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Forord
Hvorfor bregnebok utgitt av NBF? Fordi vi prøver å utvikle kursmateriell til bruk både på kurs i regi av foreningen og til selvskolering
for alle som har lyst.
Det kan jo godt hende at det vil komme flere bøker om andre grupper seinere.
I første omgang blir denne boka publisert utelukkende som pdf, til fri utprinting for den som ønsker det. Derfor er også formatet A4
valgt, selv om ideen opprinnelig var å lage en bokstavelig talt liten bok i anorakklommeformat. Slik ble det ikke.
Grafikk er stort sett sjølvprodusert, mens illustrasjonene ellers dels er egne (de er da uten kildehenvisning eller med kilde JW), dels
legalt rappa på nettet (fra åpne kilder med tillatt gjenbruk, med kildehenvisning).
Forøvrig er forord frustrerende langdryge og kjedelige greier, så derfor: på neste side begynner boka.
Hilsen forf.
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Hvem er bregnene?
Bregner er en gruppe planter. De utgjør en relativt liten del av dagens plantearter – ca 50 arter i Norge og ca 10 000 arter globalt.
Bregnene er en av de store hovedinndelingene av landplantene.

Foto: George Hodan /
publicdomainpictures.net

Alle har vi en slags forestilling om hva en bregne er, hvordan en bregne ser ut. Vi kjenner også til det vanligste synonymet på
folkemunne – ormegras. Vi ser for oss noe slikt:

… og det er slett ikke så dumt. Bildet viser en «klassisk», typisk bregne. Men bregner kan også se svært annerledes ut. Vi skal nå se
mer i detalj på bregnene. Til det trenger vi både å sette dem i en sammenheng (plassere dem blant andre plantegrupper), se på hva
som er typisk/karakteristisk for dem, og se på hvordan de varierer og hvilke undergrupper de består av.

Bregnenes plass blant de andre plantene
Dagens landplanter kan deles i tre tradisjonelle sekkegrupper: moser (egentlig tre separate grupper), karsporeplanter (egentlig to
separate grupper) og frøplanter. Bregnene er den ene av de to karsporeplante‐gruppene. Her er en grovsortering av dagens
landplanter med antall nålevende arter globalt og i Norge:
Levermoser Marchantiophyta
Bladmoser Bryophyta
Nålkapselmoser Anthocerotophyta
Kråkefotplanter Lycopodiophyta
Bregner Monilophyta/Polypodiophyta
Nakenfrøete Gymnospermae/Pinopsida
Dekkfrøete Angiospermae/Magnoliopsidsa

7 300
13 000
215
1 290
10 560
1 000
295 000

300
840
2
12
49
4
2 000

Moser

Karsporeplanter
Frøplanter

Bregnene kan defineres positivt i forhold til mosene og negativt i forhold til frøplantene: I forhold til mosene har bregnene
ledningsvev, en dominerende sporofytt og skudd som er avflatet til store sammensatte blad (vi skal komme tilbake til hva disse
kjennetegnene betyr). I forhold til frøplantene er bregnene karakterisert ved at de mangler nyvinningen frø (og de enda seinere
nyvinningene blomst og frukt).
Bregnene er dermed en plantegruppe fra før «frø‐revolusjonen». Siden frøet betydde en drastisk reorganisering av plantenes
morfologi (bygning) og livssyklus, betyr det at bregnene i stor grad har bevart landplantenes opprinnelige morfologi og livssyklus.
Vi begynner med noe som kan virke abstrakt, nemlig livssyklus.

Livssyklus – hvordan få det til å gå rundt
Vi kan forstå livssyklus og begrepene knyttet til den ved å starte med oss mennesker. Vi (og de aller fleste andre dyr) har to
hovedstadier i vår livssyklus: individ og kjønnscelle, og to hovedhendelser: reduksjonsdeling (også kalt meiose) og befruktning. Ved
reduksjonsdelingen (som hos oss skjer inne i ovariene og testiklene) dannes kjønnsceller, og når to kjønnsceller smelter sammen ved
befruktningen, dannes et nytt individ. Individet er diploid, noe som betyr at vi har to sett kromosomer i cellekjernen i hver celle, ett
sett fra mor og ett sett fra far. Hos oss er dette diploide kromosomtallet 46. Diploid kromosomtall betegnes som 2n. For mennesket
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kan vi derfor skrive: 2n = 46. Kjønnscellene er derimot haploide, de har bare ett sett kromosomer i cellekjernene, og hos oss er dette
haploide kromosomtallet 23. Vi kan derfor for mennesket skrive: n = 23. Her er en skjematisk tegning av menneskets livssyklus:

R!
Reduksjons‐
deling

Individ

Kjønnscelle

som er diploid,
2n

som er haploid,
n

B!
Befruktning

Alt dette burde være kjent, eller i det minste greit forståelig. Vi skal nå bruke dette til å demonstrere hvordan planter skiller seg fra
oss dyr. Hos dem står det nemlig noe annerledes til.
Hos alle landplanter er kjønnscellene ikke det eneste haploide stadiet. Ved reduksjonsdelingen dannes ikke kjønnscellene direkte. Vi
har nemlig ikke bare én generasjon individer, men to: sporofytten (det diploide, sporeproduserende individet) og gametofytten (det
haploide, kjønnscelle‐produserende individet). Vi kan derfor tegne en landplantes livssyklus slik:

Spore
R!

