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INNGANGUR 

Á Íslandi má áætla að smávötn og tjarnir á stærðarbilinu 0,01-0,1 km2 séu um 7000 talsins með 

áætlaða samanlagða þekju um 100 km2. Mörkin á milli tjarna og smávatna eru fremur óljós en 

smávötn þar sem vindar ná ekki að róta upp botnseti eru jafnan talin til tjarna, oft er þó eingöngu 

miðað við flatarmál (Hákon Aðalsteinsson 1990). Tjarnir eru dreifðar um landið og mynda oft á tíðum 

eins konar mósaík þar sem þær dreifast í mörgum litlum einingum eða blettum. Votlendi, þar með 

taldar tjarnir, hafa áhrif á viðstöðu og hringrás vatns, uppsöfnun og losun næringarefna, auk þess 

sem votlendi auka verulega líffræðilega fjölbreytni þeirra svæða sem þau tilheyra. Votlendi, tjarnir og 

smávötn skipta þannig miklu máli fyrir aðliggjandi vistkerfi sem uppspretta orku og næringarefna 

(Mitsch og Gosseling 2000). 

Þær upplýsingar sem til eru um vatnavistkerfi hér á landi eru mjög takmarkaðar og eru að mestu til 

komnar vegna rannsókna í tengslum við mat á umhverfisáhrifum virkjana (sjá t.d. Hákon 

Aðalsteinsson 1978, 1980, 1985, Gísli Már Gíslason 1977, 1999, Hilmar J. Malmquist o.fl. 2001) eða 

vegna svæðisbundinna athugana (Poulsen 1924, Halbach og Fletchtner 1975, Philpson 1971, 1972a,b, 

Jón S. Ólafsson 2006). Síðustu ár hafa auk þess farið fram viðamiklar rannsóknir á fjölbreytileika og 

uppbyggingu smádýrasamfélaga í hálendistjörnum vítt og breitt um landið (Jón S. Ólafsson o.fl. 2011). 

Í frummatsskýrslu vegna fyrirhugaðrar jarðvarmavirkjunar við Þeistareyki er gert ráð fyrir að 

affallsvatn við borun og blástur hola fari í tjörn við Tjarnarás á Þeistareykjum (Mannvit 2010) eins og 

gert hefur verið við tilraunaboranir allt frá árinu 2002. Ekkert kemur hins vegar fram um lífríki 

tjarnarinnar og möguleg áhrif á það í frummatsskýrslunni. Í matsferlinu gerði Umhverfisstofnun 

athugasemdir þar sem bent er á að óásættanlegt sé að gert sé ráð fyrir að frárennsli sé leitt út í 

tjörnina án þess að fjallað sé um áhrif á lífríki hennar (Ólafur A. Jónsson og Gunnlaug H. Einarsdóttir 

2010). Í áliti Skipulagsstofnunar var tekið undir þessar athugasemdir og taldi stofnunin óásættanlegt 

að farga affallsvatni á yfirborði, bæði við borun eða blástur hola. Skipulagsstofnun taldi að í leyfi til 

framkvæmda þyrfti að setja það skilyrði að skolvatn við borun verði leitt í lögn að niðurrennslisstað, 

svelgholu, sprungu eða borholu og sama ætti að gilda um affall frá holum í blæstri (Rut Kristinsdóttir 

og Þóroddur F. Þóroddsson 2010).  

Í matsskýrslu vegna fyrirhugaðrar jarðvarmavirkjunar við Þeistareyki tóku framkvæmdaaðilar  

(Þeistareykir ehf.) fram að áformað væri að rannsaka lífríki tjarnarinnar austan við Tjarnarás áður en 

framkvæmdir hæfust. Að beiðni Hreins Hjartarsonar, f.h. framkvæmdaaðila tók Náttúrustofa 

Norðausturlands að sér að kanna lífríki tjarna á Þeistareykjum.  

