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Tre skridt. Stop. Hive efter vejret i den 
tynde luft. Gentag. Ved at fokus-
ere på at træde i guidens fodspor i 

sneen lykkes det mig at snegle mig op ad 
bjerget. Jeg prøver at skynde mig, at fok-
usere på fodsporene (de minder mig om, 
hvorfor vi er her), ignorere den hårde vind, 
ignorere at her er bælgmørkt (klokken er 
4 om morgenen), ignorere, hvor langt der 
er at falde på begge sider af den isede 
bjergryg, vi på et tidspunkt følger (tågen 

hjælper) og ignorere gårsdagens advarsel 
fra den hyrede guide om, at vi skal være 
tilbage på fast grund, inden morgensolen 
begynder at løsne isen (“så kan det blive 
lidt farligt”). Vi må finde den sidste plan-
te og fastlægge den øverste grænse for 
plantevækst. I dag. Forskeren i mig bur-
de føle spændingen, hver gang vi finder 
et nyt individ, da det betyder, at vækst-
grænsen er rykket endnu længere opad. I 
stedet sukker jeg for hver plante, der drilsk 

titter frem igennem sneen. Den betyder 
nemlig, vi må fortsætte vandringen. En-
delig, 5185 meter over havet. Her finder vi 
de sidste individer af korsblomsten Dra-
ba aretioides og kurvblomsten Pentacalia  
chimborazensis – sidstnævnte i fuld flor. 

Vi kæmper os de sidste meter videre 
op til 5200 meters højde og erklærer 
dette studiets øverste prøvetagning. 
Vulkanens top tårner sig mere end 1000 
meter over os ved 6268 meters højde. 

Heldigvis skåner tågen os for synet trods 
morgenlyset (klokken er nu 6). Ligesom 
vores forgænger 210 år tidligere, må vi 
se i øjnene, at enhver skjult ambition 
om at nå helt til tops fra denne side af 
bjerget er håbløs for os. Men hvor han 
blev skuffet over at skulle vende om, er 
jeg mest bare lettet over at kunne komme 
ned i trygheden igen. Målet er nået: vi har 
skaffet de fornødne planteindsamlinger, 
og er kommet et godt stykke over grænsen 
for plantevækst på vulkanen Chimborazo 
i Ecuador, oprindeligt fastsat af ham. 
Ham, plantegeografiens fader, Alexander 
von Humboldt.

 
I sommeren 1802 var Humboldt på det 
tredje af sine fem års udforskning af 
det nyeste kontinent på verdenskortet, 
Amerika. Sammen med botanikeren 
Aimé Bonpland havde han rejst 

gennem Amazonas’ regnskov langs 
Orinocofloden, besøgt Cuba, Venezuela, 
Colombia og Ecuador. Utrætteligt 
noterede og indsamlede han de arter 
– især planter – de mødte på deres vej, 
og med tidens fineste instrumenter 
målte han alt i miljøet, han tænkte 
kunne have en indflydelse på arternes 
forekomst: temperatur, højde, lufttryk, 
tyngdekraften, ja, sågar dybden af 
himlens blå farve. Drivkraften var 
nysgerrighed, vækket i hjemlandet 
Tyskland af de genstande, tidens 
globetrottere bragte med til Europa. 
Han skrev selv i 1806, at ”[s]ynet af 
eksotiske planter, selv tørrede eksemplarer 
i et herbarie, fyrede op i min fantasi, og jeg 
længtes efter at se den tropiske vegetation 
i de sydlige lande med egne øjne”. De fem 
års dataindsamling dannede grundlaget 
for en lang og produktiv forsknings- og 
skrivekarriere frem til hans død i 1859. 
Humboldts iagttagelser af naturens 
mønstre var måske ikke enestående 
– biogeografiens tidlige historie blev 
påvirket af adskillige fremragende 
naturalister. Men hans evne til at 
syntetisere den nyeste viden inden for 
de fysiske, geologiske og biologiske 
videnskaber udgjorde en ny, holistisk 
og kvantitativ tilgang til naturforståelse, 
og dannede fundamentet for 
plantegeograf ien.  Chimborazo 
vulkanen, som han besøgte i 1802, 
brugte han i et af sine vigtigste bidrag 
til videnskaben: en illustration af et 
tværsnit af bjerget, ”Tableau Physique”, 
som opsummerede udbredelsen af 
planter og det fysiske miljø langs 
højdegradienter i Andesbjergene. 
Valget af denne vulkan var ikke tilfældigt 
– indtil Himalayabjergkæden blev målt 
i 1840’erne mente man, at Chimborazo 
var verdens højeste bjerg. Hvilket 
bedre sted at bruge som symbol og 
illustration på et af plantegeografiens 
hovedmønstre?

