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De aller fleste sopparter er tradisjonelt beskrevet 
og definert basert på morfologiske karakterer, både 
mikroskopiske og makroskopiske. De aktuelle 
morfologiske karaktertrekkene – for eksempel form og 
farge på sporer og cystider – er i all hovedsak knyttet til 
fruktlegemet. Arter definert på bakgrunn av morfologi 
kalles gjerne “morfoarter”. Hos et fåtall sopparter er det 
også blitt benyttet krysningsforsøk for å skille mellom 
ulike arter. Arter som ikke kan krysses med hverandre og 
danne fruktbart avkom benevnes ”biologiske arter”.

I løpet av de siste tjue årene er det også blitt vanlig å 
benytte DNA-analyser til å avgrense og definere arter 
(såkalte ”fylogenetiske arter”). Ved slike DNA-analyser 
er man blitt klar over at svært mange sopparter definert på 
bakgrunn av morfologi i realiteten inkluderer flere ulike 
arter som tilsynelatende ser svært like ut. Denne typen 
arter – som det i utgangspunktet ikke er mulig å skille 
morfologisk fra hverandre – kalles gjerne ”kryptiske arter”.

I vår forskning ved Universitetet i Oslo har vi ramlet 
over dette en rekke ganger. Genetiske studier av 
tømmernettsopp Serpula himantioides har vist at denne 
morfoarten trolig inkluderer fire eller fem ulike kryptiske 
arter (Carlsen et al. 2011). En av dem er kun funnet i Sør-
Amerika, to kun i Nord-Amerika, mens de to siste har 
videre utbredelser i tempererte og boreale strøk (fig . 1). 
Trolig forekommer begge de to siste i Norge, en med en 
mer nordlig og en med en mer sydlig utbredelse.

Genetiske analyser av kjellersopp Coniophora 
puteana avslørte at denne morfoarten trolig inkluderer 
tre kryptiske arter, hvorav alle tre forekommer i Nord-
Amerika og to av dem i Europa (Kauserud et al. 2007a). 
I de nære slektningene gulbrun kjellersopp Coniophora 
arida og oliven tømmersopp Coniophora olivacea kan 
det se ut til å forekomme minst tre og seks ulike kryptiske 
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arter (Kauserud et al. 2007b). Det finnes videre en 
mengde andre eksempler fra litteraturen hvor kryptiske 
arter er påvist, herunder rød fluesopp Amanita muscaria, 
rotkjuke Heterobasidion annosum, pluggsopp Paxillus 
involutus og fiolkjuke Trichaptum abietinum. Man kan 
faktiske spørre seg om det er mer regelen enn unntaket at 
morfoarter av sopp inneholder kryptiske arter.

Hva er grunnen til at det forekommer så mange 
kryptiske arter i soppriket? Et relevant moment er at 
fruktlegemet, som altså i all hovedsak har vært benyttet til 
å beskrive morfoarter, kun utgjør en liten del av soppenes 
livssyklus. Sammenliknet med hos for eksempel dyr 
og planter er det altså kun en liten del av organismen 
(soppens ”fenotype”) som benyttes til å definere arten. 
Få karakterer er med andre ord tilgjengelige, og det kan 
virke som om klare morfologiske skilletrekk knytta til 
fruktlegemet ofte oppstår lenge etter at de biologiske 
artene har oppstått.

Verdt å merke seg er det imidlertid at man i etterkant – 
etter at for eksempel DNA-analyser er gjennomført – kan 
finne frem til (diagnostiske) morfologiske skillekarakterer 
som enkelt kan benyttes til å skille mellom de kryptiske 
artene. Man kan også sekundært bli klar over at de ulike 
kryptiske artene har ulik økologi eller utbredelse, slik som 
hos tømmernettsopp.

Hva betyr det at vi i soppriket har en hel mengde 
kryptiske arter, og at det reelle artsantallet derav kanskje 
ligger flere ganger over det man trodde tidligere? Det vil 
opplagt være en stor utfordring å bringe konseptet om 
kryptiske arter inn i bevaringsbiologien. Men hvorfor 
skulle det ikke være relevant hvis de kryptiske artene 
innehar ulike egenskaper, ulik økologi og utbredelse? Til 
sammenlikning er man opptatt av å bevare både isbjørn 
og brunbjørn, selv om disse genetisk trolig er langt likere 
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hverandre enn noen av de nevnte kryptiske soppartene 
(og fortsatt kan krysses).
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Forfatteren Geoffrey Kibby er for tiden hovedredaktør for 
tidsskriftet Field Mycology som er fungistikk-tidsskriftet til The 
British Mycological Society. Foreliggende hefte er andre utgave 
av et hefte om britiske rørsopper som kom i 2010 og som raskt 
ble utsolgt.

Det finnes 14 slekter av rørsopp i 
Storbritannia, og heftet er bygget opp med en 
innledende del, en spesiell del med nøkler og 
omtale av slekter og arter, og til slutt en side 
med litteratur- og nettreferanser. I tillegg er 
det et alfabetisk register med vitenskapelige 
slekts- og artsnavn.

Heftet er gjennomillustrert med 97 figurer 
– de fleste fargefotos av arter i felt, men 
også svart-hvitt illustrasjoner av mikroskopi 
og en interessant fargeplansje med skjematiske skisser 
av fargeforandringer hos gjennomskårete fruktlegemer av 
fløyelsrørsoppene og deres slektninger. Heftet vil være nyttig 
også i Norge og Norden, særlig gjelder dette fløyelsrørsoppene 
Xerocomus og ruterørsoppene Xerocomellus, der det har skjedd 
en del endringer og kommet til flere arter i det siste.

Beskrivelsene er altoverveiende gode, men kunne alltids vært 
fyldigere. Dessverre er det så som så med økologiske beskrivelser 
som kunne hjulpet oss til hvor vi skulle lete etter artene i felt, og 
det skyldes ikke bare at boka er britisk.

Heftet kan anbefales til en overkommelig pris, tatt i betraktning 
av at det er mange fargebilder av god kvalitet og et variert innhold.
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Bokanmeldelse

Fig. 1. Skjematisk fylogeni som viser slektskap mellom de 
fem påviste kryptiske artene innen tømmernettsopp Serpula 
himantioides og de to innen ekte hussopp Serpula lacrymans. 
Slektene Austropaxillus og Gymnopaxillus, som forekommer 
i Ocennia og Sør-Amerika, er igjen deres nærmeste 
slektninger. Oppsplittingen mellom tømmernettsopp og ekte 
 hussopp er datert til ca. 16 millioner år siden.


