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Landbúnaðarháskóla Íslands, vorið 2018. Markmið rannsóknarinnar var að skoða
breytileika í bakteríu samfélagi í íslenskum jarðvegi. Borinn var saman bakteríu
fjölbreytileiki í þremur mismunandi gróðurgerðum, þ.e. mel, mó- og skóglendi. Þar að
auki var nokkrum umhverfisþáttum, sem gætu haft áhrif á bakteríu breytileikann, gerð
skil. Engar rannsóknir hafa verið framkvæmdar um breytileika í samfélagi
jarðvegsbaktería hér á landi með þeim aðferðum sem var beitt í þessari rannsókn.
Jarðvegssýnin, sem verkefnið byggir á, voru tekin við Húsafell á þremur
mismunandi svæðum með þremur endurtekningum. Erfðaefni bakteríanna var
einangrað úr jarðvegssýnunum og sent í 16S rRNA gena raðgreiningu til Quebec í
Kanada. Genaraðir voru meðhöndlaðar með ýmsum tölvuforritum þ.m.t. MobaXTerm,
DaDa2 og Qiime2 til að fá fram þann fjölbreytileika baktería sem var til staðar í
jarðvegsýnunum.
Niðurstöður sýndu að mesti munur á samfélögum jarðvegsbaktería var á milli
melsins annarsvegar og mó- og skóglendisins hins vegar. Mögulega er meiri
fjölbreytileiki jarðvegsbaktería í melajarðvegi en öðrum jarðvegsgerðum en frekari
rannsókna er þörf til að prófa þá tilgátu betur. Þau eðlis- og efnafræðilegu
umhverfisáhrif sem hafa áhrif á fjölbreytileikann eru einkum sýrustig (pH H 2O) ásamt
kolefnis- og C/N hlutfalli jarðvegsins. Einhver fjölbreytileiki sást ef borinn var saman
fjölbreytileiki mólendis við skóglendi. Nokkur breytileiki sást á milli mólendis og
skóglendis og einn skógarreiturinn skar sig mikið út en þar var sýrustig hærra og
minna af lífrænum efnum en í hinum mó- og skóglendisreitunum.
Lykilorð: Jarðvegsbakteríur, bakteríu breytileiki, 16S rRNA gen, Andosol jarðvegur,
umhverfisþættir.
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1. Inngangur
Örverur eru smæstu lífverur jarðar og gegna gífurlega mikilvægu hlutverki við að
varðveita og styrkja lífríki hennar en margir fjölfrumungar eru háðir samlífi við
einfruma örverur (Madigan, Martinko, Stahl og Clark, 2012). Algengustu og
fjölbreyttustu lífverur jarðar teljast til örvera. Þær eru mikilvægar vegna starfsemi
sinnar (Shoemaker, Locey og Lennon, 2017).
Skilningur á fjölbreytileika örverusamfélaga er einn af miðpunktum (hjarta)
örverufræðinnar (Tiedje, 1999). En það mikilvæga markmið í örveruvistfræði, að
greina á skilvirkan hátt þann fjölbreytileika sem er til staðar í flóknum
örverusamfélögum hefur reynst torvelt viðfangsefni (Dunbar, Ticknor og Kuske,
2000). Ein stærsta áskorunin í jarðvegs örveruvistfræði er að spá fyrir og auka
skilning okkar á þeim breytum og ferlum sem keyra áfram örveru fjölbreytileika
ásamt þeim tengslum sem eru á milli ferla vistkerfa og fjölbreytileika örvera (Maron,
Mougle og Ranjard, 2011).

1.1 Jarðvegsörverur
Síðustu þrjá áratugi hafa rannsóknir varðandi jarðvegsörverur fyrst og fremst beinst að
örverufræðilegum ferlum og hefur lítil áhersla verið lögð á að rannsaka fjölbreytileika
örvera, sem liggja að ferlunum, en það má meðal annars gera með 16S rRNA
aðferðinni (Tiedje, 1999). Ýmsar hindranir hafa fylgt rannsóknum tengdum
jarðvegsörverum, sem rekja má til misleitni í samsetningu jarðvegs, miklum fjölda
frumna og þeim gífurlega fjölbreytileika örvera sem fylgir hverju grammi af jarðvegi
(Hirsch, Mauchline og Clark o.fl., 2010). Á meðal þeirra áskorana og erfiðleika þegar
kemur að rannsóknum á fjölbreytileika jarðvegsörvera er skortur á upplýsingum um
meirihluta örvera í þeim gagnagrunnum sem notast er við (Hirsch o.fl., 2010). Þrátt
fyrir að sú starfsemi sem er tilkomin vegna virkni örveranna í jarðvegi sé af okkur
mönnum talin vera annaðhvort gagnleg, t.d. hringrás kolefnis/niturs, eða skaðleg, t.d.
losun nituroxíðs og metans, þá er starfsemin engu að síður mikilvæg (Hirsch o.fl.,
2010). Til þess að hægt sé að hafa betri umsjá með jarðveginum og sporna gegn
neikvæðum áhrifum á umhverfið, þá er þörf fyrir aukinn skilning á þeim
örverusamfélögum sem eru ábyrg fyrir þessari virkni og að viðmið fyrir þessi
samfélög séu sett (Hirsch o.fl., 2010). Þá þarf einnig að komast að því hvernig
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samfélögin bregðast við álagi frá umhverfi sínu og loftlagsbreytingum (Hirsch o.fl.,
2010).
Þeir fjórir þættir sem hafa helstu áhrif á samsetningu lífvera í jarðvegi eru
eftirfarandi: I. forði næringarefna sem og mismunandi tegundir kolefnis; II.
mismunandi efnaeiginleikar jarðvegs þ.m.t sýrustig hans og helstu næringarefnin nitur
(N), fosfór (P) og járn (Fe); III. áhrifaþættir fyrir dreifingu lífvera s.s. bygging
jarðvegs og stöðugleiki samkorna (e. microaggregate) og að lokum IV. þættir sem
valda endurnýjun á bakteríufjölda í jarðveginum s.s. fæðunámi þráðorma og frumdýra
(Tiedje, 1999). Í jarðvegi má finna gífurlegan fjölbreytileika lífvera, allt frá bakteríum
og sveppum til flóknari fjölfrumunga eins og ánamaðka (Orgiazzi, Dunbar, Panagos,
Groot og Lemanceau, 2015). Jarðvegsbakteríur og fjölbreytileiki þeirra verður
megináhersla þessa verkefnis.

1.1.1 Jarðvegsbakteríur
Smæstu lífverur jarðvegsins eru bakteríur (Wood, 1989). Þær bakteríur sem finnast í
jarðvegi eru 0,2-2 µm að lengd, þær eru einfrumungar sem hafa einfalda byggingu og
flokkast til dreifkjörnunga, þar sem enginn skilgreindur frumukjarni er til staðar
(Kutílek og Nielsen, 2015). Þar sem þær skortir kjarna, þá hafa bakteríur ekki
hvatbera í umfrymi sínu en hvatberinn er helsti orkugjafi heilkjarna frumna (Kutílek
og Nielsen, 2015). Þær jarðvegsbakteríur sem hafa ekki grænukorn í umfrymi sínu
geta ekki aflað sér nýtanlegrar orku í gegnum ljóstillífun þ.e. umbreyta orku sólar í
nýtanlega næringu (Kutílek og Nielsen, 2015).
Í jarðveginum má finna fjölbreytta flóru lífvera og efnahvarfa (Brady og Weil,
2004). Þess má geta, sem fáir gera sér grein fyrir, að það má finna mun fleiri tegundir
lífvera ofan í jarðveginum sjálfum heldur en má finna fyrir ofan yfirborð hans (Ólafur
Arnalds, e.d.). Í einu grammi jarðvegs má finna yfir 20 þúsund tegundir baktería en
heildarfjöldi baktería getur verið afar breytilegur, hann getur verið frá nokkrum
miljörðum og upp í biljón einstaklinga (Brady og Weil, 2004).

