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ABSTRACT
Systematic surveys of macromycetes in old
grasslands in West Norway, Sunnhordland
have been performed during the last 10 years. In
this paper the earthtongues (Geoglossaceae)
are presented and their ecology is discussed.
Their distribution in Norway is briefly com
mented on. Before 1999 only eight species of
earthtongues were known from the area and
only 14 collections. Today about 300 collect
ions of earthtongues have been made in 130
localities, representing more than 15 different
species. Among these are many threatened and
redlisted species in Norway like Geoglossum
difforme, G. uliginosum, Microglossum oliva
ceum, M. atropurpureum and Trichoglossum
walteri. The richest earth tongue localities
also contain a very high number of other rare
grasslandfungi. The geology in Sunnhordland
is locally baserich, and the most species rich
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localities are found in the geological richest
areas.
SAMMENDRAG
De siste 10 årene har det blitt foretatt en
systematisk kartlegging av sopp særlig i
gammelt kulturlandskap. I denne artikkelen
blir jordtungene (Geoglossaceae) presentert
både med hensyn til økologi og utbredelse.
Før 1999 var det gjort 14 funn av totalt åtte
forskjellige jordtunger mens det i dag er gjort
rundt 300 funn av mer enn15 forskjellige arter
på 130 lokaliteter. Blant disse finner vi en
rekke truete og rødlistede arter som slimjord
tunge (Geoglossum difforme), sumpjordtunge
(Geoglossum uliginosum), oliventunge (Micro
glossum olivaceum), vrangtunge (Microglos
sum atropurpureum) og vranglodnetunge
(Trichoglossum walteri). De rikeste jordtunge
lokalitetene i området har også et meget høyt
antall av andre sjeldne og rødlistede sopp.
Berggrunnen i Sunnhordland er mange steder
kalkrik, og de mest artsrike lokalitetene finnes
nettopp i de geologisk rikeste områdene.
INNLEDNING
Til Sunnhordland regnes normalt den sørlige
delen av Hordaland som består av kommunene
Stord, Fitjar, Tysnes, Bømlo, Sveio, Kvinnherad
og Etne. Utbredelsen av jordtunger i Sunn
hordland var før år 1999 svært dårlig kjent,
dette til tross for at ”jordtungeentusiasten”
Sigurd Olsen bodde på Stord i flere år på
midten av 1980 tallet. Han utarbeidet bl.a. en
bestemmelsesnøkkel for jordtunger (Olsen
1986). Søk i Norsk soppdatabase (NSD 2011)
gir bare 14 funn av åtte ulike jordtunger før
1999, og de fleste funnene er gamle og i
47

hovedsak av relativt ordinære og vanlige
arter. I løpet av de siste 10 årene er det gjort
mer systematisk kartlegging i alle sunnhord
landskommunene, særlig i kulturlandskapet,
og dette har resultert i en rekke nye funn
deriblant av en rekke sjeldne arter. I Bømlo
er det hovedsakelig Asbjørn Knutsen i sam
arbeid med John Bjarne Jordal som har stått
for kartleggingen (Jordal og Knutsen 2004,
Jordal og Gaarder 2009, Jordal 2010), mens i
Stord, Fitjar, Sveio og Tysnes har jeg stått for
mye av kartleggingen sammen med bl.a. Arne
Vatten og Asbjørn Knutsen. En del av funnene
som er gjort av sopp er publisert i rapporten om
naturtypekartlegging i Fitjar og Stord (Moe
og Fadnes 2007) og i egne rapporter (Fadnes
2008, Fadnes 2011). Jeg har også valgt å ta
med Kvinnherad og Etne i denne oversikten
der de fleste funnene av jordtunger er gjort
av Geir Gaarder (Jordal og Gaarder 2009),
Gaarder og Fjellstad 2009a, b).
Jordtunger (Geoglossaceae)
Familien Geoglossaceae har vært gjenstand
for en rekke studier opp gjennom tidene helt
tilbake på 1800 tallet, og innledningen på
Nannfeldt’s monografi fra 1942 kan illustrere
dette: ”There are hardly any Discomycetes that
have been the subject of so many monographs
as the Geoglossaceae” (Nannfeldt 1942).
Familien Geoglossaceae hører til Asco
mycetene og inneholder hos oss totalt 7 slekter
(Ohenoja 2000). I denne artikkelen vil bare
jordtungene, de slektene som har sin hoved
utbredelse i kulturlandskap som beitemark
og slåttemark, bli behandlet. Disse slektene
er Geoglossum, Trichoglossum og Micro
glossum, og referanser videre til jordtunger
vil dreie seg om disse tre slektene. Nyere
studier av slektskapet innenfor Geoglossa
ceae vha DNA-analyser har vist at taksonom
ien ikke er så enkel som beskrevet over.
Sandnes (2006) konkluderer med at kun
Geoglossum og Trichoglossum er i så nær
slekt at de kan inkluderes i Geoglossaceae.
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De andre slektene sammen med Microglos
sum må plasseres i andre familier.
Jordtungene har sylinderformete til
tungeformete fruktlegemer fra 2-10 cm lange.
De fleste er svarte, men kan også ha brune
eller grønnlige nyanser. Noen av artene har
typisk vridde eller buktete fruktlegemer. De
kan være skjellete eller være tett besatt med
små, stive og svarte hår (setae). Jordtungene
har ulike krav til økologi, og de fleste trives
best i ugjødslet kulturlandskap (Figur 1). Noen
kan også vokse i skog og myr, men de fleste
funn som er gjort i Sunnhordland er fra natur
beitemark. Krav til jordsmonn varierer. Noen
trives best på rik grunn gjerne med kalk, andre
foretrekker sure beitemarker, mens andre
igjen vokser på myrlendte fuktige områder.
Jordtungene kommer ofte litt seint på høsten,
og under frostfrie forhold kan mange på våre
kanter fruktifisere også langt ut i desember.
Mange ser ut til å trives godt i mildt kyst
klima. I rødlisten fra 1998 (Direktoratet for
naturforvaltning 1999) var de aller fleste
jordtungene rødlistet, men i de seinere rød
listene er mange tatt ut (Brandrud et al. 2010).
Dette skyldes nok i stor grad at en har kjent
for lite til forekomst og utbredelse av de
ulike artene, noe som også avspeiles i de
relativt få funndata en har fra før år 2000
bl.a. i Sunnhordland.
De tre slektene er ofte mulig å skille på
makroskopiske karakterer, men for å skille
de ulike artene må en bruke mikroskopi.
Sporene varierer i størrelse og er hyaline til
sotfargete med ulike antall tverrvegger (septa).
Sporene er karakteristisk for de ulike artene
både mht størrelse, farge og antall septa.
Vanligvis sitter det åtte sporer inne i hver
sporesekk. Parafyser er trådformete hyfestruk
turer som ligger mellom sporesekkene og både
form, farge, septering og grad av agglutinering
av parafysene er viktige kjennetegn for å
identifisere de ulike artene. De nøklene som
finnes for jordtunger (Læssøe og Elborne
1984, Olsen 1986, Ohenoja 2000) har en del
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Figur 1. Jordtungelokalitet fra Spissøya, Bømlo.
Earthtongue locality from Spissøya, Bømlo.
Photo: Per Fadnes.

