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Blant begersoppene (Pezizales) er det i Østfold funnet drøye 250 arter i 75 slekter, hvor ca.
50 arter er nye for Norge. De aller fleste innen gruppen er små og uanselige. Mange av
artene er kravstore med hensyn til voksested og underlag. Det er funnet flere interessante
arter i Fredrikstad og på Hvaler, inkludert arter nye for vitenskapen. Et utvalg arter som
viser mangfold i økologi og utbredelse presenteres med kort omtale med mikro- og makrokarateristikk: Lamprospora kristiansenii, Moravecia hvaleri, Boubovia vermiphila, Boubovia
luteola, Scabropezia flavovirens, Helvella terrestris, Caccobius minusculus, Ascodesmis
nana, Thecotheus holmskjoldii, Neottiella ricciae, Octospora wrightii (krypmosebeger),
Rhodoscypha ovilla (huldrebeger), Scutellinia paludicola, Lamprospora tortulae-ruralis,
Ascobolus carbonarius (bålprikkbeger), Sphaerosporella brunnea (tusenbeger), Pithya
vulgaris (oransje greinbeger), Desmazierella acicola (hårbeger).
Roy Kristiansen, Olasvingen 46, 1684 Vesterøy

Innledning
Sopp utgjør mer enn 70 000 arter i verden, men
majoriteten er ganske små og uanselige. Antall
arter er resultatet av mer enn 250 års systematisk
forskning, som i hovedsak startet med den svenske botanikeren Carl von Linnè (1707-1778), som
utga sitt store verk ”Systema Naturae” 1758-59.
Nyere forskning indikerer imidlertid at det
mykologiske/biologiske mangfoldet er mye større
enn tidligere antatt. Den seneste antagelsen er at
det trolig finnes mer enn 1,5 millioner forskjellige sopper! Det betyr at vi sannsynligvis bare har
funnet ca. 5 % av alle verdens arter! Som alt annet biologisk materiale er også soppene gruppert
eller skilt i ordener, stammer, familier, slekter og
arter.
I det følgende skal vi se litt på en gruppe innen
sekksporesoppene (Ascomycota) i orden
Pezizales, - de såkalte operkulate discomycetene
(begersoppene). Dette er en relativ eksklusiv
gruppe med begersopper (fig. 1), som er ganske
kravstore eller spesifikke til voksested /substrat
eller med begrensede økologiske krav.

med sine sporesekker (asci), i et hymenium (fertil del). Sporesekkene har en spesiell åpningsmekanisme i toppen, - et lokk, - derav et
operculum (fig. 2); en ganske avansert mekanisme som alle andre sekksporesopper mangler.
Antall sporesekker i hymeniet varierer fra firefem til tusenvis.
Inni sporesekkene utvikles sporene i en protoplasma. Etter hvert som sporene utvikles og
nærmer seg modning opparbeides et trykk inni
sekkene opp til 13 atmosfærers trykk (!). Ved
f.eks. en temperaturforandring eller et vindpust
- åpnes lokket, og sporene slynges ut med stor
kraft og føres bort f.eks. med vind.
Kjente sopper som hører til denne gruppen er
bl.a. de langt større artene, som sandmorkel,
spissmorkel o.fl. Flesteparten i denne gruppen
er imidlertid små og unngår de flestes øyne.
I Norge utgjør Pezizales, med stort og smått,
mer enn 350 arter fordelt på ca. 80 slekter. I Østfold har vi hittil registrert mer enn 250 arter med
ca. 75 slekter.

Begersoppene i orden Pezizales er karakterisert
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Svært mange av dem finner vi på de kalkholdige
(kunstige!) områdene på Torp i Borge nord for
Fredrikstad, eller andre steder i ytre Østfold (Hvaler, Kråkerøy, Onsøy o.fl.), mer eller mindre på
nøytral jordbunn.
En rekke av disse spesielle lokalitetene i Fredrikstad storkommune er allerede omtalt i rapporten ”Biologisk mangfold – Kartlegging av
nøkkelbiotoper, tiltak for bevaring av artsmangfoldet”
til
Fredrikstad
kommune
(Wergeland Krog 1997).
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mere undersøkelse har vist seg å være helt nye
arter for vitenskapen.
Funnstedene for disse artene kommer dermed
i en helt spesiell kategori som i fagterminologi
betegnes TYPELOKALITET, dvs. opprinnelsesstedet eller originallokaliteten for den nye arten
(evt. slekten), som i dagens miljøsammenheng
har særdeles høy verneverdi. Det betyr at stedet i
mest mulig grad bør bevares eller opprettholdes
slik det var opprinnelig (Kristiansen 2000 - under trykning) da den nye arten ble funnet.

