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  Orð og hugtøk

Súgdýr
felagsheiti fyri djór sum anda við lungum 
og føða avkomið við mjólk og hava feld en. 
mammal   
    
Steinrenning
Dýr ella planta úr fortíðini, Elstu steinren-
ningar eru av heilt einføldum verum en. fossil.

Jørðin og lívið
Aldursgreiningar av elligomlum bakterium benda allar 
á at jørðin er á leið 4 og eina hálva milliard ára gomul. 
Um vit skulu vera eitt sindur neyvari kunnu vit skrivað 
at jørðin er 4,54 X 109 ár. Hetta er á leið ein triðingur 
av aldrinum á alheiminum. Tað sigur seg sjálvt at nógv 
kan henda í einum so longum tíðarskeiði. Nógv meir 
enn vit kunnu greiða frá í einari bók til miðnámsskúlan. 
Men kortini fara vit í stuttum, at royna at taka fram tær 
hendingar og broytingar, sum veruliga hava havt týdning 
fyri jørðina og ikki minst fyri lívið á jørðini.

Frumlívsøld jarðar (Proterozoikum)

Frumøld jarðar (Arkaikum)

Urøld jarðar (Hadean)
Fornøld

(Paleozoikum)

Miðøld 
(Mesozoikum)

Nýøld
(Cenozoikum)

Fyri á leið 4 miiliardum árum síðan 
endaði tunga grótregnið á jørðina

Lívverur byrja at ljóssamevna
Fyri 3,5 milliardum árum síðan

Fyri 2,5 milliardum árum síðani er væl av 
oxygen í lofthavinum og nakað eftir hetta 

eru fyrstu kyknurnar við kjarna Eukaryota á jørðini

Fyri 1,5 milliardum árum síðani vórðu
fyrstu �eirkyknaðu verurnar á jørðini 

Kambriski bresturin byrjar fyri 
530 milliónum árum síðanm 

Ryggdýr

Menniskju Hominidae
Dinosaurar
Súgdýr
Landplantur
Dýr

Fleirkyknað lív

Kyknur við kjarnu

Kjarnaloysingar
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Í byrjanini er onki lív
Fyrstu nógvu milliónirnar av árum í jarðarsøguni, 
hevur ikki verið møguligt hjá lívi at taka seg upp. 
Jarðarskorpan hevur ikki verið harðnað, onki oxygen 
hevur verið í lofthavinum, og samanstoytir við smærri 
himmallikam hevur verið dagligur kostur. Vísindafólk 
halda enntá at ein av hesum samanstoytum er orsøkin 
til at jørðin hellir nakað og at ein máni fer at ferðast í 
ringrás kring jørðina. 
Við tíðini kølnaði jørðin og fekk eina harða jarðareskorpu. 
Ein kaldari hørð jarðarskorpa er ein fyritreyt fyri at vatn 
kan støðast á jarðaryvirflatanum. 

Kjarnaloysingar
Fyrsta vit higartil vita um lív á jørðini er fyri okkurt um 
3,8 milliardum árum síðani. Hetta eru ógvuliga einfaldar 
kyknur uttan kjarna, sum vit nevna kjarnaloysingar 
Prokaryota.  Onkrar av hesum upprunaligu 
kjarnaloysingunum brúktu ljóssamevning at skaffa sær 
orku, men uttan at kloyva vatn og lata oxygen í lofthavið. 

Stromatolittar eru tjúkk løg 
av bakterium botnsigi, ið 
hevur sett seg á yvirflatan á 
bakteriunum.
Til ber at finna stromatolittar, 
har sum onki annað livandi 
fær verið. Elstu stromatolittar 
eru meira enn 3,5 mia. ár. Í 
tílíkum stromatolittum hava 
granskarar funnið bakteriur, 
ið ljóssamevna, tó ikki við at 
kloyva vatn (H2O) men við at 
kloyva  hydrogensulfid (H2S).
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Kjarnaloysingar við førleika at ljóssamevna á tann hátt 
sum er vanligastur nú á døgum og sum hevur við sær 
at oxygen verður latið í atmosferuna, vita vit ikki neyvt 
nær koma á jørðina, men prógv um at nógv oxygen er í 

atmosferuni fyri 2,5 milliardum árum síðan 
finst í steini. Líknandi lívverur eru 

á jørðini framvegis og verða 
nevndar blágrønalgur - t.e. 
kjarnaloysingar, sum duga 
at ljóssamevna. Men í 
meir enn 1 milliard ár er 
alt lívið so einfalt, sum 
kjarnaloysingar eru.   

Kyknur við kjarnu
Kyknur ið hava eina kjarnu 
Eukaryota eru ikki á jørðini 

fyrr enn lívið hevur verið á 
jørðini 1,3 milliardir ár t.e fyri 

2,5 milliardum árum síðani. Og  
uppaftur longur tíð gongur til vit fáa 

størri fleirkyknaðar lívverur. Tað byrjar fyri 
1,5 milliardum árum síðani. Nógvar av hesum 

lívverunum eru ógvuliga einfaldar fleirkyknuverur 
uttan stórvegis sundurskiljing av kyknum í ymiskar 
vevnaðir. Nógvir av teimum bólkunum, ið vit  
bólka í ríkið frumverur protista, mennast í hesum 
tíðarskeiðnum. Tað eru m.a. stórtarabólkarnir reyðtarar, 
brúntarar og grøntarar. 

Trilobittar er ein undirbólkur 
av liðdýrum, sum hevur sama 

grunbygnað sum upprunaliðdýrini 
hava havt. Av tí at tey høvdu eina 
ytri beinagrind eins og krabbar og 
onnur liðdýr, eru teir ógvuliga væl- 

umboðaðir í steinrenningum.
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Djóraríkið
Ryggleys dýr
Eisini teir heilt einføldu djórabólkarnir dýrasvampar 
og holadýr mennast onkuntíð áðrenn Kambrium 
tíðarskeiðið sum byrjar fyri 580 milliónum árum síðani.  
Tað er ikki fyrr enn í tíðarskeiðnum Kambrium, 
at grundbygnaðurin í øllum teimum ryggleysu 
djórabólkunum mennist. Tíðarskeiðið verður eisini 
nevnt Kambrium bresturin tí brádliga eru so nógv ymisk 
dýr at finna sum steinrenningar í jarðfrøðiløgunum. 
Fyri 580 milliónum árum síðan vóru lívverurnar bara 
einfaldar í sínum bygnaði, men 80 milliónir ár seinni 
er grundbygnaðurin í øllum stórum lívverubólkum til 
staðar. Hetta tíðarskeiðið, har sum lívsins træ greinar  
seg út í allar ættir, endar brádliga fyri 480 milliónum 
árum síðani. Onkrir av teimum bólkunum av liðdýrum,  
sum eru ríkt umboðaðir í hesum tíðarkeiðnum doyggja 
út. 

Orð og hugtøk

Kykna
minsta sjálvstøðuga eind í livandi veru, 
einkyknudýr hevur bert eina kyknu; kyknurnar í 
kroppinum en. cell

Fylki
høvuðsflokkur í flokkingarskipanini av dýrum og 
plantum, verður í plantufrøðini nevnt division á 
enskum og í djórafrøðini phylum á enskum. 

Dýrasvampar Porifera

Holadýr Cnidaria

Tvey gróðrarløg (dibloblast) og radiæra symmetri  

Trý gróðrarløg (tribloblast) og bilaterala symmetri 

Sjóbjølgar tunicataMønudýr chordata

Urmuður verður muður Protostoma

Rimahválvdýr Ctenophora

Urmuður verður got deuterostoma

Tindadýr echinodermata

Uttan hamskifti Lophotrochozoa

Við hamskifti Ecdysozoa 

Liðdýr ArthropodaRundormar nematoda

Flatormar Plathyhelminthes

Mosadýr Bryozoa

Liðmaðkar AnnelidaLindýr Mollusca
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Dømi um hetta eru krabbalíknandi trilobittarnir 
og  høguslokkarnir í einari skel sum minnir um eitt 
veðrahorn. Teir nevna vit ammonittar. Onnur fylki 
menna seg víðari. Túsundbeinlíknandi liðdýr menna 
seg til eitt lív á landi har tey kunnu anda luft. Onkur 
av teimum menna seg víðari til slagríkasta bólk sum er 
til, nevniliga skordýrini. Í sjónum mennast krabbadýr  
og á landi mennast umframt skordýrini eisini spunarar, 
rundormar, liðormar, tindadýr, lindýr og vit kundu 
blivið við eru alt liðdýrabólkar, sum byrja sína menning 
í Kambrium tíðarskeiðnum. 

