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Soppsesongen forskjøvet  
på grunn av klimaendringer

Fruktifiseringen 
hos vårsoppene 
kommer tidligere 
mens høstsopp
ene kommer  
senere.
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Det er veldokumentert at tem-
peraturen på jorda har steget i 
løpet av det siste halve århundret, 
og det er også veldokumentert 
at temperaturøkningen har hatt 
stor effekt på mange organismer. 
Forskyvninger i arters fenologi 
(årlig tilbakevendende fenomener 
i naturen) er kanskje den enkleste 
måten å observere effekter av 
klimaendringer. Eksempler på 
dette er at trekkfugler ankom-
mer tidligere om våren nå enn for 
noen år siden, insekter opptrer 
tidligere, planter knoppskyter og 
blomstrer før, og algeoppblom-
stringer skjer også tidligere i løpet 
av sesongen. Planters vekstsesong 
er også forlenget, noe som fører 
til økt produktivitet, i hvertfall i 
Norge. Alle disse veldokumenterte 
endringene har en klar kobling til 
økt temperatur. 

Hvordan mikroorganismer, 
inkludert sopp, påvirkes av klima-
endringene er i liten grad studert 
fordi det har vært vanskelig å 
skaffe til veie fenologiske data og 
tidsserier for denne typen orga-
nismer. Sopp spiller en viktig rolle 
i næringsomsetning i naturen, i 
forbindelse med planters opptak 
av næring og som patogener på 
planter og dyr. Mange, inkludert 
oss mennesker, bruker sopp også 
som føde, og innsanking av sopp 
er blitt en svært populær hobby 
for mange.

I et prosjekt ved Universitetet i 
Oslo kartlegger vi hvordan sopp-
sesongen har endret seg i løpet av 
de siste 50-60 årene som en følge 
av endret klima. For å belyse det-
te gjennomfører vi komplekse sta-
tistiske analyser av hundretuse-
ner av innsamlede sopp belagt ved 
ulike europeiske herbarier, hvor 

tidspunkt for innsamling relateres 
til historiske klimadata. Digita-
lisering av denne typen data har 
muliggjort dette. Disse analysene 
viser at den høstlige soppsesongen 
i Norge i gjennomsnitt er blitt for-
sinket med 13 dager mellom 1980 
og 2006, noe som må sies å være 
en markant forskyvning på 26 år. 
Enkelte sopparter kommer mer 
enn førti dager senere i 2006 sam-
menliknet med 1940. Den forsin-
kede fruktifiseringen om høsten 
(altså dannelsen av fruktlegeme) 
har trolig sammenheng med den 
dokumenterte forlengelsen av 
vekstsesongen og høstens senere 
ankomst. 

En del sopp danner heller frukt-
legemer om våren. I likhet med 
trekk fugler og planters knoppsky-
ting og blomstring, kommer disse 
såkalte »vårsoppene» tidligere nå 
enn før, i gjennomsnitt 18 dager 
tidligere i 2007 enn i 1960. Denne 
forskyvningen har en klar sam-
menheng med økt temperatur. 

Det er også fremkommet at 
sopper ikke kun responderer på 
klimatiske forhold det aktuelle 
året, men også på klimatiske for-
hold det foregående året, noe som 
henger sammen med at de fleste 
soppene er flerårige.

Endringene i fenologiske 
rytmer er til dels komplekse og 
avhenger av de ulike artenes 
biologi og økologi. For eksempel 
så har fugler som ankommer tid-
lig på sesongen gjennomgående 
en klarere forskyvning enn arter 
som ankommer senere. Ettårige 
planter viser også en mer mar-
kant forskyvning sammenliknet 
med flerårige. Vi har funnet at 
også sopper som fruktifiserer tid-
lig om høsten er forkjøvet langt 
mer enn arter som fruktifiserer 
senere. Responsen er også geogra-
fisk betinget og er for eksempel 
gjennomgående langt klarere i 
Vest europeiske land sammenlik-
net med Østeuropeiske. Det er 
også en stor variasjon fra år til år, 
avhengig av klimatiske forhold.

Det er dokumentert en rekke 
andre effekter enn endringer i 
fenologiske rytmer. På grunn av 
global oppvarming vil også arters 

utbredelsesområde på sikt endres. 
Det er for eksempel dokumentert 
at sommerfugler responderer 
raskt på klimaendringer ved å 
endre sine utbredelsesområder. 
Soppers utbredelse ser også ut til 
i størst grad å være betinget av 
nettopp temperaturforhold. En 
patogen soppart (Batrachochy-
trium dendrobatidis) som angri-
per og dreper ulike amfibier har i 
den senere tid økt sin utbredelse 
eksplosivt, trolig på grunn av 
økt temperatur. Hittil har denne 
soppen utryddet over 75 tropiske 
froskearter og for hvert år som 
går representerer denne arten 
en økende trussel mot mange av 
verdens amfibier.

På grunn av klima-induserte 
endringer i arters utbredelse vil 
artssammensetningen i norsk 
natur på sikt endres. Nye arter 
vil vandre inn og noen, spesielt 
enkelte arter med en nordlig ut-
bredelse, vil trolig forsvinne. Ved 
hjelp av statistiske modeller (som 
kobler artenes habitatkrav med 
nåtidig geografisk utbredelse) kan 
man sannsynliggjøre hvordan ut-
bredelsesområder og artssammen-
setningen vil endres under ulike 
fremtidige klimascenarier. Dette 
er imidlertid svært komplekst, i 
og med at det forekommer inter-
aksjoner mellom klimainduserte 
effekter og andre faktorer, for 
eksempel habitat ødeleggelser. 

Klimaendringer fører til endret 
seleksjonstrykk, og noen arter 
vil tilpasse seg nye klimatiske 
forhold gjennom naturlig utvalg. 
Det er allerede påvist genetiske 
endringer (evolusjon) hos en-
kelte arter trolig som en følge og 
tilpasning til klimaendringer. Et 
eksempel er genetiske (kromo-
somale) forandringer i naturlige 
populasjoner av en bananflueart. 
Det er også dokumentert at en 
rekke arter av fisk har fått redu-
sert kroppsstørrelse i løpet av de 
siste tiårene, noe som har blitt 
tolket som en evolusjonær tilpas-
ning til økt temperatur. I hvilken 
grad sopp har hatt en evolusjonær 
respons på klimaendringer er ikke 
undersøkt.←Stubbeskjellsopp (Pholiota mu-

tabilis). Foto: Arve Græsdal.