Markmið rannsóknarinnar er að afla grunnupplýsinga um lífríki tveggja tjarna á Þeistareykjum sem 

verða fyrir áhrifum vegna byggingar jarðvarmavirkjunar. Megin áhersla rannsóknarinnar var á að fá 

sem gleggsta mynd af samfélagsgerðum hryggleysingja í tjörnunum. Ekki eru til neinar ritaðar 

heimildir um að lífríki þeirra hafi verið kannað áður og var því um frumrannsókn á lífríki þessara 

tjarna að ræða. Eina rannsóknin, sem Náttúrustofan hefur upplýsingar um að hafi verið gerð á lífríki 

þessara tjarna tengjast sýnatökum sem fram fóru í byrjun september 2009 af starfsmönnum 

Veiðimálastofnunar. Í þeim leiðangri var sýrustig, leiðni og hiti tjarnarinnar vestan jarðhitasvæðisins 

mælt og tekin svifsýni (Tjörn 1 á 1. mynd). Úrvinnsla á sýnum er ólokið. 
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Rannsókn þeirri sem hér er kynnt  var skipt upp í tvo áfanga. Sá fyrri fól í sér könnun á aðstæðum, 

sýnatökur, mælingar umhverfisþátta og úrvinnslu svifsýna. Í þeim seinni  var unnið úr botnsýnum og 

setkjörnum, auk þess sem rykmýslirfur og rykmýs púpuhamir úr svifsýnum voru greindir.  

  



NNA-1201   LÍFFRÍKI TJARNA Á ÞEISTAREYKJUM 

5 
 

STAÐHÆTTIR 

Tjarnirnar tvær sem kannaðar voru liggja sitt hvoru megin við svokallaðan Tjarnarás á Þeistareykjum, 

vestur af gamla bæjarstæðinu á Þeistareykjum (1. mynd). Tjörnin austan ássins (Tjörn 1) er mun 

stærri (2. mynd).  Að henni liggur náttúrulegt afrennsli hverasvæða, annars vegar frá hverasvæðinu í 

Bæjarfjalli og hins vegar frá litlu hverasvæði vestan vegarins suður frá Þeistareykjum. Áður en 

tilraunaboranir hófust árið 2002 rann náttúrulegt jarðhitavatn frá hverasvæðinu og leysingavatn út í 

tjörnina eftir þessum tveimur farvegum. Var hún þá yfirleitt í hámarki fyrri hluta sumars eftir 

vorleysingar og þornaði einstaka sinnum upp í mjög þurrum sumrum eins og til dæmis gerðist 

sumarið 1978 (Sæþór Gunnsteinsson bóndi í Presthvammi, munnl. upplýsingar).  Frá árinu 2002 hefur 

affallsvatni frá borholum á Þeistareykjum verið veitt í Tjörn 1 og vatnsborð því mun hærra en eðlilegt 

er. Hún er umkringd mólendi að austan og graslendi að vestan. Bera bakkar tjarnarinnar þess merki 

að yfirborð hennar hefur hækkað verulega eftir að byrjað var að dæla út í hana frá borholum. 

Vatnsborð kaffærir þá þurrlendisgróður sem drepst. Sést það vel þegar lækkar í tjörninni (3. mynd).  

Tjörnin vestan Tjarnarássins (Tjörn 2) er talsvert minni en Tjörn 1 og liggur alveg upp við ásinn 

(4.mynd). Að henni liggur vatnsfarvegur frá jarðhitasvæði á flötunum vestan Bæjarfjalls, svokölluðum 

Hitum. Tjörnin ber merki þess að vatnsborð hennar sveiflist nokkuð en ekki er vitað til þess að hún 

þorni upp á sumrin (Sæþór Gunnsteinsson bóndi í Presthvammi, munnl. upplýsingar). Mólendi liggur 

að tjörninni að vestan, en að austan er ber jarðhitajarðvegur á Tjarnarás (4. mynd). 

 

1. mynd. Rannsóknasvæðið á Þeistareykjum (loftmynd). Tjarnirnar tvær liggja austan (Tjörn 1) og vestan (Tjörn 2) undir                 
Tjarnarás. Myndin er tekin árið 2007 og er vatnsborð talsvert lægra en sumarið 2011. Útlínur tjarnarinnar, þegar mikið er í 
henni, má þó greina innan gula hringsins. 
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2. mynd. Tjörn 1 vestan Tjarnaráss þann 10. ágúst 2011 . Mólendi liggur að tjörninni að austan en graslendi að mestu leyti 
að vestan. 

 

 
3. mynd. Tjörn 1 í september 2009. Dauður gróður á bökkum eftir að lækkað hefur í tjörninni. Mynd: Jón S. Ólafsson 
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4. mynd. Tjörn 2 vestan Tjarnaráss þann 10. ágúst 2011. Ber jarðhitajarðvegur liggur að tjörninni að austan en mólendi að 
vestan. 
 

