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INNGANGUR 

Sumarið 2011 rannsakaði Náttúrustofa Norðausturlands, í samstarfi við Veiðimálastofnun, lífríki 

tveggja tjarna (hér nefndar Tjörn 1 og Tjörn 2) við Tjarnarás á Þeistareykjum (1. mynd) að beiðni 

Þeistareykja ehf. Affallsvatni hafði verið veitt í tjarnirnar við boranir og blástur hola á svæðinu með 

hléum frá því að boranir hófust árið 2002. Markmið rannsóknarinnar þá var að afla grunnupplýsinga 

um lífríki tjarnanna tveggja og var megin áhersla lögð á að fá sem gleggsta mynd af samfélagsgerðum 

hryggleysingja í tjörnunum. Í skýrslunni voru tjarnirnar tvær bornar saman og gengið út frá því að Tjörn 

2 væri lítið eða ekkert röskuð. Niðurstöður renndu stoðum undir þá tilgátu. Sýnatökuferðir voru tvær, 

önnur í júlí og hin í ágúst 2011 (Sesselja Guðrún Sigurðardóttir o.fl. 2012). 

Árið 2016 gerði Náttúrustofa Norðausturlands aðra úttekt á tjörnunum að beiðni Landsvirkjunar, farin 

var ein sýnatökuferð, í ágúst. Að þessu sinni til að kanna hvort breytingar hefðu orðið á lífríki tjarnanna 

miðað við fyrri athugun. Affallsvatni frá borholum er enn veitt í tjarnirnar og þaðan í sprungu og/eða 

grunna borholu. Í umhverfisskýrslu Landsvirkjunar frá árinu 2014 kemur fram að þegar virkjunin kemst 

í rekstur verði affallsvatn leitt í sérstakar niðurrennslisholur sem ná niður á 250 – 450 m dýpi.   

1. mynd. Loftmynd af rannsóknasvæðinu á Þeistareykjum sem sýnir staðsetningu tjarnanna, austan (Tjörn 1) og vestan (Tjörn 
2) undir Tjarnarás. Myndin er tekin árið 2007 og er vatnsborð talsvert lægra en var bæði sumrin 2011 og 2016. Útlínur 
tjarnanna, þegar mikið er í þeim, má þó greina innan gulu sporöskjulaga hringjanna. 
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STAÐHÆTTIR 

Sumarið 2016 var talsvert meira í báðum tjörnunum en var sumarið 2011. Talsverð breyting hafði 

einnig orðið á umhverfi þeirra en vegir liggja nú á milli tjarnanna, þvert yfir Tjarnarásinn og meðfram 

Tjörn 1 að austan auk þess sem gufulögn hefur verið lögð vestan Tjarnar 1 (2. og 3. mynd). 

Frekari lýsingu staðhátta má sjá í skýrslu Náttúrustofunnar „Lífríki tjarna á Þeistareykjum“ frá árinu 

2012.  

  

 
2. mynd. Tjörn 1 austan Tjarnaráss þann 5. september 2016. Mólendi liggur að tjörninni að vestan en graslendi að mestu leyti 
að austan. 
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3. mynd. Tjörn 2 vestan Tjarnaráss þann 5. september 2016. Ber jarðhitajarðvegur liggur að tjörninni að austan en mólendi 
að vestan. 

AÐFERÐIR 

Sýnatökur og athuganir á lífríki fóru fram dagana 19. og 20. ágúst 2016, auk þess sem myndir voru 

teknar af tjörnunum með dróna þann 5. september 2016. Smádýrum var safnað af vatnsyfirborði og úr 

vatnsbol tjarnanna með háfi og af botni með kjarnsýnataka auk þess sem leiðni, sýrustig og hiti voru 

mæld. Ekki þótti ástæða til að taka setsýni til að kanna lífveruleifar líkt og gert var árið 2011. 

Smádýr 

Svifsýni 

Háfað var með svifháfi með 250 µm möskvastærð frá bakka af yfirborði (5. mynd) , innan um 

botngróður og við setyfirborð til að ná í púpuhami rykmýs (Chironomidae), krabbadýr (Crustacea) og 

önnur smádýr í svifi tjarnanna. Miðað var við að ná sýnum sem víðast í hvorri tjörn, í krikum og víkum, 

bæði áveðurs og skjólmegin. Sýnin eru ómagnbundin. Eitt sýni var tekið úr hvorri tjörn. Innihald háfsins 

var tæmt í plastdollu og varðveitt í 70% etanóli. Einnig voru tekin 6 svifsýni úr vatnsbol hvorrar tjarnar 

og þau sett í plastdollu til varðveislu í 70% etanóli. Ekki var unnið úr þeim sýnum að þessu sinni, enda 

voru slík sýni ekki tekin árið 2011 og ekki gert ráð fyrir þeim í verkáætlun en sýnin verða varðveitt og 

hægt verður að vinna úr þeim síðar. 
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4. mynd. Svifsýni tekið af yfirborði Tjarnar 1 þann 19. ágúst 2016. Í baksýn má sjá vörubíl aka eftir órykbundnum veginum á 
bakka tjarnarinnar. 

Botnsýni 

Kjarnsýnataki (plasthólkur 50 mm í þvermál (5. mynd)) var notaður við botnsýnatökur en með 

botnsýnum fæst mæling á þéttleika smádýra í botnseti tjarnanna. Sýnin voru tekin úr dýpsta hluta 

tjarnanna, alls 6 sýni úr hvorri tjörn. Tekinn var um það bil 1 cm ofan af hverjum kjarna og sett í 

plastdollu og varðveitt í 70% etanóli.   

Á rannsóknastofu voru hamir og smádýr talin og greind til ættkvísla eða tegunda eftir því sem kostur 

var. Smádýrin voru greind undir LEICA MZ 125 víðsjá við allt að 100x stækkun. Í þeim tilfellum sem það 

dugði ekki til var notast við 400x stækkun í LEICA DM LS2 smásjá. Rykmýslirfur voru steyptar á 

smásjárgler og greindar við 400–1.000 falda stækkun í LEICA DM4000 smásjá. 
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5. mynd. Botnsýni tekið með kjarnsýnataka í Tjörn 2 þann 19.ágúst 2016. 

Hornsíli 

Til að kanna hvort hornsíli (Gasterosteus aculeatus) væru til staðar í tjörnunum tveimur voru lagðar 

hornsílagildrur (minnow trap). Gildrurnar eru 40 cm langar, 20 cm í þvermál, með 2 cm trektlaga opi 

hvoru megin. Gildrurnar eru gerðar úr vírneti með 3,2 mm möskvastærð (6. mynd). Gildrurnar veiða 

auk hornsíla, vatnabjöllur (Coleoptera) og skötuorma (Lepidurus arcticus). Ein gildra var lögð um miðbik 

hvorrar tjarnar og látin liggja í sólarhring. Aflinn var settur í plastdollur og varðveittur í 70% etanóli. 