Hvert år finner man hundrevis av nye sopper
rundt om i verden, men mange er små og vanskelig å se for meningmann/kvinne, og selvsagt
helt uten matverdi. Men litenhet i seg selv betyr
ikke at soppene er mindre interessante! Og det
mykologiske mangfoldet (artsutvalget) øker som
regel jo mindre artene er. Det er noe som heter at
”Om man kan se det storslåtte i det små, har man
kommet langt”. Det er og funnet arter som tidligere aldri er funnet noen steder, og som ved nær-

Mange lokaliteter huser flere rødlistearter, dvs.
arter som er truet av utrydding, eller på andre
måter sårbare eller hensynskrevende (Bendiksen
et al. 1998).

Fig. 1. En tredimensjonal betraktning av en skålformet begersopp (etter Kimbrough 1982).

Fig. 2. Til venstre: Sporesekk (asci) med 8
ornamenterte sporer og operculum i toppen.
Til høyre: Parafyse m/skillevegger (septerte).

Østfolds gunstige geografiske beliggenhet, dels
i den tempererte sone, dels i den hemiboreale,
med gode økologiske og fenologiske forutsetninger gir opphav og etableringsmuligheter for
mange interessante plante- og soppsamfunn. Klimatisk sett har vi mer enn de fleste steder i lan-
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det ofte en usedvanlig lang soppsesong med stor
variasjonsrikdom, og hvor f.eks. en del varmekjære arter har særlige gunstige vekstbetingelser
i lune klover og dalsenkninger, til tross de ugunstige geologiske forhold, på grunnfjell (Prekambrium), som gir lite eller intet vekstgrunnlag
med sin næringsfattige sammensetning.
Så hvorfor denne interesse for de små artene?
•
•
•
•

fordi mangfoldet er størst blant de små,
fordi det krever litt mer anstrengelse og
engasjement å finne dem,
fordi sjansen for å finne nye arter er størst
blant de små,
fordi få samler dem - og derfor er kunnskapen om dem fortsatt mindre enn for de
store, både m.h.t. utbredelse og økologi.

Voksesteder/økologi
Mange av artene er pionerarter, dvs. de aller første artene som opptrer/oppstår på nyvendte grøfteog veikanter, på kalkrike rasmarker, i snøleiesamfunn, på bar jord i parkanlegg, langs elveog bekkekanter, marine avsetninger, gamle
industritomter, hageavfallsplasser osv. (se Petersen 1985). I det hele tatt på kulturpåvirkede steder. Mange arter synes å være konkurransesvake,
og forsvinner når høyere vegetasjon overtar, eller andre storsopper opptrer. Men, i utgangspunktet bør man også vite HVA man skal se etter og
HVOR!
Artenes opptreden kan inndeles i fem økologiske
typer eller kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.

De jordvoksende
= terrestriale
De møkkvoksende
= koprofile (både
fra planteetende og kjøttetende dyr)
De mosevoksende
= bryofile
De bålvoksende
= pyrofile (dvs.
gamle bål/brannflater, 4-5 mnd. eller eldre)
De trevoksende
= xylofile (ofte
skjult i jorda)

Langt de fleste artene vokser på jord av ulik sammensetning, men overveiende på kalkrik eller nær
nøytral jordbunn.
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Makro- og mikrokarakteristikk
For i det hele tatt å kunne bestemme artene må vi
vite hvilke karakteristika som kjennetegner disse
soppene. Nedenfor følger de viktigste ”trekk” vi
må kjenne.
Fruktlegemer (apothecier, ascomata)
Form: beger-, skål-, kuppel-, urne-, pute-,
skive-, discoide, kule-formet, med eller uten
stilk - stilkløs.
Størrelse: < 0,1 mm til ~10 mm (eller større).
Farger: brune, svarte, fiolette, blåfiolette, gule,
røde, oransje, grønne, hvite o.fl. De røde,
oransje og gule inneholder karotenoider (Avitaminer), dvs. som i gulrøtter, paprika,
laks etc.
Oppbygging: overflaten = hymenium = den
fertile del med sporesekker (asci) med sporer, og sterile parafyser (se nedenfor). Utsiden (eksipulum) er steril, glatt, vortet, ru,
eller håret, og oftest litt blekere farget enn
overflaten. Mellom hymenium og eksipulum
er det ofte et eller flere lag med celler av
ulike dimensjoner (se fig. 1). Kanten kan
være avrundet, glatt, kornet, frynset eller
med mer eller mindre tydelige hår.
Sporesekker (asci)
Form: klubbe- eller kølleformet, sylindrisk,
med operculum i toppen, dvs. ”lokk” med
feste.
Størrelse: ~ 100 - 600 x 10 - 50 µm
Antall sporer: normalt 8 sporer pr. asci, som
ligger i en eller to rader. Sjeldnere finner vi
4, 16, 32, 64 sporer (eller flere), unntaksvis
2. Det hender og at enkelte sporer aborterer,
dvs. ikke utvikles/modnes ikke.
Sporer
Form: Runde, subsfæriske, ellipsoide, ovaloide,
fusoide. Overflaten kan være glatt eller
ornamentert.
Størrelse: ~10 - 70 µm.
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Ornament: vorter, pigger, ribber/åser, nettmønster, o.a.
Farge: hvite, gule, brune.
Parafyser (alltid sterile)
Tykke eller tynne (~2 - ~50 µm), ofte med
skillevegger i lengden, fargeløse eller med
farger, forgrenet eller ikke, jevntykke eller
fortykket i toppen, og rette, krumme eller
spiralformet.
Bruk av fargemidler er ofte nødvendig for å
se anatomiske karakterer bedre, som cellestruktur, ornamentering på sporer etc, og de
vanligste media er: Bomullsblått i melkesyre, kongorødt, metylenblått, Phloxin,
Melzer reagens og ammoniakk.
Eksempler på arter i Østfold hvor nye funn
kan graderes som følger:
1. Nye for vitenskapen
2. Nye for Europa/Skandinavia/Norge
3. Nye for Østfold
4. Nye for kommunen
Nye arter for vitenskapen
Dette er selvsagt det ypperste en soppentusiast
kan oppleve, enten man er profesjonell eller amatør, men det krever inngående kunnskaper til de