Við tilraunaboranir á holum ÞG-01, ÞG-03, ÞG-04, ÞG-05 og ÞG-06 er talið að um 150.000 m3 af 

borvatni, blönduðu borsvarfi, hafi verið leitt í Tjörn 1. Í affallsvatni sem fer frá holunum í tjarnirnar 

eru um 800-1.000 mg/kg af uppleystum efnum (Hreinn Hjartarson, verkefnisstjóri Þeistareykja 

ehf.,tölvupóstur 9.9.2011). 

  

Rennsli affalls- og borvatns í tjarnir sbr. tölvupóst frá Hreini Hjartarsyni þann 9.9.2011 (skáletrað): 

„Fyrsta holan (ÞG-01) á Þeistareykjum var boruð sumarið 2002 og fór þá talsvert af fersku borvatni 

(lituðu af svarfi) í tjörn. Holan var síðan látin í blástur um haustið og runnu þá ca. 3,5 l/s í tjörnina 

(lítið vatn) þann veturinn þegar hola er prófuð og sett í blástur.  

ÞG-02 var boruð 2003 og fór lítilræði af borvatni í litlu tjörnina. Holunni var síðan hleypt upp  8. 

janúar 2004, affallsvatn var um 30 l/s, og var holu lokað 8 september 2005. Þetta vatn rann í litlu 

tjörnina. 

ÞG-03 var boruð 2006 og fór þá talsvert af borvatni í tjörn, þessi hola er þurr þannig að mjög lítið 

vatn skilar sér niður í tjörn í blástursprófunum. 

ÞG-04 og ÞG-05 voru boraðar 2007 og fór þá talsvert mikið borvatn  í stóru tjörnina. ÞG-04 er þurr en 

ÞG-05 gefur um 30 l/s af affallsvatni. 

ÞG-06 var boruð 2008 og fór þá talsvert af borvatni í stóru tjörnina. Holan er nánast þurr þannig að 

lítið vatn fer í tjörn í blæstri.  
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Það er því  aðallega vatn frá ÞG-05  (30 l/s) og ÞG-01 (3,5 l/s) í blæstri. 

ÞG-05 var prófuð veturinn 2007/2008, veturinn 2009/2010 og frá janúar til maí 2011.  Frá þessari 

holu kemur megnið af því affallsvatni sem sett hefur verið í tjörnina. 

Eitthvað hefur þó komið í gegnum árin við prófanir á ÞG-01.  

Vatnið sem notað er við boranir er ferskt kalt vatn sem litast af borsvarfi.  

Uppleyst efni í affallsvatni eru ca.800-1.000 mg/kg á Þeystareykju sjá meðfylgjandi töflu (tafla í 

viðauka 3).  

14/10 2010 var ÞG01-ÞG-03, ÞG-04 og ÞG-06 hleypt upp með samtals affallsvatni upp á ca. 4 l/s, 

holunum lokað aftur í júní 2011. 

ÞG-05 hleypt upp 18 janúar 2011 með 30 l/s af affallsvatni, holunni lokað eftir miðjan maí 2011. 

Borun hófst 18/7 2011 og fóru þá 40-45 l/s af fersku vatni (lituðu borvatni) út í tjörn og hefur þetta 

vatn runnið síðan í tjörnina. 

Við boranir á holum ÞG-01,3,4,5,6 fóru ca. 150.000 m3 af vatni í stóru tjörnina/holu.“ 

  

1. tafla. Magn affallsvatns frá borholum sem rann í Tjörn 1 og Tjörn 2 við blástursprófanir (byggt á uppl. frá Hreini 
Hjartarsyni). 
 

  Borað Blásturstímabil Affallsvatn  magn (l/s) 

ÞG-01 2002 okt. 2010 - júní 2011 Tjörn 1 3,5 

ÞG-02 2003 jan. 2004 - sept. 2005 Tjörn 2 30 

ÞG-03 2006 okt. 2010 - júní 2011 Tjörn 1 lítið 

ÞG-04 2007 okt. 2010 - júní 2011 Tjörn 1 lítið 

ÞG-05 2007 vetur 2007/2009 Tjörn 1 30 

    - vetur 2009/2010 Tjörn 1 30 

 
   - jan. 2011 - maí 2011 Tjörn 1 30 

ÞG-06 2008 okt. 2010 - júní 2011 Tjörn 1 lítið 
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AÐFERÐIR 

Sýnatökur og athuganir á lífríki fóru fram dagana 13. júlí og 9. ágúst 2011. Smádýrum var safnað af 

yfirborði, úr vatnsbol og af botni tjarnanna í bæði skiptin, og var seinni leiðangurinn því endurtekning 

á þeim fyrri. Einnig voru tekin sýni úr setkjörnum til að skoða lífveruleifar úr botnseti auk þess sem 

leiðni, sýrustig og hiti voru mæld. 

