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Effekter af klimaændringer 
er på dagsordenen 

Men hvad ved vi om klimaet betydning for floraen?: 

•Palaeoøkologiske studier viser at der er tæt 
sammenhæng mellem vegetationsudbredelse og 
klimaændringer 

•Vegetations/plante-udbredelse er også tæt korreleret 
med det nuværende klima 

•Planter responderer på temperatur og fugtighed på 
mange måder (vækst, fenology, spiring)  

•Plantedækket påvirker økosystemerne dramatisk 
hvilket medfører feedback mekanismer til klimaet 



Men meget vi ikke kan forudsige 
• Hvor hurtigt vil vegetationen ændre sig? 

• Hvilke arter er vindere og tabere ved dramatiske 
klimaændringer? 

• Hvor gode muligheder har forskellige arter for at 
tilpasse sig der hvor de er? 

• Hvor gode muligheder har arter for at flytte sig til 
passende nye temperatur”lommer”? 

• Hvor invasible er forskellige vegetationstyper og hvad 
bestemmer invasibiliteten? 

• Hvordan vil fremtidens vegetationstyper se ud? 

• Hvordan vil dette påvirke økosystemprocesser og 
services? 

 



Fjeldvegetationen er speciel 

Temperatur begrænser 
 

Vegetations-
sammensætningen 

Direkte: 
Vækst 
Blomstring 
Frøudvikling 
Spiring 
Overlevelse 
 

Indirekte: 
Næringskredsløb 
Vandtilgængelighed 
Andre organismer 
(pollinatorer,  
herbivorer) 

Hurtig respons Langsommere respons 



Fjeldvegetationen er speciel 

Hvilken temperatur begrænser? 
 

Vegetations-
sammensætningen 

Sommer: 
Vækst 
Blomstring 
Frøudvikling 
Spiring 
Overlevelse 
 

Sommer: 
Næringskredsløb 
Vandtilgængelighed 
Andre organismer 
(pollinatorer,  
herbivorer) 

Vinter: 
Overlevelse 
Frøhvile => 
rekruttering 

Vinter: 
Næringskredsløb 
Vandtilgængelighed 
Andre organismer 
(pollinatorer,  
herbivorer) 
 



 Temperaturs betydning for planters 
evne til at flytte udbredelse 
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Kimplante-
etablering 

 

Afhænger af: 

Evne til:  

Klima,  
Populations størrelse,  

Næringsstoffer, 
pollinatorer, 

 herbivorer, pathogener. 

Morfologiske 
tilpasninger,  
sprednings 

vektorer 
 

Klima, 
lys, 
 jordbund 
 

Klima, lys,  
næringsstoffer 
pathogener,  
herbivorer 
 



Allelopati 

Konkurrence 

Strukturel modstand 

F. eks. Ingen åbninger, 

tykt strølag 

Invasibilitet – resistens/modstand mod 
etablering af nye individer 



Studier i koloniseringsevne i relation til 
temperatur:  
 

Vanskeligt at bestemme hvor stor den direkte effekt af 
klimaet er på kimplanter og hvor stor den indirekte effekt 
er via miljøet 
Vanskeligt at forudsige ændringshatighed 
Også vanskeligt at vide om sommerklima er vigtigere end 
vinterklima 
Dette snakkede jeg om her i 2011 – så nu til noget nyt 



Lemming og mus i 
skandinaviske fjelde.  

Satelitbillede af Narvik-Kiruna region 

Olofsson et al. Nature Climate Change 2012 



Lemming og mus i skandinaviske fjelde => 
masser af kimplanter året efter 
masseforekomster af gnavere 
Masterstudie Kristin Odden Nystuen (Vejledere Nina Eide, Graciela 
Rusch, Marianne Evju og Bente Graae) 



Fjeldvegetationen er speciel 

Store temperaturvariationer i 
topografisk komplekse landskaber 

sammenlignet med i flade 
 



Temperaturmålinger 
langs højdegradient i 
Abisko Graae et al. Oikos 2012 



Decoupling ændres med 
breddegrad i skov 

Abisko 

Frankrig 



Brug af klimadata i 
økologiske 
klimaeffektstudier 
fra 2005-2009 
ifølge Web of 
Science 
Graae et al. Oikos 2012 





Grunden til at der ikke er thermophilisation i 
lavlandskove er at disse har fået tættere 
kronedække (lavere temperatur) – ikke 
nødvendigvis fordi skovarterne ikke kan følge 
med klimaændringerne 
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Hvorfor er temperaturvariationen på lille skala vigtig? 

Ccl: Short-distance escapes are available for 
plants to persist locally amidst unfavorable 
regional climatic conditions suggesting plant 
biodiversity to be less endangered than is 
expected by climate warming projections 

Night temperatures Day temperatures 
Furka pass in the Swiss Alps:  
Using high-resolution thermal 
imaging, Scherrer and Körner (2010) 
have shown that mean temperature 
during day time can range from 6 to 
24C within this small area (b) 

Introduction  Materials  Methods  Results  Conclusions 



German Centre for Integrative Biodiversity Research 

12th meeting on vegetation databases 

Leipzig, 4th- 6th March 2013 

*jonathan.lenoir@u-picardie.fr 



CiT 
range? 