1.1.2 Hlutverk baktería í jarðveginum
Færsla lífrænna leifa innan jarðvegs er það sem einkennir heilbrigt jarðvegskerfi og
bakteríur taka virkan þátt í því ferli (Brady og Weil, 2004). Meirihluti þeirra baktería
sem er til staðar í jarðvegi eru ófrumbjarga og það er sá hópur lífvera í jarðvegi sem er
mikilvægastur í niðurbroti kolefnissambanda (Brady og Weil, 2004). Í jarðvegi er
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einnig hægt að finna efnatillífandi og frumbjarga bakteríur (Brady og Weil, 2004). Sá
flokkur baktería sem er hve mikilvægastur, í jarðveginum, eru geislabakteríur (e.
actinomycetes). Niðurbrot og rotnun lífrænna efna er uppistaða fæðuöflunar þeirra og
fleiri baktería og þrífast þær á orkunni sem niðurbrotsferlið myndar (Kutílek og
Nielsen, 2015). Moldarefni (e. humus) myndast ásamt lífrænum sameindum við ferlið
í fæðuöflun þeirra, sem gerir fyrrnefndar geislabakteríur mikilvægar í hringrás
kolefnis (Kutílek og Nielsen, 2015).
Hringrás kolefnis er þ.a.l. haldið við af ýmsum tegundum baktería (Brady og
Weil, 2004). Hlutverk baktería í jarðveginum er einnig að gera næringarefni
aðgengileg fyrir aðrar lífverur (Brady og Weil, 2004). Niturbinding er annað
mikilvægt ferli þar sem bakteríur jarðvegs eru alþekktar fyrir, þar sem þær sameina
vetnissameindir við nitursameindir andrúmsloftsins og mynda út frá þeim nothæf
lífræn nitursambönd sem plöntur geta tekið upp og nýtt sér til vaxtar (Brady og Weil,
2004).

1.1.3 Breytileiki jarðvegsbaktería
Það hugtak sem hefur verið notað til að lýsa breytilegum og margslungnum
mismunandi stiga líffræðilegum kerfum, er bakteríu fjölbreytileiki (Johnsen,
Jacobsen, Torsvik og Sørensen, 2001). Í því hugtaki felst einnig sá erfðafjölbreytileiki
sem finna má innan bakteríutegunda, fjölbreytileika tegunda í búsvæði eða
samsetningu, ásamt vistfræðilegum fjölbreytileika sem felur m.a. í sér flókið samspil
baktería, breytileika í uppbyggingu samfélagsins og fjölda fæðuþrepa (Johnsen o.fl.,
2001). Í erfðafræðilegu samhengi, er bakteríu fjölbreytileiki tiltekið magn og dreifing
erfðaupplýsinga í bakteríusamfélagi (Johnsen o.fl., 2001). Þennan fyrrnefnda
fjölbreytileika má finna með ýmsum aðferðum. Þær aðferðir sem byggja á PCR (e.
polymerase chain reaction) eru ekki gallalausar, en þær eru notaðar í þeim tilgangi að
sigrast á þeim takmörkunum sem fylgja ræktunaraðferðum (Kirk o.fl., 2004). Aðferðir
sem eru notaðar til að gera skil á bakteríu fjölbreytileika í jarðvegi eru margvíslegar
og hafa verið að þróast í þá átt að ræktun örveranna er óþörf (Kirk o.fl., 2004).
Nefna má aðferðir eins og FAME greiningu (Fatty Acid Methyl Ester analysis)
og talningu heildarfjölda örvera á agar skál (plate count) sem byggja á ræktun
örveranna.
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Electrophoresis) og raðgreiningar á 16S rRNA genum örveranna (Kirk o.fl., 2004). Sú
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síðastnefnda verður tekin sérstaklega fyrir síðar í þessu verkefni. Fyrrnefnd aðferð,
PCR, hagnýtir aukningu sem verður á 16S rRNA bakteríu genaröðinni sem gefur
sveigjanlega og alhliða merkingu fyrir greiningu á bakteríusamfélagi í jarðvegi
(Dunbar o.fl., 2000).

1.1.4 PCR
PCR aðferðin byggist á því að fjölfalda ákveðna DNA röð sem er svo hægt að
raðgreina. Hún nýtir afritaðar en hálf varðveittar (e. semi-conservative) DNA
genaraðir (Hirsch o.fl., 2010). PCR byggir á svokallaða fjölliða keðjuverkun (Muyzer,
Waal og Uitterlinden, 1993). Fjölliða keðjuverkunin er gerð til þess að virkja
stigvaxandi mögnun á þeirri genaröð sem stefnt er að því að fjölfalda með aðferðinni
(Hirsch o.fl., 2010). PCR, eins og hefur áður komið fram, er sú aðferð sem
sameindaaðferðir byggjast á og hefur gjörbreytt rannsóknum á örveruvistkerfum í
jarðvegi (Hirsch o.fl., 2010). Þegar framkvæmdur er beinn úrdráttur erfðaefnis (DNA)
úr jarðvegi er því skilyrði að rækta örverur á æti á rannsóknarstofu sniðgengin (Hirsch
o.fl., 2010). Þannig er hægt að skoða allar örverur í jarðvegssýnum einnig þær sem
ekki er hægt að rækta. Áætlað er að innan við 1% örvera í jarðvegi sem hægt er að
rækta á rannsóknarstofu, fjölgi sér reglulega við þau skilyrði (Hirsch o.fl., 2010). Ekki
allar frumur hafa getu til að vaxa á æti þrátt fyrir að innihalda DNA (Hirsch o.fl.,
2010).
Til þess að hægt sé að rannsaka virka hluta bakteríu samfélagsins, þá er
fyrrnefnt DNA einangrað úr jarðveginum sem mót fyrir verðandi ríbósóm RNA
(rRNA) genaröð (Hirsch o.fl., 2010). Greining sem varðar rRNA er sú aðferð sem
gefur til kynna þann virka meirihluta samfélagsins við ákveðnar aðstæður (Hirsch
o.fl.,

2010).
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NCBI

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/) eða EMBL (http://www.ebi.ac.uk/embl/),
innihalda m.a. genaraðir 16S rRNA gena í örverum (Hirsch o.fl., 2010). Fyrrnefndir
gagnagrunnar eru stórir og fara ört vaxandi. Það ríbósóm sem er stuðst við, við
greiningu á dreifkjarna frumum er 16S. 16S rRNA aðferðin aflar auðkenningar ýmissa
örvera jarðvegsins t.d. sveppa, baktería og fornbaktería. Þó með mismikilli vissu um
undirtegund, tegund eða ættkvísl þeirra (Hirsch o.fl., 2010).
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1.1.5 16S rRNA aðferðin
Kenning lífefna- og örverufræðingsins Carl Woese olli mikilli framþróun í
þróunarfræði og vistfræði örvera. Hann er sá sem setti fyrst fram þá kenningu að 16S
rRNA genið væri besta auðkennið til að bera saman milli örvera og staðsetja þær á
lífsins tré sem varð þar með til (Prakash, Jangid og Shouche, 2013). Aðferðin er í dag
sú algengasta sem notuð er til að rannsaka þróunarsögu og til að flokka bakteríur
(Janda og Abbott, 2007). Ástæðan fyrir vali Woese á 16S rRNA geninu var einkum
þrennt: 1. 16S rRNA er til staðar í flest öllum bakteríum og birtist oft sem stýrigen; 2.
Það hefur ekki orðið breyting á virkni 16S rRNA genanna í gegnum tíðina. Genaröðin
er því nákvæmari mælikvarði á þróun þótt tilviljunarkenndar raðabreytingar verði; 3.
Stærð genamegnis er um 1.550 basapör, 16S rRNA, er nægilega stórt fyrir tilgang
upplýsingatækninnar (Janda og Abbott, 2007).
Þróun á þessari aðferð býður upp á ýmis tækifæri bæði til vísinda og
starfsaðgerða, með það að markmiði að skilja virkni og fjölbreytileika jarðvegslífvera
ásamt því að veita aðferðir og tæki til að greina þennan fjölbreytileika (Orgiazzi o.fl.,
2015). Hægt er að nota genið til að merkja fjarlægð þróunar og skyldleika örvera
(Clarridge, 2004). Það er orðið algengt að nota aðferðina á klínískri rannsóknarstofu
(Janda og Abbott, 2007).
Genaröðin 16S rRNA samanstendur af bæði varðveittum og breytilegum
svæðum og er um 1.550 basapör að lengd (Clarridge, 2004). Stærð þess og fjölbreytni
er nægileg til að mælingar þess séu aðgreinandi og gildar tölfræðilega (Clarridge,
2004). Almennir vísar eru gjarnan valdir með sem liggja við upphafssvæði varðveittu
svæðanna, þá annaðhvort við svæði 540 basaparsins eða í lok raðarinnar þ.e. svæði
við 1.550 basaparsins (Clarridge, 2004). Breytilegu svæðin sem eru þar á milli eru
notuð í flokkunarsamanburðarlíkanið. Lengdir raða í gagnagrunnum geta verið
mismunandi en algengt er að styðjast við 500 eða 1.500 basapör að lengd (Clarridge,
2004). Mikilvægt er að huga að því hvort þörf sé fyrir að taka alla 1.500 basapara
lengdina eða hvort sambærilegar upplýsingar fást með almennt styttri röð. Þó ert vert
að hafa í huga að stundum er nauðsynlegt að taka svæðið með öllum 1.500
basapörunum til þess að greina á milli ákveðinna stofna eða flokka (Clarridge, 2004).
Vegna varðveiðslueiginleika 16S rRNA gensins er hægt að mæla skyldleika
milli allra baktería (Clarridge, 2004). Samanburður á genaröðunum í 16S rRNA, gerir
það mögulegt að greina milli þeirra baktería sem eru á sama ættkvíslarþrepi og á milli
fylkinga. Með samanburðinum er einnig hægt að greina í sundur tegundir frá
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undirtegundum baktería (Clarridge, 2004). En 16S rRNA genið er ekki fullkominn
mælikvarði á þau almennu frávik sem verða á genaröðum milli baktería (Patel, 2001).
Flokkunarfræðingar skilgreina þær bakteríutegundir til sama stofns ef DNA
samsvörun er ⋝70%. Tegundir sem heyra til sama stofns eru gjarnan með yfir 97%