Fig. 3. Lamprospora kristiansenii. Fruktlegeme
~ 2 mm i diam.
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soppgrupper man arbeider med. Og man vet aldri om det finnes skjult et gammelt navn et sted,
den gang nomenklaturen var annerledes og ofte
forvirrende. I Østfold har vi med årene oppdaget
mange nye arter for vitenskapen, både skivesopper (Basidiomyceter) og sekksporesopper
(Ascomyceter), se Kristiansen 1990a.
Følgende arter er originalbeskrevet fra
Østfold (Hvaler):
•
Lamprospora kristiansenii Benkert
•
Moravecia hvaleri Benkert & Kristiansen
•
Boubovia vermiphila v. Brumm. & Kristiansen
Lamprospora kristiansenii Benkert
Typelokaliteten ligger på Skipstad på Asmaløy,
Hvaler, på en gammel ferdselsvei langs steingjerde. Her ble det høsten 1982 funnet en liten
rosarød skiveformet begersopp, knappe 2 mm i
diam. (fig. 3) i ugrasvegmose Ceratodon
purpureus. Soppen er bryofil, dvs. knyttet til
denne mosen. Soppen har helt spesielle sporekarakterer som kommer best fram i elektronmikroskopet (fig. 4).
Den aktuelle soppen viste seg å være ny for

Fig. 4. Lamprospora kristiansenii. Sporer i
elektronmikroskop, ca. 0,018 mm i diam.
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vitenskapen og beskrevet av Benkert (1991a) som
Lamprospora kristiansenii. Arten synes å være
særlig utbredt på Hvaler-øyene, og mange lokaliteter er angitt av Benkert (1991a
). Den er og
funnet to steder på Kråkerøy, samt nær Rødvika
ved Stavern. Senest 1998 ble soppen gjenfunnet
på typelokaliteten, og stedet er fortsatt intakt slik
det var 1982. Det synes som stedet ikke er truet.
Moravecia hvaleri Benkert & Kristiansen
Soppen ble funnet på en liten parkeringslomme
på Asmaløy, Hvaler (typelokalitet) høsten 1997.
Den viste seg snart å ha helt karakteristiske kjennetegn, som først kunne fastslås med mikroskopiske undersøkelser og i henhold til spesiallitteratur.
Soppen er en bitte liten (ca 1,5 mm) begersopp (fig. 5) av intens oransjegul farge, og vokser på jord blant flere andre sjeldne arter. Slektnavnet er Moravecia og fra før kjenner vi kun en
art (M. calospora), som er meget sjelden og ikke
funnet i Skandinavia. Den nye arten er oppkalt
etter Hvaler, slik at soppens fulle navn er Moravecia hvaleri. Dette er det eneste funn i verden.
Arten ble også gjenfunnet i 1999.
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en av soppens viktigste karakterer for å beskrive
den som ny art med full latinsk diagnose som
internasjonale regler krever (Benkert & Kristiansen 1999). Voksestedet, på nesten bar jord, har
litt innslag av moser og lav og noe gras.
Dette er også det eneste finnested for den
bryofile arten Lamprospora tuberculata i Norge
(1997, upublisert). Her er likeledes gjort et nytt
funn av Neottiella ricciae (se fig. 18 & 19) som
vokser på rosettgaffelmose Riccia sorocarpa, og
dette er eneste intakte sted for arten i Skandinavia. Det første funnet er beskrevet av Kristiansen
& Schumacher (1993), fra Brekke på Kirkøy, men
stedet er senere igjengrodd. Det vokser også to
andre bryofile arter av slekten Octospora på stedet, samt Lamprospora kristiansenii.

