkes av en slik lawokst krattvegeta'
sjon. I en garrigue f inner vi vanligvis et meget

hoyt antall arter, en blandet flora av vakkert
blomstrende busker og urter, f lerArige og ett-

Arige. NAr man skal vise bilder fra en medi-
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terran garrigue, md man bare beklage at tryk-
keteknikken ikke er kommet s6 langt at man
kan supplere synsinntrykkene med duft. for-
di den sterke duften av de mange aromaiiske
leppeblomstrede, kurvplanter m.m. sA abso-
lutt hsrer med i helhetsbildet av en slik garri_
gue. Duften av rosmarin, lavendel. tihian
m.ff. som balger om et solvarmt garrigue_
landskap hsrer med til minner man Oere,
lenge med seg. Blant de tallrike mer lavvoks_
te planteartene kan vi her bare antyde de
mange vakrelak- og knollplanter, bAde innen
liljefamilien og serlig i form av orkid6er.
med viktige slekter som Orchrs, Dactytorhi-
za, Serapias og Ophrys. Serlig innen kors_
blomst-, erteblomst- og kurvplantefamiliene
er det massevis av ettdrige, riktig noe for nfrr-
merkesamlerner blant floristene, men ofte
vanskelige fordi det er sA mange arter i hver
slekt.

Ved enda sterkere menneskelig pAvirk_
ning, sterkt beitepress og mer erosjon, blir
resultatet mer eller mindre naken jord med
spredte beitetdlende arter i en engaktig eller
steppeaktig vegetasjon (fig. 2D). nspnoAe_
/us-liljer og andre planter som ikke beites
stAr i blanding med tisiler og andre stikken-
de, beitetAlende arter. EttArige arter er kan_
skje vel sA viktige her som i en maquis eller
en garrigue.

SA langt har vi bare oppholdt oss i de lave.
religgende omrAdene. Oppover i fjellene blir
det. mer av duneik (euercus pubescens) og
andre lsvfellende treslag, noe hoyere ogs5
bok, mens vi enda hayere ogsA f6r barskog.
Som regel kan vi alts6 se en tydelig sonerin!,
uten at jeg vil komme inn p6 det her, fordi Oet
er store regionale forskjeller innen dette
store og varierte omrAdet. Vi finner som
nevnt ofte hoy endemisme-prosenl og helt
spesielle vegetasjonsforhold i fjellomrAdene,
fordi fjellpartier ofte virker som (oyerD evolu_
sjonsmessig, med langvarig isolasjon og
mulighet for artsdannelse.
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Konvergens i Mallorcas flora

Convergence in the flora of Mallorca

Olav Giarevoll

Universitetet i Trondheim
Museet
Botanisk avdeling
7000 Trondheim

Jeg velger A starte med en opplevelse noen

ariitoare i tiden da jeg sto sammen med en

gruppe ikke-botanikere foran en 2'3 m hoy

laktusliknende Euphorbia iAfrika. Min bota-

niske autoritet sto en stund i fare da jeg for'

talte at dette slett ikke var noen kaktus, men

en ner slektning av julestjerne! Fsrst etter

en liten forelesning om konvergens og et risp

av lommekniven som f ikk melkesaft til 6 piple

fram, ble autoriteten gjenopprettet og trolig
ogsA styrket. Du verden sA mye rart det er i

denne verden!
Fsrste gang jeg sto ute pA Formentorklip-

pene pdr Mallorca og sA pA de puteformete
plantene som dominerte landskapet, mA jeg

iitsta at ieg var fullstendig i villrede' Det var

fsr blomstiingstid og blad var det ogsA lite

av. Likevel kunne man ane, bl.a. ut fra nyan-

ser i fargen, at det var f lere arter. Noe senere

lerte jeg at dette som sA sA likt ut, horte

hjemme-i sA forskjellige familier som korg-
piantefam., erteplantefam., leppeblomstfam'
og trollheggfam.

Konvergens er en ytre likhet mellom arter

som systematisk kan stA hverandre fjernt,

men som viser en morfologisk likartet tilpas-
ning til analoge livsbetingelser. Konverg.ens

er riest utviklet i ekstreme miljoer' Kiemiske

faktorer kan forArsake konvergens, f'eks' hoy

saltholdighet, men forst og fremst forbinder
man nok konvergens med ekstreme klimafor'
hold.

Vi kienner konvergens fra vAr egen flora'
De lange trinne bladene hos fjoresaulauk
(Trigloihin maritima), strandkjempe (Plan-

k,a-o maritimal og fjsrekoll (Armeria mari'

titd er svert sA like. lvdre alpine og arktis-
ke omrdder moter vi tueformen som eksem-
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pef pA konvergens (Draba, Silene, Saxifraga,
'Potentilla, 

Oxytropis, Diapensia, Artemisia)'

I de omrAder der man har den mediterrane
klimatype, er konvergens et meget iaynelal
lende 

-fenomen. 
Det gjelder fem omrdder,

Middelhavsregionen, California, Sentral-

Chile, KapplanOet og Sor-Australia, det vil si

at klimatypen har en meget disjunkt utbre-

delse. Som man kunne vente, er det iloris-
tiske slektskap mellom omrAdene meget lite'

Likevel moter man en vegetasjon som ser

svert lik ut, en alltidgronn skog- og busk'
vegetasjon. Den sklerexeromorfe bygning
ooinineier. Bladene er smA, leraktige, med

tykk epidermis, velutviklet kutikula med lakk-

eller voksovertrekk, f lercellet pallisadevev og

nedsenkete spalteApninger. I betydelig ut-

strekning forekommer det ericoide blad og

skudd mLd reduserte blad eller uten' Miljolik-

heten i de fem omrAdene hat laft til en utvik'

ling av vekstformlikheter helt uavhengig av

dei taxonomiske evolusjon. Middelhavskli-
maet er sarpreget ved at det er sommertsrke
og vinterregn. Den kritiske tid for middel'
hivsplantene er sommeren. Da stAr de over-

for samme situasjon som orkenplantene'
men ti lpasningen er f orskiellig' @rkenplante'

ne har et gruntliggende rotsystem' NAr reg-

net kommer, skjer det en meget hurtig utvik-

ling av de assimilerende organer fordi tem-
peiaturforholdene ogsA er gunstige' Nir tsr-

ken kommer, kvitter de seg med bladene'
For middelhavsplantene er situasjonen

den at nAr temperaturen er fordelaktig for

vekst, er det mangel pA vann' NAr vinterreg-

net kommer, er temperaturen lav og vekstvil-

kArene av den grunn dArlige' Den gode vekst-

perioden fdr man om vAren mens iorda fort-
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satt er fuktig av vinterregn og temperaturen
samtidig relativt hoy. Skal man peke pd den
beste tiden for ekskursjon til Mallorca, vil det
vere slutten av april og de 2-3 forste ukene
av mai, med andre ord en kort periode.

Nd er temperaturen sjelden sA lav eller s6
hay at den helt hindrer fotosyntesen. Den
foregdr om vinteren nAr det er fuktighet nok
og ogsA om sommeren, men da med den ut-
merkete regulering som ligger i sklerofylli og
ved at et dyptgAende rotsystem er vanlig hos
de mediterrane planter. Solid kutikula og ned-
senkete spaltedpninger reduserer fordamp-
ningen og smd blad er mindre utsatt for over-
oppheting enn store. Systemet med alltid-
granne sklerofylle blad er en ideell tilpasning
til det mediterrane klima.

Bladlikheten er meget stor. Det ericoide
blad forekommer i en rekke slekter, Rosmari-
nus, Hypericum, Cistus, Daphne, Santolina,
Rhamnus og flere andre. Myrtebladet er en
annen meget vanlig form. Steineik (euercus
ilex) har blad som er svert lik kristtornbla_

Figur 2. Noen planter pA Formentor_halvoya. A.
Astragalus balearicus. B. Launaea cervicoriis. C.
Teucrium subspinosum. D. Smitax aspeta.

Some plants in the Formentor peninsuta. A.
Astragalus balearicus. B. Launaea cervicornis. C.
Teucrium subspinosum. D. Smilax aspera.

Figur'1. Putelandskap pA Formentor-halvoya, Mal.
forca. Liljen er Asphodelus microcatpus.

Landscape in the Formentor peninsula, Mailor_
ca. The /i/y ls Asphodelus microcarous.

dene. De alltidgronne plantene har som sagt
tilpasset seg klimaet pd en utmerket mAte,
men er utsatt for beitepress til enhver tid.
Man kan vel si at de evolusjonsmessig har
mott dette pd to mAter, og igjen ser man
konvergensen. Enhver som har vert i Middel-
havslandene vet at det er svert mange aro-
matiske arter. Det gjelder ogsA arter med
sklerofylle blad. Mange arter har blad som
smaker vondt og/eller er giftige. Den andre
mAten er utviklingen av pigger. Steineik og
kristtorn er nevnt. Rhamnus tudovici-satvi-
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torls er et annet ekse,mpel' Arter med as,simi-

lerende stengel har ofte blad omdannet til
lorner (Ulex, AsParagus).

La oss vende tilbake til Formentor'klip-
pene (figur 1) og andre tilsvarende sterkt
eksponerte voksesteder med puteplanter
som et dominerende innslag.

De framherskende skologiske faktorene
her er torke, lys, vind og beiting. De mest ut-
pregete puteplantene er Anthyllis fulgurans,
Astragalus balearicus (figur 2 Al, Teucrium
subspi nosu m (f igur 2 Cl og Lau naea cervicor'
nls (Asteraceae) (figur 2 B). Det er verdt A

merke seg at alle f ire er endemiske. De viser
alle xeromorfe bygningstrekk, bladene er
smA og rotsystemet dyptgAende. Samtlige er
sterkt piggete og fullstendig motstandsdyk-
tige mot beiting. Man mA kunne gA ut fra at
disse artene har gjennomgAtt en konvergent
utvikling.

I tillegg til disse typiske puteplantene er

det flere andre arter som i det samme miljo
danner tilsvarende puter, men som pA be'

skyttete steder har mer normal skuddbyg-
ning. Smilax aspera (Liliaceae\ (figur 2 D) er
en forvedet slyngplante som pd de eksponer-
te klippene danner kompakte piggtrAdputer.
Den endemiske Genisfa lucida danner like'
ledes store piggete puter. Nok et eksempel
er Rhamnus lycioides som ogsA er tornet.

Videre kan nevnes Buxus balearicus,
Hypericum balearicum, Pistacia /entiscus
(Anacardiaceae) og Phillyrea angustif olia
(Oleaceae), ja, selv oliven opptrer i puteform
pA de eksponerte klipper. Mange av de nevn'
te artene kommer igjen i fjellet ovenfor skog-
grensen der miljoet tilsvarer det man har pA

kystklippene.
Man ser altsA at puteformen opptrer uav-

hengig av taxonomisk slektskap. I den medi'
terrane klimatypen setter stressende miljo-
faktorer som sommerlarke, hoye tempera-
turer og beitetrykk, sterke begrensninger for
planteveksten. Den samlede virkning av dis-
se har fort til den konvergens som serpreger
den mediterrane flora.
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Det dufter ved Middefhavet!
Om noen krydderplanter fra MiddelhavsomrAdet

Some Mediterranean spices

Liv Borgen

Botanisk hage og museum
Universitetet i Oslo
Trondheimsvn.23 B
0562 Oslo 5

Alle Syden-turister burde unne seg fornoyel-
sen av A oppsoke de lokale markedene og gA
pA oppdagelsesreise blant frukt, bar, grdin-
saker og krydder (fig. 1). tkke minst er kryd-
derurtene fascinerende ved slike torg-besok.
Utvalget er sd mye storre enn hjemme, og fra

bukettene, posene og krukkene strommer
det eksotiske dufter.

For en botaniker er det vel sd spennende A
treffe pA de samme plantene viltvoksende.
NAr salvie, rosmarin, timian og oregano opp-
trer i massebestand i maquisen, kan vi kjen-
ne duften milevidt omkring. Ved siden av
Clsfus-kratt og myrt (Myrtus communis L) er
det nettopp disse som setter sitt duftpreg pA
vegetasjonen ved Middelhavet. Og nAr de
blomstrer om vAren og forsommeren, er ogsA
fargeprakten et syn verdt.

Bruken av krydderplanter kjenner vi til fra
fsrhistorisk tid. Mange er nevnt i de aller
eldste skriftlige opptegnelser om planter,
bl.a. fra Mesopotamia for ca. 6000 6r siden.
Denne tidlige, skrifilige oppmerksomheten
skyldes riktignok ikke krydderbruken, men
plantenes medisinske anvendelighet. Nes-
ten alle vAre krydderplanter er gamle medi-
sinplanter.

Bruken som krydder var ofte sekundar i
oldtiden, men ikke uvesenilig. Oppbevaring
av mat var vanskelig, og vi md ha lov til d tro
at i oldtidens kjokken ble det, i hvert fall av
og til, brukt rikelig med krydder for regelrett
6 drukne smaken av harskt eller lettere be-
dervet kjott. Enkette krydder kan i tiilegg hjet-
pe til a konservere maten og hindre vekst av
sopp og bakterier. Samtidig bevirker krydder
ofte at maten blir lettere fordayelig. Derfor
var det kanskje ikke sd rart at synet p6 hva
som var medisin og hva som var rent krydder
Ilal over i hverandre gjennom hele oldtiden.
middelalderen og langt inn i nyere tid.

Foruten d gi duft og smak til maten, lette
fordoyelsen og virke positivt p6 kropp og
sinn, trodde folk at bruk av urter beskyttei

Figur 1. Markedet i Funchal, Madeira. Foto: A.
Tjom.

Market in Funchal, Madeira. photo: g. Tjom.
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mot trolldom. Dertil kom troen pA de mange
afrodisiaka eller kjerlighetsurter. BAde per-

sille, lopstikke, salvie og basilikum ble brukt
for A bedre pA kjerlighetslivet.

Det var i stor grad munkene som forvaltet
kunnskapen om krydder- og legeplantene og
brakte den videre til folk. I Salerno-skolen i

Nord-ltalia fra ca. Ar 600 gikk munker fra hele
Europa i lere. Dansken Henrik Harpestreng
(d. 12441 dro dit og skrev en urtebok, Liber
Herbarum, den eneste nordiske i sitt slag.

Det var ellers en dyd av nodvendighet at
folkene rundt Middelhavet fant fram til hjem-
lige urter d smaksette maten med. Pepper og
andre eksotiske krydder var bdde dyre og
vanskelige A fd tak i, ja, nermest en uopp-
nAelig luksus for folk f lest.

Utvalget av krydder og andre velduftende
planter i MiddelhavsomrAdet er stort. Det
dryss jeg her vil presentere, er bare ment
som en appetitt-vekker for videre lesning om
emnet, men jeg gjor oppmerksom pA at direk-
te litteratur-henvisninger bare i liten grad blir
gitt. Alle plantene som omtales tilhorer
leppeblomstfamilien - den familien som
Europa inneholder f lest krydderplanter.

Salvie - krydder og livseleksir
Salvien er en halvbusk med smalt avlange,
grAf iltete blad og lyst f iolette blomster (f ig.2)
og har en viss prydverdi. Den trives i torr,
sandholdig jord pd et lunt og solrikt sted og
er f lerArig, men ikke alltid hardfsr i vArt land.
Fra gammelt av er den symbol pA huslighet'
og det sies at der hvor den trives i hagen, er

det kvinnene som regjerer i huset.

Som kulturplante er den utbredt over hele
verden. Men den horer hjemme i maquisen i

de lsrre skrAningene ved Middelhavet, visst-
nok opprinnelig bare i Spania, S'Frankrike og
det vestlige Balkan. Derfra er den spredt i

kultur og har etablert seg i hele Sor'Europa,
det sorlige Mellom-Europa og Lilleasia. OgsA
i Norge opptrer den stundom forvillet fra
hager.

I middelalderen ble den brukt til te, vin,
syltetoy, brod, ost, stek, polser og sylte. Den

forsvarer stadig sin plass i kjokkenet, forst
og fremst som krydder i kalkunfyll og pA fet
fisk som makrell og Al.

Navnet gdr tilbake til Plinius (d. 79) og
kommer av latin, sa/us eller sa/vus, som be-

tyr helsebringende (jfr. vAr bruk av ordet
salve). Det fulle latinske navnet er Salvia ofti'
cinalis L. Artsepitelet officinalls blir ofte
brukt om planter som var officinelle, hvilket
vil si at de etter loven skulle fores av apote-
kene. Som legeplante har salvien utspilt sin
rolle, men den fsres fortsatt av mange apo-
tek og er en etterspurt te'Plante.

Tidligere hadde salvien en ganske enestA-
ende posisjon som legeplante, og det ble
sagt at daglig bruk ga, om ikke evig, sA i

hvert fall et langt og sunt liv. I Salerno-
skolens boker sto A lese: aHvorfor skal men-

nesket da nAr det vokser salvie i hagen?' Og

salige Henrik Harpestreng anbefalte a starte
dagen med et glass vin med salvie pA fasten-
de hjerte. Det skulle drive alt urent ut av krop-
pen.

Rosmarin - god i maten og
bra for hukommelsen
Navnet kommet f ra <ros marisn og betyr sjo-
sproyt eller dugg fra havet. Den trives ogsA
best og fAr best duft og smak nAr den vokser
ner havet. Utbredelsen strekker seg fra Por-

tugal til Balkan. Der vokser den i torre, bratte
skrAninger ned mot Middelhavet. Den opptrer
ofte i store mengder i maquisen, si store at

den enkelte steder er blitt sanket til brensel.
De lyseblA blomstene kan dekke den evig-

gronne busken fullstendig (fig. 3). I Middel-
havsomrAdet kan den bli opptil 2 m hoy' Den

er ikke hardlar hos oss og kan bare dyrkes
som en puslete, ettArig plante pd friland og
mA eventuelt overvintre innendsrs.

Det er de smale, leraktige bladene med
innrullet rand som brukes til krydder' De inne-
holder eterisk rosmarinolje og et bitterstoff.
Ved torking forflyktiger bitterstoffet, slik atFigur 2. Salvie.
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Timian - hoyt verdsatt av bide
folk og bier
Alle Thymus-artene er aromatiske og kan
blukes som krydder. Det gjetder ogsd vAre
hjemf ige: bakketimian (T. pulegioideil, norsk_
timian (7. praecox)og tanatimian (7. serpyt-
/arn ssp. tanaensis). Men ingen overgAr den
mediterrane slektningen, T. vulgaris L. Den
har vert dyrket og brukt som medisin og
krydder fra oldtiden og ble hoyt verdsatt av
bl.a. Theofrastos (d. 287 t.Kr.) og Vergit (d. 19
f.Kr.).