Smádýr 

Svifsýni 

Háfað var með skaftháfi með 250 µm möskvastærð frá bakka úr yfirborði (5. mynd) , innan um gróður 

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

smádýr í svifi tjarnanna. Miðað var við að háfa sem víðast í hvorri tjörn, í krikum og víkum, bæði 

áveðurs og skjólmegin. Svifsýnin eru ómagnbundin. Eitt sýni var tekið úr hvorri tjörn í júlí og annað í 

ágúst.  Innihald háfsins var tæmt í plastdollu og varðveitt í 70% etanóli. 

 

5. mynd. Svifsýni tekið í Tjörn 2 þann 9. ágúst 2011. 

Botnsýni 

Kjarnsýnataki (plasthólkur 50 mm í þvermál) var notaður við botnsýnatöku en með botnsýnum fæst 

hugmynd um þéttleika smádýra á botni tjarnanna. Sýnin voru tekin úr dýpsta hluta tjarnanna (6. 

mynd), alls 6 sýni úr hvorri tjörn í hvort skipti. Í júlí var allur kjarninn (6-7 cm) settur í plastdollu og 

varðveittur í 70% etanóli. Í ágúst var hins vegar tekinn um það bil 1 cm ofan af hverjum kjarna, það 

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 80x 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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Setsýni 

Kjarnsýnataki var notaður til að taka setsýni úr botnseti.  Eitt sýni var tekið úr efstu cm setsins þar 

sem tjarnirnar voru dýpstar.  Sýnið var sett í poka og síðan fryst í lok leiðangurs. Teknar voru myndir 

af kjarnanum til að kanna hvort sjáanleg lagskipting væri í setinu (10. og 11. mynd). 

Setsýni voru hituð við 70°C í 2 klst. í 10 % KCL lausn. Sýnin síðan skoluð undir vatnsbunu og sett í glös. 

Krabbadýraleifar voru síðan greindar á smásjárglerjum við 400x stækkun í LEICA DM LS2 smásjá. 

Í lífræna lagi setsins, sem jafnframt er efsta lag þess, er að finna leifar ýmissa smádýra. Er þar fyrst og 

fremst um að ræða leifar vatnaflóa (Cladocera), en skildir þeirra, höfuðskildir, klær og afturbolir eru 

meðal þess sem varðveitist (Smol et.al. 2001). Auk þess varðveitast þar rykmýshausar.  Með því að 

skoða setið er því mögulegt að fá einhverjar hugmyndir um sögu tjarnanna. Þess ber þó að geta að 

ekki hafa verið borin kennsl á leifar allra vatnaflóa enn sem komið er auk þess sem að þær skilja ekki 

allar eftir sig slíkar leifar. 

 

 
6. mynd. Botnsýni tekið með kjarnsýnataka í Tjörn 2 þann 9.ágúst 2011. 
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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 (7. og 9. mynd). Gildrurnar 

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

um miðbik hvorrar tjarnar og látin liggja yfir nótt eða í að minnsta kosti 12 klst. Aflinn var settur í 

plastdollur og varðveittur í 70% etanóli. Hornsílagildrur voru lagðar í báðum sýnatökuferðunum. 

 

 
7. mynd. Hornsílagildra undirbúin 8. ágúst 2011. 

 

Umhverfisbreytur 

Stærð tjarna ásamt dýpi og sjóndýpi var kannað, auk þess sem botngerð var lýst. Auk þess var 

vatnagróður greindur og myndaður.  

Hiti, leiðni og sýrustig var mælt með YSI Professional Plus fjölnema.   
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NIÐURSTÖÐUR 

Stærð og dýpi 

Tjörn 1 mældist 500 m að lengd og 215 m að breidd þann 9. ágúst 2011. Tjörn 2 var hins vegar 144 m 

að lengd og 51 m að breidd  þann sama dag. 

Í fyrri sýnatökuleiðangrinum mældist mesta dýpi í Tjörn 1, 148,5 cm (2. tafla) en ummerki við bakka 

bentu til þess að vatnshæðin hefði verið allt að 10 cm hærri en mældist þennan dag. Í seinni ferðinni 

mældist mesta dýpi 153,5 cm. Líkleg ástæða fyrir auknu dýpi milli leiðangra er að þann 18. júlí 2011 

hófust boranir á Þeistareykjum og er áætlað að 40-45 l/s af borvatni hafi runnið í tjörnina á milli 

mælinga.Talsvert grugg var í Tjörn 1  (8. mynd) og mældist sjóndýpi einungis 13 cm. 

