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Útdráttur 
Hávella (Clangula hyemalis) er tegund sjóanda (Mergini) sem lifir kringum norðurhvelið. 
Stofnum hennar hefur víða hnignað nýlega og þekking á þróunarsögu og stofnskiptingu 
tegundarinnar gæti nýst við verndun hennar. Hluti af stjórnröð í hvatberaerfðaefni hávella 
frá austur hluta Rússlands, Alaska og Kanada hefur áður verið raðgreindur og hér bætast 
við raðgreiningar frá Maine, Íslandi og Danmörku. Athugun á breytileika í þessu erfðaefni 
bendir til þess að hávellur frá ósi ánna Yukon og Kuskokwim séu frábrugðnar frá öðrum 
svæðum, þar á meðal íslenskum varpfuglum. Lítill eða enginn munur er milli annara svæða 
en þegar litið er á aðgreiningu svæða á stærri skala kemur skipting milli Ameríku og 
Evrasíu best út af þeim skiptingum sem litið var á. Ekki er hægt að staðsetja íslenska 
varpfugla með tilliti til þessarar skiptingar með vissu en þær eru frekar líkari evrasískum 
hávellum. Einangrun og aðgreining hávella utan YKD virðist vera lítil og í samanborið við 
sumar aðrar andtegundir (Anatidae) er einangrun milli hávella YKD og annarra hávella 
ekki mjög mikil. 

Abstract 
Many populations of the long-tailed duck (Clangula hyemalis), a species of seaducks 
(Mergini) living around the northern hemisphere, have gone down in size in recent decades 
and further knowledge of its evolutionary history and population structure could prove 
useful in its protection. A part of a control region within the mitochondria of long-tailed 
ducks from east-Russia, Alaska and Canada had already been sequenced. The same area of 
the mitochondria was sequenced from long-tailed ducks from Maine, Iceland and Denmark 
and are here compared with each other and older sequences. Data analysis shows that long-
tailed ducks from the Yukon Kuskokwim Delta are clearly different from most other 
groups, while other group are relatively similar. Icelandic breeding birds are no exception 
in this case. Outside of the delta the data shows a division between continents, between 
American and Eurasian long-tailed ducks, unlike other groupings explored in this study. It 
is not clear on which side of the division Icelandic birds belong. While data indicates that 
Icelandic birds could be more related to Eurasian birds than they are to American birds 
outside the Yukon Kuskokwim Delta the difference between Iceland and each group is not 
statistically significant. Groups outside the Yukon Kuskokwim Delta show little or no 
divergence between populations and the  divergence between the YKD and other 
population is relatively small compared to some other waterfowl species (Anatidae). 
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1 Inngangur 

Hávellur 

Hávella (Clangula hyemalis, Linné 1758) er eina tegund ættkvíslarinnar Clangula 
(Johnsgard, 1979). Tegundin tilheyrir undirætt sjóanda (Mergini) sem mynda einstofna hóp 
níu ættkvísla í þróunartré andfugla (Anatidae) (Livezey, 1986). Hópurinn finnst aðallega á 
norðurhveli, umhverfis heimskautið (Johnsgard, 1965). Ýmis merki eru um að Clangula sé 
skyldari ættkvíslunum Mergus, Lophodytes, Mergellus og Bucephala en öðrum ættkvíslum 
sjóanda, Melanitta, Camptorhynchus, Histrionicus, Somateria og Polysticta (Livezey, 
1995). 

Hávella kafar lengst allra sjóanda (Owen og Black, 1990), niður á 20 – 50 metra dýpi 
(Nilsson, 1972; Stempniewicz, 1995). Sæendur veiða oftast á daginn og hávellur ná ekki að 
veiða eins mikið þegar dagurinn styttist (Systad, Bustnes og Erikstad, 2000). Hávellur lifa 
aðallega á dýrum, meðal annars krabbadýrum, lindýrum, fiskum, skordýrum og 
burstaormum, en einnig plöntum (Cottam, 1939; Peterson og Ellarson, 1977; Nilsson, 
1972; Bustnes og Systad, 2001). Skordýr eru lítt áberandi í fæðu amerískra hávella á 
veturna en mynda stóran hluta fæðunnar á sumrin (Cottam, 1939). 

Hávella verpir bæði við rétt við ströndina og innar í landi við ferskvatn (Gaston, Decker, 
Cooch og Reed, 1986; Alison, 1975). Sumar sjóendur verpa í holum eða í trjám, en 
nokkrar ættkvíslir sjóanda verpa ofanjarðar, þar á meðal hávellan og yfirleitt eru hreiðrin á 
opnu svæði (Johnsgard, 1965) þótt hún reyni að verpa undir tré (Alison, 1975). Það þekkist 
innan sjóanda að fuglarnir verpi í þyrpingum (e. colony) (t.d. Schmutz, Robertson og 
Cooke, 1983) og slíkar hreiðurþyrpingar þekkjast hjá hávellum (Alison, 1975). Hvorugt 
foreldranna sitja á eggjunum meðan kollan verpir og þá geta eggin þurft að þola kulda og 
jafnvel frost; gæti það útskýrt hátt hlutfall hávellueggja sem klekjast ekki (Alison, 1975). 
Eftir að varpi er lokið liggur kollan á þrátt fyrir vond veður (Alison, 1975). 

Hjá hávellum sér karlfuglinn um að vernda heimasvæðið. Hann ræðst á bæði karl og 
kvenfugla og stundum á ungfugla, eða a.m.k. á eftirlíkingar þeirra. Sé kvenfuglinn 
fjarlægður getur karlfuglinn horfið af svæðinu innan 12 klukkutíma. Sé karlfuglinn 
fjarlægður situr kvenfuglinn kyrr en annað par getur sest að á sama svæði innan 
sólarhrings. Í einhverjum tilvikum nær bæði nýja parið og gamli kvenfuglinn að koma upp 
ungum en staki kvenfuglinn er áreittur af nýja karlfuglinum. (Alison, 1975).  

Víða hefur stofnum hávellu hnignað. Staðan er hvað verst við Eystrasaltið (Wilson, Gust, 
Petersen og Talbot, 2016), þar sem 91% vetrarstofns norðvestur Evrópu var að finna 1988-
1993. Þar hefur vetrarstofninn minnkað um 65,3% milli 1992-1993 og 2007-2009 (Skov 
2011) og á einu helsta vetrarsvæðinu hafði stofninn ekki náð sér 2010 (Bellebaum, Kube, 
Schulz, Skov og Wendeln, 2014). Í suður og mið Alaska minnkaði stofninn um 75% árin 
1977-1994 (Hodges, King, Conant og Hanson, 1996) og stofnstærð hávellu hefur einnig 
minnkað á austurströnd Bandaríkjana (Lawson, 2006). Aftur á móti var stofnstærð hávella 
á Norðurströnd Alaska stöðug 1992-2011 (Larned, Stehn og Platte, 2011). Á Mývatni 
minnkaði áætlaður fjöldi para um helming milli 1962 og 1970 (Bengtson, 1972). 
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Neikvæð tengsl hafa greinst milli minnkaðrar stofnstærðar og hversu mikið varptíma var 
flýtt í Evrópu árin 1990-2000. Hávella hefur flýtt varpi sínu tiltölulega mikið, meir en 91 af 
öðrum 99 tegundum í einni rannsókn og stofn hávellu var metinn stöðugur á tímabilinu, 
(Møller, Rubolini og Lehikoinen, 2008) sem er í samræmi við þá fylgni sem fannst. 
Hávellur í Evrópu virðast hafa þolað áhrif loftslagbreytinga vel á tímabilinu. Þess ber að 
geta að fyrrnefnd hnignun stærsta hluta stofns hávella í Norðvestur Evrópu átti sér stað á 
öðru tímabili, en matstímabilin skarast þó. 