Vegetationsmønstre  
rejser nye spørgsmål
Store, tætte tuer af høje græsser dækker 
landskabet her ved 3.800 meters højde. 
Det er helt umuligt at slå telte op her, så vi 
må overnatte et sted, hvor stien breder sig 
lidt. Man er ikke i tvivl om, at Humboldts 
navn for denne vegetationstype, 
”Pajonal” (”halmområdet”), er passende. 
Vi er over trægrænsen, i páramoen, men 
tuerne afbrydes hist og her af Calceolaria 
ericoides-buske (Calceolariaceae) 
m e d  d e  g y l d n e,  s ko f o r m e d e 
blomster  og rosmarinl ignende 
blade, de blåblomstrende Monnina i 
mælkeurtfamilien, og de gulblomstrende 
Gynoxis buxifolia i kurvblomstfamilien. 
Gemt imellem tuerne finder vi også en 
sand skat af små, blomstrende urter. 
Græstuerne dominerer helt op til ca. 
4.400 meters højde, men efterhånden 
som vi vandrer op ad Chimborazo, 
finder vi flere og flere rosetplanter 
(eks. kurvblomsterne Hypochaeris og 
Werneria), og ”pudeplanter” som Azorella 
(Apiaceae), Pernettya (Ericaceae) og 
Geranium (Geraniaceae). Puderne 
danner efterhånden store, grønne tæpper 
over bjergsiden drysset med delikate 
hvide og gule blomster. Tue-, roset- og 
pudevæksten er nogle af de tilpasninger, 
planterne her har til at modstå det barske, 
relativt tørre og kolde klima.

De drastiske ændringer i vegetationen 
langs højdegradienter var netop et 
af de mønstre, Humboldt grublede 
over – ikke blot på Chimborazo, men 
helt fra lavlandet i Amazonas og op 
til bjergtoppene. Der var også andre 
storskalamønstre i naturen, Humboldt 
og hans samtidige bemærkede og 
dokumenterede for første gang. 
Hvorfor stiger antallet af arter fra 
polerne mod troperne? Hvorfor er så 
mange arter begrænsede til ekstremt 
små udbredelser, mens andre findes 
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I 1806 definerede tyskeren Alexander von Humboldt (1769-
1859) feltet plantegeografi som den ”videnskab, der beskæft-
iger sig med planter i deres lokale association med de forskel-
lige klimaer – bred som dens objekt maler denne videnskab 
med store penselstrøg det enorme rum, planterne bebor”. Her 
rejser vi til stedet, hvor feltet startede, og ser på Humboldts 
stadig mærkbare indflydelse på plantegeografien i dag.

- PLANTEGEOGRAFIENS VUGGE

Pajonal-vegetationszonen, 
hvor græstuer er kraftigt 
dominerende. Omkring 
3900 meter over havet.
Foto: Naia Morueta-Holme

Alexander von Humboldt 
(1769-1859)
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over enorme områder? Hvorfor 
er artssamfund i fjerne områder 
vidt forskellige, trods lignende 
klimaer? Hvorfor har områder som 
Andesbjergene mange flere sjældne 
arter end de tempererede zoner? 
Disse er nogle af de spørgsmål, 
nutidens forskere i plantegeografi – og 
biogeografi generelt – stadig søger svar 
på.  Mange af nutidens store spørgsmål 
om naturen kan altså føres direkte 
tilbage til Humboldts tid. Men hvordan 
finder man svarene?