samsvörun á 16S rRNA geninu. Þær bakteríur innan sama stofns sem hafa minna en
97,5% samsvörun á 16S rRNA genaröðum eru ólíklega skyldar á tegundastigi (Patel,
2001).

1.2 Jarðvegur
Jarðvegur er náttúrulegur en flókinn massi sem myndar mikilvæga, einstaka og
óbætanlega auðlind fyrir allar lífverur jarðar, þ.m.t. mannkynið og má því segja að
hann sé undirstaða alls lífs á jörðu (Breemen og Buurman, 2002; Ólafur Arnalds,
2015). Jarðvegsmyndun getur tekið allt frá nokkrum áratugum til árþúsunda (Breemen
og Buurman, 2002). Hann er myndaður undir áhrifum ýmissa þátta þ.m.t. örvera,
jarðvegsdýra, plantna, lofts, vatns og bergsefna sem eru upprunnin frá móðurefni þess
(e. parent material). Jarðvegurinn er venjulega frábrugðinn móðurefni sínu bæði
steinefna-, eðlis- og efnafræðilega séð (Breemen og Buurman, 2002). Lífrænt efni
jarðvegsins finnst á ýmsum stigum þ.e. allt frá nýmynduðu lífrænu efni og óskertum
plöntuleifum upp í margbrotið, breytilegt lífrænt efni sem nefnist moldarefni (e.
humus). Jarðvegur er þess vegna heppilegur kostur til að miðla efnum á borð við vatn
og næringarefni til róta plantna (Breemen og Buurman, 2002).
Hlutverk jarðvegs er ekki einungis skilgreint sem undirlag (e. substrate) fyrir
plöntuvöxt heldur leikur hann einnig mikilvægt hlutverk í lífefnafræðilegri hringrás
vatns, niturs og annarra frumefna, sem hefur áhrif á efnasamsetningu jarðvegsins sem
og veltuhlutfalli þeirra efna sem finna má í vatns- og gufuhvolfi jarðar. Jarðvegur er
einnig ómissandi þáttur í geymslu kolefnis og þeirri líffræðilegri fjölbreytni sem í
honum má finna (Breemen og Buurman, 2002).
Íslenskur jarðvegur er frábrugðinn jarðvegi frá öðrum löndum að því leyti að
hann flokkast að mestu til eldfjallajarðar (e. andosol) (Ólafur Arnalds, 2015). Sú
jarðvegstegund er ekki algeng í Evrópu en finnst á virkum eldfjallasvæðum heims
(Ólafur Arnalds, 2008). Andosol jarðvegur myndast vanalega í gjóskuefni á virkum
eldfjallasvæðum (Brady and Weil, 2004). Jarðvegurinn hérlendis er einnig ungur þar
sem hann hefur einungis þróast í 5.000-10.000 ár. Í Evrópu hefur Ísland stærsta
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svæðið af andosol jarðvegi og á heimsvísu hefur Ísland um 5% þessarar
jarðvegstegundar (Ólafur Arnalds, 2004).
Íslenskur jarðvegur er einstakur á heimsmælikvarða á mjög marga vegu vegna
umhverfisskilyrða við uppbyggingu jarðvegsins. Hann er mjúkur, léttur og hefur
stöðuga setmyndun vegna áfoks (Ólafur Arnalds, 2015). Móðurefni íslenska
jarðvegsins er upprunið úr eldgosum og er fyrst og fremst blanda af gjóskulögum og
vindbornum jarðvegsefnum (Ólafur Arnalds, 2004). Það er einkum tvennt sem er hvað
mikilvægast þegar um er að ræða heilbrigði jarðvegs þ.e. niðurbrot lífræns efnis og
ummyndun þess (Miransari, 2001). Andosol jarðvegur er oftast nær náttúrulega
frjósamur að frátöldum takmörkunum á aðgengilegum fosfór (P) (Brady and Weil,
2004).
Hæg rotnun og uppsöfnun lífræns efnis í jarðveginum er vegna norðlægrar
staðsetningar landsins, kalds veðurfars og eðli jarðvegsins (Ólafur Arnalds, 2015).
Áhrifin sem verða vegna veðurfars og eldgosa endurspeglast af pH-gildi og
hleðslueiginleikum jarðvegsins (Ólafur Arnalds, 2015). Ástand jarðvegsumhverfis er
ákaflega breytilegt t.d. selta, sýrustig, styrkur bæði lífræns kolefnis og aðgengileika
niturs (Fierer, 2017). Helstu þættir jarðvegsmyndunar skýra fyrrnefndan breytileika en
þeir eru fyrst og fremst lífverur hans (stórar jafnt sem smáar), loftslag og tími (Fierer,
2017).
Einstakir efna, eðlis- og landfræðilegir eiginleikar andosol jarðvegsins valda
því að hann sker sig frá öðrum jarðvegi. Einn þessara eiginleika er tilhneiging hans að
safna upp lífrænu efni (Ólafur Arnalds, 2008). Lífrænt efni og illa kristallað bergefni í
jarðveginum

ýtir

undir

sérstöðu

eiginleika

andosols

jarðvegsins.

Meðal

greiningareinkenna andosol jarðvegsins er lág rúmþyngd, á Íslandi er rúmþyngd
jarðvegsins frá 0,3 g/cm3 og allt að 0,8 g/cm3 (Ólafur Arnalds, 2008). Vatnsheldni
jarðvegsins getur einnig orðið mjög há. Ýmsir eðlis- og efnaeiginleikar eru lýsandi
fyrir jarðveginn sem snertir viðfangsefni þessa verkefnis og verða skilgreindir nánar
hér fyrir neðan.

1.2.1 Sýrustig, pH
Sýrustig er mikilvægur þáttur í jarðvegsumhverfinu fyrir vöxt allra þeirra lífvera sem
athafna sig í jarðvegi að meðtölum dýrum, plöntum og örverum (Brady og Weil,
2004). Sýrustig íslensk jarðvegs er að jafnaði, á bilinu 4,5 – 7,5 (Ólafur Arnalds,
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2015). Jarðvegur á Íslandi hefur sýrustig á tiltölulega þröngu bili miðað við annars
staðar (Ólafur Arnalds, 2015). Ástæða þess er að basískar katjónir, sem veðrast úr
vindbornu efni (áfoki), endurhlaða jarðveginn (Ólafur Arnalds, 2015). Sá eiginleiki
jarðvegs sem stuðlar að stöðugu sýrustigi er jónrýmdin, þ.e. sá eiginleiki jarðvegs að
varðveita og miðla katjónum. Annars mundi sýrustig hans breytast ört við t.d. súrt
regn (Ólafur Arnalds, e.d.). Á Íslandi er einkennandi að jarðvegurinn inniheldur
basísk efni, þar sem sýrustigið viðheldur sér vegna veðrunar sem veldur því að
jarðvegurinn verður ekki tiltakanlega súr. Jarðvegur sem inniheldur hátt hlutfall
lífrænna leifa er gjarnan súr þ.e. pH <5 (Ólafur Arnalds, 2015).
Rannsóknir benda til þess að bakteríuvirkni sé mest í meðalháu og háu
sýrustigi (Brady og Weil, 2004). Sýrustig ásamt kalsíumstyrk jarðvegs ákvarðar hvaða
hópar baktería þrífast í tilteknum jarðvegi. Sveppir eru mest ríkjandi í súrum jarðvegi
(Brady og Weil, 2004). Þegar sýrustig er lágt í jarðveginum getur það haft neikvæð
áhrif á virkni baktería sem veldur því að það hægist á hraða niðurbrots lífrænna efna
o.fl. (Breemen og Buurman, 2002).