Denne halvbusken (fig. 4) er titen (20_30
cm hay), kompakt og grAbladet. Den bloms_
tret i april-juni med rosa eller hvite blomster
som sitter i kranser samlet i hoder, der de
nedre kransene blir noe adskilt tra de svre-
Bladene er smalt lansettformet og tett kjer_
telprikket.

Timianen horer hjemme i maquisen , pAtar_
re klipper og bakker, pA kalkrik grunn eller
leire. Utbredelsen er vestmediterran, fra Spa-
nia til ltalia i nord og i Marokko i sor. Lenger
ost og i Europa lor avrig er den bare dyrk-et.
Hos oss md den ofte dyrkes som ettdiig da
hardforheten er begrenset. Best i sd mdie er
sortsgruppen vintertim ian.

Som krydder har timian aldri gAtt av moten.
Fegri (1966) kailer tike godt teppebtomst_
familien for timianfamilien, for biant dens
r_nange krydderplanter er ingen bedre kjent.
Alle bruker timian i ertesuppen, men bruks-
omrAdet er langt videre og omfatter bAde

smaken pd torket og frisk rosmarin blir for_
skjellig. Krydderet kan brukes til mye: fAre_
stek, lammekoteletter, gryteretter, fet fisk,
flesk og annet svinekjatt, kalvekjatt, gronn-
saker, fjerkre og vilt. Men det mA brukes
med forsiktighet, for det er sterkt og aroma_
tisk.

Ogsd rosmarinen var officinell og berer
det botaniske navnet Rosmarinus ofiicinatis
L. I middelalderen ble navnet mistolket, og
den ble jomfru Marias plante, omspunnet av
legender og sagn. Munkene dyrket den i stor
stil, og den inngdr i planen over den eldste
kjente klosterhage i Europa, St. Gallen r

Sveits. Som legeplante var den nesten like
ettertraktet som salvie og ble brukt mot ner
sagt hva som helst. I hele Europa var det van_
lig d desinfisere og luftrense verelsene med
den.

Rosmarinolje framstilles i dag industrielt
og inngdr i de moderne spray-luftrenserne.
Oljen er ogsA en viktig bestanddel av s6pe
og kosmetikk, bl.a. Eau de Cologne. Rosma_
rin er heller ikke ute av bildet som medisin_
plante. Den inngAr i enkelte hostesafter.

Rosmarin var trofasthetens og vennska-
pets symbol og har hatt ry for d styrke hu_
kommelsen. I Hamlet sier Ofelia: uThat's
rosemary. lt is for rememberance.,
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kjottkaker, raspeballer, polser, gryteretter'
lever og annen innmat, og - ikke minst -
sild. Mye timian gikk tidligere med ved spe'
king og salting av kjott, for timian setter bade
smak pA kjottet og giar det mer holdbart.
Timianbedet var derfor blant de stsrste i

kjskkenhagen (jfr. Leth 1973). I Middelhavs-
omrAdet bruker de dessuten timian ved tor-
king av frukt som svisker og fiken.

Timianens eteriske oljer inneholder smaks'
stoffet thymol. Det har vert brukt medisinsk
ved fordoyelsesbesver. Det har ogsA en

anerkjent antiseptisk og slimlosende virk-
ning og inngdr fortsatt i hostesaft, pastiller,
tannpasta og munnvann. I gamle dager ble
timian, i likhet med rosmarin, brukt til A luft'
rense v@relsene og horte med blant strs-
plantene som folk brukte pA gulvene for d

hjelpe pA lukten. Sammen med rosmarin og
einer ble timian lagt pA varm ovn hos folk
med pustebesv@r og var en hoyt verdsatt
rokelsesplante. Slektsnavnet, som er av

gresk opprinnelse (etter Aristoteles d. 322

f.Kr.), betyr rett og slett rokelse.
Timian var symbolet pa mot. De gamle gre-

kere brukte den som offerplante til Afrodite'
kjerlighetens gudinne. I Norden ble den an-

sett for A vere de underjordiskes yndlings'
mat.

OgsA biene setter pris pA timian. Alle arte-
ne er fortreffelige honningplanter og gir en

msrk, sterkt aromatisk honning' Mest be'
romt er honningen fra Hymetosberget i Hel-

las der timian-arter gror i store mengder.

Oregano - mangfoldig salgsvare
med rotter i antikken
Kung, Orlganum vulgare L., har lang tradi-
sjon som krydder, farge, te'og medisinplante
i vArt land og er samtidig en av de fA interna'
sjonalt anerkjente krydderplanter i vAr flora.

Slekten er artsrik, med 38 arter og en rekke
underarter (letswaart 1980). Hele 70% av dis'
se vokser i det ostlige MiddelhavsomrAdet,
mange i ytterst begrensete geografiske om'
rAder: en enkelt ay eller et enkelt fiell (ende-

mismer). Bare kungen har et mye videre ut-

bredelsesomrdde: fra Azorene i vest til Tai-

wan i ost og fra N-Afrika i ssr til Ofoten i

Nord-Norge. Arten er splittet i en rekke under'
arter. VAr fsres til ssP. vulgare.

Siden oldtiden har Orignanum'artene blitt
brukt medisinsk, og deres ry som trolldoms-
planter var stort. lkke minst gjaldt dette kun-
gen, som i folge de gamle grekere ville gi god
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Figur 5. Kung.
Common marloram.

helse, klarhet i tankene og tilfredshet i hjer-

tet om man stadig luktet pA en kvist. Medi-

sinsk ble kung, i likhet med salvie og rosma'
rin, betraktet som et universalmiddel' Den

ble ogsi brukt til A fordrive moll og maur'
Medisinsk har den liten eller ingen betydning
i dag, men som krydder er populariteten sta-

dig stor.
kung (fig. 5) har en behagelig, sterk kryd'

derduft. Den vokser pAtarre, steinete steder,
i maquisen i Middelhavsomrddet og pd sor-

vendte berg hos oss. Vi kan hsste den ville
planten eller prove den som staude til pryd

og nytte i hagen. Den er hardfar, men krever

fu-ll sol og goOt drenert, gjerne kalkholdig
jord. Soroiei selges kulturformen e' Au reu m'

og' H u m i le' som PrydPlanter.
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Kung til krydder hsstes i knoppstadiet, og
det er bladene og de unge blomsterskuddene
som brukes. Anvendelsesmulighetene er
mange: ved nedlegging av sild og annen f isk,
i sylte, rull, polse, suppe, lapskaus og andre
kjatt- og gronnsakreiler, pizza, salat og blod-
mat. Hos oss var bruken til dels noe forskjel-
lig fra landsdet til tandsdet (jfr. Annemaita
Borgen 1973).

Ellers blir oregano (spansk) eller origano
(italiensk) gjerne ansett for A vere et spe!iett
italiensk krydder. For dette er pizza-krydderet
framfor noe, og pizzahar tusenirige tiadisjo-
ner i ltalia. ltalienerne bruker ogsA origano i

tomat-, spaghetti- og andre deigretter.
I spansktalende land er oregano det vik_

tigste krydderet ved tilberedning av asado,
grillkjott. Sausen som kjottet dynkes med
under tilberedningen, inneholder mange for-
skjellige urter, men den viktigste og nett
uunnvarlige er oregano.

Hele sju arter inngikk blant de klassiske
legeplantene som ble omtalt av urtebokfor.
fattere som Hippokrates (d. ca. 370 f.Kr.),
Theofrastos (d.2BZ f.Kr.) og Dioskorides (ca.
Kr. fodsel). I senere litteratur er opptil 15 aiter
blitt omtalt som medisin og/eller krydder_
planter (letswaart 1gg0). Handetsvareh kal-
les,.uansett art, oregano(marjoram i England)
og kan vare bdde kung, merian (O. maio-
rana), hybriden mellom disse, O. onites elier
O. syriacum. Ofte er handelsvaren en blan_

ding av flere arter. Det er derfor ikke rart at
smaken pA den kungen vi hoster selv og den
oreganoen vi kjaper hos kolonialkjopmannen
er forskjellig!

Andre arter omsettes dessuten pA de loka_
le markedene. letswaart (19g0)fant bAde dik-
tamnos (O. dictamnos), O. microphyllum, O.
onites og O. vulgare ssp. hirtum pd markedet
i Herakleon pA Kreta. Andre steder i Hellas
kan O. scabrum, O. compactum og O. flori-
bundum inngA i utvatget. Stik btirharkeds-
botanikken vanskelig, og det trengs kanskje
spesialister som letswaart for d finne ut iv
det hele. Men la oss ikke henge oss opp i
systematikken, men glede oss over mangtol-
det, bAde i naturen og pA torget
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Det mediterrane ltalia

The Mediterranean ltalY

Eli Fremstad

@koforsk
c/o Universitetet i Trondheim
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Botanisk avdeling
7000 Trondheim

For de f leste nordboere stAr vel ltalia som et

utpreget nmiddelhavslandn, men utstrekning
over ti breddegrader og vekslende topografi
gir en variasjon i klima, flora og vegetasjon
som gAr ut over det egentlig mediterrane.

Naturgrunnlaget
Topograf isk preges halvoya av Alpene i nord,

den brede senkningen rundt Po og fjellkjeden
Apenninene som loper som en ryggrad fra
sar for Posletta like ned til tAspissen i den

italienske stsvelen og ut pa Sicilia' Trass i lik
alder pA de to fjellkjedene (begge ble dannet
under den alpine fjellkiedefoldingen i ter-

tier), er de svert ulike i oppbygning og land-

former.
Klimatisk sett deles landet i to hovedsoner

(Pignatti 1980, 1982a): en mellom-europeisk

inernoral) sone og en mediterran' Alpene, As'

landskapet pA sorsiden av dem, Posletta og

omrAdet sor for den til overgangen mellom
provinsene Emilia Romagna og Toscana.pre-
ges av kontinentale, mellom-europeiske
iloraelementer og vegetasjonstyper eller ut-

gjor en overgangssone mellom Mellom-

Europa og det mediterrane ltalia' Dette be-

star folgelig av Mellom- og Sor'ltalia og

oyene Sicilia og Sardinia. PA grunn av hoyde-

forholdene har imidlertid store deler av disse
landsdelene en submediterran eller mediter-

ran-montan karakter.
Apenninene er ingen sammenhengende

rekke med fjelltopper, men et system av for
det meste avrundete, mykt formede rygger

og isolerte massiver med tallrike dalganger
iriellom. Hoydene er storre i ost ut mot Adri-
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aterhavet enn mot det Tyrrenske hav, noe

som gir relativt skarpere gradienter i klima
og vegetasjon pA ostsiden av halvoya. For'
revne fjellformer som i Alpene har en bare i

midtre deler av Apenninene, der Gran Sasso
d'ltalia ndr opp i vel 2900 m o.h. De f leste fjel-
lene er langt lavere.

Langsetter fjellkjeden er det stor variasjon
i bergarter; her finnes bl.a. kalk' og sand'
steiner og skifre (i nord), korallkalk (i midtre
del), leirskif re, granitt, gneis og porfyr (i sor)'

I tillegg kommer, serlig i Mellom-ltalia, vul'

kanske avleiringer (lava og tuff).
I det mediterrane ltalia kommer nedboren

om vinteren - og den kommer vestfra. Fol'
gelig fAr omrAdene vest for fjellkjeden noe

ioyere nedbsr enn sstsiden, henholdsvis ca'
800 og 500 mm i iret. Under de varme, torre
somrene torker de f leste elveleiene ut, iallfall
i lavlandet. I fjellet er det derimot vanlig med

1000-1500 mm nedbsr, og ienkelte strsk fal-
ler det sA mye som 2300 mm.

Vegetasionssoner
I ltalia synes det vere en sarlig klar sam'
menheng mellom klima og naturlig vegeta-
sjon, som demonstrert av kartene til Toma-

selli, Balduzzi og Filipello (1973) og Tomasel'
li (1970). Ser vi bort fra at dagens vegeta-
sjonsbilde er kulturbetinget eller kulturpAvir-
ket i meget sterk grad, kan de mediterrane
delene av ltalia fores til tre, evt. fire hoved-

typer av klimatisk betinget vegetasjon (kli-

maksvegetasjon, se f ig. 1)' derav tre skogs'
typer dominert av henholdsvis steineik
(Quercus i/exl, duneik (Q' pubescens/ og bok
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(Fagus sylvatica), samt samfunn over skog-
grensen. I Abruzzo, pA ostsiden av Apen-
ninene omlag midt i det mediterrane ltalia i

nord-sorlig retning, har en folgende hoyde'
sonering (Pedrotti 1982, Pignatti 1982a):

- Mediterran sone,0-600 m: eviggronn eike'
skog og buskvegetasjon, Arlig gjennom-

snittstemperatur PA 15 grader'

- Submediterran sone, 600-1500 m: lovfel'
lende eikeskog og andre varmekjere (ter'
mofile), sommergronne skogstyper, 11

grader.

- Montan sone, 1500-2200 m: bokeskog, S

grader.

- Alpin sone, over 220O m: alpine enger
m.m., 1 grad.

Sonene forskyves naturlig nok bAde mot
nord og sor etter som regionalklimaet for'
andres, men angis ogsA svert forskjellig av

ulike forfattere. LOdi (1935) trekker f.eks. svre
grense for de eviggronne eikeskogene sA lavl

som 200 m o.h. og angir generelt lavere gren'

ser enn de som angis her' Uoverensstemmel-
sen botanikere imellom ser i stor grad ut til A

skyldes den ulike vekt man legger pA isoler'
te, hoytliggende forekomster av de enkelte
vegetasjonstypene og pA tolkningen av rest'
bestander og ku lturutf orminger.

Eviggronn eikeskog og buskvegetasio.n 
.

en geng i tiden var ltalia dekket med skog;

oari i niytlellet og pA steder med sarlig dAr'

lig jorddekke fantes muligens naturlig skog'
lole partier. LOdi(1935) betvilte sterkt at lan'

det i det hele tatt har naturlig, i betydningen
ikke kulturbetinget, steppevegetasjon eller

naturlig eviggronn buskvegetasjon. Mye tyder
da ogsA pA at da den opprinnelige skogen

forst-var fiernet, forte erosjon til en sA kraftig
degradering av jordsmonnet at all senere

vejetasjon kom til A awike sterkt fra den

opprinnelige. Dette gjelder i serlig grad lav-

landsomrAdene.
Noen forskere antar at steineik (Quercus

ilex) er klimakstre ogsA i de aller mest sol'
svidde og vindpinte delene av Sor'ltalia og

pA oyene der en i dag har eviggronn busk'
vegeiaslon og det synes v@re meget dArlig
grJnntag for skogsutvikling. Nettopp disse
6mrAOene blir av en del forskere karakteri-
sert som oliven-iohannesbrsdtre-mastikstre'
sone (O/ea eu ropaea'Ceratonia siliqua-P ista-

cia lentiscus-sone)'
Lenger nord, oppover begge kystene'.er

Oet mer opplagt og alment akseptert at stein'
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eik er klimakstre. PA ostkysten gAr en smal
steineiksone nordover til Ancona, pA vest-

kysten finner man en mye bredere steineik-
sone til og med Toscana. Langs den italien'
ske Riviera (Liguria'kysten, Genovabukta-
franskegrensen) utgjor steineiksonen igjen

bare et ganske smalt belte f ra sjoen opp mot

Asene (fig. 1). Klimaksvegetasionen i disse
omrddene betegnes Quercion ilicis etter det
dominerende treslaget. Sammensetningen
av steineikskogene varierer forovrig noe med
hoydelag, slik at italienerne selv skiller mel'
lom utforminger som er utpreget termofile i

lavlandet langs kysten, og termo'mesofile
innover og oppover i landet, eller rent lokalt
langs kysten der jordfuktighet og lokalklima
tilsier det, f.eks. i elvedaler og baklier. Dess-

uten skiller de gjerne mellom mellom-ita-
lienske og sor-italienske utforminger. Det er

ingen klare grenser mellom utformingene; de

gAr gradvis over i hverandre omlag pd sam-

me mate som klimaet gradvis endres med

hoyden og i nord-sorlig retning'
Modne steineikskoger finnes det nA ikke

mange av, men noen er bevart iallfall i Mel-

lom-ltalia. som den termo-mesofile skogen
pa Monteluco ved Spoleto. Undervegetasjo'
nen er rik pA forvedede arter, bl'a' buksbom
(Buxus sempervirens), Cornus mas, spole'
busk (Euonymus europaeus), etoy (Hedera

hellxl, liguster (Ligustrum vulgare), Ruscus

aculeatus, Sorbus torminalis og Viburnum

tlnus. Dessuten inngAr lovfellende trer som

fransklsnn (Acer monspessulanum), Acer
opalus, agnbok (Carpinus betulus)' manna-

ask (Fraxinus ornus), humlebok (Ostrya car'
pinif olia) og mange urter, derav endel "hjem-
mekjenteo, f.eks. skogfruearter (Cephalan-

fheri spp.), blAveis (Hepatica nobilis), lund-

hengeaks (Met ica u n il lora), kusymre (P ri m u la

vulgaris), og sanikel (Sanicula europaea)'
Her er altsA tydelig innslag av nemorale ar-

ter. Slike inngAr derimot ikke i de mest ter-

mofile, lysApne utformingene av steineik-
skogene langs kysten der en finner desto
f lerJ av de eviggronne buskene, de en sA of te

stoter pA i mediterrane omrAder: jordbertre
(Arbutus unedo), solroser (Clstus spp'), C/e-

rnafls spp., trelyng (Erica arboreal, vivendel-

arler (Lonicera spp'), myrl (Myrtus commu'
nls), Osyris atba, Phillyrea spp.' Pistacia
spp., rosmarin (Rosmarinus olf icinalisl, Srni
lax aspera, Tamus communis og en rekke

ertebusker, bl.a. spansk gyvel (Spartium iun-
ceum) ogtorngyvel (Calycotome splnosa/' og

mange andre busker' I steineikskogene er
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Figur 2. Naturparken Maremma i Toscana. A: Mac-
chia-dominerte kystAser. B: 4_5 m hoy macchia
med solroser (Cistus spp.), phittyrea lalifotia, pis-
tacla spp., rosmarin (Rosmarinus olficinatis), erle_
lusleJ m.m. C: Degenerert macchia og olivenlund.
D: Beitemark med pinje (pinus pinia). Foto: E.
Fremstad.

The nature park Maremma in Tuscany: A: View
ot coastal hills with macchia. B: Macciia. C: De-
generated macchia and olive grove. D: pasture
with Umbrella pine.

jordsmonnet relativt dypt, rodbrunt. humus-
fattig og svakt surt eller har naytral ieaksjon.