som er haploid, n

Reduksjons‐
deling

Gametofytt

Sporofytt

som er den haploide
generasjonen, n

som er den diploide
generasjonen, 2n

B!
Befruktning

Kjønnscelle
som er haploid, n

Dette kalles en haplodiplontisk livssyklus, og den er typisk for alle landplanter. I motsetning til dyras, som kalles diplontisk. Hos
moser og karsporeplanter (kråkefotplanter og bregner) er den bokstavelig talt slik, og lett gjenkjennelig. Hos frøplantene er den
sterkt modifisert, og gjenkjennelig bare i prinsippet, med mikroskopering og masse forklaringer.
Hos alle landplanter er sporofytten og gametofytten svært ulike av utseende, de likner ikke på hverandre i det hele tatt, og den ene
generasjonen dominerer over den andre. Hos både moser og karsporeplanter er det sporene som er spredningsstadiet. Det betyr at
sporene løsner fra morindividet (sporofytten) og spres, nesten alltid med vinden (men noen ganger på andre måter) til et sted der
de spirer og vokser opp til en ny plante, gametofytten, som så produserer kjønnsceller. Hos alle landplanter er eggcellen ubevegelig,
den sitter i det hunnlige kjønnsorganet som kalles arkegoniet, og kommer ingen vei, mens sædcellene er mobile, og spres fra de
hannlige kjønnsorganene, antheridiene, med vann. Deretter skjer det en befruktning, og så utvikles den befruktete eggcellen til en
ny sporofytt. Det betyr at det er gametofytten som «velger» den nye vokseplassen – den utvikles der sporen spirer. Mens
sporofytten ikke «velger» vokseplass – den utvikles der mor‐gametofytten vokste opp.
Nå kommer vi til forskjellen mellom moser og karsporeplanter, det har å gjøre med hvilken av de to generasjonene som dominerer.
Hos mosene er det den haploide gametofytten som dominerer. Det betyr at det er den som er den varige, grønne,
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fotosyntetiserende generasjonen. Når vi ser en bjørnemose eller en etasjemose, så er det gametofytten vi ser. Sporofytten er bare
kapselen med stilk (seta), og den utvikles og visner, mens gametofytten er varig. Hos karsporeplantene (og frøplantene) er det
derimot den diploide sporofytten som er den varige, fotosyntetiserende planta.
Det betyr at det vi kaller stengel, blad osv. hos moser og hos karplanter egentlig ikke er homologe organer – fordi de er utviklet av
forskjellige generasjoner. Vi bør ikke trekke for mye paralleller mellom bygningen av moser og karplanter. Gametofytten, som hos
mosene kan være svært avansert, delt opp i stengel og blad, og ha en mengde spesialiserte detaljer, tilsvarer hos karsporeplantene
et lite, enkelt bygd forkim. Mens alt det morfologiske mangfoldet vi finner hos karplantene, fra en andemat som flyter på vannflata
til et over hundre meter høyt mammuttre – tilsvarer mosenes kapsel med stilk. Så en gang, svært tidlig i landplantenes historie,
skjedde det en todeling mellom dem som «satset» på gametofytten som dominerende generasjon (mosene) og dem som «satset»
på sporofytten (resten av landplantene).
Vi kan derfor nå tegne om karsporeplantenes (og bregnenes) livssyklus en gang til, og mer konkret:

Spore
R!

som er haploid, n

Reduksjons‐
deling

Gametofytt
Sporofytt
som er den varige,
diploide
generasjonen, 2n

som er den
kortlevde, haploide
generasjonen, n

B!
Befruktning

Kjønnscelle (egg‐/sædcelle)
som er haploid, n

De to hovedgreinene av karsporeplanter

Ill.: Falconaumanni/
Wikimedia Commons

De tidligste landplantene hadde en svært enkel bygning. De hadde ikke blad, og de hadde en gaffelgrenet stengel som det satt
sporangier (sporehus) på. Det var stenglene som drev med fotosyntese. Her er eksempler på tidlige karsporeplanter:

Tidlig i karsporeplantenes historie ble det utviklet blader som var spesialiserte til optimal fotosyntese, mens stenglene mer fikk den
lednings‐ og støttefunksjonen de har i dag. Denne utviklingen av blader skjedde på to ulike måter. Hos noen oppsto det egne
sidegreiner eller hårliknende utvekster som ble til nålformete blad med én nerve. Slike blad kalles mikrofyller. Denne utviklingslinja
har ført fram til dagens kråkefotplanter.
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Hos andre var det greinete sideskudd som ble avflatet (med fotosyntetiserende «svømmehud») til større blad med mange nerver.
Slike blad kalles megafyller. Denne utviklingslinja omfatter dagens bregner og frøplanter (hos noen er de så igjen sekundært
redusert). Slik ser man for seg at dette kan ha skjedd etter en teori som kalles «telomteorien», her fra en gammel lærebok:

Så vi kan altså oppsummere med at bregnene er de karsporeplantene, dvs. landplantene med dominerende sporofytt, som «satset»
på megafyller i stedet for mikrofyller. Dette er også det dypeste evolusjonære skillet innen dagens karplanter: kråkefotplantene på
den ene siden, og alle de andre på den andre. Også frøplantene er utviklet fra denne andre greina. Det betyr at en bregne er
nærmere i slekt med en løvetann, ei nøkkerose og det evinnelige mammuttreet enn med en kråkefot. For sådan er det evolusjonære
perspektivet på biologien, så uvant er det. Der man tidligere kappet opp organismene «horisontalt», og regnet kråkefotplanter,
sneller og bregner som tre sidestilte undergrupper av den store hovedgruppa karsporeplanter, vil man i dag si at nei, det finnes ikke
noen slik gruppe som man kan kalle «karsporeplanter», annet enn som et fortsatt veldig praktisk sorteringsbegrep. Fordi
hovedskillet går mellom kråkefotplanter på den ene sida og bregner, nakenfrøete og dekkfrøete på den andre.