Í Tjörn 2 mældist mesta dýpi 84,5 cm í fyrri sýnatökuleiðangrinum. Augljóst var á ummerkjum við 

bakka að vatnsborð hafði lækkað um 20-30 cm, að öllum líkindum vegna þurrka á svæðinu. Í seinni 

ferðinni hafði vatnsstaðan enn lækkað og mældist dýpið 63 cm. Þrátt fyrir að tjarnarvatnið væri 

allgruggugt (9. mynd) mældist sjóndýpið  40 cm. 

 

 

 
8. mynd. Tjörn 1 var talsvert gruggug, sjóndýpi 13 cm (mynd tekin 10. ágúst 2011). 
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9. mynd. Hornsílagildra á botni Tjarnar 2 þann 10. ágúst 2011. 

Botngerð 

Í Tjörn 1 er leðjubotn þar sem efsta lagið, u.þ.b. 1 cm, er ljósbrúnt lífrænt lag sem er fremur laust í 

sér, þar undir er þunnt svart leðjulag. Við tekur síðan þéttur grár hveraleir, u.þ.b. 6 cm að þykkt. 

Neðst tekur svo við svart lag (10. mynd). Næst bökkunum er botninn þakinn dauðum landgróðri. 

 

Í Tjörn 2 er einnig leðjubotn þar sem efsta lagið, 1,5 cm, er ljóst, lífrænt lag. Við tekur 4,5 cm af 

nokkuð þéttum gráum hveraleir (11. mynd). Botngerðin var sú sama næst bökkunum.  

 

          
10. mynd. Botnsýni úr Tjörn 1 (9. ágúst 2011).                                       11. mynd. Botnsýni úr Tjörn 2 (9. ágúst 2011). 
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Eðlisþættir 

Heildarstyrkur hlaðinna jóna og efnasambanda í vatnslausn er mældur með rafleiðni. Rafleiðni er 

meðal annars notuð til að spá fyrir um lífvænleika vatna en hún getur einnig sagt fyrir um það hvort 

efnamengun sé til staðar í viðkomandi vatni (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2009). Rafleiðni í Tjörn 1 

mældist 351,6 µS/cm í júlí og 274,4 µS/cm í ágúst (2. tafla). Í Tjörn 2 var rafleiðnin mun lægri eða 30,2 

µS/cm í júlí og 33,5 µS/cm í ágúst. Veturinn 2010-2011, fram í maí og júní, rann affallsvatn úr 5 

borholum á Þeistareykjum í Tjörn 1, sbr. 1. töflu, auk þess sem borvatn var leitt í tjörnina frá og með 

18. júlí.  

 
2. tafla. Dýpi, vatnshiti, leiðni, sýrustig og botngerð fyrir Tjörn 1 og Tjörn 2. Gildin fyrir leiðni og sýrustig eru stöðluð við 25°C 
 

Dags. Tjörn  
Dýpi 
(cm) 

Vatnshiti 
(°C) 

Leiðni 
(µS/cm) 

pH botngerð 

    

13.7.2011 1 148,5 13,9 351,6 8,89 leðja 

9.8.2011 1 153,5 11,5 274,4 8,92 
 13.7.2011 2 84,5 17,2 30,2 8,72 leðja 

9.8.2011 2 63 13 33,5 7,68 
  

 

Sýrustig (pH) mældist hátt og nokkuð svipað í báðum tjörnunum; 8,89 í Tjörn 1  og 8,72 í Tjörn 2  í 

fyrri sýnatökunni. Í þeirri seinni var sýrustigið einnig hátt í Tjörn 1 eða 8,92 en mun lægra í Tjörn 2, 

7,68. (2. tafla).   

Hiti í Tjörn 2 var 17,2 °C í fyrri athuguninni eða örlítið hærra en í Tjörn 1 (13,9 °C). Í síðari athuguninni 

var hitamunur á milli þessar tveggja tjarna mun minni, en þá var sem fyrr vatnið í Tjörn 2 heitara sem 

nam 1,5 °C ( 2. tafla).  