Tre hovedformål med Lenoir et al. artiklen 

Introduction  Materials  Methods  Results  Conclusions 

 Teste om turnover i CiT er større end den turnover vi ville have opnået ved 
brug af traditionelle globale interpolerede temperaturer fra WorldClim. 
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 Analysere forholdet mellem CiT range og terræn variable (højdeforskelle, 
kompleksitet, etc.) på 1-km opløsning 
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 Måle temperaturvariationen (CiT range) indenfor 1-km2 enheder (som i 
WorldClim, http://www.worldclim.org/) 

1 km 

1 km 

CiT 

http://www.worldclim.org/
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Plot-scale data 

 42117 vegetation ruter fra 
Skandinavien 

MAT (°C) 
 138 af disse med data fra 

tilhørende mikroklimaloggere 
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Jan (MMT1) 
Feb (MMT2) 
Mar (MMT3) 
Apr (MMT4) 
May (MMT5) 
Jun (MMT6) 
Jul (MMT7) 
Aug (MMT8) 
Sep (MMT9) 
Oct (MMT10) 
Nov (MMT11) 
Dec (MMT12) 

Gridded data 

 1 digital højde model grid med 
33-m opløsning (ASTERGDEM) 

(m) 
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 12 gennemsnitlige 
månedstemperaturer grid med 1-
km opløsning (WorldClim) 

(°C
) 

1 km 

For hver 1-km2, beregnedes: eleR, 
slopR, northR, eastR, expoR and 
roughM 
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Bottom-up model for at beregne CiT 

Julitemperatur 
fra data-logger: 

LmT = 9°C 

1-km2 spatial unit 
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Temperaturvariation i 1-km2 ruter er fra 0 to 7°C 

 569 1-km2 WorldClim enheder 
brugt til at beregne temperatur 
variation 

 Temperatur variationen er i 
gennemsnit 2.1°C (SD = 
0.97°C) 



 Temperaturvariationen når man bruger 1km2 er 1.97°C (SD = 0.84°C) i flade 
landskaber (Danmark) og 2.68°C (SD = 1.26°C) i komplekse landskaber 

Introduction  Materials  Methods  Results  Conclusions 

Terrænkompleksitet øger temperatur variationen 

 Temperaturvariationen er størst ved 60–65°N, hvor landskabet er mest 
komplekst i syd- og midtnorge 

Elevation range (m) 
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Hvad har vi lært af dette 

 Finkornet (1 km2) temperaturvariation findes og kan være en 
buffer ved klimaopvarmning selv i flade landskaber og kan give 
refugier for arter der skal overleve ikke-favorable klimaperioder. 

 Stor-skala artsudbredelsesmodeller ignorerer denne 
temperaturvariation og tenderer at overestimere fremtidig 
migrationsafstande og biodiversitetstab 

 Til diskussion: På den ene side 
reflekterer CiT måske bedre 
temperaturer der påvirker 
plantesamfunnsdynamikker end 
korttidsmålinger af temperatur med 
loggere fordi det kan give et mere 
langsigtigt billede af de rådende 
temperaturer.  

 På den anden side så underestimerede 
CiT variationen i sammenligning med 
variationen målt af loggerne. 



Hvad gør temperaturvariationerne for 
planterne i landskabet? 

Øget landskabstopografisk kompleksitet giver flere 
nicher  

 => mulighed for flere arter 

 => mulighed for refugier 

Øget kompleksitet betyder at individerne indenfor 
samme art kan opleve mere varieret klima  

 => hvert individ må være mere plastiske eller  

 => individer i en population må have stor genetisk 
diversitet med individer tilpasset de forskellige 
temperaturnicher. Stor genetisk diversitet kan betyde 
stor fænotypisk diversitet 

 => eller måske en kombination? 

 



Er fjeldvegetationen plastisk 
eller lokalt tilpasset? 
Temperaturresponser til det 

komplekse landskab/ændret klima 
Plastiske: 
Det enkelte individ 
kan tilpasse sig til at 
vokse og reprodusere 
under forskellige 
temperaturer 
 

Lokal tilpasset: 
Det enkelte individ er 
tilpasset det miljø det 
forekommer i og 
genetiske 
selektionsprocesser 
foregår når klimaet 
ændres 

Hurtig respons Langsommere respons 



Øystein Hjorthol Opedal og Emmanuel Gardiner 
Masteropgaver  (vejledere Armbruster og Graae) 

• Hvordan påvirker topografisk kompleksitet artsdiversitet og 
fenotypiske variation? 

• Hvordan påvirker topografisk kompleksitet fænotypisk plasticitet? 



