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Endofytsvampar på ek:

SKOGSTRÄDENS HEMLIGA SVAMPAR
HAR MÅNGA ROLLER
Johanna Witzell
En liten bit av ekbark eller ekved kan
hysa ett flertal mikroskopiska svampar.
Dessa interna svampar kallas endofyter
och de lever inom trädet utan att orsaka
symptom. De kan bidra till trädens resistens mot skadegörare och även skydda
träden mot torka. Som pionjära nedbrytare i växtmaterial är de också viktiga
för kolets och näringsämnens kretslopp
i skogen. Ny forskning från SLU Alnarp
visar att endofytsvamparnas mångfald
i ekar kan variera beroende på trädens
allmänna vitalitet. Vad innebär detta för
träden och skogen?
Gåtfullt svampuniversum inom träd
Svampangrepp på träd syns ofta som fruktkroppar och trådliknande svamphyfer, eller som diverse symptom, t ex röta, vissnande grenar eller nekroser, mörka fläckar
av död vävnad. Men i trädens olika vävnader gömmer sig även svampar som inte
ger några som helst synliga tecken. Dessa
kallas endofytsvampar (endon Gr. = intern,
phyton = växt) (Schulz & Boyle 2006, Sieber 2007).
Mångfalden av skogsträdens endofytsvampar är fortfarande dåligt kartlagd men
den taxonomiska variationen uppskattas
vara stor: över 100 svamparter har upptäckts i vissa trädarter och fler upptäcks
hela tiden (Unterseher 2011). Hittills har
man hittat endofytsvampar i alla växtarter
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som studerats, och i alla typer av vävnader
(Porras-Alfaro & Bayman 2011, Hardoim
m.fl. 2015).
Endofytsvampar sprids till träden från
den omgivande miljön, dvs. från andra
växter och jord. Svampsporer som hela
tiden finns i luften och i vattendroppar
landar på trädens bark och blad men alla
svampar växer inte in i alla träd. Det är i
stället trädens kvalitet som tillväxtsubstrat,
mikroklimatet och skötsel som verkar
styra endofytsamhällens artsammansättning (Fort m.fl. 2016). Eftersom träden
lever länge ackumuleras svampinfektioner
i fleråriga vävnader (bark och ved), vilket
bidrar till komplexiteten hos endofytsamhällens artsammansättning.
Svårstuderade interna svampar
Att studera trädens interna svampar kräver tillgång till ett laboratorium där några,
framförallt snabbväxande, endofytsvampar kan lockas ut från blad-, bark- eller
vedprover till tillväxtmedium. Ytligt växande svampar och bakterier dödas först
genom att proverna doppas i alkohol och
klorlösning, sedan placeras bitar av proverna på tillväxtmedium, agar-gel som
innehåller kolhydrater och näringsämnen.
Efter ett tag växer svamphyfer från bitar
och kan odlas vidare (figur 1).
Odlade svampar kan identifieras med
hjälp av mikroskopi eller, som numera
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allt oftare, molekylärbiologiska metoder
(DNA-analyser). DNA-analys som görs
direkt på ett växtprov kan avslöja även sådana svampar som inte kan odlas på agar.
Båda teknikerna begränsas dock av att
vävnaden som studeras förstörs i analysen.
Analyser kan alltså enbart förmedla korta
ögonblicksbilder av situationer. Metoder
som skulle tillåta oss att följa endofytsamhällens förändringar och aktivitet direkt in
i ett träd saknas fortfarande.

Små men betydelsefulla
Trots sin ringa storlek verkar endofytsvampar kunna påverka sina värdväxters
egenskaper på flera olika sätt. Studier har
t ex visat att endofytsvampar kan höja växters motståndskraft mot stress såsom torka
(Bae m.fl. 2009) eller mot skadesvam-

par och växtätande insekter (Martín m.fl.
2013, Busby m.fl. 2016). Detta kan ske
t.ex. genom att endofyter utsöndrar kemikalier som är toxiska mot skadegörare, eller genom att de aktiverar växternas egna
försvarsmekanismer (Alabouvette m.fl.
2009). Å andra sidan verkar endofytsvampar ibland ändra sin livsstil och själva bli
skadesvampar, om förhållanden för värdträden förändras (Korkama-Rajala m.fl.
2008, Busby m. fl. 2016, Panzavolta m.fl.
2017).
På grund av sin biologiska aktivitet kan
trädendofyter ha stor betydelse för skogsekosystemets funktioner (Newcombe
2011, Witzell & Martín 2018). Eftersom
endofytsvampar finns i trädens vävnader
redan när de börjar dö, anses de vara pionjära nedbrytande svampar (Müller 2001).