Her er et tre som viser bregnene (de grønne gruppene) i forhold til kråkefotplantene og frøplantene. Og samtidig får vi introdusert
de fire hovedgruppene av bregner: snelle‐gruppa, ormetunge‐gruppa, Marattia‐gruppa og de leptosporangiate bregnene. Denne
boka kommer til å fokusere på den siste gruppa, de leptosporangiate, de som stort sett «ser ut som bregner». Ha litt tålmodighet, vi
definerer det ordet litt lenger ut i boka.
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Bygningen av en «typisk» bregne
Nå skal vi begynne å sette navn på de ulike organene vi ser når vi ser nøye på en bregne (og da mener vi en sporofytt – som sagt er
gametofyttene kortlevde, og vi støter sjelden på dem). Det er alltid lurt å ha ord for det vi ser.
En bregne består, som alle andre karplanter, av tre grunnleggende vegetative deler eller organer: rot, stengel og blad. Røttene har
som hovedoppgave å sørge for opptak av vann og mineralstoffer fra jorda. Bladene har som hovedoppgave å drive fotosyntese og
produsere organisk stoff. Stengelen er forbindelsen mellom røttene og bladene, og har som hovedoppgave å lede vann og
mineralstoffer opp til bladene. De tidligste landplantene hadde som sagt ikke blad, og de aller tidligste hadde heller ikke røtter.
Utdifferensieringa av disse tre basale organene er kjennetegnet på en «moden» karplante.
I tillegg kan plantedelene ha andre, sekundære oppgaver. Røttene har som regel en festefunksjon, å holde planta stabilt på plass. De
kan også lagre opplagsnæring i form av stivelse. Bladene har i løpet av plantenes historie blitt omdannet til mye annet, ikke minst til
blomster og frukter. Hos noen planter er bladene omdannet til torner som beskyttelse mot beiting – eller hos noen til
fangstredskaper for å fange insekter. Stengelen kan også ha mange oppgaver: å krype under bakken og sørge for vegetativ
formering, og da kaller vi den gjerne jordstengel – eller å heve bladene høyt opp over bakken for å konkurrere om lys, og da kaller vi
den gjerne stamme og greiner. Også stengelen har hos mange planter en lagringsfunksjon for vann og/eller opplagsnæring. Men det
basale hos plantene er denne tredelingen mellom rot, stengel og blad. Så disse tre ordene bør vi merke oss.

Ill.: Hengeving Phegopteris connectilis. modifiseret etter Lindman, C.A.M. 1917‐26. Bilder ur Nordens flora.

Da tar vi for oss en «klassisk» bregne – hvor er rot, stengel og blad? Her er hvordan vi bruker disse ordene, med hengeving
Phegopteris connectilis som eksempel:

Blad

Stengel
( = jordstengel)

Røtter
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Stengelen er hos alle nordiske bregner under bakken, den er en jordstengel. Den kan være kort og omtrent vertikal, eller lang og
krypende. På stengelen sitter det tynne røtter. Alt som er over bakken, er blad. Og bladene er som regel oppdelt på en måte som
kalles finnet: de har en midtribbe, og ut på begge sider av den får det ut finner (småblad), som kan være hele eller finnet på nytt.

Mattedannende og tuedannende bregner
Den første viktige karakteren vi ser etter, er hvordan bladene kommer opp over bakken. Vi har to hovedtyper voksemåte:
‐
‐

de mattedannende bregnene, som har en relativt lang, horisontal og ofte greinet stengel som sender opp ett og ett blad.
Hengevingen på bildet ovenfor er en mattedannende bregne.
de tuedannende bregnene, som har en kort vertikal jordstengel med en tue, eller rosett, av blader fra samme punkt. Vi kan
tenke oss dem som en «nedgravd palme».

Ill.: Strutseving Matteuccia struthiopteris. Ryan
Somma/Flickr.

Ill.: Fugletelg Gymnocarpium dryopteris. Marko
Vainu/Wikimedia Commons.

Mattedannende bregner kan danne jevne tepper. Hos tuedannende bregner sitter derimot bladene fra ett punkt, som ei tue eller ei
trakt. Her er to eksempler: den mattedannende bregna fugletelg Gymnocarpium dryopteris og den tuedannende bregna strutseving
Matteuccia struthiopteris. Så når vi ser ei bregne, vurderer vi straks om den er mattedannende eller tuedannende.

Bregnebladet
Det klassiske bregnebladet er gjentatt finnet, og til det har vi bestemte ord vi bruker. Vi må trene inn disse orda.
Det første vi må merke oss, er at ordet «blad» brukes om hele den tingen som kommer opp fra jordstengelen.
Nesten alle leptosporangiate bregner har blad som er rullet opp til «bispestaver» som unge.
Bladet har et kort eller langt bladskaft, som er den delen av bladet som det ikke sitter finner på. Den delen av bladet det sitter finner
på kalles bladplate.
Bladskaftet går over i midtribben i bladplata.
På midtribben sitter det førsteordensfinner. Førsteordensfinnene kan så være finna på nytt, det vil si at de består av
annenordensfinner. Og så kan det gjenta seg, vi kan ha tredjeordensfinner og fjerdeordensfinner.
Et blad som bare har førsteordensfinner, kalles enkeltfinna. Sisselrot, bjørnekam og svartburkne er gode eksempler på enkeltfinna
bregner. Eksempler på dobbeltfinna bregner er ormetelg og hengeving. Mens skogburkne er tredobbeltfinna. Og flere av de andre
store bregnene våre kan ha blader som i hvert fall nederst er firedobbeltfinna. Vi har også en ufinna bregne, hjortetunge, og en som
i stedet for å være finna er gaffeldelt, olavsskjegg.
Figuren nedenfor viser bruken av noen av disse begrepene, med skogburkne Athyrium filix‐femina som eksempel.
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Ett (!) blad

Annenordensfinne

Tredjeordensfinne

Midtribbe

Ill.: Skogburkne Athyrium filix‐femina. Thomas Moore 1857: The ferns of Great Britain and Ireland.