Aðrar skýringar á fækkun fugla í Eystrasalti sem lifa á samlokum hafa m.a. verið tengdar 
við minnkandi fæðuframboð vegna minni ofauðgunar og hærri sjávarhita sem getur dregið 
verulega úr þyngd Mytilus trossulus × Mytilus edulis (Söderström, 2013; Skov 2011; 
Waldeck og Larsson, 2013). Hávellur í Eystrarsalti fá einnig í sig brómíneruð efni úr 
Mytilus trossulus × Mytilus edulis. Styrkur þeirra er ekki hár en gæti hugsanlega valdið 
þeim skaða (Dahlberg, Chen, Larsson, Bergman og Asplund, 2016). Hluti þeirra fjórðungs 
evrópskra hávella sem dvelja við Gotland á veturna virðast einnig fá olíu í haminn 
(Larsson og Tydén, 2005). 

Farflug og tryggð við staði 

Landfræðileg einangrun og munur milli tegunda er óljósari í tegundum með mikla 
dreifigetu en í tegundum með litla dreifigetu. Fuglar hafa almennt mikla dreifigetu en geta 
verið mjög tryggir varpstöðvum. Sé litið til Íslands hafa 14 af 75 tegundum varpfugla verið 
flokkaðir sem sér undirtegundir sem eru bundnar við Ísland eða við landið og næsta 
nágrenni, þar að meðal auðnutitlingur (Acanthis flammea), jaðrakan (Limosa limosa) og 
músarindill (Troglodytes troglodytes) (Snæbjörn Pálsson, 2014). Sérstaða sumra þessara 
tegunda á Íslandi stenst en ekki allra. Staða íslenskra jaðrakana sem sér undirtegund, 
(Limosa limosa islandica), hefur verið staðfest út frá bæði hvatbera og kjarnaerfðaefni 
(Trimbos o.fl., 2014). Eins hefur fundist nokkur stuðningur fyrir sér íslenska undirtegund 
músarindla (Troglodytes troglodytes islandica) (Amouret, Barisas, Hallgrímsson, Summers 
og Pálsson, 2016). Staða undirtegundinnar Acanthis flammea islandica er aftur á móti ekki 
stutt af greiningu hvatbera og kjarnaerfðaefnis né styður hún aðskilda hópa innan Acanthis 
ættkvíslarinnar (Amouret, Steinauer, Hallgrímsson og Pálsson, 2015). Íslenskar hávellur 
hafa ekki verið flokkaðir sem sérstök undirtegund (Snæbjörn Pálsson, 2014) og tegundin er 
ekki skipt niður í undirtegundir (Ploeger, 1968) en töluverður breytileiki gæti verið milli 
mismunandi stofna þó það hafi ekki leitt til flokkunar mismunandi undirtegunda. 

Sjóendur ferðast á sérstaka staði til að fella flugfjaðrir eða vera í sárum (Owen og Black, 
1990). Sagt hefur verið að hávellur fari almennt ekki í slíka ferð (Salomonsen, 1968) en 
hávellukollur í suðvestur Alaska geta farið frá örfáum kílómetrum upp í nokkur hundruð 
kílómetra (Petersen, McCaffery og Flint, 2004) og steggir frá Austur-Síberíu ásamt 
geldfuglum leita til Wrangel eyjar (Salomonsen, 1968). Hávellur hafa einnig sérstakar 
vetrarstöðvar og varpstöðvar sem þær ferðast til. Til vetrarstöðva geta fuglar komið frá 
mörgum varpstöðum (Petersen o.fl., 2004) og eins eru dæmi um að varpstaðir geti haft 
fugla frá ólíkum vetrarstöðvum (Petersen o.fl., 2004; Lawson, 2006). 

Far kynjanna og tryggð við varpstaði getur verið mismunandi hjá andfuglum. Hjá 
dvergsvönum (Cygnus columbianus) hefur sést meiri tilhneiging kvenfugla til að fylgja 
maka sínum á óþekktan dvalarstað á veturna og karlfuglarnir hafa ráðið ferðum parsins á 
haustin og á fyrri part vetrar þangað til kvenfuglinn verður meira ráðandi (Rees, 1987). 
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Kyn fuglsins sem velur vetrarstað var ekki þekkt fyrir aðra andfugla árið 1990 (Owen og 
Black, 1990). Lítil tryggð við vetrarstöðvar hefur sést hjá æðakóngskollum (Somateria 
spectabilis) (Mehl, Alisauskas, Hobson og Kellett, 2004). Í sumum tilvikum skilst 
hávelluparið að áður en farið er frá varpsvæðum og steggirnir geta verið alveg horfnir af 
varpsvæði áður en kollunum fer að fækka. Endurpörun hefur sést í haldi og hugsanlega 
endurparast villtir fuglar, sérstaklega ef bæði karl og kvenfuglarnir leita aftur á sömu svæði 
(Alison, 1975). Þekkt er dæmi um hávellukollu sem fannst aftur næsta vetur í 200 metra frá 
þeim stað sem hún var merkt. Þetta var á þeim tíma eina þekkta dæmið um tryggð við 
vetrarstöð meðal hávella, líklega vegna fárra merktra og veiddra fugla á vetrarstöðvum 
(Alison, 1974). Þetta bendir til þess að kvenfuglar sýni mikla tryggð við vetrarstöð, en 
hugsanlega hefur kollan haldið á sama svæði tvo vetur í röð og endurparast við stegg sinn.  

Pörun fer almennt fram á vetrarstöðvum hjá andfuglum (Owen og Black, 1990). 
Hávellusteggirnir geta farið að sýna sig í október og pörun getur staðið fram í maí. Ekki 
virðist vera nægur tími fyrir pörun á varpstað og hugsanlega er hægt að útskýra tilvik 
pörunar á varpstað sem viðhald tengsla milli makana (Alison, 1975). 

Hjá andfuglum snýr kvenfuglinn venjulega aftur til síns varpsvæðis frá sameiginlegri 
vetrarstöð en karfuglinn er ekki eins tryggur varpstaðnum og er oft af öðru svæði, sem 
leiðir til blöndunar milli mismunandi stofna (Owen og Black, 1990). Hér virðist hávellan 
ekki vera nein undantekning. Hávellur geta verið tryggar varpstöðum sínum og leitað til 
þeirra aftur, jafnvel nokkur ár í röð. Milli 1968 og 1971 við Churchill, Manitoba, fundust 
12 fullvaxta merktir fuglar aftur á sama vatni eða öðru vatni innan við 100 metra í burtu. 
Af þeim fundust 10 á sama vatni og 3 einhvern tímann aftur á sama hreiðri. Af þessum 12 
fuglum voru 10 kvenfuglar (Alison, 1975). Ungfuglar aldir upp við Churchill leituðu 
einnig til baka árið eftir í einhverjum mæli árin 1974 og 1975. Mikill meirihluti þeirra voru 
kvenfuglar. Árið 1975 höfðu 4 af 29 ungfuglum á rannsóknarsvæðinu alist upp innan við 1 
km fjarlægð (Alison, 1977). Frekari rannsóknir á sama svæði sýndu fram á ákveðna tryggð 
við varpsvæðið, en um 8% merkta fugla 2004-2011 fundust aftur á svæðinu. Enginn annars 
árs karlfugl fannst (Perry og Alison, [óþekkt ár]). Áhrif af þessari tryggð við varpstöðvar 
geta komið fram við greiningu á erfðabreytileika, erfðafræðileg mynstur byggð á 
hvarberaerfðaefni gætu sýnt þessa aðgreiningu en meira far milli svæða ætti að greinast í 
kjarna DNA. 

Mögulega hafa kvenfuglar hagnað af því að verpa á svæði sem þeir þekkja fyrir og leita því 
aftur á sama stað og þeir klökkust sem karlar hafa ekki (Lack, 1966 í Alison, 1977). Þetta 
gæti útskýrt það karlfuglar leita ekki til baka sem ungfuglar eða fari ekki til sömu 
varpstöðvar í sama mæli og kvenfuglarnir. 

