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DYRKING AV SISSELROT
RAPPORT
Bakgrunn
Helt siden tidlig i høst har vi dyrket sporer av Sisselrot (Polypodium vulgare) i et plastkar på
benken i biologirommet. Vi vil fortsette å holde kulturen i live fram til sommeren. Gjennom
skoleåret har vi tatt bilder, sett på kulturene i mikroskop og loggført observasjoner. Hver
elev har ført sin logg. Bilder er lagt ut på Its. Nå er tiden kommet for at hver elev skal bruke
bilder, notater og ikke minst sine biologiske kunnskaper til å lage en individuell rapport over
forsøket. Rapporten skal leveres sent i skoleåret (trolig i begynnelsen av mai, men endelig
tidspunkt fastsettes senere).

Innledning
Karsporeplantene er ikke en systematisk gruppe, men
benevnelsen brukes som en samlegruppe for bregner, sneller
og kråkefotplanter. Planter i disse tre gruppene fantes
allerede for rundt 400 millioner år siden og er de mest
utviklede plantene blant sporeplantene. I jordas oldtid var det
karsporeplanter som dominerte. Da vokste det hele skoger
med bregner og sneller, og noen arter kunne bli over 40 meter
høye. Senere har de blitt utkonkurrerte av frøplantene.
Det som skiller karsporeplantene fra frøplantene er først og
fremst måten de formerer seg på. For å produsere frø er
frøplantene avhengige av at det skjer en befruktning. Dette
skjer ved at planten produserer pollen (hannlig) som overføres
til arret (hunnlig) som oftest via insekter. Dette er ikke karsporeplanter avhengige av, og kan
produsere sporer i sporehusene uten noen form for befruktning.
Allikevel er karsporeplantene avhengige av at det skjer en befruktning senere. Sporene hos
karsporeplantene vokser opp til en gametofytt, en mellomgenerasjon utenfor planten.
Denne er haploid, noe som betyr at den bare har et enkelt sett kromosomer. Gametofytten
har arkegonier med egg og anteridier som lager sædceller. For at det skal skje en befruktning
er karsporeplantene avhengig av fuktig miljø og vann slik at sædcellene skal kunne svømme
over til egget slik at det kan skje en befruktning. Hos frøplantene gjennomgås dette stadiet
inne i planten og er ikke avhengig av vann.
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En annen forskjell er at frøene til frøplantene
er utstyrt med frønæring som fungerer
nesten som en liten matpakke. Denne
”matpakken” kan den da bruke under
spiringen inntil den slår rot og kan klare seg
selv. Sporene derimot har ikke en slik
”matpakke” og må dermed lande på en
perfekt plass ser forholdene er gunstige for å
spire. Frøplantene er på den måten mer
utviklet enn sporeplantene.
Etter at det har skjedd en befruktning på
gametofytten dannes en zygote (diploid celle). Denne spirer så opp til en sporofytt og
gametofytten dør. Når sporofytten så er utvokst, danner den sporer med sporehus og det
hele gjentar seg. De fleste karsporeplantene skifter altså mellom å være haploide og
diploide. Denne vekslingen kaller vi generasjonsveksling. Hos de fleste plantene er
sporofytten og gametofytten svært ulike, og gametofytten er som regel mindre enn
sporofytten.
Karsporeplantene er de mest utviklede av sporeplantene. De har rot, stengel og blad. I
bladene er det klorofyll og der skjer fotosyntesen. I tillegg til at planten formerer seg via
sporer, ledes vann og næringsstoffer gjennom rørformede celler (kar), og er disse faktorene
som er opphavet til navnet ”karsporeplanter”
Som sagt, er karsporeplantene er samlegruppe for 3 ulike grupper:


BREGNER
Bregnene er veldig vanlige i Norge, og vi kan lett
kjenne dem igjen på de vifteformede bladene.
Artene innenfor denne gruppa trives som regel
best på fuktige steder der de så vidt treffes av
noen få solstråler. Når de er unge, er de rullet
sammen som et sneglehus.
Vi kjenner til Ca. 15000 arter i dag, og de varierer
kraftig i høyde. Bregner er utbredt over hele
jorda, men de fleste av disse lever i tropiske
områder. I Norge har vi omkring 45 arter og noen
av de mest kjente er sisselrot, hengevinge,
skogburkne og bjønnkam.
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Flesteparten av bregnene danner sporehus under bladene, langs bladstilken eller på
egne sporebærende blader.
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SNELLER
I likhet med bregnene trives snellene i fuktig jord og kan klare seg uten så mye sol.
Snellene er veldig lette å kjenne igjen på stilken som er delt i forskjellige ledd. I
leddene sitter en sikksakk - formet krans av spisse blader.
Om våren danner snellene ofte kongle- formede sporehus
på toppen av stilken. Mange får også greine- lignende
blader som stikker ut av leddene. Sneller formerer seg altså
kjønnet gjennom sporer, men også ukjønnet ved
knoppskyting fra jordstengler.
I dag kjenner vi til 18 snellearter, men dette er bare en liten
rest av de snellene som dominerte 250-300 millioner år
siden. Da kunne snellene i likhet med bregnene bli over 30
meter. Noen sneller vi kan finne i Norge i dag er
skogssnelle, elvesnelle (bildet), åkersnelle og myrsnelle.
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KRÅKEFOTPLANTER
Kråkefotplantene er de mest primitive av karsporeplantene. Plantene formerer seg
gjennom generasjonsveksling, altså ved sporer i stedet for frø
(Slik som de andre karsporeplantene). Sporene dannes enten
øverst på sporofytten, eller i egne sporbærende aks. Disse
plantene har gaffelformede skuddgreiner og bladene er ofte
små og spisse.
Kråkefotplantene dominerte på jorda for Ca. 420 millioner år
siden, og kunne den gang vokse opp som store trær. I dag
derimot er plantene relativt små og vi kjenner 1200 arter
som representerer rundt 1 % av landplantene på jorda.
Eksempler på arter vi har i Norge er lusegras, fjelljamne,
vanlig sti kråkefot og fjellkråkefot (bildet).
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Hvordan lage en sisselrotkultur:
Utstyrsliste
Vi trenger:

En ren balje med lav kant
Jord (Kjøpt, ikke fra egen hage)
Voksne sisselrøtter med sporehus
En lampe
Sprayflaske med vann
Digitalt kamera (AJN)
Stereolupe med videokamera
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Metode
Fyll baljen med passe mengde jord (Ca. 10 cm). Det er viktig at jorda er kjøpt og ikke tatt
utenfra. Da kan frø og sporer i jorda snike seg med inn, og vi vil få uønskede planter i
kulturen vår. Pass på og ikke trykke jorda for hardt
sammen, for da vil sporene få vanskeligheter for å spire.
Legg sisselrøttene med sporehusene i baljen og sett en
lampe over. For at sporehusene skal sprekke og sporene
skal spres, må det være varmt og tørt. Løft opp
sisselrøttene en gang i blant og rist dem over baljen slik at
sporene drysser ned i baljen. La så sisselrøttene ligge i
baljen med sporehusene vendt ned, slik at dersom
sporehuset sprekker, drysses sporene rett ned i baljen.
Etter rundt en uke er sporehusene tømt. Da tar du sisselrøttene ut av baljen og begynner å
vanne jorda med vann fra sprayflaska. Vann jevnlig og pass på og ikke drukne sporene. Jorda
skal være fuktig, men ikke søkkvåt. Dette må gjøres ofte, gjerne flere ganger om dagen.
Hypotese
Forhåpentligvis vil vi om ikke så lang tid kunne observere forkim som vokser opp fra sporene
vi sådde. Dette vil kanskje ta et par måneder. Dersom befruktningen på forkimet er
vellykket, vil det vokse opp zygoter av forkimene som senere vil bli til en voksen sisselrot.
Hvor lang tid det vil ta og om vi vil få se sisselroten er usikkert. Jeg tror og håper vi vil få se
den om Ca. et halvt år. Jeg håper å få lære mer om generasjonsvekling ved å observere
prosessen med egne øyner.

