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I en nylig publisert studie har vi ved hjelp av 
454-pyrosekvensering undersøkt diversitet og 
sammensetning av mykorrhizasopp assosiert med 
planten harerug i et breforland.

For et par tiår siden var mykologer helt avhengige 
av soppenes fruktlegemer for å studere deres økologi 
og evolusjon. Soppenes fruktlegemer representerer 
imidlertid kun en liten del av livssyklus – mesteparten 
av tida tilbringer soppene bortgjemt i jorda eller 
substratet i den mikrobielle (vegetative) fasen. Videre 
danner svært mange sopp – kanskje de fleste – ikke 
makroskopiske fruktlegemer som enkelt kan sees.

På begynnelsen av 1990-tallet gjorde DNA-baserte 
analyser, slik som PCR og Sanger-sekvensering, for 
alvor sitt inntog i biologisk forskning. Ved å utvinne 
DNA fra miljøprøver fra naturen (for eksempel fra 
jord eller plantemateriale) og DNA-sekvensere dette 
kunne man nå i større grad studere soppene også i den 
mikrobielle, bortgjemte fasen. Det skulle imidlertid mye 
arbeid til for å generere noen hundre DNA-sekvenser, 
og man fikk fortsatt kun et svært begrenset innblikk i 
den mikrobielle og aktive fasen til soppene.

I løpet av de siste fem årene er nye, såkalte 
andregenerasjons DNA-sekvenseringsteknikker 
introdusert, herunder 454-pyrosekvensering. Navnet har 
denne teknikken fått fordi små lysglimt genereres under 
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Litt mer om mahaleb
Arten er hjemmehørende i Sør-Europa, nord til Belgia; 
i vestre del av Asia øst til Ukraina (Webb 1968; se 
også: http://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_mahaleb). 
Den har vakre, små hvite til svakt rosa og duftende 
blomster (fig. 3) blant det grønne bladverket (fig. 4). 
Frukten er en mørkerød til svart, ertestor steinfrukt 
(8-10 mm i diameter) og steinen fyller mye av frukten. 
Fruktkjøttet har svært bitter smak. Bark og ved dufter 
kumarin. Knust har dette vært brukt som tilsetning i 
beroligende midler og i midler for å dempe hevelser. 
Fruktkjernene smaker bitre mandler. Små mengder 
har vært brukt for å gi skarp smak til brødbakst, for 
eksempel i Hellas, Tyrkia og Armenia. Veden er sterk 
og hard og har vært brukt til piper, spaserstokker og 
munnstykker. Mahaleb brukes som grunnstamme 
for kirsebær, men er ellers nesten ikke brukt som 
pryd- eller nytteplante i Norge i dag. Det er svært få 
planteskoler eller hagesentre som tilbyr den for salg. 
De få gamle individene man finner må kunne sies å ha 
en viss kulturhistorisk interesse.

Det er svært dårlig fruktsetting i Norge. Selv på 
Langøyene, Nesodden kommune, hvor det er en god 
del busker av arten er det nesten aldri frukt (pers. 
medd. Tore Berg). Trolig er arten selvsteril slik at 
ett enkelt parktre blir stående der med drøssevis av 
blomster, men ingen fruktsetting; synd med tanke 
på bruk av frukten, men bra da uønsket spredning er 
usannsynlig. 
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analysen, som registreres av et 
kamera og oversettes til en DNA 
sekvens (jf. overskriften). Disse 
nye sekvenserings-teknikkene 
er i stand til å generere mange 
hundre tusen DNA-sekvenser 
i løpet av en enkelt analyse, og 
man kan dermed få et langt mer 
komplett bilde av soppene i den 
mikrobielle fasen i naturen – 
både kvalitativt og kvantitativt. 
Ved å generere for eksempel 
10 000 DNA-sekvenser fra en 
jordprøve kan man få et relativt 
komplett bilde av hvilke sopper 
som er tilstede – og også til en 
viss grad deres abundans.

I en nylig publisert studie 
(Blaalid et al. 2011) har vi ved 
hjelp av 454-pyrosekvensering 
undersøkt diversiteten og 
sammensetning av sopp assosiert 
med planten harerug Bistorta 
vivipara i et breforland foran 
Blåisen på Finse. Vi ønsket 
å belyse om mykorrhizasopp 
er tilstede i røttene til harerug 
helt inne ved breen og i 
hvilken grad diversiteten og 
sammensetningen av sopp 
endret seg under den primære 
suksesjonen mot etablert 
klimaksvegetasjon, noen hundre 
meter fra breen. Soppdiversiteten 
var overraskende stor, også 
helt inne ved breen, og steg 
svakt mot klimaksvegetasjonen. 
Selv om soppene fordelte seg svært ujevnt og kaotisk, 

trolig som følge av tilfeldig 
sporespredning, kunne vi 
se at soppsamfunnet til en 
viss grad ble systematisk 
utskiftet under suksesjonen. 
De vanligste soppene som 
ble påvist var for øvrig 
velkjente mykorrhizasopp, 
som slørsopper Cortinarius, 
trevlesopper Inocybe og 
kremler Russula.

Nye tredjegenerasjons 
DNA-sekvenserings-
teknikker vil snart etableres. 
Dette vil muliggjøre enda 
større datamengder og enda 
grundigere analyser av 
soppsamfunn. Flere av disse 
nye teknikkene karakteriseres 
også av at driftskostnadene 
er små. De nye teknikkene 
er i ferd med å revolusjonere 
mykologisk og annen biologisk 
forskning.
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Harerug Bistorta vivipara. Foto: Rolv Hjelmstad.