Mæling á sýrustigi, leiðni og hita í Tjörn 1 frá því 10. september 2009 (Jón S. Ólafsson, óbirt gögn) 

leiddi í ljós að rafleiðnin var 566 µS/cm, pH-gildið var 6,0 og hitinn var 9,6 °C. Þegar þessi mæling fór 

fram virðist hafa verið mun minna í tjörninni en sumarið 2011 (3. mynd).  

 

Vatnagróður 

Í báðum tjörnunum fundust þráðnykra (Stuckenia filiformis) (12. mynd) og vorbrúða (Callitriche 

palustris) (13. mynd). Í Tjörn 1 virtist gróðurinn fremur gisinn og sást t.a.m. þráðnykra á stangli í 

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

Í Tjörn 2 mátti sjá meira af þráðnykru en í Tjörn 1 og vorbrúðubreiður sáust sums staðar við bakka þar 

sem mjög grunnt var (13. mynd).  
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12 .mynd. Þráðnykra (Stuckenia filiformis) í Tjörn 2 (10. ágúst 2011). 

 

 
13. mynd. Vorbrúða (Callitriche palustris) í Tjörn 2 (10. ágúst 2011). 
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Smádýr 

Svifsýni 

Eins og áður var getið voru svifsýnin ómagnbundin og því ekki hægt með beinum hætti að bera 

saman fjölda smádýra milli tjarna né milli dagsetninga. Í svifsýnum úr Tjörn 1 fundust 10 tegundir eða 

tegundahópar en 14 í Tjörn 2 (3. tafla). Þegar bæði tímabilin eru skoðuð sem ein heild var 

aðaluppistaðan í sýnum úr Tjörn 1 rykmýslirfur eða 59% þess sem þar veiddist. Krabbadýr reyndust 

vera 39% þess sem veiddist í tjörninni (14. mynd). Í Tjörn 2 voru krabbadýr hins vegar megin 

uppistaða þess sem veiddist (99%) þegar tímabilin eru skoðuð saman (14. mynd) og munaði þar 

mestu um augndíli (Cyclopoidae) og kúluflær (Chydorus sphaericus).  Í Tjörn 1 voru tegundir eða 

tegundahópar rykmýs 7 en 5 í Tjörn 2. 

 

Tegundin Cricotopus sylvestris sem tilheyrir undirætt bogmýs (Orthocladiinae) var ríkjandi í Tjörn 1 í 

júlí en tegundahópurinn Micropsectra sp. sem tilheyrir undirætt slæðumýs (Tanytarsini) var ríkjandi í 

ágúst (3. tafla). Í júlí kom mikið magn af púpuhömum Micropsectra sp. í  háfinn en engar lirfur. Að 

auki veiddust ránmýslirfur (Tanypodinae) af tegundahópi Procladius (Holotanypus) sp., bogmýslirfur 

af ættkvíslinni Pseudosmittia , slæðumýslirfur af ættkvíslinni Tanytarsus,  toppmýslirfur af tegundinni 

Chironomus islandicus og kulmýslirfur (Diamesinae).  

 

Í júlí reyndist vera mest af ránmýinu Procladius (Holotanypus) sp. í Tjörn 2, ef rykmýið er skoðað 

eingöngu. Þar var einnig að finna Cricotopus sylvestris,  Chironomus islandicus , Micropsectra sp. líkt 

og í Tjörn 1 auk toppmýs af ættkvíslinni Paracladopelma sem er rándýr líkt og Procladius 

(Holotanypus) sp.  Engar lirfur og fáir hamir veiddust í Tjörn 2 í ágúst (3. og 4. tafla).  

 

Í Tjörn 1 var að finna tvo tegundahópa krabbadýra þ.e. augndíli (Cyclopoidae) og skelkrabba 

(Ostracoda). Nokkuð meiri fjölbreytni var í krabbadýrafánunni í Tjörn 2. Þar fundust  4 tegundir eða 

tegundahópar vatnaflóa (Cladocera), mánafló (Alona affinis), ranafló (Bosmina coregoni), halafló 

(Daphnia sp.) og kúlufló (Chydorus sphaericus) ásamt árfætlunum augndíli og rauðdíli (Calanoida). 

Engir skelkrabbar fundust í Tjörn 2. Þau krabbadýr sem fundust í tjörnunum eru öll algeng í íslenskum 

vötnum en hafa ber þó í huga að ekki var unnt að greina til tegunda í öllum tilfellum.  