Soppen har helt spesielle sporer, som er veldig flotte i elektronmikroskop (fig. 6). Dette er

Boubovia vermiphila v. Brumm. & Kristiansen
Arten ble funnet første gang 1983 nær Putten gård
på Kirkøy i Hvaler, på et skyggefullt sted like
ved hovedveien (typelokalitet). Senere funnet
samme sted 1989, 1990 og 1998. Soppen er meget liten, normalt < 0,5 mm i diam., men opptrer
ofte flere sammen (fig. 7). Den er hvit og nærmest kort sylindrisk. Vokser på fet svart jord,

Fig. 5. Moravecia hvaleri. Innfelt (Fig. 6.) Spore i
elektronmikroskop, ca. 0,013 mm i diam.

Fig. 7. Boubovia vermiphila. Fruktlegeme ~ 0,5
mm i diam.
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sterkt ”endevendt” av mye meitemark, derav tilknytning til navnet. Sporene er flotte med sine
grove vorter og polkapper (fig. 8). Parafysene er
krumme. Vi var i lang tid usikker på hvor den
hørte hjemme - slektsmessig, men den synes å
stå nærmest Boubovia luteola. Dermed omfatter
den tidligere monotypiske slekten to arter, - begge
i Norge (v. Brummelen & Kristiansen 1999). En
makroskopisk liknende art forekommer sammen
med B. vermiphila, men har helt annerledes mikroskopiske karakterer, nemlig Chalazion
sociabile, eneste sted utenom typelokaliteten i
Rana (Kristiansen 1990).
Nye arter for Norge med førstegangsfunn fra
Østfold
Dette er faktisk ganske mange, og det vil føre alt
for langt å nevne alle, ca. 50-tall arter.
Jordboende arter
Boubovia luteola
Arten er opprinnelig beskrevet fra Tsjekkia 1934,
og dette er eneste sted utenom de norske.
Boubovia luteola er en liten vakker gul skålformet
til skiveformet begersopp (fig. 9), knapt 2 mm
diam., som vokser på rik bar jord. Førstefunnet i
Norge er fra Rana, men senere med flere funn fra
Hvaler og Borge i Fredrikstad (Kristiansen &

Fig. 8. Boubovia vermiphila. Sporer i elektronmikroskop, ca. 0,020 mm lange.
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Schumacher 1993). Soppen har karakteristiske
ornamenterte sporer (fig. 10), og med parafyser
som er spiralformet i toppen. Eneste inntakte sted
i Norge i dag er på Hvaler.
Scabropezia flavovirens
Denne brunlig oliven-fargede begersoppen (fig.
11) er blant de større av de minste. De første og
eneste funn i Norge ble gjort nær Sølvstufossen,
Tune og i Hafslundsparken, Skjeberg i 1984. Dette
er eneste gang jeg har sett arten. Den mørkbrune
utsiden på soppen er spesiell med sine utpregede
pyramidale vorter. Sporene er runde (fig. 12) med
vortet overflate (Kristiansen 1985).
Helvella terrestris
Arten er opprinnelig beskrevet fra Tsjekkia med
eget slektsnavn: Pindara. Nyere undersøkelser
v.h.a. DNA-analyser, har vist at den hører
hjemme blant de små falske morklene i slekten
Helvella (se Landvik m.fl. 1999).
Soppen ble i sin tid første gang funnet i Norge
av Øyvind Weholt i Bamble i Telemark (Kristiansen 1984). Arten men er senere påtruffet en
gang ved Sølvstufossen, Tune (Kristiansen 1985),
og i nyere tid ved en rik innsamling på en skogsvei i Kongsvinger (Kristiansen 1996).

