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Útdráttur 

Mosar eru áberandi víða um heim og eru mikilvægir fyrir mörg vistkerfi. Þykk mosalög 

spila stórt hlutverk í að stjórna flæði orku og efna á milli andrúmslofts og jarðvegs. 

Mosalög ásamt þeim lífverum sem í þeim lifa skapa vistkerfi sem kallast „mosahjúpur“ 

(bryosphere). Í mosahjúpnum finnast margar lífverur, t.d. ýmsar tegundir smádýra, sveppir 

og blágrænar bakteríur. Saman mynda þessir hópar fæðuvef. Samband mosa og sveppa 

hefur lítið verið rannsakað en þeir geta gegnt ýmsum hlutverkum í vistkefi mosahjúpsins 

svo sem verið sjúkdómsvaldar, sníkjuverur eða grotverur. Samband mosa og blágrænna 

baktería hefur svolítið verið skoðað. Bakteríurnar stunda ljóstillífun, auk þess að binda 

mikið magn köfnunarefnis og gera það aðgengilegt fyrir aðrar lífverur. Loftslagsbreytingar 

eru sífellt að verða alvarlegra umræðuefni og er óttinn gagnvart þeim alltaf að aukast þar 

sem áhrif þeirra á vistkerfi geta verið margvísleg. Til að rannsaka áhrif hitastigs á þessa 

örveruhópa í mosa var sjö sýnum af hraungambra (Racomitrium lanuginosum) safnað 

innan Þingvallaþjóðgarðsins, sýnunum var skipt í tvennt og fór annar helmingur í 8°C 

hitaklefa og hinn helmingurinn í 20°C hitaklefa. Eftir tvo mánuði var svo öllum sýnunm 

skipt í tvennt, efri hluta og neðri hluta. Tilgangurinn var að athuga hvort munur var á 

samfélagsbyggingu eftir mosapörtum. Aukið hitastig hafði jákvæð áhrif á fjölda sveppa á 

meðan það sýndi leitni í sömu átt hvað blágrænu bakteríurnar varðar. Mikill munur var á 

fjölda blágrænna baktería milli mosaparts og fundust þær nær eingöngu á efri hluta mosans 

á meðan mosapartur hafði lítil áhrif á sveppina. Greinilegt er að aukið hitastig hefur áhrif á 

ýmsar lífverur og vistkerfi sem getur raskað jafnvægi þessa vistkerfis.  
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Abstract 

Mosses have a wide distribution all over the world and are important in many ecosystems. 

Mosses together with invertibrates, fungi and cyanobacteria form an ecosystem that can be 

called the bryosphere. The interaction between mosses and fungi can be numerous,  for 

example pathogenic, parasitic, and saprobic. Mosses in association with cyanobacteria are 

an important source og bilogically fixed nitrogen (N) in terrestrial. Global warming is a 

present threat and could have a drastic impact on ecosystems, so it is important to monitor 

the changes that increased temperature will have on ecosystems. The purpose was to 

investigate the effect of increased temperature and if the segment had something to do with 

the community structure. In this experiment Racomitrium lanuginosum were collected in 

Þingvellir, Iceland. Seven samples were collected and split into two parts, one half went 

into an 8°C chamber and the other into a 20°C chamber. After two months the samples 

were taken out of the chambers and divided into two segments, the green 

photosynthetically active upper segment and the brown decaying lower segment, to study 

the differences between them. Increased temperature had an positive effect on the 

abundance of fungi, and it showed a positive trend on the cyanobacteria. The segment 

affected cyanobacteria, they were found almost exclusively on the upper part, but not the 

fungi. It is evident that increased temperature has an effect on many organisms and 

ecosystems so humans have to take responsibility and be more careful in the future so 

global warming will not increase further. 
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 Inngangur  

1.1 Mosar og vistkerfi þeirra 

Mosar eru áberandi í gróðurfari Íslands, víða um land eru þykkar mosaþembur sem þekja 

stór svæði. Mosar eru breytilegir í útliti og eru mjög fljölbreyttur hópur plantna án stoðvefs 

(Ingibjörg Svala Jónsdóttir 2014). Sumum mosum er gróflega hægt að skiptist í tvo hluta. 

Efri parturinn er „græni“ hluti mosans, eða lifandi hlutinn, hann vex og stundar ljóstillífun. 

Neðri parturinn er dauði og/eða rotnandi hluti mosans. Stærð partanna fer eftir tegund 

mosa (Oechel & Van Cleve 1986). Mosum er skipt upp í þrjár fylkingar, þ.e. baukmosar 

(Bryophita), soppmosar (Marchantiophyta) og hornmosar (Anthocerotophyta) (Bergþór 

Jóhannsson 2003). Skráðar eru um 20.000 tegundir mosa í heiminum (Hallingbäck o.fl. 

