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En ny stor soppgruppe påvist ved DNA-
sekvensering av miljøprøver er nå beskrevet og kalt 
Archaeorhizomycetes.

I forbindelse med DNA-sekvensering av miljøprøver 
dukker det ofte opp ukjente DNA-sekvenser av sopp 
som ikke kan knyttes til allerede kjente grupper. Dette 
er kanskje ikke så overraskende i og med at kun en liten 
andel av diversiteten av sopp er beskrevet, og mange 
sopp mangler synlige (makroskopiske) fruktlegemer. 
Nylig ble soppgruppa ”Cryptomycota” beskrevet (Jones 
et al. 2011), en gruppe som evolusjonært plasserer 
seg helt basalt i soppriket og inneholder hundrevis av 
ukjente arter. Cryptomycetene ble først påtruffet som 
DNA-sekvenser fra miljøprøver, men man klarte etter 
hvert også å karakteriserer cryptomycetene noe ved 
hjelp av mikroskopi.

I miljøprøver har man også i en årrekke påvist 
DNA-sekvenser fra en vidt utbredt, men ukjent gruppe 
sopp som man har kalt ”Soil Clone Group 1” (SCG1). 
Porter et al. (2008) kunne ved hjelp av fylogenetiske 
analyser i 2007 plassere SCG1 blant ascomycetene, 
hvor det kunne se ut som om de utgjorde en tidlig 
divergerende evolusjonær linje som plasserte seg 
mellom ursekksporesoppene (Taphrinomycotina) og 
de andre ascomycetene. Plasseringen var imidlertid 
noe usikker på grunn av det lille datagrunnlaget.
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Nærmest ved en tilfeldighet fant Anna Rosling 
og hennes medarbeidere i Uppsala nylig ut at de 
hadde noen saktevoksende sopp i kultur som tilhørte 
SCG1. Dette muliggjorde mer omfattende analyser, 
både DNA-analyser og mikroskopering. Disse 

En uhøytidelig fremstilling av gammelrotsopp. Illustrasjon: 
Klaus Høiland.
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resultatene er nylig publisert i det prestisjetunge 
tidsskriftet Science og demonstrerer at SCG1 tilhører 
ursekksporesoppene (Taphrinomycotina) og trolig 
inkluderer mange hundre arter som forekommer vidt 
utbredt i ulike biomer. Rosling et al. (2011) oppretta 
klassen ”Archaeorhizomycetes”. Navnet henspeiler 
på at det trolig dreier seg om en gammel evolusjonær 
linje som er assosiert med planterøtter. Fritt oversatt 
fra latin kan gruppa kanskje kalles ”gammelrotsopp”. 
På våre lengde- og breddegrader er gammelrotsoppene 
påvist på røtter av for eksempel gran, furu, bjørk og 
reinrose. Archaeorhizomycetene er altså knytta til 
røtter, men forårsaker tilsynelatende ingen store skader 
på vertsplanten. Rosling et al. (2011) spekulerer i 
om de kan være assosiert med de andre soppene som 
forekommer på røttene. Det gjenstår imidlertid mye 
arbeid før man kan si noe fornuftig om deres reelle 
økologi.

I de kommende år vil det trolig gjøres mange 
liknende oppdagelser av hittil ukjente og dårlig 
studerte grupper av sopp som en følge av DNA-
sekvensering av miljøprøver fra naturen.
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Løsning premiekryssord i nr. 1/2012
I årets første nummer introduserte vi en nyskapning, nemlig 
et sopp- og nyttevekstpreget premiekryssord. Responsen 
var upåklagelig, men hvorvidt det er plass til kryssord i 
bladet i fremtiden blir en vurdering som tas fra nummer 
til nummer. Denne gangen ble det ikke plass, men ut ifra 
tilbakemeldingene fra leserne og løserne tør vi neppe gjøre 
annet enn å presentere et nytt et med det første.

Ganske snart etter utgivelsen begynte løsningsforslagene å 
strømme inn. Og løsningsordet? Jo, det var VINTERSOPP – 
selv om en av innsenderne poengterte, til redaksjonens store 
forlystelse, at også ”soppvrient”, ”vortesnipp” og ”troppesvin” 
var bokstavkombinasjoner som kunne gi en viss mening…

Den heldige uttrukne blant innsenderne ble:

Kari Lund Bråthen
Karisveien 197
2013 Skjetten

Redaksjonen gratulerer hjerteligst, og et sett med sopp-
plansjer er sendt i posten!