Fig. 9. Boubovia luteola. Fruktlegeme 2 mm.
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Soppen er knappe 5 mm i diam., grundt skålformet, purpurgrå til nesten sort, og med en liten
kort 2-3 mm lang stilk. Den er bare påtruffet i
gammel granskog på bar jord, og alltid sammen
med småfløyelsbeger Trichophaea hybrida. Den
synes å være en meget sjelden art. Dette er den
aller minste Helvella-arten vi kjenner, men med
de aller største sporene - fusoide, mellom 55 og
65 mm lange, og med en fint vortet overflate som

Miniatyrbegersopper i Østfold

bare er synlig i elektronmikroskop (Landvik et
al. 1999).
Møkkboende arter
De koprofile artene er alt overveiende veldig små
arter, men vokser til gjengjeld i større mengder.
En innføring i møkkboende begersopper foreligger (Kristiansen 1993).
Caccobius
minusculus
Et detaljert studium
av det første funn av
den koprofile arten
C a c c o b i u s
minusculus i Europa
er gjort av v.
Brummelen & Kristiansen (1998). Arten ble funnet på
harelorter nær Utengen
på
Nordre
Kirkøy, - nøyaktig på
Fig. 12. Scabroporia samme substrat som
flavovirens. Sporer i i Kanada i 1956!
Cotton Blue, 0,014 mm i Soppen er en av de
aller minste vi kjendiam.

Fig. 10. Boubovia luteola. Sporer i elektronmikroskop, ca. 0,020 mm lange.

Fig. 11. Scabroporia flavovirens. Fruktlegemer
5-15 mm.

Fig. 13. Caccobius minusculus. A-C) Fruktlegemer x 90. D) Detalj av utsiden. E) parafyser.
F-H) Sporesekker (asci) x 500. I) Detalj av sporesekk-toppen. J-O). Sporer x 2700. Illustrasjon fra
van Brummelen & Kristiansen 1998.
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ner innen denne gruppen, < 0,2 mm i diam., opptil 0,3 mm høy, sylindrisk, rosarød til hyalin (fig.
13). Den ble omtalt i Fredrikstad Blad (Svendsen 1997).

i Hvaler 1992, på ekskrement fra frittgående griser! I 1995 ble den og funnet på revemøkk på
Kråkerøy, Fredrikstad.

Med basis i nyere tids undersøkelser, bl.a. med
DNA-sekvenseringer, synes det som arten ikke
hører hjemme blant de operkulate discomycetene,
men er fortsatt plassert i familien Thelebolaceae
(Landvik et al.1998). Arten er for øvrig også funnet på harelorter nær Kuvauen på Vesterøy i Hvaler høsten 1999.

Thecotheus holmskjoldii
Thecotheus er en slekt som i Norge bare er kjent
på møkk. Aas (1992) har monografert slekten på
verdensbasis i sin doktorgrad, og beskriver de-

Ascodesmis nana
Arter i slekten Ascodesmis synes å være meget
sjeldne (Kristiansen 1994).Vi har fire av seks
(globalt) arter i Norge, og den sjeldneste er A.
nana, - en bitte liten art på ~ 0,15 mm, nesten
runde til tønneformete fruktlegemer, som nesten
bare består av sporesekker og få parafyser (fig.
14). Sporene er brune og flott ornamenterte (fig.
15). Arten ble opprinnelig funnet på ekskrement
av navlesvin i Amsterdam Zoo. Dette var eneste
funn i verden inntil den dukket opp på Asmaløy

Fig. 14. Ascodemis nana. ”Squashed” fruktlegeme (~ 0,05 mm) som viser sporesekker med
sporer.

Fig. 15. Ascodemis nana. Sporer i elektronmikroskop ~ 0,010 mm breie.

Fig. 16. Thecothemus holmskjoldii. ”Squashed”
fruktlegeme (ca. 1 mm) med sporesekker og sporer.
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taljert 17 arter, men bare 3 var da kjent i Norge,
hvorav T. holmskjoldii bare foreligger som en
tegning (!) fra et funn i Akershus 1961. I 1992
ble den imidlertid funnet på et par steder på
Asmaløy i Hvaler på gammel kumøkk (Landvik
et al. 1998). Fruktlegemene er <1 mm i diam.
(fig. 16), kort sylindriske til discoide, hvite til
grålige. Sporene er ellipsoide (fig. 17), fint vortet, og med tydelige vedheng (apiculi) ved polene (Landvik et al.1998).
En annen art, T. crustaceus, eneste funn i
Norge, fant jeg 1981 på elefantmøkk (!) på Sellebakk etter sirkus i ”Gropa” (Aas 1992). Senere
har jeg funnet nok en art ny for Norge: T. keithii,
både på Hvaler og i Torsnes i Borge, - begge på
gammel hestemøkk.

Miniatyrbegersopper i Østfold

Moseboende arter
Dette er arter som parasittiserer moser, og som
er knyttet til spesielle mosearter. Alle er små, og
det dreier seg om arter av slektene Octospora,
Lamprospora og Neottiella, med totalt sikkert ~
50 arter i Norge.
Neottiella ricciae
Dette er en bitte liten art, ~ 0,5 mm i diam., sterk
rød og med fargeløse spisse hår langs kanten (fig.
18). Den vokser på rosettgaffelmose Riccia
sorocarpa, og det første funn i Skandinavia er
beskrevet av Kristiansen & Schumacher (1993)
fra Brekke på Kirkøy i Hvaler. Stedet er nå igjengrodd. Sporene er glatte og ellipsoide, men spesielle ved at de er tilspisset i ene enden (fig. 19).