 
6. mynd. Hornsílagildra tekin upp úr Tjörn 2 þann 20. ágúst 2016. 
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Umhverfisbreytur 

Stærð tjarnanna var mæld með GPS tæki og dýpi og sjóndýpi mælt á sömu sýnatökustöðum og árið 

2011, auk þess sem botngerð var lýst miðað við botnkjarnasýni. 

Vatnshiti (± 0,1°C), sýrustig (pH ± 0,01) og rafleiðni (± 0,1 µS/cm ) voru mæld með YSI Professional 

Plus fjölnemamæli. Mæliniðurstöður rafleiðni og pH eru leiðréttar fyrir 25°C.   
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NIÐURSTÖÐUR 

Stærð og dýpi 

Tjörn 1 mældist 90.344 m2 og Tjörn 2 7.937 m2. Ekki eru til sambærilegar upplýsingar um stærð 

tjarnanna í m2 frá árinu 2011. 

Í ágúst 2016 reyndust báðar tjarnir dýpri en þær voru sumarið 2011. Dýpi Tjarnar 1 mældist 178 cm 

sem er 24,5 cm dýpra en 2011 þegar hún mældist 153,5 cm. Dýpi Tjarnar 2 mældist 95 cm sem er 32 

cm dýpra en 2011 þegar hún 63 cm (2. tafla). Bendir þetta til þess að tjarnirnar hafi verið stærri nú  en 

sumarið 2011. 

Sjóndýpi reyndist vera 51 cm í Tjörn 1 sem er mun meira en var sumarið 2011 þegar það mældist 

einungis 13 cm. Bendir þetta til að grugg eða svifþörungar hafi verið meiri í Tjörn 1 sumarið 2011 en 

nú. Sjóndýpið í Tjörn 2 mældist 39 cm sem er svipað og var sumarið 2011 en þá mældist það 40 cm (2. 

tafla).  

Botngerð 

Í Tjörn 1 er leðjubotn þar sem efsta lagið, u.þ.b. 1 cm, er ljósbrúnt lífrænt lag. Þar undir er þéttur dökkur 

hveraleir (7. mynd). Botninn var svipaður sumarið 2011 (1. tafla). 

Í Tjörn 2 er einnig leðjubotn þar sem efsta lagið, 1,5 cm, er ljóst, lífrænt lag. Við tekur nokkuð þéttur 

dökkur hveraleir (8. mynd). Botninn var svipaður sumarið 2011 (1. tafla). 

 

  
7. mynd. Botnsýni úr Tjörn 1 19. ágúst 2016.                                       8. mynd. Botnsýni úr Tjörn 2 19. ágúst 2016. 



NNA-1608   LÍFFRÍKI TJARNA Á ÞEISTAREYKJUM 2016 

10 
 

Eðlisþættir 

Rafleiðni eða heildarstyrkur hlaðinna jóna og efnasambanda í Tjörn 1 mældist 316,7 µS/cm í ágúst 2016 

sem er lægra en var í ágúst 2011 þegar leiðnin mældist 371,2 µS/cm, munar þar 54,5 µS/cm eða tæpum 

15%. Í Tjörn 2 mældist leiðnin hins vegar 260,8 µS/cm en það er mun hærra en í ágúst 2011 þegar 

rafleiðnin mældist mjög lág eða 43,5 µS/cm, er þar um rétt tæplega sexfalda aukningu að ræða (1. 

tafla). 

1. tafla. Dýpi, sjóndýpi, vatnshiti, rafleiðni, sýrustig (pH) og botngerð fyrir Tjörn 1 og Tjörn 2 19. ágúst 2016 og 9. ágúst 2011 
til samanburðar. Gildin fyrir leiðni og sýrustig eru stöðluð við 25°C 
 

Dags. Tjörn  
Dýpi 
(cm) 

Sjóndýpi 
(cm) 

Vatnshiti 
(°C) 

Rafleiðni 
(µS/cm) 

pH Botngerð 

   
10.9.2009 1 - - 9,6 566 6,0 - 

9.8.2011 1 153,5 13 11,5 371,2 8,92 Leðja 

19.8.2016 1 178 51 12,3 316,7 8,45 Leðja 

9.8.2011 2 63 40 13 43,5 7,68 Leðja 

19.8.2016 2 95 39 14,4 260,8 9,31 Leðja 
 

Í ágúst 2016 mældist sýrustig (pH) í Tjörn 1 aðeins lægra en í ágúst árið 2011 eða 8,45 árið 2016 en 

8,92 árið 2011. Bæði gildin eru töluvert hærri en mældist í september 2009 í leiðangri 

Veiðimálastofnunar þegar pH gildið var 6. Í Tjörn 2 mældist sýrustig talsvert hærra árið 2016 eða 9,31 

en 7,68 árið 2011.  

Hitastig í Tjörn 1  var 12,3 °C eða örlítið hærra en árið 2011 en þá mældist hitinn 11,5 °C. Það sama á 

við um Tjörn 2 en hitinn mældist 14,4 °C við sýnatökur árið 2016 en 13,0 °C árið 2011.  

Mæling á sýrustigi, rafleiðni og hita í Tjörn 1 frá því 10. september 2009 leiddi í ljós að rafleiðnin var 

566 µS/cm, pH 6,0 og hitinn var 9,6 °C (Jón S. Ólafsson, óbirt gögn). 

Vatnagróður 

Vatnagróður var ekki skoðaður sérstaklega sumarið 2016 en gróður virðist þó hafa aukist í báðum 

tjörnum. Sumarið 2011 fundust í Tjörn 1 þráðnykra (Stuckenia filiformis) og vorbrúða (Callitriche 

palustris) (9. mynd). Í Tjörn 1 virtist gróðurinn fremur gisinn og sást t.a.m. þráðnykra á stangli í 

grynningum í miðri tjörn. Vorbrúðunnar varð fyrst og fremst vart er hún kom upp með hornsílagildru. 

Árið 2016 mátti sjá nokkrar breiður af þráðnykru auk þess sem vorbrúða sást í nokkrum breiðum. 