Der kulturpAvirkningen har fjernet b-Ade
tresjiktet og de f inere jordpartiklene, stAr en i

beste fall tilbake med en opptit 4-5 m hoy og
tett, eviggronn buskvegetasjon pd skrinn,
steinet mark. Dette er den italienske maquis,
her kalt macchia. lmidlertid har odeleggel-
sen av plantedekke og jordsmonn minge
steder gAtt videre og mye macchia er v6o
overbeite blitt omdannet til gras- og urterik
ruderatmark, enger eller steppelignende
samfunn, eller den er lagt ut til kulturmark.
f.eks. olivenlunder, hveteAkre eller vinmarkei
eller er bebygd. Omdanningen av vegetasjon,
ofte ogsA av landskap, er sA totat-og Oypt.
gripende at en bare kan vente etablering av
skog forst inn i fjern fremtid og da bare fo-rut.

Blyttia 44:158-164; 1986

satt at arealene overlates til seg selv og ikke
forstyrres underveis i utviklingen mot ste'ineit<-
skog. En slik total brakklegglng av arealer er
nesten utenkelig i et relativt tett befolket lano.

PA Monti d'eil Ucceilina pd Toscan"kfi;"
(SV Grosseto) ble i t975 ei maccnia-omraoe
p6 8000 ha vernet som naturpark (parco natu_
rale della Maremma), se fig. 2A_D. Her f innes
sdvel velvoksen, omlag S m noy Ouskvejeta_
sjon (B), ulike suksesjonsstadier etter bLnn,
overgangsstadier mot steineikskog, steineik_
bestander som drives etter forskje-iiige forst-
lige prinsipper, og kulturmark 1C_O;, Ot.a.
beitemark der pinjer (pinus pinea) er sfygge-
tre. Naturparken er ikke offenilig titgjen!eiig,
men i distriktet omkring f innes Oet iiere sts]_
re forekomster av macchia som er lette A n6,
bl.a. pA Monte Argentario ved Orbetello. pA
Toscanakysten finnes foravrig nordlige ut-
poster av dvergpalme (Chamaerops hinilis)
- lenger sor er den vanligere.

Tre furuarter finnes i steineiksonen, men
ingen av dem dekker stsrre arealer utenom i
beplantninger. Det er dessuten tvilsomt om
de alle hsrer naturlig hjemme i ltalia. De oir
trevirke eller andre viktige produkter og'er
blitt dyrket gjennom hundreder av dr. Oet ilet-
d_er af eppof u ru (pinus halepensis), strandiuru
(P. pinaster) og pinje (p. pinea). De to siste

161



inngAr i macchia og i beite- og kulturmark, og
plantes gjerne pA sandjord i dyner, langs
strender og i deltaomrAder. Serlig pinje er et

artig trekk i landskapet og stAr for mange

som like typisk for mediterrane kyster som

sypress (Cupressus sempervirens/ er det for
det mediterrane ku lturlandskapet.

Lavtellende eikeskog
lnnover og oppover i landet blir vintrene litt
kjoligere og somrene mindre torkepregete -vi Xommer inn i submediterrane omrAder.
Her avloses de eviggronne artene av lsvfel-
lende, sarlig eikearter, av og til ogsA kastan-

ie (Castanea sativa), se Fremstad (1983).

BAde i Mellom'og Sor'ltalia er duneik (Quer-

cus pubescens/ den viktigste arten, men

andre arter kan dominere lokalt eller i visse

distrikter: Q. troiana i Puglia, Q' ceris og Q'

f rainetto i Ssr'ltalia og pA Sicilia, m'f l. Vinter-

eik (Q. petraea) gAr derimot igjen i nesten

hele det submediterrane eikeskogsomrAdet,
og mange steder henger steineik (Q' ile.x1

ennA med, iser i ssr og pA varme, sorvendte
skrAninger i Mellom-ltalia. Tilsvarende sub-

mediterran eikeskog finnes forovrig som

nordlige utlopere oppover i alpedalene. Over'

alt hai den en karakteristisk blanding av sA-

vel typisk mediterrane arter og mellom'euro-
peiske/nemorale arter, men ogsA i denne

skogstypen finnes betydelig regional varia-

sjon-, dessuten avhenger artssammensetni n-

gen av berggrunn og kulturpdvirkning.
I Mellom-ltalia inngdrr de termof ile lovtr@1-

ne som ble nevnt under steineikskogene nok'
sA regelmessig i de lsvfellende eikeskogene;
sarlig viktige er mannaask (Fraxinus ornus),

agnOof (Carpinus betulus) og humlebok
(Ostrya carpinifolia)' Videre finner en lonne-

arler (Acer spp.), hagtornarter (Crataegus

spp.), villkornell (Cornus sanguinea), hassel
(Corylus avellana), slApetorn (Prunus 

-sp.i-
nosa) m.fl. Feltsjiktet bestAr av kravfulle
urter, men det finnes ogsA typer med smyle
(Deschampsia f lexuosa), einstape (Pteridium

aquilinum), blAber (Vaccinium myrtillus) og
ginst (Genlsta spp.). Normalt stAr de lsvfel'
lende eikeskogene pA ikke sA sv@rt sur,
ganske humusrik brunjord, og de fattige-ty-
pene antas snarere 6 vere resultat av ufor-
nuftig skogskjotsel og iordodeleggelse enn

av berggrunns- og klimaforholdene.
Arealmessig er de sommergronne lsv'

skogene langt viktigere i det mediterrane lta-

lia enn bAde steineikskog/macchia og bske-

skogene i sonen ovenfor, se fig' 1'
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Bakeskog
Krysser en seg oppover gjennom eikeskoge-
ne, kommer en bAde i Mellom-ltalia og lengst
i sor opp i en montan sone der bak (Fagus

sytvatica) mer eller mindre preger landskapet
(f ig. 1). Klimaet blir mersom i Mellom-Europa'
Snsen kan bli liggende gjennom vinteren og
sommertsrken avhjelpes ved tordenbyger og

tAkedannelse.
Overalt danner bok renbestander, men i

visse, lokalt noe fuktigere strsk blander edel'
gran (Ables alba) seg inn i nedre del av boke-
skogssonen. Av og til gAr den ned i eike'
skogene. Edelgran finnes bare i hoydeinter'
vallet 900-1800 m. Forsvrig mangler bartrer
i hoytliggende deler av det mediterrane lta-

lia, og de spiller i det hele liten rolle utenom
Alpene.

De italienske bokeskogene er nar beslek-
tet med de mellom'europeiske, og noen av

dem vil vi vere nesten fortrolige med. Det

inngAr f.eks. hvitveis (Anemone nemorosa),
tann rot ( Den tar i a bu I b if era), tysbast (Da ph ne

mezereum), ormetelg (Dryopteris filix-mas),
myske (Galium odoratum), vdrerteknapp
(Lathyrus vernus), bringeber (Rubus idaeus),

rogn (Sorbu s aucuparial, og selvfolgelig
minge nemorale arter som ikke nAr nord til
oss. PA frisk, neringsrik mark kan bske'
skogene ha hoystaudelignende undervegeta'
sjon-, pA magrere, degradert mark ligner de

mer pA vAre egne, fattigere bokeskoger'
Bsk danner vanligvis skoggrensen' som

rett nok er betydelig senket gjennom lang'
varig og sterk kulturpAvirkning, og som der'
for gjerne er pAfallende skarp' Storre, sam'
menhengende arealer med tette bokeskoger
finnes, men vel sd hyppig er skogene stykket
opp og Apnet av hogst og beite' Mellom
spiedtititte, beitetuktede bokebusker er det

utviklet gras- og urterike enger, ofte tsrr-
enger (Bromion og Mesobromion) som strek'
ker seg oppover i fiellet'

Alpine samfunn
Bokeskog avlsses noen steder av fjellheier av

boreale (nordlige) arter, bl.a. lyngarter(Vaccr'
nlum spp.) og krekling (Empetrum nigrum),

men vanligvis finner en over bokeskogene
trelose, vidstrakte enger med et mangfold av
gras og urter. De mykt rundete toppene i

Apenninene er en mosaikk av gronne enger
(ikke brunsvidde som i lavlandet) og stein-
mark, for ogsA engene i fjellet er ofte sA ned'
gnagde at vann'og vinderosjon lett fAr tak og

isrei Oort det finkornete mineralmaterialet'
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Viktige grasslekter er Ses/era og svinget
(Festuca). PA mager, beitepint mark nikker en
gjenkjennende tit f innskjegg (Nardus stricta)
og andre for oss sA trivielle arter - som ikke
er fullt sA trivielle i ltalia!

Det er torovrig tvilsomt om fjellengene er
alpine i egentlig forstand, for fjellene er s6-
pass lave al bak de fleste steder kunne gA
nesten til topps, hadde det ikke vert for
menneskets innblanding. Det antas at det
opprinnelig fantes meget smA, naturlig skog-
lose partier i Apenninene. For noen stroks
vedkommende synes dette A bli bekreftet av
at floraen i fjeilet er pAfailende fattig pA
egentlig alpine arter.

Variasjonsrikdom
Enhver som kommer ssr tor posletta _ og
som i lengden ikke trives med de overfylte
feriebyene - burde ta seg tid tit a krylse
Apenninene ett eller flere steder, kjare tra
kyst til kyst, gjerne utenom hovedveiene, og
fd med seg variasjonen i dette pd samme tid
frodige og karrige landet; frodig nok fra natu_
rens hAnd, karrig gjennom en ressursbruk
langt ut over det naturgrunnlaget har kunnet
bere. Tomaseilis kart (1973) gir et tatende
bilde av de rester som nA er tilbake av natur_
lig eller naturner skogsvegetasjon. I dag er
omlag 20oh av ltalia skogdekt: 60% av skogs_
arealet f innes i den montane sone (og nd reg_
nes ogsd Nord-ltalia med), 33% i laverelig_
gende strok, og bare 50h i lavlandets slette_
omrAder.

F lora
Natur og kultur har gitt grunnlag for en arts_
rik flora. Man regner med ca. 5600 spontane
arter, dertil kommer noen hundre som med
sikkerhet er innlart og/eller dyrket (pignatti
1982a). Med omtrent 1/30 av EuropasLreal
har ltalia nesten halvparten av verdens-
delens f lora, som er beregnet til rundt 11 000
arter, og landet er dermed ett av Europas arts_
rikeste. Atte slekter og 6g2 arter (apomikter
unntatt) er endemiske. Antall endemismer er
relativt stort, men fordi f loraen er sA artsrik.
blir endemismeprosenten ikke sd hoy. EnOe-
mismene er svert ujevnt fordelt (f ig. 5). Uten.
om Alpene er sarlig de midtre delei av Apen_
ninene og Calabria og oyene rike pA endemis_
mer, hvorav mange er begrenset til svert smd
arealer og krever detaljkunnskap om vokse-
stedet. De hoyeste endemismeprosentene
finner en gjerne i kystfjellene, noe som klart
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Figur 3. Omr6der i ltalia og nabolandene som er
rike p6 endemismer. Fra pignatti (19S2a).

Areas in ltaly and neighbouring countries rich in
endemics.

henger sammen med bl.a. den geologiske
historien til Sardinia-Korsika og med Apen-
ninenes dannelse. Gjennom fjerne geologiske
begivenheter har ltalias flora fAtt OAnO OdOe
til Spania-Pyreneene og Balkan. Dessuten
trenger, som allerede pApekt under hoyde-
sonebeskrivelsene, mellom-europeiske og
dessuten en del nordlige elementer nedover
halvoya langsetter fjel lkjeden.

Botanisk reiseglede
Det skulle vare unsdvendig A jage etter en-
demismer for A ha en botanisk utbytterik tur i
Italia. En kan lett gA seg fast, bokstavelig og
f loristisk, allerede i macchia og steineiksiog,
men dersom en mener A beherske artene der.
er det bare A forflytte seg til de torre kalk-
engene, der gras- og urterikdommen _ og
fargeprakten kan vere overveldende.
Ruderat- og kulturmark er likeledes serdeles
innholdsrike og med lovskoger, strender, vdt-
marker, nytte- og prydplanter m.m. i tillegg,
har man underholdning som strekker til Joi
mang en pakketuruke. Det er verre med f lo-
raer,tor de mest fullstendige for ltalia (Z6ng-
heri 1976, Pignatti 1982b) er begge pd itati-
ensk og dessuten for voluminose for de f leste
Italia-farere. En fAr heller prove seg med en
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kombinasjon av ulike middelhavs'guider, se

under Sundings artikkel' Rikli (1943-48) gir

en grundig oversikt over vegetasjonen, men
passer helst for dem som har ambisjoner om

A trenge inn i okologiske problemstillinger i

Middelhavslandene. Studiet av samspillet
mellom natur og kultur i nettopp disse lande-
ne gir imidlertid perspektiver langt ut over
det rent botanisk-faglige og gjor dem sarlig
interessante og attraktive som reisemAl.

Takk
Takk rettes til prof. Franco Pedrotti, Came'

rino og til Antonio Valsangiacomo, Bern, for
veiledning i ltalias kulturlandskap og natur'
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Kreta r hjqlnet meffom Europa,
Asia og Afrika
Crete - the corner between Europe, Rsia, and Africa

Klaus Hsiland

Potanisk hage og museum
Universitetet i Oslo
Trondheimsvn.23 B
0562 Osto 5

Kreta er ei sagnomsust oy, Det var her Zevs
ble tsdt, og det var hit han _ forkledd som
okse - forte Europa som fsdte ham ssnnen
Minos. Minos ble seinere konge pA Kreta.
p.et v9r her uhyret Minotauros oppsioO _ Oet
bioteknologiske produkt mellom menneske
og tyr. Minotauros ble skjult i Labyrinten, og
det var derfra Labyrintens arkitekt, DaiOaiosl
og sonnen, lkaros, flyktet over havet pA vin.
ger festet med voks. Med lkaros gikk d'et galt
- han kom for ner sola, voksen smelteiog
gutten styrtet i havet. Det var grekerei
Thesevs som befridde verden fra [linotau-
ros, godt hjulpet av Minos' datter, Ariadne,
og hennes garnnoste.

Steder som Knossos, Festos og Agia

Tri6da er monumentale vitner over en fjern
og for oss storslAtt kultur _ den minoiske
kulturen fra omtrent 3O0O til 1400 f.Kr. Seine_
re kom dorere, romere, arabere, venezianere
og tyrkere, og alle har satt sine minnesmer-
ker igjen pd Kreta. I det hele tatt har oy^, pa
grunn av sin spesielle beliggenhet i hioinet
mellom tre verdensdeler, hatt en broket nls-
torie. I dag harer Kreta politisk til Hellas.

Kreta ligger pA en vest-ost gdende bue av
oyer som strekker seg fra sorspissen av
Peloponnes til sorvest-spissen av Tyrkia (i
det omrAdet som kailes Anatotiay ifig. tj.
Denne buen omfatter ayene (fra vesi ,oi osi)
Kithira, Andikithira, Kreta, K6sos, Kdrpathos
og Rhodos. I tillegg kommer noen mindre

N;\=- a# ANATOLIA'0 D"'? 3 L

"^pQ. - 9D *u:.? <E.glo. o.aQ Ep 
o 

o

$ rithiro
lAndikirhiro

Figur'r' oversiktskart ovel D_e soregeiske oyene ogderes tirknytning til fasrandet.sketch map of the south Egean-istands iniliei, connections to the maintand.

Blyttia 44:165-'t75; 1986
165



oyer. Tilsammen utgjor denne oygruppa De

soregeiske ayene. Kreta er den storste av

dem og er 245 km lang og 12-52 km bred'

Den er Europas sorligste omrAde - fra 34'
55'-35' 41' N. Som vi snart skal se, har den'
ne tosidige kontakten mellom fastlands-
Hellas og Tyrkia betydning for plantelivet.

Denne artikkelen bygger pA fslgende litte-
ratur: Opplysninger om geologi og klima er

lra Zohary & Orshan (1965), Greuter (1972,

1975a) og Polunin (1980); om vegetasjonsfor'
hold fra Zohary & Orshan (1965)' Greuter
(1975a) og Hager (1985); og om plante-geo-

grafi og endemismer fra Rechinger (1950)og

Greuter (1972, 1975b). I tillegg kommer egne

erfaringer fra ekskursjoner til Kreta i 1980'

1983, 1084 og 1985 i tidsrommet april-mai (de

tre siste med medlemmer av Norsk Botanisk
Forening).

Geologi
Kreta og de andre soregeiske 6yene er en del

av en tertiar fjellkiedefoldning som strekker

seg f ra Peloponnes til Anatolia' Disse oyene

u"i opp til midtre tertier mer eller mindre

sammenhengende; seinere, giennom pliocen

(ovre tertier), sto havet hoyere enn dagens

nivA, og Kreta var oppsplittet i llere oye.r -
nvoi nver oy tilsvarte de nAverende hog-

fjellsmassivene. Bergartsunderlaget er veks'

lende.
Hard og mer eller mindre omdannet kalk-

stein fra jura, kritt og eocen (nedre tertier)
bygger opp de dominerende fjella pd Kreta'

n-eilinner vi de trange klsftene som Kreta er

blitt sA kient for, bl.a. Samari6- og lmbros-

klsfta. Huler og karstfenomener med synke-

oroDer (doliner) og underjordisk drenering er

i"ntige. Fiellene er oftest grA og meget opp-

revet med spisse topper og skarpe rygger'

Metamorf skifer, ofte fyllittisk og vanligvis

fra trias, forekommer spredt over hele Kreta'

men bare helt i vest finner vi et storre' sam'

menhengende omrAde' Karakteristisk for ski-

feren erlt den holder pA vann. Derfor kan vi

f inne fuktighetspreget vegetasion her'
Kritt og mergel fra tertiar og kvarter har

dannet seg ved at kalkpartikler er blitt bunn'
felt mellom fjellryggene i tidsepoker da havet

sto hoyere enn i dag. Noen av disse sedimen'
tene er ogsd blitt dannet i ferskvann' Ofte

har de en los, nesten jordaktig konsistens'
Konglomeral lra avre tertier og kvarter

utgjor ofte kystfjella. Den bestAr av f ragmen-

tei av eldre bergarter som er blitt skylt ned

fra fjella etterhvert som Kreta har hevet seg'

Jordsmonnet er sterkt preget av eroslon'

og de fleste stedene er det nesten ikke orga-

nisk jord. PA kalkfjella der det hersker karst'
fenomener, forekommer rod, jernholdig jord

(terra rossa). I omrAder med kritt og mergeler
b-et renOzina-jord som inneholder en del

humus. Denne iorda er meget fruktbar' og

det er ingen tilfeldighet at vi f inner mye reno'

zina-jord rundt Knossos hvor den minoiske
kulturen var pA sitt hoyeste. I sypress- og ker'

meseikskogene dannes det ofte et tydelig,

men tynt humuslag direkte pA berggrunnen'
Pd skifer opptrer det sur, kalkfattig iord med

humus og mye kvarts.