Fig. 18. Neottiella ricciae på levermose.

Fig. 17. Thecothemus holmskjoldii. Sporesekker
med sporer farget i Bomullsblått. Sporer ~ 0,020
mm lange.

Fig. 19. Neottiella ricciae. Sporer i elektronmikroskop ~ 0,025 mm lange.
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Arten ble funnet på en ny lokalitet på Asmaløy
1997, på samme sted som den nye arten Moravecia hvaleri.
Octospora wrightii (krypmosebeger)
Dette er en art som er knyttet til trådkrypmose
Amblystegium serpens, og ble første gang funnet
på Torp i Borge 1982, på gamle mosebevokste
slaghauger under selje. Her opptrådte den i hundrevis, og arten var ny for Skandinavia (Kristi-
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ansen 1985). Soppen er knapt 2 mm i diam.,
oransjegul, skiveformet med en blekere frynset
kant (fig. 20). Sporene er karakteristiske nesten
runde, 10 - 13 mm, forsynt med avrundede vorter (fig. 21). Arten er funnet på samme sted nesten hvert år. Det er og registrert et funn fra Moum,
på Leka-fabrikkens område, på samme mose.
Dette er fortsatt de eneste funn i Skandinavia.
Arter nye for Østfold
Jordboende arter
Rhodoscypha ovilla (huldrebeger)
For noen år siden var huldrebeger betraktet som
en strict montan art, men ble i 1984 funnet på
Søndre Sandøy i Hvaler, like ved en uthusvegg
under furu, nær sjøen, og dermed i høy grad et
lavlandsfunn (Kristiansen 1985). Soppen opptrer

Fig. 20. Octospora wrightii. Fruktlegeme 1 mm.

Fig. 22. Rhodoscypha ovilla. Fruktlegeme ca. 10
mm i diam.

Fig. 21. Octospora wrightii. Spore i elektronmikroskop.

Fig. 23. Rhodoscypha ovilla. Spore i elektronmikroskop ~ 0,045 mm lang.
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nærmest som kuleformete fruktlegemer med
tannet uregelmessig kant (fig. 22), og < 10 mm i
diam., av en rosa til blekrød farge. Sporene er
kjempestore, fusoide, ~ 45 - 50 µm lange, meget
fint vortet i elektronmikroskop (fig. 23).
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Scutellinia paludicola
Slekten kransøye Scutellinia er en av de mest
omfattende begersoppslektene med sine 25 arter
i Norge, hvorav de aller fleste er svært lik hverandre makroskopisk; 2 - 10 mm i diam., discoide, røde til brunrøde, og med mer eller mindre
tydelige mørke hår langs kanten. De fleste kan
kun skilles v.h.a. sporer, hår og økologi
(Scumacher 1990).
S. paludicola (fig. 24) hører til de mindre vanlige artene, med bare et funn fra Asmaløy i Hvaler og Klepp i Rogaland. Hvaler-funnet er på gammel skjellsand. Dette er en av de meget få
rundsporede artene, og har karakteristiske runde
isolerte vorter (fig. 25).
Moseboende arter

Fig. 24. Scutellina paludicola. Fruktlegeme ca.
2 mm i diam.

Fig. 25. Scutellina paludicola. Spore i elektronmikroskop ~ 0,025 mm i diam.

Lamprospora tortulae-ruralis
I putehårstjerne Syntrichia ruralis (mose) ble det
i desember 1998 funnet nok en bryofil art: Lamprospora tortulae-ruralis, i et sandtak/skjellsandgrop ved Skipstad, Asmaløy, med rikelig mosebevoksning, hvor bl.a. den sjeldne planten kalkkarse Hornungia petraea vokser. Soppen er tidligere angitt en gang i Norge (Benkert 1987).
Soppen opptrer som nydelige guloransje skiveformete fruktlegemer med en distinkt frynset kant
(fig. 26), og opp til 1,5 mm i diam. Sporene er
runde med tydelig retikulert mønster (fig. 27).