Breiðurnar voru einkum nálægt landi að norðan og vestanverðu í Tjörn 1. Þá var einnig að finna 

síkjamara (Myriophyllum alterniflorum) brúska og breiður víða á grynnri svæðum tjarnarinnar. Árið 

2011 mátti bæði sjá þráðnykru og vorbrúðubreiður í Tjörn 2, einkum við bakka þar sem mjög grunnt 

var. Sumarið 2016 virtust þessar breiður hafa stækkað talsvert (9. mynd). 
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9. mynd. Gróður var ekki skoðaður sérstaklega sumarið 2016 en myndin er tekin af gróðri í Tjörn 2 þann 19. ágúst 2016 og 
sýnir þar þráðnykru (Stuckenia filiformis) og vorbrúðu (Callitriche palustris), sem einnig sáust þar sumarið 2011.  

Smádýr 

Svifsýni 

Eins og áður var getið eru svifsýnin sem tekin voru ómagnbundin og því ekki hægt með beinum hætti 

að bera saman fjölda smádýra á milli ára. Ómagnbundið sýni gefur fyrst og fremst upplýsingar um 

fjölbreytni og hlutfall tegundahópa.  

 

Í svifsýni Tjarnar 1 reyndist hlutfall rykmýslirfa (Chironomidae) vera 57% árið 2011 og hlutfall 

krabbadýra (árfætlur + vatnaflær) var 42%. Árfætlur voru þar alls ráðandi en engar vatnaflær fundust 

(10. mynd og 2. tafla). Hlutfall rykmýslirfa reyndist hins vegar 25% í ágúst 2016 og hlutfall krabbadýra 

74%, þar af voru vatnaflær 11%. Tegundir eða tegundahópar krabbadýra voru 4 fyrra árið en 10 það 

seinna (2. tafla). Tegundir eða tegundahópar rykmýs voru 3 árið 2011 en 4 árið 2016 (13. mynd og 2. 

tafla). Rykmýslirfan Micropsectra sp. kom ekki fram í svifsýninu sumarið 2016 en mjög mikið af henni 

var í svifsýni tjarnarinnar sumarið 2011. Rykmýslirfurnar Metriocnemus eurynotus og Chironomus 

salinarius gr. var hins vegar að finna í sýninu frá 2016 en ekki 2011.    

 

Ef rykmýslirfur eru skoðaðar eingöngu er Micropsectra sp. ríkjandi (94%) í svifsýni Tjarnar 1 í ágúst 2011 

en auk hennar var þar að finna Cricotopus sylvestris (3%) og Pseudosmittia sp. (3%). Í svifsýninu frá því 

í ágúst 2016 reyndist hins vegar vera mest af Pseudosmittia sp. (51%) og Cricotopus sylvestris (43%) en 

þar var einnig að finna lirfur af tegundinni Metriocnemus eurynotus (6%) og tegundahópi Chironomus 

salinarius gr. (1%) sem að öllum líkindum eru af tegundinni Chironomus islandicus en ekki reyndist unnt 

að greina lirfurnar til tegundar með nægilegri vissu (2. tafla og 12. mynd). 

 

Í svifsýni Tjarnar 1 2016 voru 5 tegundir eða tegundahópar krabbadýra og var hlutfall árfætla þar mest 

eins og áður var getið. Sumarið 2011 voru árfætlur hins vegar einu krabbadýrin í svifsýni tjarnarinnar. 

Nú komu hins vegar einnig fram vatnaflær sem að mestu leyti voru mánaflær af tegundinni Alona affinis 
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en auk þeirra var ranafló (Bosmina coregoni) og halafló (Daphnia sp.) að finna í sýninu.  Að auki reyndist 

vera 1 skelkrebbi í sýni sumarsins en ekkert í sýninu frá 2011 (2. tafla). 

 
10. mynd. Hlutfall ráðandi svifdýra í Tjörn 1 9. ágúst 2011 og 19. ágúst 2016. Hlutfallið byggir á heildarfjölda veiddra svifdýra. 
 

 
11. mynd. Hlutfall ráðandi svifdýra í Tjörn 2 9. ágúst 2011 og 19. ágúst 2016. Hlutfallið byggir á heildarfjölda veiddra svifdýra 

 

Tegundir eða tegundahópar í svifsýni Tjarnar 2 voru 6 talsins árið 2011 en 9 árið 2016. Engar 

rykmýslirfur voru í svifsýni tjarnarinnar árið 2011 en krabbadýr voru þar hins vegar alls ráðandi. Þar var 

langmest af árfætlunni augndíli (78%), hlutfall vatnaflóa var tæp 20%, þar af kúluflær (Chydorus 

sphaericus) 16%. Árið 2016 var hlutfall árfætla 92%, vatnaflóa 3% og rykmýslirfa 5% (2. tafla og 11. 

mynd) . 

 

Ef rykmýið er skoðað eingöngu veiddist mest af tegundinni Cricotopus sylvestris (72%) en að auki 

veiddust lirfur af ættkvísl Macropelopia (25%). Ekki reyndist unnt að greina allar ránmýslirfur 

(Tanypodinae) (3%) (2. tafla og 12. mynd).  
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Tegundir eða tegundahópar krabbadýra í Tjörn 2 reyndust vera 3 í ár en voru hins vegar 5 árið 2011 og 

var hlutfall árfætla (augndíli) langmest bæði árin (78% árið 2011 og 92% árið 2016). Þær vatnaflær sem 

voru í sýninu 2011 voru mánafló af tegundinni Alona affinis (4%), halafló (Daphnia sp.) (<1%) og kúlufló 

(Chydorus sphaericus) (16%). Sumarið 2016 komu einungis mánaflóin Alona affinis (1%) og kúlufló 

(Chydorus sphaericus) (2%) í sýnið (2. tafla).  

 

Tjarnatítur komu aðeins fram í sýnum úr Tjörn 2 bæði árin en lirfur brunnklukkunnar (vatnskettir) komu 

einungis fram í svifsýni Tjarnar 2 árið 2016. Áttfætlumaura var að finna í sýnum beggja tjarna í sumar 

en komu ekki fram í sýnum 2011 (2. tafla). 

 

 

 
12. mynd. Hlutfall tegunda eða tegundahópa rykmýs (Chironomidae) í Tjörn 1 og Tjörn 2 í ágúst 2011 og 2016, n táknar 
heildarfjölda einstaklinga í sýni. Engar rykmýslirfur voru í svifsýni Tjarnar 2 árið 2011.  
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2. tafla. Heildarfjöldi veiddra smádýra í svifsýnum í Tjörn 1 og Tjörn 2 dagana 9. ágúst 2011 og 19. ágúst 2016 .  