Topografi
Kreta preges av store variasjoner i landskap'
fra idyllisle oljelunder i lavlandet til ville,

Figur2.oversiktskartoverKretamedangive|seavhoved.omrAderogfie||massiv.
Sketch map of Crete with indications of main areas and mountain massifs'
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snokledde fjell. Geografisk kan oya deles inni fire omrAder med hver sine fjellmassiver
(tig.2). Fra vest mot sst har vi: (1J Vest_Kreta
med fjellmassivet Lefkd Ori((rps hvite fjella,)
og P6hnes (2453) som hoyeste topp. Her er
noen av de viktigste klsftene pa Kreta;
Samari6-klofta - Europas dypeste elveklsft
;.o0 len botanisk interessante og vaKre
lmbro_s-ktsfta. (2) Midt-Kreta med tllttmas-
s-ivet Psitoritis j,9s hoye fjeilar)og tdi (2456),
Kretas hoyeste topp. Her finner-vi ogsd de
velkjente arkeologiske stedene som Knos_
sos, Fest6s og Agia Tri6da. lsolert ligger
Zevs-fjellet, lor.rhtas, med mange relikt_aiier.
(3) Lasslthi-omrAdet med fjeilmassivet Dikti
og fjeilet Dikti (214g) som hoyeste topp. Her
er den fruktbare Lassithi-sletta hvor vannet
pumpes opp ved hjelp av vindmsller. (4)Sitia.
nafuaya er Kretas ostligste omr6de. He, 

"r.fjellmassivet, Orin6 Thripti, lavere enn ellers
p-5 Kreta, og den hoyeste toppen, nfenOis
Kavo0ssi, er bare 1476 m.

^ 
Mellom fjellomrddene er det lavlandsom.

rAder som ofte bestAr av tertiere og-[urr_
tare sedimenter.

Klima
Klimaet er typisk middelhavsklima, og siden
Kreta ligger sA langt sst i middelhavet] er Oet
mer kontinentalt enn f.eks. pA Mallorca. Det_te inneberer at somrene er svart varme,
??,1:2],1"C i juti, og vintrene kjatige, 11,J_
1?,.2"9 i januar (kyst-remperairrJ4. M"n
siden hoydeforskjellene er sA markerie. skif_
ter .klimaet betydelig med hoyden. I fjell-
landsbyen An69ia (700 m)er middeltempera_
turen 22,5"C i juli og 7,j"C i januar.

Nedboren kommer i september til mai,
med desember og januar som de mest regn-
fulle m6nedene. I lavlandet er regn i tidsro-m_

T9l mai tit august ytterst sjetdent, mens i
fjellet kan det regne hele Aret. Dette'kommlr
av at det samler seg tAkeskyer rundt toppe-
ne, ogsd pA varme sommerdager. Siden'oya
er langstrakt i vest-ost retning, vil de vesilioe
omrddene ta imot lavtrykken! som r.ommii
ye.sllra. Dette gjor at Vest-Kreta er, OetyOeiig
fuktigere enn ost-Kreta - 600 rn, aiiij.i
vest, mens bare 350 mm Arlig helt i s'st
(mAlinger langs kysten). Sorkysien er Oess_
uten markert tsrrere enn nordkysten.

Nedbsrsforskjellen mellom vLst og ost gir
et tydelig utslag p6 vegetasjonen. t vjst, nv"or
det samtidig er et stort skiferomrdde som
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holder pA vannet, finner vi fuktighetspregete
vegetasjonstyper. Lauvfellende skog, teti og
enstonig sypress-skog, og heiaktig macchia
dekker store arealer. Her finner vi ogs6 de
eneste stedene hvor ekte kastanje (Ca stanea
sativa)dyrkes og forvilles. Samtidig opptrer
det f uktighetskrevende endemismer som
Lathyrus neurolobus og Carex cretica, samt
reliktarter med subtropisk aff initet som breg-
nene Pleris vittata og Woodwardia radicans.
Helt i ost dominerer den karakteristisxe
phryganaen med sine grAaktige, putefor-
mete, lave busker i et karrig halvorkenland-
SKAP.

Sns er sjelden langs kysten, men i hayere-
liggende omrAder er det vanlig med sns i Oe
kaldeste vinterukene. pd fjelltoppene kan
snoen ligge til mai.

Okologiske gradienter
Vegetasjonen pd Kreta preges av tre okolo_
giske- hovedgradienter: BeitetrykX_graOLn-
ten, 

. 
f uktighetsgradienten og 

-hoyJe 
ouer,

havet-gradienten.
Kreta har vert befolket iallfall siden 3000

f.Kr. Dette vil si at menneskene har pdvirket
pfantedekket i 5000 Ar! Minoerne vat sjatar_
ende folk og hadde sans for prangende bygg_
ugrf: Iit d bygge skip og patassei trengteie
ufattelige mengder tsmmer. gare fn6ssos
hadde tusenvis av soyler laget av ,ypr"rr_
stammer. Dessuten hadde minoerne'store
mengder sauer, geiter, svin og storfe. N6r vi
tenker pA at det bare rundt Knossos bodde
ca. 100 000 mennesker og at den minoiske
epoken varte i over 1600 Ar, kan vi trygt gr
minoerne hovedansvaret for vegetasjonitor-
andringene pd Kreta. De seinerJbeboerne av
K.reta var neppe mindre hensynslose. For
eksempel brukte venezianerne ogs6 stoie
mengder sypress-tommer til skip. l[ke rart at
de opprinnelige skogene som engang dekket
Kreta, na er blitt innskrenket til utiloienoe-
lige bratte fjeilsider, ktstter og det fuXjige"og
relativt uf ruktbare VeshKreta.

I dag er d.e viktigste beitedyr sau og geit,
og store f lokker beiter over hele oya. glnn
er ogsA vanlig. I tillegg kommer atte Oe naiur_
Inngrepene som den moderne utviklingen
forer med seg.

Ulike utforminger av skog og macchia fin_
nes pA steder med forskjetf ig lrXtign"t. G"-
nerelt er tauvfeilende skog typisk toir tuXtill
steder, 

.m.ens eviggronn skog dominerer i6torrere lokaliteter. Som nevni har de fuktig_
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hetselskende vegetasjonstypene storst ut'
bredelse pA Vest-Kreta. Apne vann og elver

med permanent vassfsring er sjeldent.
Vi kan dele Kreta klimatisk inn itre hoved-

regioner med hensyn til hoyde over havet:

Den mediterrane, submediterrane og oro'
mediterrane regionen. Den mediterrane re'

gionen omfatter de omrAdene hvor det nor-

iralt ikke er frost om vinteren. Den strekker
seg fra havnivA til 500-700 m, det vil si i det

omrAdet hvor det dyrkes oljetrer (Olea euro-

paea). Den submediterrane regionen omfat-
ier de omrAdene hvor sno og frost forekom-

mer i de kaldeste vintermAnedene' Den strek'
ker seg til den naturlige skoggrensa. pd

Kreta. I Europa regnes ekte kastanje og dun-

eik (Quercus pubescens/ som typiske for

denne regionen. PA Kreta er imidlertid ekte

kastanie ikfe vilt, og duneik vokser aldri over

den mediterrane regionen. Med en viss grad

av unoyaktighet kan vi si at lsnne'arten Acer

sempervirens og Berberis cretica markerer

den sumediterrane regionen pA Kreta' Over

skoggrensa (pA ca. 15OO m) - som pA Kreta

utgjLies av sypress (Cupressus sempervi'

reis1, ketmeseik (Quercus coccifera) og Acer

sempervirens - kommer den oromediter'

rane regionen, snaufiellet' Vegetasjonen her

har steppe-preg med lave, puteformete.bus-

ker. Dei er mulig at vi pA Kreta i tillegg f inner

€n asolm€diterran" region langs de torreste

ostlige og sorligste kyststripene' Her opplrer
primert irelsse phrygana'omrAder (torke) og

noen meget fA palmelunder med den ende-

miske krelapalmen (Phoenix theophrastii) -
et markert subtroPisk innslag'

Skog
Pd grunn av de store vegetasjonsendringene
er det svart vanskelig d f inne ut hvor mye av

Kreta som opprinnelig var skogkledd og.hva

slags skog dette var.-Likevel er det mulig A

Oarine seg et visst bilde ut fra eksisterende

vegetaslon og planterester som er funnet

f ossilt.
Det viktigste skogstreet mA ha vert sy-

press, dernest kermeseik, steineik (Quercus
'ilex), 'vill 

oljetre (Otea europaea va( ' sy/ves-

iii")'oe furu-arten Pinus brutia' Mye tyder pA

at krela var skogkledd da menneskene kom

dit for forste gang' Skoglost var bare snau-

fjellet, bratte bergvegger, svart torre om-

rAder langs sor- og ostkysten, sanddyner' og

ritt- og iumpomrdrder. I de hoyereliggende
omrAOine hersket den morke sypress-sko-
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gen, mens Pinus brutia og eviggronne lauv'

trar dannet skog i lavlandet'
Mens vi f remdeles har stsrre omrAder med

sypress-skog pA Kreta, er det ikke noe igjen

au'd"n opprinnelige eviggronne lauvskogen i

lavlandet. Den er omgiort til oljelunder, aker

og beitemark, eller degradert til macchia og

p[rygana. Hva slags skog var dette? Sann-

syniigvis var den dominert av ville oljetrer'
kermeseik og steineik med busksjikt av mas'

tikstre (Pistacia lentiscus) og fonikiaeiner
(J uniperus phoenicea). Johannesbrod (Cera-

tonia sitiqua) blir ofte regnet med til den opp-

rinnelige eviggronne lauvskogen' men mye

tyder p=A at det er innfort til Kreta' I dag har

d'et naturalisert seg og danner et viktig inn'

slag i macchia-vegetasjonen' Steineik ..er
nes-ten helt forsvunnet f ra skogsbildet og f in'

nes bare pA utilgjengelige steder i klsfter o'l'
Kermeseik er derimot robust mot beiting og

inngAr i mange slags vegetasionstyper, ofte

som sekundart innslag.

Sypress'skog
Dagens viktigste skogtype er sypress-sko-

gen nvor kermeseik og Acer semperutrens

6tte inngar som likeverdige partnere' .B"aq"
sypress og kermeseik finnes fra havnivA til
ci. rsoo m, mens Acer sempervirens bare

opptrer i de hoyere, submediterrane nivAene

tra ca. 600-1500 m. Ofte kan kermeseik og

Acer sempervirens danne skog alene' Den

fsrste kan opptre - ofte som store trer -
pa steder hvor sypressen er blitt hogd og

ixx" n"t klart a regenerere' Den andre kan

danne skogkratt over selve sypress-sKogen'

ofte i selsiap med nsubalpineo busker som

Berberis cretica og Daphne sericea' Av

sjeldne innslag kan vi nevne de lauvfellende

buskene Zelkova abelicea og Lonicera num-

iutariifolia som begge finnes i hoyere ni-

vder.
Fsr mennesket kom til Kreta dannet sy-

press-skogen trolig et belte over den evig'

gronne lauvskogen, men da denne forsvant'

klarte sypressen ogsA A innta dette omrAdet'

noe som'fan forklare hvorfor sypressen ogsA

finnes ved havnivd.

Furuskog
Pinus brutia vokser over store deler av lav'

landet, enten som enkeltstAende trer eller i

mindre bestander. Hoydegrensa ligger pA

iOOO-rzOo m. Den er knyttet til poros' los
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grunn og forekommer pA omrAder med kritt,
mergel eller konglomerat. PA hardt kalkberg
avlsses den av sypress. PA grunn av sin for-
kjerlighet for los grunn kan P. brutia koloni-
sere eroderte omrAder, og mange av bestan-
dene mA sees pA som sekundere. Opprinne-
f ige P. brutia-skoger pAtreffes p6 sorkysten,
f.eks. i Sfaki6-distriktet pA Vest-Kreta.

Klofteskog
Dette er en temmelig upresis betegnelse pA
en skogtype vi finner i klsftene - ofte vok-
sende loddrett pA bergsidene. Her er en blan-
ding av treslag som har vert mer utbredt fsr
menneskene kom til Kreta. men som nA er
trengt tilbake til klsftene, f.eks. steineik og
terpentintre (Pistacia terebinthus), sammen
med trar som opprinnelig horer hjemme i

klatler og pa skyggefulle bergvegger som
f.eks. vill f iken (Ficus carica), Arbutus
andrachne, Celtis tournefortii og laurber
(Laurus nobilis). Fiken trives spesielt godt i

klsller da den er vindomfindtlig og skygge-
tdlende. Typisk for klofteskogene er slyng-
pfanter: Bergflette (Hedera helix), Lonicera
etrusca, Tamus communis, Smilax aspera,
Clematis cirrhosa, Aristolochia cretica og
Bryonia cretica. Bunnvegetasjonen, hvis den
finnes, bestAr av urter. Herer flere Orchis- og
Ophrys-arter (fig. 3 A), samt kretiske ende-
mismer som den vakre alpef iolen, Cyclamen
creticum, og skjoldberer-arten Scutellaria
sieberi. Godt utviklet klofteskog finner vi i

imbros-klofta.

Lauvfellende skog
Lauvfellende skog dekker sjelden storre om-
rAder. En del lauvfellende trer. f.eks. Acer
sempervirens, finnes riktignok i de omtalte
skogtypene, men disse domineres av de evig-
gronne treslagene.

Det viktigste lauvfellende treet pa Kreta e1
duneik. Den opptrer oftest i mindre lunder. I

april-mai er lrerne vakkert lysegronne og
stAr i kontrast til den grAgronne vegetasjo-
nen ellers. Generelt reknes duneik som et ka-
raktertre i den submediterrane regionen. Der-
for burde vi vente A f inne den i et belte oven-
for sypress-skogen. Slik er det ikke pA Kreta.
Her vokser duneik bare opp til 850 m. Vanlig-
vis finnes den i dalforer med hoy luftfuktig-
het, og pAfallende ofte ner landsbyer eller
kulturmark. I busksjiktet kan vi finne nype-
roser (Fosa spp.), hagtorn (Crataegus spp.),
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bjannber (Rubus sanctusl, styrakstre (Styrax
officinalis) og spansk gyvel /Sparticum jun-
ceum) Hvordan har duneika fdtt sin utypiske
utbredelse? Det mest sannsynlige er at treet
opprinnelig er innfsrt: Arkeologiske funn har
vist at tamsvinet var et av de viktigste ner-
ingsdyra for minoerne - kanskje det viktigs-
te. Sannsynligvis har de brakt med seg dun-
eik slik at den skulle skaffe tilstrekkelig med
eikenotter til svinef6r. Svinene kan ha levd
halvville i lunder av duneik. Denne svine/eike-
kulturen er kanskje den eldste europeiske
jordbrukstradisjonen vi i det hele tatt kjenner
til! Duneika har siden spredt seg i lavlandet
som sekundar-skog, men har ikke greid 6
trenge seg gjennom sypress-skogene opp-
over fjellsidene.

Ved elver, bekker eller pA steder med hoyt
grunnvann f inner vi fuktskog med lauvfellen-
de orientplatan (Platanus orientalis), evig-
gronn oleander (Nerium oleander) og kjempe-
ror (Arundo donax). PA periodevis oversvomte
steder vokser det flommarkskratt med tama-
risk (Ta m a r ix pa rv i f I ora) og kyskhetst re (V i tex
agnus-castusl. Oleander og kyskhetstre er
ogsi vanlig pA vegkanter og i grofter - ofte
sammen med forvillet Nicotiana glauca og
pfantet Acacia og Robinia. De opprinnelige
fuktskogene er ofte erstattet med appelsin-
lunder, da appelsin (Citrus slnensls) krever
fuktighet og trives godt i de lune og varme
bekkedalene.

En svert eiendommelig skogtype vi ikke
f inner noen andre steder enn pA Kreta, er lun-
dene med den endemiske kretapalmen. I dag
forekommer bare fem intakte lokaliteter, alle
ner havet, men kretapalmen har nok vert
mer utbredt i tidligere og varmere epoker.
Sjol om den har vert kjent siden minoisk tid
(minoerne reknet den som hellig), ble den
forst erkjent som egen art i 1968 (Greuter
1968). Kjent er palmelunden pA stranda ved
VAi helt i ost. Bdde den og de andre palme-
lundene er dessverre sterkt degraderte, ikke
minst pA grunn av turister. For avrig plantes
kretapalmen over hele oya. Palmelundene
kari sees pd som relikter fra tertiar.

Sekundart skoglose omrader -macchia
De sekundere vegetasjonstypene, macchia
(maquis) og phrygana, ulgjor hovedmassen
av "vill" vegetasjon i lavlandet. Serlig
phryganaen, som er den greske varianten av
garrigue, kan dekke vidstrakte omrAder med
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sine grAaktige, puteformete, torre busker.
Dette gir landskapet et ganske mistrostig
preg, iallfall utenfor blomstringstida.

Macchia i typisk forstand opptrer bare pA

egnete lokaliteter. Vi finner den pd steder
med moderat beitetrykk og/eller gunstige
fuktighetsforhold. Grovt kan vi skille mellom
to typer: Lyng-dominert og kermeseik-domi-
nert macchia. Den fsrste forekommer fsrst
og fremst pA skifer, dvs. steder med gode
fuktighetsforhold og relativt sur berggrunn,
og er utbredt pA Vest-Kreta, men forekommer
lokalt over det meste av aya, med unntak av
Sitia-halvoya. Typisk er lyngplanter som tre-
lyng (Erica arborea) og jordbertre (Arbutus
unedo), sammen med andre busker som ter-
pentintre, mastikstre, Osyris alba og Clsfus
monspeliensis. Buskene danner tett villniss
gjennomvevd av slyngplanter som Smilax
aspera og Tamus communis, og vegetasjo'
nen er praktisk talt ugjennomtrengelig. Den
al lestedsnervarende, stikkende ertebusken,
Calycotome villosa, gjor det ikke bedre. Kraf
tene er ofte sA tette at bunnvegetasjon
mangler. I Apninger kan vi treffe pA Lavan'
dula stoechas - en karakterplante for sur
grunn. Som et plantegeografisk trekk kan vi
merke oss at det vest- og sirkummediterrane
f loraelementet erenerAdende iden lyngdomi-
nerte macchiaen, mens det ostmediterrane
elementet stort sett mangler. Med unntak av
klofteskogen er dette faktisk den eneste ve'
getasjonstypen pA Kreta hvor vi finner vest-
mediterrane arter. Dette henger nok forst og
fremst sammen med at de vestmediterrane
artene trives i et fuktigere, mer (oseaniskD

klima. (l folge en strengere definisjon vil nep-
pe noen arter pd Kreta kalles vestmediter-
rane. De (vestmediterraneD artene pA Kreta
mA, for A vere helt noyaktig, karakteriseres
som sirkummediterrane med vestlig tyngde-
punkt.)