Førsteordensfinne

Bladskaft
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Noen flere ting å se etter
Nå har vi skilt mellom mattedannende og tuedannende bregner og satt navn på bladet og første‐ og høyereordensfinner. Vi har
nevnt at det finnes enkeltfinna bregner, dobbeltfinna og tredobbeltfinna.
Her er enda en viktig karakter å legge merke til: fasongen på bladplata og førsteordensfinnene.
Noen bregner har lansettformet (langsmal) bladplate og omtrent ikke noe bladskaft. Hos dem er gjerne alle førsteordensfinnene av
samme fasong, de er også lansettformete, og annenordensfinnene på oversida og på undersida av førsteordensfinneribben er like
(dvs. førsteordensfinnene er symmetriske om sin akse). Henger du fortsatt med? Dette er bregner som ormetelg, skogburkne,
fjellburkne, smørtelg og strutseving. Hos dem er førsteordensfinnene smale, og de lengste av dem sitter midt på bladplata, mens de
blir kortere både oppover og nedover. Disse kan vi (i mangel på et bedre ord) kalle lansettformete bregner.
Andre bregner har en mer trekantet bladplate som ender brått, og et langt bladskaft. Hos dem er de nederste førsteordensfinnene
også de største, og førsteordensfinnene har også gjerne ulik form, idet de nederste førsteordensfinnene i seg selv er markert
trekantete, mer enn de lenger opp. Typisk for dem er videre at de nederste førsteordensfinnene er flere ganger finnet enn de
oppover. Samt at annenordensfinnene som vender nedover er lengre enn de som vender oppover. Disse kan vi kalle trekantete
bregner. Bregner er trekantete i ulik grad. Noen er svakt trekantete (sauetelg/broddtelg, hengeving, sisselrot), andre er ekstremt
trekantete, så sterkt at bladet kan se ut som om det var trekoplet: de nederste førsteordensfinnene er nesten like store som resten
av bladet. Eksempler på dette er fugletelg og einstape.
På første bilde nedafor her ser vi to vanlige lansettformete bregner: øverst skogburkne Athyrium filix‐femina, og nederst ormetelg
Dryopteris filix‐mas. Begge har førsteordensfinner som er jevnsmale, like smale, og de breieste på midten. Nederst tv ser vi to
moderat trekantete bregner: øverst broddtelg Dryopteris carthusiana og nederst sauetelg D. expansa. Hos begge er de største
førsteordensfinnene nederst, og de er selv i økende grad trekantete, med største annenordensfinner nedover. Nederst th ser vi en
utpreget trekantet bregne, fugletelg Gymnocarpium dryopteris.

10

NBFs lille bregnebok

Antall ledningsstrenger i bladskaftet og midtribben er en karakter som hjelper på familiebestemmelse av de store tuedannende
bregnene. Stortelgfamilien har mange trådformete ledningsstrenger (eks.: ormetelg Dryopteris filix‐mas nedenfor tv), mens
storburknefamilien (eks.: skogburkne Athyrium filix‐femina nedenfor th), strutsevingfamilien og hengevingfamilien (og dermed
smørtelg Oreopteris limbosperm)) har to flate ledningsstrenger.

Nederst på bladskaftet kan det være en avgrenset, flat, mørk del som i så fall kalles et nebb, ei klo eller skje. Dette er spesielt typisk
for storburkneslekta (slik som skogburkne) og for strutseving. Nedenfor ser vi ormetelg (tv) med en tett skjellete bladskaftbasis uten
nebb, og skogburkne (th) med et svart avflatet nebb:

Bladskaft og midtribbe kan være tett eller spredt dekket med skjell. Fargen og fasongen på disse skjellene, og mengden av dem, kan
være viktig for bestemmelsen. Skjellene tilsvarer utvekster hos de første karplantene og kråkefotplantenes mikrofyller (blad).
De fleste bregner er snaue, men noen er hårete på bladene – typiske eksempler er hengeving og lodnebregnene. Hos noen bregner,
slik som kalktelg Gymnocarpium robertianum (som skillekarakter mot fugletelg G. dryopteris) og saue‐/geittelg Dryopteris
expansa/dilatata (som skillekarakter mot broddtelg D. carthusiana), bør en lete etter karakteristiske kjertler på midtribbe eller
bladplate. Sudetlok Cystopteris sudetica har tett med kjertler på sløret (!), som skillekarakter mot fjell‐lok C. montana. Også
smørtelg Oreopteris limbosperma kan kjennes på sine gule kjertler på undersida av finnene.
Bregner lukter ofte særpreget. De fleste bregner har en generell «bregnete» lukt, vanskelig å beskrive, men likevel lettkjennelig.
Noen bregner er likevel mer spesielle. Smørtelg har en lukt som beskrives som sitronaktig. Og fjell‐lok har en lukt av blåsyre eller
mandelessens.
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…og så var det det som sitter på undersida

Ill.: Coulter 1905: Plant studies, an
elementary botany.

På undersida av bladfinnene sitter de sporebærende organene. Her er det også noen viktige begreper.
Sporene dannes i sporangier (eller sporehus). Hos de leptosporangiate bregnene (nesten alle våre bregner) er dette små kuler,
mindre enn en millimeter store, som sitter på en stilk. De har en stripe av store tykkveggete celler som kalles annulus, og når
sporangiet modner, retter annulus seg ut som «ryggraden på en drage» og river dermed opp en åpning i sporangiet, og sporene
spres. Dette er den definerende karakteren på en leptosporangiat bregne, som skiller dem fra ormetunger og marinøkler og sneller
– og en del tropiske bregnegrupper, som samles under betegnelsen eusporangiate bregner. Disse har større, tykkveggete sporangier
som mangler annulus og denne spesielle åpningsmekanismen. Her ser vi et typisk leptosporangiat sporangium som åpner seg:

Ill.: Skjørlok Cystopteris fragilis. Foto: JW

Ill.: Skogburkne Athyrium filix‐femina. Foto:
JW
Ill.: Ormetelg Dryopteris filix‐mas. Frank
Vincentz/Wikimedia Commons.