                                                  Tjörn 1 1 2 2 

                                                  Dags. 9.8.2011 19.8.2016 9.8.2011 19.8.2016 

Krabbadýr (Crustacea)         

 Mánafló ♀,   Alona affinis 0 41 17 10 

 Mánafló ♂,   Alona affinis 0 52 1 4 

 Ranafló,  Bosmina coregoni 0 1 0 0 

 Halafló,  Daphnia sp. 0 1 2 0 

 Kúlufló,  Chydorus sphaericus 0 0 78 20 

 Augndíli   (Cyclopoida) 88 531 385 1130 

 Rauðdíli   (Calanoida) 0 0 3 0 

 Ógreint ungviði  (nauplius) 0 0 5 0 

 Skelkrebbi  (Ostracoda) 0 1 0 0 

Rykmý  (Chironomidae) lirfur     

     Ránmý (Tanypodinae)     

 Macropelopia sp. 0 0 0 15 

 Tanypodinae ógr. 0 0 0 2 

     Þeymý (Orthocladiinae)     

 Cricotopus sylvestris 5 90 0 44 

 Pseudosmittia sp. 5 108 0 0 

 Metriocnemus eurynotus 0 12 0 0 

     Toppmý (Chironomini)     

 Chironomus salinarius gr. 0 2 0 0 

     Slæðumý (Tanytarsini)     

 Micropsectra sp. 111 0 0 0 

         Púpur 1 0 0 0 

Skortítur (Herteroptera)     

 Tjarnatíta (Arctocorisa carinata) 0 0 2 1 

Bjöllur (Coleoptera)     

 Brunnklukka  (Agabus bipustulatus solieri) lirfur  0 0 0 1 

Acarina (áttfætlumaur) 0 1 0 2 

  Alls 210 840 493 1.229 

 

 
3. tafla. Fjöldi rykmýspúpuhama (Chironomidae) sem komu fyrir í svifsýnum í Tjörn 1 og Tjörn 2 í ágúst 2011 og 2016. 

                                                  Tjörn 1 1 2 2 

                                                  Dags. 9.8.2011 19.8.2016 9.8.2011 19.8.2016 

Rykmý  (Chironomidae) púpuhamir         

     Ránmý (Tanypodinae)         

 Procladius (Holotanypus) sp. 1 0 4 0 

 Macropelopia nebulosa 0 5 0 3 

     Þeymý (Orthocladiinae)         

 Cricotopus sylvestris 3 17 4 8 

 Psectrocladius sp. 1 0 0 2 

     Toppmý (Chironomini)         

 Chironomus sp. 1 0 3 0 

 Dicrotendipes sp. 2 0 0 0 

     Slæðumý (Tanytarsini)         

 Micropsectra sp.         0 2 0 0 

  Tanytarsus sp. 2 0 1 5 

Ógreindir púpuhamir  21   

  Alls 10         45 12 18 
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Lítið veiddist af púpuhömum í Tjörn 1 í ágúst 2011. Árið 2016 var örlítið betri púpuhamaveiði þar en 

þá veiddist mest af púpuhömum af tegundinni Cricotopus sylvestris. Lítið náðist af púpuhömum í Tjörn 

2 bæði árin (3. tafla).  

Botnsýni 

Lítil fjölbreytni var í botnsýnum Tjarnar 1 árið 2011. Var þar nær eingöngu að finna rykmýslirfur en 

þéttleiki þeirra var 1.952 dýr/m2 að meðaltali eða tæp 96% af heildarveiði. Árfætlur komu þó einnig 

fyrir í sýnunum en í mjög litlum mæli. Þéttleiki þeirra mældist 85 dýr/m2 (4%) af heildarveiði (5. tafla 

og 13. mynd). Árið 2016 reyndist bæði fjölbreytni og þéttleiki í Tjörn 1 meiri en árið 2011. Þéttleiki 

árfætla var þar mestur eða 15.958 dýr/m2 að meðaltali (55%) og er þar um marktæka aukningu að 

ræða (t-próf: p=0,00301). Þéttleiki rykmýs var 12.478 dýr/m2 að meðaltali (43%) sem er einnig marktæk 

aukning frá því 2011 (t-próf: p=0,00022). Auk þess fundust að þessu sinni vatnaflær af einni tegund 

(mánafló) í sýnum úr Tjörn 1 (679 dýr/m2 eða 2%) en engar vatnaflær veiddust sumarið 2011, munurinn 

er marktækur (t-próf: p=0,01032) (4. tafla og 13. mynd). Sumarið 2011 var heildarfjöldi tegunda eða 

tegundahópa 4, þar af 3 tegundir eða tegundahópar rykmýs auk ógreindra ránmýslirfa sem ekki 

reyndist unnt að greina frekar. Árið 2016 reyndust tegundir eða tegundahópar í Tjörn 1 hins vegar 7 

talsins og þar af voru 4 tegundir eða tegundahópar rykmýs auk ógreindra ránmýslirfa sem ekki reyndist 

unnt að greina frekar (5. tafla).  

Ef rykmý úr botnsýnum Tjarnar 1 er skoðað sérstaklega (5. tafla og 15. mynd) má sjá að tegundirnar 

eða tegundahóparnir sem veiddust sumarið 2011 voru Procladius (Holotanypus) sp. (1.103 dýr/m2), 

Chironomus salinarius gr. (170 dýr/m2) Micropsectra sp. (594 dýr/m2) auk ógreindra ranmýslirfa 

(Tanypodinae 85 dýr/m2). Lirfur af tegundahópi Chironomus salinarius gr. eru mjög líklega af 

tegundinni Chironomus islandicus en líkt og í svifsýni reyndist ekki unnt að greina lirfurnar til tegundar 

með nægilegri vissu. Sumarið 2016 hverfur hins vegar Micropsectra sp. alveg líkt og í svifsýni 

tjarnarinnar en við bætast Cricotopus sylvestris (170 dýr/m2) og Tanytarsus lugens gr. (2.292 dýr/m2 

eða 19%) en þéttleiki Procladius (Holotanypus) sp. og Chironomus salinarius gr. eykst talsvert mikið eða 

Procladius (Holotanypus) sp. úr 170 dýr/m2 í 3.141 dýr/m2 og Chironomus salinarius gr. úr 170 dýr/m2 

í 6.112 dýr/m2 (5. tafla og 15. mynd).  