2006) en á Íslandi er skráður fjöldi mosategunda um 600, þar af tilheyra flestar tegundir 

baukmosum (Flóra Íslands).   

  Mosar eru afar mikilvægir í mörgum vistkerfum, bæði á landi og í vatni, t.d. nærast 

margir grasbítar á þeim og eru mosar oft í flóknu samspili með öðrum plöntum. Þykk 

mosalög eru mikilvæg í að stjórna flæði orku og efna á milli andrúmslofts og jarðvegs 

(Ingibjörg Svala Jónsdóttir 2014). Einnig eru þeir mikilvægir landnemar á fyrstu stigum 

frumframvindu, sérstaklega í köldu loftslagi (Sohlberg & Bliss 1984). Mosar ásamt ýmsum 

örverum og smádýrum skapa vistkerfi sem kallast „mosahjúpur“ (e. bryosphere). Í 

mosahjúpnum finnast margar lífverur, t.d. ýmsar tegundir smádýra sem skiptast í míkró- og 

mesófánu. Dæmi um míkrófánu eru frumdýr og hjóldýr og dæmi um mesófánu eru 

þráðormar, stökkmorar og mítlar (Gerson 1982). Auk þessara lífvera er líka að finna ýmsar 

örverur eins og sveppi og blágrænar bakteríu. Flókið samband er á milli lífveruhópa 

mosans sem tengjast saman í fæðuvef (Lindo & Gonzalez 2010).     

  Samband mosa og sveppa hefur lítið verið rannsakað, þó er vitað að til dæmis 

asksveppir og kólfsveppir finnast í mosum (Davey & Currah 2006). Sveppir geta lifað í 

samlífi og sníkjulífi með mosanum, þeir geta tekð þátt í niðurbroti efna sem rotverur, 

valdið sjúkdómum og verið gistilífssveppir (Davey & Currah 2006). Blágrænar bakteríur 

ljóstillífa og spila stórt hlutverk í bindingu köfnuarefnis. Köfnunarefni er mjög 

takmarkandi fyrir frumframleiðslu vistkerfa, sérstaklega á norðlægum slóðum. Því eru 
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blágrænar bakteríur nauðsynlegar þar sem þær eru megin uppspretta nýtanlegs 

köfnunarefnis í vistkerfum mosa (Lindo o.fl. 2013).  

1.2 Loftslagsbreytingar  

Loftslagsmál eru mikið til umræðu þessa dagana, hitastig jarðar er að hækka og þar af 

leiðandi eru lífskilyrði margra lífvera að breytast. Talið er að loftslagsbreytingar séu það 

örar að þær ógni lífi jarðar. Lífverur eiga erfitt með að aðlagast örum breytingum og getur 

það raskað vistkerfum. Víða er verið að rannsaka hvað aukið hitastig geti haft í för með 

sér, Til dæmis hefur verið í gangi alþjóðlegt túndruverkefni sem kallast ITEX 

(International Tundra Experiment), í því verkefni er kannað hvaða áhrif loftslagshlýnun 

hefur á plöntusamfélög (Ingibjörg Svala Jónsdóttir. 2004). Mosajúpar eru mikilvægir og 

geta jafnvel dregið úr áhrifum loftslagshlýnunar. Í vistkerfum þar sem er engin mosahjúpur 

hlýnar jarðvegurinn hraðar þar sem engin einangrun er til staðar frá mosanum. Við þá 

hlýnun verða örverur virkari og það leiðir til aukinnar losunar koltvísýrings úr jarðvegi, 

sem veldur enn frekari hlýnun lofts (Ingibjörg Svala Jónsdóttir. 2014).  

1.3 Markmið rannsóknar 

Lítið er vitað um áhrif loftslagsbreytinga á vistkerfi mosa og var þessi rannsókn því gerð 

með það í huga að bæta þekkingu hvað það varðar. Í þessari skýrslu eru settar fram tvær 

tilgátur: 1) hitastig hefur áhrif á fjölda sveppa og blágrænna baktería í mosanum, 2) ekki er 

munur á fjölda sveppa og blágrænna baktería í efri og neðri hluta mosans. Magn sveppa og 

blágrænna baktería var mælt í hraungambra (Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.) og 

kannað hvort að hitastig hafði áhrif á fjölda þeirra í mismunandi hlutum mosans, græna 

ljóstillífandi efri hlutanum og brúna neðri hlutanum. Einnig var samfélag mosans í heild 

skoðað og athugað hvaða áhrif hitastig og mosapartur hafði á hvern lífveruhóp fyrir sig.  
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 Aðferðir  

2.1 Rannsóknarsvæði og efniviður  

Þann 7. nóvember 2018 var farið út í hraunið á Þingvöllum (64°17‘N. 21°05‘V) á suð-

vestur Íslandi, nánar tiltekið norðan við þjónustumiðstöðinnar á Þingvöllum. Þar var safna 

sýnum af haungambra (Racomitrium lanuginosum). Til þess að hafa sýnatöku 

tillviljunarkennda var hníf kastað aftur fyrir bak og þar sem hnífurinn lenti var sýni tekið, 

tekin voru sýni af sjö mismunandi stöðum, þau voru 22x15 cm að stærð og 8 cm þykk.  

