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Sammendrag: Kort vekstsesong og knappe ressurser gjør at «Timing is everything» for en 
arktisk blomst. Men akkurat når skjer hva, og hvilke faktorer stiller de klokka etter? Hva gjør 
at en blomst blomstrer akkurat når den gjør? Har den en intern klokke? Eller er det avhengig 
av sollys, temperatur, eller samspille mellom disse. Og når dukker pollinatorene opp; disse 
insektene som fungerer som blomstenes ”Kirsten giftekniv”? I dette pilotprosjektet fulgte vi 
utviklingen av utvalgte insektspollinerte arktiske planter (fjellsmelle, reinrose og 
svalbardvalmue) i sitt naturlige miljø gjennom vekstsesongen, fra snøen smeltet til frøene var 
modne om høsten ved hjelp av kameraer og dataloggere. Vi hadde kameraer ute over to 
vekstsesonger (Figur 1). I løpet av den første vekstsesongen (2010), fulgte vi alle tre artene, 
fjellsmelle, reinrose og svalbardvalmue. Vi fikk en del gode bilder, og fanget valmuens søken 
etter sol (helitropisme), og fant sammenhenger mellom økning i jordtemperatur, og 
blomstring hos reinrose, samt at vi lærte en del om hva som virket og ikke virket med 
kameraovervåkning av planter. I 2011 bestemte vi oss for å følge fjellsmelle tettere, og 
overvåket kun denne arten med to kameraer. Basert på nesten 23 000 bilder, har vi dannet 
oss et detaljert bilde av hvordan fjellsmelle blomstrer, og satt det sammen til en liten film. Vi 
har gjort en lavoppløselig versjon av filmen tilgjengelig på internett, og har forespurt skolen 
og Svalbard Museum om de er interessert i en kopi. I filmen har vi kombinert fakta og 
bildeserier som illustrerer hvordan veldig små forskjeller, som for eksempel plassering av 
blomstene: en blomst på sørsida av tua, blomstrer nesten en måned før en på nordsida av 
tua! Og på en solskinnsdag, var det opptil 17 grader forskjell i temperatur mellom nordsida 
og sørsida av tua. Dette illustrerer også et generelt fenomen i Arktis. Plantene som lever her, 
lever allerede på grensen av hva de kan tåle. Det betyr at mikroskopiske forskjeller i topografi 
kan bety liv eller død. Hvis en ser nærmere på landskapet, er det lett å se at en liten 
fordypning, eller plasseringen av en stein, kan være nok til å forbedre mikroklima opp på et 
nivå som muliggjør etablering av planter. Vi har også sjekket bildene for pollinatoraktivitet, 
men pollinatorene er enda ikke identifisert da en slik gjennomgang av bildematerialet krever 
mye arbeid, som ikke lot seg gjøre innenfor rammene til dette prosjektet. Vi håper og tror at 
resultatet fra dette prosjektet kan gi folk  en liten vekker om hvor skjør svalbardnaturen kan 
være: minimale endringer kan gi store utslag. 
 
Hovedresultater fra dette prosjektet ble satt sammen til en liten film kalt Flowers on 
the bright side – en solskinnshistorie. Den er tilgjengelig på YouTube 
(http://www.youtube.com/watch?v=WoOvI1TjknY) 
 

 
Figur 1 Bildet illusterer hvordan kamera overvåker blomstring. Foto: Pernille Bronken Eidesen 



Bakgrunn 
Hver art har sitt finjusterte system, 
som opererer i henhold til det 
lokale miljøet og artene den lever 
sammen med. Det betyr at 
endringer i en variabel kan være 
ubetydelig for en art, men helt 
avgjørende for en annen. 
Dessuten kan en endring påvirke 
de ulike deltakerne i dette 
samspillet på forskjellig måte. Et 
spansk studie har vist at 
klimaendringer har medført 
tidligere pollineringsaktivitet 