Alls voru 12 tegundir eða tegundahópar í sýnum Tjarnar 2 sumarið 2011. Þar af reyndust vera þrjár 

tegundir vatnaflóa, tvær sem teljast til mánaflóa (Alona affinis og Alona rectangula) og kúlufló 

(Chydorus sphaericus). Tegundir eða tegundahópar rykmýs reyndust sex talsins (5. tafla). Sumarið 2016 

hafði þéttleiki rykmýs í Tjörn 2 aukist mikið frá því sem var sumarið 2011 eða úr 9.082 dýrum/m2 að 

meðaltali í 21.390 dýr/m2 og er þar um marktækan mun að ræða (t-próf: P=0,0456). Þéttleiki árfætla 

hafði einnig aukist aðeins eða úr 10.101 dýri/m2 að meðaltali í 11.713 dýr/m2 en þar er ekki um 

marktækan mun að ræða (t-próf: P=0,583). Vatnaflóm hafði hins vegar fækkað mjög mikið eða úr 5.602 

dýrum/m2 að meðaltali í 170 dýr/m2, þar er um marktækan mun að ræða (t-próf: P=0,0389) (14. mynd 

og 4. tafla). Alls voru 10 tegundir eða tegundahópar í botnsýnum Tjarnar 2, þar af einungis ein tegund 

vatnaflóa, mánaflóin Alona affinis en kúlufló og mánaflóin Alona rectangula veiddust ekki. Tegundir 

eða tegundahópar rykmýs voru 8. Mikil aukning var á þéttleika tveggja tegundahópa rykmýs á milli 

áranna, Procladius (Holotanypus) sp. (úr 1.443 dýr/m2 í 5.752 dýr/m2) og Tanytarsus lugens gr. (úr 170 

dýr/m2 í 9.890 dýr/m2) en Chaetocladius sp. sem lítið var af árið 2011 veiddist ekki 2016. 3 tegundir eða 

tegundahópar rykmýs bættust hins vegar við árið 2016, þ.e. Macropelopia sp., Cricotopus sylvestris og 

Psectricladuis barbimanus (5. tafla og 16. mynd).  
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4. tafla. Þéttleiki botndýrahópa í Tjörn 1 og Tjörn 2 þann 9. ágúst 2011 og 19. ágúst 2016. Sýnd eru meðatöl sex sýna 
(dýr/m2) ásamt 95% öryggismörkum og marktækni (P). 

Tjörn 1 
2011 2016   

Meðaltal n 95% öryggismörk Meðaltal n 95% öryggismörk 
Marktækni 

P 

Árfætlur (Copepoda) 85 6 166,37 15.958 6 5795,68 0,00301 

Rykmý (Chironomidae) 1.952 6 1.142,98 12.478 6 2.662,91 <0,001 

Vatnaflær (Cladocera) 0 6 0 679 6 332,73 0,01032 

Önnur vatnadýr 0 6 0 169 6 210,44   
Tjörn 2        

Árfætlur (Copepoda) 
10.101 

 
6 

3.254,16 11.714 6 4.493,75 
0,5826 

Rykmý (Chironomidae) 9.082 6 2.068,58 21.390 6 9.148,67 0,04562 

Vatnaflær (Cladocera) 5.602 6 3.831,50 170 6 210,44 0,03889 

Önnur vatnadýr 679 6 665,47 255 6 340,95   
 

5. tafla. Þéttleiki tegunda eða tegundahópa botndýra í Tjörn 1 og Tjörn 2 þann 9. ágúst 2011 og 19. ágúst 2016. Sýnd eru 
meðaltöl sex sýna (dýr pr. m2) ásamt staðalskekkju (standard error). 

  Tjörn 1 1 2 2 

 Dags. 9.8.2011 19.8.2016 9.8.2011 19.8.2016 

    Meðaltal Staðalsk. Meðaltal Staðalsk. Meðaltal Staðalsk. Meðaltal Staðalsk. 

Krabbadýr (Crustacea)                 

 Mánafló   (Alona affinis) 0 0 679 268 2.886 1.748 170 170 

                   (Alona rectangula) 0 0 0 0 85 134 0 0 

 Kúlufló (Chydorus sphaericus) 0 0 0 0 2.631 1.401 0 0 

 Augndíli   (Cyclopoidae) 85 134 15.958 4.675 10.101 2.625 11.714 3.625 

 Skelkrebbi (Ostracoda) 0 0 85 134 0 0 0 0 

Rykmý  (Chironomidae) lirfur             

     Ránmý (Tanypodinae)                 

 Procladius (Holotanypus) sp. 1.103 527 3.141 1.417 1.443 916 5.752 2.321 

 Macropelopia sp. 0 0 0 0 0 0 685 693 

 Ógr. Tanypodinae 85 134 340 398 679 576 738 456 

     Þeymý (Orthocladiinae)                 

 Chaetocladius sp. 0 0 0 0 170 170 0 0 

 Cricotopus sylvestris 0 0 170 170 0 0 170 170 

 Psectrocladius barbimanus 0 0 0 0 0 0 134 85 

     Toppmý (Chironomini)                 

 Chironomus salinarius gr. 170 170 6.112 2.630 2.292 742 3.681 1.284 

     Slæðumý (Tanytarsini)                 

 Micropsectra sp. 594 437 0 0 3.650 1.272 310 310 

 Tanytarsus lugens gr. 0 0 2.292 992 170 170 9.890 5.384 

 Ógr. Tanytarsini 0 0 0 0 85 134 0 0 

    Púpur 0 0 85 134 0 0 0 0 

Liðormar (Annelida)                 

 Ánar (Oligochaeta) 0 0 0 0 594 527 255 275 

Alls   2.037 906 28.862 5.685 24.786 5.324 33.449 7.390 
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13.mynd. Meðaltal ráðandi botndýra/m2 í Tjörn 1 9. ágúst 2011 og 19. ágúst 2016. Lóðrétt lína sýnir 95% öryggismörk. 

 
14. mynd. Heildarfjöldi ráðandi botndýra/m2 í Tjörn 2 9. ágúst 2011 og 19. ágúst 2016. Lóðrétt lína sýnir 95% öryggismörk 
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15. mynd. Heildarþéttleiki rykmýslirfa/m2 úr 6 sýnum hvorrar tjarnar sumarið 2011 og 2016. Mismunandi litir sýna hlutföll 

mismunandi tegunda/tegundahópa. 

 

 

Hornsíli 

Líkt og árið 2011 veiddust engin hornsíli í hornsílagildrurnar sem settar voru í tjarnirnar árið 2016. 

Brunnklukkur komu hins vegar í báðar gildrur, tvær í Tjörn 1 og fimm í Tjörn 2 en brunnklukkur komu 

einnig í gildrurnar árið 2011 (í Tjörn 1 kom brunnklukka í gildruna í júlí 2011 en ekki í ágúst). 