Der kermeseik-dominerte macchiaen opp-
trer pA kalkstein, kritt, mergel eller konglo-
merat, altsA p6 lafiere grunn, og er pA langt
ner sd enhetlig som den forrige utformin'
gen. Kermeseik behsver ikke nodvendigvis 6
dominere. Vegetasjonen bestAr av et mer el-
ler mindre tett buskas av solroser (forst og
fremst Clsfus villosus), mastikstre, fonikia-
einer, vilt oljetre, Phillyrea latifolia, naturali-
sert johannesbrod, vill pere (Pyrus spinosa),
vill mandel (Amygdalus webbii) og stikkende
ertebusker som Calycotome villosa og Ge-
nista acanthocladus. Den lavere busk- og
bunnvegetasjonen bestAr av arter som er ka-
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rakteristiske for phryganaen, og overgangen
mot ekte phrygana er f lytende. Det vestmedi-
terrane elementet mangler, mens det sst-
mediterrane elementet er godt representert,
serl ig blant phrygana-artene.

Sekundart skoglose omrader -phrygana
Phrygana er endepunktet av degraderingen.
Det er lav vegetasjon med bar, steinet mark
mellom buskene. De dominerende buskene
s1 sy apiggsvino-typen. De er halvkuleformete
og bestAr av tett forgreinete skudd. De er
ikke kompakte inni, men inneholder mye
nlufto. Derved skapes det vindstille luftrom
inne i buskene, og der kan det vere betydelig
hayere luftfuktighet enn utenfor. PA sett og
vis fanges fuktighet pA denne mAten. Pigg-
svin-buskene er forsynt med torner som be-

skytter mot beiting. De er ofte lauvfellende
og har gjerne spesielle vinter- og sommer'
blad. PA Kreta domineres phryganaen av tre
piggsvin-busker: Coridothymus capitatus el
en slektning av timian og er sterkt aromatisk.
Den vokser pA hard og steinet grunn, og er
serlig vanf ig i lavlandet. Sarcopoterium spi-
nosum er i slekt med blodtopp og forekom-
mer helst pd gjengroende kulturmark. Dette
er den mest sannsynlige Kristi-tornekrone
planten siden den er meget vanlig rundt
Jerusalem. Euphorbia acanthothamnos
horer til vortemjolkfamilien og er den mest
utbredte piggsvin-busken pd Kreta. Den gir
de karrige fjellsidene pA Kreta sin karakteris-
tiske enstonige grAfarge. Den er mest vanlig
i hoyereliggende omrAder og gAr opp til 2200
m - altsA godt opp i den oromediterrane re'
gionen. Alle tre artene tilhorer det ostmedi'
terrane elementet, noe som er typisk for
plantene i phryganaen.

Ellers forekommer det mange aromatiske
busker som f.eks. Satureia thymbra, Salvia
triloba, Phlomis spp., Micromeria spp., Hype-
ricum empetrifolium og Helichrysum sicu'
/um. Stikkende ertebusker er ogsA vanlige.
Av urteaktig vegetasjon f inner vi mange tist'
ler, geofytter og ettArige planter. Geofyttene
omfatter mange vakre arter i orkid6-, lilje',
sverdlilje- og soleiefamilien. De ettArige
plantene tilhorer mange familier hvor erte-,
korg- og korsblomstfamilien er viktige. Det er
nettopp geofyttene og de ettArige plantene
som setter farge pA phryganaen i korte, men
hektiske blomstringstider om v6ren (mars'
mai) og hssten (september-oktober).
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Primart skoglose omrider -halvsrkner
Som nevnt er enkelte omrAder langs ost- og
sorkysten sA torre og varme at det trolig ikke
har vokst skog der siden pliocen (ovre ter-
tier). Her finner vi vegetasjonstyper som fy-
siognomisk ligner pA phryganaen. Siden det
ikke dreier seg om sekunder vegetasjon, er
betegnelsen phrygana uheldig. Av mangel pd
bedre betegnelser har jeg valgt A kalle dem
halvorkner. Halvorknene har tettere vegeta-
sjonsdekke og storre artsmangfold enn phry-
ganaen; blant annet flere piggsvin-busker,
tistler og ettArige planter. Dessuten forekom-
mer det enkelte kretiske og soregeiske ende-
mismer som mangler eller er sjeldne i phry-
ganaen. Av kretiske endemismer er ertebu-
skene Ebenus cretica (fig.3 B) ogChamaecy-
tisus creticus hyppige; dessuten den ost-
mediterrane lyngbusken (Erica manipuli-
f lora). Praktf ullt utviklet halvorkenvegeta-
sjon finnes ner den utgravde minoiske
landsbyen Gournid pA Sitia-halvoya.

Sannsynligvis er artene i phryganaen
rekruttert fra de trelsse halvorknene, unntatt
de artene som er sd spesialiserte til larr og
stabil grunn at de ikke overlever beiting og
erosjon. Blant de sistnevnte finner vi mange
av de kretiske og soregeiske endemismene.
Det er pAfallende at de sekundere vegeta-
sjonstypene, macchia og phrygana, er nes-
ten fri for endemismer.

Oromediterran vegetasjon
Over tregrensa finner vi vegetasjon som har
lite til felles med den alpine vegetasjonen
lengre nord i Europa. Her er vidstrakte fjell-
stepper med phrygana-liknende vegetasjons-
typer. Piggsvin-buskene dominerer land-
skapet. Dette kommer av at torke og varme
er viktigere okologiske faktorer enn sno oE
kulde. Vind spiller imidlertid en stor rolle.
Derved er piggsvin-formen like hensiktsmes-
sig for plantene i snaufjellet som i lavlandet.
Plantegeograf isk er fjellvegetasjonen pA
Kreta beslektet med de sorvest-asiatiske
fjellsteppene. Vi finner en del endemismer,
men ikke pAfallende mange, noe som blant
annet skyldes de klimatiske og topografiske
vekslingene Kreta har vart utsatt for.

Den oromediterrane regionen kan deles
inn i to soner, den lav-oromediterrane og hog-
oromediterrane sona.

I den lav.oromediterrane sona finner vi
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nsubalpine" buskas av f.eks. Berberis cre-
tica, Daphne sericea og Prunus prostrata.
Disse tAler ikke langvarig snodekke og har
derfor markert hoydegrense. De er ogsa mer
vindomfintlige enn de hog-oromediterrane
artene. I den nedre delen av den lav-oromedi-
terrane sona og den svre delen av den sub-
mediterrane regionen danner Acer semper-
vlrens et Apent tresjikt.

PA grunn av beiting og rydding har den
beitetoleranle Berberis cretica spredt seg
nedover i den svre delen av sypress-skogen.
Samtidig har kermeseika spredt seg oppover

- av og til helt inn i den hog-oromediterrane
sona. Piggsvin-busker fra phryganaen er
ogsA vanlige, serlig Euphorbia acantho-
thamnos.

I den hog-oromediterrane sona dominerer
sno- og vindtolerante piggsvin-busker. De
viktigste artene er Astragalus creticus, A.
angustif olius og Acantholimon echinus
(Plumbaginaceae). Disse vokser som grA-
gronne polstere spredt utover et goldt steinet
landskap, HoydenivAet er fra 1500 tit2400 m,
dvs. sA hoyt som planter kan vokse pA Kreta.
Veksten er langsom, og Acanthotimon echi-
nus kan bli over 100 Ar gammel. Det er for.
skjell pA artssammensetningen fjellmassi-
vene imellom. PA Psiloritis erAsfraga lus cre-
licus svart vanlig, mens denne mangler pdr
Lefk6 Ori. I det sistnevnte omrAdet forekom-
mer imidlertid to endemiske piggsvin-busker,
Verbascum spinosum og Anchusa cespi-
tosa, som mangler pA Psiloritis og videre ost-
over.

Av urteaktig vegetsjon finnervi mange geo-
fytter, gras og tistler. Av geofytter kan vi mer-
ke oss Crocus sieberi, Chionodoxa cretica,
Ornitogalum sibthorpii og Arum creticum. En
morsom tilpasning, som ogsd sees i phryga-
naen, er alle urtene som lAner torner av pigg-
svin-buskene. De er ikke sjol tornete, men
vokser innimellom greinene til piggsvin-bus-
kene og skaffer seg derved beskyttelse. Her
kan vi nevne Aubretia deltoidea, Arabis
verna, og skjermplanten Lecokia cretica.

Klsfter og bratte bergvegger
De trange, hemmelighetsfulle kloftene pA
Kreta huser de mest interessante vegeta-
sjonstypene - ikke minst pA grunn av alle
de kretiske og soregeiske endemismene. De
fleste av disse endemismene er tertiere re-
likter. Klsftene er svert gamle og er oppstatt
ved at vannet langsomt, men sikkert har
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Figur 3. Planter f ra Kreta: A. Ophrys cretica, en soregeisk endemisme med hovedtyngdepunkt pd Kreta.

Den er sannsynligvis en neoendemisme oppstatt fra en sstmediterran formkrets rundt Ophrys spruneti.
Systematikken er vanskelig. B. Ebenus cretica, en kretisk patroendemisme med slektninger i Anatolia.
DLn har eiendommelig okologi i og med at den bAde vokser i halvsrkner og p6 bergvegger i klofter, men

det virker ikke som om det er utdifferensiert egne raser. C. Verbascum arcturus, en kretisk patro-

endemisme med slektninger i Anatolia, Syria og p6 Kypros. Den vokser pd loddrette bergvegger i klofter,
helst p6 los mergel, kritt eller konglomerat, men kan ogsa forekomme pA murer. D. Minoerklokke(Petroma'
rula pinnata) tilhorer ei monotypisk slekt som er endemisk for Kreta, og den er en ekte paleoendemisme.

Den vokser pA loddrette, skyggefulle bergvegger, helst pA los mergel, kritt eller konglomerat, men er ikke

bundet til klslter og kan vare overraskende vanlig pa murer og bratte vegskjeringer.
ptants of Crcte: A. Ophrys crelica, a South Egean endemic with main occurrences on Crete. lt probably

is a neoendemic which has evolved lrom an East Mediterranian specles complex around Ophrys spruneri.
B. Ebenus cretica, a Cretean patroendemic with relatives in Anatolia. lts ecology is striking since it occurs
both in seml-dese/'fs and on rocky watls in goryes. However, there arc not dilferentiated separate infrc'
specif ic taxa on these two habitats. C. Verbascum arcturus, a Cretean patroendemic with relatives in Ana'

tolia, Syria, and on Cyprus. lt grows on vertical rocky walts in gorges, especially on marl, chalk, or conglo-
merate, but can also be found on watts. D. Petromarula pinnata belongs to a monotypic genus which is
endemic to Crcte and is therelore a true palaeoendemic. lt grows on vertical, shady, tocky, walls, especial'
ly on marl, chalk, or conglomerate, but is not conf ined to gorges and can be surprisingly common on walls
ot steep roadsides.
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gravd seg nedover i fjellet - en prosess som
har tatt millioner av Ar. Arter som har tilpas-
set seg de skyggefulle og vindstille forholde-
ne i de bratte bergveggene i klsftene, har fun-
net et voksested som har vert uforandret av
tidenes klimavekslinger og menneskets pA-
virkning. I perioder med skiftende klima har
de uhindret kunnet vandre opp eller ned klof-
tene - som ofte gAr tra fjellet ned til havnivA

- og stadig funnet voksesteder med pas-
sende klima. Dessuten har de unngdtt kon-
kurranse fra de aggressive phrygana-artene.

De fleste av de karakteristiske artene for
bergveggene i kloftene er chasmofytter. Det-
te er dvergbusker med kort, forvedet stamme
og urteaktige, blomstrende greiner fra den-
ne. Ofte danner bladene rosetter i enden av
stammen. Disse chasmofyttene setter spe-
sielle krav til voksested og finnes forst og
fremst pd loddrette bergvegger. Geofytter og
ettdrige planter mangler pd bergveggene,
men kan finnes pA grus og mellom stein i

bunnen av kloftene.
Plantegeograf isk kan artene i klsftene

grovt inndeles i tre grupper. Den forste grup-
pa omfatter mer eller mindre vidt utbred[e ar_
ter i-klofter og pd bergvegger i Det egeiske
omrAdet, f.eks. pfiTostemon chamaef,euce,
Brasslca cretica, Ranunculus creticus og
Onosma erecta. Noen av disse artene er ogs5
utbredt utenfor De egeiske ayene. Den an-dre
gruppa omfatter de soregeiske endemis_
mene, f.eks. Paeonia clusii, Linum arboreum
og Centaurea argentea. Den tredje gruppa
bestAr av de kretiske endemismene, t.eis.
Dianthus creticus, Erysimum rautinii. Ricotia
cretica, Sanguisorba cretica, Coronilla gto_
bosa, Ebenus cretica (f ig.3 B), OriganunVic-
tamnus (omtalt av Hsiland 1gg4l, Verbascum
lrcturus (fig. 3 C), Galium fruticosum og
Staehelina arborescens. En interessani
endemisme er minoerklokka (petromarula
pinnata) (f ig. 3 D) (Campanutaceae) som til_
harer ei monotypisk, endemisk slekt for
Kreta.

Gode lokaliteter for disse interessante ar_
tene er imbros-klofta og Samarid-klsfta. Men
husk, bare se og ikke rore!

Plantegeografi
Av oyene i Middelhavet md Kreta sies A vere
godt kjent plantegeograf isk. De mange bota-
niske ekspedisjonene har gjort at hoiedtrek_
kene av f loraen er klarlagt. Videre har enkel-
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te hypoteser ang6ende floraens opprinnelse
utkrystallisert seg.

Kreta har mange egenskaper somgjar aya
interessant i plantegeografisk henseende.
For det forste er den rester av et storre om-
rAde som hadde sammenheng med bAde vest
og ost helt opp til midtre tertier. Floraen pA
Kreta har derfor oppstAtt fra komplette, ba-
lanserte f loraer som kom vandrende b6de fra
ost (Anatolia) og fra vest (peloponnes). Etter
at De soregeiske oyene ble isolert, har de be-
holdt mange av disse opprinnelige artene,
som etterhvert forsvant pA fasilandet. For
det andre er naturforholdene svart vekslen-
de. Bdde den sterke vertikale gradienten og
fuktighetsgradienten fra ost mot vest gjor at
vi har representert arter med forskjellig geo-
grafisk tilknytning i MiddelhavsomrAdet. For
det tredje har de isolerte fjellmassivene gjort
at vi har fdtt utviklet visse lokal-endemismer.

Av planter med sirkummediterran ulbre-
delse finner vi mange. De er forst og fremst
utbredt i lavlandet og opptrer i macchia og
phrygana, og pA havstrender, fuktige steder
og i vann. De mediterrane ugrasene har van_
ligvis ogsA slik utbredelse.

Av planter med yesfrnediterran affinitet
kan vi nevne trelyng, jordbartre og steineik.
Typisk er at de vestmediterrane irtene fin-
nes i <fuktigereD vegetasjonstyper som lyng-
dominert macchia og klofteskog.

Del sstmediterrane elementet er imidlertid
det viktigste og finnes representert i de aller
fleste vegetasjonstypene. Flertallet av de
dominerende artene i phrygana og halvorken
horer til dette elementet, og det er betegnen_
de at jo tarrere vegetasjonstype, jo flere sst_
mediterrane arter. Dessuten er flere av de
viktige skogstrerne sstmediterrane: Sy_
press, Pinus brutia, orientplatan og Acer
sempervirens. Den oromediterrane vegeta_
sjonen utgjores nesten helt og holdenl av
sstmediterrane arter, ofte med sterk vest_
asiatisk tilknytning.

Opp ti1 en tredjedel av artene som i dag
vokser pA Kreta, reknes imidlertid for opprin-
nelig d ha blitt inntart med mennesket, f.eks
duneik og johannesbrod.

Endemismer
Antallet endemiske arter pA Kreta oppgis til
132, dvs. ca.9o/o av den ville f loraen.'l'tilleoo
kommer flere endemiske taxa pA underarisl
eller varietetsnivA. Ser vi pA de soregeiske og
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kretiske endemismene under ett, finner vi
bAde neo- og paleoendemismer.

Kretiske neoendemismer er det overras-
kende fA av. Vi burde ha ventet mange i fjell-
massivene, men sannsynligvis har fjellvege-
tasjonen vart utsatt for sterk konkurranse
under epokene da havet sto hoyere enn i dag
og derved blitt utarmet. Den nAverende fjell-
vegetasjonen er derfor hovedsakelig rekrut-
tert fra omkringliggende landmassiv. Vi fin-
ner imidlertid noen fA, indistinkte endemiske
taxa i fjellmassivene - de fleste pA under'
artsnivA. Disse opptrer ofte lokalt pA hvert
enkelt fjellmassiv og mA ha utviklet seg ved
isolasjon. (Den endemiske Verbascum spino-
sum som forekommer pA Lefkd Ori, er en
paleoendemisme.)

Fenomenet adaptiv radiasion forekommer
bare hos noen meget fA arter. Et godt eksem-
pel finner vi hos den soregeiske paleoende'
mismen, Linum arboreum, som pA Kreta har
utdifferensiert to neoendemismer ved adap-
tiv radiasjon. Den opprinnelige arten vokser
pA bergvegger iklafter og har gitt opphav til
L. caespitosum i fjellet og L. doertbri pA ski'
fer i halvorken i lavlandet.