1.2.2 Kolefnis- og C/N hlutfall
Kolefni er frumefni sem er grunnur alls lífs jarðar og kolefnishringrás jarðar er saga
lífs á jörðinni (Brady og Weil, 2004). Öll sambönd sem teljast lífræn, innihalda
kolefni. Gæði og magn lífræns efni jarðvegs er aðalþáttur þess sem er notað til að
ákvarða gæði jarðvegs (Brady og Weil, 2004). Það er vel þekkt hve mikilvæg lífræn
efni jarðvegsins eru fyrir efna- og eðliseiginleika hans (Hlynur Óskarsson, Ólafur
Arnalds, Jón Gudmundsson og Grétar Gudbergsson, 2004). Lífrænt efni jarðvegs eru
ómissandi þáttur í viðhaldi á grunnvirkni allra jarðvistkerfa (Hlynur Óskarsson o.fl.,
2004). Eitt helsta greiningareinkenni andosol jarðvegsins er ríkulegt lífrænt kolefni
(Ólafur Arnalds, 2015). Styrkur kolefnis í jarðveginum er þó misjafnt eftir
landshlutum sem má einkum skýra með virkri landsmótun þess þ.á.m. með áfoki
vindborinna efna og víðáttumikilla auðna í landinu (Ólafur Arnalds, 2015).
Kolefnishlutfall getur verið frá allt að næstum 0% í gjóskujörð (e. vitrisols) og upp í
>20% í lífrænum jarðvegi (Ólafur Arnalds, 2015).
Hinsvegar er stykur niturs oftast takmarkandi í jarðvegi (Ólafur Arnalds,
2015). Hlutfall milli kolefnis og niturs, svokallað C/N hlutfall, gefur til kynna
niturmagn sem er aðgengilegt fyrir plöntur (Brady og Weil, 1999). Eftir því sem
hlutfallið er hærra er framboð niturs minna fyrir lífið í jarðveginum. Rotnun lífrænna
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efna verður mjög lítil við hátt C/N hlutfall, t.d. í viðarspæni. Þegar lítið framboð er af
nitri taka örverur jarðvegs upp aðgengilegt nitur sem veldur því að takmörkun verður
á niturframboði fyrir virkni vistkerfisins (Brady og Weil, 1999).
Þegar C/N gildi eru mjög há í t.d. þurrlendis jarðvegi er það vísbending um að
mikið af nýju kolefni sé að bætast inn í kerfið, þá er kerfið ekki í jafnvægi (Brady og
Weil, 1999). C/N hlutfall er gjarnan lágt þ.e. á bilinu 10-14 á svæðum sem eru mikið
beitt. Þá er verið að ganga á lífrænan forða jarðvegsins (Ólafur Arnalds, 2015).
Hagstæð C/N skilyrði fyrir bakteríur er lágt C/N hlutfall, þá verður ör umsetning
næringarefna í jarðveginum þar sem töluvert magn er af aðgengilegu nitri í vistkerfinu
(Brady og Weil, 1999).

1.2.3 Tegundir andosol jarðvegs
Andosol jarðvegur er flokkaður í mismunandi tegundir. Við flokkun á íslenskum
jarðvegi fer greinin frumjörð (e. vitrisols) í sérstakan flokk, aðgreindur frá öðrum
andosol jarðvegi (Ólafur Arnalds, 2015). Þessi flokkun miðar m.a. við þá staðreynd að
auðnir þekja alls >40 % af flatarmáli Íslands, sem gerir þessa aðgreiningu þarfa
(Ólafur Arnalds, 2015). Eldfjallajörð er þannig skipt niður í svartjörð, votjörð,
brúnjörð og jarðveg auðnanna (glerjörð) (Ólafur Arnalds og Hlynur Óskarsson, 2009).
Brúnjörð og melajörð (undirflokkur gjóskujarðar) verður megináhersla þessa
verkefnis. Þar sem jarðvegssýnin sem voru tekin úr gróðurgerðunum mó- og
skóglendi, heyra til brúnjarðar og gróðurgerðin melur telst melajarðar. Breytileiki
þeirra bakteríu samfélaga sem eru til staðar í þeim jarðvegs- og gróðurgerðum verður
borinn saman.

1.2.3.1 Brúnjörð (e. brown andosol)
Sú tegund jarðvegs sem er gjarnan kennd við þurrlendisjarðveg móanna er einkum
brúnjörð (Ólafur Arnalds, 2015). Þessi jarðvegstegund er dæmigerður vel ræstur
jarðvegur (Ólafur Arnalds, 2004). Mörg öskulög finnast í þessari tegund jarðvegs,
vegna tíðra eldgosa (Ólafur Arnalds, 2015). Meðalþykkt brúnjarðar er í kringum
1,5 m (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004). Þúfnaríkt yfirborðslag er dæmigert einkenni
fyrir þessa jarðvegstegund. Jarðvegurinn inniheldur allt að 20-40% leir, allófani,
ferhýdríti og það má yfirleitt finna 2-7% kolefni í slíkum jarðvegi (Ólafur Arnalds,
2015). Hlutfall kolefnis getur farið hærra í yfirborðslagi gras- og skóglendis. Sýrustig
þessa jarðvegstegundar er oftast á bilinu 5,5-7,5. Rýmþyngdin er lág, frá 0,5 g/cm 3 til
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0,8 g/cm3. Þessi jarðvegstegund er að jafnaði basískari en þeir jarðvegsflokkar sem
innihalda meir af lífrænum efnum (Ólafur Arnalds, 2004). Brúnjörð er algengasta
jarðvegsgerðin hér á landi ásamt melajörð (Ólafur Arnalds, 2008).

1.2.3.2 Melajörð (e. cambic vitrisols)
Sá jarðvegur sem er gjarnan kenndur við yfirborð auðnanna nefnist glerjörð (e.
vitrisol) (Ólafur Arnalds, 2004). Það sem gerir íslensku glerjörðina óvenjulega er að
hún er jarðvegur auðna sem myndast við rök loftslagsskilyrði og í hitastigi sem
annarsstaðar stuðlaði að gróðurvexti. Rúmþyngd þessa jarðvegs er frá bilinu 0,8 g/cm3
– 1,2 g/cm3. Kolefnishlutfall jarðvegsins er þó ekki nema <1%. Gjóskujörð eru grunn,
sandrík og steindasamsetning þess er ríkjandi af geri (e. volcanic glass) og er dökk
gráleit að lit (Ólafur Arnalds, 2004; Ólafur Arnalds, 2008). Þessi jarðvegstegund er
þ.a.l. ófrjósöm miðað við aðrar gerðir andosol jarðvegs (Ólafur Arnalds, 2008).
Melajörð finnst á þeim svæðum þar sem jarðvegsrof hefur eytt brúnjörð og
opnað á gamlan jökulruðning frá lokum ísaldar (Ólafur Arnalds, 2015). Melajörð
inniheldur skert magn vindborinna sandefna miðað við aðrar tegundir gjóskujarðar.
Algengt er að kolefnishlutfall lífræna undirlagsins (Bw) sé á bilinu 0,2-1% (Ólafur
Arnalds, 2015). Skert magn niturs og lífrænna efna veldur því að melajörð er
næringarsnauð en hefur þó talsverða jónrýmd og vatnsheldni (Ólafur Arnalds, 2008;
Ólafur Arnalds, 2015). Yfirborð melajarðar einkennist fyrst og fremst af möl og
jafnvel melatíglum. Frostlyftingar jarðvegsins viðhalda þeim eiginleikum (Ólafur
Arnalds, 2015).