mangler når det gjelder beskrivelse av artene,
slik at bestemmelsene ikke alltid er like enkle.
Det kommer også frem i Norsk sopp

database(NSD 2011) der en del funn er
oppført som usikre. Det er særlig slekten
Geoglossum, som også er den største slekten,
som byr på de største vanskene. De fleste
artene i denne slekten har svarte
fruktlegemer, noen ganger med brunlige
nyanser. De aller fleste artene har sporer på
mellom 30-100μm med ulik grad av
septering. Form, farge og septering av sporer
og parafyser blir ofte avgjørende karakterer
når en skal artsbestemme dem. Særlig artene
med skjellet stilk byr på store utfordringer,
og det blir ofte vanskelig å fastslå med
sikkerhet hvilken art en har med å gjøre.
Disse artene er derfor behandlet under ett i
denne artikkelen og refereres til som

Tabell 1. Oversikt over funn av jordtunger i de ulike kommunene i Sunnhordland.
Overview of findings of earthtongue in different municipalities in Sunnhordland.

Stord

Fitjar Bømlo Sveio Tysnes

Geoglossum fallax-gruppen
Geoglossum glutinosum
Geoglossum glabrum
Geoglossum umbratile
Geoglossum cocceanum (NT)
Geoglossum uliginosum (EN)
Geoglossum simile (NT)
Geoglossum difforme (EN)
Microglossum atropurpureum (VU)
Microglossum fuscorubens (VU)
Microglossum olivaceum (VU)
Microglossum viride
Trichoglossum hirsutum
Trichoglossum walteri (VU)
Trichoglossum variabile (EN)

23
7
3
5
1
2
1

1
1
3

3
4

Totalfunn av jordtunger
Antall forskjellige jordtunger
Rødlistearter
Rødlistefunn
Lokaliteter

51
11
5
11
24

33
6
2
5
15
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4

15
8

45
25

13
5

4
1

2

17
5

3

1
1

1

1
1
15
3
2

KvinnEtne
herad
4
5
1

6
4
1

1

2

1
1
2

10
13
4

3

1
1
1

4
1

1
2
1

141
12
8
43
46

26
5
2
5
14

14
10
5
6
5

26
8
4
12
19

7
5
2
3
7

2

Totalt
105
51
4
28
7
2
9
8
25
3
2
3
21
26
4
298

86
130
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Geoglossum fallax-gruppen. Den inneholder
både sikre og usikre bestemmelser (Tabell 1).
Slekten Trichoglossum inneholder tre
arter og er lette å skille fra de andre ved at
fruktlegemene er tett besatt av svarte stive
hår (setae). Disse kan enkelt observeres i felt
med en god lupe. Mikroskopisk er artene i
denne slekten lette å skille på sporenes stør
relse og septering. I slekten Microglossum
finner vi fire arter som er relativt enkle å
bestemme. Fruktlegemene har grønnlige,
brunlige og svarte farger og kan i stor grad
bestemmes makroskopisk, men for sikker
bestemmelse anbefales mikroskopi. Vrang
jordtunge (Microglossum atropurpureum)
har tidligere hørt både til slekten Geoglos
sum og Thuemenidium, og kan pga sin svarte
farge makroskopisk bli tatt for en Geoglos
sum. Mikroskopisk skiller imidlertid hele
denne slekten seg klart fra de andre ved at
alle artene har små usepterte, hyaline sporer
med størrelse 12-35 μm.
Metode
De fleste områdene i Stord, Fitjar, Tysnes og
Sveio som jeg selv har kartlagt er blitt opp
søkt flere ganger over en 10 års periode. Det
samme gjelder i stor grad for lokalitetene i
Bømlo. Alle egne funn er kartfestet ved bruk
av GPS, og alle bestemmelser er gjort vha
mikroskopi. De fleste funn er sendt som
belegg til soppherbariet ved Naturhistorisk
museum, UiO og registrert i Norsk soppdata
base (NSD 2011) eller i artsobservasjoner.no
(2011), mens noen funn av de vanligste artene
ikke er rapportert inn og foreligger kun i
egne notater.
Når det gjelder registrering av funn som
er gjort av andre enn undertegnede, har jeg
brukt Norsk soppdatabase (NSD 2011), natur
base (DN 2011) og tilgjengelige rapporter
(Jordal og Knutsen 2004, Jordal og Gaarder
2009, Jordal 2010, Gaarder og Fjeldstad
2009a, b, Gaarder pers. medd. 2011). Dette
gjelder i hovedsak funn fra Bømlo, Kvinn
herad og Etne.
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Resultater
Det er totalt funnet mer enn15 forskjellige
jordtunger i Sunnhordland fram til i dag med
nesten 300 funn (Tabell 1) på 130 ulike lokali
teter. Hele 86 av disse funnene er av rødliste
arter (ca. 30 %). Geoglossum fallax-gruppen
er her regnet som en art, slik at antallet ulike
jordtunger som er funnet sannsynligvis er et
sted mellom 15 og 20. I tabell 1 utmerker
Bømlo seg med neste halvparten av alle funn,
halvparten av rødlistefunnene og med hele åtte
forskjellige rødlistearter, mange i høy truet
hetskategori. Bømlo har også flest jordtunge
lokaliteter (35 %). Stord kommer som en god
nummer to med 24 lokaliteter og totalt 51 funn.
I Fitjar, Sveio og Kvinnherad er det gjort
mellom 26 og 33 funn, mens Tysnes og Etne
er de kommunene der det er gjort færrest
funn, henholdsvis seks og tre, og der finner
en også færrest lokaliteter med jordtunger.
Skjelljordtunge-gruppen - Geoglossum
fallax- gruppen – Fig. 2

Figur 2. Skjelljordtunge (Geoglossum fallax) fra
Tysnes.
Geoglossum fallax from Tysnes. Photo: Per
Fadnes.