 

Tjarnatítur komu aðeins fram í sýnum úr Tjörn 2 og lirfur brunnklukkunnar (vatnskettir) var að finna í 

júlísýnum úr báðum tjörnunum.  Eitt mordýr veiddist í ágúst í Tjörn 1. 
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3. tafla. Heildarfjöldi veiddra smádýra sem komu fyrir í svifsýnum í Tjörn 1 og Tjörn 2 í júlí og ágúst 2011.  

                                                  Tjörn 1 1 2 2 

                                                  Dags. 13.7.2011 9.8.2011 13.7.2011 9.8.2011 

Krabbadýr (Crustacea)         

 
Mánafló ♀,   Alona affinis 0 0 19 18 

 
Ranafló,  Bosmina coregoni 0 0 15 0 

 
Halafló,  Daphnia sp. 0 0 0 2 

 
Kúlufló,  Chydorus sphaericus 0 0 5.320 78 

 
Augndíli   (Cyclopoidae) 11 88 3.451 385 

 
Rauðdíli   (Calanoida) 0 0 271 3 

 
Ógreint ungviði  (nauplius) 0 0 0 5 

 
Skelkrabbar  (Ostracoda) 21 0 0 0 

Rykmý  (Chironomidae) lirfur 
         Ránmý (Tanypodinae) 
    

 
Procladius (Holotanypus) sp. 2 0 12 0 

     Kulmý (Diamesinae) 
    

 
Diamesa bohemani/zernyi 2 0 0 0 

     Þeymý (Orthocladiinae) 
    

 
Cricotopus sylvestris 74 3 4 0 

 
Pseudosmittia sp. 0 3 0 0 

     Toppmý (Chironomini) 
    

 
Chironomus islandicus 2 0 1 0 

 
Paracladopelma sp. 0 0 1 0 

     Slæðumý (Tanytarsini) 
    

 
Micropsectra sp. 0 98 4 0 

 
Tanytarsus sp. 1 0 0 0 

         Púpur 1 1 0 0 

Skortítur (Herteroptera) 
    

 
Tjarnatíta (Arctocorisa carinata) 0 0 31 2 

Bjöllur (Coleoptera) 
    

 

Brunnklukka  (Agabus bipustulatus solieri) 
lirfur  5 0 11 0 

 

Brunnklukka  (Agabus bipustulatus solieri) 
hamir  7 0 0 0 

Mordýr (Collembola) 0 1 0 0 

Ormar    
      Ánar (Oligochaeta) 1 0 1 0 

  Alls 127 194 9.141 493 
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14.mynd. Hlutfall ráðandi svifdýra í Tjörn 1 og Tjörn 2 í júlí og ágúst 2011. Hlutfallið byggir á heildarfjölda veiddra svifdýra. 

 

 

 

4. tafla. Fjöldi rykmýspúpuhama (Chironomidae) sem komu fyrir í svifsýnum í Tjörn 1 og Tjörn 2 í júlí og ágúst. 

                                                  Tjörn 1 1 2 2 

                                                  Dags. 13.7.2011 9.8.2011 13.7.2011 9.8.2011 

Rykmý  (Chironomidae) púpuhamir         

     Ránmý (Tanypodinae)         

 
Procladius (Holotanypus) sp. 2 1 27 4 

 
Macropelopia nebulosa 0 0 1 0 

     Þeymý (Orthocladiinae)         

 
Cricotopus sylvestris 4 3 2 4 

 
Orthocladius sp. 1 0 0 0 

 
Psectrocladius sp. 5 1 1 0 

     Toppmý (Chironomini)         

 
Chironomus sp. 0 1 4 3 

 
Dicrotendipes sp. 0 2 0 0 

     Slæðumý (Tanytarsini)         

 
Micropsectra sp. 2000 0 15 0 

  Tanytarsus sp. 5 2 12 1 

  Alls 2017 10 61 12 
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Botnsýni 

Í botnsýnum í Tjörn 1 voru eingöngu rykmýslirfur ásamt einum einstaklingi augndílis (15. mynd og 5. 

tafla). Tegundir eða tegundahópar rykmýs reyndust vera fjórar talsins (5. tafla).  

Í Tjörn 2 var fjölbreytnin meiri en í Tjörn 1 og voru krabbadýr hvað mest áberandi þegar bæði 

tímabilin eru skoðuð sem ein heild eða 46%, ánar voru 30% og rykmý 24% (15. mynd). Ef hvort 

tímabil er skoðað fyrir sig kemur hins vegar í ljós að ánar voru ráðandi í júlí en engir ánar voru í 

ágústsýnum. Í ágústsýnum var hins vegar langmest af augndílum. Í Tjörn 2 fundust þrjár tegundir 

vatnaflóa, tvær af þeim teljast til mánaflóa (Alona affinis og Alona rectangula) og kúlufló (Chydorus 

sphaericus). Tegundir eða tegundahópar rykmýs reyndust sex talsins. 