(Gordo og Sanz 2005). Dessverre 
har ikke blomstene fremskyndet 
blomstringen like mye. Det vil si at blomstring og pollineringsaktivitet ikke lenger er i 
synkronisert, men topper seg til ulik tid. Dette illustrerer hvor delikate slike systemer kan 
være, og at detaljstudier av enkeltarter også er viktig. Arktis er av spesiell interesse, 
ettersom det er et mantra om at insektspollinering ikke er særlig viktig i Arktis, fordi klimaet 
begrenser antall pollinatorer her. Plantene må dermed ofte klare seg på annet vis. Men er 
dette egentlig tilfelle? Og er pollineringsaktiviteten knyttet til temperatur alene, eller er det 
andre faktorer som spiller inn? Men for å kunne studere en enkeltart i detalj over lengre tid, 
krever automatisering. Vi ønsket derfor å teste ut bruken av spesialtilpassede digitale 
kameraer sammen med dataloggere får å detaljkartlegge samspillet mellom ulike 
miljøvariabler (biologiske og ikke biologiske) med fenologiske (hendelser i tid) prosesser, slik 
som: 
 

 Tidspunkt for blomstring 
 Heliotropisme – om blomstene følger solas bevegelse 
 Tidspunkt for pollinator besøk 
 Evt identifisering av pollinatorer 
 Antall registrerte pollinatorbesøk 
 Tidspunkt for frømodning og spredning 

 
  

Figur 2 Reinrose i blomst. Foto: Pernille Bronken Eidesen 



Gjennomføring 
Til dette pilotprosjektet fikk vi støtte til 
feltassistanse og innkjøp av kamera. I 2010 kjøpte 
vi inn kameraer og stativer, og vi satte opp totalt 
fire kameraer av type ”Time-Lapse Package” fra 
Harbortronics 
https://www.harbortronics.com/Products/TimeL
apsePackage/ (Figur 3). Kameraene ble plassert 
nord for de individene vi ønsker å overvåke slik at 
de minst mulig skygget for sola. To ble satt opp 
til å følge med svalbardvalmuen på Gruve 7 
fjellet, et til å følge med en fjellsmelle i Endalen, 
og et til å følge med reinrose i akebakken nedenfor polarhotellet (Figur 2, 4 og 5). 
Dessuten la vi ut dataloggere av typen HOBO Micro Station Data Logger med loggere for 
temperatur, fuktighet og innstråling, 
http://www.microdaq.com/occ/hws/micro_station.php. Temperaturmålingene første 
sesong ble gjort på to ulike nivåer i jorda: rett under jordskorpa, og ca 5 cm ned i jorda. 
 
I 2011 ble det satt opp to kameraer i Endalen for å følge fjellsmella mer i detalj, og flere 
dataloggere ble lagt ut, slik at vi kunne måle temperatur i jord, på sørsiden av tua, og på 
nordsiden av tua. To fjellsmeller ble observer overvåket i Endalen, hvorav en med flere 
loggerpunkter Observasjonsperioden varte fra 6. juli til 6. oktober 2011 
 

 
Figur 4 Fjellsmelle i blomst fanget av time-laps kameraet 

  

Figur 3 Time-laps kamera med hus for vær og 
vind, og solcellepanel. 

https://www.harbortronics.com/Products/TimeLapsePackage/
https://www.harbortronics.com/Products/TimeLapsePackage/
http://www.microdaq.com/occ/hws/micro_station.php


Resultater og Diskusjon 
 
Tidspunkt for blomstring og heliotropisme 
 
Vekstsesongen 2010 
Reinroseovervåkning i akebakken/Polarhotellet: Her hadde vi en del problemer med 
forskyvning av kamera (folk var nysgjerrige), og forsøk på innbrudd i kamerahuset. Etter at 
noen prøvde å ta kameraet, valgte vi å avslutte dette eksperimentet, men vi fikk hentet inn 
noe data fra begynnelsen på sesongen. 
 