Mønudýr
Í einum av hesum bólkunum eru dýr, sum minna um 
nútíðar sjóbjølgar tunicata og  í  hesum bólkinum 
hava mønudýrini Chordata sín uppruna. Tað er longu 

Burðardygg 
menning 
 

Nýggjari tíð

Krit

Jura

Trias

Perm

Kol

Devon

Silur

Ordovisium

Kambrium

0

65

145

201

252

298

359

419

443

485

541

Lippu�aðra�skarTeina�aðra�skar

Súgdýr
Fuglar

Skriðdýr
Am�biur

Tindahávar

Brósk�skar

Bein�skar

Brynjuhávar

Kjálkaleysir �skar 

Blái �skurinToskur
Kalvi

Brosma
kombik

Hávar
Skøtur

Havmús

Súgállur
Súgari

Menningin av ryggdýrum frá 
súgarum og øðrum fiskasløgum 

uttan kjálkabein til allar fiskarnir í 
sjónum nú á døgum og eisini dýrini 

á landi við fýra beinum 
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í Kambrium tíðarskeiðnum at lívmenningin av fiskum 
byrjar. Tá er talan um eina rúgvu av fisakasløgum, sum 
hava mønu og rað úr bróski, men ongan skólt. 
Flestu bólkarnir av fiskum frá hesum tíðaskeiðnum 
doyggja út, men bólkarnir súgarar og súgállar eru 
framvegis á jørðini. 
Ikki fyrr enn í devon tíðarskeiðnum, sum er frá 419 
milliónum árum síðan til fyri 359 milliónum árum síðan, 
tekur menningin av bróskfiskum og beinfiskum dik á seg. 
Bróskfiskar eru øll hávasløgini og beinfiskar er restin. 
Áleiðini frá fiskum uttan kjálkabein mennist ein bólkur 
av hávum, nevndir brynjuhávar, sum doyr út í endanum 
av devon tíðarskeiðnum. Eisini á leiðini frá  bróskfiskum 
til beinfiskar er ein bólkur av hávum nevndir tindahávar, 
sum doyr út. Restin av fiskabólkunum sum mennast í 
devon tíðarskeiðnum hava onkur umboð í nútíðini. Ein 
bólkur av beinfiskum er sera vælumboðaður líka fram 
til perm tíðarskeiðið, sum tó ikki er so vælumboðaður 
á jørðini í nútíðini, og tað eru lippufjaðrafiskarnir.  Teir 
hava eina øðrvísi beinagrind enn teinafjaðrafiskar, 
og uggafjaðrarnir eru randaðir við vøddum. Hesir 
verða seinni upprunin til ryggdýrini á landi. Vit nevna 
ryggdýrini á landi ferføtur Tetrapoda. 

Orð og hugtøk

Móðurkaka
 Gagn í lívmóðrini sum fostrið fær føðslu 
 ígjøgnum, verður eisini nevnt fitilókur 
 en. placenta

lívmóður
 Yrkisgagn, sum fostrið hjá kvinnum og
 kvenndýrum mennist og búnast í
 en. Uterus

Burðardygg 
menning 
 

Eitt av menniongarstigunum frá 
fiski til ferfót, eru steinrunnin dýr 

nevnd Tiktaalik. Hesi og onnur 
líknandi dýr hava verið fjølment  

seint í devon tíðarskeiðnum. 
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Ferføtur
Heilt fra til byrjanina av Perm tíðarskeiðnum mennast 
ferføtur til rættiliga stór dýr. Ymisk menningarstig 
í broytingini frá sjódýri til landdýr finnast sum 
steinrenningar. Men tey flestu av hesum doyggja út. 
Núlivandi dýr, sum best umboða hetta menningarstigið 
eru froskar og salamandrur, sum eru saman í bólkinum 
amfibiur. Umframt fýra bein, so er ein tillaging til lívið 
á landi, at  leggja egg ella at verpa. Eggið er ein sekkur 
við fosturvætu (amnion), sum ungin mennist í til hann 
er fulførur til eitt lív á landi. Froskar og salamandrur 
hava onga fosturmenning í einum eggi, tí ungin livir í 
vatni. Men tað hevur restin av ferfótabólkunum, og tí 
kann ungin mennast í egginum, sum er lagt á landi, í 

Orð og hugtøk

Viki
Merkir innvik, viki, veggjarhola í dagligtalu; 
men er eisini eitt fakorð við líknandi týdningi. 
Tað er plássið ella starvið ein lívvera hevur í 
náttúruni. en. Niché

Ce
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250

65 milliónir ár síðani

Nútíð

Kreta

Jura

Trias

Pern

Kol

Devon

Silur

Ordovic

Kambrium

milliónir ár síðani

Ferføtur Tetrapoda

Amniota

Fuglar Aves

Súgdýr Mammalia

Synapsida

Súgdýr DiapsidaAnapsida

Skjaldbøkur
Archosauria

KrokodillurDinosaurar og fuglar

Nonarchosauria

Eðlur og slangur

Myndil lýsir menningina frá fer-
føtrum til skriðdýr, fuglar og súgdýr. 
Vit síggja eisini hvar víðagitnu 
dinosaurarnir eru á lívsins træi. 
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staðin fyri sjónum. Súgdýr verpa nú ikki nakað egg; 
men amnion, sum er fosturvætan, er varðveidd inni 
í lívmóðurini og í staðin fyri blommuna er komin ein 
nalvastrongur og ein móðurkaka. Umframt súgdýrini, 
eru dinosaurar, fuglar, skriðdýr og skjaldbøkur eisini 
amniotar. Í endanum á Perm tíðarskeiðnum doyr stórur 
partur av øllum sløgunum á jørðini út. Mett verður at 
96 % av sløgunum í sjónum doyggja út og 70 % av 

Anapsida

Synapsida

Diapsida

sløgunum á landi. Nógv ymisk ástøði eru um orsøkina 
til at so nógv sløg doyggja út. Men í tíðarskeiðnum eftir 
hetta, sum er Trias og Jura og Kreta tíðarskeiðið mennast 
amniotar almikið, til skjaldbøkur, krokodillur, eðlur, 
súgdýr og ikki minst dinosaurar, sum høvdu sína stóru 
tíð á jørðini í jura tíðarskeiðnum. Dinosaurarnir doyggja 
út fyri 65 milliónum árum síðani. Nógv bendir á, at 
grundbygnaðurin á nógvum av súgdýrabólkunum er til 
staðar longu í mesozoikum tíðini. Men tá ið dinosaurarnir 
doyggja út,  verða nógvir vikar í náttúruhúsarhaldinum 
tómir, og júst hetta eru fyritreytirnar fyri menningini 
av alskyns stórum og smáum súgdýrum. Tað er eitt 
sindur skeivt at siga, at allir dinosaurarnir doyðu út fyri 
65 milliónum árum síðani, tí at ein bólkur á somu grein 
sum dinosaurarnir doyr ikki út, og tað eru fuglarnir. 

Endurgjørd Tyrannosaurus rex 
beinagrind. Hendan verður sýnd 
fram á Carnegie náttúrugripasavni 
í Pittsburgh. 
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Ein av eginleikunum sum er felags fyri bæði súgdýr og 
dinosaurar, men ikki fyri uppruna ferføturnar og fleiri 
av skriðdýrabólkunum í nútíðini er mjadnabygnaðurin, 
sum hjá dinosaurum og súgdýrum ger, at beinini koma 
inn undir kroppin. Eitt annað sum verður nýtt at bólka 
ferfótabólkar eftir er skólturin og holini í honum.   

Súgdýr
Um vit eina løtu síggja burtur frá plantum, soppum 
og skordýrum, so er ein bólkur av dýrum ógvuliga 
eyðsýniligur á jørðini seinastu 65 milliónir árini, og 
tað eru súgdýrini. Sum sagt, so er grundbygnaðurin á 
nógvum súgdýrabólkum til staðar longu í mesozoikum. 
Men felags fyri flestu súgdýr er, at tey hava feld, geva 
unganum mjólk úr bróstum og so hava tey javnan 
kropshita umframt eitt hjarta við fýra rúmum. Tann 
núlivandi súgdýrabólkurin við flestu upprunaligu 
eginleikunum er nevdýrið Plathypus. Nevdýrið  leggur 
egg, hevur feld og gevur bróst. Eitt dýr sum hevur givið 
vísindafólkum nógv høvuðbrýggj skilst. 
Nevdýrið er eitt av fimm sløgum í sama bólki. Tey liva 
í   Eysturaustrilia, og eru einastu núlivandi umboð úr 
einum bólki har flestu sløgini eru útdeyð. 

Nevdýrið Ornithorhynchus anati-
nus svimur í Broken river í Eystu-
raustralia. 
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Tíðliga í súgdýramenningini og orsakað av 
meginlandarákinum sum skræðir stóra meginlandi 
sundur fer súgdúramenningin í tvey. Súgfýr við 
móðurkaku Eutheria og súgdýr við posa ella pungi 
Marsupialia. Menningin av øllum posadýrabólkunum 
fer fram í Australia og Suðuramerika meðan restin av 
súgdýrunum mennist í restini av heiminum. Av tí at 

Lívmenning av kleyv

Lívmenning av hógv

Nevdýrið

Posadýr Marsupialia

Kenguru o. a.

Súgdýr við móðurkaku Eutheria

Fílur Sjókúgv

Kleyvdýr og hvalur      Hógvdýr

Ránsdýr

Primatar Gnagarar

somu vikar og búøki allarhelst eru til bæði posadýrini og 
súgdýrini við móðurkaku er ein eyðsýniligur líkskapur 
ímillum posadýrabólkar og súgdýrabólkar.   
Hvussu súgdýrini við móðurkaku verða bólkaði er 
rættiliga ymiskt alt eftir um bólkingin byggir á DNA 
samanberingar ella samanberingar av kropsbygnaði. 
Vit fara at halda okkum til træi sum byggir á DNA 
samanberingar í hesari bókini. Fyrsta greini sum sprettir 
úr træbulinum er greini við fílum, sjókúgv og øðrum 
minni kendum dýrum. Næsta greinin sum sprettir úr 
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træbulinum er jagldýr Xenartha ella tannloysingar 
kunnu vit eisini siga. Í hesum bólkinum kenna vit best 
beltidýrið, dovindýrið og meyruslúkaran. Eftir hetta 
fer  greinin í tvíningar. Á aðrari greinini eru primatar 
og gnagarar Rodentia og ránsdýrini Carnivora og á 
hinari greinini eru øll hógv og kleyvdýrini Ungulates  
Carnivora. Við kleyvum hava vit húsdýrini seyð og neyt 
og eina ørgrynnu av villum sløgum. Eisini hvalur hoyrir 
til hendan bólkin. Við hógv kenna vit best rossið. Men 
eisini næshorn hevur hógv og so er tama rossið nærskylt 
við tapirin. Ránsdýrabólkarnir eru kettur, úlvar, hundar, 
bjarnir og kópar.  
Slagríkasti súgdýrabólkurin er gnagarar. Men tann mest 
áhugaverdi, um vit eru áhugaði í, at fylgja lívmenningini 
fram ímóti okkum sjálvum, er primatar. Tað er longu 
tíðliga í  súgdýramenningini at primatar skilja seg frá 
restini av súgdýrunum. 