Generasjonsveksling
Generasjonsveksling betyr at en organisme
veksler mellom en ukjønnet og en kjønnet fase i
løpet av livet sitt. Som regel er den ukjønnede
fasen den dominerende, mens den kjønnede fasen
bare lever i en kort periode. Vi finner
generasjonsveksling hos planter (karplanter og
alger) og hos dyr (glassmaneter og mange
hydroider).
Forklaring av figur:
Sisselrota er meget vanlig i Norge eg er god å bruke

for å illustrere generasjonsveksling hos bregner. I
løpet av sommeren danner sisselrøttene sporehus
med sporer i på undersida av bladene. Når så
høsten kommer, sprekker sporehusene og
sporene spres ut med vinden.

NDLA; opphavsmann: Knut Høihjelle.
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Er det gunstige forhold begynner sporen å spire. Den fester seg til jorda ved hjelp av noen
rothår, men spirer ikke opp til en ny sisselrot. I
stedet vokser det frem en gametofytt, et forkim.
Sisselrota er diploid, altså har dobbelt sett
kromosomer (2n) slik som alle mennesker og alle dyr
og planter som ikke har generasjonsveksling.
Forkimet som vokser opp er derimot haploid, noe
som betyr at den bare har et enkelt sett
kromosomer(n). Dette er fordi sporene dannes etter
en reduksjonsdeling (meiose).
Forkimene er mye mindre enn sisselrota, og ser
hjerteformet ut. Det at forkimet er en gametofytt betyr at den lille planten danner gameter
(kjønnsceller) oppå forkimen. For at det skal skje en befruktning, er planten avhengig av
vann. Dette må til for at sædcellene skal klare å svømme og møte eggcellene. Dersom
befruktningen er vellykket, dannes en zygote som utvikler seg til en ny sporofytt (Altså en
sisselrot). Når denne så er voksen vil den danne sporer igjen og livssyklusen er da fullført.

Observasjonsdelen

Observasjoner: 30.09.10  08.04.11 (190 dager – Ca. et halvt år)
30.09.10
Sara og Denise utførte forsøket, mens Kristine tok bilder av hva som foregikk. De la 5
sisselrøtter i en hvit balje med tørr jord i. For at sporehusene skulle sprekke og sporene
skulle komme ut, måtte det være varmt og tørt. Vi satte derfor en lampe rett over den
hvite baljen.

Balje med 5 sisselrøtter i

Vi kunne tydelig se de oransje
sporehusene som lå i klynger
under bladene på sisselrøttene

Mens de holdt på, kikket vi på en av sisselrøttene i mikroskopet. Plutselig gjorde varmen
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fra lyset at det ene sporehuset sprakk, og det kom mange sporer ut. Etterpå kunne vi se
små gule klumper, som da altså var sporene. Disse er så små at vi bare så vidt kunne sett
dem med øynene våre.

11.10.10
I dag var vi oppe og ristet i sisselrøttene slik at sporene skulle drysse ned på jorda.
Sisselrøttene hadde blitt mye tørrere siden forrige gang og så at det røyk fra dem når vi
ristet dem. ”Røyken” vi så var sporene som ble sluppet ut av sporehusene når de
sprekker.
Vi ristet på sisselrøttene

Bilde tatt av Alf Jacob4 – Avmerket på bildet hva vi ser
I og med at mesteparten av sporehusene nå var sprukket, tok vi ut sisselrøttene av baljen
og begynte å vanne sporene. Vi brukte en sprayflaske for at det ikke skulle komme for
mye vann av gangen.

