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Det nationale biodiversitetsprojekt, Biowide, 
har nu kørt i to år (se også http://www.biowide.
dk). Projektet sigter på at indhente så megen in-
formation som muligt om rigdommen af plan-
ter, dyr og svampe i 130 udvalgte 40 x 40 m prø-
veflader og se om diversiteten kan forklares ud 
fra målte faktorer som lys, fugtighed, jordbund, 
kontinuitet og strukturel kompleksitet. Projek-
tet er tidligere blevet omtalt i Svampe 71. 

Der er nu takket være indsatsen fra frivil-
lige blevet registreret svampe i mange af de 130 
prøveflader. Endvidere har alle fladerne væ-
ret besøgt af Thomas Læssøe, som i skrivende 
stund arbejder på at få identificeret nogle af de 
mest besværlige barksvampe fra den sidste be-
søgsrunde. Ud over at indsamle og identificere 
svampene på traditionel vis er de også blevet 
gemt til dna-undersøgelser. Resultaterne fra 
disse undersøgelser ligger pt. klar til analyse, og 
det bliver spændende at se om denne identifika-
tionsmetode kan hamle op med ekspert-identifi-
kation med lup, nøgler og mikroskop.

Svampe-dna fra jord
Ud over Thomas og de frivilliges jagt på svam-
penes frugtlegemer har Tobias Frøslev været 
rundt i alle prøvefladerne i slutningen af 2014 
for at samle jordprøver. Fra jordprøverne er der 
nu blevet ekstraheret dna, såkaldt e-dna – en 
forkortelse af det engelske environmental dna, 

altså miljø-dna. Dette indikerer, at der er tale 
om et blandet dna-ekstrakt, der rummer dna fra 
alle de organismer, der var til stede i jordprøven. 
Disse dna-ekstrakter er nu i færd med at blive 
undersøgt for tilstedeværelsen af dna fra diverse 
organismegrupper, heriblandt svampe. Svam-
pene bliver så vidt muligt bestemt til art ved at 
sammenligne med tilgængelige dna-sekvenser 
af kendte arter. Processen involverer den nyeste 
form for dna-sekvensering, som på samme tid 
kan sekvensere dna fra mange tusinde individer, 
og derfor egner sig til blandede prøver som Bio-
wide-prøverne. Vi ved allerede fra andre studier 
af e-dna i jord, at svampediversiteten er meget 
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høj, og at vi finder mange svampegrupper, som 
vi aldrig ser som frugtlegemer. Vi ved at jor-
dens pH-værdi er en af de vigtigste parametre, 
når forskellene i svampesamfund skal forklares. 
Resultaterne er i skrivende stund ved at blive 
analyseret, og i løbet af sommeren/efteråret vil 
vi kunne lave omfattende undersøgelser af hvor 
stort overlappet er imellem vores sekvenserede 
jordprøver og de arter som Thomas og de fri-
villige har registreret. Men vi får selvfølgelig 
også mulighed for at besvare nogle mere lokale 
og projektnære spørgsmål: Korrelerer svampe-
diversiteten med plantediversiteten, kan svam-
perigdommen forklares ud fra parametre som 
mængden af dødt ved, kontinuitet, osv? 

Et smugkig på resultaterne
Selvom der ikke foreligger endelige resultater 
og analyser på svampe-dna’et endnu, så kan vi – 
uden at røbe for meget – sige at det ikke ser helt 
tosset ud. Okkergul Skørhat (Russula ochroleu-
ca) er også almindelig som e-dna, og der er en 
meget høj diversitet af sæksvampe, som er svære 
at få identificeret præcist, vi finder ektomykor-

rhizasvampene de steder hvor vi forventer det (i 
skovene) og vokshatte på græsland osv. Men det 
ser også ud til, at vi finder nogle af de mere spek-
takulære arter, som vi kender fra frugtlegemer. I 
jordbund-dna’et fra Allindelille Fredskov finder 
vi Sirene-Slørhat (Cortinarius splendens) og an-
dre sjældne Knoldslørhatte, og i prøvefladen på 
Røsnæs finder vi dna fra den sjældne Nøgen Pa-
rasolhat (Lepiota coloratipes), som Thomas også 
fandt som frugtlegemer. Vi finder tilsyneladen-
de også sjældenheder, som vi ikke tidligere har 
set i Danmark. Men meget mere om alt dette, 
når data er blevet analyseret til bunds!

Projektet løber frem til slutningen af 2017, 
og i den resterende periode vil fokus være på 
analyse af de indsamlede data og sammenskriv-
ning af disse i diverse videnskabelige publika-
tioner. Og tanken er selvfølgelig at lave en eller 
flere artikler her i Svampe med fokus på svam-
pene og noget mere om dna-metoderne.

De standardiserede besøgsrunder af prøve-
fladerne er officielt afsluttet, men frivillige er 
stadig mere end velkomne til at besøge prøve-
fladerne og rapportere deres observationer.

Kan man finde små og sjældne svampe ved at kigge på dna i jordprøver? Det ser det ud til. Den sjældne Parasol-
hat, Lepiota coloratipes, er kun kendt fra tre danske fund – senest i 2015 fra Biowide prøvefladen „Røsnæs Krat“, 
og nu er den dukket op i dna’et fra jordprøven taget samme sted. Foto Thomas Læssøe.

Tobias Frøslev og Andrea Oddershede i gang med at 
tage jordpeøver. Foto Morten Remar.

Når Biowideprojektet slutter ved udgangen 
af 2017, ved vi ikke bare mere om svampenes 
forekomst, og hvilke faktorer der påvirker di-
versiteten. Der er også afprøvet nye metoder 
til at påvise svampenes dna i jordprøver.