 

 

 
 
Blomstringen satte i gang når temperaturen økte rundt røttene ca 5 cm ned i bakken (Figur 
5). Som diskutert av Rafoss (2009), så inngår ikke jordtemperatur i det som betraktes som 
standard meteorologiske elementer, men i jordbruket ansees jordtemperatur som 
ettertraktet informasjon, da det er en god indikator på oppstart av vekstsesongen. 
Foreløpige resultater fra et prosjekt som har sett på korrelasjon mellom jord og 
lufttemperatur, viste at begge måleserier antydet en tendens med fremskyndet vekstsesong 
pga. mildere klima, men i gjennomsnitt startet vekstsesongen 1,5 døgn tidligere for hvert år 
dersom man benyttet kriteriet basert på lufttemperatur, mens tilsvarende for 
jordtemperatur var for eksempel 1,0 døgn per år for jordtemperatur målt 10 cm ned i jorda 
(Rafoss, 2009). Våre resultater tyder også på at måling av jordtemperatur ved ulike dybder 
er en viktig abiotisk faktor a monitorere for å forstå hvordan planter vil reagere på endrede 
klimavariable. 

4. juni 2010 23. juni 2010 26. juni 2010 

Figur 5 Målinger av temperatur, lys og fuktighet ved bruk av 
en HOBO logger ved reinrosa vi overvåket ved Polarhotellet. 
Den stipla sorte linja reflekterer jordtemperatur ca 5 cm ned i 
bakken, mens den heltrukne sorte linja er 
overflatetemperatur. 



 
Tidligere undersøkelser av reinrose i Ny-Ålesund 
har vist at blomsten hos reinrose øker med 2 °C 
hvis blomsten er rettet mot sola (Wada, 1998). 
Både reinrose og svalbardvalmuene på Gruve 7 
fjellet viste tydelig heliotropisk bevegelse. Det vil si 
at blomsten følger sola for å optimalisere 
solinnstråling. Dette fanget vi fint hos valmuen, 
som kan sees på en filmsnutt tilgjengelig på 
nettsiden vår (se referanse i slutten av rapporten). 
Det som overrasket oss mer, var at også de små, 
kortstilkede blomstene hos fjellsmella som vi 
overvåket i Endalen også viste tendens til 
sirkelbevegelser. Om denne bevegelsen skyltes 
heliotropisme, eller om det er bevegelser ment for 
å være attraktive for pollinatorer, vet vi ikke. Hos 
en annen art i samme slekt ble det fastslått at å 
vifte litt med blomstene var en fordel for effektiv 

pollinering (Warren og James, 2008). Heliotropisk 
bevegelse hos svalbardvalmue, og vinkene 
blomster av fjellsmelle, er vist på en 8 minutter lang film vi har fått satt sammen. Filmen er 
tilgjengelig på YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=WoOvI1TjknY) 
 
Fjellsmelle vokser i tueform (Figur 4), og har blitt kalt kompassblomst, fordi den er kjent for å 
begynne blomstring i sør. Dette fikk vi klart verifisert gjennom vår overvåkning. Det tok 
nesten fire uker fra første del av tua begynte å blomstre (på toppen vendt mot sør), til siste 
del av tua blomstret. Hendelsesforløpet er beskrevet i Appendix 1, og gjennom filmen.  
 
Vekstsesongen 2011 
Etter første sesong ble det klart for oss at jobben med å gå gjennom alt bildematerialet og 
koble det opp mot abiotiske faktorer er en stor jobb, og at man trengte replikater, og flere 
målepunkter, som temperatur både sør og nord i tua, i tillegg til i jord. Vi bestemte oss 
derfor for å konsentrere opptakene rundt fjellsmelle i 2011. En del resultater fra 2011 
sesongen er summert i lista under. Det mest slående er hvor stor forskjell plassering i tua 
utgjør, både med tanke på blomstringstidspunkt, og temperatur (Tabell 1). Høyeste 

registrerte temperatur var 30,72 C målt inne i tua i sør, den 19. juli 2011. Det var høy 
solinnstråling denne dagen. 
De to tuene som vi fulgte med på, lå ulikt plassert i forhold til snøsmelting. Den som smeltet 
ut sist, ble er den alle loggerdataene er hentet ut fra. Når det gjelder blomstringstidspunkt, 
startet den som smeltet ut først å blomstre allerede 26. juni, mens den siste blomsten ble 
observert 10-11 august. Den tua som smeltet ut sist, startet ikke å blomstre før 18. juli (over 
tre uker senere), men blomstringen varte ikke tilsvarende lenger. Den siste blomsten ble her 
observert 18-19 august. Så sen utsmelting forkortet blomstringsperioden med over to uker. 
  