1.3 Fyrri rannsóknir
Fáar sem engar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar á jarðvegssýnum hér á
landi með þeim aðferðum sem beitt var í þessari rannsókn. Helstu rannsóknir, með
sambærilegum aðferðum, sem hafa verið gerðar á jarðvegssýnum eru erlendar.
Niðurstöður þeirra eru þó ekki samanburðarhæfar þar sem íslenskur jarðvegur er
ólíkur þeim jarðvegi sem finna má á erlendri grundu. Hins vegar hafa þessar aðferðir
til bakteríurannsókna, verið mikið notaðar hér innanlands á önnur vistkerfi eins og t.d.
á hverasvæðum, í sjó, í vötnum og ám og í jöklum.
Rannsókn Fierer og Jackson (2006), þar sem bakteríu fjölbreytileiki í ýmsum
jarðvegsgerðum í Bandaríkjunum var rannsakaður, sýndi m.a. að sterk fylgni er á milli
bakteríu fjölbreytileika og sýrustigs jarðvegsins. Fierer og Jackson komust einnig að
10

því að basískur jarðvegur var fjölda af bakteríum en súr jarðvegur, óháð jarðvegsgerð.
Ekki fundu þeir eingöngu sterka fylgni á milli sýrustigs og auðgni baktería og bakteríu
fjölbreytileika heldur að sýrustigið væri besta spágildið (e. predictor) fyrir
samsetningu alls bakteríu samfélagsins í jarðveginum (Fierer og Jackson, 2006).

1.4 Markmið
Helsta markmið þessa verkefnis er að kanna hvort munur sé samsetningu bakteríu
samfélaga á milli gróðurgerða og tilheyrandi jarðvegstegunda. Einnig verður kannað
hvort mismunandi eiginleikar jarðvegsins hafi áhrif á fyrrnefndan samsetningu
baktería. Eins og hefur komið fram áður hafa þessi atriði lítið sem ekkert verið
rannsökuð í jarðvegi á Íslandi með þessum hætti en er nokkuð algengt viðfangsefni
erlendis. Þetta er því með fyrstu rannsóknum sem hefur verið gerðar á breytileika
bakteríustofna í íslenskum jarðvegi með þessum hætti.
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2. Efni og aðferðir (vinnuferill, gögn og aðferðir)
2.1 Gagnasöfnun
Jarðvegssýnin sem þetta verkefni byggist á voru tekin þann 23. október árið 2015 af
Ólafi Arnalds og Ásu L. Aradóttur. Sýnin voru tekin austan og vestan við Húsafell úr
þremur mismunandi gróðurgerðum. Það var reynt að velja sæmilega samliggjandi
sýnatökustaði þar sem fyrir komu þær gróðurgerðir sem átti að taka fyrir í rannsókn
verkefnisins. Þessar gróðurgerðir voru melur, graslendi og skóglendi. Sýnatakan var
endurtekin á þremur svæðum sem gerir alls 27 sýni. Þremur eins fermetra römmum
var varpað af handahófi á sýnatökustað í hvert sinn. Sýnatakan sjálf fór fram með
jarðvegssýnabor sem var 1 cm í þvermál og fór niður í 10 cm dýpi. Það voru tekin
sýni úr öllum fjórum hornum hvers ramma fyrir sig. Gróðurlag efst í hverju sýni var
fjarlægt áður en því var komið fyrir í plastpoka, eitt sýni úr hverjum ramma. Að
sýnatöku lokinni voru sýnin sett í frysti á Keldnaholti við -80°C til að varðveita
erfðaefnið sem best og koma í veg fyrir vöxt í sýnunum.

2.2 DNA einangrun
Bakteríur sem voru til staðar í jarðvegssýnunum þurfti að einangra. DNA raðir
jarðvegssýnanna voru einangraðar af Ástu Davíðsdóttur. Því var háttað þannig að
DNA raðirnar voru einangraðar eftir leiðbeiningahandbók Mo Bio DNA Isolation Kit
(Mo Bio Laboratories, 2014). Vert er að nefna að DNA einangrun sýna úr melnum,
vestan við Húsafell misfórst og verður ekki notast við þau sýni í úrvinnslu
verkefnisins. Þegar DNA raðirnar voru að fullu einangraðar úr jarðveginum, þá voru
þær á uppleystu formi í vatni í tilraunaglösum. DNA raðgreiningin fór fram á
stofnuninni, Génome Quebec, í Kanada. Þar fór Illumina MiSeq raðgreining fram, þar
sem 16S svæði ríbósóm RNA var magnað upp og raðgreint með Illumina MiSeq
aðferðarfræði. Niðurstöður raðgreiningar voru á viðeigandi stöðluðu formi,
svokölluðu fastq-formi.

2.3 Eðlis-og efnaeiginleika greining jarðvegssýnanna
Greining á eðlis- og efnaeiginleikum fór fram á Keldnaholti, Reykjavík af Gunnhildi
Evu Gunnarsdóttur. Áður en hægt væri að mæla eðlis- og efnaeiginleika jarðvegsins
þá þurfti að þurrka jarðveginn við 40°C í 48 klukkustundir. Í framhaldi af því var
hvert sýni sigtað í gegnum 2 mm sigti. Sýrustig jarðvegs (pH H 2O) var fundið í vatni í
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hlutföllunum 1:2,5. Lausnirnar voru hristar í tvær klukkustundir áður en pH-gildið var
mælt með „Two Channel Benchtop pH/mV/ISE“ mæli. Fyrir efnagreiningu á
kolefnis- og niturstyrk þá þurfti að kúlumala (e. ball grind) sýnin. Greiningin á kolefni
og nitri fór fram með aðferð Dumas (e. Dumas method) (Saint-Denis og Goupy,
2004). Tækið sem notað var við greininguna ber heitið VarioMax CN, „Elementar
Analysensysteme GMBH, Þýskaland“.

2.4 Úrvinnsla gagna
Höfundur fékk gögnin fullunnin sem notuð voru við skrif verkefnisins. Úrvinnsla
gagna var því framkvæmd af öðrum aðilum en höfundi verkefnisins. En gögnin sem
komu frá raðgreiningunni voru í úrvals gæðum. Þau voru hrá sem þýðir að DNA
genaraðirnar innihéldu bæði raunveruleg og gervi basapör. Til þess að fjarlægja gervi
basapörin var notað forritið DaDa2. Það var gert til þess að vinna með raunverulegar
raðir og um leið minnka hættu á villum. Að leiðréttingu lokinni stóðu merkigenin (e.
marker gene) eftir og þau voru þörf fyrir úrvinnsluna sem fór fram í forritinu Qiime 2.
Qiime 2 er öflugt forrit sem notað er í örverufræðilegum tilgangi til dæmis til að
greina örverusamsetningu út frá 16S rRNA genaröðum. Forritið hefur aðgengi að
gagnagrunni sem inniheldur allar þær þekktu 16S rRNA genaraðir baktería sem hafa
hingað til verið uppgötvaðar. Forritið ber svo saman kóða genaraða gagnanna við
gagnagrunninn og þær sem hafa >97% líkindi er skilgreindar sem sama tegundin.
Með þessari aðferð var því hægt, nokkuð nákvæmlega, að skilgreina þær bakteríur
sem voru til staðar í jarðvegssýnunum (Kuczinski o.fl., 2012). Niðurstöður Qiime 2
voru á forminu „QZV“.
Vefsíða á vegum Qiime 2 þ.e. https://view.qiime2.org/ var notuð til þess að
skoða bakteríusamsetningu jarðvegsýnanna. Af þeirri vefsíðu var hægt að hala niður
þeim niðurstöðum á Excel form til frekari úrvinnslu. Forritið sem notað var til að
skoða og meta fjölbreytileika bakteríanna úr jarðvegssýnunum nefnist Past3. Í því
forriti var einnig hægt að teikna upp skyldleikatré bakteríanna ásamt því að hægt var
að framkvæma aðra nytsamlegar aðgerðir eins og að bera saman fjölbreytileika milli
sýna.
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3. Niðurstöður
3.1 Staðsetning sýnatöku
Eftirfarandi kort hér fyrir neðan má sjá hvar sýnataka verkefnisins fór fram. GPS hnit
voru notuð til að ákvarða staðsetningu staðanna. Kortin voru hönnuð og teiknuð í
kortagerðarforriti er nefnist ArcGis. Á báðum kortum er Ísland notað til að sýna grófa
staðsetningu á landinu. Ýmist við hlið þess eða fyrir neðan er nákvæmara kort sem
sýnir hvernig röðun sýnatökustaða var í landinu.