Geoglossum fallax-gruppen har skjellete
stilk, sporer som modner seint og septeringen
AGARICA 2011 vol. 30
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kan variere fra tre til 12. Siden sporene ofte
er umodne når en finner dem, kan det være
vanskelig med dagens nøkler å si sikkert
hvilken jordtunge i denne gruppen en har
med å gjøre. De aller fleste av funnene som
er gjort i Sunnhordland er imidlertid bestemt
til skjelljordtunge (Geoglossum fallax E.J.
Durand) (80 %). Andre arter av jordtunger
innenfor dette komplekset som representerer
de siste 20 % av bestemmelsene i Sunnhord
land er vanlig jordtunge (Geoglossum star
baeckii Nannf.), Geoglossum elongatum
Starbäck ex Nannf. og nordlig jordtunge
(Geoglossum vleugelianum Nannf.). Det er
imidlertid mulig at flere av disse jordtungene
ikke er gode arter, eller at dette komplekset i
tillegg inneholder andre arter enn de som er
beskrevet (Olsen 1986, Sandnes 2006). Det
er også ganske sannsynlig at det forekommer
en del feilbestemmelser av artene innenfor
denne gruppen bl.a. av de som er registrert i
Norsk Soppdatabase (NSD 2011) hvor flere
av funnene er merket som usikre (cf).
I følge de nøklene som i dag eksisterer
(Læssøe og Elborne 1984, Olsen 1986, Ohenoja
2000) skal parafysene til skjelljordtunge og
Geoglossum elongatum være hyaline, mens
de to andre har brunlige parafyser. Geoglos
sum elongatum (som ikke har noe norsk navn)
blir imidlertid hos Benkert (1976) beskrevet
som en umoden skjelljordtunge da han mener
både fruktlegemer, sporer og parafyser hos G.
elongatum faller innenfor de variasjoner som
er beskrevet for skjelljordtunge. Hverken
nordlig jordtunge eller Geoglossum elongatum
er undersøkt vha DNA-analyser (Sandnes
2006).
Det er kun ett funn i Sunnhordland (Stord)
som er bestemt til nordlig jordtunge. Frukt
legemene var relativt små (2 cm) med tydelig
avsatt hode. Mikroskopisk hadde de ganske
små sporer (50-60 μm) med 0-7 septa. Para
fysene var tydelig røykfargete, rette, smale
og fjernt septerte, karakterer som stemmer
godt med beskrivelsene av denne arten (Nann
AGARICA 2011 vol. 30

feldt 1942, Ohenoja 2000). Det er imidlertid
flere steder der status for denne arten beskrives
som usikker (Nitare 1984, Olsen 1986). Alle
disse usikkerhetsmomentene er hovedgrun
nen til at disse artene er samlet i G. fallaxgruppen.
Jordtunger fra denne gruppen ser ut til å
stille små krav til jordsmonnet og vokser både
på fattige og kalkrike beitemarker. På Stord er
jordtunger innenfor denne gruppen også funnet
langs vegkanter i boligfelt der det tidligere har
vært furuskog og i tørrere partier av svartorskog
som for inntil 100 år siden var beitemark. Når
de først forekommer kan de opptre med en
”skog” av fruktlegemer. Siden denne gruppen
ganske sikkert inneholder flere arter, kan en
ikke utelukke at noen av artene stiller større
krav til voksested enn det som er antydet her.
Jordtunger innenfor G. fallax-gruppen er uten
sammenligning de mest vanlige i Sunnhord
land med funn på over 100 av de jordtunge
lokalitetene som er undersøkt. Før 1999 var
det kun funn på seks registrerte lokaliteter
(NSD 2011). I Norge er G. fallax-gruppen
funnet i alle fylker unntatt Vest Agder, men
dominansen av funn er fra kysten av
Vestlandet (NSD 2011).
Sleip jordtunge - Geoglossum glutinosum
Pers.: Fr. – Fig. 3
Sleip jordtunge kan som oftest bestemmes i
felt med sine ofte små, svært sleipe og kølle
formede fruktlegemer. Mikroskopisk er de
også karakteristiske med tynne brune parafyser
som ofte er aggregert i spissen, og som ender i
et hode som fortoner seg ”loddent”. Sporene
(60-90 μm) er brune med 0-7 septa.
Sleip jordtunge ser i Sunnhordland ut
til å trives på litt rikere lokaliteter, men den
er og funnet i områder med sure bergarter.
Det er en relativt vanlig jordtunge i Sunnhord
land. Den er funnet i de fleste kommunene,
på totalt ca. 50 lokaliteter. I Norge ser den ut
til å ha sin hovedutbredelse langs kysten av
Vestlandet men er og funnet andre steder i
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fysene er brunfarget ofte med en karakteristisk
bøy som en ”hyrdestav”. Hos oss vokser den
i hovedsak i beitemarker, men den er og
funnet i lauvskog/parklandskap og åpen
furuskog som blir beitet av sau. Den ser ikke
ut til å stille bestemte krav til jordsmonnet, og
er funnet både på rike og fattige lokaliteter.
Brunsvart jordtunge er en av de vanligste i
distriktet og er funnet på totalt 28 lokaliteter.
Den er imidlertid ikke funnet i Kvinnherad
der geologien generelt er surere enn i resten
av Sunnhordland. Den er relativ hyppig langs
kysten av Vestlandet, men har og en god del
funn på Østlandet og enkeltfunn helt opp til
Finnmark (NSD 2011).
Figur 3 Sleip jordtunge (Geoglossum glutino
sum) fra Stord.
Geoglossum glutinosum from Stord. Photo: Per
Fadnes.