Granskarar hildu upprunaliga, at 
áarossið var nær skilt við grísar. 
Nýggir mátar at kanna skyldskap 
hava tó víst, at nærmas í ætt 
við áaross eru hvalir. Ein felags 
ættfaðir hjá teimum hevur verið 
eitthvørt uppruna kleyvdýr.  
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Nútíðarprimatar við flestum upprunaeginleikum eru 
lemurarnir, ið einans eru á Madagaskar oynni og 
einstakir aðrir bólkar. Felagsheitið fyri allar hesar 
bólkarnar er hálvapur. Uppí veruligu apurnar eru at 
roknað, spøkilsisapur, vestanapur sum einans eru í 
Suður og Miðamerika og eystanapur, sum eru í Afrika 
og Asia.  Øll primatasløg liva í t r o p u n u m 
ella nær við tropurnar. Tó hava 
fleiri av menniskjasløgunum 
havt eina víðari útbreiðslu, og 
nútíðarmenniskja er stórt sæð 
allastaðni á klótuni. Í eystan apu 
bólkinum sprettir tann greini sum 
menniskjaapurnar eru á. Vit rokna 
vanliga gibbonapuna, orangutangina, 
gorillaapuna, sjimpansur og menniskju 
uppí menniskjaapurnar.  
Fyrstu prógv um eina apu, sum 
hevur ein blanding av eginleikum, 
sum einans menniskju hava, og 
apueginleikum annars, eru beinagrindir 
úr slektini Australopethicus. Tað er 
í tíðarskeiðnum frá 4 milliónum árum 
síðani og fram til   fyri 2 milliónum 
árum síðani at Australophithecus 
eru á í Afrika. Hesar apurnar hava 
føtur sum vit, men ikki størri heila 
enn ein sjimpansa. Ímillum hesi 
apusløgini er slektin Homo  ment. 
Fyrsta slagið er Homo habilis. Og 
her byrjar so ein fantastisk 
søga um menningina fram 
ímóti nútíðarmenniskjanum. 
Hon er tó ikki so avgerandi 
fyri okkum nú vit royna, 
at skapa okkum eitt yvirlit 
yvir meginrák í allari 
lívmenningini á jørðini. Tá 
ið vit byrjaðu okkara 
náttúrusøgu, byrjaðu 
vit við at tosa um 
fleirkyknudýr, so valdu 
vit at fara úteftir einari 
grein á lívsins træi, 
men har vóru 
eisini aðrar 
greinar.

Øll nútíðar Spøkilsisapusløg 
liva í oyggjahavinum í Suður 
eysturasia. Áðrenn Eysta-
napurnar breiddu seg úr Afrika, 

hava spøkilsisapurnar  allar-
helst liva meira 

víða um.  
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Frumverur, plantur, soppar og lívsringrásir
Sum sagt, so mentist kyknan uttan kjarnu fyri 2,5 
milliardum árum síðani. Um vit taka allar lívverur, 
sum annaðhvørt eru ein kykna við kjarnu, ella eru 
fleirkyknaðar og gjørdar úr kyknum við kjarnu, so 
kunnu tær býtast í 4 ríki. Teir bólkarnir við flestu 
upprunaeginleikum, og sum onkurvegnað ikki passa í 
ríkini dýr Animalia, plantur Plantae og soppar Fungi, 
verða vanliga bólkaðir í ríkið Frumverur Protista. 
Í hesum ríkinum eru einkyknudýrini, slímsoppar, 
einkyknualgur og stóru fleirkyknaðu algurnar sum vit 
nevna stórtarar (Macroalgae). 
Um vit hyggja at algu og tarabólkunum, so hava 
lívverurnar í hesum bólkum tað felagseyðkenni, 
at  tær duga at ljóssamevna. Smáar algur, ið sveima 
uppi í sjónum, hava stóran týdning, tí tær eru 
havsins grasplenur. Tær eru fyrsta lið í teimum stóru 
føðiketunum, sum enda við sjófugli, fiski og hvali. 
Inni við strendurnar eru størri fleirkyknaðar algur, 
sum eisini ljóssamevna. Tað eru stórtararnir. Hóast 
teir kunnu gerast rættiliga stórir, so er vevnaðurin í 
teimum ógvuliga einfaldur. Granskarar meta, at fyrstu 
eukaryotarnir vóru einlitnir (haploid). Tað merkir, at 
teir bert høvdu ein arvastrong í sínum kyknum - ikki 
tveir, sum vit hava í okkara kyknum. Okkara kyknur eru 
tvílitnar (diploid). Við kynjaðu nøringini er brádliga ein 
kykna við tveimum arvastreingjum og harvið tveimum 
settum av ílegum. Tá ið samanrenning ímillum tvær 
einlitnar kyknur hevur verið, so er ein okakykna (zygota) 
skapt. Í flestu førum hevur tað allarhelst verið so, at 
okakyknan hevur býtt seg sundur aftur beinanvegin við 
eini sundurbýting av arvastronginum eisini. Tað nevna 
vit kynskyknubýting (Meiosis). Um nú lívsringrásin 
hjá einum slagi er so, at fleirkyknuveran er einlitin, so 
nevna vit fleirkyknuveruna kynliðurin (Gametophyt). 
Kynliðir framleiða so kynskyknir, sum renna saman 
við kynskyknu hjá aðrari lívveru. So skapast ein 
okakykna. Um hendan beinanvegin býtir seg sundur í 
einlitin grókorn, er talan um tað slagið av lívsringrás 
sum nevnist zygotisk meiosa. Nakrir algubólkar og 
alt sopparíkið hava hetta slagið av lívsringrás. Um 
nú tann tvílitna okakyknan byrjar at býta seg sundur 
í vakstrarbýting og endar sum tvílitin fleirkyknuvera 
(Sporophyt), sum síðani ger kynskyknur sum renna 

Orð og hugtøk

Alga
 flokkur av frumverum sum t.d. tari og smærri
 einkyknualgur í plantuætinum 
 en. algae

Grókorn
 kykna el. fræ á blómuleysari urt ið losnar frá 
 móðurplantuni og verður til nýggja lívveru 
 en. spore

Kynskykna
 Kykna í rennur saman við aðrari kynskyknu í
 gitnaði. en. Gamete

Kisilalgur Bacillariophyta eru 
vanligastu algur í plantuætinum.  
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saman í gitnaði, so er talan um lívsringrás av slagnum 
gametisk meiosa. Hesa lívsringrás hava øll dýrini, og 
onkrir tarabólkar sum t.d. allir bløðrutararnir. Síðsta 
slagið av lívsringrás er, tá ið tvey fleirkyknað ættarlið 
eru í lívsringrásini. Eitt tvílitið ættarlið og eitt einlitið. 
Kynliðurin ger kynskyknir (Gamete), sum renna saman 
í gitnaði, og hitt ættarliðið, sum nevnist gróðurliðurin 
og er tvílitið, ger grókorn (Spore). Hesa lívsringrás hava 
fleiri tarabólkar. Onkrir av reyðtarabólkunum hava enntá 
tvey tvílitin ættarlið tvs., at har eru trý ymisk ættarlið. 
Mosar, leggstreingjagróplantur og allar fræplanturnar 
hava eisini tvey ættarlið, men gongdin í lívmenningini 
er tann, at kynliðurin verður minni og minni meðan 
leikluturin hjá gróðurliðinum verður tann avgerandi. 
Hjá  mosunum er kynliðurin tann grøna plantan meðan 
kynliðurin hjá fræplantunum einans er fræhvítin.
     

Seyðatari Pelvetica canaliculata er 
ein av bløðrutarunum. Bløðrutararnir 
hava zygotiska meiosu eins og dýrini  

n
Gitnaður

Kynskyknubýting

2n

n
Gitnaður

Kynskyknubýting

2n

n
Gitnaður

Kynskyknubýting

2n
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Frumverurnar
Tað er í tíðarskeiðnum frá 2 milliardum árum síðani 
og fram til fyri einari milliard árum síðani at einfaldi 
grundbygnaðurin hjá flestu frumverabólkunum mennist. 
Onkrar frumverur varðveita eitt einkyknulív meðan 
aðrar mennast til ymisk sløg av ógvuliga einfaldum 
fleirkyknuverum. Onkrar frumverur skaffa sær sum sagt 
føði við at ljóssamevna meðan aðrar mugu eta føðina 
tí tey ongi kyknugøgn við litkornum hava. Sjálvandi 
vita vit nú, at á tveimum av greinunum sum spretta av 
lívsins træi í hesum tíðarskeiðnum, mennast nógv meira 
samansettar lívverur. Tann eina greinin umfatar dýr 
Animalia, sum vit longu hava viðgørt og  soppar Fungi, 
sum vit ikki hava viðgjørt enn, og hin greinin umfatar 
grøntarar og plantur. Men í hesum tíðarskeiðnum mennist 
so nógv annað, sum kanska ikki kan tykjast at hava havt 
so stóra framgongd í bygnaðarligum kompleksiteti; men 
tó er vælumboðað á jørðini.