  Hraungambri er ein algengasta mosategund Íslands, hann vex víða, til dæmis í 

hraunum, á láglendi og til fjalla. Hraungambri myndar um 20 cm þykkar breiður sem eru 

grænleitar í raka en gráleitar við þurrk.  Hann er uppréttur og greinóttur, blöð breið við 

grunn en mjókka upp í langan hárodd  (Ágúst H. Bjarnason. 2018).  

2.2 Undirbúningur gagnasöfnunar 

Til að byrja með þurfti að finna hentugustu leiðina til þess að vinna með mosann og gera 

gagnasöfnunina eins þægilega og skilvirka eins og hægt var. Aðal vandinn var að finna út 

hvaða aðferð og hvaða litur væri bestur til þess að lita fyrir sveppunum, fyrst var prófað að 

lita beint nokkra stöngla en það kom fljótt í ljós að það virkaði ekki, því var ákveðið að 

nota blandara. Prófaðir voru litirnir Calcofluor og Lactofelol cotton blue og virkaði sá 

síðarnefndi betur á hraungambran. Því næst var að finna út hvernig væri best að telja bæði 

sveppina og blágrænu bakteríurnar, eftir að hafa prófað venjuleg smásjágler kom upp sú 

hugmynd að nota Naubauer improved glerin sem virkuðu einkar þægilega í þetta verkefni, 

Til þess að talningargrindin sæist þurfti að nota agar svo þá var kominn nýr höfuðverkur, 

hvaða prósentu af agar er best að nota? Gerðar voru nokkrar tilraunir með mismunandi 

þykkan agar og var komist að þeirri niðurstöðu að 0,75% agar virkaði best, þá var hann 

hvorki of þunnur né of þykkur.  
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2.3 Gagnasöfnun  

Sýnin sjö frá Þingvöllum voru geymd við 4°C í 40 daga, þá var hverju sýni skipt í tvennt, 

annar helmingur fór í 8°C heitan ræktunarskáp en hinn fór í 20°C heitan skáp, inni í 

skápunum var 80% raki og ljósskilyrði voru 3790 lux. Þar voru sýnin höfð í tvo mánuði og 

þeim haldið rakamettuðum, það var gert til þess að kanna áhrif hitastigs á lífríki í 

mosanum. Að tveimur mánuðum loknum voru sýnin tekin úr hitaskápunum og þau klippt í 

tvennt á skilum græna og dökka parts mosans, lengd partanna var afar misjöfn og fór 

svolítið eftir lengd sprota, græni parturinn var þó alltaf lengri, þ.e. > 4 cm. Safnað voru 20 

g af hvorum hluta, þá voru sýnin 28 talsins. Þessi tilraun var gerð í samstarfi við Sigurð 

Finnboga Sæmundsson, samnemanda minn, og voru fyrstu skrefin sem koma hér á eftir 

partur af hans hluta tilraunarinnar. Til að byrja með voru 20 g sýnin sett í sigti ofan í trekt 

og undir sterkt ljós (yfir 10.000 lux) í 48 klst. Undir trektinni voru glös með 5 ml af 97% 

etanól til þess að safna mesófánu úr mosanum. Vegna plássleysis var ekki hægt að koma 

öllum 28 sýnunum fyrir í einu, því þurfti að gera þetta í tveimur áföngum. Eftir 48 klst. 

meðferðina undir sterka ljósinu þornuðu mosasýnin vegna hitans frá ljósinu, hitin var 

nokkuð yfir herbergishita, sýnin voru því vigtuð til þess að fá þurrvigt þeirra.  Þau voru svo 

geymd í 4°C kæliskáp þar til tími gafst til að greina þau. Því næst var þurra mosanum, sem 

var á bilinu 3 - 5,5 g, skipt í tvennt og sett í tvö 50 ml falcon glös ásamt 40 ml af eimuðu 

vatni og hrist 50 sinnum og þau svo sett í skilvindu í 15 mínútur við 3000 snúninga/mín, til 