Det er ogsA fA eksempler pA geografisk
differensiering. Av de 23 soregeiske arts'
endemismene som er begrenset til Kreta og
nabooyene Kithira og Andikithira i vest og
K6sos og K6rpathos i ost, er det bare to som
har utdifferensiert distinkte underarter pA de
ulike oyene. Dette til tross for at Kreta har
vert isolet fra disse oyene siden midtre ter-
tier. Disse artene er den vestlige Campanula
saxati/is som pA Kreta er representert ved
underarten saxafi/ls og pi Kithira og Andi-
kithira ved underarlen cytherea; og den ost-
lige Si/ene ammophila som pA Kreta er repre'
sentert ved underarlen ammophila og pd

Kdrrpathos ved underarlen carpathae.
Endemismene i Det soregeiske omrAdet

domineres av paleoendemismer' Disse md
ha blitt utdifferensiert for oppsplittingen av
De soregeiskesyene i midtre tertier, og bok-
stavelig talt blitt omgjort til levende fossiler!
De har levd uforandret i over ti millioner Ar'
Evolusjonsprosessene kan tenkes A bli hem-

met hos smA, isolerte oypopulasjoner som
lever i et tilnermet statisk miljs. De kretiske
pafeoendemismene er enten ekte paleoende'
mismer, dersom de ble utryddet utenfor
Kreta, eller patroendemlsme4 dersom de
gjennomgikk videre evolusjon (og utviklet
seg til nye arter) utenfor Kreta, men forble
uforandret pA Kreta. - Minoerklokke(Petro'
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marula pinnata) (fig. 3 D), Sanguisorba cr*
tica, Lathyrus neurolobus, Verbascum spino-
sum og Staehelina arborescens tilhsrer den
forste gruppa. Ebenus cretica (f ig. 3 B) (med
slektninger i Anatolia), Coronilla globosa
(med slektninger i Mellom- og Sor-Europa),
Ricotia cretica (med slektninger i Anatolia
og Syria), Verbascum arcturus (f ig. 3 C) (med
slektninger i Anatolia, Syria og pA Kypros),
Gatium lruticosum (med slektninger pi Det
greske fastfandet) og Origanum dictamnus
(med slektninger i det ostlige Middelhavsom-
rAdet og Lilleasia) tilhorer trolig den siste
gruppa.

Hvis vi ser pA okologien til disse paleo-
endemismene, er det pdfallende at brorpar-
ten vokser pA bergvegger i klsfter. Dessuten
kommer noen arter som vokser i halvorkner
med stabilt jordsmonn. Som nevnt er klsfte-
ne meget stabile habitater og utilgjengelige
for menneskets mange inngrep. De er unike
miljoer som huser en flora som gir oss et le-

vende innblikk i en fjern og eksotisk tids-
epoke - av(e tertier - da mastodonter og
sabeltigere levde i Europa, og mennesket
ennA var ape! Kreta er ikke bare sete for den
eldste europeiske sivilisasjon, men ogsA for
noen av de eldste blomsterplanter vi i det
hele tatt kjenner i EuroPa.
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Madeira' en blomsteruy iAtlanteren

Madeira - the Atlantic flower island

Per Sunding

Botanisk hage og museum
Universitetet i Oslo
Trondheimsvn. 23 B
0562 Oslo 5

Blant de mange f ristende og populere reise-
mAl i Middelhavsregionen i vid forstand er
enkelte oyer ogoygrupper ute iAtlanterhavet.
Madeira har fra gammelt av hatt et godt ry

blant reisende fra kjoligere og f uktigere nord-
lige strok. @yaligger pA hoyde med Marokko,
i en avstand f ra moderlandet Portugal av ca.

900 km. Den oseaniske beliggenheten har en

utjevnende effekt pA klimaet, og det er liten
forskjell pA sommer- og vintertemperaturene'
I kyststrokene er forskjellen pd middeltem-
peiatur i kaldeste og varmeste mAned bare

ca. 7'C. Naturelskeren kan glede seg over

blomstring ner sagt Aret rundt, - den nbota'

niske sesongenD pa Madeira er altsA lengre
enn i mer kontinentale middelhavsstrsk.
@yas fruktbare, vulkanske jord er en annen
faktor som gir betingelser for en rik og varierl
f lora.

Ser vi pA en artsliste over Madeiras ville og
forvillete plantearter (en forskjell som ikke
alltid er sA enkel A uttale seg om), f inner vi at
ca. 1200 karplanter horer hjemme pA aya, et
rikt utvalg pA et areal pA bare 740km2. Av dis'
se artene er omtrent en tiendedel endemiske
for Madeira. Artsepitetet maderensis msler
vi da ogsA hyppig, og om ikke annet fAr plan-

ter med et awikende utseende betegnelsen
subsp. ellervar. maderensis' Tarvi ogsd med

oygruppene nordenfor og sonnenfor, Azorene
og-Kanarioyene, f inner vi pA Madeira ca. 180

arter som har sin totalutbredelse bare innen

dette begrensede omrAdet'

Vegetasionens sonering
Vegetasjonen pA Madeira oppviser en sone-

rlng fra havets overflate og oppover i hoyden'
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en sonering som nok har v@rt langt tyde-
ligere lar menneskets mangehAnde inngrep
gjennom de fem Arhundrer som er gdtt siden
syas oppdagelse. Lavest er vi i en noe torke-
preget sone som strekker seg opp til ca' 700

m o.n. pa sydsiden aY aya,til ca.300 m i nord'
Med skende hayde t|r vi mer nedbor, og nor-

malt vil det danne seg et tAkebelte i den oven-

forliggende sonen, spesielt pA nordsiden av

ayaiA grunn av de fremherskende nordost-

tige pasiatvindene. Fra ca. 700 til ca. 1200 m

pi sydsiden, og fra ca' 300 til ca. 1300 m pA

nordsiden befinner vi oss derfor i en sone

hvor regntoy eller anorakk vil vare et normalt
dagligantrekk, men hvor ogsA vegetasjonen
tyOLtig drar nytte av denne fuktigheten. Dette

er en sone preget av skog. Over grensen pA

1200-1300 m er nok i og for seg nedbormeng-
den fortsatt hsy nok til at skog skulle kunne

finnes, men de fleste skogdannende tre'
slagene finner sin hoydegrense her' Vegeta-

sjonen i den hoyeste delen av Madeira' opp

til 1860 m, er stort sett preget av busk- eller

treformete lyng og av gress.

Kystsonen
I kystsonen (,,turistsonenn) er det som er i be-

hold av opprinnelig vegetasjon preget av en

grAgronn eller brungronn farvetone' Vorte-

metk-arten Euphorbia piscatoria og kule'
bfom-arten Gtobularia salicina, begge store
busker, er viktige elementer i plantedekket'
den sistnevnte med vakre, blekblA blomster'
Gresset Hyparrhenia hirta, vanlig i hele Mid-

delhavsomrAdet, finner vi innimellom over

alt. I bratte bergvegger sitter rosetter av to
arter av Aeonium (,,den eviglevendeu), tykk-
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bladete, saftige planter av bergknappfami-
lien (f ig. 1A). Slekten Aeonium har sin hoved-
tyngde pA de atlantiske oyene, men hele 4b
av slektens 47 arler pd Madeira, Kanarioyene
og Kapp Verde.oyene. PA slike voksesteder
f inner man gjerne ogsA endel dylle-(Sonchus-)
arter, som til forskjell fra vdre hjemlige kan
vere mer eller mindre buskformete. En slekt

av klokkefamilien, som er beskrevet som en-
demisk for Madeira, har en av sine arter, den
gulblomstrete Musschia aurea, voksende pA
lignende steder. I det hele tatt er det pdfal-
lende hvor mange av de ueksklusiveu plante-
artene pA Atlanterhavsoyene som synes A
vere knyttet til bratte bergvegger. Mange av
disse bergveggsplantene kan nok ha hatt et

Figur 1' Glimt fra f lora og vegetasjon pA Madeira. A. Den endemiske sukkulen ten Aeonium gtutinosum.
B' I utilgjengelige strok pA Madeira er det fortsatt betydelige omrAder med laurberskog i behold. Ribeirada Janela. C. skog av trelyng, Erica arborea, i typisk var tor Madeiras hoyereliggende 6mrAder. D. 7-g mhoye trebregner (her sphaeropteris, fra Austraria) trives godt i takesonen.

some aspects of ftora and vegetation in Madeira. A.-The endemlc Aeonium glutinosum. B. Lauretforest at Rib'eira da Janeta. C. Eriia arborea forest. D. Tree ferns, T-8 m high (here the Australian Sphae-ropteris) do well in the fog belt.
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videre voksestedsvalg tidligere, men er kan
hende trengt tilbake til disse brattlendte loka-
litetene ved menneskets bruk av landskapet,
inklusive beitende husdyr.

En stor, buskformet ormehodearl, Echium
nervosum, er et av de innslag som setter
farve pd det soldpne landskapet, ca. meter-
hoy med opptil hundrevis av bldr blomster-
stander, mens den likeledes blAblomstrede
Scilla maderensis gjerne foretrekker litt mer
skyggefulle steder. For en stor del er imidler-
tid den laveste vegetasjonssonen pd Madeira
oppdyrket.

Tikesonen
Neste oetasjeu i vegetasjonen er karakteri'
sert av skog, - eller burde i alle fall vere
det. Nedbsr pA 1700 mm pr. Ar eller mer (gjen-
nomsnittlige nedbsrstall pA over 3000 mm
har man fra flere steder i hoyereliggende
strok og fra nordkysten) gir grunnlag for hva
som passende kan betegnes som en tempe-
rert regnskog (fig. 1B). Skogen er dominert av
Laurus azorica, en laurbertre'art som er en-
demisk forAzorene, Madeira og Kanarisyene,
sammen med tre andre eviggronne, ogsA en-
demiske arter av samme familie. En fjern
slektning av tebusken, Clethra arborea, som
vi pA norsk kanskje kunne kalle.liljekonvall'
treD, er et regelmessig og vakkert innslag i

den madeiriske laurberskogen, likesA en tre-
formet slektning av vAr pors, Myrica faya'
Regelmessig smAregn, yr og tAke og hsy luft-
f uktighet gjar al man f inner en rik epifyttf lora;
meget av mose og lav pA trestammer og gre-

ner, og sAgar bregner kan vokse rikelig oppe
i trekronene. PAfallende er at det ogsA er be-

skrevet el epifyllisk planteliv f ra Madeira, -
orsmA levermoser som vokser direkte pA de
eviggronne bladene av bl.a. Laurus. Dette er
ellers et okologisk trekk som man vil forbinde
med tropeskoger.

Undervegetasjonen i laurberskogen er i

grunnen ikke sA rik pA f arver, og i det hele tatt
er inntrykket av slik skog grant, - sA gront
at det nesten gjor vondt i oynene! Men man-
ge av sjeldenhetene og endemismene pA Ma-

deira har sitt hjemsted nettopp her. Madeira-
revebjellen, lsoplexis sceptrum, er en opptil
2 meter hoy busk med bladrosetter i gren-
spissene og masser av monjerode blomster
pA sensommeren. Som i lavlandet kan busk-
formet vortemelk vere viktig, her Euphorbia
meltifera, opptil 2 meter hoy. Om den prakt-
fulle dypblA Echium candicans brukes be-
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tegnelser som uMadeiras StolthetD, og der
sier vel i grunnen navnet alt. Den som vil
plukke blAber, kan ogsA fA mulighet til det,

- husk bare pA 6 ta med stige: Vaccinium
padifolium eller V. maderense kan godt bli
3-4 meter hoy!

Den eviggronne laurberskogen slik vi fin-
ner den pd de atlantiske oyene, er noe helt
enestAende. I tidligere jordperioder, for ca.
50 millioner dr siden, altsA fsr menneskets
tid, fantes slik skog over storre omrAder i

Syd-Europa og Nord-Afrika. Kjoligere oglor'
rere klima har tarl til at vi i dag kun finner
den pA Azorene, Madeira og Kanarioyene.
Som vegetasjonstype kan den altsA gjerne
betegnes som en levende fossil. Med alle de
spesielle artene som er knyttet til dette regn-
skogsmiljoet og som til dels har rotter langt
tilbake i historien, har den opplagt stor verne-
verdi. Et beklagelig faktum er imidlertid at sa-
vel pA Madeira som pd de andre oygruppene
er lite bevart i naturtilstand, for Madeiras ved-
kommende kanskje mindre enn 570. I stedet
er skonomisk mer verdifulle treslag plantet,
og over store omrAder pA Madeira ser man i

dag barskog (vesentlig strandfuru, Pinus
pinaster, i mindre grad kanarif uru, P' canari'
ensls, eller japanseder, Cryptomeria iapo'
nlca), kastanje-(Casfanea sativa)-skog, eller
grovvokst skog av eukalyptus, Eucalyptus
globulus, gjerne med en undervegetasjon av
Acacia- og Albizzia-arter, men ellers utrolig
steril og kjedelig.

Fjellsonen
Med stigende hoyde over havet forsvinner
altsA skogstr@rne. Dvs., ikke riktig alle, -
trelyng, Erica arborea, som ogsA kan inngA
spredt i laurberskogen, gAr helt til de hay'
este toppene. Lokalt kan den vere skog-
dannende, i omrAder som stadig har preg av

f uktighet og tAke (f ig. 1C). Arsaken til at laur-

bar-artene og andre bredbladete lavlta-r fal'
ler ut, er altsA ikke mangel pa f uktighet' men
sannsynligvis andre klimafaktorer, forst og

fremst frost og sne. En tur til de hoyerelig-
gende delene av Madeira kan forovrig gi vis-
se assosiasjoner til norsk hoyfjell, f'eks. Har-

dangervidda. De hjemlige vierbuskene er
imidlertid erstattet av vindblAste eksempla-
rer av den nevnte bliberbusken, Vaccinium
paditolium. En tett, finklippet gressmatte
vidner om sterkt beitetrykk, og som i andre
overbeitede strsk kan einstape dekke store
arealer. lkke sjelden ser man at overbeitingen
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sammen med trAkkslitasje og vind har fsrt til
erosjon.

Pd klipper og knauser, som det jo naturlig
nok blir mer av oppover i fjellet, sitter mange
vakre og ytterst sjeldne planter: Erica made-
/ensis, Armeria maderensis, den vakre, gul-
blomstrede Viola paradoxa og mange f lere er
knyttet til de aller hoyeste delene av Madeira.
Men man mA ikke regne med A finne meget
av dette i blomst i vArmAnedene, - da kan
det vare at man i stedet blir mott med sne!

Floraen i hager og parker
Det er nok av eksempler pA at mennesket har
hatt en negativ effekt pA Madeiras opprinne-
lige vegetasjon og f lora. Men mennesket har
ogsd bidratt til A foroke blomsterprakten og
variasjonen, ved de mange innforte hage-
planter. Meget av Madeiras ry som ublomster-
oyu skyldes dette og den dyktige markeds-
foring lokale turistmyndigheter har statt for,
med Strelitzla, julestjerner, orkid6er, osv.
Den fruktbare jorden sammen med varieren-
de hoyde-, temperatur- og fuktighetsforhold i

ulike hoydenivAer gjar at det er mulig 6 f inne
onisjer" for planter fra ner sagt alle verdens
kanter. Anbefalelsesverdige steder A besske
for den som vil ha med seg mest mulig av
disse aspektene ved Madeiras blomster-
prakt, er den botaniske hagen, Jardim BotA-
nico, beliggende i hoyden ovenfor Funchal,
og den privateide Quinta do palheiro.
uBlandy's Gardenu. En liten botanisk hage
ved Ribeiro Frio, oDen kjolige bekken", i take-
sonen i ca. 12O0 meters hayde, har spesiali-
sert seg pA lokale endemismer, serlig fra
laurbarskogen.

De gamle engelske hagetradisjonene pA

Madeira har spilt og spiller en stor rolle, bl.a.
ved utvalget av plantearter f ra slike land som
England har gode forbindelser til. Planter fra
Syd-Afrika og Australia ser man s6ledes ofte,
til dels arter som har hatt ord pi seg for ikke
d kunne vokse andre steder enn under den
hjemlige sol, som mange sjeldne proteac6er,
f.eks. det sydafrikanske solvtreet, Leucaden-
d ron a rgen teum. V i rkel i ge tropeskog-fo lelser
fAr man nAr man i den fuktige tAkesonen
moter kjempestore trebregner (fig. 1D). Av
slekten Camellia kan man se rik variasjon i

arter og sorter. Store gartnerier har spesiali-
sert seg pA Cymbidium- og Paphiopedilum-
orkid6er, og avskArne orkideer kan kjopes pA
gater og markeder til avgjort forbrukervenn-
lige priser.

Langs veiene har det lokale forstvesen sor-
get for nesten sammenhengende rekker av
Agapanthus-liljer, mens vi andre steder kan
beundre hekker av den kinesiske horten-
sia'en, Hydrangea macrophylla, langs veiene.
Skjont beundre, - denne trives sA godt i Ma-
deiras jord at den er pA nippet til A utkonkur-
rere stedlige arter.

Jordbruksmsnsteret pA Madeira er ogs6 et
tema som burde kunne interessere en bota-
niker. Vanningskanaler, levadaer, leder van-
net fra de nedbsrrike fjellomrAdene ned til
jordbruksomrddene. Viktige lokale nerings-
veier er vindyrkning (til Madeira-vin) og dyrk-
ning av kurvpil, Salix viminalis, til den vel-
kjente kurvf letningen. Men ellers er den enk-
leste mAten A gjare seg kjent med hva som
dyrkes, d avlegge et besok pA et stort frukt-
og gronnsaksmarked, der man kan studere
mer eller mindre ukjente gronnsaker, kjope
og provesmake eksotiske frukter, og prove-
snuse lokale krydderurter.
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Balkan r Europas msteplass

Balkan - the meeting place of Europe

Reidar Elven

Universitetet iTromss
lnstitutt for biologi og geologi
Boks 3085 Guleng, 9001 Tromss

Fsr siste verdenskrig var Balkan nEuropas
urolige hjorneo, i utkanten av den siviliserte
verden, og obalkanske tilstanderD var et
annet begrep for politisk kaos. De siste 30-40
Arene har imidlertid forholdene pA Balkan
vert mer stabile enn de har vert noen gang
siden tyrkisk tid, og reiseforholdene har ogsA
endret seg sterkt. Med unntak for Albania er
alle Balkanlandene blitt meget populere
feriemAl, ikke minst Hellas og Jugoslavia'

Botanisk har imidlertid Balkan aldri vert
noen utkant, men heller et sentralt omrAde
hvis man ville forstA noe av Europas plante-
geografi. Dette har flere Arsaker.

