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VESTNOR SKE PLANTEFOSSI LE R

Enkelte om r6der i Soqn og Fjordane fylke sfikk er seg mcrkert ut fro la nd
skc pe t fonj'>vrig ved sin usedvan lige gol dhet. J ordsmonn og vegetas jon e r
sporsomt utb red t, og fjellet sta r scm rege l nokent og ede i dagen. Slike
om r6der finner vi i Solund , Bulondet scmt den Sl/)r1ige del ov vcertcnde t ,
i de n 1'st lige del a v fje l lhe im e n mellorn F¢rde fjord og Dolsfj ord , H6
ste ine n est for t-ilpydalsfjord og de svcere fjellomrodene mellan Hyenfj orden,
Norda lsfjorden og Horne len . Bergg runne n innen d isse omr6dene bestcir av
kong lomerat og sandstein som e r da nnet ov 9C1T1me J ur, grus og sa nd scm
i tid e ns ItIlp e r blitt herdet til fast (jell . Disse be rgor tene er horde og
se ige og meget motstan dsdyktige mot forv itri ng.

Feltene rned kong lcm era t og sondste in vokte tid lig geologenes interesse,
og i 6rene mellcm 1860 og 1880 ble de bes~t av en rekke kjente forsk
ere . Det er imi d lertid professor Carl -Fredrik Kolderups navn scm i ftprste
rekke er knyttet ti l utforskningen av disse cenredene, og tid lig i de tte 6r
hundre gjorde ha n og hans assistente r en rekke funn av p lcntefossfler, S<Er
Iig rike funn ble g jort oppe under Gjegnalundbree n vest for Hyenfjorden og
pO lamholmen .. for V~ londet . !VIen ogs6 i fjellene mellom F'tl'rde
fjord og Dolsfjord g jorde de flere funn . Ettersom forsteininger av planter
er mege t sjeldne her i landet, vak te na turlig nok. funnene stor inte resse .

Forsteininge ne opptrer i mege t finkorne te grrpnne eller grogrtpnne sandsteiner .
En del av plantefassilene er goc:lt oppbe vart og vise r seg a tilh9i"e en gruppe
prim iti ve planter scm kalles Psi lophyton . Disse er forlengst utd'tl'dde og
Jevde for 350 - 400 mi lIioner or siden , i den geologiske peri ode som
kalles devon. De h'tl'rer med bla ndt de el dste landplante r vi kjenner til.
Plantene scm kunne bli opp til en meter he ye , mongle t blader. Sten
ge len var ofte gaffe lgrenet og forsynt med tomer . De ytte rste grenspissene
var oppru llet scm p6 unge breg nebl ad . Funnet av disse plonteforsteiningene
slo med slkkerhet fast a t sedimentene som de opptrer i er av mellcrndevonsk
alder .

I sondste inene finner vi bevort en rekke forskjeJli ge prlmcere struk turer
sam forte l ler ass en he l del om de forho ld san plantene levet under i
de vontiden . lo ndskopet vor temme lig kupe rt med h¢ye fjelJomroder og
est-vest strykende brot te daler, med store , grunne i n nsj~r . Vegetasjonen
var meget sparsom . Devon tiden var korakterisert ved sterke klimavaria
sjoner, og det vekslet hyppig me llom perioc:le r med t¢rt og vcrmt klima 
omtrent scm forholde ne er i yore dogers erkenc-nre der - og peri oder m ed
mi ldt og fuktig klima med ti lde ls ste rk nedbe r .
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I de nedberrlke pe rioder rant store ,
skittengra el ver strie nedetter dal
side ne , Flornm e t over sine bredder
og sop te med seg sand , grus, plan
ter og plantedeler pC sin vei ned
m ot de store innsjeene i dalbunne n.
I Innsjeene ble materiale t som el
vene fer te m ed seg avsa tt , og plan
tene ble etterhvert begravd i sa nd
og slam . Gjennom lange tidsrom
ble store mengder materiale avsatt,
og i tidens I~p ble avse tninge ne
herdet ti I fast fjell . Pa denne
mcten ble plantene bevart for etter
tiden.
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P lantefossi I fro devontiden , Hyen .

V ULKAN SK ASKE

Ved vulkcnske utbrudd kommer de t smeltet ste in opp til jordoverflaten .
Denne smelte kan renne ut over som lovcstremmer og sterkne ti I lavaberg
arte r . Gasser som er i smelter. unnviker ofte unde r voldsomm e eksplo
sjoner, og det f~rer igjen til a t e n del av smelten blir slyng et til veers
som sma draper. Disse draper sterkne r oppe i luften og faller ned igje n
som vulkansk aske . Vulkansk aske er altsa ikke noe forbrenn ingsprodu kt.

Vindretningen under e t utbru dd er av avgi~rende betydning for hvor asken
vii fo lie . Vulkanen Hek la i Island har ha tt Here utbrudd hvor asken er
bl itt f~rt nordover, 51 ik a t sydkysten av ~ya er gCtt frio En de l av den
vuIka nske aske ka n bl i f~rt langt av sted f~r den fa lle r ned . Vi har flere
eksempler pC a t aske fro ut brudd i Island er fa it ned i Norge , i god over
ensstemmelse med de m et e orolog iske forhold .