þess að ná míkró fánunni úr mosanum.  Nú tóku við þau skref sem tilheyrðu mínum hluta 

rannsóknarinnar. Mosinn úr falkon glösunum tveimur var settur í blandara ásamt 80 ml af 

vatni og því blandað saman í 30 sekúndur við mesta hraðann. Þessi blanda var svo sett í tvö 

hrein falkon glös og teknir 100 µl úr hvoru glasi tvisvar  sinnum, svo 100 µl af 

mosablöndunni voru í fjórum mismunandi tilraunaglösum. Tvö glös voru fyrir talningu á 

blágrænu bakteríunum og hin tvö fyrir sveppina. Til að byrja með voru 10 µl af 

lactophenol cotton blue lit settir í glösin fyrir sveppina og látið standa í a.m.k. 30 mínútur 

til þess að kítínið í sveppunum næði að litast almennilega. Nú var komið að því að 

undirbúa smásjárglerinn til þess að telja bæði sveppina og blágrænu bakteríurnar. Glerin 

voru af gerðinni Neubauer-improved frá Marienfeld og eru sérstök talningargler með 

tveimur svæðum með rúðum til þess að auðvelda talningu á frumum, hægt er að sjá dæmi 

um talningu á mynd 1. Smásjárglerjum ásamt þekjuglerjum var komið fyrir á 70°C 

hitablokk til þess að sýnin yrðu greinilegri. Til þess að hægt væri að sjá rúður glersins var 
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notast við agar, hann var útbúinn með því að blanda saman 0,75 g af bacto agar og 50 ml af 

eimuðu vatni og það hitað í örbylgjuofni þar til agarinn var tilbúinn. Í öll fjögur 

tilraunarglösin voru settir 100 µl af heitum agar og blandað vel áður en að 2x 25 µl af 

lausninni voru settir á smásjárgler og þekjuglerið sett strax ofan á og glerin tekin af 

hitablokkinni.   

  Til þess að telja á glerjunum var notuð flúorsmásjá af gerðinni Leica DM6000 B. Á 

smásjárglerinu er stór reitur sem er skipt upp í 3x3 minni reiti. Talið var úr fimm reitum, í 

hornum og í  miðju. Fyrir hvert sýni voru gerðar fjórar talningra fyrir blágrænar bakteríur 

og fjórar fyrir sveppi og notast var við meðaltal talninganna í úrvinnslu gagna. Til þess að 

reikna fjölda baktería og sveppa fyrir hvert mg af þurrvigt mosans var notuð eftirfarandi 

jafna:  

Jafna 1: 
𝑀𝑒ð𝑎𝑙𝑓𝑗ö𝑙𝑑𝑖 𝑏𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟í𝑎/𝑠𝑣𝑒𝑝𝑝𝑎 á ℎ𝑣𝑒𝑟𝑗𝑢𝑚 𝑟𝑒𝑖𝑡 𝑥 Þ𝑦𝑛𝑛𝑖𝑔𝑎𝑟𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 𝑥 104   

Þ𝑢𝑟𝑟𝑣𝑖𝑔𝑡 

 

Þar sem þynningarstuðull er: Jafna 2:  
𝐿𝑜𝑘𝑎𝑟ú𝑚𝑚á𝑙 𝑙𝑎𝑢𝑠𝑛𝑎𝑟 

 𝑢𝑝𝑝ℎ𝑎𝑓𝑠𝑟ú𝑚𝑚á𝑙 𝑙𝑎𝑢𝑠𝑛𝑎𝑟
  

Þynningarstuðull var ekki sá sami fyrir báða hópana, báðir innihéldu þeir 100 µl af lausn 

og 100 µl af agar en auk þess var notað 10µl af Lactofenol cotton blue litur í 

sveppalausnina til þess að lita kítínið í sveppunum.  Þynningarstuðlarnir voru eftirfarandi:  

Þynningarstuðull blágrænna baktería: 
200 µ𝑙 

 100 µ𝑙
 = 2  

Þynningarstuðull sveppa: 
210 µ𝑙 

 100 µ𝑙
 = 2.1 

2.4 Úrvinnsla gagna  

Við tölfræðigreiningar var notast við R version 3.5.1 (www.r-project.org). Til að byrja með 

var athugað hvort að varpa þyrfti gögnunum til að uppfylla skilyrðin fyrir parametrískar 

tölfræðiprófanir, það var gert með pakkanunm Car (Fox & Weisberg. 2011). Sett voru upp 

svokölluð línuleg blönduð líkön þar sem fastir þættir voru hitastig og partur og 

tilviljunarkenndur þáttur var mosasýni. Tvenns konar líkön voru skoðuð, annað þar sem 

víxlverkun milli hitastigs og mosaparts var skoðað og annað þar sem víxlverkun var ekki 

skoðuð. Til þess að finna besta líkan var stuðst við AIC stuðul, en sá stuðull er mat á 

hversu vel líkanið passar við gögnin með teknu tilliti til fjölda parametra. Þetta var gert 
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með pakkanum MuMIn (Barto‘n 2018). Eftir því sem stuðullinn er lægri því betra er 

líkanið. Skoðað var hvort marktækur munur var á milli AIC stuðlanna með 

fervikagreiningu. Ef stuðlarnir voru marktækt  ólíkir var lægri stuðullinn valin en ef það 

var ekki marktækur munur á milli var einfaldara líkanið valið, s.s. líkanið þar sem 

víxlverkun hitastigs og mosaparts var ekki skoðað. Þegar búið var að finna besta líkanið 

var gerð fervikagreining til þess að fá p-gildi sem gaf vísbendingu um hvort að hitastig 

og/eða mosapartur hafði marktæk áhrif á fjölda baktería eða sveppa í mosanum.   