Myrjordtunge - Geoglossum glabrum
Pers.: Fr. – Fig. 5

landet (NSD 2011).
Brunsvart jordtunge - Geoglossum
umbratile Sacc. – Fig. 4

Figur 4 Brunsvart jordtunge (Geoglossum
umbratile) fra Sveio.
Geoglossum umbratile from Sveio. Photo: Per
Fadnes.

Arten kan bli ganske stor og det største eksem
plaret jeg har funnet var 12 cm langt og ca 1
cm på det breieste. Den er svart, tungeformet
ofte med brunlig stilk. Den får tidlig brune
sporer som er 7-septerte (60-90 μm), og para
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Figur 5 Myrjordtunge (Geoglossum glabrum) fra
Stord.
Geoglossum glabrum from Stord. Photo: Per
Fadnes.

Myrjordtunge har smale ofte små sorte frukt
legemer. Den har brunfargete sporer (65-80
μm) og parafyser med tydelig avgrenset og
delvis oppsvulmete celler særlig mot spissen.
Denne jordtungen vokser på fuktige myr
ete områder og alltid i torvmose (Sphagnum).
I Iglatjødn naturreservat i Stord ble den
funnet på myr i mykmatte som tidvis er helt
AGARICA 2011 vol. 30
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oversvømmet av vann (Fig. 5). Den er også
funnet på to lokaliteter i fjellet på Stord, ca
500 moh. Den har lignende voksested som
sumpjordtunge og trolljordtunge, som kan
være forvekslingsarter også mikroskopisk.
De to sistnevnte artene vokser imidlertid
hovedsakelig i fuktige områder i naturbeite
mark, mens alle funn av myrjordtunge på
Stord er gjort i rikmyr og fattigmyr som ikke
er knyttet til naturbeitemark. Den er ikke
vanlig i Sunnhordland og er kun funnet på
fire lokaliteter. I motsetning til mange av de
andre jordtungene ser ikke denne ut til å ha
en kystnær utbredelse i Norge. De fleste funn
er gjort i innlandet (NSD 2011).

vårt distrikt. Nyere funn fra Bømlo viser at
dynejordtungen her vokser i kulturlandskapet,
nærmere bestemt kalkrik naturbeitemark og
parklandskap. I Norge er den tydelig kyst
bundet, og de fleste funn er fra Vestlandet
(NSD 2011). Dynejordtunge er rødlistet i
kategorien ”nær truet” (NT).
Trolljordtunge - Geoglossum simile Peck –
Fig. 7

Dynejordtunge - Geoglossum cookeanum
Nannf. – Fig. 6

Figur 7 Trolljordtunge (Geoglossum simile) fra
Stord.
Geoglossum simile from Stord. Photo: Per
Fadnes.
Figur 6 Dynejordtunge (Geoglossum cooke
anum) fra Bømlo.
Geoglossum cookeanum from Bømlo. Photo:
Per Fadnes.

Dynejordtunge har store og kraftige frukt
legemer. Mikroskopisk har den tidlig modne
brune 7-septerte sporer (60-80 μm) og para
fyser med tønneformete tydelig avgrensete
celler. Den kan ha lignende mikroskopiske
karakterer som trolljordtunge og myrjord
tunge, men voksestedet er helt forskjellig.
Dynejordtunge trives best på kalk og
sandrik jord som sandyner og lignende og er
derfor ikke særlig vanlig i Sunnhordland. Det
er kun gjort sju funn av denne jordtungen i
AGARICA 2011 vol. 30

Fruktlegemene av trolljordtunge som jeg har
funnet har vært relativt store. Noen av dem som
ble funnet i Stord i 2010 hadde svært karakter
istisk utseende med tydelig forstørret, sterkt
foldet og buktet hode. Sporene er fargete, tidlig
modne (60-100 μm) og 7-septerte. Parafysene
er svakt farget, og har typiske tønneformete
dobbeltceller.
Trolljordtunge er den arten jeg kjenner
dårligst, men voksestedet i Stord er i utkanten
av et myrområde. Hakelier beskriver også at
dette er det naturlige voksestedet for denne
jordtungen, der den ofte er å finne sammen med
sumpjordtunge og svartlodnetunge (Hakelier
1967). Dette stemmer godt overens med de
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observasjonene jeg selv har gjort. Trolljord
tunge er funnet på ni lokaliteter i Sunnhord
land og er derfor ikke blant de vanligste jord
tungene hos oss. De fleste funn er fra Kvinn
herad (Jordal og Gaarder 2008) der berg
artene normalt er surere enn ellers i Sunn
hordland, noe som kan antyde at den fore
trekker slike voksesteder. I Norge er den
funnet helt opp til Troms (NSD 2011), men
det er tydelig at de fleste sikre funn er på
kysten av Vestlandet. Trolljordtunge er rød
listet i kategorien ”nær truet” (NT).
Sumpjordtunge - Geoglossum uliginosum
Hakelier – Fig. 8

samt karakteristiske smale brune parafyser som
lett går i stykker og 7-septerte røykfargete
sporer (60-80 μm), er imidlertid gode kjenne
tegn.
Sumpjordtunge vokser på fuktige
plasser, gjerne i kanten av myrområder ofte i
kalkrik naturbeitemark, og min erfaring er at
den her ofte vokser sammen med svartlodne
tunge. Dette stemmer også godt med beskriv
elsene til Hakelier (1967). Sumpjordtunge er
en meget sjelden jordtunge med få funn på
landsbasis, og nesten alle funn er fra kysten
av Vestlandet (NSD 2011). I Sunnhordland er
denne arten angitt med sikre og usikre funn i
de fleste kommunene, noe som indikerer at
arten kan være problematisk å bestemme med
eksisterende nøkler. Alle funn i Hordaland
med unntak av ett (Bergen) er fra Sunnhord
land. Sumpjordtunge er sjelden og rødlistet i
flere land, og i Sverige ble det i 2007 utarbeidet
handlingsplan for denne jordtungen (Nitare
2007). I Norge er den i rødlistekategori ”sterkt
truet” (EN).
Slimjordtunge - Geoglossum difforme Fr.:
Fr. – Fig. 9

Figur 8 Sumpjordtunge (Geoglossum uligino
sum) fra Stord.
Geoglossum uliginosum from Stord. Photo: Per
Fadnes.