Fig. 26. Lamprospora tortulae-ruralis. Fruktlegeme 2 mm.
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Bålvoksende (pyrofile) arter
I Norge har vi minst 25-30 arter som helt er knyttet til gamle bålrester, branntomter, eller
skogbrannområder. Mange er vanlige, - bare et
fåtall er sjeldne. To av de vanligste omtales nedenfor.
Ascobolus carbonarius (bålprikkbeger)
Det eneste prikkbeger på bål i Norge er denne,
og arten er ganske vanlig, ofte i store mengder.
Soppen er 2-5 mm i diam. (fig. 28), først olivengul, senere olivenbrun til nesten svart, noe som
karakteriserer slekten, nemlig at sporene utvikles
først fra fargeløse (umodne) til fiolette, og til slutt
brune. Sporene på bålprikkbeger er breidt ellipsoide og forsynt med store vorter og kraftige polare
kapper (fig. 29). Arten er funnet på flere bålplasser i Hvaler, i Borge i Fredrikstad, såvel som
i indre Østfold.
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Arten er kjent fra flere bål på Hvaler, hvor den
og er funnet i bekkeleie på sand. Den har fått
eget navn, S. hinnulea, men synes å være helt lik
den på bål.
Treboende arter
De fleste treboende operkulate begersoppene er
vårarter (vernale), - fra februar til mai, og er mer
eller mindre vedboende, men substratet er ofte
skjult i jorda, og veden er død. Det er ikke mange
vi har, og de to minste omtales her.
Pithya vulgaris (oransje greinbeger)
Oransje greinbeger synes å være sjeldent påtruffet, og det er få funn i Norge, og bare et i Østfold,

Sphaerosporella brunnea (tusenbeger)
Ikke uvanlig på gamle bålplasser, og som navnet
tilsier, - ofte i store mengder, tett i tett (fig. 30).
Enkeltindivider 2-4 mm i diam., rødbrune til
brune, med korte spisse tiltrykte hår på utsiden.
Sporene er helt runde og glatte, ~ 15 mm i diam.

Fig. 28. Ascobolus carbonarius. Fruktlegeme 2
mm.

Fig. 27. Lamprospora tortulae-ruralis. Spore i
elektronmikroskop ~ 0,015 mm i diam.

Fig. 29. Ascobolus carbonarius. Sporer i vann ~
0,023 mm lange.
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- fra Asmaløy på Hvaler (Kristiansen 1990c). Den
fargerike oransje skive- til omvendt kjegleformete soppen vokser på døde kvister, greiner og nåler
av bartrær, - spesielt på kultiverte einerarter, men
i Østfold ble den funnet på døde furunåler (fig.
31). Da er fruktlegemene ofte større, opp til 5-6
mm i diam. Sporene er helt runde og glatte og
~13 mm i diam.(fig. 32).
Desmazierella acicola (hårbeger)
Soppen vokser på nålene på gammelt furubar liggende fuktig på marka. Soppen er knapt 5 mm i
diam., skålformet, gråbrunlig og dekket av lange
brune hår, og forholdsvis vanskelig å få øye på
(fig. 33). Først funnet i Norge ved Horten, men
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senere funnet flere steder på Hvaler, på Kråkerøy
og i Engelsviken (Kristiansen 1983). Sporene er
ellipsoide, glatte, og synes ved modning å komme
ut av et ”hylster”, et svært merkelig fenomen (fig.
34), omtalt av Benkert (1991b).
Utbredelse i Østfold
Vi vet mer om utbredelsen i ytre enn indre Østfold. På den annen side synes det å være arter i
indre Østfold som så langt ikke er funnet i ytre

Fig. 32. Pithya vulgaris. Sporesekk som viser
operculum og spore. ~ 0,014 mm i diam.
Fig. 30. Tusenbeger Sphaerosporella brunnea på
bålplass. Fruktlegeme ~ 2 mm i diam.

Fig. 31. Pithya vulgaris på furunåler, største
fruktlegeme ca. 2 mm.