Nýleg rannsókn bendir til þess að sú tryggð kvenfugla við varpstaði sem hefur sést er 
víðast hvar ekki nægileg til að ummerki þess sjáist í hvatberaerfðaefni fuglanna en slík 
mynstur mótast einnig af sögu stofnanna. Tíðni haplótýpa og basabreytileika 
hvatberaerfðaefnis var skoðaður í hávellum frá varpsvæðum í Indigirka River Delta í 
Austur-Síberíu, Yukon-Kuskokwim Delta (YKD) í suður-vestur Alaska, norðurströnd 
Alaska og Queen Maud Gulf í Kanada (Wilson o.fl., 2016). Marktækur munur fannst 
einungis milli YKD og ýmissa annarra svæða og hann var oftar martækur ef karlfuglum 
var sleppt. Á YKD er að finna aðskilda kláðu sem nær eingöngu er mynduð af YKD 
fuglum og bendir til lítil fars af því svæði til hinna svæðanna, þó far inn á svæðið hafi verið 
meira. Slík tryggð hjá kvenfuglunum við varpstöðina sáust ekki á öðrum svæðum í 
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rannsókninni (Wilson o.fl., 2016) en það gæti í einhverjum tilvikum gæti það verið vegna 
lágrar sýnastærðar. 

Á jökulskeiðum ísaldar eru margar tegundir taldar hafa lifað af í afdrepum á suðlægari 
slóðum en þær finnast í dag og stofnar þeirra gætu hafa verið einangraðir frá hver öðrum 
yfir langan tíma (Snæbjörn Pálsson, 2014). Sú tilgáta hefur verið lögð fram að munur milli 
hávella YKD og annarsstaðar skýrist af því að á ísöld hafi hávellur komist af í a.m.k. 
tveimur jökulafdrepum og að hluti hávella YKD komi frá öðru þeirra en aðrar hávellur frá 
hinu. Athugun á erfðabreytileika bendir til þess að blöndun milli stofna frá þessum 
mismunandi jökulafdrepum hafi orðið nýlega og að hún hafi orðið einkum í YKD (Wilson 
o.fl., 2016). 

Marktækur munur er á tíðni tveggja örtungla á Z-litningi Indigirka River Delta í Austur-
Síberíu og fuglaverndarsvæði í Queen Maud Gulf í Mið-Kanada safnað að sumri til. Sá 
munur gæti tengst aðgreiningu hávellustofna á stærri skala, t.d. milli austurstrandar og 
vesturstrandar Ameríku (Wilson o.fl., 2016). Vísbendingar eru um að á varpstöðvum við 
Queen Maud Gulf, NA-Kanada, sé að finna hávellur frá vetrarstöðvum frá bæði austur og 
vesturströnd Ameríku ásamt Vötnunum Miklu (Lawson, 2006). Æðakóngar frá sama stað 
leita líka til vetrarstöðva á austurströnd og vesturströnd Bandaríkjana (Mehl, o.fl., 2004). 

Sumir andfuglar sýna skýra skiptingu milli Ameríku og Evrasíu, sérstaklega þegar litið er á 
hvatberaerfðaefni (Peters o.fl., 2014). Hugsanlega er munurinn milli hávella Evrasíu og 
Ameríku skýrari en milli hávella frá Beringssundi og Atlantshafi.  

Það ber að hafa í huga að hvatberar næstum allra heilkjörnunga berast til afkvæmis frá 
móður. Ef far karldýra milli svæða er önnur en kvendýra geta hvatberaerfðir gefið skekkta 
mynd af erfðafræðilegri aðgreiningu hópa þar sem hún lýsir aðeins aðgreiningu 
kvendýranna. Aðgreining stofna ræðst af erfðafræðilegri stofnstærð og þar sem hvatberar 
erfast aðeins frá móður til afkvæma og þeir eru einlitna þá má almennt búast við meiri 
aðgreiningu í hvatberaerfðaefni en í erfðaefni kjarnans.  

Markmið 

Megin markmið þessa verkefnis er að greina uppruna íslenskra hávella, bæði sumar og 
vetrarfugla, og tengsl þeirra við stofna hávella beggja megin Atlantshafsins. Slík þekking 
gæti varpað ljósi á þróunarsögu og vistfræði hávella og getur nýst við verndun 
tegundarinnar, en stofnstærð hennar er talin hafa minnkað mikið á undanförnum áratugum.  

Sérstaklega var athugað hvort íslensku fuglarnir væru aðgreinanlegir frá erlendum 
hávellustofnum, hávellum frá Austur-Síberíu, Alaska, Kanada, Maine og Danmörku. Bæði 
var litið á hópa á tiltölulega afmörkuðum svæðum og svo á hvernig skipting erfðafræðilegs 
breytileika er á stærri skala og hvar beri að staðsetja íslenskar hávellur á þeim skala. 
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2 Aðferðir 

Sýnataka 

Sýnum var safnað frá Maine fylki í Bandaríkjunum, við Fjón í Danmörku að sumarlagi og 
úr Skjálfanda í maí og úr neti í Faxaflóa að vetrarlagi (Tafla 3.1). Auk þess voru 98 DNA 
raðir fengnar úr GenBank® (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) (Benson o.fl., 2013) úr fyrri 
rannsókn (Wilson o.fl., 2016) á hávellum frá Beringssundi og Kanada. Sýnatökustaðirnir 
við Atlantshaf höfðu sýnastærðina 8-10. Sýni frá Beringssundi og Kanada voru sameinuð 
með því að taka tillit til fjarlægðar milli sýnatökustaða og fjölda á hverjum stað. Íslensku 
sýnatökustöðunum var halda aðskildum, þar sem um var að ræða vetrarfugla á öðrum 
staðnum og sumarfugla á hinum. 

Sýnatökustaðir voru settir inn á kort með R-pökkunum maps 3.1.1. og mapdata 2.2-6 
(Becker og Wilks, 2016a; Becker og Wilks, 2016b). 

Sameindavinna 

Erfðaefni var einangrað úr fjaðurstaf hávella. Fjaðurstafurinn var klipptur fyrir neðan fanir 
á fjöður og látinn vera í 250 μl 6% chelex lausn með 2,5 μl af 20 mg/ml próteinasa K og 
hrist yfir nótt við 56°C. Sýnin voru að lokum hituð í 95°C til að stöðva virkni próteinasans 
og chelex spunnið niður í tvær mínútur í borðskilvindu við 12.000 snún./mín.  

Einangrun hávellu DNA úr Faxaflóa og Skjálfanda var framkvæmd af höfundi en 
einangrun hafði þegar verið framkvæmd fyrir dönsku og bandarísku fuglanna. Nokkrar 
einangranir voru svo endurteknar. 

PCR af hluta af stjórnröð (D-lykkju) hvatberaerfðaefnisins var framkvæmt fyrir sýnin með 
þreifara parinu L16620F–H581, sem magnar 353-354 basapör (Wilson o.fl., 2016; Benson 
o.fl., 2013). Grunnuppskriftin var 7,5 µl lausn af One Taq 2MMx Buffer, 4,98 µl ddH2O, 
0,51 µl af hvorum þreifara í styrknum [1µM], og 1,5 µl DNA í styrknum 10-50 ng/μl. 
Styrkleiki DNA í DNA einangrunum var mjög mismunandi og því var magn ddH2O breytt 
á móti magni DNA lausnar í PCR-hvarflausninni til að tryggja svipaðan styrk af DNA. 

PCR-mögnunin fór fram með 4 mínúta upphafstíma við 94°C, og allt að 40 hringjum þar 
sem DNA var eðlissvipt við 94°C í 30 sekúndur, 60°C í 45 sekúndur þar sem bindingu 
þreifara á sér stað og 72°C í 60 sekúndur þar sem pólýmerasinn eftirmyndar DNA. Í lok 
ferilsins voru 6 mínútur við 72°C og síðan voru sýnin kæld í 12°C þangað til sýnin voru 
tekin úr tækinu.  