 Þegar skoðað var allt samfélagið í mosanum voru gögn fengin frá Sigurði Finnboga 

Sæmundssyni (2019) frá talningum hans af míkró- og mesófánu. Samfélagsbyggingin var 

skoðuð með non-metric multi-dimensional scaling (NMDS) með aðferð sem breytir 

Canberra fjarlægðum milli sýna í lóðhnit af sýnum og raðar þeim upp. Canberra fjarlægð 

sem mat á β-fjölbreytileika. Áhrif hitastigs og mosaparts á samfélagsbygginguna var svo 

skoðað með CCA (Constrained Correspondance Analysis) og fært inná mynd 6.   

PCA/NMDS og adonis umröðunarpróf voru framkvæmd með pakkanum „vegan“ Útgáfu 

2.4.5 (Oksanen o.fl. 2017). Fervikagreinng var framkvæmd til að athuga hvort það var 

munur á fjölda lífveruhópa eftir mosaparti og hitastigi. Því næst var framkvæmt Tukey‘s 

HSD post hoc próf til þess sjá milli hverra munurinn var. Structural equation model (SEM) 

(Grace 2008) var búið til að skoða áhrif hitastigs á lífveruhópa. Lífveruhópum var skipt í 

topp afræningja (stökkmor, mítlar og bessadýr) og 1. stigs afræningja (þráðormar og 

hjóldýr). Blágrænar bakterírur, frumdýr og sveppir voru flokkuð sem bráð (Glime 2017). 

Pakkinn „lavaan“ (Rosseel 2012) til að búa til líkanið og pakkinn „semplot“ (Epskamp 

2015) til að búa til mynd.  

 

 

 

  

   

 

 

Mynd 1: Til vinstri er dæmi um talningu á blágrænum bakteríum á Neubauer talningargleri. Rauðu 
hringirnir sýna þær bakteríur sem voru taldar, þ.e. að þær voru innan reitanna í miðju og í hornum 

grindarinnar. Til hægri er sýnt grind glersins ásamt stærð hvers fernings sem er 1 mm x 1 mm.   

  



7 

 

 Niðurstöður  

3.1 Sveppir  

Byrja þurfti á því að log-varpa gögnunum til þess að þau urðu normal-dreifð svo þau 

uppfylli forsendur prófanna. Einfaldara líkanið, þar sem víxlverkun er ekki skoðuð, var 

notað þar sem ekki var marktækur munur á milli AIC stuðlanna.  

Magn sveppa var marktækt meira við 20°C en við 8°C (Mynd 2, Tafla 1). Meðaltal sveppa 

við 8°C var 597,95 (± 323,79 staðarfrávik) og við 20°C var meðaltalið 729,52 (±271.38). 

Sveppirnir virtust vera í heldur meira magni í efri hluta mosans, en það reyndist ekki 

marktækt meira en í neðri hlutanum (Mynd 3, Tafla 1). 

 

 

Mynd 2: Fjöldi sveppa per mg af þurrvigt mosans Racomitrium lanuginosum eftir hitastigi. 

Kassarnir tákna fyrsta og þriðja fjórðungsmark og svatra línan táknar miðgildið. Efsta og neðsta 

línan táknar hæsta og lægsta gildi.  



8 

 

Mynd 3: Fjöldi sveppa per mg af þurrvigt mosans Racomitrium lanuginosum eftir mosaparti. Box-

blot lýsing á mynd 2.  

 

Tafla 1: Niðurstöður fyrir sveppi úr línulega blandaða líkaninu og fervikagreiningu á því þar sem 

hitastigs og mosapartur voru fastir þættir.  

Meðferð Frítölur χ2-gildi P-gildi 

Hitastig 1 4.09 0.04 

Mosapartur 1 2.61 0.11 

 

3.2 Blágrænar bakteríur 

Eins og með sveppina þurfti að log-varpa gögnunum fyrir blágrænu bakteríurnar. 

Einfaldara líkanið var einnig notað við þær, þar sem ekki var marktækur munur á milli AIC 

stuðlanna. 

