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Efnistök

• Staða rannsókna
- Hvers konar rannsóknir?
- Hvers konar gögnum skila mismunandi rannsóknir?
- Hvar stöndum við?

• Hvers konar spurningum getum við svarað?
- Hvers konar samfélag lífvera er til staðar?
- Hvernig virkar þetta samfélag?
- Hvað gerist ef við röskum vistkerfi með tilteknum

framkvæmdum? 



Hvers konar rannsóknir?

• Tilfallandi rannsóknir
• Yfirlitsrannsóknir

- “Vatnaverkefnið” 1992
- Vatnsföll á Íslandi 1995 (þ.m.t. AASER 1996-1998)
- “Vatnalíf á virkjanaslóð” 2000-2001
- “Tjarnaverkefni” 2001

• Eftirlitsrannsóknir
- Vistkerfi – Mývatn frá 1978
- Einstakir stofnar

• Hnitmiðaðar rannsóknir
- “Fyrir/eftir” rannsóknir – áhrif heits affalsvatns á  

samfélag á botni Þingvallavatns 
- Tilraunir – fáar!



Mynd úr Hilmar J. Malm-
quist o.fl. (2003)

“Vatnaverkefnið”
Vönt sem rannsökuð hafa verið



Vatnsföll á Íslandi
Ár sem rannsakaðar hafa verið

Mynd frá OS. (1999)



“Tjarnaverkefni”
Tjarnasvæði sem rannsóknin nær til

Kerfisbundnar rannsóknir 
á tjörnum 2001 - 2003

Mynd frá Jóni S. Ólafssyni



Hvers 
konar 
gögn?

Dæmi: 
Vatnaverkefni,

samfélag 
smádýra á
steinabotni

Tafla úr Hilmar J. Malm-
quist o.fl. (2003)



Hvers konar gögn?
Vatnaverkefni, samfélag smádýra á leðjubotni

Tafla úr Hilmar J. Malm-
quist o.fl. (2003)



Hvar stöndum við?
Hversu gott yfirlit höfum við um ferskvatnsvistkerfi á Íslandi?

• Ástandið hefur batnað stórlega á síðustu 10 árum

• Hvað vantar?
- sérfræðivinnu við tegundagreiningar mikilvægustu  
hópa smádýra, (rykmý, ánar, botnkrabbar)

- sérfræðivinnu við tegundagreiningu þörunga
- vinnu við flokkun vistkerfa/samfélaga á grundvelli  
land- og jarðfræðilegra þátta, og lífrænna þátta



Hvers konar spurningum getum við svarað?

• Hvers konar spurningum getum við svarað?
- Hvers konar samfélag lífvera er til staðar?
- Hvernig virkar þetta samfélag?
- Hvað gerist ef við röskum vistkerfi með tilteknum

framkvæmdum? 



Mismunandi rannsóknir gefa 
mismunandi möguleika

Yfirlitsrannsóknir – gefa yfirlit um  lífverusamfélög í 
vötnum á Íslandi, - landfræðileg greining, tengsl milli 
umhverfisþátta og samfélaga, -tengsl milli tegunda, - greining á 
þróunarsögu 

• Eftirlitsrannsóknir – Gefa vitneskju um hvernig 
samfélög breytast í tíma, - greining á því hvernig vistkerfi virka

• Hnitmiðaðar rannsóknir – miða að því að greina 
tilteknin afmörkuðum viðfangsefni eða svara tilteknum 
spurningum



Lindá

Lindár
Dæmigerðar fyirir yngstu 
jarðmyndanirnar.
Stöðugt rennsli og hitastig,
hátt pH (7.0-10.0) og há
leiðni (80-200 µS/cm). 
Fjölbreytni 
smádýrasamfélaga há. Ljósmynd, Jón S. Ólafsson



Dragár

Dragár
Að mestu yfirborðsvatn, 
miklar árstíðasveiflur í rennsli
og hitastigi, sýrustig (7.0-7.5) 
og lág leiðni (20-120 µS/cm).
Lífríki almennt fáskrúðugra en 
í lindám. Ljósmynd, Jón S. Ólafsson



Samfélag smádýra, fiska og fugla í Laxá, S. Þing.

Hákon Aðalsteinsson og
Gísli Már Gíslason 1998



Samfélag smádýra, fiska og fugla í Svartá, 
A. Hún.

Hákon Aðalsteinsson og
Gísli Már Gíslason, 1998



DCA flokkun fallvatna á grundvelli tegundasamsetningar 
rykmýs úr flugugildrum
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Mismunandi þéttleiki og 
samsetning dýrasvifs



Grófleiki fjörusteina er mjög misjafn í Íslenskum vörnum.

Lítið veðrað hraun              Veðrað, meðalgróft          Sléttnúið fjörugrjót

Mynd úr Hilmar J. Malmquist o.fl. 2003



Grófleiki steina hefur áhrif á fjölbreytileika og grósku 
smádýralífs í fjöru vatna 

Gögn úr Vatnaverkefni
Hilmar J. Malmquist o.fl.
2003

40

30

20

10

0

20

15

10

5

0
ÞÉ

TT
LE

IK
I (

ÞÚ
S.

 D
ÝR

/M
3 )

FJ
Ö

LD
I F

LO
K

K
U

N
A

R
EI

N
IN

G
A

GRÓFUR MEÐAL SLÉTTUR                                   GRÓFUR MEÐAL SLÉTTUR
YFIRBORÐSÁFERÐ STEINA                                   YFIRBORÐSÁFERÐ STEINA





Sveiflur í stofni Tanytarsus gracilentus í Mývatni
(Einarsson et al. J. Anim. Ecol. 71: 832-845, 2002)

Stærð flugna

Ástand A Ástand B

Stofnvísitala



Hvar er framundan?

• Margt er ógert í Yfirlitsrannsóknunum!

• Við þurfum að stórefla eftirlitsrannsóknir 
- setja fram áætlanir um eftirlitsrannsóknir á nokkrum 

lykilvatnakerfum 
- vatnakerfi valin m.a. á grundvelli upplýsinga úr yfirlitsgagna-

grunnum
- mikilvægt er að þróa aðferðafræði sem í senn gefur upplýsingar 

um sem flesta lykilþætti vistkerfis en er jaframt ekki of dýr

• Aukin starfsemi á ofangreindum sviðum leiðir sjáfkrafa af sér 
fjölbreytt rannsóknaverkefni á smærri skala, t.d. námsverkefni sem 
lúta að afmörkuðum spurningum eða öðru vísi spurningum, t.d. 
þróunarfræðilegum spurningum.



Fjögur afbrigði bleikju í Þingvallavatni

Kuðungableikja

Murta

Dvergbleikja

Sílableikja

5 cm



Afbrigðamyndun virðist einnig vera í gangi meðal
hornsíla í Þingvallavatni!

Abrigði sem lifir í hraun-
botni við kaldavermsl í
Vatnsviki

Afbrigði sem lifir innan
um kransþörunga á 
7-20m dýpi.



Kalda vatnið geymir ýmis leyndarmál

Ný tegund fyrir heimin (Ljósm. Þorkell Heiðarsson)



(Ljósm. Karl Gunnarsson)

Hrygnandi kuðungableikja í Þingvallavatni
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