Hluti PCR-afurðar (5µl) var rafdregin á 1,5 % agarósa við 100 volt og litað með ethidium 
brómíð og skoðað undir útfjólubláu ljósi til að greina hvort PCR-ið hafi tekist. 

Til Genewiz (http://www.beckmangenomics.com/) í Englandi voru send 10 µl af hverju 
sýni af 50 ng/µl PCR afurðum til raðgreiningar á PCR-bakka ásamt 5 µM þreifara lausn 
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fyrir hvern þreifara fyrir sig. Styrkleiki PCR-afurðar var metinn með samanburði við 
DNA-ladder með þekktan styrk og PCR afurð var ýmist þynnt eða sett beint í bakka. 

Gagnaúrvinnsla 

DNA raðirnar voru skoðaðar í Bioedit (Hall, 1999) og þegar merki var mjög veikt eða 
eitthvað í bakgrunni gerði illmögulegt að lesa röðina úr ljósmælingu var röðinni sleppt. 
Flestar raðirnar voru skýrar. Stundum var ekki hægt að lesa ákveðinn basa og gera 
greinarmun á tveimur eða fleiri möguleikum en afgangurinn af röðinni var góður. Þá var N 
sett inn fyrir þann basa en röðin notuð. Í heildina voru það 6 raðir sem fengu þessa 
meðferð, 2 frá Maine, 2 frá Íslandi og 2 frá Danmörku. Heildarfjöldi basa sem fengu þessa 
meðferð var 27. Þar að auki var lengdarbreytileiki á einu svæði og þá voru N sett inn til að 
basar af sama sæti væru hlið við hlið. Raðirnar voru svo klipptar svo að þær næðu yfir 
sama svæði og raðir úr fyrri rannsókn (Wilson o.fl., 2016) sem sóttar voru úr Genbank 
(Benson o.fl., 2013). 

Ein af röðunum var notuð í BLAST til að finna röð úr skyldri tegund fyrir rót á ættartré 
hávelluraðanna. Röð úr æðarfugli (Somateria mollissima) (Kristin, Von Kistowski og 
Noer, 1999) var fyrsta röð úr skyldri tegund sem fannst í BLAST (Altschul, Gish, Miller, 
Myers og Lipman, 1990) þar sem leitað var eftir ólíkari röðum af síðu National Center of 
Biotehcnology Information (Benson o.fl., 2013) og hún var pöruð við hinar raðirnar með 
Clustal (Sievers o.fl., 2011). Rótað ættartré byggt á K80 módelinu var svo teiknað í 
Seaview (Gouy, Guindon og Gascuel, 2010) og snyrt í APE (Paradis, Claude, og Strimmer, 
2004). 

Fyrir hvern hóp var fjöldi einstaklinga, haplótýpa og breytilegra seta talinn. Því næst var 
haplótýpubreytileiki reiknaður í pegas (samkvæmt jöfnu 1) þar sem n er fjöldi í sýni og pi 
er hlutfall hverrar gerðar (Paradis, 2010). Kirnabreytileiki (π) var einnig reiknaður í pegas, 
á hliðstæðan hátt en sem meðaltal fyrir hvern basa (Paradis, 2010). 

1) 

 

Tajima próf (Tajima, 1989), sem ber saman matstærðir á margfeldi erfðafræðilegrar 
stofnstærðar (Ne) og stökkbreytitíðni (mu) byggðar á kirnabreytileika (π) og fjölda 
breytilegra sæta S/a var framkvæmt í pegas fyrir hópana (Paradis, 2010). Neikvætt Tajima-
gildi (D) bendir til stofnstærðar aukningar eftir flöskuháls í stofnstærð eða að stofninn hafi 
tiltölulega nýlega endurheimt breytileika eftir að hreinsandi val hafi eytt honum. Jákvætt 
gildi bendir til blöndunar aðskildra hópa innan svæðis. 

Fjarlægðir milli staða voru skoðaðar bæði með tilliti til hvaða samsætur af raðgreinda 
bútnum væru á hvaða stað og hvaða basar væru í breytilegum setum. Hlutfall breytileika 
milli hópa byggt á tíðni haplótýpa (FST) og fjarlægðum milli raða (ΦST) var reiknað fyrir 
hvert par nýju hópana samkvæmt Weir og Cockerham (1984) og Excoffier, Smouse og 
Quattro (1992) í hierfstat og pegas 0.9 (Goudet og Jombart, 2015; Paradis, 2010) og p-gildi 
þess fundið með Fisher‘s prófi með Monte Carlo aðferð og amova skipun í pegas (R Core 
Team, 2015; Paradis, 2010). 
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Hóparnir í nágrenni við Beringssund, Rússland (R), YKD (Y), Norður Alaska (N) og 
Kanada (C) voru sameinaðir í Beringssundshóp og hávellur við Atlantshaf, hóparnir Maine 
(M), Ísland (I) og Danmörk (D), voru sameinaðir í annan Atlantshafshóp. Strangt til tekið 
eru rússnesku eða kanadísku sýnatökustaðirnir ekki við strendur Beringssunds en þeir eru 
nær því en Atlantshafinu. Hóparnir voru svo bornir saman með því að reikna FST og ΦST 
milli hverja tveggja hópa (Goudet og Jombart, 2015; Paradis, 2010) ásamt p-gildum þeirra 
(R Core Team, 2015; Paradis, 2010). Þar sem YKD sker sig verulega frá hinum hópunum 
var samanburður hávella við Beringssund og Atlantshaf við aðra hópa endurtekinn án þess 
hóps. 

Rússland (R) og Danmörk (D) annarsvegar og YKD (Y), Norður Alaska (N), Kanada (C), 
og Maine (M) hins vegar voru á sama hátt sameinaðir í Evrasíu og Ameríkuhópa og 
samsvarandi útreikningar voru gerðir með YKD sér og sameinað Ameríku. 

Aðgreining hópanna byggð á tíðnimun raða (FST) og erfðafjarlægðunum (ΦST) var teiknuð 
á tvo ása með R (R Core Team, 2015). Stress gildi fyrir myndirnar var reiknað samkvæmt 
jöfnu 2 (Sturrock og Rocha, 2000), þar sem dij er fjarlægð milli hverja tveggja hópa og dij‘ 
er fjarlægð á mynd milli hverja tveggja hópa. 

2) 
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3 Niðurstöður 

Flokkun sýnatökustaða 

Í heildina voru notaðar 125 raðir frá 5 löndum, Rússlandi, Bandaríkjunum, Kanada, Íslandi 
og Danmörku. Það tókst að einangra og raðgreina hvatberabútinn milli þreifaranna 
L16620F og H581 fyrir 27 fugla og bættust við þær 108 raðir sem þegar var búið að 
raðgreina. Skiptingu raða milli sýnatökustaða má sjá hér fyrir neðan (tafla 3.1). 

 

Tafla 3.1 Uppruni þeirra 125 hávelluraða sem notaðar voru í rannsókninni ásamt árstíð 
sýnatöku. 