Magn blágrænna baktería virtist vera meira við 8°C en 20°C en það reyndist ekki vera 

marktækur munur milli hitastiga (Mynd 4, Tafla 2). Magn blágrænna baktería var 

marktækt meira í efri parti en í neðri parti (Mynd 5, Tafla 2). Meðaltal blágrænna baktería í 

efri parti mosans var 223,24 (±134,40) en í neðri parti var meðaltalið 4,63 (±11,77).   
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Mynd 4: Fjöldi blágrænna baktería per mg af þurrvigt mosans Racomitrium lanuginosum eftir 

hitastigi. Box-blot lýsing á mynd 2.  

 

Mynd 5: Fjöldi blágrænna baktería per mg af þurrvigt mosans Racomitrium lanuginosum eftir 

mosaparti. Box-blot lýsing á mynd 2.  

 

Tafla 2: Niðurstöður fyrir blágrænar bakteríur úr línulega blandaða líkaninu og fervikagreinigu á 

því þar sem hitastig og mosapartur voru fastir þættir.  

Meðferð Frítölur χ2-gildi P-gildi 

Hitastig 1 3.64 0.056 

Mosapartur 1 172.25 2.2x10-16 
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3.3 Mosasamfélagið í heild 

Næst var skoðað allt samfélagið í heild sinni í mosanum. Þá voru mesó- og míkrófánugögn 

fengin frá Sigurði Finnboga Sæmundssyni (2019) . Við úrvinnslu gagna var hópur 

skordýra tekinn út þar sem afar fá skordýr fundust og skekktu þau gögnin.  

 

Tafla 3: Flokkun lífveruhópa sem skoðaðir voru.  

Mesófána Míkrófána Örverur 

Stökkmor Hjóldýr Sveppir 

Skordýr Þráðormar Blágrænar bakteríur 

Mítlar Bessadýr Frumdýr 

 

Tafla 4: Niðurstöður úr umröðunarprófi þar sem áhrif hitastigs og mosapart á samfélagsbyggingu 

mosans sem og víxlverkun milli þeirra.  

Meðferð Frítölur F. model R2 P-gildi 

Hitastig 1 2,19 0,05 0,0002 

Mosapartur 1 12,32 0,30 0,0001 

Hitastig:Mosapartur 1 2,26 0,06 0,13 

 

 

Samfélögin í efri mosapartinum voru lík hvort öðru og nokkuð ólík samfélögunum í 

neðripartinum (sýni U á móti L) (mynd 6). Hitastig aðgreindi einnig samfélög en sú 

aðgreining var ekki eins skýr og aðgreining eftir mosaparti (mynd 6). Blágrænar bakteríur 

voru meira áberandi í efri parti mosans og örlítið meira í 8°C. Mítlar virðtust vera meira í 

8°C en mosapartur virtist ekki skipta þá máli. Stökkmorarnir voru örlítið sæknari í neðri 

part mosans. Frumdýr, þráðormar, bessadýr og hjóldýr voru algengari í 20°C og það finnst 

meira af bessadýrum og hjóldýrum í efri parti mosans. Sveppir eru staðsettir í á miðri 

mynd en voru þó í meira magni í 20°C hitastigi (mynd 6). 
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Mynd 6: Áhrif hitastigs og mosaparts á samfélög örvera og smádýra í mosanum Racomitrium 
lanuginosum. NMDS hnitum, graf byggt á Canberra fjarlægð milli sýna í efri ljóstillífandi 

hlutanum (U) og neðri rotnandi hlutanum (L) eftir hitastigsmeðferð (8°C og 20°C). Svarta letrið 

sýnir sýnin en rauða letrið lífveruhópa. Því nær sem hóparnir eru „hitastigi“ eru þau frekar í 
hærra hitastigi. Vektorarnir Moasapartur og Hitastig byggja á CCA greiningu gagnanna. Því nær 

sem hóparnir eru „Mosapartur“ eru þau frekar í efri parti mosans. Ásarnir er non-metric 

multidimensional scaling 

 

Umröðunarprófið gaf að bæði hitastig og mosapartur hafa marktæk áhrif á samsetningu 

mosasamfélagsins (Tafla 4) og að mosapartur var mikilvægasti þátturinn sem útskýrir 

muninn á samfélaginu.  

 

Marktækur munur far á fjölda lífveruhópa eftir hitastigi og mosaparti (df=2, xx, F=16,76, p 

<< 0,001). Tukey-próf sýndi að marktækur munur var á fjölda lífveruhópa allra 

samanburðana nema á milli efri parts í 20°C og neðri parts í 8°C og einnig á milli efri parts 

í 8°C og efri parts í 20°C. Lífveruhóparnir voru að meðaltali fleiri í efri parti en neðri parti 

(Mynd 7). 
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Mynd 7: Meðalfjöldi lífveruhópa í mosanum Racomitrium lanuginosum eftir meðferð, sem innihélt 

bæði hitastig (8°C og 20°C) og mosapart (neðri rotnandi part og efri lifandi og ljóstillífandi part). 