Fig. 33. Dermaziella acicola på døde furunåler.
Største fruktlegeme 5 mm.
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Østfold. Teoretisk sett har vi imidlertid neppe så
stort utvalg i indre Østfold fordi vegetasjonen og
de økologiske betingelsene er mer ensidig, bl.a.
med store granskogsområder, flere myrer, surere
jordbunn osv., noe som ikke er særlig gunstig for
disse begersoppene. Men langs vei- og grøftekanter, f.eks. med ansamlinger av hestehov, sneller o.l., gamle industri- eller avfallsområder (nedlagte sagbruk f.eks.), elvebanker, bekkekanter kan
man unntaksvis finne flere interessante arter.
I ytre Østfold derimot har vi større variasjon i
vegetasjonstyper, flere marine sedimenter, mer
edelløvskog, grustak, kulturpåvirkede områder,
mange gamle industriområder etter teglverk, sagbruk, overgrodde avfallshauger osv.
Som kjent ligger Østfold i det syd-norske
grunnfjellsområde (Prekambrium) hvor det meste
av berggrunnen består av granitt og gneiss, og
helt uten kalkbergarter. M.a.o. berggrunnen er
næringsfattig og sur. Men som sagt, indre Østfold er forholdsvis lite undersøkt, og vi kan fortsatt regne med en del spennende funn enda. En
slik kartlegging vil i grunn aldri ta slutt, og spesielt ikke blant disse ”småtassene” av noen sopper.
Områdene rundt det for lengst nedlagte Torp
Bruk (1972) er f.eks. et av de mest interessante
begersopplokaliteter i Østfold, og huser et stort
antall meget sjeldne arter, hvorav flere fortsatt er
eneste sted i Skandinavia eller Norge (Løkkevik
1996). Det vil være kjent bl.a. fra lokalavisene at
området har vært tenkt anvendt til industriformål, eller sogar boliger.
Epilog
Tidligere kjente vi lite til disse små begersoppene
i Østfold, men i dag er status en helt annen. Majoriteten er registrert, vi kjenner slekts- og artsmangfoldet, men det vil hele tiden være muligheter for nye funn. Sopp er en ”nykkefull” biologisk gruppe og det er små sjanser for at man får
to helt like soppsesonger, hvilket betyr at soppene
er like beroende av fuktighet og varme/kulde som
andre levende organismer, og man kan heller ikke
regne med å finne de sjeldne artene hvert år.

Fig. 34. Dermaziella acicola. Sporer i vann
~ 0,023 mm lange.
I senere tid har det aktualisert seg en stadig
større bruk av molekylærbiologiske undersøkelser, bl.a. er det gjort DNA-undersøkelser på sopp
fra Hvaler. Det foreligger nylig et omfattende internasjonalt arbeide, et såkalt postdoc-studium,
gjort i etterkant av en doktorgrad ved Umeå Universitet (Sverige). Hele artikkelen er basert på
fem små arter fra Hvaler (Landvik et al.1998).
I mange år har det pågått en omfattende innsamling av de mose-parasittiserende begersoppene, samlet fra de mange mose-bevokste stier
og sandsletter i ytre Østfold. Dette er et lite utforsket område, men tyskeren Dieter Benkert (nå
pensjonist) ved Humboldt-Universitetet i Berlin,
som er den fremste på dette felt (se Benkert 1993,
1995), har arbeidet med dette i mange år, hvor
noen resultater fra Hvaler allerede er publisert
(Benkert 1998).
Fremtidens forskning vil således mer og mer
bli preget av behovet for friskt materiale av sjeldne
sopper for å løse taksonomiske (systematiske) og
fylogenetiske (slektsmessige) problemer ved hjelp
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av bl.a. molekylærbiologiske teknikker. Artsmangfoldet /soppdiversiteten i Østfold vil således kunne være en meget viktig kilde til å bidra i
så henseende, og det er svært gode grunner til å
ivareta vårt særpregede miljø og drive aktiv naturforvaltning.
Til slutt vil jeg minne om de ordene den verdenskjente engelske mykologen Hawksworth sa
i boken om ” The first International Workshop
on Ascomycete Systematics ” 1994:
”It is now generally accepted that the estimate
of 1,5 million species for the fungi on Earth
is not unreasonable. Assuming that
ascomycetes will constitute about the same
proportion amongst undescribed as they do
amongst the 71000 described fungi, and the
genus:species ratio also holds, that implies
that the number of undescribed ascomycetes
may be as high as 62000 genera and 669000
species. The World’s entire systematic
mycological workforce currently describes
around 1700 species each year. Even if that
effort was focussed only on ascomycetes, it
would still take over 390 years to document
even those fungi using current practice.
The mismatch between human resources
and the knowledge gap can consequently only
be described as immense. It also leads to
the questioning as to how the existing
systematic resource is most effectively
deployed, and how that cadre can be
extended. This is not an issue peculiar to
ascomycetes, or even fungi as a whole, but
rather to the entire field of systematics. There
is an urgent need to assert the relevance of
our subject, to upgrade its image in the eyes
of funding bodies, to make the subject
scientifically challenging and attractive, and
to organize our work and resources so that
we can squarely address the issues of the
1990s. These are roles for the systematist
and cannot be left to others.”
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English summary
This is a short presentation of a few selected
species of miniature cup-fungi of the order
Pezizales (Ascomycota) encountered in the county
of Østfold, SE Norway during the last two
decades. The total number is more than 250
species among 75 genera. Species from different
types of habitats are briefly commented on, and
the need for conservation and preservation are
emphasized. Several species are new to science.
Illustrations are provided by photos of both
macro- and micro-characteristics.
Takk
En stor takk til Sara Landvik, Trond Schumacher
og Henry Dissing for diverse elektron-mikroskopbilder.
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