21.10.10
I dag er det Ca. 3 uker siden vi startet forsøket. Når vi kikket oppi baljen så det ut som om
jorda hadde blitt litt grønnaktig noen steder. Alf Jacob satte det digitale mikrokameraet
over den hvite baljen og vi fikk opp et bilde på lerretet av hvordan det så ut.
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På dette bildet kan vi se de bitte små, irrgrønne forkimene som har begynt å spire. Disse
skal senere vokse opp til små, hjerteformede forkim (gametofytt). Bildet er forstørret med
forholdet 1 : 0,033558, altså er 28 cm på bildet ca. 1 cm i virkeligheten.
Et forkim som spirer fra en spore – 400X
forstørrelse. Forkimet er det grønne og
gjennomsiktige, mens den svarte ”kula” er sporen
det spirer opp fra. Forkimet med sporen er altså
Ca. 0,20 mm langt og 0,07mm bredt. Vi kan tydelig
se hvordan cellene deler seg i spissen av forkimet.

29.10.10
I dag kunne vi tydeligere se begynnelsen på forkimet (gametofytten), og enda flere forkim
hadde dukket opp.
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Bilde 1:
Når vi kikket på det i mikroskop, så vi at de fortsatt var så små at vi kunne telle cellene.
Under forkimet så vi sporen, og ut fra den sprang rothår som den bruker til å feste seg i
jorda med.

Bilde 2:
Vi så på et annet forkim (gametofytt). Denne hadde blitt større enn den andre og vi kunne
se at den begynte å bli hjerteformet. Denne var blitt så stor at det var vanskelig å telle
cellene. Vi kan se tydelig at cellene inneholder mye klorofyll.
Nå er det viktig at vi vanner kulturen vår hele tiden. Vann er betingelsen for ar det skal
skje en befruktning. Uten vann vil ikke sædcellene klare å svømme over til eggcellene.

12.11.10
Vi kikket igjen, og nå hadde det dukket opp tusenvis av forkim siden forrige gang.
Mesteparten av baljen var nå dekket med et tynt, grønt teppe. For utenforstående kunne
det kanskje se ut som at det hat begynt å vokse mose i kulturen.
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Vi så først med egne øyner, og så i mikroskopet. Denne gangen kunne vi tydelig se at noen
av forkimene hadde blitt hjerteformet. Forkimene er irrgrønne grønne pga. klorofyllet inni
dem.
Når vi så på den i mikroskopet så det ut som om de hadde en ruglete utside, men dette
var bare fordi de var så små at vi kunne se gjennom dem, og derfor så cellene inni
forkimet.

Cellene ligger veldig tett i tett og det er nå vanskelig og krevende å telle dem.
Vi la forkimene på et millimeterpapir og observerte at forkimet tok Ca. ¼ plass av ruta. Det
vil si at det var omtrent 2,5 mm2, altså 0,25 cm2 stort

09.12.10
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I dag, Ca. 9 uker etter vi sådde sporene, oppdaget vi de
første sporofyttene. Vi fant kun to stykker og disse var så
vidt en centimeter lange.
Dette var veldig positivt fordi det betyr at befruktningen på
disse forkimene (gametofytten) var vellykket. I motsetning
til forkimet som er haploid, er sporofytten diploid. Det er
denne som forhåpentligvis vil vokse opp til å bli en ny
sisselrot.

Vi så igjen nøye på
forkimene i
mikroskopet. Mange var
blitt så å si helt utvokste
nå.

28.01.11
Mye hadde skjedd i kulturen over jula:

23.12.10
Alf Jacob observerte dette forkimet og oppdaget noe som kunne se ut som begynnelsen
på en sporofytt. Denne var kun 0,06 med mer lang
Han så også dette forkimet som en sporofytt har begynt å spire opp ifra.
Vi kan tydelig se hvordan forkimet som tidligere var hjerteformet, ble revet i to, når
sporofytten begynte å vokse fram.
Denne sporofytten var litt forskjellig fra den vi observerte 9. desember. Kan de være at de
vokser forskjellig, eller har det kommet en ny art i kulturen vår?

