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I FARE: Et enormt nettverk av genetisk identiske ospetrær, trues av mangel på yngre trær. Foto: J Zapell/USDA
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(Dagbladet): - Det er sørget for at trærne ikke gror inn i himmelen, uttalte

dikteren Johann Wolfgang von Goethe.

Der tyskeren 1kk rett når det gjelder høyde, så kunne han fort fått feil om

bare Pando vokste i en annen retning enn det gjør.
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Trenettverket, som også er kjent under navnet «den skjelvende kjempen»,

er en organisme som består av rundt 47 000 genetisk helt like trær som

henger sammen i et gedigent rotsystem, ifølge USAs

landbruksdepartement. (http://www.fs.usda.gov/detail/oshlake

/home/?cid=STELPRDB5393641)

En svekket
kjempe
Disse dekker igjen rundt 43,3 hektar med ospeskog rundt og beonner seg

kort avstand fra Fish Lake i den amerikanske staten Utah - et område som

snart kan miste skogen som i 2006 ble kåret til et av USAs viktigste

naturområder.

Kjempen har nemlig lenge vært i en ond sirkel, ifølge universitetet i Utah.

Dette som følge av at Pandos' selvgenerering ikke er like god som den

var da treet i sin tid ble kjent for vitenskapen i 1963, da en forsker

oppdaget hvor likt trærne utviklet seg i løpet av forskjellige årstider.

- Nesten bare gamle trær
Direktør for instituttet Western Aspen Alliance og førsteamanuensis ved

universitetet i Utah, Paul C. Rogers, utga en rapport i 2010 på årsakene til

at trenettverket er truet.

Ifølge Rogers har den negative tendensen bare økt siden den gang. Til

Dagbladet forteller han at Pando sliter med en sterkt aldrende trebestand.

- Hvis Pando hadde vært en befolkning av mennesker, så hadde det

nesten ikke vært unger, tenåringer og unge voksne. Det er Nere årsaker

til dette, men en av de viktigste er at planteetere som kuer, mulhjort og

elg lenge har beitet tungt på noen områder. Dette har igjen gjort at de

unge spirene er fordelt veldig ujevnt i ulike deler av skogen, skriver

Rogers i en epost.

Truet av planteetere
Rogers mener at kombinasjonen menneskelig involvering, tørke og en

voksende befolkning av planteeterne han nevner ovenfor, har påvirket ikke

bare Pando, men også andre lignende trenettverk andre steder i USA og

i Om Pandotreet VIS INNHOLD
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resten av verden.

Der ospetrær har

mange fordeler, særlig

under skogbrann der

nettverket av røtter

setter i gang massiv

vekst når brannen er

over, så er de særlig

utsatte når spirene blir

spist eller ødelagt.

Dette har igjen ført til at Pandotreet i stadig større grad består av døde

og råtne kloner.

- Utviklingen til Pandotreet er absolutt noe vi kan lære av. På tross av at vi

mangler presise metoder til å måle hvor gammelt treet egentlig er, så er

det klart at det kan være opp til qere 1000 år gammelt. Hva sier det om

oss mennesker når det dør på vår vakt, spør økologen.

Håper at nettverket overlever
Han ønsker ikke å spekulere i hva nøyaktig klonenes eventuelle bortgang

vil bety for økosystemet i området rundt Fish Lake, men understreker at

klonene er en oase av løvtrær i et område som stort sett består av trær

«Hva sier det om
oss mennesker når
det dør på vår
vakt?»

Paul C. Rogers, økolog

ENDA STØRRE: Arten honningsskivesopper (Armillaria ostoyae) kan spre seg i enorme
nettverk som i realiteten er en organisme. En utgave i Malheur National Forest, Oregon, USA,
dekker rundt 880 hektar med jord. Det gjør organismen til verdens største kjente organisme.
Foto: Scanpix
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med nåler.

Rogers forteller at

amerikanske

myndigheter de siste

årene har jobbet hardt

for å få liv i nettverket

igjen.

Et av prosjektene,

opprinnelig satt i gang

i 2014, består i å sette

fyr på deler av skogen

for å rydde plass til

yngre spirer. Et annet

bestod i å bygge

gjerder rundt deler av

skogen.

Ifølge Rogers har

disse prosjektene hatt

blandet suksess.

- Inngjerdingen hadde

en positiv effekt når

den spant seg over et mindre område, men viste seg å ikke være noen god

løsning når disse gjerdene ble utvidet. Dyr fant måter å komme under

gjerdet på, og det viste seg også å være kostbart å overvåke områdene.

Men vi jobber fortsatt med å onne en løsning. Det onnes fortsatt sunne

deler av skogen, og jeg har tro på at vi kan onne på metoder som kan

redde nettverk som Pando, skriver Paul C. Rogers om den gigantiske

ospeskogens framtid.

INNGJERDET: En rekke forsøk har blitt gjort for å redde
Pandotreet. Et av dem har innebåret å inngjerde deler av
skogen. Foto: J Zapell/USDA
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