Sumpjordtunge er svart og smalt tungeformet
og har sleip stilk i frisk tilstand, en karakter
som er vanskelig å vurdere når en har gamle
eller uttørkede fruktlegemer. Den ble første
gang beskrevet av Hakelier (1967), og er der
med en relativt nybeskrevet jordtunge. I denne
artikkelen fins gode beskrivelser og skisser
av parafysene som er smale, sotfargete og
brekker lett opp. Hakelier omtaler den som en
nær slektning av trolljordtunge og dynejord
tunge, og de mikroskopiske karakterene kan
ha visse likhetstrekk. Voksestedet sammen
med en tydelig sleip stilk hos sumpjordtunge,
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Figur 9 Slimjordtunge (Geoglossum difforme)
fra Tysnes.
Geoglossum difforme from Tysnes. Photo: Per
Fadnes.

Slimjordtunge er som navnet sier tydelig slimet
og har svarte tungeformete fruktlegemer.
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Mikroskopisk er den svært karakteristisk
med sine lange sporer (90-120μm) med 15
septa og parafyser med en spesiell ”krøll” i
spissen. Den er derfor en av Geoglossumartene som er relativt lett å bestemme både
makroskopisk og mikroskopisk.
Slimjordtunge foretrekker sure berg
arter, noe som kan være en forklaring på at
de fleste funnene er fra Kvinnherad (Jordal
og Gaarder 2009). Ett funn i Tysnes ble gjort i
2009 på Skorpeneset som hovedsakelig består
av rein kalkstein og er svært rik på ulike beite
marksopp. Slimjordtunge vokste imidlertid i
den nordlige delen av neset der bergartene går
over i kvartskeratofyr som er en svært hard og
sur bergart. Slimjordtunge er også en meget
sjelden jordtunge med kun åtte funn fra Sunn
hordland. Det finnes få funn på landsbasis, og
nesten alle er fra kysten av Vestlandet (NSD
2011). Slimjordtunge er rødlistet som ”sterkt
truet” (EN).
Vrangjordtunge - Microglossum atropur
pureum (Batsch: Fr.) P. Karst. – Fig 10

Figur 10 Vrangjordtunge (Microglossum atro
purpureum) fra Sveio.
Microglossum atropurpureum from Sveio.
Photo: Per Fadnes.

Vrangjordtunge skiller seg ut fra de andre
artene i slekten Microglossum ved å ha svart
brune ofte karakteristisk vridde fruktlegemer
AGARICA 2011 vol. 30

som kan være ganske store og kraftige. Sporene
er små (20-35μm), hyaline og usepterte og
skiller seg derfor tydelig fra de andre svarte
jordtungene.
Vrangjordtunge foretrekker gamle kalkrike
beitemarker, og de fleste funn i vårt distrikt
er derfor gjort i Bømlo der berggrunnen
generelt er kalkrik (Tabell 1). Den vokser ofte
på ”hot spots” med mange andre sjeldne og
rødlistede sopp. En av lokalitetene i Stord er i
åpen furuskog der det beiter sau. De fleste
artene innenfor slekten Microglossum er svært
sjeldne i Sunnhordland. Unntaket her er vrang
jordtunge som er funnet i de fleste kommunene
på totalt 25 lokaliteter. Alle funnene i Horda
land er fra Sunnhordland, noe som kanskje
indikerer klimatiske og geologiske forhold
som favoriserer denne soppen. Ser en på
utbredelsen i Norge, viser det også en stor
ansamling av funn i Sunnhordland (NSD
2011). Ellers er den funnet spredt på Vest
landet opp til Nord Trøndelag, langs kysten
av sørøst Norge og på indre Østlandet.
Vrangjordtunge er i den nye rødlisten listet som
sårbar (VU), og var i sin tid en av de soppene
som ble foreslått til Bern-kommisjonen (Dahl
berg og Croneborg 2003). Vrangjordtunge
var den eneste av jordtungene som gikk opp en
rødlistekategori i rødlisten fra 2010 (Brandrud
et al. 2010). Den skiftet også slektsnavn fra
Thuemenidium til Microglossum, der den helt
klart hører hjemme i følge DNA analyser
(Sandnes 2006, jf. også Ohenoja et al. 2010
som antyder at den hører hjemme her).
Oliventunge - Microglossum olivaceum
(Pers.: Fr.) Gillet og kobbertunge - Micro
glossum fuscorubens Boud. – Fig. 11
I litteraturen har det opp gjennom tidene vært
mye diskusjoner om dette er en eller to arter.
Nitare og Ryman (1984) diskuterer de to artene
og nevner at de står nær hverandre, men at det
ikke er observert overgangsformer. De nevner
også at det ikke er uvanlig at de to artene fore
kommer sammen. Fremdeles pågår denne
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Grønntunge - Microglossum viride (Pers.:
Fr.) Gillet – Fig. 12

Figur 11 Kobbertunge (Microglossum fusco
rubens) og Oliventunge (Microglossum oliva
ceum) fra Bømlo.
Microglossum fuscorubens and Microglossum
olivaceum from Bømlo. Photo: Per Fadnes.

diskusjonen, men i den nye rødlisten (Brand
rud et al. 2010) blir artene beskrevet som to
arter. Dette er bl.a. basert på DNA- analyser
(Sandnes 2006). Oliventunge har lys grønnlig
stilk med grønn til svart tunge. Kobbertunge
er brun til kobberfarget med lysere stilk. Min
erfaring er at oliventunge ofte er slankere enn
kobbertunge som er mer robust og vridd, noe
som kommer tydelig frem på bildet. Mikro
skopisk er det ikke mulig å skille dem da begge
har små hyaline sporer med lengde 10-12 μm.
I Sunnhordland er de to jordtungene
kun funnet i Bømlo, med tre lokaliteter av
kobbertunge og to med oliventunge. På Spiss
øya i Bømlo vokser de sammen i gammel
kalkrik beitemark. Feltet dekker flere m 2 der
de to jordtungene står tett. Her finner en også
en tilgrensende forekomst av vrangjordtunge,
slik at en har alle tre artene i umiddelbar nær
het av hverandre. Begge disse jordtungene er
sjeldne på landsbasis med relativt få funn.
Det er kun et annet registrert funn av disse to
jordtungene fra Hordaland (Bergen) og det er
av oliventunge. Soppdatabasen (NSD 2011)
gir ikke noe klart bilde av utbredelsen i Norge,
men det ser ikke ut til at de har spesiell ose
anisk utbredelse. Begge disse jordtungene er
rødlistet som sårbare (VU).
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Figur 12 Grønntunge (Microglossum viride) fra
Huglo, Stord.
Microglossum viride from Huglo, Stord. Photo:
Per Fadnes.2