Sýnatökustaðir Breiddargráða Lengdargráða 
nraðgreind 

Árstíð 
sýnatöku Stafur 

Rússland      

Indigirka River Delta 71°N 150°A 10 Sumar R 

Alaska      

Arctic Coastal Plain 70°N 150°V 24 Sumar N 

Camp Island   1 Sumar  

Mary Sachs Island   4 Sumar  

Colville River Delta   19 Sumar  
Yukon-Kuskokwim 

Delta 61°N 162°V 58 Sumar Y 

Aropuk Lake   6 Sumar  

Kigigak Island   4 Sumar  

Hock Slough   8 Sumar  

Ótilgreint   40 Sumar  

Kanada      

Nunavut 68°N 101°V 6 Sumar C 
Austurströnd 

Ameríku      

Maine fylki 45°N 69°V 8  M 

Ísland      

Faxaflói 64°N 22°V 0 Vetur  

Skjálfandi 66°N 18°V 10 Sumar I 

Danmörk      

Det Sydfynske Øhav 55°N 11°A 9 Sumar D 
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Þar sem Camp Island, Mary Sachs Island og Colville river eru tiltölulega nálægir 
sýnatökustaðir miðað við fjarlægðirnar sem eru milli sýnatökustaðanna á heildina litið, öll 
sýnin eru tekin að sumri (Wilson o.fl., 2016) og fjöldi sýna á Camp Island og Mary Sachs 
Island er lítill voru þau sýni sameinuð í einn hóp. Eins voru sýnatökustaðir í YKD 
sameinaðir, þar sem svæðið er tiltölulega lítið miðað við fjarlægðirnar milli annarra 
sýnatökustaða, öll sýnin tekin á sumri (Wilson o.fl., 2016), sýnastærð fyrir Arapuk Lake, 
Kigigak Island og Hock Slough var lítil og fyrir flest sýni er einungis tilgreint að þau voru 
tekin úr YKD. 

Vegna fjarlægða við aðra sýnatökustaði var Kanada, Maine og Danmörk haldið sem 
aðskildum hópum fyrir utan að Maine og Danmörk eru mikilvægir hópar fyrir samanburð 
íslenskra hávella við aðrar hávellur. 

Því miður náðist ekki að einangra og magna sýni úr Faxaflóa og því er ekki hægt að skoða 
þann sýnatökustað í þessari rannsókn. Þar sem sýnin úr vetrarfuglunum frá Faxaflóa gengu 
ekki upp er framvegis verið að tala um hávellurnar úr Skjálfanda þegar talað er um Ísland 
eða íslenskar hávellur nema annað sé tekið fram. 

Þeir hópar sem skoðaðir voru fengu hver um sig stakan bókstaf sem merki. Indigirka River 
Delta í Rússlandi fékk stafinn R, YKD fékk stafinn Y, Arctic Coastal Plane á norðurströnd 
Alaska fékk stafinn N, Queen Maud Gulf í Kanada fékk stafinn C, Maine fylki fékk stafinn 
M, sá sýnastökustaður á Íslandi sem heppnaðist, Skjálfandi, fékk stafinn I og danski 
sýnatökustaðurinn det Sydfynska Øhav fékk stafinn D. Að neðan (mynd 3.1) má sjá 
staðsetningu þessara hópa.  

 

 

 

Mynd 3.1 Yfirlit yfir staðsetningu hópa hávelluraða sem voru bornar saman í 
rannsókninni, Rússland (R), YKD (Y), Norður Alaska (N), Kanada (C), Maine (M), Ísland 
(I) og Danmörk (D).  
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Framsetning tengsla 

Tengsl milli raða voru teiknuð á tvo mismunandi vegu. Annarsvegar var net milli raða 
teiknað í Network án rótar og hins vegar var ættartré rótað með röð úr æðarfugli teiknað í 
Seaview (Gouy o.fl., 2010) og APE (Paradis o.fl., 2004). 

 

 

Mynd 3.2 Tengsl 125 hávella úr 7 hópum sýnatökustaða, Rússland (grænt), YKD 
(dökkblátt), Norður Alaska (appelsínugult), Kanada (hvítt), Maine fylki (ljósgrænt), Ísland 
(blátt) og Danmörk (rautt), teiknað með reduced median aðferðinni. Stærð hringja gefur til 
kynna fjölda einstaklinga af haplótýpu og lengd lína gefur vísbendingu um fjölda 
stökkbreytingu milli haplótýpa. Teiknað var út frá 353-354 basa hluta af stjórnröð (D-
lykkju) hvatberaerfðaefnis.  
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Mynd 3.3 Ættartré 125 hávella úr 7 hópum sýnatökustaða, Rússlandi (R), YKD (Y), Norður 
Alaska (N), Kanada (C), Maine fylki (M), Íslandi (I) og Danmörku (D) og þríhyrningar 
tákna Ameríku, kassar tákna Evrasíu, fylltir hringir tákna Beringssund og fylltir tíglar 
tákna Atlantshaf. Ættartréð er teiknað eftir 353-354 basa hluta af stjórnröð (D-lykkju) 
hvatberaerfðaefnis út frá K80 módelinu í Seaview (Gouy o.fl., 2010) og APE (Paradis o.fl., 
2004). Tölur í svigum við hvern bókstaf tákna fjölda einstaklinga af þeirri haplótýpu sem 
finnst á gefnum sýnatökustað vinstra meginn við svigan. Tréð er rótað með DNA-röð úr 
æðarfugli (Somateria mollissima) (Kristin o.fl., 1999) en hún var var klippt út af mynd. 

Netið (mynd 3.2) er ekki mjög skýrt þar sem ekki þar sem ekki náðist að greiða úr flækju 
sem myndaðist vegna fjölda mögulegra tengsla milli haplótýpa en kláðurnar tvær sem sáust 
í fyrri rannsókn (Wilson o.fl., 2016) eru greinanlegar. Þegar litið er á rótaða ættartréð 
(mynd 3.3) koma þrjár megin línur í ljós sem greinast í sundur í byrjun ásamt fjórðu 
línunni sem greinist fljótt frá megin línunni. Línunar tvær sem greinast frá stærstu línunni 
neðst í tréinu og fjórða línan eru aðalega myndaðar af YKD fuglum rétt eins og minni 
kláðan sem var lýst í fyrri rannsókn (Wilson o.fl., 2016) en nokkrir einstaklingar af öðrum 
stöðum eru þar líka. Stærri línan er svo mynduð úr fuglum af mörgum svæðum. 

Lýsitölur hópa 

Lýsitölur fyrir meginsýnatökusvæðin eru í töflu 3.2. 

Tafla 3.2 Lýsitölur fyrir 353-354 basa hluta af stjórnröð (D-lykkju) hvatberaerfðaefnis úr 7 
hópum hávella frá sýnatökustöðum umhverfis norðurpól. 
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 Sýnastærð  
Breytileg 

set 
Fjöldi 

haplótýpa 
Haplótýpu- 
breytileiki 

Kirna- 
breytileiki  

Tajima D 

Öll sýni 125 66 57 0,98 0,035 -0,059 
Norður 
Alaska 24 39 17 0,97 0,023 -0,85 

Kanada 6 32 6 1 0,037 -0,61 

Rússland 10 17 8 0,93 0,014 -0,87 

YKD 58 47 25 0,91 0,039 1,1 

Maine fylki 8 19 7 0,96 0,018 -0,79 

Ísland 10 31 8 0,96 0,022 -1,4 

Danmörk 9 26 7 0,92 0,019 -1,7 
 

 

  
Töluverður munur er á fjölda einstaklinga í hverjum hóp, milli 6 og 58, sem getur haft áhrif 
á aðrar lýsitölur. Fjöldi haplótýpa er milli 6 og 25 á hóp og er mikill miðað við stærð sýna 
og því er hár haplótýpubreytileiki og nálægt mesta mögulega gildi (1). Breytileg set eru 
einnig mörg, milli 17 og 47, og margar stökkbreytingar geta verið milli haplótýpa. 
Kirnabreytileiki, milli 0,014 og 0,039, gefur skýrari mynd af breytileikanum og má greina 
mesta breytileika í YKD og Kanada en minnstan í svæðinu frá Rússlandi. 

Tajima D gildi fyrir hvern hóp og heildina eru neikvæð nema fyrir YKD (Tafla 3.2). Eins 
og kom fram í fyrri rannsókn (Wilson o.fl., 2016) er gildi Tajima D ómarktækt fyrir alla 
raðgreinda hópa við Beringssund. P-gildi var reiknað út frá því að Tajima D fylgdi beta 
dreifingu eftir endurskölun. Út frá þessu ber að meðtaka núlltilgátuna um að stofnanir hafi 
verið í jafnvægi, en einhverjum tilvikum eru sýnin lítil og afl prófanna því lágt. Það var þó 
sýnt fram á vaxandi stofnstærð í YKD í fyrri rannsókn út frá örtunglum og öðru prófi 
(Wilson o.fl., 2016). Gildi Tajima D er ómarktækt fyrir nýraðgreindu hópana við 
Atlantshaf, en það er lægra fyrir Ísland og Danmörku en alla aðra hópa og nálægt því að 
vera marktækt fyrir Danmörku (0,1> p >0,05). 

