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Masimjelt
Oxytropis deflexa ssp. norvegica

Rødlistet art

Masimjelt er bare kjent fra to forekomster i
Europa, begge i Kautokeino i Finnmark.
Forekomstene er trolig rester etter en mye større
og mer sammenhengende utbredelse i tidlig
etteristid. De to norske forekomstene vurderes nå
som trygge for inngrep, men de er så små at de er
truet av tilfeldige, naturlige hendinger.
Status
Kategori sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for arter 2010.

Kjennetegn
Masimjelt hører til den ene av våre to mjelt-slekter i erteblomstfamilien. De to
andre artene av slekta i Norge er bare fjernt beslektet med masimjelt og hører til
andre underslekter. Masimjelt er en flerårig urt, opp til 30–40 cm høy i
fruktstadiet. Planten har oftest flere stengler fra en pælerot og mangefinnete
blad på nedre delen av stenglene. Blomsterstanden er en kort, hodeformet klase
med gulkvite blomster. Klasen strekker seg sterkt i fruktstadiet og fruktene er
hengende, jfr. det vitenskapelige artsnavnet (deflexa = nedbøyd).

Utbredelse av masimjelt.

formering. Masimjelt er i stand til å produsere
frø ved sjølpollinering, og produserer potensielt
store mengder frø. Undersøkelser har vist at den
trolig har problemer med innavl, indikert ved
sterilt pollen og mange innskrumpne og lite
spiredyktige frø.

Bestandsstatus
Masimjelt vurderes som sterkt truet (EN) fordi
Utbredelse
den bare er kjent fra to populasjoner, hver av
Masimjelt er en sterkt isolert norsk rase av en ellers vidt utbredt art med én rase dem med nokså få individer. De to forekomstene
i Asia (subsp. deflexa) og to raser eller arter i Nord-Amerika (subsp. foliolosa og
er godt atskilt fra hverandre og dermed i
subsp. retrorsa). De norske forekomstene ligger langt fra de andre kjente
risikogruppen på grunn av tilfeldige (stokastiske)
områdene for arten, ca. 7500 km til Altai i Sentral-Asia og ca. 9000 km både til
hendelser og de mer langvarige virkningene av
de nærmeste i Nord-Sibir og i Nord-Amerika. I Norge og Europa er arten bare
innavl. Masimjelt ble først funnet i berget
kjent fra to små forekomster i Kautokeino i Finnmark.
Habatvuoppebakte ved Masi i Kautokeino i 1883.
Neste funn ble gjort i reguleringsområdet for
Biologi
Alta-Kautokeinovassdraget i Virdneguoika i
Masimjelt vokser i sprekker i kalkrike bergvegger og i åpne urer og rasmarker av Kautokeino i 1981. Begge populasjonene er
typen kalkur. Den er en flerårig plante som oftest ikke blir mer enn ti år. Normal intakte. Rasen masimjelt skiller seg markert fra
frøspredning er lite effektiv, trolig bare noen meter i beste fall. Fruktene kan
de andre rasene av arten Oxytropis deflexa i
imidlertid falle av og blåse bortover åpne flater, men det forutsetter at slike flater Sibir og Sentral-Asia og i Nord-Amerika. Den er
finnes. Det er derfor trolig at arten hadde et mye større spredningspotensiale i
dermed en norsk endemisme. Forhistorien for
det åpne, baserike terrenget umiddelbart etter siste istid enn den har i dag.
masimjelt har vært diskutert. Tidligere forfattere
Fruktene har en arresterings-mekanisme slik at frøene bare blir kastet ut når noe (spesielt Rolf Nordhagen) har hevdet at den må
rører borti fruktene, en såkalt ballist. Planten har ingen muligheter for vegetativ
være en istids-overvintrer på grunn av at den er
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Masimjelt fra Virdneguoika i Kautokeino.

så isolert i Norge. Arten og rasen er ganske varmekrevende, og
det er lite sannsynlig at den ville kunne eksistere, og formere
seg, under istidsforhold i Norge. Den er høyst sannsynlig en
svært tidlig innvandrer etter siste istid, en art som hadde fordel
av de varme, tørre, baserike og åpne forholdene på marka som
isen forlot (en såkalt protokrat). Dagens isolasjon blir dermed
tolket som at det har vært forekomster mellom Norge og Sibir,
men at disse er forsvunnet (eller ikke oppdaget). Artens kritisk
små populasjoner i Norge er heller ikke et resultat av
menneskelig påvirkning, men er en del av en naturlig utvikling
av flora og vegetasjon i en mellomistid.

Arktisk-alpin botanisk hage i Tromsø.

Forekomsten i Habatvuoppebakte er upåvirket og “forholdsvis
stor med mange spredte individer over et begrenset areal”.
Forekomsten i Virdneguoika ville nok ikke ha greid seg så godt
dersom rasmarka ikke var blitt noe stabilisert ved hjelp av
jernstolper og planker i forbindelse med oppdemminga av AltaKautokeino vassdraget. Noen få individer av arten er plantet i
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