Ferpískarar Tetramastigophora

Kinetoplastida Eygaalgur Euglenoida

Tu�udýr Ciliata
Foyrualgur Dino�agellata

Apicomplexa

Svartaspilla o. a. Oomycetes

Kisilalgur BacillariophytaBrúntarar Phaeophyta

Reyðtarar Rhodophyta

Skaploysingar Amoeba

Slímsoppar Myxomycetes

Soppar FungiDýr Animalia

Grøntarar Chlorophyta
Plantur Plantae

Orð og hugtøk

Sníkur
 lívvera,  sum livir í el. á aðrari lívveru, og kan 
 vera meir og minni skaðilig fyri vertin. Verður
 eisini nevnt snultari en. Parasite.  
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Týdningurin hesar líverurnar hava á jørðini í dag er 
ógvuliga ymiskur. Og tað verður alt ov mikið at taka alt 
fram her; men vit kunnu taka nøkur dømi. Tær einkyknaðu 
frumverurnar, sum ljóssamevna, eru allar ógvuliga 
týðandi frumframleiðarar, tí tær liva sum plantuæti, 
og eru tí fyrsti liður í føðiketum í sjógvi og vatni. Her 
kunnu nevnast kisilagur, eygaalgur, foyrualgur og onkur 
grøntarasløg sum serliga eru æti í vatni. Vit kenna kanska 
sjúkuna svartaspilla, sum var orsøk til hungursneyð í 
Írlandi frá 1845 til 1852.  Umframt plantusjúkur, so eru 
rættiliga nógvar av einkyknufrumverunum sníkar. Og so 
mugu vit ikki gloyma tær mest eyðsýniligu frumverurnar 
sum vit nevna tarar. Teir kunnu verða fleiri metur til 
hæddar, og mynda heilar vistskipanir í taraskógum.

Mynd, ið James Mahony teknaði í 1847 
til blaðið illustrated London news, fyri 
at lýsa vanlukkuligu støðuna í Írlandi, 

har 1 millión Írar doyðu í hungri, tí eplini 
vórðu rakt av svartaspilluni.  

Blað á eplaplantu við svartaspillu  

Epli við svartaspillu  

Plantuæti í sjónum. Á myndini síggjast 
bæði foyrualgur og kisilalgur  
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Tarar
Tá ið vit tosa um stórtarar, so eru tað 3 fylki, ið vit tosað 
um. Tað eru brúntarar, reyðtarar og grøntarar. Tað sum 
er høvuðsmunurin á teimum er liturin. Men tá ið tað 
er sagt, so eru sjálvandi eisini nógvir aðrir rættiliga 
grundleggjandi munir. 

Men lat okkum hyggja at reyðtara fyrst. Reyðtarar hava 
umframt klorofyl a eisini onnur litkorn nevnd fykobilinir. 
Tað eru fykobilinini, ið geva reyðtarunum sín eyðkenda 
lit. Fykobilinini eru ískoytislitkorn, og ikki beinleiðis 
knýtt at ljósamevningini; men hjálpa taranum at savna 
saman ljósorku og lata síðani orkuna til klorofyl a, sum 
so letur orkuna til prosessirnar í ljóssamevningini. Tey 
reyðu litkornini taka í seg nakað øðrvísi ljós enn tey 
grønu. Tað hevur við sær, at reyðtarar kunnu ljóssamevna 
á djúpari sjógvi enn grøn- og brúntararnir. Tí vaksa teir 
flestu reyðtararnir eisini undir fjørubeltinum.  Ymiska 

Gitnaður

Einlitin kynliður (Gametofyt)

Gróhúsi (Carposporangium)

Egg

Sáð

Grókorn (tvílitið)

Grókorn einlitið

Kynskyknubýting

Tvílitin gróðurliður (sporofyt)

n
2n

Purpurhinna Porphyra umbilicalis 
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Orð og hugtøk

litornsamansetingin hjá tarabólkunum er meginorsøkin 
til, at taravøksturin í fjøruni er í beltum. 
Lívsringrásin hjá reyðtarum er ein lívsringrás við skifti 
ímillum eitt einlitið (haploid) ættarlið og tvey tvílitin 
(diploid) ættarlið. Stórtarin í fjøruni er einlitin. Í honum 
eru serligar kyknur, sum verða til annaðhvørt sáð ella 
egg. Sáðkyknurnar svimja ikki; men tað eru øgiliga 
nógvar, so líkindini at raka eitt egg eru til staðar. Eggið 
verður sitandi á einlitna taranum aftaná gitnaðin. Nú 
býtir tvilitna eggið seg sundur nakrar ferðir og verður 
til ein gróhúsa (carposporangium) á móðurplantuni, 
og úr gróhúsanum koma grókorn (Carposporar), ið 
fella á botn, og verða til ein greinaðan vøkstur á botni 
ella festur í skeljar. Á hesum greinaða vøkstrinum fer 
kynskyknubýting fram, sum gevur einlitin grókorn. 
Hesi vaksa upp til ein nýggjan tara sum vit kenna 
hann í fjøruni. Sløg úr purpurhinnuslektini hava verið 
gagnýtt sum mannaføði í Asiu í øldir; men ikki fyrr enn 

Mastocarpus stellatus, líkist nógv 
karragentara Chondrus crispus, men 
han hevur sjónligar vørtur á greinum 

sínum. 

Orð og hugtøk

Litkorn
 evni í vevnaði el. kyknum á lívverum, ið
 avgera litin, tað grøna litevnið í plantum
 kallast blaðgrøni (en. Chlorophyl) verður
 eisini nevnt litevni en. pigment

Kynskyknubýting  
 Kyknubýting, sum verður til kynskyknur 
 oftast egg og sáð. Kromosomini verða
 helvtarbýtt í dóttirkyknurnar. en. Meiosis

Gitnaður
 tað at ein verður gitin (í móðurlívi hjá 
 súgdýrum). Gitnaðurin kemur í lag, tá ið
 sáðið hittir eggið ella tá tvær eins kynskyknur
 renna saman og tvey sett av kromosomum
 eru í kyknuni. en. Fertilisation
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granskarar funnu greinaða gróðurliðin í einari skel, bar 
til at ala taran nógv lættari. Tað er hesin tarin sum er 
vundin rundan um sushi rullur.  
Brúntarar hava umframt chlorophyll a og c onnur litkorn 
nevnd fukosantinir. Tey geva taranum sín eyðkenda 
brúna lit. Brúntarar eru ógvuliga eyðsýniligir í fjøruni. 
Flestu teirra hava festi ímillum flóð og fjøru. Tarablað 
og tonglatari myndað heilar taraskógir á brimplássum 
meðan bløðrutarasløgini eru meira eyðsýnilig á 
kyrruplássum. Bløðrutarasløgini hava eina lívsringrás 
við tvíltnum fleirkyknaðum tarum, sum á kynsgøgnum 
sínum gera sáð og egg. Eftir hetta er gitnaður, og 

2n

n

Kynskyknubýting

Gitnaður

Egg

Sáð

Kvenn kynsgøgn

Kall kynsgøg

Orð og hugtøk

Tøðurík
 Tað at mikið av taðevnum eru. Tøðurík vøtn 
 hava ein eyðkendan gróður. en Eutrophication 



23

Náttúrugrundarlagið

2n

n

Kynskyknubýting

Gitnaður

Egg

Sáð

Kvenn kynsgøgn

Kall kynsgøg

okakyknan kan gerast upphav til ein nýggjan tara tá ið 
hon festir seg á botn. Blaðtarar, sum tonglatari, tarablað 
og sukurtari hava eina lívsringrás við einum skifti 
ímillum eitt tvílitið (diploid) ættarlið og eitt einlitið 
ættarlið. Brúntarar liva næstan útilokandi í sjónum, ikki 
í vøtnum og áum ella uppi á landi. 
Hyggja vit at grøntarunum, so eru bæði einkyknaðir og 
fleirkyknaðir grøntarar. Og grøntarar liva bæði í vøtnum, 
áum, sjógvi og uppi á landi. Teir hava somu samanseting 
av litkornum sum landplantur. Grøntararnir í sjógvi 
og fjøru hoyra til flokkin Ulvophyceae. Einkyknusløg 
sum sum Volvox og Chlamydomonas  liva í tøðuríkum 
vøtnum.

Grøntarin Volvox. Kyknurnar í 
volvox eru í eini kúlu, við kúlum 

inni í. Onkrar av kúlunum inni eru 
úrslit av kynjaðari nøring meðan 

aðrar eru úrslit av ókynjaðari 
nøring

Chlamydomonas

Bólatari Ascophyllum nodosum  er ein 
brúntari sum hevyr tað best á kyrru-
plássum. à summum kyrruplássum kan 
hann vaksa í mongd.
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Lívsringræsinar í ymsu flokkunum av grønalgum eru 
heldur ymiskar. Tó hava grøntararnir í sjónum eina 
lívscyklus sum við tveimum ættarliðum. Hóast tað 
eina ættarliðið er einlitið meðan hitt er tvílitið, so eru 
fleirkyknaðu ættarliðini eins fyri eyganum. Kynliðurin  
framleiðir kynskyknur, og gróðurliðurin framleiðir 
grókorn. Tann eini flokkurin av grøntarum er serliga 
spennandi, tá ið vit hugsað um ættfedrar hjá landplantum, 
og tað eru kransnálatararnir Charophyceae.    