Kort 1: sýnir yfirlitsmynd á sýnatökustað vestan við Húsafell í Borgarfirði.
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Kort 2 sýnir yfirlitsmynd á sýnatökustað sem var austan við Húsafell í Borgarfirði.
Eins og sjá má á korti 2 þá er vegalengdin töluvert lengri á milli sýnatökustaða
gróðurgerða en fyrir vestan Húsafell sem sjá má á korti 1.

Kort 2: sýnir yfirlitsmynd á sýnatökustað austan við Húsafell í Borgarfirði.
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3.2 Gróðurgerð
Eins og áður hefur komið fram voru jarðvegssýnin tekin vestan og austan við
Húsafell úr sýnareitum í nokkrum endurtekningum. Gróðurgerð reitanna er misjöfn og
þá sérstaklega milli svæða þ.e. H1, H2 og H3 sem hefur eflaust einhver áhrif á
bakteríu samsetningu jarðvegsins. Hér fyrir neðan er samantekt á gróðurgerð hvers
tilraunareits fyrir sig þegar jarðvegssýnin voru tekin.
Skilgreiningar: H1 = austan við húsafell, H2 & H3 = vestan við Húsafell, G = melur
(gravel), M = mólendi, S = skógur.
H1 G: Yfirborðslag var grýtt með sand- og steinvölum. Lítinn gróður var að sjá á
yfirborði þess þó var einstaka gróðurblettur á víð og dreif í tilraunareitnum.
Sjá viðauka I.
H2 G: Yfirborðslag þess var sambærilegt því sem lýst var hér fyrir ofan. Gróðurfar
var einnig sambærilegt. Sjá viðauka I.
H1 M: Yfirborðslag þess var þakið krækiberjalyngi, mosa og grösum. Snjóþekju
mátti sjá á yfirborði þess. Sjá viðauka I.
H2 M: Yfirborðslag þess var þakið ýmsum grastegundum. Í undirlagi var mosi til
staðar. Sjá viðauka I.
H3 M: Yfirborðslag þess var ríkt af krækiberjalyngi. Einnig var vottur af mosa og
grösum í reitnum. Sjá viðauka I.
H1 S: Yfirborðslag þess var þakið ýmsum gróðri. Birkikjarr og ýmsar tegundir grasa
voru ríkjandi. Smá snjó mátti sjá á yfirborði. Sjá viðauka I.
H2 S: Yfirborðslag þess var þakið lágu birkikjarri ásamt öðrum tegundum s.s. mosa
og grösum. Sjá viðauka I.
H3 S: Yfirborðslag þess var ríkt af lágum gróðri, krækiberjalyng var ríkjandi með
birkikjarrinu. Mosi, ýmsar tegundir grasa og stara voru einnig til staðar. Sjá
viðauka I.
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3.3 Eðlis- og efnaeiginleikar jarðvegsins
Efnagreiningar á jarðvegi sýna að melurinn hafði hlutfallslega hæsta sýrustigið, pH
H2O, sjá töflu 1 hér fyrir neðan, meðaltal þess var 6,4. Jarðvegur mólendis og
skóglendis hafði svipað sýrustig, meðaltal þeirra var 5,7 og 5,6 sjá töflu 2. Meðaltal
C/N hlutfalls allra gróðurgerðanna er 17,8.

pH (H20)

C%

N%

C/N

H1 G

6,2

0,18

0,01

14,1

H2 G

6,5

0,35

0,02

15,4

H1 M

5,9

4,62

0,24

19,3

H2 M

5,7

4,96

0,34

15,3

H3 M

5,6

4,10

0,24

17,3

H1 S

5,8

1,34

0,06

24,0

H2 S

5,3

5,52

0,27

18,8

H3 S

5,6

8,01

0,45

17,8

Tafla 1: sýnir samantekt á eðlis- og efnaeiginleikum gróðursýnanna.

Tafla 2 hér fyrir neðan sýnir samantekt meðaltals á sýrustigi, kolefnis-, niturs- og
C/N-hlutfalli þeirra gróðurgerða sem rannsóknin byggir á.
pH (H2O)

C%

N%

C/N

Melur

6,4

0,26

0,01

14,8

Mólendi

5,7

4,56

0,27

17,3

Skóglendi

5,6

4,96

0,26

17,8

Tafla 2: sýnir meðaltal gilda eiginleika gróðurgerðanna þriggja.
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Eftirfarandi punktarit sýnir C/N hlutfallið sem fall af kolefnishlutfalli jarðvegsins.
Punktaritið sýnir að melur inniheldur lægstu gildi kolefnis, C/N hlutfall þess spannar
frá 10,3 og upp í 16,8. Gildi C/N hlutfalls yfir 20 eru mjög há. Hinsvegar er mólendið
með óreglulega dreifingu bæði hvað varðar kolefnis- og C/N hlutfall. Skóglendið er
svo nokkuð jafndreift. Mjög há C/N gildi í mólendinu sýna að til staðar er lítið rotnað
lífrænt efni, sem trúlega má rekja til aukningar þess í kjölfar minnkandi beitar en
breytileikinn er þó það mikill að erfitt er að túlka niðurstöðurnar.

Mynd 1: sýnir C/N hlutfall sem fall af C% í gróðurgerðunum.
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Punktarit sem má sjá hér fyrir neðan sýnir sýrustig, pH H2O sem fall af C%. Ýmsar
rannsóknir hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni þ.á.m. Ólafur Arnalds árið 2004,
þær sýndu að með auknu kolefnis magni jarðvegs lækkar sýrustig hans. En það er í
samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar, sjá graf 2 hér fyrir neðan. Sú
gróðurgerð sem innihélt lægsta C% var með hlutfallslega hæsta sýrustigið og sú
gróðurgerð sem innihélt hæsta C% var með lægsta sýrustigið.

Graf 23: sýnir sýrustig sem fall af C% í gróðurgerðunum.
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Þau kassarit sem koma hér fyrir neðan sýna samantekt á gildum þeirra efnaþátta
jarðvegsins sem mælt var fyrir. Kassaritin sýna þann breytileika sem er til staðar
innan hvers efnaþáttar fyrir sig í gróðurgerðunum þremur. Meðaltal, gildi útlaga er
m.a. það sem hægt er að lesa út úr þeim.
Gildi fyrir C/N hlutfall má sjá hér fyrir neðan. Lægsta gildi fyrir C/N hlutfall
er meðaltal melsins og er 14,8 sjá nánar í töflu 2. Meðaltal mólendis kemur þar á eftir
upp á 17,3 en skóglendið var með hæsta meðaltalið sem er 17,8.

Mynd 2: sýnir C/N hlutfall í gróðurgerðunum þremur.
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Gildi kolefnishlutfalls jarðvegsins má sjá hér fyrir neðan. Í grafi 4 er að sjá mikinn
breytileika í kolefnishlutfalli sem var til staðar í þessum þremur gróðurgerðum.
Melurinn er þar lægstur með meðaltal upp á 0,26. Mólendið og skóglendið var með
svipuð meðaltöl eða 4,56 og 4,96. Mikill munur er á fyrrnefndum meðaltölum sem
sýnir að melur er með mjög lágt kolefnishlutfall miðað við hinar tvær gróðurgerðirnar.

Graf 24: sýnir C% í gróðurgerðunum þremur.
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Að lokum þá má hér að neðan sjá niturhlutfall í gróðurgerðunum þremur, svipaðan
breytileika má sjá eins og sást kom fram kolefnishlutfallinu í grafi 4. Melurinn er
lægstur með meðaltal upp á 0,01 og mó- og skóglendið eru með svipuð meðaltöl sem
eru 0,27 og 0,26 sem má sjá nánar í töflu 2 hér að ofan. Graf 5 sýnir vel hve vítt gildin
spanna þeirra gilda sem má finna í skóglendinu en samt er meðaltal þess rétt fyrir
neðan meðaltal mólendis. Graf 5 sýnir einnig vel hversu lágt niturhlutfall er til staðar í
melnum miðað við hinar gróðurgerðirnar tvær.