Observationer - første skridt
Vi vandrer i flere dage og indsamler 
information om planternes forekomst. 
Hver 100 meter i højden udlægger vi et 
transekt, en linje langs højdekurven, og 
noterer, tæller, fotograferer og indsamler 
planteeksemplarer inden for 25 m2 store 
kvadrater i starten, midten og slutningen 
af transektet. De indsamlede planter 
presses og tørres i aviser og bæres ned ad 
bjerget i store bundter, når feltarbejdet 
er forbi. Vi bruger nogle dage i det store 
nationale herbarie i hovedstaden, Quito, 
for at få artsnavne på alle planter. Over 
hundrede års indsamlinger er forsigtigt 
tørret, monteret på ark, og sorteret i reoler. 
Her dufter af historie. En påmindelse om, 
at botanikken og plantegeografiens 
fortælling ikke blot er sprunget fra 
Humboldts tid til nu, men følger en 
lang linje gennem utallige botanikeres 

ekspeditioner for at indsamle, sortere, og 
beskrive planter. Blandt de seneste årtiers 
herbarieark vidner en overrepræsentation 
af danske indsamlere om den store 
interesse i Ecuadors flora fra især forskere 
ved Aarhus Universitet. Det trækker på 
smilebåndet at genkende navnene på 
mærkaterne – Holm-Nielsen, Barfod, 
Møller Jørgensen, Lægaard, Øllgaard. 
Flere af dem har personligt indført mig i 
botanikkens forunderlige verden.

Humboldt og Bonplands plante-
indsamlinger blev ved hjemkomsten 
beskrevet af C.S. Kunth (1788-1850) i 
Nova Genera et Species Plantarum – et 
værk på intet mindre end syv bind. De 
fleste af arterne var nye for videnskaben. 
Senere blev nye verdenshjørner 
udforsket af botanikere, der fulgte 
Humboldts metoder, og antallet af 
beskrevne plantearter steg støt. Blot 
100 år efter Humboldt, skrev Schimper 
(1804-1878) i 1903 at ”[a]fgrænsningen 
af separate plantedistrikter er næsten 
fuldendt. Der går ikke længe før vi har et 
godt kendskab til samtlige arter og deres 
rumlige fordeling. […] Fundamentet vil 
være lagt, på hvilket videnskaben kan 
bygge et større bygningsværk”.

I dag, takket være Humboldt 
og alle de efterfølgende utrættelige 
botanikers arbejde, samt den 
teknologiske udvikling, kan vi samle 
millioner af planteobservationer fra hele 

verden i kæmpe computerdatabaser. 
Aldrig før har vi haft så megen 
information tilgængelig lige ved 
fingerspidserne. Vi er dog langt fra at 
opfylde Schimpers vision. Der er stadig 
store huller i vores viden om mange 
arters udbredelse – og meget arbejde 
i vente, før vi kan sige, at vi kender alle 
arter alle vegne.

Men hvad skal vi med alle 
disse indsamlinger og observationer 
om planters forekomst? Selvom 
videnskaben i Humboldts tid 
overvejende var deskriptiv, var 
Humboldts iver med at indsamle og 
beskrive data ikke for indsamlingens 
skyld. Han forklarede selv, ”[j]eg vil 
indsamle planter og fossiler, jeg vil gøre 
nyttige astronomiske observationer, jeg 
vil udføre kemiske analyser af luften – 
men alt dette er ikke hovedformålet 
med min ekspedition. Først og 
fremmest vil jeg observere samspillet 
mellem naturkræfterne, påvirkningen 
af det ikke-levende miljø på plante- og 
dyrelivet” (1799). Akkurat som Schimper 
også antydede i 1903, er viden om 
planters fordeling blot fundamentet 
for et større bygningsværk, nemlig 
plantegeografien. Dengang og nu er 
hovedformålet at forstå mønstrenes 
underliggende drivkræfter – ikke blot 
”hvor gror hvad?”, men også ”hvorfor?”. 

Jagten på forklaringer
”Hvad bestemmer biodiversiteten?” 
er et af de spørgsmål videnskaben 
mangler at svare på i det 21. 
århundrede. Humboldt prøvede at 
besvare det ved både at samle viden 
om arters forekomst samt om de 
omkringliggende miljøfaktorer, som 
kunne have en effekt på forekomsterne. 
Resultaterne sammenstillede han 
i tabeller og figurer, med ”Tableau 
Physique” som den ultimative syntese 
af, hvordan forskellige faktorer og 
udbredelser langs højdegradienter 
var koblet sammen. Med denne 
fremgangsmåde kunne han udlede, at 
klimaet, og i særdeleshed temperaturen, 
spiller en vigtig rolle i udbredelsen af 
vegetationszoner og individuelle arter. 