Bókstafirnir tákna marktækan mun á fjölda lífværuhópa sem fenginn var með fervikagreiningu og 

Tukey-HSD prófi (p-gildi < 0,05). 

 

 

Fæðuvefur var settur upp þar sem áhrif lífveruhópanna á hvern annan koma fram, ásamt 

áhrifum hitastigs. Hann sýndi að hitastig hefur neikvæð áhrif á fjölda topp afræningja en 

jákvæð áhrif á 1. stigs afræningjana. Topp afræningjarnir hafa neikvæð áhrif á 1. stigs 

afræningja, sveppi og blágrænar bakteríur en jákvæð áhrif á frumdýr. 1. stigs afræningjar 

hafa neikvæð áhrif á blágrænar bakteríur en jákvæð áhrif á frumdýr (Mynd 8).  
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Mynd 8: Fæðuvefur (SEM) Racomitrium lanuginosum sýnir orsakasamband á milli hitastigs og 

afræningjahópa (topp og 2. stigs) og áhrif þeirra á bráð. (blágrænar bakteríur, frumdýr og sveppi). 

Grænu línurnar tákna jákvæð áhrif og rauðu tákna neikvæð áhrif. Svörtu línurnar benda á 
lífveruhópanna innan afræningjahópanna. Tölurnar tákna hverstu mikil neikvæð eða jákvæð 

áhrifin eru.  
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 Umræður 

Niðurstöður studdu tilgátu 1 en ekki tilgátu 2. Rannsóknin leiddi í ljós að hitastig hefur 

marktæk áhrif á fjölda sveppa, munurinn var ekki mikill milli hitastiga en samt sem áður 

marktækur. Með hækkandi hitastigi mætti því gera ráð fyrir að fljöldi sveppa aukist þar 

sem meðalfjöldi sveppa var um 730 stk/mg í 20°C mosanum á  meðan fjöldin var um 600 

stk/mg í 8°C mosanum. Hvað blágrænu bakteríurnar varðar hefur hitastig ekki marktæk 

áhrif en eins og sést í töflu 2 er P-gildið nálægt 0,05 svo það sýnir leitni, þannig að 

mögulega ef sýnin hefðu verið fleiri eða mosinn hafður lengur í hitameðferðunum hefði 

munurinn e.t.v orðið marktækur. Það hefur verið sýnt fram á að þegar hlýrra er binda 

blágrænar bakteríur meira köfnunarefni, því mætti áætla að þær séu mögulega fleiri, eða 

virkari þegar hitastig er hærra (Bay 2013).    

  Þegar mosapartur var skoðaður kom í ljós að mjög mikill munur var á fjölda 

blágrænna baktería eftir mosaparti, blágrænu bakteríurnar fundust nær eingöngu í efri parti 

mosans, þ.e. græna, lifandi partinum. Það gæti verið vegna þess að blágrænar bakteríur 

ljóstillífa og þær binda köfnuarefni (Lindo o.fl. 2013),  svo mögulega halda þær sig í efri 

parti mosans til þess að fá gott aðgengi að sólarljósi og andrúmslofti. Mosapartur virtist 

ekki hafa áhrif á fjölda sveppa, maður hefði haldið að sveppir væru mögulega í meira 

magni á neðri part mosans þar sem það er rotnandi dauði vefurinn, og þar sem sveppir eru 

miklar grotverur mætti búast við að þeir væru í meira magni þar (Davey & Currah 2006).  

Gott er að hafa í huga að mosinn var hakkaður í 30 sek svo mögulega gæti það haft áhrif á 

talningu þar sem sveppir og bakteríur gætu hafað kippst í sundur. Því er mögulegt að 

talningarnar sýni meira magn en er í raun og veru í mosanum.  

  Áður en byrjað var að safna gögnum var fundið út hvaða aðferð hentaði best til þess 

að skoða lífið í mosanum. Fyrst var gerð prufutilraun með mosa af annarri tegund en 

hraungambra. Prófað var að lita nokkra sprota úr mosanum beint með Calcofluor lit og 

skolað svo með svolitlu magni af 10% KOH, sprotarnir voru á petrídísk og diskurinn settur 

beint undir smásjá og mosinn skoðaður. Sú litunaraðferð virkaði vel á þessa tegund mosa 

og sáust bæði sveppir og bakteríur vel. Þegar þetta var prófað með hraungambra kom í ljós 

að þessi aðferð virkaði ekki, hraungambrinn er þykkur og litaðist allur mosinn eins. Þá var 

ákveðið að nota blandara til þess að tæta mosann upp og notast við litinn Lactophenol 

cotton blue. Eins var á þessu stigi ákveðið að nota talningargler af gerðinni Neubauer-

improved. Fyrst var notast við 100µl af mosalausn og 100µl af lit og 100µl af 1,5% agar, 
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við það litaðist lausnin of mikið svo ákveðið var að setja 10µl af lit. Fljótt kom í ljós að 