Hóast okkurt einstakt slag  av kransnálatara er funnið í 
sjógvi og ósavatni, so eru nógv tey flestu sløgini í vatni. 
Teir hava somu litkorn sum planturnar á landi, og teir 

Kynliður (Gametophyt)

Kynskyknur (Gamet)

Oki (Zygota)

Gitnaður 

Spíran

Gróðurliður (Sporohyt)

Spíran

n
2n

Kynskyknubýting (Meiosa)

Grókorn (sporar)

Orð og hugtøk

Flokkur
deild av plantum el. dýrum, hvørt fylki verður 
skipað í flokkar og hvør flokkur í hópar en. 
classis



25

Náttúrugrundarlagið

Chlorophyll

a b

c

Phycoerythrobilin

Fucoxanthin

Reyðtarar     Chlorofyll a og phycobilinir

Brúntarar      Chlorophyll a, c og fucoxanthin

Grøntarar     Chlorophyll a og b

Plantur         Chlorophyll a og b

hava eitt skifti ímillum ættarlið. Gróðurliðurin er tó 
ógvuliga lítið eyðsýniligur. Kransnálatarin er kynliðurin, 
og á honum verða egg og sáð framleitt. Aftaná gitnaðin 
er ein okakykna, við nøkrum kyknum rundanum, og 
hetta er gróðurliðurin. Okakyknan býtir seg nevniliga 
sundur  aftur í kynskyknubýting til grókorn, sum vaksa 
upp til ein nýggjan einlitnan kransnálatara. Í Føroyum 
vaksa kransnálatararnir saman við øðrum botnfestum 
plantum niður á 5 metra dýpi. Ímillum 5 og 10 metra 
dýpi er kransnálatararnir einastu planturnar. Ein sera 
forkunnugur kransnálatari varð funnin á Sandsvatni í 
samband við kanningar av vøtnunum í Føroyum í 2000. 
Tarin er ein av fáu kransnálatarunum sum liva í ósavatni, 
og júst hesin tarin Tolypella nidifica hevur einans 15 
vakstrarstøð á norðaru jarðarhálvu.

Chara fragilis



26

Náttúrugrundarlagið

Planturíkið
Mosar
Mitt á leiðini ímillum tarar og landplantur hava vit 
mosar. Tað, sum vit á gerandismáli nevna mosar er tó 
nógv ymiskt. Tað eru trý fylki,  leyvmosar Hepatophyta, 
hornmosar anthocerophyta og blaðmosar Bryophyta.      
Mosar eru ógvuliga eyðsýniligir á jørðini. Í tropiskari 
regnskóð eru teir allastaðni, og framvið áarbakkum 
og vøtnum eru teir ofta í mongd. Um vit koma longur 
norð  og suður í kaldari umhvørvi, so eru mosar eisini í 
mongd omanfyri skógarøkini.  Í Føroyum kenna vit best 
mosar úr myrkum gjáum sum venda í ein landnyrðing  

KallkynsliðurKvennkynsliður

Gitnaður
Sáð

Egg

Gemmaskál

n

2n

Kynskyknubýting

Leyv á leyvmosa við 
gemmaskálum.
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uttan vesturskin. Men eisini graslíðirnar hava mosar sum 
ein stóran part av gróðrinum, og koma vit uppá hægstu 
fjallatindar, so gerst grámosin Racomitrium lanuginosum  
ráðandi. Sum tilfeingi hava mosar eisini havt stóran 
týdning nógvastaðni. Mosar úr sphagnum flokkinum 
eru meginsløg í mýrilendum. Í longri tíðarskeið gerast 
mýrilendi til mógv tí tað er súrt, og onki oxygen sleppur 
til, í tílíkum umstøðum verður lívrunnið carbon ikki 
niðurbrotið. Við tíðini verður samantrýsti mosin til 
mógv. Tá ið mógvurin verður skorin verður hann torv 
og torv hevur verið ein týðandi orkukelda  í Føroyum og 
aðrastaðni við. Lívsringrásin hjá leyvmosum er  eyðkend 
við, at tað er kynliðurin, sum er leyvið. Á leyvinum eru 
smáar skálir við vevnaðarpettum nevndar gemmaskálir. 
Tá ið vatn spruttar á leyvið, fara vevnaðarklumparnir úr 
skálini og kunnu festa seg sum nýtt leyv onkra aðrastaðni. 
Hendan nøringin er ókynjað. Burturúr leyvinum vaksa 
eisini kall- og kvennkynsgøgn. Tað er ein leggur við eini 
stjørnu ovast. Á kallkynsgøgnunum sita kallkynsgøgn 
og framleiða sáð og á kvennkynsgøgnunum eru egg á 
undirsíðuni av stjørnuni. Bæði leyv og blaðmosar eru 
ógvuliga tengdir at vatni, og fyri at sáð skal sleppa at 
einum eggi, so má vatn til. Sáðið kann so svimja ómóti 
egginum so gitnaður kann henda. 

Orð og hugtøk

Regnskóg
 tættvaksin skógur á regnmiklum økjum í 
 hitabeltislondum  en. tropical rainforest

Grøna túvan á steininum er 
kynliðurin á einum blaðmosa. 
Leggurin uppúr kynliðinum og 

gróhúsin í endanum er gróðurliður
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Fyrstu ættfedrar til landplantur eru okkurt,
 sum líkist nútíð kransnálatarum Charophyceae

Leggstreingir

Fræ

Leyvmosar Blaðmosar Javnar Trøllakampar Bjølluvísur Berfræðingar Hulfræðingar
Hepatophyta Bryophyta Lycophyta Pteridophyta Sphenophyta Gymnospermae Angiospermae
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Gitnaður
Kallkynsliður

Kvennkynsliður

Kynskyknubýting

Grókorn

Egg

Sáð
Gróðurliður (Sporofyt) 2n

  n Kynliður (Gametofyt) 

Plantur við leggstreingjum
Ein av týdningarmiklu tillagingunum til eitt plantulív 
á landi er, leggstreingir. Um ein stór fleirkykna lívvera, 
sum skal ljóssamevna í sínum grønu blaðkyknum, skal 
liva uppreist á landi, so má hon kunna taka vatn upp úr 
jørðini og flyta tað upp í gjøgnum leggin og runt í allari 
plantuni. Tað gera allar leggstreingjaplantur ígjøgnum 
leggstreingir. Allar leggstreingjaplantur hava tvey sløg av 
leggstreingjum vatnræsir (xylem) og saftræsir (phloem).  
Um talan er um plantur, uttan  viðarvøkstur, so eru bert  
uppruna vatnræsir og saftræsir í allari plantuni. Um 
talan hinvegin er um plantu við viðarvøkstri, so legst 
eitt lag afturat hvørt ár. Tá er eitt millumvakstrarhold. 
Úr millumvakstrarholdinum vaksa saftræsir úteftir og 
vatnræsir inneftir. Vatnræsirnar eru deyður vevnaður, 

Lyngjavni Lycopodium annotium var 
ikki sæddur í Føroyum síðan 1903, tá ið 
plantufrøðingar aftur funnu hann í eina 

gjógv í Sundalagnum í 2007
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kyknuveggirnir hava í sær evnið lignin, sum ger ræsirnar 
stinnar og vælegnaðar, at standa ímóti osmotiska 
trýstinum. Uttast er altíð eitt lag av yvirflatavevnaði 
og innast er  mergur. Vatnræsir flyta vatn og taðevni 
úr moldini og runt til allar plantukyknurnar meðan 
saftrærirnar flyta sukur og onnur føðsluevni, sum  bløðini 
hava framleitt, niður í røturnar. Aftrat hesum kunnu vit 
siga at allar leggstreingjaplanturnar hava gróðurliðin 
sum ráðandi partin av lívsringrásini. Nú er kynliðurin 
minkaður burtur í ein lítlan forgróður. Úr honum veksur 
so gróðurliðurin sum er plantan . Hjá fræplantunum 
er forgróðurin heilt minkaður burtur, og einasta sum 
nú er eftir av kynliðinum er fræhvítin. Um vit taka 
fræplanturnar burturúr  bólkinum leggstreingjaplantur, 
so hava vit leggstreingjagróplanturnar eftir. Umframt 
onkran útdeyðan bólk, so er talan um javnar, 
trøllakampar og bjølluvísur.  Uppí bólkin við javnum 
kunnu vit so eisini roknað oknagras og mosajavna.  
Javnarnir eru tær núlivandi  leggstreingjaplanturnar 

Orð og hugtøk
 
Kyknuveggur
Veggur rundanum kyknuhinnuna í plantu-, 
tara, bakteriu- og soppakyknum. Er gjørdur 
úr ymsum kolvætum sum cellulosa í plantum 
og chitin í soppum. en. Cell wall 

Fínur klettakampur Cystopteris fragilis

Leggurin á einum javna undir 
sjóneykuni. Leggstreingir síggjast týðiliga 

sum saftræsir og vatnræsir.
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sum minna mest um upprunaleggstreingjaplantur. elstu 
steinrenningar av plantum úr hesum bólkinum eru 410 
milliónir ára gamlar.   Næst at spretta úr greinini við 
leggstreingjaplantumn eru trøllakampar. Tað eru ein 
ørgrynna av trøllakampasløgum á jørðini.  11.000 sløg 
í heiminum  og 14 sløg í Føroyum. Nógv tey flestu 
sløgini av trøllakampum liva í tropunum. Tað er serliga í 
koltíðarskeiðnum at trøllakampar mennast.  Nakað seinni 
síggja vit tær elstu steinrenningarnar av bjølluvísum. 
Tað er í permtíðarskeiðnum at bjølluvísurnar fjølgast 
á jørðini.   Sum kunnugt endar permtíðarskeiðið við 
at meginparturin av sløgunum á jørðini doyggja út. Tí 
kunnu vísindafólk koyra øll núlivandi bjølluvísasløg í 
eina slekt. Tað eru 15 sløg í heiminum og 7 av teimum 
eru í Føroyum.  