7. tafla. Veiði með hornsílagildrum í Tjörn 1 og Tjörn 2 í ágúst 2011 og 2016. 

dags. 9.8.2011 19.8.2016 9.8.2011 19.8.2016 

Tjörn 1 1 2 2 

Brunnklukka (Agabus bipustulatus) 0 2 3 5 
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UMRÆÐA OG ÁLYKTANIR 

Rafleiðni í vatni segir til um magn hlaðinna jóna í vatninu en segir ekki til um næringarástand þess. 

Þannig getur farið saman há leiðni og styrkur karbónats í vatninu eða brennisteins. Há rafleiðni getur 

því bent til efnamengunar eða áhrifa af jarðhita. Rannsóknir á vatnalífi í stöðuvötnum hér á landi sýna 

að rafleiðni þeirra mælist jafnan á bilinu 70-160 µS/cm (Hilmar Malmquist o.fl. 2006, Tryggvi Þórðarson 

2003 og 2006). Miðað við það er rafleiðni tjarnanna á Þeistareykjum því nokkuð há, en ætti ekki að 

koma að óvart vegna tengsla tjarnanna við jarðhita (Jón S. Ólafsson o.fl. 2010). Fjölbreytni og þéttleiki 

smádýra er sem fyrr fremur lítill í tjörnunum, þrátt fyrir að hvort tveggja hafi aukist á milli athugananna 

2011 og 2016. Sem fyrr eru þær tegundir og ættkvíslir sem fundust í tjörnunum sumarið 2016 allar 

algengar í ferskvatni hér á landi (sjá t.d. Gróa V. Ingimundardóttir og Jón S. Ólafsson 2005, Hákon 

Aðalsteinsson 1980 og 1985, Hilmar J. Malmquist o.fl. 2001 og 2009). 

Tjörn 1 

Rafleiðni var tæpum 15% lægri í Tjörn 1 milli ára (1. tafla).  Þetta gæti stafað af því að meira hafi verið 

í tjörninni nú en var sumarið 2011 þannig að þynningaráhrifa hafi gætt í meira mæli 2016 en þegar 

minna vatn var í henni 2011. Einnig gæti efnasamsetning borholuvatnsins sem veitt er í tjarnirnar haft 

áhrif þarna á. Þegar dýpið er skoðað má sjá að tjörnin var 24,5 cm dýpri sumarið 2016 en hún var 

sumarið 2011. Það gæti því að einhverju leyti útskýrt lækkun rafleiðninnar í Tjörn 1. Þess ber þó að 

geta að hér er ekki um mikla lækkun á rafleiðni að ræða. Ekki fengust upplýsingar frá Landsvirkjun um 

losun affallsvatns og efnasamsetningu þess milli athugananna 2011 og 2016. 

 

Heildarfjöldi tegunda eða tegundahópa úr svif- og botnsýnum Tjarnar 1 hefur fjölgað úr 6 árið 2011 í 

13 árið 2016. Auk þess hefur orðið mikil aukning í þéttleika þeirra þriggja tegunda/tegundahópa sem 

voru í botnsýnum tjarnarinnar bæði árin. Það vakti sérstaka athygli árið 2011 að engar vatnaflær 

veiddust í sýnum Tjarnar 1 en vatnaflær eru jafnan algengar í hvers kyns vötnum og tjörnum (Helgi 

Hallgrímsson 1973) og eru bæði þolnar og lítið vandlátar á gæði búsvæðis síns (Árni Einarsson 1981). 

Flestar kjósa þær þó fremur næringarsnautt vatn. Ef leiðni hækkar ótæpilega fækkar vatnaflóm 

fljótlega og þær jafnvel hverfa (Smol ofl. 2001). Í rannsókn Gróu Valgerðar Ingimundardóttur á tjörnum 

í Fuglafriðlandinu í Flóa kom fram greinilegt neikvætt samband á milli fjölda tegunda smádýra og leiðni. 

Átti það við um allar tegundir vatnaflóa. (Gróa V. Ingimundardóttir og Jón S. Ólafsson 2005). Ef leiðni 

hefur hækkað í kjölfar þess að farið var að leiða affallsvatn í tjörnina er hugsanlegt að vatnaflær hafi 

horfið úr tjörninni í kjölfarið. Ljóst er að vatnaflær höfðu verið í tjörninni áður fyrr, því leifar þeirra 

fundust í botnseti hennar (Sesselja Guðrún Sigurðardóttir o.fl. 2012). Rafleiðni tjarnarinnar hefur 

lækkað milli þeirra þriggja mælinga sem gerðar hafa verið á henni frá 2009 fram til 2016. Lækkandi 

rafleiðni virðist því hafa haft jákvæð áhrif á vatnaflær í Tjörn 1, miðað við að þar fundust nú 3 tegundir 

eða tegundahópar þeirra. Erfitt er að draga frekari ályktanir þar sem ekki fengust upplýsingar um 

rennsli og efnasamsetningu affallsvatns í tjörnina. Þess ber þó að geta að rafleiðni getur sveiflast 

töluvert upp og niður eftir því hvort affallsvatn rennur í hana eða ekki. Hér er einungis um stakar 

mælingar með nokkurra ára millibili að ræða og því ekki hægt að fullyrða hvort rafleiðnin hefur verið 

stöðugt niður á við eða hvort hún hefur sveiflast upp og niður á tímabilinu, eins er ekki hægt að fullyrða 

um það hvort sveiflur hafi verið í  þéttleika og tegundafjölbreytni eða hvort þar hafi allt smám saman 

legið upp á við frá síðustu mælingu. Þéttleiki krabbadýra í botnsýnum tjarnarinnar jókst mjög mikið á 

milli athugana árið 2011 og 2016  og munar þar langmestu um árfætluna augndíli en þau hafa mikla 

útbreiðslu og má finna í alls kyns vötnum, allt frá frjósömum tjörnum í næringarsnauð og jafnvel súr 

vötn (Hákona Aðalsteinsson 1985). 
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Þéttleiki rykmýslirfa hefur aukist mjög mikið á botni Tjarnar 1 en auk þess hefur tegundum eða 

tegundahópum fjölgað. Einn tegundahópur, Micropsectra sp. hefur hins vegar dottið út. Lirfur rykmýs 

hafa verið flokkaðar í 4 flokka (A-D) með tilliti til þess hversu vel þær þola lífræna mengun. Flokkur A 

þolir illa hvers kyns mengun, flokkur D þolir mengun vel og þar á milli eru flokkar B og C (Wilson og 

Ruse 2005). Mengun í tjörnunum tveimur vegna affalls frá borholum er líklega af ólífrænum toga en 

þær tegundir sem þola vel lífræna mengun þola einnig betur annars konar mengun auk þess sem þær 

þola vel súrefnissnauðar aðstæður upp að vissu marki. Árið 2016 voru tegundirnar/tegundahóparnir í 

Tjörn 1 sex talsins og reyndust 3 þeirra falla í flokk D (Procladius (Holotanypus) sp., Chironomus 

salinarius gr. og Cricotopus sylvestris), 2 í flokk C (Pseudosmittia sp. og Metriocnemus eurynotus) og 1 

í flokk A (Tanytarsus lugens gr.). Sumarið 2011 reyndust 3 tegundir falla í flokk D, 1 í C og 1 í B (Sesselja 

Guðrún Sigurðardóttir o.fl. 2012). Það að nú finnist lirfur úr flokki A í tjörninni bendir til þess að skilyrði 

fyrir þær lirfur sem þola illa mengun hafi batnað að einhverju leyti frá því sem var árið 2011 þegar 

engar lirfur úr flokki A komu fram í sýnum.  