Graf 25: sýnir N% í gróðurgerðunum þremur.
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3.4 Breytileiki baktería
Eins og áður hefur komið voru gögnin meðhöndluð með bakteríu greiningar forritinu
sem ber heitið Qiime2. Eftirfarandi skema var fengið af vefsíðu sem er á vegum
Qiime2, vefsíðan tekur saman og teiknar upp niðurstöður sem fengnar voru með
fyrrnefndu forriti. Kóðarnir fyrir neðan myndina eru heiti þeirra sýna sem notuð voru í
rannsókninni og hafa verið skilgreind áður. Fyrrnefnt forrit býður upp á ýmsa
framsetningar möguleika. Innbyggt í forritinu eru svokölluð þrep (e. levels), sem sýna
með mismikilli nákvæmni ættarflokkun lífvera í sýnunum. Eftirfarandi skema, er
ríkisþrep (level 1) sem sýnir hlutfall þeirra ríkja (e. domain) sem eru til staðar í
jarðvegssýnunum sem flokkast hér í bakteríur, fornbakteríur (e. archaea) og annað
sem er ótilnefnt (e. unassigned). Vert er að nefna að melurinn hefur hlutfallslega mest
af fornbakteríum í jarðveginum þ.e. hæsta gildi er 2,6%. Skóglendi er þar á eftir með
hæsta gildi um 0,9%. Það sýnir að bakteríur eru ríkjandi af þessum þremur ríkjum í
eftirfarandi gróðurgerðum.

Mynd 3: sýnir innbyrðis bakteríuskyldleika í þrepi 1.
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Til hliðsjónar er eftirfarandi skema er fylkingarþrep (level 2) sem sýnir töluvert meiri
fjölbreytileika baktería heldur en ríkisþrep. Fylkingarþrep sýnir tilheyrandi ríki sem
nefnd voru hér fyrir ofan ásamt tilheyrandi fylking (e. phylum) sem eru ríkjandi. Eins
og sést á eftirfarandi skema, er fylkingin Acidobacteria, oft hlutfallslega ríkjandi í
jarðvegssýnunum. Hlutföll í gróðurgerðunum í þeirri fylkingu spanna frá 31,6%19,4%. Fylkingin Proteobacteria, er þar á eftir hlutfallslega sem spannar frá 12,1%35,2% í jarðvegssýnunum.

Mynd 4: sýnir innbyrðis bakteríuskyldleika í þrepi 2.
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Eftirfarandi skema er af ættarþrepi (level 5) sem sýnir, þar sem við á: ríki, fylking,
flokkur (e. class), ættbálkur (e. order) og ætt (e. family), hér fyrir neðan til hægri.
Þetta skema sýnir nákvæmari bakteríu breytileika í gróðurgerðunum þremur.
Ættarþrep er notað við áframhaldandi úrvinnslu gagnanna.

Mynd 5: sýnir innbyrðis bakteríuskyldleika í þrepi 5.
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Flokkunartré sem sjá má hér fyrir neðan var teiknað með forritinu, Past3, og sýnir
skyldleika innbyrðis á milli þeirra baktería sem voru til staðar í jarðvegssýnunum.
Flokkunartréð sýnir hvaða sýni eru svipuð hvað varðar skyldleika bakteríu samfélaga
sem voru til staðar í jarðveginum. Svæði sem liggja nálægt hvert öðru á trénu eru
innbirðis líkari er varðar samfélög baktería en önnur svæði. Vert er að nefna að á
trénu sést greinilega að melur, innrammaður rauður, er frábrugðinn hinum
gróðurgerðunum sem teknar voru í þessari rannsókn.

Mynd 6: sýnir skyldleika baktería innbyrgðis í gróðurgerðunum.
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Myndin hér fyrir neðan sýnir fjölbreytileika baktería í tilheyrandi gróðurgerðum.
Myndin var teiknuð með hjálp forritsins Past3 út frá gögnum sem fengin voru úr
Qiime2. Við teikningu eftirfarandi myndar var stuðst við líkindavísitölu (e. similarity
index) Bray-Curtis. Mesta aðgreiningu bakteríu samfélaga er að finna við speglun á yásum í neðangreindum hnitakerfum en þó er einnig breytileiki ef speglun er við x-ás
en þó er hann ekki eins afgerandi. Samkvæmt því sést að mesti munur á þeim bakteríu
samfélögum, sem skoðuð voru, reyndust vera á milli melsins og hinna tveggja
gróðurgerðanna. Þessar niðurstöður gefa til kynna að fjölbreytileiki bakteríu
samfélaga á þessu svæði liggi að stórum hluta í þeim mun sem er á milli melsins
annarsvegar og mó- og skógeldnisins hinsvegar. Þó er einnig hægt að sjá nokkra
aðgreiningu á milli mó- og skóglendis þar sem þau speglast við x-ás hnitakerfanna.

Mynd 7: sýnir innbyrgðis skyldleika baktería í sýnunum.
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Myndin hér fyrir neðan sýnir sama graf nema skýrari og nákvæmari dreifingu á hnitun
mismunandi bakteríu samfélaga við x- og y-ás hnitakerfanna í bæði mólendi og
skóglendi. Vert er að nefna að 6 sýni skóglendis lenda fyrir neðan x-ás hnitakerfanna
en 5 sýni mólendis fyrir ofan sem er vísbending á að einhver breytileiki sé til staðar á
milli þessara gróðurgerða.