1,5% agar var of þykkt þar sem ekki sást í talningar grindina á glerinu, þá var prófað að 

nota 1% agar og svo loks 0,75% agar sem virkaði best. Ekki var hægt að skoða blágrænar 

bakteríur úr sömu lausnum og sveppirnir voru skoðaðir þar sem liturinn virtist gera það að 

verkum að bakteríurnar hættu að fluorljóma. Þá var gerð sér lausinr fyrir blágrænar 

bakteríur þar sem notast var við 100µl af mosalausn og 100µl af 0,75% agar. Það sem 

hefði mátt fara betur var að í upphafi var kunnátta við talnningu ekki nógu góð, en með 

tímanum var rannsakandi færari við talningu. Eins voru mögulega bláir kristallar sem 

komu frá litnum að hafa áhrif á talningu sveppa þar sem erfitt var að aðgreina þá frá 

blálituðum sveppagróum.   

 Aukið hitastig er mögulega ekki að hafa bein áhrif á sveppi né blágrænar bakteríur, 

eins og sést á mynd 8 sést að topp afræningjar (stökkmor, mítlar og bessadýr) hafa neikvæð 

áhrif á fjölda sveppa og blágrænna baktreía sem og 2. stigs afræningja, þar sem þessir 

hópar eru bráð þeirra (Glime 2017) Aukið hitastig hefur neikvæð áhrif á topp afræningja, 

ef þeim fækkar við aukið hitastig gæti það leitt til aukningar á fjölda sveppa og blágrænna 

baktería.  

  Augljóst er að loftslagsbreytingar eiga eftir að hafa mismunandi afleiðingar á 

lífveruhópa, einstaklingum getur fjölgað í sumum en fækkað í öðrum, vert er að hafa í 

huga að jafnvægi verður að ríkja í vistkerfum, því geta allar breytingar haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir vistkerfi mosa sem og önnur vistkerfi jarðar (Ingibjörg Svala Jónsdóttir. 

2014).  
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 Viðauki A 

Tafla 5: Gögn sem unnið var með við úrvinnslu gagna.  

 
sýni  þurrvigt   hitastig   partur  Blá-græ sveppir  Bakteríur/mg þurrvigt  Sveppir/mg þurrvigt 

U8M1 1 3.49 8 Efri  2 3.25 229.226361 391.1174785 

L8M1 1 3.05 8 neðri 0.25 9.5 32.78688525 1308.196721 

U20M1 1 4.4 20 Efri  1 10.25 90.90909091 978.4090909 

L20M1  1 4.15 20 neðri  0 9.5 0 961.4457831 

U8M2 2 3.11 8 Efri  2.5 5.5 321.5434084 742.7652733 

L8M2 2 3.12 8 neðri 0.25 3.5 32.05128205 471.1538462 

U20M2 2 4.04 20 Efri  4.25 8 420.7920792 831.6831683 

L20M2 2 3.96 20 neðri 0 6.25 0 662.8787879 

U8M3 3 3.73 8 Efri  1.75 7 187.6675603 788.2037534 

L8M3 3 4.23 8 neðri 0 2.75 0 273.0496454 

U20M3 3 4.43 20 Efri  1.5 5.5 135.4401806 521.4446953 

L20M3 3 3.8 20 neðri  0 5.75 0 635.5263158 

U8M4 4 4.03 8 Efri  4.5 11 446.6501241 1146.401985 

L8M4 4 3.99 8 neðri 0 3 0 315.7894737 

U20M4 4 3.65 20 Efri  2.25 6.5 246.5753425 747.9452055 

L20M4 4 3.75 20 neðri 0 3.5 0 392 

U8M5 5 5.62 8 Efri  2.5 5.25 177.9359431 392.3487544 

L8M5 5 5.56 8 neðri 0 4 0 302.1582734 

U20M5 5 3.69 20 Efri  0.25 3.25 27.100271 369.9186992 

L20M5 5 3.47 20 neðri  0 4 0 484.1498559 

U8M6 6 4.29 8 Efri  1.5 7 139.8601399 685.3146853 

L8M6 6 4.41 8 neðri 0 3.25 0 309.5238095 

U20M6 6 3.29 20 Efri  0.5 10.5 60.79027356 1340.425532 

L20M6 6 3.06 20 neðri 0 3.75 0 514.7058824 

U8M7 7 3.48 8 Efri  2 6.25 229.8850575 754.3103448 

L8M7 7 3.85 8 neðri 0 4.5 0 490.9090909 

U20M7 7 3.65 20 Efri  3.75 8 410.9589041 920.5479452 

L20M7  7 3.45 20 neðri  0 7 0 852.173913 





21 





23 

 