Tjörn 2 

Í Tjörn 2 sexfaldaðist rafleiðnin á milli athugana (1. tafla).  Þar sem dýpið er 32 cm meira nú en það var 

sumarið 2011 skýrist þessi mikli munur ekki af minnkandi þynningaráhrifum. Líklegra er að 

efnasamsetning tjarnarvatnsins hafi breyst m.a. vegna losunar affallsvatns, sem hafi þá verið með 

öðrum hætti sumarið 2016 en 2011. Þar sem leiðni stýrist af magni hlaðinna jóna í vatninu gæti skýring 

á þessu breytta gildi fyrir leiðni legið í því að meira hafi borist af affallsvatni út í tjörnina en var áður en 

eins og áður var getið fengust ekki upplýsingar um affallsvatn og efnasamsetningu þess frá 

Landsvirkjun.  

Heildarfjöldi tegunda eða tegundahópa úr svif- og botnsýnum Tjarnar 2 fjölgaði lítillega á milli ára eða 

úr 12 árið 2011 í 14 árið 2016. Þéttleiki vatnaflóa minnkaði á sama tíma, auk þess sem 

tegundir/tegundahópar þeirra duttu út. Fækkun þeirra gæti skýrst af því að breytingar hafi orðið á 

efnastyrk í tjörninni frá því sem var 2011 og þar með haft neikvæð áhrif á vatnaflær.  Á hinn bóginn 

hafði það ekki neikvæð áhrif á árfætlurnar augndíli (Cyclopoidae) því ekki var marktækur munur á 

þéttleika þeirra á milli ára. 

Þrjár tegundir eða tegundahópar rykmýslirfa (Macropelopia sp., Psectrocladius barbimanus og 

Cricotopus sylvestris) fundust í Tjörn 2 sumarið 2016, en höfðu ekki fundist þar áður, auk þess sem 

almennt varð aukning á þéttleika rykmýs . Ef rykmý í Tjörn 2 er skoðað með tilliti til mengunarflokka 

kemur í ljós að sumarið 2016 reyndist einn tegundahópur vera í flokki A (Tanytarsus sp.), 2 

tegundir/tegundahópar í flokki B (Micropsectra sp. og Psectrocaldius barbimanus) og 4 

tegundir/tegundahópar í flokki D (Procladius (Holotanipus) sp., Macropelopia sp., Cricotopus sylvestris 

og Chironomus salinarius gr.)  (Wilson og Ruse 2005).  Sumarið 2011 reyndust 3 tegundir vera í flokki 

D, 1 í flokki B og 1 í flokki A (Sesselja Guðrún Sigurðardóttir o.fl. 2012). Það að enn sé að finna lirfur úr 

flokki A og B í Tjörn 2, auk þess sem þéttleiki lirfa í flokki A eykst mjög á milli ára bendir til þess að 

aðstæður, með tilliti til mengunar og súrefnis hafi ekki versnað.  

Sumarið 2011 reyndist Tjörn 2 í mun betra ástandi en Tjörn 1 eins og fyrirfram var gert ráð fyrir þar 

sem affallsvatni hafði einungis verið veitt í hana á árunum 2003-2005 á meðan affallsvatn hafði farið í 

Tjörn 1 frá árinu 2002 með hléum allt til ársins 2011 (Sesselja G. Sigurðardóttir o.fl. 2012). Á heildina 

litið virðist ástandið í Tjörn 1 hafa breyst töluvert til hins betra. Tegundum hefur fjölgað lítillega og 

vatnaflærnar sem ekki komu fram í sýnum sumarið 2011 virðast nú vera að ná sér á strik að einhverju 

leyti auk þess sem marktæk aukning er í þéttleika allra hópa. Einnig virðist lífræn setmyndun vera meiri 
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en sást sumarið 2011 þegar lífræna lagið var lítið og mjög laust í sér. Ástandið í Tjörn 2 virðist einnig 

betra að sumu leyti. Tegundum hefur fjölgað lítillega líkt og í Tjörn 1 og marktæk aukning varð á 

þéttleika rykmýslirfa, en vatnaflær virðast vera á undanhaldi. Á heildina litið virðist því meiri samsvörun 

á lífríki tjarnanna sumarið 2016 en var sumarið 2011. Hugsanlegt er að þetta stafi af því að minna hefur 

verið veitt af affallsvatni í Tjörn 1 en var til ársins 2011 en þess ber að geta að dýpi tjarnarinnar bendir 

til að svo sé ekki. Einnig gæti efnasamsetning affallsvatnsins hafa breyst á milli ára. Þar sem ekki 

reyndist unnt að fá upplýsingar um magn og efnasamsetningu affallsvatnsins hjá Landsvirkjun er hins 

vegar ómögulegt að álykta þar um. Þessu til viðbótar má benda á að útbreiðsla og þekja háplantna í 

tjörnunum tveimur var meiri 2016 en 2011 sem getur haft víðtæk áhrif á efnabúskap tjarnanna og 

samfélagsmunstur hryggleysingja (sjá t.d. Carpenter og Lodge 1986).  