Grønntunge kan minne om oliventunge men er
mer grønn og har skjellet stilk. Mikroskopisk
har den litt større sporer (15-20μm) enn
oliventunge.
Grønntunge er ikke spesielt knyttet til
beitemark, men vokser mer i skog. Jeg har kun
funnet den på Huglo i Stord i kalkrik tresatt
beitemark to år på rad. Det er ellers en del
andre registrerte funn fra Hordaland (NSD
2011), men alle er av eldre dato. Grønntunge
er funnet spredt opp til Troms (NSD 2011).
Den ser ellers ut til å ha sin hovedutbredelse på
Sør-Østlandet. Dette er den eneste av Micro
glossum-artene som ikke står på rødlisten,
men den synes likevel å være en av de minst
vanlige jordtungene i Sunnhordland.
Vranglodnetunge - Trichoglossum walteri
(Berk.) E.J. Durand – Fig. 13
Med sine ”lodne” svarte fruktlegemer er
slekten Trichoglossum lett å bestemme i felt
ved hjelp av håndlupe. Vranglodnetunge er
svart på farge og har ofte kraftige, litt vridde
fruktlegemer. Mikroskopisk er hårene (setae) et
godt kjennetegn sammen med de 7-septerte
brune sporene.
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Figur 13 Vranglodnetunge (Trichoglossum
walteri) fra Sveio.
Trichoglossum walteri from Sveio. Photo: Per
Fadnes.

Den ser ut til å trives best på kalkrike
beitemarker og er derfor mest vanlig i Bømlo.
Den vokser ofte på ”hot spots” med en rekke
andre sjeldne og rødlistede sopp. Den er
imidlertid også funnet på sure bergarter, men
her kan en selvsagt lokalt ha marine
avsetninger over den sure berggrunnen.
Vranglodnetunge er funnet i alle kommunene
på totalt 26 lokaliteter (Tabell 1) som repre
senterer alle funn i Hordaland med unntak av
tre. Den er kun funnet i Sør-Norge med de
fleste funn langs kysten av Vestlandet (NSD
2011) og med en klar dominans i den sørlige
delen av Hordaland. Vranglodnetunge er
rødlistet i kategorien sårbar (VU).
Svartlodnetunge - Trichoglossum hirsutum
(Pers.: Fr.) Boud. – Fig. 14
Denne jordtungen er lett å skille fra vranglodne
tunge. De er begge svarte, men vranglodne
tunge har ofte vridde fruktlegemer mens svart
lodnetunge er spadeformet. Sporene til svart
lodnetunge er 15-septerte i motsetning til 7septerte hos vranglodnetunge. De karakter
istiske hårene (setae) kan også her sees som
lange spisse strukturer i mikroskoppreparatet.
Det er ikke uvanlig å finne den i fuktige
områder i naturbeitemark, og i Etnefjellene
(Etne) har jeg funnet den i fattig myrlendt
terreng ca. 650 moh. Den vokser også på
AGARICA 2011 vol. 30

Figur 14 Svartlodnetunge (Trichoglossum hir
sutum) fra Fitjar.
Trichoglossum hirsutum from Fitjar. Photo: Per
Fadnes.

tørre bakker i naturbeitemark både på sure og
mer kalkrike lokaliteter, og den er funnet på
strandenger. Svartlodnetunge som ikke er
rødlistet, er funnet på færre lokaliteter enn
vranglodnetunge, totalt 21. Svartlodnetunge
er vanlig i flere deler av landet med enkelt
funn helt nord til Troms (NSD 2011). Den
finnes både langs kysten, til fjells og i inn
landet (NSD 2011), og ser derfor ut til å ha
vide toleranser både til klima og jordsmonn.
Mellomlodnetunge - Trichoglossum
variabile (E.J. Durand) Nannf.
Denne jordtungen minner om svartlodne
tunge, men har variabel septering av sporene.
Arter av Trichoglossum med variabel sep
tering er beskrevet flere ganger i litteraturen
helt tilbake til begynnelsen av det 19 år
hundre (Durand 1908). I 1942 ble også
mekanismen for variabiliteten i septeringen
forsøkt forklart (Nannfeldt 1942). I artik
kelen går det fram at det mest vanlige antall
septa i sporene hos mellomlodnetunge er 11,
men at det og kan være færre. Så vidt meg
bekjent er det ikke gjort noen DNA-analyser
av denne jordtungen. Spørsmålet er derfor om
dette egentlig er en god art, eller om det i reali
teten er en svartlodnetunge som er umoden
eller en hvor septeringen av sporene har ut
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Antall forskjellige jordtunger
Rødlistede jordtunger
Totalt antall beitemarksopp
Totalt antall rødlistet sopp

Skorpeneset,
Tysnes

Spissøy
havn, Bømlo

Grønås,
Bømlo

Skumsnes,
Fitjar

Vitenskapelig navn
Geoglossum fallax-gruppen
Geoglossum glutinosum
Geoglossum glabrum
Geoglossum umbratile
Geoglossum cookeanum (NT)
Geoglossum uliginosum (EN)
Geoglossum simile (NT)
Geoglossum difforme (EN)
Microglossum atropurpureum (VU)
Microglossum olivaceum (VU)
Microglossum fuscorubens (VU)
Microglossum viride
Trichoglossum hirsutum
Trichoglossum walteri (VU)
Trichoglossum variabile (EN)