Nutidens plantegeografer har 
adgang til alskens information om 
miljøet fra bedre måleinstrumenter, 
klimadata fra vejrstationer og globale 
modeller, og målinger fra satellitter, 
fly og droner. Grundlaget for at udlede 
årsagssammenhænge er på mange 
måder det samme som Humboldts, 
nemlig korrelation mellem forskellige 
faktorer. Udviklingen af sofistikerede 
statistiske metoder har dog også 
betydet, at vi i dag har mulighed for at 
inkludere forskellige processer i vores 
analyser, såsom populationsdynamikker 
over tid eller arters spredningsevne. 
Vi kan nu udforske mere detaljerede 

forklaringer på arters udbredelser, 
sammensætningen af arter fra lokale 
til kontinentale områder, osv. En anden 
styrke ved disse modeller er, at de 
kan fremskrives i tiden, således at vi 
kan få et bud på, hvordan naturen vil 
forandres under eksempelvis forskellige 
klimaændringsscenarier. Og netop 
forudsigelser af fremtidens natur er 
noget af det, nutidens plantegeografi – 
i modsætning til Humboldt – er meget 
optaget af. Måske med god grund …

Forandret verdenssyn  
i en foranderlig verden
Sidste justering af figuren to år efter 
vores ekspedition til Chimborazo. 
Inspirerede af Humboldts sans for at 
bruge kunst til formidling af videnskab 
har vi (med medforfatter Max Segnitz’s 
kreative hånd) optegnet resultaterne 
på profilen af Chimborazo, som en 
opdatering af Humboldts originale 
Tableau Physique. Vegetationen i 1802 
på venstre side, og opdateringen fra 
2012 på højre. Ændringerne er drastiske. 
Vegetationszonerne, de enkelte arter og 
slægter, og den overordnede grænse for 
plantevækst er rykket over 500 meter opad 
i gennemsnit. Resultaterne er i tråd med 
undersøgelser fra andre steder i verden – 
de fleste fra tempererede områder. Men 
her viser det sig, at de ellers klimatisk 
generelt stabile troper også er ved at 
forandres kraftigt. Selvom den regionale 

opvarmning er knap så udtalt som i de 
tempererede områder, er Chimborazo 
gletsjernes nederste grænse smeltet 
tilbage. Planterne er fulgt med, formentlig 
både grundet den ny eksponerede jord 
og de varmere vækstbetingelser på hele 
bjergsiden. 

Humboldt bemærkede menneskets 
evne til at forandre arters udbredelser, 
for eksempel ved at sprede planter 
til nye steder. I forhold til større 
tidsmæssige skalaer anerkendte han 
også, at begivenheder i Jordens historie 
kunne have indflydelse på arters 
udbredelse. Men fund af havfossiler 
på bjergsider anså han som svære 
mysterier for geologerne. Humboldt 
delte tidens generelle synspunkt, 
at naturens mønstre var forholdsvis 
statiske. Det var først med udviklingen 
af teorien om pladetektonik (bredt 
accepteret så sent som i 1960’erne), at 
man forstod, at kontinenter bevæger 
sig over millioner af år, og hvad der 
engang var havbund kan senere blive til 
bjergtoppe. Vi ved også nu meget om, 
hvordan klimaet har ændret sig over 
millioner af år. Samlet set har vi i dag 
et billede af verden som noget meget 
mere dynamisk, end hvad Humboldt og 
hans fæller kunne forestille sig. Nutidens 
indsigt i, hvor foranderlig Jorden er, har 
rykket vores forståelse af økologiske 
processer i naturen. Geologiske og 

Chimborazovulkanen - plantegeografiens vuggeChimborazovulkanen - plantegeografiens vugge
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En moderne udgave af Humboldts 
profil af Chimborazo, som viser 
ændringerne i gletsjere, vegetationen 
og landbrugsområder over 210 år. 
Figur udtaget fra 
Morueta-Holme et al. 2015, 
PNAS 116:12741

Humboldt’s originale 
Tableau Physique. 