Almennar  ábendingar 

Ekki eru til upplýsingar um náttúrulegt ástand tjarnanna þar sem ekki voru gerðar rannsóknir á þeim 

áður en framkvæmdir hófust á Þeistareykjum og tjörnunum var raskað. Því er nær ómögulegt að átta 

sig á því hversu mikil breyting hefur í raun orðið á lífríki tjarnanna við rask þeirra. Þetta sýnir mikilvægi 

þess að grunnrannsóknir á lífríki séu gerðar áður en hugsanleg röskun á sér stað svo betur megi átta 

sig á afleiðingunum og læra af reynslunni. Einnig er vert að hafa í huga að náttúrulegar sveiflur í 

stofnum vatnalífvera geta verið töluverðar á milli ára og þegar við bætast utan að komandi þættir eins 

og til dæmis dæling affallsvatns má ætla að sveiflurnar séu meiri/örari. Því er túlkun gagna sem aflað 

er með 5 ára millibili háð verulegum takmörkunum. Æskilegt væri að auka tíðni athugana á lífríki 

tjarnanna til að nema betur og auka skilning á áhrifum losunar affallsvatns á lífríkið. Helst þyrftu 

rannsóknir líkt og framkvæmdar voru árið 2016 að verða árlegar, með ítarlegri athugunum á 5 ára 

fresti. Samhliða þarf að safna upplýsingum um losun affallsvatns í tjarnirnar og efnasamsetningu þess. 

Liggi þessar upplýsingar ekki fyrir er nauðsynlegt að bæta skráningu. 

Frá því sýnatökur fóru fram árið 2011 hefur vegur verið lagður við og mjög nálægt Tjörn 1 að austan 

(2. mynd). Um malarveg er að ræða með mikið af fínu efni. Þegar starfsmenn Náttúrustofu 

Norðausturlands voru við sýnatökur sumarið 2016 barst mikið magn af fínum salla af veginum út í 

tjörnina. Efnið botnfellur í tjörninni og með tímanum kemur það til með að raska botndýralífi 

tjarnarinnar þar sem botninn verður sendinn. Þetta gæti komið niður á lífríki tjarnarinnar, því þær 

lífverur sem í tjörninni eru lifa ekki við þær aðstæður. Mikilvægt er því að grípa til aðgerða og helst 

binda slitlagið á veginum. 
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VIÐAUKI 1.   Þéttleiki botndýra (fjöldi dýra á m2) í Tjörn 1, þann 9. ágúst 2011 og 19. ágúst 2016. 

 
 

  Tjörn-sýni ÞEIST1-1 ÞEIST1-2 ÞEIST1-3 ÞEIST1-4 ÞEIST1-5 ÞEIST1-6 ÞEIST1-1 ÞEIST1-2 ÞEIST1-3 ÞEIST1-4 ÞEIST1-5 ÞEIST1-6 

  Dags. 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 

Vatnaflær (Cladocera)                         

 Mánafló   (Alona affinis) 0 0 0 0 0 0 509 509 1.019 1.019 1.019 0 

                    (Alona rectangula) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Kúlufló (Chydorus sphaericus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Árfætlur (Copepoda)                         

 Augndíli   (Cyclopoidae) 0 509 0 0 0 0 12.223 11.205 18.884 29.539 12.732 11.205 

Rykmý  (Chironomidae) lirfur                    

 Procladius (Holotanypus) sp. 1.019 509 509 1.528 509 2.546 2.546 1.019 2.037 4.074 7.130 2.037 

 Ógr. Tanypodinae 509 0 0 0 0 0 0 509 0 1.528 0 0 

 Diamesa bohemani/zernyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Chaetocladius sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Cricotopus sylvestris 0 0 0 0 0 0 509 0 509 0 0 0 

 Pseudosmittia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Chironomus salinarius gr. 509 509 0 0 0 0 4.584 7.639 3.565 6.112 1.528 13.242 

 Paracladopelma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Micropsectra sp. 1.528 1.019 0 0 0 1.019 0 0 0 0 0 0 

 Tanytarsus lugens gr. 0 0 0 0 0 0 2.037 2.037 509 3.565 4.584 1.019 

 Ógr. Tanytarsini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Chironomidae púpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 0 0 

Ánar Oligochaeta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Alls 3.565 2.546 509 1.528 509 3.565 22.408 22.918 9.023 46.346 26.993 27.503 

 
 
 
 



VIÐAUKI 2.   Þéttleiki botndýra (fjöldi dýra á m2) í Tjörn 2, þann 9. ágúst 2011 og 19. ágúst 2016.  

 

  Tjörn-sýni ÞEIST2-1 ÞEIST2-2 ÞEIST2-3 ÞEIST2-4 ÞEIST2-5 ÞEIST2-6 ÞEIST2-1 ÞEIST2-2 ÞEIST2-3 ÞEIST2-4 ÞEIST2-5 ÞEIST2-6 

  Dags. 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 19.8.2016 

Vatnaflær (Cladocera)                         

 Mánafló   (Alona affinis) 1.019 4.074 2.037 0 7.639 2.546 0 509 0 0 509 0 

                    (Alona rectangula) 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Kúlufló (Chydorus sphaericus) 2.546 4.074 2.037 509 6112 509 0 0 0 0 0 0 

Árfætlur (Copepoda)                         

 Augndíli   (Cyclopidae) 8.658 17.316 9.677 8.658 11.205 5.093 7.639 6.112 20.372 10.186 9.167 16.807 

Rykmý  (Chironomidae) lirfur                   

 Procladius (Holotanypus) sp. 509 1.019 1.528 1.528 0 4.074 4.500 3.565 1.019 8.659 10.993 5.778 

 Macropelopia sp. 0 0 0 0 0 0 1.800 0 0 0 0 2.311 

 Ógr. Tanypodinae 1.528 2.037 509 0 0 0 1.800 0 509 962 0 1.156 

 Diamesa bohemani/zernyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Chaetocladius sp. 0 0 0 509 509 0 0 0 0 0 0 0 

 Cricotopus sylvestris 0 0 0 0 0 0 0 509 509 0 0 0 

 Psectrocladius barbimanus 0 0 0 0 0 0 0 509 0 0 0 0 

 Pseudosmittia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Chironomus salinarius 1.528 4.074 3.056 2.546 1.528 1.019 6.299 2.546 3.565 5.772 0 1.056 

 Paracladopelma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Micropsectra sp. 4.584 4.074 509 5.602 2.037 5.093 900 0 0 962 0 0 

 Tanytarsus lugens gr. 0 509 0 509 0 0 11.699 0 509 9.621 17.863 19.645 

 Ógr. Tanytarsini 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Chironomidae púpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ánar Oligochaeta 1.019 509 0 0 2.037 0 0 1.019 0 0 509 0 

 Alls 21.390 38.706 19.353 19.863 31.067 18.335 34.637 14.769 26.483 36.162 39.041 46.748 



landsvirkjun@lv.is
Sími:  515 90 00

Háaleitisbraut 68
103 Reykjavik
landsvirkjun.is


	LV-2017-007 forsíða
	Lífríki tjarna á Þeistareykjum 2016 Lykilsida
	LV-2017-007 Titil_sida
	Lifriki_tjarna_a_Theistareykjum_2016
	LV-2017-007 forsíða
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