Mikroklimatisk variation i 5 flade og 5 
topografisk komplekse områder i Finse 



Artsantal er større i komplekse 
landskaber – særligt på stor skala 



Harerug Bistorta vivipara havde tendens 
til mere variation i komplekse landskaber 

- Men ikke Aksfrytle – Luzula spicata 



Fenotypisk plasticitet 
Væksthusexperiment med 16 Bistorta-bulbiller fra hver 
af de ti områder udsat for forskellige vandingsfrekvens 



 

 

 

 

 

 

 

 
      

  

  

 

  

 



Konklusioner Master studier af  
Opedal og Gardiner  

Topografisk komplekse landskaber har større 
temperatur og fugtighedsvariation end flade 
landskaber 

Komplekse landskaber har også større 
artsdiversitet 

Harerug (men ikke aksfrytle) er mere variable i 
komplekse landskaber end i flade 

Harerug planter reagerede lige plastisk på 
jordfugtighed uafhængigt af hvor komplekst 
landskab de kom fra 

 

 



Stay or Go processer og 
klimaændringer 

Hvad nu: 

•Ikke flere penge til møder og rejser fra Nordforsk 

•Men godt samarbejde fortsat. 

– Armbruster et al arbejder på en artikel om 
hvordan landskabstopografi kan påvirke arterne 
der vokser forskellige landskaber 

– Bruun, 2xBirks, Alsos et al. arbejder på artikel om 
hvordan vi kan kombinere samfunnsøkologiske, 
paleoøkologiske og fylogeografiske data til at 
afsløre hvilke arter der er gode stayers og hvilke 
der er gode goers. 
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Lavland 
Højland 

Et andet Master studie (Nora Osler): 
Hvordan påvirker klima dimensionerne af 
blåklokke Campanula rotundifolia L. 
(vejledere Diekmann, Graae og Pelabon) 



Hvorfor er blåklokke lav og storblomstret i 
højlandet og høj og småblomstret i lavlandet? 
Og hvad sker når klimaet ændres? 

• Er den fenotypiske variation set I 
Campanula rotundifolia udtryk for 
plasticitet eller lokal tilpasning? 

• Hvilke træk varierer mest – 
blomster træk eller vegetative 
træk? 

• Reagerer planter nær deres kolde 
temperaturgrænse anderledes end 
planter længere fra deres 
temperaturgrænse når klimaet 
ændres? 

 

 



Væksthus eksperiment 

• Frø samlet af Johanne Maad i 
2005 i Dovre 

• Population L 510 m.o.h. 

• Population H 1100 m.o.h. 

• Dyrket i væksthus i 2006 
pollineret med kendte “far 
planter” indenfor hver 
population (Johanne Maad og 
Scott Armbruster) 

• I Noras forsøg indgik 30 
genetiske familier fra hver af 
de to populationer L og H 
 

 



x 

•Frø sået i november 2009 
•Tyndet i januar 2010 
•Studeret fra marts – maj 2010 
 
• Fem blomsterdimensioner målt  
• Mængde af blomster og knopper 
 
• Rosetdiameter, plantehøjde, blad areal, SLA 
(3 uger efter første blomst åbnede sig) 
• Overjordisk biomasse høstet og vejet 

 
 

11° C                 19° C 

 
L: 30 families x 5 repl.      L: 30 families x 5 repl  

  

H: 30 families x 5 repl.     H: 30 families x 5 repl 

 

300 plants         300 plants 

 



Resultater 
• Højlands planter 

havde c. 10% større 
blomsterdimensioner 
end lavlands planter 

• Blomsterdimensioner 
mindskede c 10% 
med opvarmning 

• Dvs. både lokal 
tilpasning og 
plasticitet 

 

 

 

• Alle blomstertræk var 
tæt korrelerede og 
generelt viste 
blomsterdimensioner lille 
variation.  



Resultater – antal blomster 

• Antal blomster 
næsten 4-dobledes 
ved opvarmning og 
mest i lavlandsplanter  

• Dvs. Masser af 
plasticitet og mest i 
lavlandsarter 

 

Fig. 3:
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Resultater – vegetative træk 

• Lavlandsplanter 10-20% 
større end højlandsplanter 

• Opvarmning mere end 4-
doblede biomassen i 
planterne 

• Størst effekt i 
lavlandsplanter 

• Dvs masser af plasticitet 
– og lidt mere i 
lavlandsplanter (lokal 
tilpasning) 

 



Konklusioner og implikationer 
  
• Vegetative træk er meget 
plastiske (særligt i lavlandsplanter) 

• Blomster dimensioner er meget 
mindre plastiske og viser noget lokal 
tilpasning 

• Opvarmning øger vækst og 
blomsterantal. 

 

• Pga den højere plasticitet har 
lavlandsplanter en fordel i et 
varmere klima. 



Stadig meget at afdække om planternes 
skæbne i en varmere verden 

Tak til Stay or Go (Nordforsk) 
særligt Jonathan Lenoir og Scott 
Armbruster 
og Master studenterne 
Nora Osler 
Kristin Odden Nystuen 
Øystein Hjorthol Opedal 
Emmanuel Gardiner 
 
-og til Pieter De Frenne 
 

Og til jer som lyttede i aften 