Ill.: Sisselrot Polypodium vulgare. Matthieu
Gauvain/Wikimedia Commons

Sporangiene sitter i klaser/grupper som kalles sori (entall: en sorus), eller på norsk sporehushoper. Disse er det vi ser på undersiden
av bregnebladene. Hos noen bregner er soriene nakne, dvs. en ser rett inn på klasen med sporangier. Sisselrot Polypodium vulgare
(se første figur tv) er et godt pedagogisk eksempel på dette. Hos andre er sorus som ung dekket av en hinne, som kalles slør
(indusium). Dette kan ha ulik form og plassering, og være viktig for å bestemme slekter og til og med arter. Skogburkne Athyrium
filix‐femina har et sidestilt, avlangt halvmåneformet slør (øverst m). Lokslekta Cystopteris har blæreforma/hetteforma slør (øverst
th). Stortelgslekta Dryopteris (nederst: sori med slør i ungt (tv) og eldre (th) stadium) er f.eks. gjenkjennelig på sitt nyreformete slør,
mens taggbregneslekta Polystichum har et skjoldforma, sentralt plassert slør.
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Heterofylli – eller bladdimorfi
Vi må også si noe om et fenomen hos noen bregner. Hos de fleste bregner er det ikke noen vesentlig forskjell på de bladene som har
sori og produserer sporer, og de som ikke gjør det. Oftest er det slik at de første bladene som kommer om våren, spesielt hos
tuedannende bregner, ikke vil få sori. Men litt seinere i sesongen vil det bli dannet sporeproduserende blad. Disse vil da sitte i
midten av tua, med de sterile bladene ytterst. Men som regel er det ingen avgjørende forskjell på dem.
Men noen bregner har mer markert forskjell. Vi kaller dette heterofylli, eller bladdimorfi.

Ill.: Strutseving Matteuccia struthiopteris. Foto: JW.

Ill.: Bjørnekam Blechnum spicant. Drahkrub/Wikimedia Commons.

Det mest ekstreme eksempelet er strutseving Matteuccia struthiopteris (se figuren under tv). Hos den er de sterile bladene store og
grønne, mens de fertile bladene er mye mindre, først olivengrønne klumpete og til slutt brune og beinharde som tre, og står og
sprer sporer utover hele vinteren (bildet viser fjorårets og årets sporebærende blad og et sterilt blad).
Litt mindre ekstremt, men likevel svært synlig, er heterofyllien hos bjørnekam Blechnum spicant (figur under th) eller hestespreng
Cryptogramma crispa. Hos dem har de sterile og de fertile bladene markert ulikt utseende.
Noen bregner har en mer subtil, svakt synlig heterofylli, slik som vasstelg Dryopteris cristata og myrtelg Thelypteris palustris. Hos
vasstelg er de fertile bladene mye høyere og smalere enn de sterile, mens hos myrtelg har de fertile mye smalere bladfinner.

Og så bare et lite hei på deg til gametofytten

Ill.: Onoclea sensibilis_4_crop.jpg.
Peter Coxhead/Wikimedia
Commons.

Ill.: Photomicrohraph of three fern
gametophytes. Scale=0.525mm. Jon
Houseman and Matthew
Ford/Wikimedia Commons.

Nå kan det passe å returnere til gametofytten. Hos leptosporangiate bregner er den et lite hjerteformet flak på ca 0,5‐1 cm, tynt,
gjennomsiktig, grønt, som sitter på bakken på bar jord eller treverk eller mellom moser, og likner på en liten levermose eller
bladformet grønnalge. Den lever bare noen få uker, til den får produsert kjønnsorganer (hunnlige: arkegonier og hannlige:
antheridier) og det kan skje en befruktning. I våre dager er det beste stedet å se bregnegametofytter i drivhus eller blomsterpotter i
hagesentre, for ute i naturen er det verre enn nåla i høystakken. Venstre bilde viser en gametofytt av en ukjent bregne. Høyre bilde
viser gametofytt av bregnen Onoclea sensibilis med en ung sporofytt (med ett blad) spirt på den.
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En liten fotnote angående bregnebestemmelse
Leptosporangiate bregner er ofte svært langlevde organismer. De mattedannende er klondannere, de kan fylle et habitat med
jordstengler og leve der i hundrevis av år. Og de tuedannende sitter pent på sin plass og blir litt større for hvert år. Hvert år
produserer de nye blad, og hvert år visner de gamle bort (selv hos vintergrønne bregner som bjørnekam, sisselrot og taggbregne
varer ikke bladene mer enn to sesonger). Men det jeg ville fram til i denne forbindelse er at de bruker mange år på å oppnå vanlig
«voksent» utseende. Juvenile stadier av bregner har ofte utypiske blad, og kan by på problemer for bestemmelse. Dette er noe en
bør huske på, og når man finner bregner man ikke umiddelbart klarer å plassere, spesielt om de er små og puslete rosetter med lave
blader (og ingen fertile blader!), så kan man se seg omkring og prøve å finne ut om det kan være et juvenilt stadium av en art som
vokser i nærheten.
På bildene nedenfor ser vi et eksempel: vasstelg Dryopteris cristata i ulike aldersstadier. Fra venstre: 1) flere helt unge, tidlig juvenile
individer med bare et par atypiske blad (disse må man kjenne av erfaring for i det hele tatt å klare å bestemme dem), 2) et eldre
juvenilt individ med sterile blad som allerede greit kan gjenkjennes, 3) et virginalt individ med sterile blad og ett blad som ble anlagt
som sterilt, men «ombestemte seg» underveis til å bli dette individets første fertile blad, og 4) en gruppe voksne individer med både
sterile og fertile blad.
Ofte kan karakterer som bredde og fasong på førsteordensfinner være atypiske hos juvenile individer. Helt unge ormetelger kan
f.eks. ha blad som ser ut som noe bortimot sauetelg‐/broddtelg‐blad, dvs. med trekk fra en trekantet bregne. Da er det viktig å
gjenkjenne at individet er juvenilt og sterilt, og derfor kan ha utypiske blad.

