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Mykologi är det forskningsområde som ägnar sig åt att studera svampar. Svampar utgör en 

stor del av flera ekosystem och uppskattas innefatta 1,5 miljoner arter. Men trots deras 

utbredning och betydelse i naturen vet vi förhållandevis lite om dem; endast en tiondel av 

svampars artikedom har beskrivits. Medan många för allmänheten igenkänneliga svampar 

oftast kan observeras med blotta ögat finns också många svampar (exempelvis encelliga 

jästsvampar) som kräver mikroskop för att kunna observeras. Detta innebär att det i jorden på 

ett provtagningsställe ofta finns många fler svamparter än vad vi kan se. Många svampar är 

svåra att odla på laboratorium vilket har bidragit till svårigheter att bedöma jordsvampars 

diversitet. 

 

På nittiotalet började forskare använda sig av en ny, effektiv teknik som gjorde att de helt 

kunde förlita sig på molekylär data för att avgöra svampars diversitet. Idag används denna 

teknik vid så gott som alla molekylära studier och den ligger till grund för mitt arbete. 

 

En grupp svampar som upptäcktes 2008 och beskrevs några år senare har visat sig finnas 

utbredd världen över. Gruppen fick namnet Archaeorhizomycetes som anspelar på dess 

uråldriga släktlinje och tydliga association till rötter. Medan mycket om gruppens roll i 

ekosystem är oklart har preliminära resultat visat att gruppen utgör en stor andel av 

artrikedomen i jordprover. Samtidigt har flera studier visat på helt andra resultat där 

Archaeorhizomycetes diversitet och artrikedom istället beskrivs som en relativt oansenlig. De 

olika uppfattningarna grundar sig i användningen av olika laborativa metoder; de tidigare 

studierna har använt sig av metoder som är direkt partisk mot den relativt nyupptäckta 

gruppen. Genom anpassad teknik baserad på DNA-prover som samlats in från elva länder är 

detta den första studie där Archaeorhizomycetes diversitet och artrikedom beskrivits med 

opartiska metoder.  
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