31.12.10
La Alf Jacob merke til at en av sporofyttene så helt andreledes ut enn de andre. Kanskje
dette var en ny art? (Kunne minne om fugletelg)
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Hypotese
Hvordan kan det dukke opp en ny art i
sisselrotkulturen vår?
Har tre hypoteser:
- Sporene kan ha ligget i jorda
- Sporene kan ha vært på
sisselrotbregnene
- Kanskje det ikke er to forskjellige arter.
Kan de bare ha vokst forskjellig?

Ove tok ut de tre største sporofyttene som hadde vokst fortere enn de andre, og satt dem
i en boks. Da sluttet de nesten å vokse og de andre sporofyttene begynte å ta dem igjen.
Det var fordi i den nye boksen hadde de ingen konkurranse, og trengte derfor ikke å
kjempe for å bli størst for å få mest lys og næring. I baljen derimot, konkurrerer de med
hverandre og dette fører til at noen blir store og andre blir små.

Siden jul hadde det dukket opp mange sporofytter i kulturen vår

08.04.11
Vi startet kulturen med å så sporene fra sisselrøttene. Disse har nå vokst opp til en nesten voksen
sisselrot og nesten alle forkimene har visnet.

Ina Nilsen 2STG

Det er nå helt sikkert at det er mints tre arter i boksen:
 Sisselrot
 Fugletelg
 Hengevinge (Ser det på ”vingene” som henger ned)

Konklusjon
o

Gjøre greie for hovedtrekk i formeringen av planter og dyr sett i sammenheng med
utviklingen av livet på jorda.

Hypotesen om at det ville ta et halvt år, stemte ganske godt med virkligheten. Vi avsluttet forsøket 8.
april, og det var nøyaktig et halvt år og 9 dager siden vi sådde sporene i baljen.
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Jeg følte jeg lærte veldig mye av forsøket, og har nå veldig god kontroll på livssyklusen til sisselrot og
andre sporeplanter som har generasjonsveksling. Jeg vet også nå hva generasjonsveksling er, og
hvilke fordeler og ulemper denne formeringen har i forhold til frøplanter.
Jeg synes forsøket var veldig vellykket. Vi klarte å dyrke frem sisselrøttene, og fikk studert hele
prosessen nøye. Alt gikk etter planen bortsatt fra at det dukket opp minst 3 forskjellige arter i
kulturen. Nå som sisselrøttene har blitt så store, kan vi utelukke den siste av de tre hypotesene helt;
plantene er forskjellige arter – sisselrot, fugletelg og hengevinge.
Den andre hypotesen om at sporene lå i jorda er også ganske usannsynelig, i og med at jorda var
kjøpt og dermed ikke skal inneholde sporer eller frø fra andre planter. Det er altså den første
hypotesen som mest sannsynlig stemte. Altså har nok sporene kommet inn med bregnene. Dette er
godt mulig siden sporene er så lette og små og dermed fort kan sette seg rundt forbi.

Kilder:
Kilder til innledning:



http://miljolare.no/data/ut/art/?or_id=589
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/espelra/karspore.htm



http://ndla.no/node/66540



http://www.vestrehus.dk/svampeplantesider/karsporeplanter.htm



http://www.biomedia.no/test/topic.asp?TOPIC_ID=1541



http://www.snl.no/karsporeplanter



http://www.nhm.uio.no/fagene/geologi/fossiler/faktablader/blad43.htm



http://www.snl.no/sneller



http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/espelra/karsneller.htm



http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/espelra/karbregner.htm



http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/espelra/karkraakefot.htm



http://no.wikipedia.org/wiki/Sneller



http://www.bakker-norge.com/G_518/Bregner-et-streif-av-skog-i-hagen.htm



http://www.snl.no/bregner



http://www.mn.uio.no/bio/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/k/kraakefotplanter.html



http://www.caplex.no/web/ArticleView.aspx?id=9319718



http://no.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A5kefotplanter

 http://www.snl.no/kr%C3%A5kefotplanter
Bilder
1

http://hagenpagranheim.blogspot.com/2011/05/bregner-ferns.html
http://www.markblomster.com/Markblomster/Flora/E/Elvesnell.html
3
http://no.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A5kefotplanter
4
http://ndla.no/nb/node/65840
2