Publiceret i 1807.  
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klimatiske ændringer giver os mange 
forklaringer på dannelsen, migrationen 
og udryddelsen af arter. Vi forstår 
nu, at drastiske ændringer i arters 
udbredelser kan forekomme selv 
inden for en menneskealder. Vi forstår 
desuden, at mennesket selv kan udløse 
sådanne ændringer på global skala. De 
menneskeskabte klimaforandringer 
er et skoleeksempel på dette. Rundt i 
hele verden søger arter mod højden 
og polerne (med mange undtagelser, 
biologi skal jo ikke være simpel), 
og foråret starter tidligere hvert år. 
Humboldt kunne næppe forestille sig, at 
så hurtige ændringer kunne ske – det er 
trods alt første gang i menneskehedens 
historie, at det hænder. Og disse 
ændringer kan spores selv på de planter, 
Humboldt observerede på Chimborazo 
og de omkringliggende Andesbjerge. 
Så selvom Humboldts verdenssyn var 
anderledes end vores i dag, er hans levn 
i form af data om planters historiske 
forekomst en hjælp til forståelsen af 
naturens dynamikker.

Genblomstring af  
Humboldts holistiske syn
Rekognosceringstur inden det egentlig 
feltarbejde. Vi leder efter de lavest 
liggende områder på Chimborazo, som 
vi kan tage med i studiet. Jeg ser på 
GPS’en. Det gibber lidt i mig når jeg ser, 
at vi allerede er ved 3.800 meters højde. 
Kan vi virkelig ikke dække en større 
gradient? Vi kigger ud over landskabet. 
Længere nede ses marker, huse hist og 
her, større landsbyer. Vi må holde os til 
en sammenligning af den øverste del af 
Chimborazo, der er beskyttet af reservatet 
og ikke er omdannet til landbrug, hvis 
vi vil kigge på den mulige effekt af 
klimaændringerne.

En dag midt i feltarbejdet. Vi 
indsamler planter i det nederste 
transekt. Halvvejs færdige stopper en 
firehjulstrækker ved stien. Ud kommer 
fem mennesker med macheter. De skærer 
af tuerne, bærer halmen til bilen.

En dag foran computeren hjemme. 
Data er analyseret på kryds og tværs, 
mulige forklaringer vendt og drejet. Der er 
ingen tvivl. De ændringer i vegetationen, 
som vi har fundet, er kraftigere end hvad 
man kunne forvente udelukkende ved den 

gennemsnitlig stigning i temperaturen, 
der har fundet sted i Ecuador siden 
Humboldts tid. 

Ikke en simpel forklaring på 
naturens mønstre. Selvom størstedelen 
af ændringerne på Chimborazo passer 
med en effekt af temperaturstigninger 
og lavere nedbør langs hele 
højdegradienten, har mennesket også 
på anden vis påvirket vegetationen i de 
lavereliggende områder – på trods af de 
ligger inden for reservatet. Afbrænding og 
høst af græstuerne, som de lokale bruger 
til deres husdyr, fremmer væksten af 
denne vegetationszone og udkonkurrerer 
øvrige arter. Zonen fylder nu et bredere 
bælte, der starter langt lavere, end hvad 
Humboldt noterede. Her finder vi også 
ikke-hjemmehørende arter som Trifolium 
repens og Rumex acetosella, som ofte 
spredes med mennesker. En intensivering 
af menneskets arealanvendelse i området 
relativt til Humboldts tid, spiller altså 
sammen med klimaændringerne.

Humboldt udledte af sine studier, at 
klimaet var af stor betydning for arters 
udbredelse. Men han troede ikke på 
enkle svar, og søgte dem ikke. Snarere 
søgte han at skabe et stort overblik 
over, hvordan forskellige faktorer 
hang sammen og påvirkede hinanden. 
Han var overbevist om, at alting 
var forbundet med hinanden, eller 
”interconnected”. Ingen faktor kunne 
studeres isoleret fra alt andet, og alle 
slags videnskaber måtte bruges for at 
forstå verden – geologien, geografien, 