Uppskipting breytileika 

Marktækur munur (p < 0,001) fannst milli 7 hópa hávella fyrir erfðafjarlægðir milli raða og 
sú hópaskiptingin útskýrir 26% af dreifingu fjarlægða milli raða. 

 

Tafla 3.3 FST og ΦST milli hvert par 7 staða, Rússlands (R), YKD (Y), Norður Alaska (N), 
Kanada (C), Maine fylkis (M), Íslands (I) og Danmörku (D). 

    Parað ΦST    

  N C R Y M I D 
 N  0 0,074 0,299*** 0,046 0,059 0,044 

 C 0,015  0,086 0,139 0 0 0 
Parað R 0,016 0  0,355*** 0,143* 0 0,021 

FST Y 0,019*** 0 0  0,287** 0,27** 0,271** 
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 M 0,019 0,020 0,024 0,044**  0,081 0,054 

 I 0 0,005 0,012 0,013** 0  0 
 D 0,057 0,067 0,064 0,082*** 0,001 0,050  

 

Sé litið á gildi ΦST fyrir hvert par hópa eru hvatberagerðir hávellanna í YKD marktækt 
frábrugðnar frá öllum öðrum hávelluhópum nema þeim kanadísku. Kanadískir 
einstaklingar eru þó fáir og p-gildið er nálægt 0,05 (0,1 > p > 0,05). Hávellur frá Maine og 
Rússlandi eru einnig marktækt frábrugðnar frá hverjum öðrum. Annars er munurinn ekki 
marktækur, en p-gildin eru nálægt 0,05 (0,1 > p > 0,05) fyrir Norður Alaska og Rússland, 
Maine og Ísland og Maine og Danmörk. 

Svipað munstur sést fyrir FST, YKD sker sig frá öllum öðrum hópum nema kanadísku 
fuglunum en einnig þeim rússnesku. Enginn hópur er nálægt 0,05 (0,1 > p > 0,05). 

Þess ber að geta að sýnastærðin fyrir flesta hópa er lág (R:10, C:6, M:8, I:10 og D:9 en 
N:24 og Y:58) og hugsanlega er að finna mun milli þessara hópa sem mældist ekki vegna 
lágrar sýnastærðar. Útreikningar fyrir p-gildi ΦST gildis byggist á handahófskenndri 
endurröðun og 4 p-gildi féllu milli 0,1 og 0,05 þetta skiptið. Mögulegt er að einhver þeirra 
eða önnur væru marktæk í endurtekningum en í 9 endurtekningum breyttist ekki hvaða 
hópar eru marktækir. 

Ísland er meðal hópanna með lága sýnastærð. Þegar litið er á FST og ΦST er Ísland einungis 
marktækt frábrugðið frá YKD en fyrir ΦST er p-gildið nálægt því að vera marktækt (0,1 > p 
> 0,05) fyrir samanburð Íslands og Maine fylkis og nálægt 0,1 (0,2 > p > 0,1) fyrir 
samanburð Íslands og Norður Alaska. Annars eru p-gildin há (p > 0,2). Fyrir FST er p-
gildið nálægt 0,1 (0,2 > p > 0,1) þegar Norður Alaska er borið saman við Ísland en annars 
hátt (p > 0,2). Þess ber að geta að Norður Alaska hefur háa sýnastærð. 

 

Tafla 4: FST og ΦST fyrir hvert par hávelluhópa eftir 4 mismunandi hópaskiptingum. 
Hávellum er skipt milli heimsálfa, Norður Ameríku og Evrasíu ásamt Íslandi, eða milli 
úthafa, Beringssunds og Atlantshafs ásamt Íslandi, með stærsta hópinn, sem ólíkastur 
hinum hópunum, ýmist sér eða sameinaður Ameríku eða Beringssundi til að sjá áhrif hans. 

   Parað ΦST  

  Ameríka (n=96) Evrasía (n=19) Ísland (n=10)  

 Ameríka (n=96)  0.18** 0.12*  

Parað Evrasía (n=19) 0.046***  0  

FST Ísland (n=10) 0.033** 0   

  

Beringssund 
(n=98) 

Atlantshaf 
(n=17) Ísland (n=10)  

 

Beringssund 
(n=98)  0.13* 0.1100  

 Atlantshaf (n=17) 0.027***  0  

 Ísland (n=10) 0.029** 0   
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   Parað ΦST  

  Ameríka (n=38) Evrasía (n=19) YKD (n=58) 
Ísland 
(n=10) 

 Ameríka (n=38)  0.056* 0.31*** 0.0540 

Parað Evrasía (n=19) 0.0220  0.35*** 0 

FST YKD (n=58) 0.043*** 0.080***  0.27** 

 Ísland (n=10) 0.0150 0 0.064***  

  

Beringssund 
(n=40) YKD (n=58) 

Atlantshaf 
(N=17) 

Ísland 
(n=10) 

 
Beringssund 

(n=40)  0.33*** 0.0200 0.0310 

 YKD (n=58) 0.045***  0.31*** 0.27** 

 Atlantshaf (N=17) 0.0010 0.065***  0 

 Ísland (n=10) 0.0087 0.064*** 0  
 

Hægt er að útskýra örlítið meira af dreifingu fjarlægða milli raða ef þeim er skipt milli 
Ameríku, Evrasíu og Ísland (16%) miðað við Beringssund, Atlantshaf og Ísland (12%) og 
p-gildi fyrri skiptingar (0,001) er lægri en seinni skiptingar (0,005). Þegar YKD er sér 
hópur útskýra báðar hópaskiptingar um 29% og p-gildi beggja skiptinga eru mjög lág (p ~ 
0). 

Gildi ΦST milli Ameríku og Evrasíu er annars vegar og Beringssunds og Atlantshafs hins 
vegar er marktækt þegar hávellur frá YKD eru hafðar með en þegar YKD er sér hópur er 
munurinn ómarktækur milli Beringssunds og Atlantshafs. Munurinn er einnig martækur 
milli Íslands og Ameríku með YKD og YKD er martækt frábrugðinn frá öllum öðrum 
hópum. 

P-gildi ΦST milli Íslands og Beringssunds með YKD er rétt ofan við það sem telst 
marktækt. Því var p-gildið reiknað 9 sinnum í viðbót og í 2 endurtekningum var munurinn 
marktækur, eða í 20% tilvika. Þegar litið er á FST er munurinn einungis marktækur milli 
YKD og annarra hópa. 

Myndir 4 og 5 sýna afstöðu hópanna byggðar á tíðni arfgerða (FST) (mynd 3.4) og 
fjarlægðum milli raða (ΦST) (mynd 3.5). Myndirnar eru ólíkar hvert annarri, enda eru stress 
gildi þeirra há, 0,554 og 0,510, og langt yfir t.d. markgildi fyrir p = 0,01, sem fyrir 7 hópa í 
2 víddum er samkvæmt hermun 0,024. (Sturrock og Rocha, 2000). Lítið mark er því hægt 
að taka á þessum myndum. 
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Mynd 3.4: Aðgreining hávelluraða frá 7 stöðum, Rússlandi (R), YKD (Y), Norður Alaska 
(N), Kanada (C), Maine fylki (M), Íslandi (I) og Danmörk (D) byggð á tíðni ólíkra DNA-
raða í hvatberaerfðefni. Ásarnir tveir fá stressgildið 0,554.  

