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Påverkas svampar och bakterier i jorden av klimatförändringar? 
 

Svampar och bakterier är de viktigaste mikroorganismerna i jorden för kompostering 
av dött växtmaterial. De bryter ner partiklar och frigör näringsämnen som i sin tur 
växter kan ta upp. Det finns också svampar som tar upp och transporterar 
näringsämnen direkt till växterna. Jorden är full utav dessa mikroorganismer som alla 
har sin funktion i det ekologiska kretsloppet. Det är därför av stor betydelse att ta reda 
på vad klimatförändringar har för inverkan på svampar och bakterier.   
 
Enligt organisationen IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) så ökar 
medeltemperaturen på jorden och det påverkar arktiska områden särskilt mycket. För 
att kunna avgöra vad det har för konsekvenser för ekosystemet studerar man hur olika 
klimatfaktorer påverkar växt- och mikrobsamhällen. Ett sätt att göra detta på är att 
studera en höjdgradient, en bergssluttning med gradvis ökning av altituden. Det är 
praktiskt eftersom vissa faktorer förändrar sig över gradienten medan andra faktorer 
är konstanta. 
 
I mitt examensarbete har jag studerat förekomsten av svampar och bakterier längs en 
gradient på ett berg i Abisko i norra Sverige. Genom att ta reda på temperaturen längs 
hela gradienten och jämföra med mängden svamp och bakterier kan man avgöra om 
temperaturen har någon inverkan. Det är nämligen så att temperaturen minskar med 
ökande altitud och förekomst av mikroorganismer borde då minska eller öka. 
 
Resultaten i denna studie visade att temperaturen inte har någon inverkan på mängden 
av svampar och bakterier. Men däremot fanns det starka kopplingar mellan förekomst 
av svampar och bakterier och andra faktorer. Det visade sig att det var stor skillnad 
mellan olika vegetationstyper. I hedvegetation med lågt pH och näringsfattig jord 
fanns mer svampar medan det i ängsvegetation med högt pH och näringsrik jord fanns 
mer bakterier.  
 
Slutsatsen är att jordens kemiska och biologiska faktorer spelar större roll för svampar 
och bakterier än vad altituden gör. pH och jordens kol-kväve-kvot verkar vara de 
viktigaste faktorerna som bestämmer förekomsten av svampar och bakterier. I andra 
experiment har det visat sig att gödsling av jorden har större effekt på 
mikroorganismerna än vad en temperaturhöjning har. Det är därför inte troligt att en 
klimatförändring i första hand påverkar mikroorganismerna men om faktorer såsom 
pH och jordens näringsinnehåll ändras, ändras också livsvillkoren för svampar och 
bakterier.  
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The distribution of fungi and bacteria along an altitudinal gradient  
 

Studies of gradients have been done to increase knowledge about interactions among 
soil chemistry, soil microorganisms and plants. The present study examines which 
factors are most influential for fungi and bacteria along an altitude gradient in Abisko 
in north of Sweden. The study takes into account that there are local variations in the 
landscape and focuses on two different vegetation patches; heath and meadow.  
 
The biomass of fungi and bacteria are estimated by using a phospholipid fatty acid 
(PLFA) technique. The PLFA 18:2ω6,9 represented fungi while the sum of 13 other 
PLFAs represented bacteria. The results were analyzed with a principal component 
analysis, which showed that the microbial community composition was different in 
heath and meadow.  
 
The temperature had no effects but so did pH and the C:N ratio of the soil. Bacteria 
dominate in sites with high N-supply and high pH, while fungi dominate in sites with 
lower N-supply and low pH. The type of mycorrhiza varied with the plant species 
found. There were more of arbuscular mycorrhiza in meadow sites and more of ecto- 
and ericoid mycorrhiza in heath sites.  
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