For det forste synes deler av Balkan (sam-

men med deler av Pyreneerhalvsya) A ha blitt
mindre berort av de kvartere istidene enn de
fleste andre deler av Europa (se bl.a. Beug
1967, 1968). En lang rekke endemiske Balkan-
arter antas A vere relikter f ra tertier tid, bl.a.
serbergran (Picea omorikal, syrin (Syringa
vulgarisl, hestekastanie (Aesculus hippo'
castanuml og gullbusk (Forsythia europaeal.
Enkelte endemiske skogtyper kan ogsA ha
overlevd en eller flere av nedisningene' Men

dette er bare arter og vegetasjonstyper som
ikke har klart A spre seg ut fra Balkan etterpd.
En vesentlig del av dagens vidt utbredte euro'
peiske planter, og kanskje plantesamfunn,
har sannsynligvis hatt Balkan som eneste
eller viktigste utgangspunkt etter siste istid

For det andre gAr Europas viktigste for-
bindelse med Vest-Asia over Balkan, spesielt
over Hellas og Egeerhavet. En rekke arter har
vandret inn denne veien etter siste istid' og
en rekke stort sett asiatiske arter har ogsd i

dag sitt eneste europeiske areal pA Balkan,
anslagsvis 2-300.
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For det tredje er nalvaya meget variert
topografisk og klimatisk, med store forskjel-
ler innen smA avstander. I lopet av en lang
dag kan man kjore fra Adriaterhavskysten
med middelhavsvegetasjon, gjennom de
dinariske fjellkjedene, forst med meget arts-
rik submediterran vegetasjon, sd gjennom
frodige bokeskoger, opp i barskoger med
gran og edelgran og kanskje opp i snaufjel-
let, ned igjen til agnbok- og eikeskogene pA

slettene rundt Donau og Sava, og til slutt inn
i steppelandskapet pA pusztaen i Ungarn.

Politisk omfatter Balkan landene Jugosla'
via, Albania, Hellas, Bulgaria og den euro-
peiske delen av Tyrkia (Trakia). Ofte reknes
ogsA Romania og Ungarn med (fig. 1)' Det

botaniske Balkan er noe mer begrenset; ofte
rekner man omrAdene nord for Donau og
Sava til andre floraomrAder. Det er en viss
uenighet om hvor stor del av Balkan som
skal reknes som mediterrant/submediterrant.
Walter & Straka (1970) rekner med hele om-
ridet sor for Donau/Sava. Horvat et al. (1974)

begrenser de mediterrane/submediterrane
omrAdene sterkt og rekner de indre delene av

halvaya til det mellomeuropeiske floraom-
rAdet. Her skal vi se pA Balkan i vid betyd'
ning, og ogsA nevne litt om de steppepregete
omrAdene rundt Donau. Kreta blir imidlertid
omtalt i en egen artikkel av Klaus Hsiland.

Naturforhold
Balkanhalvsya bestAr for en stor del av fjell,
med topper over 2000 meter i alle hoved'
kjedene sor til Peloponnesos og ost til Bul'
garia. Sletteland av noe omfang finnes i de

breie elvedalene rundt Donau med sideelver,
rundt elvene i Trakia, og noen andre steder
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JUGOSLAVIA
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Figur 1. Balkanhalvoya. Politisk inndeling og bota-
nisk avgrensning.

The Balkan Peninsuta, potiticat division and
botan ica I del im itat ion.

mellom fjellkjedene. Fjella er av ny dato,
stort sett skyvd opp i tertiar tid, og fortsatt
med ganske mye bevegelse, jf r. jordskjelvene
i Makedonia (Skopje) og Montenegro. De
fleste kjedene er av kalkstein, men i sst fin-
nes noen store granittmassiver, og iser i
Jugoslavia er det svere omrAder med ultra-
mafisk berggrunn, dvs. serpentin og liknen-
de. Tertiare vulkanske bergarter f innes i Sor-
ost-Jugoslavia og i Bulgaria, men i senere tid
har det bare vert vulkanutbrudd i Egeer-
havet, f.eks. pa Thera - <det sunkne Ailan-
tis> - nord for Kreta. Den geologiske varia-
sjonen har store plantegeografiske virknin-
ger.

Kalkfjella i vest, f ra Ostalpene sor til pelo-
ponnesog er sterkt preget av utvasking og
erosjon. Den lause kalken slipper lett gjen-
nom vatnet, og det er dannet et karsiland_
sKap med synkegroper (doliner) og ned_
senkete daler (poljer) med underjordisk dre-
nering. Omtrent alt jordbruk er knyttet til
disse, og terrenget imellom bestAr gjerne av
knivskarpe kalkrygger. Jugoslavia har de
internasjonalt anerkjente typeomrAdene for
karstfenomener.

I vest gdr fjellkjedene langs kysten, og de
ytterste er i ferd med A synke i Adriaterhavet.

Blyttia 44:180-'t88: 1986

@yrekkene langs Dalmatiakysten, med kjente
lerieayer som Pag, Brad, Hvar og Ko16ula, er
topper i slike sunkne fjettkjeder. De hoge og
bratte kystfjella langs Adriaterhavet har vik-
tige klimatiske konsekvenser. Mild midde,-
havsluft kan bare trenge et kort stykke opp i

dalene, og her kommer ogsA kald luft f ra det
indre av Balkan ned om vinteren. Ved Egeer-
havet danner ikke fjella sd klare barrierer, og
her trenger middelhavslufta langt inn i lan-
det. I ost er Svartehavet et viktig kaldtvass-
basseng gjennom store deler av dret, og det-
te forhindrer utvikling av en typisk midder-
havsvegetasjon.

Langs Adriaterhavet og nordre deler av
Egeerhavet begrenser omrddene med egent-
lig middelhavsvegetasjon seg derfortil syene
og en smal stripe pa fastlandet, dvs. omr6der
med normale vintertemperaturer godt over
0 'C og liten risiko for frost. Stsrre arealer
med slik vegetasjon finner vi fsrst sorover f ra
midtre Hellas.

Fjellkjedene vest i Jugoslavia og i Albania
fanger ogsd opp nedboren som kommer ost-
over i Middelhavet, og disse fjella fdr til dels
meget store nedbormengder, godt over 3000
mm pr Ar lengst nord og i Montenegro (hvor
Crkvice med 4622 mm pr Ar har europeisk re-
kord blant offisielle klimastasjoner). Kysten
av Adriaterhavet fAr vesentlig mer nedbor
enn kysten av Egeerhavet, en Arsak til den
plantegeografiske forskjellen mellom disse
to omrAdene. Innlandet bak fjella blir tort,
med nedbor under 500 mm pr Ar i de tsrreste
bekkenene. Disse omrAdene har bra sommer-
temperaturer,2O-25'C i juli, men kalde og ti.
dels snsrike vintre.

De klimatiske forskjellene gir grunnlag for
en inndef ing av halvaya i sju hovedomrAder
med underomrAder, hvert med sin karakteris-
tiske vegetasjon (stort sett tatt fra Horvat et
al.1974):

1, Det mediterrane omrAdet, med mediter-
rant klima og liten fare for frost de fleste
vintre. Deles i en sorlig del (1a) i Hellas
med det mest markert mediterrane kli_
maet, en adriatisk del (1b) iJugoslavia og
Albania, og en jonisk-egeisk del(1c) iVest_
og @st-Hellas og Tyrkia.

2. Det submediterrane omrAdet, med varme
somre, men med f rostrisiko de f leste vint_
re. Dette deles ogsA i en adriatisk del (2a)
som til dels er meget nedborrik, og en
egeisk (2b) som er nedborfattig.

3. Det sommergronne lauvskogomrAdet om_
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fatter de indre, kontinentale lAglandsom-
rAdene og omrAder noe opp i fjella ut mot
kystene. Dette deles ofte i en illyrisk del
med sentraleuropeisk preg (3a) i Vest'
Jugoslavia, og en balkansk (3b) i resten.

4. SteppeskogomrAdene er utlopere av de
russiske stepPene, med en tunge f ra
Ukraina ned i kystomrAdene i Romania
(4a), et stort, isolert omr6de i Sor-Ungarn

og Nordost-Jugoslavia, det pannoniske
(4b), og et lite isolert omrAde i Trakia (4c)'

Dette er de torreste omrAdene pA indre
Balkan, med 6rsnedbar under 500 mm pr

Ar.
5. BokeskogomrAdet omfatter fjell og Aser

pA hele Balkan ssr til Nord'Hellas. Det
deles ofte i en illyrisk del i Vest-Jugoslavia
med sentraleuropeisk preg (5a), en (mo-

IITfllr" V- tt E tc ffi ea ffi zo ["'1 sa ffi su ffi +a-c

IITTTTI saroa El suloo N surou F=l sc 77 a' ffi z" ' 7b

Figur 2. Vegetasjonsregioner pA Balkanhalvoya. 'l - Mediterrant omrdde: 1a sormediterrant' 1b nord-

mediterrant actriatisk, 1c nordmediterrant jonisk-egeisk.2 - Submediterrant omrAde: 2a adriatisk,2b

egeisk. 3 - Sommergront lauvskogomrAdi: 3a illyrisk, 3b balkansk. 4 - Steppeskogomrdder: 4a ru-

mlnst,4b pannonisk,4c trakisk. 5 I BskeskogomrAde: 5a illyrisk, 5b mssisk,5c euxinsk' 6 - Barskog-

omr6der: 6a meilomeuropeisk,6b balkansk, 6c gresk-mediterrant. T - FjellomrAder:7a alpine, 7b gresk'

mediterrane.
Vegetation regions of the Batkan Peninsula' 1 - Mediterranean region:1a south Mediterranean' 1b

north Mediterranean Adriatic, 1c notth Mediterrcnean tonic-Aegeic' 2 - Submediterrcnean region: 2a

Adriatic, 2b Aegeic. 3 - Deciduous oak lorest region: 3a tttyric, 3b Balcanic.4 - steppe f orest regions:

4a Romanic, 4b pannonic, 4c Thrccic. 5 - Beech lorest region: 5a tttyric, 5b Moesic, 5c Euxinic' 6 -
Conifer forei,st regions: 6a Centrat European, 6b Batcanic,6c Greek-Mediterranean' 7 - High mountain

rcgions: 7a Alpine, 7b Greek'Mediterrcnean'
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sisk" delost- og sorover fra Midt-Jugosla_
via (5b), og en (euxinskr fls; i grensefjella

- mellom Bulgaria og europeisk Tyrkia (Sc).
6. BarskogomrAdene er knyttet tilde hogere

fjella. Ned tit Sor-Jugoslavia har de mest
et sentraleuropeisk preg (6a), men her, i

Albania, i Nord-Heltas og i fjeila i Butgaria
har det et eget balkansk preg (6b). Ssrover
fra midtre Hellas kommer inn flere nye
bartrer, og vi fdr egne submediterrant
pregete barskoger (6c).

7. Fjellvegetasjonen har mest et sentraleuro-
peisk preg ned til Nord-Hellas (7a), men pA
de isolerte fjella lengre ssr fAr den et unikt
mediterrant preg (7b).

Disse omrAdene er skissert i grove trekk pA
fig.2.

Det mediterrane omradet
Vegetasjonen og floraen i de rent mediter-
rane delene av Balkan (avgrensning, se f ig. 2)
skiller seg ikke noe vesenilig fra resten av
MiddelhavsomrAdet, og dette er nok den
sonen der Balkan er minst serpreget. Opp-
rinnelig dekte eviggronne eikeskogel og kan-
skje furuskoger det torre kalkberget, men
ckulturens vuggerD i Hellas og Roma gjorde
tidlig kdl pA stordelen av skogen. Slnere
folkeslag i omrAdet har greidd iesten, ikke
minst ved hjelp av geitene, og langs alle
kystene er skogen erstattet av degradisjons-
stadier fra skog, mest beite- og branntolerant
kratt. Delvis er dette opptil 3-4 meter hog
macchia av de samme artene som i skog,
bl.a. trelyng (Erica arborea), steineik (euercis
ilexl og kermeseik (e. coccifera), delvis kne-
hog garrigue (pA Balkan ofte kalt (phryganaD)
av dvergbusker. Sammen med skogen for_
svant ogs6 jordsmonnet, og krattet stAr nes-
ten direkte pd kalkberget. Regenerasjon av
skog og jordsmonn forhindres ofte av regel_
messige branner. Om vdren er disse vegeta-
sjonstypene ofte velduftende og blomlter.
rike opplevelser, ikke minst pA grunn av de
mange orkideene og laukplantene, men man
bsr huske at dette er det uproduktive slutt-
resultatet av en langvarig odeleggelse av de
naturressursene som gjorde de gamle mid-
delhavskulturene mulig.

De varmeste, sondre delene av det medi-
terrane omrddet (1a) finner vi i sordelen av
Hellas, fra Kephallenia i vest og rundt til
Volos og Lemnos i ost (inkluderi Kreta. se
Hoiland). Den potensielle skogen (klimaks-
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skogen) er en eviggrsnn lauvskog der eiker,
johannesbrodlre (Ceratonia siliqua) og vill
oliven (O/ea europaea) er viktige, men nesten
all slik skog er forsvunnet i dette omrAdet
der jordbruket har vert intenst fra oldtiden.
Degradasjonsstadier dekker stordelen av
landskapet, og ofte finnes regenerasjonssta-
dier med aleppof uru (Pinus halepensis) som
forstlig er av mye storre interesse enn de
eviggronne lauvtrerne. Et karakteristisk
trekk i elvedalene er kantskoger og kratt av
platan (P I ata n u s o ri e n ta I i sl og oleander (Nefl'-
um oleanderl.

Det nordre mediterrane omrAdet ved Adrr-
aterhavet (1 b), f ra lstria i Nordvest-Jugoslavia
til Vest-Hellas, henger best plantegeograf isk
sammen med ltalia og midtre Middelhavet.
Her er nedbsren forholdsvis stor, og eike-
artene finnes normalt sammen med lauv-
fellende busker og tr€r, spesielt duneik
(Quercus pubescensl og manna-ask (Fraxi-
nus ornus - se f ig. 3A) som ofte setter farge
pd terrenget om vdren. I motsetning til vdr
ask er den insektbestovet med nydelige kvite
blomster. Noen rester etter den opprinnelige
skogen f innes, bl.a. pA ayene Mljet (nasjonal-
park) og Lokrum ved Dubrovnik. Men ogsA
her er skogen stort sett omgjort til macchia
og delvis erstattet med skog av aleppofuru.
Topografien og kalkberget gjor at bare mind-
re omrider er dyrket opp, og krattet kan
strekke seg sammenhengende mange mi,
langs kystene. Dette gjar del ogs6 sterkt ut-
satt for branner, og store arealer brenner
hvert Ar. Disse brannf latene far, etter noen fA
Ar, en utrolig rik vArflora av lauk- og knoll-
planter, f.eks. villtulipan (Tutipa sy/vesfrls -se fig. 38) og mange orkideer.

Ved Egeerhavet er det nordre mediterrane
omrAdet (1 c) mindre frostutsatt, og her har
dessuten vegetasjonen mer til felles med
Tyrkia og det osilige Middelhavet. De evig-
grsnne trerne og buskene dominerer, og
s€rlig gjar den osilige arten av jordbertre
(Arbutus andrachne) mye av seg. Vegetasjo-
nen er, om mulig, enda mer degradert enn ved
Adriaterhavet. Fullstendig nedbeitete kratt
av kermeseik, der geitene gAr oppe i trerne
og beiter, dekker enorme arealer (fig. 3C).
Fordi terrenget ikke er fullt sA fjellendt er
ogsA storre deler oppdyrket.

Det submediterrane omradet
Pd Jugoslaviakysten ser man ofte, litt opp
fra havet, ei skarp grense der vegetasjonen
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Figur 3. Et utvatg av ptanter og vegetaslonstyper pa Balkan. A Manna'ask (Fraxtnus ornus) i blomst

Mediterran region. Dubrovnix-omradet. Jugoslavia. B. Villtulipan \Tulipa svlvestrls) ibrannfelt ikarst'

Submediterran region. Dubrovnik-ornrAdet. Jugoslavra C Kermeseik'macchia fullstendiq nedbeitet av

geiter. Submediterran region, Kozane'omrAdef, Nord-Hellas. D Meget artsrik sommergronn eike'lonne'

skog med mye ilaner og omtrent 15 arter i tresjiktet. Edessa-omradet Nord-Hellas

Some ptants and vegetation types in Balkan A. Ftowering Fraxinus ornus' Mediterranean region' Dub'

rovnik area, yugostavta. B. Tulipa sylvestris in burned karit area' Submediterranean region' Dubrovnik

are:a, Yugoslavl-a. c. Quercus coccifera maquis, comptetetY grazed down by goats' submediterranean

region, Kozane area, North Greece. D. Highty diverse deciduous oak'maple forest with liana and about

15 tree species. Edessa area, North Greece'

skifter farge f ra bldgronn til brungronn Dette eviggronnne lauvtrerne blandes opp med en

er grensalor oliven-hage ne \Olea europaea). lang rekke interessante lauvf ellende trar og

og oliven har iolge av mange andre rent-medi- busker. I motsetning til det mediterrane om-

terrane arter som xnapt tJler f rost. Dei sub- radet har det submediterrane mange speslel-

mediterrane omradet har hoge sommertern' le balkanarter' Viktige trer og busker er bl a'

peraturer. men trostrisiko om vinteren. og de onentagnbok(Carpinus orientalis) og humle-
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bak(Ostrya carpinifolial sammen med duneik
og manna-ask. Disse f inner man blandet med
middelhavsplanter som granateple (punica
granatum) og parykkbusk (Cotrnus coggyria)
langt innover i dalforene. PA vAren kan disse
skogene og krattene, ofte i et kvitt karstland-
skap, vere utrolig rike p6 laukblomster med
orkideer, anemoner, villtulipan og arter av
blAstjerne (Scl//a), smA hyasinter(Hyacinthel-
/a), perleblomst (Muscar), alpefiol (Cycta-
men), fuglesljerne(Ornithogalum) og ei rekke
andre. I lopet av mai tsrker imidlertid vegeta-
sjonen ut, og hele terrenget fdr et gulbrunt
og stovete preg, her som i det mediterrane
omrddet.

I Jugoslavia begynner beltet de fleste ste-
dene bare 100-200 meter over havet og dek-
ker de fjellkjedene som ligger nermest kys-
ten. I Dubrovnik og i feriebyene i Montenegro
gAr grensa mellom mediterrant og submedi-
terrant omrAde gjerne i de avre forstedene.
Lengre sor, i Albania og i ostre Hellas, er
kystsletta breiere, og her ligger hoveddelen
av jordbrukslandet i dette beltet. Her er ogsA
store arealer degradert til et lagt kratt av
tornebusker og orientagnbok, lokalt kalt
n5ibljak". Opp mot lstanbul blir beltet meger
smalt, og ved Svartehavet i Bulgaria omfatter
det bare den bratte skrenten ned mot sjoen,
nord til Burgas sar tor Varna.