botanikken, klimatologien, osv. Det 
var netop denne holistiske tankegang, 
der var så innovativ ved Humboldt. 
Senere var tendensen i videnskaben 
at specialisere sig i særlige discipliner 
med fokus på reduktionistisk søgen 
efter universelle love. Men i dag ser vi 
en fornyet anerkendelse af verdens 
kompleksitet, og er vendt tilbage til 
Humboldts interdisciplinære tilgang. 
Det samme gælder forklaringen af 
naturmønstre. Efter nogen tids søgen 
især i 1970’erne på de enkle svar i 
økologien, er vi tilbage til Humboldts 
holisme og søgen efter ”det store 
billede”. Klimaet anses stadig som 
en af de vigtigere drivkræfter bag 
arters forekomst, men vi ved også, 
at for eksempel interaktionen 
med andre organismer, arters 
spredningsmuligheder og menneskelig 
påvirkning kan spille en stor rolle. Disse 
faktorer interagerer med hinanden, og 
deres betydning skifter med rumlig 
skala (lokal til global), region, tidsskala, 
eller organismegruppe. Forståelsen af 
denne kompleksitet er uhyre vigtig for 
bedre at kunne forudsige fremtidens 
natur.

Plantegeografien 
for fremtidens natur
Humboldt malede for os det første store 
billede af planters geografi i Amerika. 
Hans indflydelse på feltet plantegeografi 
er stadig at spore – i metoder til 
at udlede sammenhænge mellem 
mønstre, i den fornyede påskønnelse 

af naturens kompleksitet og værdien 
af holistiske tilgange, i anerkendelsen 
af naturens vigtighed for mennesket. 
Vi har i dag et mere dynamisk billede 
af verden, men det skyldes i høj grad 
samarbejder på tværs af discipliner 
(geologi, biologi, klimatologi), som 
Humboldt advokerede for. 

Vores indsigt i, hvor foranderlig 
verden er, og at vi mennesker har en 
enorm indflydelse på naturens mønstre 
betyder, at der i dag er behov for 
biogeografien som aldrig før. Naturen 
som vi har kendt den, har allerede 
ændret sig drastisk siden Humboldts tid 
og den industrielle revolution. Grundet 
menneskets aktiviteter er arter ved at 

forsvinde med en hast, der kun er set 
en håndfuld gange i Jordens historie 
og aldrig i menneskets historie. Hvor 
plantegeografien i dens unge dage 
var mest fokuseret på beskrivelser og 
forklaringer af naturmønstre, er der 
i dag en støt stigende interesse i at 
anvende den til at forudsige, hvordan 
fortsatte miljøforandringer vil påvirke 
fremtidens natur, og hvordan disse 
forudsigelser kan bruges i planlægning 
af naturbevarelsesarbejdet. Betingelsen 
for sådanne forudsigelser er, at vi 
forstår de processer der ligger under 
naturmønstrene. Vores forståelse er 
klart forbedret, men vi biogeografer 
har stadig et enormt arbejde foran 
os – i felten, i herbarier, i museer og 
bag computeren. Humboldt kan 
forhåbentligt stadig inspirere os i dette 
arbejde.

Vinden har lagt sig til en nådefuld brise, 
der får græstuerne til at bølge blidt. For 
en gangs skyld kigger solen gennem 
skyerne og varmer den pude af Azorella, 
jeg sidder på. I det fjerne ligger markerne, 
som ser ud som om, de kryber tættere på. 
De skal brødføde flere menneskemunde 
hvert år. De svindende gletsjere længere 
oppe ad vulkanen betyder svindende 
vandressourcer for vegetationen mod 
dalen – inklusiv landbrugsområderne. 
Hvordan ser her mon ud om 30 år? En 
model kan give mig en idé. Lige nu vil jeg 
blot nyde synet af den kolibri, der har sat 
sig på de kraftfulde orange kurveblomster 
af Chuquiraga jussieui-busken. Så længe 
de stadig er her, er der en chance for, 
at jeg vil kunne vise denne skattekiste 
af særegne arter til min søn. Vi må vel 
tilbage en dag og se med egne øjne, om 
modellen passer.h

Chimborazovulkanen - plantegeografiens vugge

Kurvblomsten Chuquiraga jussieui - karakteristisk for 
en af vegetationszonerne, som Humboldt definerede 
på Chimborazo. 
Foto: Naia Morueta-Holme

Græstuer, Chuquiraga-buske og snedækket pudevegetation. 
I baggrunden anes de omkringliggende landbrugsområder. 

Foto: Pablo Sandoval-Acuña.
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