 

 

Mynd 3.5: Aðgreining hávelluraða frá 7 stöðum, Rússlandi (R), YKD (Y), Norður Alaska 
(N), Kanada (C), Maine fylki (M), Íslandi (I) og Danmörku (D), á tveimur ásum. Ásarnir 
tveir fá stressgildið 0,510.
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4 Umræður 

Stofnaskipting 

Samkvæmt þessum niðurstöðum eru íslenskar hávellur greinilega frábrugðnar frá hávellum 
YKD en annars er munurinn ekki mjög skýr. 

Eins og kom fram í fyrri rannsókn (Wilson o.fl., 2016) voru áður raðgreindir hópar 
frábrugðnir hávellum YKD og ný raðgreindir hópar, hávellur frá Íslandi Danmörku og 
Maine fylki, eru marktækt frábrugðnar frá hávellum YKD. Rússneskar hávellur voru 
reyndar ekki marktækt frábrugðnar YKD hávellum þegar litið var á FST og munurinn milli 
YKD og Kanada var ómarktækur hvort sem litið var á FST eða ΦST. Þó var munurinn var 
nálægt því að vera marktækur fyrir ΦST milli Kanada og YKD og það gæti orsakast af 
mjög fáum fuglum frá Kanada, 6 fuglar. Munur milli annarra hópa er bara marktækur í 
einu tilviki, milli Maine og Rússlands litið á ΦST. 

Í fyrri rannsókn var YKD eini lágarktíski hópurinn meðan hinir voru arktískir og mögulega 
skýrðist séður munur af þeirri skiptingu (Wilson o.fl., 2016). Þessi skipting virðist ekki 
útskýra breytileika innan hávella vel. Fuglarnir frá Íslandi, Maine og Danmörku eru af 
lágarktískum svæðum eða sunnar en voru þó frábrugðnir YKD og eru að mestu ekki 
marktækt frábrugðnir fuglum af arktískum svæðum.  

Í fyrri rannsókn var hávellum skipt í tvær kláður, útbreidda kláðu og minni kláðu sem var 
mest bundin við YKD (Wilson o.fl., 2016). Ættartréð sem teiknað var í þessari rannsókn 
bendir til þess að skipta mætti hávellunum í fleiri en 2 kláður, kannski 3-4, en minni 
línurnar innihalda aðalega YKD fugla. Ef haldið er við skiptinguna sem var lýst í fyrri 
rannsókn (Wilson o.fl., 2016) benda niðurstöður til þess að hávellur beggja megin 
Atlantshafsins tilheyri flestar útbreiddari kláðunni ásamt flestum hávellum Beringssunds 
en ekki minni kláðunni. Ísland er eins og flestir hópar marktækt frábrugðinn frá YKD en 
ekki öðrum hópum og varpstofninn á Íslandi virðist því vera kominn af hávellum frá aðal 
jökulafdrepinu. Þó virðist einn íslenskur einstaklingur vera ættaður úr hinu jökulafdrepinu í 
beinan kvenlegg. 

Munurinn er oftar marktækur fyrir ΦST en hann er fyrir FST. Annarsvegar féll FST undir 0 í 
samanburði YKD og Rússlands og hins vegar er munurinn marktækur fyrir ΦST þegar 
Maine og R er borið saman. Engin gildi sem eru marktæk fyrir bæði ΦST og FST skipta um 
flokk (0,5>, 0,5> p >0,01 og 0,01>). Gildi ΦST milli tveggja hópar er einnig oftar hærra en 
FST milli sömu hópa og að meðtali er ΦST hærra.  

Einn eiginleiki FST er að það vanmetur fjarlægðir milli stofna þegar fjöldi samsæta er hár. Í 
þessari rannsókn er meðalfjöldi einstaklinga á samsætu 2,2. Hermun bendir til þess að ΦST 
deili ekki þeim galla (Bird, Karl, Smouse og Toonen, 2011). Það mætti því búast við að FST 
nái ekki að greina mun sem ΦST nær í einhverjum tilvikum. Hærra ΦST en FST bendir líka 
til þess að langt sé liðið síðan aðgreining varð milli hópa. Það þarf bara eina 
stökkbreytingu til að mynda nýja haplótýpu þannig að í upphafi hækkar FST hratt en eftir 
því sem tími frá aðgreiningu lengist aukast líkurnar að stökkbreyting verður í haplótýpu 
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sem hefur stökkbreyst áður þannig að ΦST hækki án þess að FST hækki. Þetta er í samræmi 
við háan fjölda breytilegra seta og haplótýpa og háan haplótýpubreytileika miðað við 
kirnabreytileika. Stökkbreytingar hafa safnast upp í röðunum og langt er á milli haplótýpa. 
Ef aukin næmni ΦST við mikinn fjölda samsæta útskýrir ekki hærra og oftar marktækt ΦST 
en FST þá bendir það til þess að aðgreining milli þessara 7 hópa sé gömul. Þetta gæti líka 
orsakast af hendingu vegna lágrar sýnastærðar. 

Meðaltal ΦST er hærra en FST milli Íslands og annarra hópa þó ΦST falli oftar undir núll. 
Fjöldi marktækra gilda er sá sami og p-gildi marktækra gilda er í sama flokki. Þetta er 
vísbending um að aðgreining íslenskra og erlendra hávella sé gömul en vísbendingin er 
veikari. 

Tajima D gildi eru ómarktæk fyrir alla hópa en það hefur verið sýnt fram á nýlegan 
stofnvöxt í YKD, þó ekki út frá sama bút né hvatberaerfðaefni (Wilson o.fl., 2016). Gildi 
Tajima D er nálægt því að vera marktækt fyrir Danmörku og það var hugsanlega ekki hægt 
að hafna núlltilgátu vegna lágrar sýnastærðar. Tajima D gildi Íslands er nær núlli en þó 
lægra en annarra hópa og p-gildi og stofnstærð ívið hærri. Hugsanlega er hægt að greina 
merki um minnkandi stofnstærð eða hreinsandi val í Danmörku og Íslandi ef fleiri sýni 
verða raðgreind, þó það sé ekki eins líklegt fyrir Ísland miðað við sýnastærð og séð gildi. 

Það ber einnig að hafa í huga að það er ekki víst að sama mynstur sjáist fyrir aðra hluta 
erfðamengis hávella. Kollur hávella eins og flestra annarra andfugla virðast sýna ákveðna 
tryggð við varpstöðvar meðan hávellusteggir sýna takmarkaða tryggð við varpstöðvar 
(Alison, 1975; Alison, 1977; Perry og Alison [óþekkt ár]; Owen og Black, 1990). 
Kollurnar, og þá að sama skapi hvatberarnir, dreifast hugsanlega hægt milli varpstöðva en 
skipta frekar um vetrarstöðvar, þó veik vísbending um tryggð kvenfugla við vetrarstöðvar 
hefur sést (Alison, 1974). 

Breytileiki á stærri skala 

Það hefur verið rætt um mun milli hávellustofna á austur og vesturströnd Bandaríkjana 
(Wilson o.fl., 2016) og skýr munur milli Ameríku og Evrasíu hefur sést fyrir sumar 
andartegundir (Peters o.fl., 2014). Íslenskar hávellur voru bæði bornar saman við hávellur 
Beringssunds og Atlantshafs utan Íslands annars vegar og Ameríku og meginland Evrasíu 
hins vegar, með og án hávella í YKD til að aðskilja áhrif þess frábrugðna hóps frá öðrum 
hávellum við Beringssund eða í Ameríku. Litið var á bæði ΦST og Fst. 

Þegar YKD er sér hópur er hægt að útskýra stærri hluta dreifingar erfðafjarlægða en það 
útskýrir álíka stóran hluta dreifingar að skipta milli Ameríku og Evrasíu annarsvegar og 
Beringssunds og Atlantshafs hins vegar, sérstaklega þegar YKD er sér hópur.  