Det sommergronne lauvskog.
omredet
Dette er ldglandsomrAdene pA indre Balkan
og noe opp i fjella i kystomrAdene. Opprinne-
lig var terrenget dekt av tett lauvskog av typer
som vi ville rekne som edellauvskog, men
hoveddelen av jordbrukslandet pd Balkan er
oppdyrket fra skog av disse typene.

Overflatisk likner skogene mye pA de mel.
lomeuropeiske lauvskogene slik vi finner
dem nord til Danmark og Sor-Sverige, men
med to viktige forskjeller. Mens vi i tysk og
dansk edellauvskog kan finne to eikearter,
tre lonnearter, ei lind, ei ask og to-tre alme-
arter, kan vi i en velutviklet Balkanskog finne
seks eikearter, fem lonnearter, tre lindearter,
tre askearter og et utall andre. Den samme
rikdommen preger busksjiktet og urtene. Vi
finner praktisk talt alle artene som preger
mellomeuropeisk skog, og en lang rekke i til-
legg. Det synes ganske klart at lauvskogen
pA sentrale Balkan mA ha vert et utgangs-
punkt for den lauvskogen som i postglasial
varmetid spredte seg helt nord til Nord-
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Europa. En forskjell fra Mellomeuropa er
ogsd et markert innslag av submediterrane
arter som tornebuskene jerusalemtorn (pali-
urus spina-christil og Ruscus, og judastre
(Cercis siliquastrum). Dette er Arsaken til at
disse skogomrAdene reknes som submedi-
terrane i en floristisk inndeling (Walter &
Straka 1970), men som mellomeuropeiske i

en vegetasjonsinndeling (Horvat et al. 1974).
Skogen endrer karakter fra nordvest mot

sarasl. I Nordvest-Jugoslavia, vest for Drina,
likner den sterkt pA de mellomeuropeiske
(3a), med vAre vanlige eikearter, agnbak(Car-
pinus betulus) og annet. Lengre sor overtar
andre treslag, og det er her den egentlige
balkanske edellauvskogen (3b) med de sub-
mediterrane innslagene forekommer, bl.a.
manna-ask og orientagnbok.

De viktigste trerne i skogen er to eikearter
som ikke gAr nordover i Mellom-Europa -balkaneik (Quercus frainettol og frynseeik
(Q. cerris) - og andre lokale innslag er en
nydelig lind - sslvlind (Tilia tomenfosa) -smAbf adete lsnnearter som naverls nn (Acer
cam pest re), f ransklsnn (A. mon spessu lan u m\
og andre, og mange vArblomstrende arter av
Prunus og Pyrus. Arter av kaprifol/leddved
(Lonicera) og spolebusk (Euonymus) er ofte
viktige blant buskene. Mot sor og ost blir
skogene enda rikere, og i Nord-Hellas kan vi
f inne dem gjennomvevd av vill vin (Vitis vini-
fera),Tamus og andre lianer itillegg tilet tre-
og busksjikt som kan ha oppimot 30 forskjel-
lige arter. De fragmentene man fortsatt kan
finne av slik skog kan gi oss et lite inntrykk
av hvordan Europa var tar istidsherjingene,
se fig. 3D.

Opp mot fjella i vest og sor gAr dette skog-
omrddet over i bokeskoger, men pa det torre
slettelandet i nordost ble de sannsynligvis
opprinnelig erstattet av sAkalte steppesko-
ger.

Steppeskogomradet
Pusztaen i Ungarn og slettelandet i Vojvo-
dina i Jugoslavia, dvs. stordelen av omrddet
mellom Budapest og Beograd (4b), har vert
omtrent skogfritt i det tidsrommet man har
opptegnelser fra. OmrAdet har hovedsakelig
vart brukt til beiteland; det er magyarenes
viktigste hesteland, og sauen bidrar ogsA
sitt til a holde det snautt. OmrAdet er rikt pA
steppeplanter man ellers mA til Ukraina for A
finne, og pd de smA omr6dene som ikke er
for sterkt kulturpreget f innes vegetasjon med
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klart steppepreg. Floristisk er saken klar;
omradet skilles ut som et eget floraomrAde

- det pannoniske - med klart slektskap
med steppene. Problemet er om det ogsd har
vert en steppevegetasjon her, og det har
vert et diskusjonstema i lang tid hos Balkan-
botanikere om dette er et opprinnelig steppe'
omrdde eller om mangelen pd skog skyldes
menneskelig aktivitet (se Horvat et al. 1974).

Pollenanalyse, som kunne gitt endelige
svar, er problematisk i dette torre slette-
landet, men de fA profilene som er tatt an-
tyder at mangelen pA skog er sekundar, og
at omrAdet sannsynligvis hadde en lysdpen
og tor( steppeskog tsr del ble et kulturland.
De viktigste treslagene synes A ha vert som-
mereik (Quercus roburl, Quercus pedunculi'
f lora og andre eikearter, russelsnn(Acer tata-
ricum) og noen andre tsrketAlende treslag,
og mye tornebusker som vAre egne s16petorn
(Prunus splnosa) og geitved (Rhamnus cat-
hartical.

Steppeskogene har ikke dekt pA langt nar
hele omrAdet. Store arealer ble opprinnelig
oversvsmt hver vAr av Donau og de to store
sideelvene Sava og Tisa. Disse omrAdene
har elvesedimenter og rommer fortsatt store
flommarksskoger av svart- og kvitpoppel
(Populus nigra og P. albal, pilearter (iser kvit-
pil - Sa/lx alba) og noe alm og ask.

I dag er praktisk talt hele omrddet oppdyr'
ket, og de fA steppefragmentene som fortsatl
finnes er stort sett naturreservater. I Ungarn
finnes flere slike reservater. Det storste om-
rdrdet med steppevegetasjon i Jugoslavia er
Deliblat ved grensa mot Romania. Dette er et
sandomrAde hevet opp over flommarkene,
men storstedelen er dyrket opp eller plantet
til med erteblomsttreet Robinia pseudacacia,
en pest av et tre som odelegger all under-
vegetasjon.

Bokeskogomradet
Bokeskoger dekker store omrAder pA Balkan,
men i motsetning til hva vi er vant til er dette
fjellskoger, knyttet til de starre fjellkjedene
og noen steder utbredt helt opp til skoggren-
sa. OgsA her er det stor variasjon, f ra fattige
bokeskoger med blAber, smyle, frytle og
perlevintergronn, til rike med et urteutvalg vi
ikke finner maken til i nord, bl.a. med jule'
roser (Helleborus-arter) og alpefiol {Cycla-
men). Ofte er bska ogsA oppblandet med pla-

tanlonn (Acer pseudoplatanusl og ubuttblad-
fonnu (A. obtusatum). Serlig varierte er bske'

186

skogene i karstlandskapet, der de har et var-
aspekt av anemoner (,,blA kvitveis> - Ane'
mone apenmna, kvitveis og gulveis), orkideer
og laukplanter som hundetann (Erythronium
dens-canls). Ut mot Dalmatiakysten kommer
det inn en lang rekke submediterrane arter i

bokeskogene.
OgsA i bokeskogen skjer det store forand-

ringer fra nordvest mot sorost. De nordvest-
lige (5a) har vanlig bak (Fagus sylvatica) og
stort sett mellomeuropeiske arter ellers.
Lengst sarcsl, i Trakia (5c), danner orientbsk
(Fagus orientalisl noen serpregete skoger,
bl.a. med pontisk alperose (Rhododendron
ponticum). lmellom finnes de egentlige
Balkan-bskeskogene (5b) som domineres av
mosisk bak (F agus m oesiacal,sannsynl igvis
en hybrid mellom de to andre. Disse har det
storste og mest spesielt balkanske artsutval-
get.

Barskogomridene
Oppover i fjella blandes bska etterhvert opp
med edelgran (Abies albal og vanlig gran
(Picea ables), og skoggrenseskogene pA

nordre og midtre Balkan er gjerne gran'edel'
gran-skoger med noe platanlonn (Acer pseu'
doplatanusl og et ganske velkjent utvalg av
lyng og urter. Men et viktig skille f ra vdre bar-

skoger er at de er mye mer artsrike, bl.a. med
rik vArblomstring av krokus (Crocus spp.) og
andre laukplanter. En rekke spesielle balkan-
arter finnes ogsA i barskogene, bl.a. flere
trollhegg (Rhamnusl, spirea (Spiraea), ledd-
ved (Lonicera) og lokalt en nydelig kvit-
blomstret og velluktende tysbast (Daphne
btagayana) sammen med vAr vanlige. I et lite
omrAde sar tor Sarajevo f innes noen spredte
bestander av ett av Europas mest interes-
sante bartrer - serbergran (Picea omorikal

- med aner direkte tilbake til en tertierart
(P. omorikoides) som var vidt utbredt i euro-
peisk skog for 15-20 millioner Ar siden.

I Sor-Jugoslavia, Albania, Vest'Bulgaria og
Nord-Hellas endrer barskogene karakter. De

blir torrere, mister det nordlige utvalget av
lyng og urter, og det kommer inn noen lokale
og sikkert meget gamle furuarter - panser-
turu (Pinus heldreichifl, P. leucodermis og
den femndlete arten molikafuru (Pinus peuce).

Innslaget av submediterrane arter blir stsrre.
Videre sauovet i Hellas overtar lokale arter av
edelgran, forst (kong boris edelgrano (Ables
borisii-regis - muligens en hybrid mellom
A. alba og den neste), og lengst sor gresk
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edelgran (A. cephalonica). Disse skogene
likner lite pA andre europeiske barskoger og
synes mest ha blitt dannet ved (oppvand-
ringr 3Y mediterrane arter.

Fjellvegetasjonen
Det er direkte sammenheng i fjellkjedene
fra ostalpene og sorover i de dinariske fjell-
kjedene til Pindhos-fjella i Nordvest-Heilas
og ost til Bulgaria (7a). Fjellplantene har der-
for kunnet spre seg ganske f ritt, og fjellvege-
tasjonen har Alpe-preg helt sor til Albania,
bl.a. med reinrose (Dryas octopetala) og
mange andre viktige alpeslekter som sote
(G e n t i a n al, ns k I e b I o m (P r i m u I a), k ro k u s (Cro-
cus) og alpeklokke (Soldanella), alle med f le-
re arter.

I Nord-Hellas endrer floraen karakter. De
alpine fjellplantene forsvinner etter hvert og
erstattes av meget spesielle (endemiske)
arter som md vere oppstAtt isolert pA disse
fjella. Hvert av de hoge fjella i Hellas har sine
egne arter, ofte ganske mange, og fjellom-
rAdene rundt grensene mellom Jugoslavia,
Albania, Hellas og Bulgaria har sannsynlig-
vis den mest artsrike fjellfloraen i Europa.
Deler av den mA vare meget gammel, og
noen av de mest interessante er tre slekter
av den stort sett tropiske familien Gesneri-
aceae som mA vere tertiere relikter: Haber-
/ea med 1-2 arter i Bulgaria og Nord-Hellas,
Jankaea med sin eneste art pd Olimbos, og
Ramonda med to arter pA Sor-Balkan (og en i

Pyreneene).
Lengst sor finner vi bare isolerte hoge fjell

som Olimbos, Parnassos, og Taiyetos lengst
i sar pd Peloponnes (7b). Her har vegetasjon
og flora svert lite til felles med de alpine
fjellkjedene. Mye av vegetasjonen bestAr av
ldge polsterplanter (mange leppeblomster og
mjelt - Astragalus), grasheier og buskstep-
per med bl.a. tysbast (Daphne oleoides'1.
Hoilands artikkel betegnes denne vegetasjo-
nen som noromediterranr.

Artsrikdom
Det er uvisst hvor mange arter av hogere
planter man har pA Balkan. Turrill (1929)
anslo antallet til 6530, men mye har hendt
siden. Polunin (1980) antyder rundt 6800, litt
avhengig av hva man rekner som arter. I store
deler av Balkan synes artsdannelsen d skje
ganske raskt, bl.a. pAoyene i Egeerhavet. Det
blir ogsd Arvisst oppdaget mange nye arter,
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iser i fjellomrddene i sor. Uansett synes
rundt 65% av alle europeiske arter A finnes
pd Balkan, og antallet arter som er begrenset
til Balkan (Balkan-endemismer)synes A vere
rundt 1750, dvs. rundt en fjerdedel av floraen
her, og - mer imponerende - halvparten av
alle arter som reknes som endemiske for Eu.
ropa.

Artsrikdommen skyldes minst tre forhold:
(1) Et storre element av arter som har over-
levd de kvartere nedisningene enn i resten
av Europa; (2) Innvandring fra flere forskjel-
lige retninger, og der Turrill f.eks. ansldr at
ikke mindre enn 680 har kommet fra Asia; og
(3) Sterk lokal evolusjon, bl.a. med en uover-
siktlig artsmengde innen slekter som knopp-
url (Centaurea - ca 115 Balkanarter), nellik
(Dianthus - ca 80) og timian (Thymus - ca
55). ffofge Turrill synes rundl 1.5-2oh av ende-
mismene 6 vere av relikt (tertier) type,7-
7.5oh er gamle og forholdsvis isolerte f ra be-
slektete arter, mens resten (ca g1-92ohl er
(nyeD endemismer, sannsynligvis oppstdtt
ved lokal utspaltning innen Balkan.

Det mest artsrike omrAdet er Hellas, bAde
fastlandet og eryene, og Rechinger (1965) an.
tyder at dette landet alene har ca 5500 arter,
hvorav 20% endemiske. Nest etter kommer
nok fjellomrAdene vest og sor i Jugoslavia og
Albania, men svert artsrike omrdder finnes
ogsd i Vest-Bulgaria og Trakia. Generelt sker
innslaget av lokale (endemiske) arter med
hogden. Turrill angir at kystomrAdene har
rundt 15% endemismer, montane omrider
24oh, subalpine omrAder 34oh og de alpine
omrddene hele 38.5% endemismer.

Av sarlig interesse er kanskje det store
antallet planter Balkan har bidratt med til
vAre hager. Det er en merkelig opplevelse for
oss A mste slike arter i naturlig vegetasjon,
f.eks. madonnalilje (Lilium candiduml, jon-
sokklosterkf okke (Leucoium aestivum), van-
lig og tyrkisk snsklokke (Galanthus nivatis
og e I wes i i), trAd p ion (P a eo n i a te n u i f o t i a), blA-
pute (Aubrietial, gyllentakk (cheiranthus
cheiril, bjarkoyspirea (Spiraea chamaedry-
folia) og alpegullregn (Laburnum atpinum),
syrin og gullbusk. Lista kunne lett mange-
dobles.

Floraer og andre oversikter
Balkan fikk meget tidlig en god og dekkende
floraoversikt i Hayek (1924-1933), og Egeer-
havsomrddet i Rechinger (1943). Disse er
imidlertid lite egnet som reiselektyre av
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minst to Arsaker: for det forste bestar de av
f lere ganske vektige bind, for det andre er de
begge pA latin. Den eneste moderne oversikt
som dekker hele Balkans f lora er Flora Euro-
paea (Tutin et al. 1964-1980), men denne er
ogsA vel vektig. De nasjonale f loraene er pA

nasjonalsprAkene, noe som gjor dem lite til-
gjengelige for de fleste nordeuropeere.

Polunin (1980)*Flowers of Greece and the
Balkans. A field guiden er en relativt fyldig
oversikt over de mer hyppige Balkanplante-
ne, og den er godt illustrert. En ulempe er at
de vanligste plantene er utelatt, og den bor
derfor brukes sammen med Polunin (1969)
nFlowers of Europeu. Man kommer ganske
langt pA vei med disse to. En noe enklere bok
som bare dekker Hellas er Huxley & Taylor
(1977) "Flowers of Greece and the Aegean,.

Er man ogsA interessert i landskap og ve-
getasjon, er Horvat et al. (1974) "Vegetation
S0dosteuropasD en uunnverlig, serdeles in-
formativ og godt illustrert oversikt. En liknen-
de sammenfatning savnervi forelopig for vArt
eget land (og for Norden)!

Reisem6l
Hvor og ndr man skal reise til Balkanlandene
for A oppleve flora og vegetasjon, avhenget
av hva man vil oppleve. NAr det er sen vAr pA

Kreta, er det fortsatt skisesong i Nord'Hellas
og stengte fjelloverganger i Jugoslavia.
Onsker man A fA mest mulig ut av den medi-
terrane vegetasjonen, vil mars-april vare d
foretrekke i sor, april-mai i nord. I mai er ogsA
vegetasjonen bra utviklet i de submediter'
rane omrAdene, og vArblomstringen er i gang
i eike- og bokeskogene. Svartehavet er for en
stor del isdekt om vinteren, og her bsr man
vente til juni. Det samme gjelder om man vi.
oppleve lauvskogene inne pA Balkan pA sitt
beste. FjellomrAdene er der som her best i

juli, og dette gjelder ogsA de hoge fjella i Sor-
Hellas, men vArblomstringen i fjella har man
over alt i mai-juni.

Alle de viktige ferieomrAdene ligger ved
kystene, men avstandene inn i landet er ikke
uoverkommelige. I Nord-Jugoslavia (lstria)
gAr middelhavssonen raskt over i omrAder
der vegetasjonen har et sterkt mellomeuro-
peisk preg, og fjella i Nord-Jugoslavia likner
sterkt pA Alpene i €lsterrike, ltalia og Sveits.

Skal man oppleve det mer spesielle bat-
kanske, mA man lengre ssr. Alle feriebyene
langs Dalmatiakysten ligger tett opp til de
dinariske fjellkjedene, og med stor variasjon
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i f lora og vegetasjon i umiddelbar nerhet. De
mest varierte mulighetene har man kanskje i

Montenegro (Hercegnovi, lgalo, Kotor, Budva
og Ulcinj), hvor man nAr fra havet til snaufjel-
let pA under 2 mil, og hvor man i tillegg har
en av Europas mest interessante sjoer og
vAtmarkomrAder (Skadarsko jezero).

Balkanhalvsya er vel verdt et besok av alle
botanisk interesserte, og man kan fA stort ut-
bytte nesten uansett hvilken del av omrAdet
man besoker. I tillegg til de rent botaniske
verdiene kan man ogsd fA en innsikt i sam-
spillet mellom flora, vegetasjon og bruk av
landskapet. Spennet er stort mellom de gam-
le middelhavskulturene i Hellas og steppe-
kulturen i Ungarn, og man kan ogsA fortsatt
spore forskjeller mellom landutnyttelsen i de
kristne omrAdene i Vest-Jugoslavia og Hel-
las og de muslimske i €lst-Jugoslavia og Bul-
garia. Balkan er fortsatt et spenningsfylt om-
rAde, bAde biologisk, kulturelt og politisk.
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