Hovaneset,
Stord

Lokalitet

Myra,
Spissøy,
Bømlo

Tabell 2. Oversikt over de rikeste jordtungelokalitetene i Sunnhordland.
Overview of the richest earthtongue localities in Sunnhordland.
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48
16
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2
37
13

viklet seg unormalt. Siden mellomlodne
tunge fremdeles beskrives som en egen art i
den nye rødlisten (Brandrud et al. 2010), har
jeg valgt å ta den med i denne beskrivelsen.
Mellomlodnetunge foretrekker trolig
gamle, kalkrike beitemarker noe som kan være
forklaringen på at alle fire funn i Sunnhord
land er gjort i Bømlo. Dette representerer alle
funn i Norge med unntak av ett. Den er rød
listet som sterkt truet (EN).
Jordtungelokaliteter i Sunnhordland
I tabell 2 er det gitt en oversikt over de rikeste
jordtungelokalitetene i Sunnhordland som i
tillegg er vist på kartet i figur 15. Alle disse
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x

x

lokalitetene representerer gammel til dels
ugjødslet beitemark og er karakterisert med
et stort antall andre beitemarksopp tilhørende
vokssopper (Hygrocybe), rødskivesopper
(Entoloma) og fingersopper (Clavariaceae).
Det er en nær sammenheng mellom antallet
forskjellige jordtunger og det totale antallet
rødlistearter som er høyt for alle disse lokali
tetene. Geologien er rik med innslag av kalk
holdige bergarter. Lokaliteten på Spissøya i
Bømlo utmerker seg ikke bare med det høy
este antallet jordtunger (9) men også ved at
hele fem av dem står på rødlisten, de fleste i
høy truethetskategori. Særlig er jordtunger
innenfor slektene Trichoglossum og Micro
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glossum godt representert her
med alle kjente norske arter
med unntak av grønntunge.
Lokaliteten er også svært rik på
andre typiske beitemarksopp, og
det er funnet hele 61 ulike arter
der 30 står på rødlisten.
Lokaliteten i Stord er også
en rik lokalitet med funn av sju
ulike jordtunger, et høyt antall
beitemarksopp og totalt 24 rød
listearter. Geoglossum fallaxgruppen er her rikt representert,
slik at det egentlige antallet arter
jordtunger her sannsynligvis er
høyere. Lokaliteten i Tysnes,
som ligger i rein kalkspatmar
mor, utmerker seg også med sju
ulike jordtunger, 55 typiske beite
marksopp og 16 rødlistearter.
Bl.a. ble det her i 2006 funnet
grønngul vokssopp (Hygrocybe Figur 15 Kart over de rikeste jordtungelokalitetene i Sunn
citrinovirens) (Fadnes 2007) som hordland.1) Myra, Spissøy, Bømlo 2) Hovaneset, Stord, 3)
Skorpeneset, Tysnes, 4) Spissøy havn, Bømlo, 5) Grønås,
er meget sjelden og kun funnet Bømlo, 6) Skumsnes, Fitjar.
på fem lokaliteter i Norge. På de
tre siste lokalitetene som er tatt med, er det normalt fører til sterk reduksjon i antallet
og funnet mellom fem og sju ulike sopp som vokser i slike naturtyper. Stord og
jordtunger. Tabellen viser at tre av de seks Bømlo utmerker seg med det største antallet
rikeste jordtungelokalitetene ligger i Bømlo, forskjellige jordtunger (Tabell 1). Dette er og
noe som bekrefter at Bømlo står i en de kommunene som er best undersøkt, og
særstilling når det gjelder forekomst av noe av grunnen til at de kommer så godt ut
jordtunger, men også av andre beitemarksopp. kan muligens tilskrives dette. På den andre
Bømlo er beskrevet som en ”hot spot” siden er geologien i begge disse kommunene
kommune for beitemarksopp (Ødegaard et al. mange steder rik, slik at dette og kan forklare
det høye antallet. Særlig Bømlo er rik på så
2006).
kalte ”hot spots” med mange sjeldne beite
marksopp, og nesten 50 % av alle jordtunge
Diskusjon
Pr. i dag er det gjort ca. 300 funn av jordtunger funn er fra Bømlo. I den sammenheng er det
på 130 lokaliteter. Bare åtte ulike jordtunger interessant å merke seg at før 1999 var det
var funnet tidligere, mens det i dag er kjent ingen registrerte funn av jordtunger fra denne
minst 15 forskjellige arter, når en regner G. kommunen. Det samme gjelder for Sveio
fallax-gruppen som en art. Dette har skjedd kommune (NSD 2011).
De to rødlisteartene vrangjordtunge og
til tross for at gammelt kulturlandskap er
vranglodnetunge
finner vi i de fleste lokalitet
under sterkt press med hensyn til gjengroing,
ene
med
mange
andre
rødlistearter (Tabell 2),
jordbearbeiding og gjødsling, tiltak som
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noe som indikerer at disse to artene nettopp
er karakteristiske for ”hot spots”. Begge er
funnet i rundt 25 av lokalitetene i Sunnhord
land, noe som tilsvarer ca 20 % av jordtunge
lokalitetene. De må derfor karakteriseres som
relativt vanlige i gamle beitemarker hos oss,
og funn av disse to jordtungene kan indikere
et stort potensial for andre sjeldne og rød
listede beitemarksopp. Funnene i Sunnhord
land representerer også de fleste funn av disse
to jordtungene i Hordaland. Vranglodnetunge
har ingen forekomster og vrangjordtunge har
kun en forekomst i Kvinnherad. Dette kan
avspeile berggrunnen, som her stort sett er
sur, noe disse to artene ikke ser ut til å fore
trekke.
Grønntunge, som er den eneste arten
som ikke er rødlistet i slekten Microglossum,
har bare tre funn i Sunnhordland. Norsk Sopp
database (NSD 2011) viser også at det på
landsbasis er registrert få funn av denne arten
det siste tiåret, hvor de fleste nyere funn er
fra Aust-Agder. Også oliventunge og kobber
tunge som begge er listet som sårbare (VU)
er meget sjeldne i Sunnhordland, og vokser
kun i kalkrike beitemarker i Bømlo. Her
vokser de imidlertid sammen i store mengder
på en lokalitet på Spissøya. Høsten 2009 var
dette særlig tydelig, og en tett ”skog” av disse
to jordtungene gjorde det til et imponerende
syn for en soppentusiast.
Selv om det er gjort DNA-studier av
disse to artene (Sandnes 2006), diskuteres
fremdeles status for kobbertunge. Nitare hevder
at nyere studier viser at flere fargeformer av
oliventunge finnes, og at de genetisk er koblet
til visse mycel. Det er derfor ingen grunn til
å separere dem i to arter (Nitare pers. medd.
2011). Kobbertunge er ikke tatt med i de
andre nordiske landenes rødlister, noe som
sannsynligvis bekrefter dens usikre status.
De sjeldneste jordtungene som er funnet
i Sunnhordland er sumpjordtunge, slimjord
tunge samt mellomlodnetunge som alle er
rødlistet som sterkt truet (EN). Disse har få
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funn på landsbasis og er funnet på et fåtall
lokaliteter i Sunnhordland. Slimjordtunge har
sin hovedutbredelse i Kvinnherad der berg
grunnen er mer fattig enn ellers i Sunnhord
land, noe slimjordtunge ser ut til å foretrekke.
Det samme gjelder for trolljordtunge som også
i hovedsak er funnet i denne kommunen.
Dynejordtunge er ikke vanlig i Sunnhordland
og er funnet hovedsakelig i Bømlo, men den
foretrekker også et substrat med sandholdig
jord som ikke er dominerende i vårt distrikt.
Myrjordtunge har få funn, de fleste i Stord.
Den kan nok være oversett fordi den vokser i
en naturtype som ikke har vært underlagt like
intens kartlegging som naturbeitemark, som
er det vanligste voksested for de fleste andre
jordtungene.
Kartleggingen viser som ventet at G.
fallax-gruppen og sleip jordtunge er de van
ligste jordtungene i Sunnhordland og utgjør
nesten 50 % av alle funn av jordtunger (Tabell
1). Arter i G. fallax-gruppen er funnet i de
fleste lokalitetene i alle kommunene. Svart
brun jordtunge er godt representert i Sunn
hordland med de fleste funn i Bømlo (60 %).
Etne kommune utmerker seg med svært få
funn av jordtunger totalt, selv om de fleste
artene som er funnet her er sjeldne (Tabell 1).
I naturtypekartleggingen for Etne (Gaarder
og Fjeldstad 2009b) blir det kommentert at
funn av beitemarksopp generelt er lavt, noe
som kan skyldes at det meste av kulturland
skapet her er for mye gjødslet.
Lokaliteter med mange jordtunger
(Figur 15) oppviser også ofte et stort antall
andre sjeldne og rødlistede beitemarksopp
(Tabell 2). Alle lokalitetene har til dels
baserik berggrunn. På de seks lokalitetene,
som representerer noen av de rikeste jord
tungelokalitetene i Sunnhordland, er det
funnet mellom fem og ni forskjellige arter
jordtunger. Nitare og Ryman (1984) nevner
også at det vanlig at flere arter av jordtunger
vokser sammen på samme plass, og at opp til
seks arter kan vokse på samme lokalitet. Som
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tabellen viser har nesten alle de nevnte lokali
tetene flere enn seks arter, og da er også G.
fallax-gruppen regnet som en art.
Denne oversikten over forekomst av
jordtunger i Sunnhordland viser tydelig at
regionen har et stort innslag av arter fra alle
de tre slektene Geoglossum, Microglossum
og Trichoglossum. Det milde kystklimaet vi
finner i Sunnhordland sammen med berg
grunnen som mange steder er rik ser ut til å
favorisere soppgruppen jordtunger. De fleste
jordtungene ser ut til å foretrekke rike beite
marker gjerne med kalk i berggrunnen. Unn
taket her er trolljordtunge og slimjordtunge som
har sin hovedutbredelse på mer sure bergarter.
De mest vanlige artene som G. fallax-gruppen,
sleip jordtunge, brunsvart jordtunge og svart
lodnetunge ser ikke ut til å stille særlige krav
til jordsmonnet.
Ser en på utbredelsen av jordtunger i
Norge (NSD 2011), er det tydelig at svært
mange av dem har en oseanisk utbredelse med
stor forekomst langs kysten av Vestlandet.
Samtidig finnes en del kulturlandskap her
som fremdeles drives etter gamle prinsipp
uten gjødsling og jordbearbeiding og med et
visst beitetrykk hovedsakelig av sau. Dette er
helt klart en forutsetning for det store mang
foldet av jordtunger. Vi ser imidlertid at det
også i Sunnhordland skjer negative endringer i
kulturlandskapet bl.a. med gjengroing, mindre
beiting og økt gjødsling. Dette er faktorer som
på sikt kan føre til at det store mangfoldet vi
finner her blir redusert og i verste fall forsvinner.
Innenfor jordtungene finnes en rekke
ubesvarte spørsmål når det gjelder taksonomi.
De nøklene som finnes har betydelige mangler.
Det er særlig G. fallax-gruppen som er vanske
lig, da denne gruppen ikke er fullstendig utredet
med hensyn til hvilke arter som finnes og
hvordan de kan skilles. Alle disse jordtungene
har normalt seint modne sporer, noe som kan
gjøre det vanskelig å bestemme både størrelse,
septering og endelig farge på sporene.
Sumpjordtunge er en annen art som opptrer
AGARICA 2011 vol. 30