Þegar litið er á ΦST er munurinn milli Íslands og Ameríku og Ameríku og Evrópu annars 
vegar er oftar marktækur en milli Íslands og Beringssunds og Beringssund og Ameríku 
hins vegar. Þess ber þó að geta að p-gildi fyrir ΦST byggir á endurröðun og getur því 
sveiflast í endurteknum útreikningum. Til dæmis er p-gildi fyrir ΦST milli Íslands og YKD 
um 0,002 í annað skiptið en 0,003 í seinna skiptið, fyrir sömu raðir og sama ΦST gildi. 
Munurinn milli Íslands og Beringssunds með YKD sameinað Beringssundi er ekki 
marktækt í niðurstöðum rannsóknarinnar en var martækt í 20% útreikninga sem höfundur 
framkvæmdi eftir 9 endurtekningar. Mikilvægt er líka að benda á að þegar YKD er sleppt 
er ΦST milli Evrasíu og Ameríku er ennþá marktækt en ekki munurinn milli Beringssunds 
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og Atlantshafs og það p-gildi fer langt yfir 0,05. FST segir minna um breytileika þegar 
þessar skiptingar eru bornar saman, þar sem munurinn er einungis martækur milli YKD og 
annarra hópa. Sýnastærð hópa milli þessara tveggja hópaskiptinga er lík, Evrasía hefur 
einungis tvær fleiri raðir en Atlantshaf, og Beringssund hefur eins tvær færri raðir en 
Ameríka og fjöldi YKD og íslenskra fugla er vitanlega fasti. 

Það virðist því útskýra breytileikann betur að skipta hávellum milli Evrasíu og Ameríku en 
að skipta þeim milli Beringssunds og Atlantshafs. Ef skipta á hávellum í þrjá hópa er 
líklega best að tala um hávellur YKD, Ameríku utan YKD og Evrasíu. Þetta þýðir þó ekki 
að innan heimsálfana sé ekki breytileiki frá austur til vesturs eða milli Atlantshafs og 
Beringssunds. 

Það virðist ekki vera mikill munur á hávellu stofnum Evrasíu og Íslands, bæði með og án 
YKD fer ΦST niður fyrir 0 og þegar það er leiðrétt verður p-gildið 1. Gildi ΦST milli 
Ameríku og Íslands er marktækt en YKD útskýrir stóran hluta þess munar og það er ekki 
martækt án YKD. P-gildi milli íslenskra og amerískra hávella er þó alltaf lægra en milli 
íslenskra og evrasískra hávella. Milli Íslands og Evrasíu er gildi bæði FST og ΦST 0 en 
þegar munur milli Íslands og Ameríku er ekki marktækur er p-gildið nálægt 0,1 (0,2> p 
>0,1) fyrir bæði FST og ΦST. Þetta er í samræmi við það að p-gildi FST og ΦST voru lægri 
milli Íslands og tveggja ameríska hópa en annarra hópa í rannsókninni, þó sýnastærð á 
öðrum staðnum var há. Fjöldi einstaklinga frá Íslandi er ekki hár og hugsanlega sæist 
marktækur munur milli Ameríku eða ameríska hópa og sumarfuglanna frá Skjálfanda ef 
náðst hefði að raðgreina alla fuglana eða með stærri sýnum. P-gildi í samanburði íslenskra 
og evrasískra fugla hefðu þó einnig getað lækkað og orðið marktækt. Þetta verður að teljast 
vísbending um að íslenski varpstofninn sé skyldari varpstofnum Evrasíu en Ameríku en 
það er ekki hægt að fullyrða um það 

Hugsanlega er Ísland blendingssvæði fyrir hávellu fyrir fugla frá Ameríku og Evrasíu, sem 
gæti útskýrt af hverju náðist ekki að tengja Ísland við annaðhvort Evrasíu eða Ameríku 
utan YKD. Ef blöndum milli ólíkra stofna hávella er hér á landi má búast við hærri 
erfðafræðilegum breytileika á Íslandi. Það eru ekki sterkar vísbendingar um slíkt, 
kirnabreytileiki á Íslandi er þó aðeins hærri en í Danmörku og Maine en 
haplótýpubreytileiki fyrir Ísland er svipaður og í Maine. Það mætti líka búast við jákvæðu 
Tajima D gildi þegar einstaklingar úr ólíkum stofnum blandast saman en gildi Tajima D er 
neikvætt og næst lægst á Íslandi í þessari rannsókn, þó það sé ekki marktækt. 

Í öllum tilvikum er ΦST hærra eða jafnhátt og FST og ΦST er oftar marktækt, sem styður við 
aldur aðgreiningar á smærri skala sem rætt var í fyrri kafla. 

Yfirlit 

Þegar litið er á hvatberabreytileika sést ákveðinn skipting milli hávella YKD og hávella frá 
öðrum svæðum, þar á meðal hávella við strendur Atlantshafsins. Þessi skipting hefur verið 
talin stafa að löngum aðskilnaði á jökulskeiði (Wilson o.fl., 2016) en vegna blöndunar er 
þessi aðgreining milli er ekki eins skýr eins og sést milli Ameríku og Evrasíu í stokköndum 
(Anas platyrhynchos) (Peters o.fl., 2014). Einungis örfáir fuglar fundist fjarri nánustu 
ættingjum sínum í þeirri rannsókn en í þessari rannsókn er oft mjög langt milli raðanna í 
YKD. Ættartréð greinist í þrjár línur í byrjun og YKD sýnin deilast um það bil í 
hlutföllunum 1:3:6 milli þeirra og blöndun er því mjög mikil í samanburði við fyrrnefnt 
dæmi þó fáir fuglar úr minni línunum af þessum þremur línum finnist utan YKD (Mynd 
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3.3). Stofnskipting á grundvelli hvatberaerfða hávella er einnig lítil í samanburði við 
hvatberaerfðir sumra sjóanda tegunda. Gulönd (Mergus merganser) hefur sýnt greinilega 
skiptingu milli Evrasíu og Ameríku og einnig milli ýmissa svæða innan álfanna (Pearce 
o.fl., 2009). Húsönd (Bucephala islandica) sýnir einnig skýra skiptingu milli svæða innan 
Ameríku ásamt Íslandi, þó fjarlægðir milli haplótýpa er ekki mikil, og hvinönd (Bucephala 
clangula) sýnir tiltölulega skýra skiptingu milli ýmissa svæða innan Ameríku og mjög 
skýra skiptingu milli þeirra og Danmerkur en munur milli hjálmanda (Bucephala albeola) 
frá mismunandi svæðum er minni (Pearce o.fl., 2014). Marktækur munur fannst milli 
Ameríku utan YKD og Evrasíu (tafla 4) og milli Rússlands og Maine fylki en aðgreining er 
ógreinileg á netinu (mynd 3.2) eða ættartrénu (Mynd 3.3).  

Marktækur munur fannst milli Ameríku utan YKD og Evrasíu (tafla 4) og milli Rússlands 
og Maine fylki en aðgreining er ógreinileg í tengslaneti hvatberagerðanna (mynd 3.2) eða 
ættartrénu (Mynd 3.3) og er því einkum vegna tíðnimunar. Stofnar frá öðrum svæðum 
virðast vera vel blandaðir, mögulega vegna fars milli svæða eða nýlegrar aðgreiningar 
þeirra þannig erfðamörkin ná ekki að endurspegla aðgreiningu stofnanna. Sýnastærð frá 
flestum svæðum var einnig lítil og hugsanlega hefði marktækur munur milli hópa utan 
YKD sést oftar ef náðst hefði að skoða stærri sýni. ΦST er oftar martækt en FST og yfirleitt 
hærra sem bendir til sögulegrar aðgreiningar, sem byggst hefur upp með stökkbreytingum, 
frekar en tíðnimunar haplótýpa sem gætu breyst hratt sérstaklega í litlum stofnum, en skil 
milli hópa er ekki skýr þegar litið er á netið og ættartréð, allavega fyrir hávellur utan YKD. 
Aðgreining hávella utan YKD, þar á meðal íslenskra hávella, greinist ekki með 
hvatberaerfðum en vísbendingar eru um að íslenski varpstofn hávella falli evrasíu megin. 
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