Fræ
Næstu týdningarmiklu stigini í menningini av 
landplantum er blómurnar og fræi. Fræi er eitt 
plantufostur, í einum fræhylki. Ein egglega við einum 
eggi verður eftir gitnaðin til eitt hylki, og tað sum, er 
eftir av kynliðinum í lívsringrásini hjá plantum verður 
verandi í hylkinum sum ein frægoymsla við føðslu. 
Gitnað eggið verður til eitt plantufostur. Hetta má 
hava verið ein veldigur fyrimunum í lívmenningini 

n

2n
Gitnaður

Meiosa

Sáð

Egg

Grókorn

Kynliður (forgróður)

Gróðurliður

Mýribjølluvísa 
Equisetum palustris

Lítil mosajavni 
Selaginella selaginoides
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hjá hesum plantum, tí berfræðingabólkurin og serliga 
hulfræðingabólkurin er vorðin alt meira ráðandi 
plantubólkur á jørðini seinastu 200 milliónir árini. Sáðið 
svimur yvir í kvinnuligu kynsgøgnini frá einum kynliðið 
til ein annan hjá leggstreingjagróplantunum.   Spjaðingin 
av plantunum er við grókornum, sum eru í gróhúsum 
á gróðurliðinum.  Um vit nú skulu samanbera við 
blómuplanturnar so hava tær ongan forgróður meira, og 
øll kynjaða nøringin er flutt upp í blómuna. Avbjóðingin 
er nú at fáa sáð og egg saman. Blómuplantur hava ment 
ymiskar framferðarhættir til hetta. Annaðhvørt eru 
blómur, ið lætt kunnu lata stórar nøgdir av sáðkornum í 
luftina. Sáðkornini ferðast so við vindinum til tey verða 
fanga av einum sáðfangi á aðrari plantu. Hjá øðrum 
plantusløgum er ein litføgur blóma, og kanska okkurt 

n

2n
Gitnaður

Meiosa

Sáð

Egg

Grókorn

Kynliður (forgróður)

Gróðurliður

n
2n

KrúnublaðBikarblað

Sáðberi

Egglega

Sáðkorn

Egg

Kynskyknubýting

Gitnaður

Fostur

Fræhvíti

Fræi á hagasólju ferðast við vindi 
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søtt í blómuni, at draga skordýr at sær. Tá ið eitt skordýr 
vitjar eina blómu, kemur plantusáð á skordýrið, og tá ið 
skordýrið so setur seg á næstu blómuna, fer dustingin 
fram. 
Aftaná gitnaðin er avbjóðingin at spjaða fræi so víða sum 
til ber. Leggstreingjagróplanturnar høvdu grókornini til 
hetta, men tað sum plantan skal spjaða er eitt fræ. Hetta 
gera plantur á ymiskan hátt. Ofta mennist egglegan og 
í summum førum blómubotnurin við, til eina leskiliga 
frukt uttanum fræi. Tá er ætlanin at lokka okkurt dýr 
at eta fræi. Dýr kunnu jú tað, sum plantur ikki kunnu, 
nevniliga flyta seg.  Aðrar plantur hava aðrar hættir at 
spjaða fræi. Á hvørjum einasta hagasóljufræi mennist 
ein fallskíggi. Tá ið fræi er klárt og vindurin passaligur, 
sveimar fræi langa leið, og ein nýggj hagasólja kann 
spretta onkustaðni langt burtur frá móðurplantuni.  

Frukt og grønmeti
Lítið er at ivast í tí týdningi, sum blómuplanturnar 
hava havt fyri lívið á jørðini síðstu 200 millíonir árini. 
Og líka lítið er at ivast i týdninginum blómuplantur 
hava sum tilfeingi hjá menniskum á jørðini í nútíðini. 
Heilt frá vøggu menniskjans í Afrika, tá ið menniskju 

Leggur

Blómubotnur
Bikar

Krúna

Egglega

Sáðgong

Teinur

Sáðfang/Merki

Sáðberi

Søtur urtakervil Myrrhis odorata er ein tvínælingur úr 
skjólurtaættini. Nógvar av hesum plantum hava verið 
nýttar í matgerð ella sum heilivágur. Urtakervil angar 
og smakkar sum kongabomm (Anis) 

Mýrisólja Caltha palustris er tjóðarblóma Føroya. Gulu 
blómurnar draga at sær skordýr. Blóman er undirstødd, 
og fræbløðini eru ikki samanvaksin.  

Børkubóndaættin Orcidaceae er ein ætt av einnælin-
gum. Blómurnar eru ógvuliga tillgaðar skordýradusting 
og líkjast kápukonum, ið blómurnar eisini verða nevn-
dar.    
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livdu av veiðu og at samla frukt og nøtir og fram til 
landbúnðarkollveltingina, tá ið menniskju lærdu seg 
at velta, er tað blómuplanturnar, sum í serligan mun 
hava verið tað avgerandi tilfeingi. Ein ørgrynna av 
plantusløgum eru síðan landbúnaðarkolveltingina ald 
fram til at gagna okkum menniskjum. Hveiti, rís, tomatir, 
eplir og gularøtur eru bert nøkur fá dømi, um tað stóra 
tilfeingi, sum blómuplantur eru. Tað er ógvuliga ymiskt, 
hvør plantuluturin er, sum verður gagnnýttur. Tað kunnu 
vera bløðini, sum í t.d. spinat. Tað kann vera leggurin, 
sum í t.d. rabarbu. Tað kunnu vera røturnar, sum t.d.  á 
gularót. Og tað kan vera fræhvítin, sum t.d. hveiti og 
rís. Og so kan tað sjálvandi vera øll fruktin, sum t.d. 
blomma, ber og súrepli eru. 
Tað er eitt sindur ymiskt hvørjir plantulutir, ið verða 
uppruni til fruktina. Tann mest einfalda fruktin er eitt 
fræblað við einum ella fleiri fræ í. Dømi um plantu við 
tílíkari frukt er ertnablóma. Í øðrum førum, er upprunin 
til fruktina fleiri samanvaksin fræbløð. Tað kunnu vera 
eitt ella fleiri fræ í fruktini. Allar hesdar fruktirnar nevna 
vit stakfruktir. Um fræbløðini deila seg sundur aftur í 

Fræblað

Sáðberi

Egglega

Sáðfang

Fræ

Sáðfang

Fræbløð

Sáðberar

Krúnubløð

Egglega

Sáðfang

Sáðberi

Fræblað

Blóma

Støk fræbløð í einari blómuskipan
 vaksa saman til frukt

krúnublað

Sáðberi

Sáðfang

Undirstødd 
egglega

Blómubotnur

Fræ

Stakfrukt Fjølfrukt Følsk fruktkloyvfrukt
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búningini, so nevnað vit fruktina eina kloyvfrukt. Tað er 
eisini vanligt, at fruktin als ikki er av einari blómu, men 
einari samanvaksnari blómuskipan. Tá verður fruktin 
nevnd fjølfrukt. Afturat hesum skulu vit eisini nevnað, 
at summar fruktir ikki einans hava egglegu og fræbløð 
sum sín uppruna; men eisini aðrir plantulutir. Tað er oftast 
blómubotnurin, sum á undirstøddum blómum búnast til 
frukt rundanum fræbløð og fræ. Hesar fruktirnar nevna 
vit falskar fruktir. Umframt at skilja  fruktir í bólkar 
eftir uppruna teirra, ber eisini til at skilja fruktir sundur 
í nøt, steinfrukt, berjafrukt og hylki. Hylkið letur seg 
upp á ymsan hátt, og verður skilt víðari sundur eftir 
hesum. Bjølgur er hylki av einum fræblað við einum 
rúmi. Bjølgurin opnast bæði í búkseymi og ryggseymi 
samstundis. Bjølgahylki er eisini av einum fræblaði við 
einum rúmi; men opnast bert í búkseyminum. Skálpur 
er vaksin av tveimum fræbløðum. Beykur er hylki, ið 
opnast við einum loki.      Fruktin á jóansøkugøtubrá 

Plantago lanceolata er ein beykur.    