Figur 6 Svalbardvalmue Papaver dahlianum 



Tabell 1 Gjennomsnittstemperaturer basert på målinger hvert 15 minutt regnet t.o.m først frostdag 
13.9.2011 

Målepunkt Gjennomsnittlig temperatur i C  

Inne i tua (sør) 7,74 
Inne i tua (nord) 7,11 
I jorda utenfor tua 7,45 

 
Registrering av pollinatoraktivitet 
Ved gjennomgang av bildematerialet, har vi observert flere insektsbesøk på bildene, og 
ettersom diversiteten av pollinatorer her oppe er begrenset, var det mulig å identifisere 
disse til art eller slekt på bildene. Dette åpner for mange muligheter når det gjelder 
pollineringsstudier. Vi har gjennom dette prosjektet fått hentet inn data, og håper å få satt 
det inn som et studentprosjekt, men arbeidet med disse bildene for opptelling og 
identifisering tok mye lenger tid enn vi hadde forestilt oss, så oppsummerende resultater for 
dette har vi ikke på nåværende tidspunkt. Vi jobber med utvikling av nye 
pollinatorprosjekter på Svalbard, hvor disse dataene, og videreutvikling av metodene vi har 
fått anledning til å teste ut i dette prosjketet, vil bli videreført. 
 

Miljøgevinst 
Dette prosjektet har endt opp i en liten film, som viser hvor finjustert naturen er, og som 
indirekte forteller en viktig historie: det er svært små endringer som skal til for at 
mikroklimaet, og forholdene for en plante, endres drastisk. Informasjon og oppmerksomhet 
rundt hvor finjustert dette samspillet er, er nødvendig for at folk skal bry seg om 
svalbardnaturen. Vi håper at ved å spre denne informasjonen, vil en for eksempel se litt 
nøyere på en tue av fjellsmelle neste gang, og gjøre seg noen tanker om den for eksempel 
blomstrer i sør, eller lure hvor varm den tua er inni. Slike tanker skaper interesse for naturen 
man beveger seg i, og det man interesserer seg for, bryr man seg mere om. 
I tillegg har dette prosjektet gitt oss mulighet til å teste ut bruk av kameraer for å følge 
blomsterutvikling og timing av hendelser knyttet til klimatiske faktorer. Dette har gitt oss 
nyttig informasjon for videreutvikling av fenologiske prosjekter, pollineringsstudier, og for 
overvåkningsprosjekter av vegetasjon knyttet til endringer i klima.  
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Appendix 1 

When does the vegetation season begin? 

• The pictures start when the buds are already out so we can’t know when the vegetation 
season begins; but we know that it has already started on the 18th of June. 

 
When does the blossom start? 

• There is lack of pictures between the 6th and 9th of July. The blossom starts between 
these two dates. We know that the first picture with flowers has been taken on the 9th of 
July, at 07:59:44 and that on the 6th of July at 09:27:16 we can’t see any flower or even 
flower buds. 

 
How many times does the blossom last? 

• The beginning of blossom takes place before the 9th of July 07:59:44 and completely end 
after the 11th of August, 06:20:00. So it last over than 33 days, over than 790 hours. 

 
 

• Flowers into the area n°1: from 09/07/2010 to 17/07/2010 so 8 days 
• Flowers from the area n°2: from the 12/07/2010 to between 20/07/2010 an 29/07/2010 

so at least 8 days. 
• Flowers from the area n°3: from the 15/07/2010 to 01/08/2010 so 17 days 
• Flowers from the area n°4: from the 18/07/2010 to 07/08/2010 so 20 days 
• Flowers from the area n°5: from the 29/07/2010 to after the 10/08/2019 so more than 

12 days. 
 
In the following pictures, the process of flowering is demonstrated in pink, budding in yellow, 
brown is decay of flowers. 
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