Figur 1. Svampar som isolerats from ekbark och ekved växer på tillväxtmedium (agar) i laboratoriet. Foto: Göran Ekeberg.
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De kan därför påverka även skogsråvarans
egenskaper och lämplighet för industriella
processer (Korkama-Rajala m.fl. 2008).
De osynliga, små endofytsvamparna
kan alltså styra trädens tillstånd, t.ex. trädens hälsa. Bättre förståelse för endofytsvampars mångfald och biologiska aktivitet och dess reglering inom träd skulle
kunna hjälpa oss att nyttja dessa svampar i
skogsskydd och skogsproduktion.

Endofytsvampar i våra lövträd
Vid SLU Alnarp pågår sedan flera år arbete
för att kartlägga endofytsvamparnas mångfald i lövträd, framförallt i ek, alm och ask.
En viktig forskningsfråga är huruvida endofyternas mångfald kan påverka trädens
hälsa och vitalitet.
Genom att asken och almens förekomst
kraftigt har minskat på grund av askskottsjuka och almsjuka, kan även dessa
trädarters endofytsamhällen hotas. Trädens interna kvaliteter verkar vara viktiga
för endofytsvampar (Fort m.fl. 2016) och
därför kan vi inte räkna med att andra träd
skulle livnära precis likadan artsammansättning av endofytsvampar som ask och

Figur 2. Jämförelse av endofytsvampars
mångfald i ask och sykomorlönn (Anderberg
2016).
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alm gör. Till exempel i en jämförelse av
svampmångfalden i barken hos ask och
sykomorlönn som växte inom samma område upptäcktes att trots att båda trädarterna hyste ungefär lika stort antal olika
svampar, var det bara några få som verkade
trivas i båda trädarterna (Anderberg 2016;
figur 2). Sykomorlönn skulle därför inte
kunna ersätta asken som habitat för svampmångfalden.
I våra tidigare studier har vi upptäckt att
vedlevande endofyters mångfald är lägre i
almar som är tåliga mot almsjukan än i almar som är mycket mottagliga (se Witzell
2017 för detaljer). Den låga mångfalden i
”resistenta” almar var något oväntat med
tanke på alla studier som visat att endofytsvampar skyddar träden mot skadegörare.
Vår hypotes är att almträd som kan motstå almsjukasvampens angrepp har förhöjt
försvar mot alla svampar som försöker
tränga in veden, oavsett om dessa är skadesvampar eller harmlösa endofyter (Martín
m.fl. 2013).
Försvarsmekanismer kan vara aktiva
även i träd som har allmänt hög vitalitet
och för att ta reda på om vedlevande endofytsvampars mångfald speglar trädens allmänna vitalitet studerades endofytsvampar
i unga ekar i tätortsnära miljö (Agostinelli
2012). Enligt vår förväntan var svampmångfalden i ved lägst i träd som var mest
vitala (figur 3). Om andelen vitala och resistenta träd ökar kan alltså livsmiljöer för
vedlevande endofytsvampar minska men
vilka ekologiska konsekvenser detta kan
ha är inte känt.
Endofytsvampar i praktiskt växtskydd?
Synen på träd som en enhet vars egenskaper styrs starkt av dess gener håller på
att förändras när kunskaper om mikrober
ökar. Inom såväl medicinsk forskning som
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inom växtvetenskap läggs allt oftare vikt
vid mikrobernas betydelse, och i nyare
forskning beskrivs träd och deras associerade mikrober ofta som en ekologisk enhet, holobiont (Cregger m.fl. 2018). Det
finns mycket forskning som tyder på att
endofytsvampar kan på olika sätt bidra till
trädens hälsa och vitalitet (Koskella m.fl.
2017). Mer kunskaper behövs dock om
svamparnas biologi och olika skötselåtgärders påverkan på samverkan mellan träd
och deras mikrober, innan vi effektivt kan
använda endofyter i den ekologiska ingenjörskonsten (ecological engineering) som
nyttjar ekologiska processer för att bygga
upp hållbara miljöer. ■
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