Systematisk del
Forfatteren har nå skrevet det som gjerne kalles «generell del», og grubler på hvordan han skal gripe an det som gjerne kalles
«spesiell del». En ting er klart: her kommer ikke noen bestemmelsesnøkkel til alle Norges bregner – til det har vi arbeidet Reidar
Elven har gjort i Lids flora. Det er en jobb som ikke trenger å gjøres om igjen. Og med begrepene foran i denne boka burde det la seg
gjøre å bruke bestemmelsesnøkkelen uten store problemer. Derfor vil resten av denne boka bestå av to ting: en systematisk del (dvs.
oversikt over systematiske hovedgrupper, først og fremst familier og slekter, av leptosporangiate bregner), og så en praktisk
gruppering som kan gi en viss tilleggsoversikt i tillegg til den systematiske. Langt fra alle arter vil bli illustrert.
Bregnesystematikken på familienivå er, som mye av plantesystematikken, i en omleggingsfase. En vil finne ulike framstillinger. Og
den vil sikkert endre seg i åra framover også. Den som er gjengitt nedenfor er en av dem, det såkalte APG I‐systemet, og vil på
familienivå skille seg noe, men ikke dramatisk, fra det som er brukt av Reidar Elven i siste utgave av Lids flora. I tillegg til de familiene
som er nevnt nedenfor, er det mange familier som ikke er representert i vår flora.
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LEPTOSPORANGIATE BREGNER – SYSTEMATIKK
Orden OSMUNDALES
For seg selv står den mest isolerte og basalt utspaltete leptosporangiate bregnefamilien, kongsbregnefamilien Osmundaceae. Den
har sporangier med en annen slags annulus og åpningsmekanisme enn det vanlige (vi skal ikke gå i detalj på det). Vi har én art,
kongsbregne Osmunda regalis, en sjelden art med sørvestlig utbredelse i Norge. Det er en høy, tuedannende bregne med
særpregete blad: hvert blad er delt opp i en nedre, dobbeltfinnet steril del (med grønne store annenordensfinner), og øverst i en
fertil del, med små, brune finner med sporangier som ikke sitter i sori.
Orden HYMENOPHYLLALES

Ill.: Hinnebregne Hymenophyllum wilsonii. Richtid/Wikimedia Commons.

Ill.: Kongsbregne Osdmunda regalis. Moore 1857: The ferns of Great Britain and
Ireland.

Hinnebregnefamilien Hymenophyllaceae med arten hinnebregne Hymenophyllum wilsonii. Den likner ikke på en bregne i det hele
tatt, men på en mose, mest på en slags fagermose. Den er noen få cm høy og gjennomsiktig grønn, bare ett cellelag tynn. Bladene er
gaffeldelte, og sori sitter i kanten mellom to små bladfliker. Soriene ser i og for seg normale ut, og planta har en livssyklus som ikke
er spesielt avvikende. Hinnebregne er en atlantisk art som hos oss bare finnes på vestkysten fra Farsund og nordover til Hitra.

Orden SALVINIALES
Denne ordenen omfatter det som kalles de heterospore vannbregnene. Hos oss har vi kløverbregnefamilien Marsileaceae med
arten trådbregne Pilularia globulifera, vår eneste ville vannbregne. Den vokser i vann i periodevis eksponert flommark, og er en
mattedannende bregne med trådtynne blad som kan kjennes igjen som bregneblad bare fordi de er «bispestav‐opprulla» som unge.
Men det virkelig uvanlige hos dem er så prinsipielt at det går på livssyklus. Vannbregnene er nemlig heterospore: de har to slags
sporer, mikro‐ og megasporer, som gir opphav til henholdsvis han‐ og hun‐gametofytter. Dette er noe de har utviklet parallelt med
(uavhengig av) tre andre grupper av planter: dvergjamnene og brasmegrasene blant kråkefotplantene, og progymnospermene, den
utdødde gruppa som ga opphav til frøplantene. Det at vannbregnene er heterospore, gjør også at sporangier, sori og gametofytter
er veldig forskjellige fra andre leptosporangiate bregner. Kort sagt gjelder det meste av det som foran står skrevet om «typiske
bregner» ikke for dem. Trådbregne er en ytterst sjelden og sørlig art i Norge, som bare er kjent fra noen få lokaliteter – i Østfold og
på sørvestlandet, fra Vest‐Agder til Hordaland.
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Orden POLYPODIALES
(1)Basale grupper innen ordenen:
Einstapefamilien Dennstedtiaceae er hovedsakelig tropisk, men har en representant som er verdens vanligste bregne, og som
selvsagt også finnes hos oss – einstape Pteridium aquilinum. Einstape er lettkjennelig fordi den er vår største mattedannende
bregne og samtidig vår største trekantete bregne. Den har svært usynlige sori gjemt under en innrullet bladkant. Einstape vokser
praktisk talt over det meste av landet, og kan også opptre som et plagsomt ugras.

Ill.: Hestespreng Cryptogramma crispa, en noe stiliseret eldre
tegning. Hartinger 1882: Atlas der Alenflora.

Ill.: Einstape Pteridium aquilinum. Emmy LYF/Wikimedia Commons.

Ill.: Trådbregne Pilularia globulifera. Thomé 1885: Flora von
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hestesprengfamilien Pteridaceae er en familie som er tallrik i varmere strøk, men har bare én art hos oss: hestespreng
Cryptogramma crispa. Hestespreng er en liten, tuedannende bregne med markert heterofylli: de fertile bladene er høyere og har
mye smalere finner enn de sterile. Arten har en vestlig utbredelse hos oss, og vokser fra havnivå på vestkysten til høyt til fjells.