Fruktin á Mýrisólju Caltha palustris 
er eitt bjølgahylki 

Fruktin á ekrulínbindu Brassica 
rapa er ein skálpur. Ekrulínbinda er 
nærskild við rót, kál og sinopp. 
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Sopparíkið
Fyri ikki so langari tíð síðan, bólkaðu vísindafólk soppar 
í planturíkið. Hildið varð, at soppar vóru tilafturskomnar 
plantur uttan grønkorn. Við nýmótans arbeiðsløgum, og 
einari støðugt øktari vitan um náttúrusøguna er tó vorðið 
greitt fyri vísindafólkum, at soppar hava minni við plantur 
at gera enn teir hava við djór at gera. Heilt grundleggjandi 
smálutir í soppanna kyknulívi vísa so ógvuliga týðiliga, 
at soppar eru sínir heilt egnu, teir eru hvørki dýr ella 
plantur. Tó finnast ógvuliga fá prógv runnin í stein av 
náttúrusøguni hjá soppunum. Av tí at teir hvørki hava 
leggstreingir, ytri ella innaru beinagrind, so er ongin 
soppavevnaður, ið kann verða runnin í stein, og tískil eru 
tíverri ikki nógv verulig prógv fyri, hvussu soppabólkar 
eru mentir síðstu milliardina av árum. Hinvegin, so ber 
væl til at granska teirra bygnaðir, og teirra arvastrong, og 
so útfrá hesum siga nakað um skyldskapin teirra millum. 
Tað eru fýra fylki bólkaði saman í sopparíkið. Tey eru 
pískisoppar Chytridiomycota, okasoppar Zygomycota, 
posasoppar Ascomycota og keppasoppar Basidiomycota. 
Felags eyðkennini fyri allar hesar bólkarnir eru mest 
kyknufrøðilig. Ístaðin fyri sellulosu, sum plantur hava 
í sínum kyknuveggi, hava sopparnir kitin. Í sjálvari 
kyknuhinnuni er fitievni, sum javnar, hvussu flótandi 
kyknuhinnan er. Tað er aldosteron hjá soppum meðan 
tað er kolesterol hjá dýrum og plantum. Tráðkornini sum 
standa fyri andingini inni í kyknunum eru øðrvísi bygd í 

Orð og hugtøk
 
Kyknusamanrenning
 Tá ið kyknuhinnan hjá tveimum kyknum 
 rennur saman. Vanligt í kynjaðu nøringini hjá
 soppum. en. Plasmogamy  

Kjarnusamanrenning
 Tá ið kjarnur eftir kyknusamanrenning, 
 smelta saman. Veruligur gitnaður við
 samanblanding av ílegum er ikki fyrr
 kjarnurnar renna saman. en. Karyogamy 
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soppakyknum og sjálvt smálutir í evnaskiftinum, sum t.d. 
syntesan av aminosýruni lysin er øðrvísi í soppum. Hóast 
pískisopparnir hava hesi soppafelagseyðkenni, so líkjast 
teir ikki hinum fylkjunum serliga nógv í síni lívsringrás 
og lívsførslu annars. Pískisoppar hava bæði ein kynlið 
og ein gróðurlið í sínari lívsringrás. Bæði kynskyknur og 
grókorn hjá pískisoppum hava pískitræðrir at svimja við. 
Um vit hyggja eftir felagseyðkennum hjá teimum soppa 
fylkjunum, sum eru eftir, so eru tað serliga vakstrarlag 
og livimáti sum líkjast. Í lívsringrásini er gróðurliðurin 
burtur, men so líðandi kemur eitt nýtt skeið inn í 
lívsringrásina hjá soppunum, og tað er tveykjarnuskeiðið 
(diakaryofasan). Tað er tí, at kyknuhinnurnar á 
kynskyknunum renna saman uttan at kjarnarnir við 
ílegumeinginum tó renna saman. Menningin frá 
okasoppum til posasoppar og so til keppasoppar er ein 
menning har tvíkjarnaskeiðið verður  meir og meir 
umfatandi. 

Kynskyknubýting

Kyknusamanrenning

Kjarnusamanrenning

n

2n

n+n
Kynjað

Ókynjað

Gróhúsi

Gróhúsi

Grókorn

Sopptræðrir

Oki

Okakykna

Summir okasoppar hava gróhúsa, ið er 
sum ein linsa. Tá ið ljósið rakar linsuna, 
so gevur tað soppinum boð um, hvønn 
veg hann er best tæntur við at spjaða 

grókornini, og tað ger hann so. 
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Í teimum trimum fylkjunum okasoppar, posasoppar 
og keppasoppar eru mestsum bert sløg, ið liva á landi. 
Soppalívið hjá teimum er fyri tað mesta fjalt fyri 
okkara eygum í mold, tøðum ella í øðrum lívverum. 
Tað kemur bert til sjóndar sum hýggj ella hundalond. 
Soppur livir sum træðrir niðri í mold ella í modnum 
breyði ella í skarni. Vit nevna træðrirnar sopptræðrir 
(Hyphae). Allir træðrirnir hjá støkum soppi nevnast 
soppmóðir (Mycelium). Tað er einans, tá ið nøringin 
skal fara fram, og tørvur er á at spjaða síni grókorn 
langa leið, at soppurin kemur til sjóndar við sínum 
fruktlikami. Kynjaða nøringin hjá øllum soppunum 
byrjar við einari samanrenning av kyknuhinnum 
(plasmogamy). Alt eftir hvørjum bólki vit eru í, so kemur 
ein kjarnasamanrenning (kjarnusamanrenning) fyrr ella 
seinni aftaná at kyknuhinnurnar eru runnar saman.  
Hjá okasoppunum er tvíkjkarnufasan sera stutt. Ein 
okakykna verður skapa rættiliga skjótt. Úr henni veksur 
ein gróhúsi, og í gróhúsanum eru grókorn, sum eru úrslit 
av kynskyknubýti. Tað merkir at ongin gróðurliður er í 
lívsringrásini. Okasoppar eru ofta matspilla. Ein stórur 
bólkur av okasoppum eru annar parturin av einum 
samværi við planturøtur, ið verður nevnt innansopprót 
(Endomycorhizae). Innansopprøtur hava stóran týdning 
fyri plantur. Soppurin økir munandi um yvirflatan á 
planturótunum, og ger plantuna betur føra fyri at taka 

Nógv okasoppasløg eru matspilla. 
Bleytar søtar fruktir sum t.d. jarðber 

spillast lætt.   

Róthár

Rótbjálvi

Sopptráður

Grókorn

Soppbløðra

Sopprunnur

Planta Soppur

Orð og hugtøk
 
Syntesa
 at samevna ella seta saman evnafrøðilig  
 sambond úr einfaldari evnum t.d. er
 ljóssamevning (fotosyntesa) ein syntesa, 

Samværi
 samstarv ímillum tveir ymiskar lívverur, ið er 
 til gagns fyri báðar partar. en. symbiosis 
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upp taðevni í moldini. Fyri hetta letur plantan fegin nakað 
av sukri. Granskarar meina at hetta samværi hevur havt 
stóran týdning fyri møguleikan hjá soppum og plantum 
at fara uppá land. Innansopprøtur eru sonevndar, av tí at 
eitt eyðkenni við hesum samværinum er, at sopptræðrir 
vaksa líka inn í plantukyknurnar.
 

Posasoppar
Hjá posasoppunum grør ein nýggj soppmóðir við 
sínum tvíkjarnaðu sopptræðrum aftaná kyknu- 
samanrenningina. Ikki fyrr enn uttast í skálini, sum er 
fruktlikamið hjá posasoppum, renna kjarnarnir saman. 
Stutt eftir hetta, verður kynskyknubýting og soppurin 
ger átta grókorn í einum posa, sum fylki er nevnt eftir. 

Kyknusamanrenning

Kjarnasamanrenning

Kynskyknubýting 

Posi við grókornum

Sopptræðrir

Fruktlikam

n
n+n2n

ókynjað

ókynjað
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Skónir
Ein undirbólkur av posasoppum, ið er ógvuliga 
eyðsýniligur í haganum í Føroyum eru skónirnar 
(Lichens). Skónir eru eitt samværi (Symbiosa) ímillum 
ein posasopp, og so eina algu. Meðan soppurin gevur 
samværinum festi og alguni skjól, so dugir algan at 
ljóssamevna, og kan tí nýta sólarljós, vatn og CO2 
til at framleiða sær sjálvum og soppinum sukur. 
Hetta er gagnligt fyri báðar partar í samstarvinum. 
Lívmenningin av samværinum ímillum sopp og algu má 
vera sera gott, tí skónir kunnu vaksa á mest harðbalnu 
støðum á jørðini. Leysliga mett, so eru helvtin av øllum 
eyðmerktum posasoppasløgum í samværi við onkra 
algu. Og tað eru meira enn 13.000 posasoppasløg til í 
heiminum, so tað er ikki smávegis. Skónir verða vanliga 
skildar sundur eftir skapi. Tær eru skorpuskapaðar, 
blaðskapaðar ella greinaskapaðar. Hóast langt í frá 
allar skónir hava føroyskt navn, so kunnu vit nevna 
onkur dømi. Av skorpuvaksnu skónunum á hagagróti 
er korki tann kendasta. Blaðskapaða skónin í fornum 
bøi, ið verður nevnd jarðarsipa, er eisini vælkend og so 
eru tað reinsdjóraskónirnar, ið eru fleiri sløg úr slektini 
Cladonia.  

Ein av greinaskónunum er reinsdjóraskónin 
Cladonia uncialis   

Skorpuvaksnar skónir eru eitt av 
eyðkennunum í haganum í Føroyum. 
Summastaðni, sum her uppi á Eysturo-
yarsyllini, er nógv slætt grót. Alskyns 
skorpuskapaðar skónir vaksa á tílíkum 
støðum.   