med en del usikre funn i Norsk Soppdatabase
(NSD 2011) og som nok kan forveksles med
andre jordtunger som trolljordtunge og
dynejordtunge.
En annen jordtunge med usikker status
som art er Geoglossum lineare. Denne ble
nybeskrevet av Hakelier sammen med sump
jordtunge så seint som i 1967 (Hakelier 1967).
Et funn fra Sveio kommune er blitt bestemt
til G. lineare. Smale klubbeformete frukt
legemer, sleip stilk og mikroskopiske
karakterer stemmer godt med beskrivelsene
(Hakelier 1967, Olsen 1986, Ohenoja 2000).
Denne er imidlertid ikke tatt med i over
sikten (Tabell 1) nettopp fordi dens status
som art er så usikker. Dette er igjen en art der
DNA-analyser hadde vært ønskelig og påkrevet.
Mellomlodnetunge er og en usikker
art som bør utredes nærmere. En endelig og
eksakt oversikt over mangfoldet av jord
tunger i Sunnhordland og landet forøvrig er
avhengig av gode nøkler. Det er derfor et
stort ønske at det blir gjort ytterligere
molekylære studier av de ulike slektene
innenfor Geoglossaceae, slik at arter som i
dag har usikker status kan bli avklart, og at vi
på sikt forhåpentligvis kan ende opp med
bedre nøkler for denne svært interessante
gruppen av sopp.
Takk til
Arne Vatten og Asbjørn Knutsen som har
deltatt på en del av kartleggingen i Sunnhord
land.
Takk og til Geir Gaarder som har bidratt med
upubliserte funndata fra Bømlo.
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