(2) underorden Aspleniineae (Eupolypods I):
Lokfamilien Cystopteridaceae er en liten familie med fire slekter globalt. Hos oss omfatter den lokslekta Cystopteris med fire arter
og småtelgslekta Gymnocarpium med tre arter. Alle sammen er temmelig små bregner, og alle sammen mattedannende (skjørlok
likevel med korte jordstengler og ser dermed nesten tuedannende ut). Lokslekta har blæreformet slør, ofte med utvekster eller
kjertler, mens småtelgslekta har nakne sori. Skjørlok og kalklok er moderat trekanta til nesten lansettforma, de andre artene
markert trekanta. En kan si at trekanta mattedannende småbregner stort sett hører hjemme her. Skjørlok C. fragilis og fugletelg G.
dryopteris er vanlige i hele landet, fjell‐lok C. montana er sjelden i det sørligste men vanligere nordover, kalktelg G. robertianum er
spredt østlig, mens de øvrige artene (kalklok C. alpina, sudetlok C. sudetica og finntelg G. continentale) er sjeldne og lokale –
sudetlok i bekkekløfter i Gudbrandsdalen, de to andre er nordlige.
Småburknefamilien Aspleniaceae har globalt bare to slekter, men den ene av dem, småburkneslekta Asplenium (den eneste hos oss)
er stor og viktig med 700 arter globalt. Dette er små tuedannende ofte vintergrønne (læraktige) bregner med sidestilt slør. Oftest
vokser de på berg. Vi har åtte arter. Tre av dem (svartburkne A. trichomanes, brunburkne A. adulterinum og grønnburkne A. viride)
er smale, lansettformete, enkeltfinna med rundaktige finner. Svartburkne og grønnburkne vokser over det meste av landet,
brunburkne er en sjelden vestlending. Havburkne A. marinum er også lansettformet, men med lengre finner, og er en sjelden vestlig
ytterkystart. Blankburkne A. adiantum‐nigrum (også en vestlig art) og murburkne A. ruta‐muraria (kalkplante i det meste av landet)
har trekanta og gjentatt finna blad. Olavsskjegg A. septentrionale er spesiell ved å ha gaffeldelte blad med smale fliker, og er relativt
vanlig i sør, sjeldnere nordover. Hjortetunge A. scolopendrium er en vestlig ytterkystart med udelt tungeformet bladplate.
Hengevingfamilien Thelypteridaceae er en viktig familie globalt, men har hos oss tre arter i hver sin slekt, som er ganske ulike.
Felles for dem er at de er dobbelfinna med breie, avrunda annenordensfinner og har to flate karstrenger i bladskaftet (på samme
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Ill.: Grønnburkne Asplenium viride. Foto:
JW
Ill.: Hengeving Phegopteris connectilis. Foto: JW

Ill.: Smørtelg Oreopteris limbosperma. Foto: JW

Ill.: Murburkne Asplenium ruta‐muraria.
Foto: JW

Ill.: Olavsskjegg Asplenium septentrionale.
Foto: JW

Ill.: Fjell‐lok Cystopteris montana. Foto: JW

Ill.: Kalktelg Gymnocarpium robertianum. Foto: JW

måte som storburknefamilien), og at soriene sitter påfallende nær bladkanten. Smørtelg Oreopteris limbosperma er en stor
tuedannende bregne med vestlig utbredelse, nesten en dobbeltgjenger til ormetelg, men skilles greit på ledningsstrengene og de
kantstilte soriene. Myrtelg Thelypteris palustris er en middels høy mattedannende bregne med moderat heterofylli, en
kalksumpartmed sørøstlig utbredelse. Hengeving Phegopteris connectilis er en vanlig, liten mattedannende småbregne, som
sammen med fugletelg er karakterarten for småbregneskog. Den kjennes på moderat trekantete blad der det nederste finneparet
står i en annen vinkel enn resten (derav henge‐) og at den er markert dunhåret.

Lodnebregnefamilien Woodsiaceae er en liten familie med tre slekter, bare en av dem hos oss: lodnebregne Woodsia, med tre arter.
Dette er små tuedannede bregner som vokser på berg. Bladskaftet har et ledd der det gamle bladet brekker av, og de gamle nedre
delene av bladskaftene blir sittende på i mange år som kulde‐ og tørkeisolasjon rundt vekstpunktet på jordstengelen. Sløret rundt
sori er omdannet til en krans med skjell. De tre artene er vanlig lodnebregne W. ilvensis (som er intenst lodden med både vanlige
hår og skjellhår), som er vanlig i lavlandet i hele landet, fjellodnebregne W. alpina (sparsomt lodden med bare vanlige hår), som er
kalkkrevende og vokser dels i fjellet og dels i kalkbygdene, og dverglodnebregne W. glabella (helt snau), som er en nordlig fjellplante.
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Begge ill.: øverst fjellodnebregne Woodsia alpina,
nederst vanlig lodnebregne W. ilvensis. Foto: JW
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Begge ill.: bjørnekam Blechnum spicant, sterilt og
fertilt blad. Foto: JW

Bjørnekamfamilien Blechnaceae er en stor og overveiende tropisk familie, med bare en art hos oss: bjørnekam Blechnum spicant,
som er en vanlig art med vestlig tyngdepunkt hos oss. Den er karakteristisk tett tuedannende, med lansettformete enkeltfinnete
blad med smale finner, og utpreget heterofylli: de vegetative bladene har noe breiere finner og ligger utover bakken, mens de
sporebærende bladene har mye smalere finner og står bueformet opp midt i tua.

Strutsevingfamilien Onocleaceae er en liten familie, tidligere regnet inn i storburknefamilien. Vi har én art: strutseving Matteuccia
strutiopteris, vår mest elegante tuedannende bregne, der de lansettformete dobbeltfinnete bladene danner utpregete trakter som
kan se ut som kjempestore nedgravde badmingtonballer. Førsteordensfinnene går helt ned til basis av bladet og blir der knøttsmå.
Den deler flere trekk med storburknefamilien: to ledningsstrenger og en kloformet bladskaftbasis. Det mest påfallende særtrekket
hos tstrutseving er den ekstreme heterofyllien, de fertile bladene er mye lavere og blir stående treharde og brune utover vinteren.
Storburknefamilien Athyriaceae har fem slekter globalt, to av dem fins i Norge, med tre arter. Skogburkne Athyrium filix‐femina er
en av våre aller vanligste bregner, en utpreget tuedannende bregne med lansettformete tredobbeltfinnete blad, kloforma
bladskaftbasis og smalt halvmåneforma sori med sidestilt slør. Den er sammen med sauetelg en karakterart for storbregneskog og
annet fuktig terreng. Fjellburkne A. distentifolium likner, men er noe mindre og mer gulgrønn og vokser i fjellet og nordpå, en
karakterart for steinete bregnesnøleier. Den har kulerunde sori med lite tydelig slør. Russeburkne Diplazium sibiricum er
mattedannende, trekantet (men med symmetriske, bredt lansettformete førsteordensfinner). Den er en ekstremt sjelden art, en av
våre bekkekløftarter i Gudbrandsdalen, på samme måte som sudetlok.
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Ill.: Fjellburkne Athyrium distentifolium. Foto: JW