Steinamosi Parmelia saxatilis   
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Einkyknusoppar
Einkyknulívsformurin eru íkomin í fleiri førum í 
soppalívmenningini. Best kendu einkyknusoppasløgini 
eru tó posasoppar, og vit kenna hesi sløgini væl frá 
bakstri og brygging. Bakiger og ger at bryggja við 
eru gersoppar úr slektini Saccharomyces. Orsøkin 
til at vísindafólk bólka hesa slektina í posasopparnar 
er, at í kynjaðu nøringini hjá hesum soppunum er ein 
gróhúsi við 4 grókornum, sum minnir um gróhusan hjá 
hjá posasoppunum. Gerkyknur eru kyknur við kjarna 
Eukaryota, og í sínum kyknuveggi hava gerkyknur kitin 
eins og onnur soppasløg. Evnaskifti hjá gerkyknum hevur 
verið nýtt í øldir av menniskjum til bakstur og brygging. 
Um vakstrarumstøðurnar hjá gerkyknum eru góðar, tað  
er um hitin er rættur og nokk av sukri er tøkt, so býta 
gerkyknur seg sundur í knubbanøring. Hetta er ókynjað 
nøring, og tá fjølgast gerkyknurnar skjótt. Allar taka 
burturav sukrinum, og í anding sína brenna tær sukri, 
og skilja úr CO2 og vatn. Til brenningina tørvar teimum 
sjálvandi eisini O2 . Tá ið bakstur hevar ella gongur, so er 
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Kyknusamanrenning

(Plasmogami)

Kjarnasamanrenning
(karyogami)

Kynskyknubýting
(Meiosa)   Gróhúsi (Posi)

Gerkyknur Saccharomyces býta seg sundur 
við knubbaskjóting   
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tað tí, at bløðrur av CO2 , fylla deiggi. Um vit nú taka O2 
burtur úr líkningini, so skuldi ein trúð, at gerkyknurnar 
doyðu. Tað gera tær ikki. Eins og okkara vøddar kunnu 
arbeiða uttan O2 eitt bil, so kunnu gerkyknur niðurbróta 
sukur til ethanol, uttan at O2 er til staðar. Tað er júst 
hesin eginleikin við geri, sum verður nýttur í brygging.
Tað eru eisini soppasløg í posasoppafylkinum, sum hava 
rættilig fruktlikam ella hundalond. Best kendu sløgini 
av teimum eru sjálvandi tey átuligu. Trøffla er ein slekt 
har fleiri sløg eru átulig, og onkur sløg eru ógvuliga 
høgt í metum hjá kokkum. Trøffla hevur eitt fruktlikam 
niðri í moldini, og spjaðir síni grókorn við at okkurt 
størri dýr etur trøffluna. Hendan slektin av posasoppum 
eru í uttansopprótasamværi við viðarrøtur, og er tí ofta 
nær við størri trø. Summastaðni verður trøffla eisini 
nevnd gimsteinurin í køkinum. Líka vælsmakkandi og 
eftirspurd trøfflan er, líka stórur kynstur er tað at finna 
trøfflu í moldini. Ein háttur er at nýta vandar grísar at 
tevja seg fram til trøfflu í moldini. Ein annar átuligur 
posasoppur er morkil, og við sínum fruktlikamið 
omanvert hógvin ber til at siga at hesin soppurin minnir 
meira um keppasopparnir hóast hann er ein posasoppur.  
Á nógvum soppum, sum vit vita hoyra til posasopparnar, 
er onki fruktlikam og ongin kynjað nøring kend. Tað 
merkir, at ókynjaða nøringin týðiliga er tann sama sum hjá 
posasoppunum; men kynjað nøring við fruktlikami vísir 
seg ongantíð. Fyrr í tíðini vórðu hesir sopparnir bólkaðir 
fyri seg í ein bólk, sum nevndist Deuteromycetes. Nú 
á døgum eru hesir sopparnir, sum eisini verða nevndir  
fungi imperfekti, bólkaðir saman við posasoppunum.  
Slektirnar, Aspergillus, ið hevur verið nógv nýtt í 
ostaframleiðslu og til at gera japanska drykkin sake við, 
og Penicillum, ið hevur verið nógv nýtt í framleiðsluni 
av pensilin, hoyra til henda bólkin.

Svørt trøffla, verður mett sum ein gimsteinur 
í tí fína franska køkinum   

Morkil    
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Keppasoppar
Sum tit nú hava skilt, so er meginskilnaðurin á 
soppafylkjunum gjørdur eftir, hvussu gróhúsin sær út, 
og hvussu umfatandi tvíkjarnaskeiðið (dikaryofasan) 
er. Á keppasoppunum er gróhusin skapaður sum ein 
keppur. Tað, sum er mest eyðsýniligt í lívsringrásini 
hjá keppasoppunum er fruktlikamið. Á undirsíðuni á 
fruktlikaminum eru flíggj, og tað er á hesum flíggjunum 
at smáu gróhúsarnir, sum vit nevna keppar, eru.  
Soppmóðurin livir sum sopptræðrir niðri í  moldini, 
og meginstarv hennara er at niðurbróta deytt lívrunnið 
tilfar. Tað eru tríggjir flokkar í fylkinum keppasoppar, 

og tveir av flokkunum eru keppasoppar, sum 
hava mist síni hundalond og liva sum 

sníkar á plantum. Hesir flokkarnir 
eru rustsoppar Teliomycetes, 
sum hava fingið hetta navnið, tí 
smittaðar plantur síggja út sum 
eru tær rustaðar og sótsoppar 
Ustomycetes , sum hava 
fingið navnið tí smittaðar 
plantur fáa svartar blettir, 

ið minna um sót.     Bæði 
rustsoppar og sótsoppar 
hava stóran týdning, tí 
teir liva sum snultarar 
í landbúnaðarplantum 
og gera stóran skaðaí  í 

landbúnaðinum. Restin 
av keppasoppunum eru 

allir teir vælkendu sopparnir við 
fruktlikamum ella  hundalondum, sum 

vit eisini nevna tey . Nógv teir flestu hava hundalond sum 
eru hattur, flíggj og leggur.  Tó eru eisini onnur skap á 
fruktlikamum.  Pípusopparnir hava pípur á undirsíðuni á 
hattinum og   grevilssopparnir  hava greind fruktlikam og 
ymiskt annað er eisini; men nógv vanligastir í heiminum 
eru keppasopparnir við hatti, flýggj og leggi. Í Føroyum 
eru eyðsýniligastu sopparnir í haganum vakshattarnir 
Hygrocybe.   Vakshattirnir hava eyðsýnilig litføgur 
friktlikam. Teir eru reyðir, gulir , brúnir og purpurlittir. 
Teirra meginbúøki er bitið graslendi, og tí er Føroyar 
eitt gott stað hjá vakshattum. Í heiminum annars eru 
vakshattarnir í minking og hóttir, so vit kunnu siga at 
graslendi í Føroyum er eitt friðskjól hjá vakshattum. 

Flus Hattur

Flíggj
Ringur

Leggur

Slíðri

Kýli

Soppmóðir
Sopptráður

Bromberrunnur er fongdur við rustrustsoppi   

Gulur vakshattur Hygrocybe chlorophana   
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Eisini broyskinsoppar Russula eru eyðsýndir í haganum. 
Teir eru myrkt vínreyðir og hava kritahvít flýggj. Tað 
eru umleið 600 soppar skrásettir í Føroyum. Meira enn 
helvtin av hesum eru innsløddir saman við gróðurseting 
av viðarlundunum í Føroyum. Keppasoppar liva aloftast 
í einum uttansopprótasamværi við plantur, serliga 
viðarvøkstur. Sæð í mun til innansopprótasamværi, so 
er uttansopprótasamværi soleiðis háttað, at fyrimunirnir 
fyri plantu og sopp í sopprótasamværinum eru teir 
somu, men í uttansopprót vaksa sopptræðrirnir ikki inn 
í planturøturnar. 
Tað er ongin siðvenja í Føroyum, at heinta soppar til 
matna, hóast hetta kann vera eitt virðismikið tilfeingi 
bæði at heinta og at framleiða í gróðurhúsum gjørd til  
endamálið.  
  

Kyknusamanrenning

Kjarnasamanrenning

Kynskyknubýting Fruktlikam

Keppur

Keppagrókorn

Sopptræðrir

Soppmóðir (n)Soppmóðir (n)

Soppmóðir (n+n)

n
n+n2n

Eingjar broyskinsoppur Russula pascua   



44

Náttúrugrundarlagið

Samanumtikið
Tað kan vera sera trupult, heilt at fata so long tíðarskeið, 
sum aldurin á jørðini er. Og tað eru so long tíðarskeið, 
sum lívmenningin hevur havt, at skapa alt tað lívfrøði-
liga margfeldi, sum er á jørðini nú. Vit nevna hesa 
søguna nátturusøgan, og okkara egna mannasøga er sera 
stutt í mun til alla náttúrusøguna. Tó hava menniskju 
síðstu 2 milliónir árini ávirka jørðina almikið. Í fyrstu 
atløgu, við at spjaða okkum um alla jørðina, og veiða 
nógv av teimum stóru súgdýrunum sum vóru her tá. Tað 
gjørdu menniskju í ein so stóran mun, at tey doyðu út. Í 
aðru atløgu, við at velta lendi til einstøk gagnlig sløg og 
halda húsdýr. Í nógv ættarlið hava vit broytt ávís sløg 
av plantum og dýrum til okkara fyrimun. Hveiti, epli, 
rís eru góð dømi úr planturíkinum. Neyt, grísur, seyður 
og flogfenaður eru dømi úr djóraríkinum. Kvørkratak 
mennikjanna um náttúruna hevur havt stóran týdning 
fyri lívfrøðiliga margfeldi á jørðini, samstundis sum tað 
eisini hevur ført menniskjuna fram í vitan og tøkni.   
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