Mynd 8: sýnir dreifingu sýna í mólendi og skóglendi.
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4. Umræður
Þetta er í fyrsta sinn breytileika í bakteríustofnum í íslenskum jarðvegi er rannsakaður
hér á landi með þeim aðferðum sem beitt var í þessu verkefni. Aðal markmið þessa
verkefnis var að leitast við að svara því, hver breytileikinn væri í bakteríu samfélögum
í þremur mismunandi gróðurgerðum í íslenskum jarðvegi, þar sem jarðvegssýni voru
tekin í nágrenni Húsafells.
Ef marka má þær niðurstöður sem fengnar voru úr efnagreiningu sem
endurspegla efna- og eðliseiginleika jarðvegssýna verkefnisins, sjá töflu 1, þá sést að
jarðvegurinn er að mestu leyti dæmigerður fyrir þessar gróðurgerðir. Fyrir utan
sýrustig meljarðar er að jafnaði yfir 7 en er heldur lægra í melunum sem hér eru til
rannsókna.
Bera má niðurstöður þessa verkefnis saman við rannsóknaverkefni, þar sem
jarðvegssýni voru tekin í Borgarfirði af Birni Traustasyni árið 2005. Kolefnishlutfall
þeirra jarðvegssýna var að meðaltali 4,5% (Björn Traustason, 2006). Það er í samræmi
við það kolefnishlutfall sem var til staðar í mó- og skóglendi þessa verkefnis, sjá töflu
2. Sýrustig jarðvegssýna úr mólendi og mýrlendi í fyrrnefndu verkefni Björns
Traustasonar var 5,2 sem er heldur lægra en sýrustig í jarðvegssýnum þessa verkefnis,
sjá töflu 2.
Samkvæmt niðurstöðum þessa rannsóknaverkefnis var mesta aðgreining á
samsetningu bakteríu samfélaga á milli melsins annars vegar og mó- og skóglendis
hins vegar. Mögulega er munur á tegundafjölbreytileika þessara búsvæða en frekari
greininga er þörf til að kanna það nánar. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til
þess að bakteríu samfélög melsins sé talsvert ólíkt því sem finnst í mó- og
skóglendinu. Sýrustig er einn af þeim eiginleikum sem með ýmsum rannsóknum hefur
verið sýnt fram á að hafi áhrif á bakteríu fjölbreytileika jarðvegs (Fierer og Jackson,
2006 Ýmsir aðrir þættir hafa áhrif á bakteríu fjölbreytileika jarðvegs þar má nefna
framboð kolefnis (orku) og C/N hlutfallið sem endurspeglar þann niturstyrk sem er
aðgengilegur fyrir bakteríur í jarðveginum. Kolefnishlutfall jarðvegsins hefur einnig
sitt að segja, þar sem helsta fæða baktería er lífrænar leifar. Melur er kolefnissnauðari
en hinar gróðurgerðirnar, sjá töflu 1. Það stuðlar eflaust að því að annars konar
bakteríuflóra þrífst við þær aðstæður. Fyrrnefnd flóra gæti þá samanstaðið
mestmegnis af bakteríum sem þrífast við fyrrnefnd skilyrði sem e.t.v. nýta sér ólífræn
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efni til vaxtar. Það útskýrir fyrrnefndan fjölbreytileika. Aðrir umhverfisþættir melsins
eru eflaust í samspili við skert kolefnishlutfall gróðurgerðarinnar sem hefur einnig
áhrif.
Vert er að nefna að breytileiki sást á milli mólendis og skóglendis, sjá myndir
5 og 6, þar sem gildi jarðvegssýna vörpuðust sitt hvorum megin við x-ás
hnitakerfisins sem gefur til kynna þann breytileika sem er til staðar. Eins og hefur
áður komið fram, þá vörpuðust 6 sýni skóglendis fyrir neðan x-ás hnitakerfa en 5 sýni
mólendis fyrir ofan. Það er vísbending um að skilyrði í fyrrnefndum gróðurgerðum
stuðli að breytileika í flóru baktería í jarðveginum á milli þessara gróðurgerða.
Áhugavert er að eitt sýni mólendis sem ber heitið H2_M3 varpaðist ofar við
y-ásinn en öll hin gildin, sjá myndir 5 og 6. Við nánari athugun þá var bæði kolefnisog niturstyrkur þess lægstur ef miða má við gildi rannsóknar í mó- og skóglendinu, sjá
töflu 1. Það bendir til þess að C og N hafi mikil áhrif á bakteríuflóruna, sem einnig
sést af því hve bakteríuflóran í melasýnunum er frábrugðin sýnum úr vel grónum
svæðum. Sýrustig þessa tiltekna jarðvegssýnis var einnig hæst miðað við fyrrnefndar
gróðurgerðir, sjá töflu 1, sem styður þá tilgátu að sýrustig sé einnig mikilvægur
áhrifaþáttur fyrir bakteríuflóruna.
Þrátt fyrir fjölbreyttar alþjóðlegar rannsóknir, er þekking manna af skornum
skammti á því sambandi sem er á milli örveru fjölbreytileika og starfsemi jarðvegsins
(Nannipieri o.fl., 2017). Það er einkum vegna þess að erfitt er að mæla fjölbreytileika
örvera þrátt fyrir að geta stuðst við sameindatækni. Ekki er ennþá unnt að greina þær
óræktanlegu örverur sem eru til staðar (Nannipieri o.fl., 2017). Notkun
sameindatæknarinnar hefur aukið skilning okkar á samsetningu bakteríuflóru
jarðvegsins en erfiðara er að greina það samband sem er til staðar milli jarðvegsgerða
og fjölbreytileika örvera (Nannipieri o.fl., 2017).
Bera má saman niðurstöður þessa verkefnis við rannsókn sem gerð var af
Fierer, Bradford og Jackson árið 2007. Í þeirri rannsókn voru einnig tekin
jarðvegssýni og þau meðhöndluð líkt og í þessari rannsókn þ.e. PCR aðferðin og 16S
rRNA genaraðir voru notaðar, til að skilgreina þau bakteríu samfélög sem voru til
staðar í sýnunum. Í fyrrnefndri rannsókn var að finna mikinn fjölda baktería, sem
teljast til fylkingarinnar Acidobacteria, í þeim jarðvegssýnum sem innihéldu skert
magn lífrænna efna. Það er í samræmi við niðurstöður þessa verkefnis, þar sem að þau
sýni sem innihéldu skertan styrk lífrænna efna s.s. melur, hafði hátt hlutfall
Acidobacteria í samanburði við sýni tekin úr mó- og skóglendi, sjá mynd 4. Annað
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sem kom í ljós í rannsókn Fierer o.fl. var að magn baktería sem heyra til
fylkingarinnar Proteobacteria, jókst hlutfallslega með auknum styrk lífrænna efna.
Það samsvarar ekki niðurstöðum mælinga í þessu verkefni, þar sem hlutfallslega var
mestur fjöldi Proteobacteria til staðar í sýni H1 S, sjá mynd 4, sem innhélt lægstan
styrk lífrænna efna m.v. mó- og skóglendið, sjá töflu 1.
En hvað þýða niðurstöður þessarar rannsóknar fyrir sérfræðinga þessa fags þ.e.
í jarðvegs- og örverufræði? Í þessu verkefni voru skoðaðir þeir hlutar vistkerfa sem
eru lítið rannsakaðir og er þ.a.l. lítil vitneskja um, sérstaklega hér á landi.
Rannsóknirnar varpa fyrsta ljósinu á þetta viðfangsefni hérlendis. Með rannsókn af
þessu tagi, sem tekur mið af umhverfisþáttum í samspili við bakteríu fjölbreytileika þá
er betur hægt að skilja þá umhverfisþætti sem hafa áhrif á breytileika baktería í
jarðvegi.
Til að stuðla að áreiðanlegri niðurstöðum hefði það verið álitlegur kostur í
þessu verkefni að mæla fleiri eiginleika jarðvegs með efnagreiningu. Þar sem
jarðvegur er flókinn lífrænn massi og hafa eflaust aðrir eiginleikar hans áhrif á
fjölbreytileika baktería en þeir eiginleikar sem tekið var tillit til í þessu verkefni. Það
umhverfisskilyrði sem hefði mátt mæla við sýnatöku er fyrst og fremst hitastig
jarðvegs. Efnagreining á seltu jarðvegs og kalsíumhlutfall hefði einnig verið
uppbyggilegt fyrir verkefnið en sýnt hefur verið fram á að fyrrnefndir efnaeiginleikar
hafa áhrif á bakteríu fjölbreytileika. Það er þó þannig að selta er alla jafna lítil í
íslenskum jarðvegi (Ólafur Arnalds, 2015). Kalsíum er aðal jónin í jónrýmd í
jarðveginum hérlendis en hlutföll annarra jóna (K, Na og Mg) er nokkuð breytilegt
(Ólafur Arnalds, 2015).
Vert er að nefna að þörf er á frekari rannsóknum í jarðvegi um land allt til að
bera saman hvernig fjölbreytileika baktería er háttað á milli landshluta. Samhliða því
væri hægt að taka sýni á ólíkum stöðum til að sjá hvort mikill munur sé á
fjölbreytileika baktería miðað við staðsetningu. Jarðvegs-, veðurfars- og önnur
umhverfisskilyrði sem eru breytileg á milli landshluta væri hægt að taka með í
reikninginn til að komast að því hversu mikil áhrif þessi skilyrði hafa á fjölbreytileika
baktería í jarðveginum.
Gagnlegt væri ef sýnatökumenn framtíðarinnar mundu taka umframmagn
jarðvegssýna við sýnatöku. Umframsýni mætti mundu varðveita við frystingu í u.þ.b.
-20°C svo hægt væri að framkvæma nánari greiningu síðar. Mikill kostnaður fylgir oft
rannsóknarverkefnum og þá einkum ef taka þarf sýni á vettvangi. Þess vegna mundi
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fyrrnefnd tillaga varðandi umfram söfnun jarðvegssýna minnka óþarfa kostnað við
rannsókn á jarðvegi í framtíðinni.
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5. Ályktanir / lokaorð
Niðurstaða

rannsóknarinnar

sýnir

að

melurinn

hefur

talsvert

frábrugðinn

fjölbreytileika og samsetningu bakteríu samfélaga heldur en fannst í mó- og
skóglendi. Ýmis umhverfisáhrif orsaka fyrrnefndan fjölbreytileika, þá einkum
sýrustig, kolefnishlutfall og C/N hlutfall jarðvegsins. Einnig greindist breytileiki milli
mólendis og skóglendis en hann var þó ekki eins afgerandi og sá sem sást í melnum.
Ekki er vitað með vissu hvaða umhverfisþættir hafa mest áhrif á fjölbreytileika
baktería í jarðvegi þar sem mikil samspilshrif eru á milli fyrrnefndra þátta ásamt
öðrum sem ekki var tekið fyrir í þessari rannsókn þ.á.m. hitastig, kalsíumstyrkur og
selta.
Lífríki jarðvegs hér á landi hefur almennt ekki verið sinnt nægjanlega þrátt
fyrir þá staðreynd að mesta fjölbreytileika lífvera sé að finna í honum. Skoða þarf því
betur fjölbreytileika baktería í íslenskum jarðvegi þar sem engar rannsóknir hafa fram
til þessa verið gerðar hér á landi með þeim aðferðum sem beitt var í þessari rannsókn.
Það þarf að leggja áherslu á að rannsaka bakteríu fjölbreytileika í fleiri gróðurgerðum
en þeim sem voru megin viðfangsefni þessarar rannsóknar. Það þyrfti að hafa
sýnatökustaði í sama landshlutanum til að minnka kerfisbundna umhverfisskekkju
orsakað af veðurfari. Það mundi ekki skemma fyrir þeirri rannsókn að tekin yrðu fleiri
sýni til að fá marktækari niðurstöður ásamt því að mæla fyrir fleiri eðlis- og
efnafræðilegum

eiginleikum

jarðvegsins

fjölbreytileikann.
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