Ill.: Strutseving Matteuccia struthiopteris . Foto: JW
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(3) underorden Polypodiineae (Eupolypods II):

Begge ill.: Junkerbregne Polystichum
braunii. Foto: JW

Begge ill.: Sauetelg Dryopteris expansa.
Foto: JW

Stortelgfamilien Dryopteridaceae er en stor familie globalt. Hos oss er det to slekter: stortelgslekta Dryopteris med seks arter og
taggbregneslekta Polystichum med tre. Alle er tuedannende bregner med mange trådformete ledningsstyrenger i skaftet.
Stortelgslekta har nyreformet slør, taggbregneslekta skjoldformet. Stortelgene er delvis lansettformete (ormetelg, raggtelg), delvis
moderat trekantete (vasstelg, broddtelg, sauetelg og geittelg). Ormetelg D. filix‐mas er en av våre vanligste bregner, og vår mest
tørketolerante store tuedannende bregne. Raggtelg D. affinis, som likner, er en utpreget vestlig art. Vasstelg D. cristata, med
påfallende breie og lite innskårne finner, er en sjelden sørøstlig sumpplante. De tre siste kalles kollektivt «småfetelgene», og likner
mye, de skilles i detaljer i de tredobbeltfinna bladene og på kjertelhår: broddtelg D. carthusiana foretrekker sumpskog, sauetelg D.
expansa er sammen med skogburkne karakterarten for storbregneskog, vanlig i hele landet, og geittelg D. dilatata vokser i rikere
skoger i kyststrøk. Taggbregne P. lonchitis er spesiell ved å ha enkeltfinna vintergrønne blader med sylspisse finner, og vokser i
kalkstrøk mest i fjellet, mens de to andre, junkerbregne P. braunii og falkbregne P. aculeatum, har dobbeltfinna blad og er sjeldnere,
varmekjære kystplanter i rik skog.
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Begge ill.: Taggbregne Polystichum
lonchitis. Foto: JW
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Ill.: Sisselrot Polypodium vulgare. Foto: JW

Sisselrotfamilien Polypodiaceae er en stor og overveiende tropisk familie med for det meste epifytter. Hos oss har vi sisselrotslekta
Polypodium, med to arter: sisselrot P. vulgare, som er en vanlig mattedannende vintergrønn enkeltfinna bregne som er vanlig på
berg og stein i det meste av landet, og mjuk sisselrot P. interjectum, en sjelden sørlig kystplante.

Grupperingshjelp
Litt på tvers av den systematiske plasseringen kommer her noen kjappe grupperinger. Dette er ikke ekstremt gjennomarbeida, men
kan likevel være til hjelp. Har holdt de særeste (hinnebregne og trådbregne) utenom.
a) Morfologi/livsform
Trekanta mattedannende bregner:
‐
‐
‐

stor: einstape. Både vår største mattedannende bregne og vår største trekanta bregne.
mellomstor: russeburkne (ekstremt sjelden).
Små: fugletelg, finntelg og kalktelg; hengeving; fjell‐lok og sudetlok; sisselrot og mjuk sisselrot

Trekanta tuedannende bregner:
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‐
‐
‐

Store: «småfetelgene»: sauetelg, geittelg og broddtelg
Mellomstor: vasstelg
Små: blankburkne og murburkne; hestespreng

Lansettforma mattedannende bregner:
‐
‐

Mellomstor: myrtelg
Små: skjørlok og kalklok

Lansettforma tuedannende bregner:
‐
‐
‐

Store: skogburkne og fjellburkne; strutseving; smørtelg; ormetelg og raggtelg; junkerbregne og falkbregne
Mellomstor: bjørnebrodd; taggbregne
Små: vanlig lodnebregne, fjell‐lodnebregne og dverglodnebregne; svartburkne, brunburkne, grønnburkne, havburkne

Bregne med udelt bladplate: hjortetunge
Gaffeldelt bregne: olavsskjegg
Enkeltfinna bregner: Sisselrot; bjørnekam; taggbregne; svartburkne, brunburkne, grønnburkne, havburkne; dverglodnebregne
Gjennomført dobbeltfinna bregner: kongsbregne; ormetelg og raggtelg; strutseving; fugletelg, myrtelg og smørtelg
Gjennomført tredobbeltfinna bregner: skogburkne og fjellburkne; russeburkne
Bregner som nederst går opp i firedobbeltfinna: småfetelgene; einstape; fugletelg, kalktelg og finntelg; fjell‐lok og sudetlok
Markert vintergrønne bregner: småburkneslekta; bjørnekam; sisselrot; taggbregne
«Halv‐vintergrønne» bregner: vasstelg; junkerbregne og falkbregne
Lodne bregner: Hengeving; vanlig lodnebregne, fjell‐lodnebregne; junkerbregne
Bregner med kjertler/kjertelhår: sauetelg og geittelg; kalktelg og finntelg; smørtelg
Bregner med klorofyll‐løse fertile deler (blad eller finner): strutseving, kongsbregne
Bregner med påtakelig heterofylli: strutseving, hestespreng, bjørnekam
Bregner med antydning til heterofylli: vasstelg, myrtelg
b) Økologi
Bregner på stein og berg: småburkneslekta; skjørlok; lodnebregneslekta; sisselrot: kalktelg og finntelg
Bregner i særdeles blaut sump og sumpskog: myrtelg, vasstelg
Heldekkende mattedekkende småbregner i skog: fugletelg, hengeving, fjell‐lok
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