Þegar rykmýið er skoðað, kemur í ljós að í Tjörn 1 var að meðaltali mest af ránmýinu, bæði í júlí og 

ágúst. Það sama á við um júlísýni  úr Tjörn 2 en í ágúst var þar hvað mest af slæðumýi af ættkvíslinni 

Micropsectra sp. Þeymý af tegundinni Cricotopus sylvestris og toppmý (Chironomus islandicus) var að 

finna í báðum tjörnunum en að auki fannst þeymý af ættkvíslinni Chaetocladius sp. og slæðumý af 

ættkvísl Tanytarsus í Tjörn 2. 

Þess ber að geta að ekki reyndist unnt að greina allt ránmý úr botnsýnum tjarnanna vegna galla í efni 

sem notað var til að steypa lirfurnar, líklegt er þó að þær lirfur séu af sömu tegund og þær lirfur sem 

hægt var að greina þ.e. Procladius (Holotanypus) sp. 

Á heildina litið var fjölbreytni botndýrafánu Tjarnar 1 lítil, auk þess sem þéttleiki botndýra var lítill. 

Líkt og í svifsýni sem tekið var úr Tjörn 1 fundust engar vatnaflær í botnsýnunum. Fjölbreytni og 

þéttleiki í Tjörn 2 var ekki mikill en þó mun meiri en í Tjörn 1.    
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15.mynd. Hlutfall ráðandi botndýra í Tjörn 1 og Tjörn 2 í júlí og ágúst 2011. Hlutfallið byggir á heildarfjölda botndýra á m
2. 

 

 

5. tafla. Þéttleiki botndýra í Tjörn 1 og Tjörn 2 þann 13. júlí 2011 og 9. ágúst 2011. Sýnd eru meðatöl sex sýna á m
2
 ásamt 

staðalskekkju. 

  Tjörn 1 1 2 2 

 

Dags. 13.7.2011 9.8.2011 13.7.2011 9.8.2011 

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

Krabbadýr (Crustacea)                 

 

Mánafló   (Alona affinis) 0 0 0 0 85 134 2.886 1.748 

 

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

 

Kúlufló (Chydorus sphaericus) 0 0 0 0 509 805 2.631 1.401 

 

Augndíli   (Cyclopoidae) 0 0 85 134 9.422 12.530 10.101 2.625 

Rykmý  (Chironomidae) lirfur                 

     Ránmý (Tanypodinae)                 

 
Procladius (Holotanypus) sp. 1.019 416 1.103 527 2.971 384 1.443 916 

 

Ógr. Tanypodinae 170 170 85 134 255 275 679 576 

     Þeymý (Orthocladiinae)                 

 
Chaetocladius sp. 0 0 0 0 0 0 170 170 

 

Cricotopus sylvestris 85 134 0 0 85 134 0 0 

     Toppmý (Chironomini)                 

 
Chironomus islandicus 340 268 170 170 1.019 360 2.292 742 

     Slæðumý (Tanytarsini)                 

 

Micropsectra sp. 340 537 594 437 764 579 3.650 1.272 

 
Tanytarsus sp. 0 0 0 0 0 0 170 170 

 

Ógr. Tanytarsini 0 0 0 0 0 0 85 134 

    Púpur 85 134 0 0 0 0 0 0 

Liðormar (Annelida)                 

 

Ánar (Oligochaeta) 0 0 0 0 16.552 7.016 595 527 

Alls   2.039 857 2.037 906 31.662 20.073 24.787 5.324 
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Setsýni 

Í Tjörn 1 fundust leifar tveggja mánaflóa, skjöldur af Alona rectangula annars vegar og höfuðskjöldur 

af Alona quadrangularis hins vegar.  Það staðfestir að vatnaflær, sem ekki komu fram í botn- eða 

svifsýnum sumarið 2011, hafa einhvern tímann verið í tjörninni. Jafnframt fundust leifar af 3 

rykmýshausum í sýninu sem ekki voru greindir frekar. Uppreiknaðan þéttleika leifanna á m2 má sjá í 6. 

töflu. 

Í Tjörn 2 fundust leifar mána- og kúluflóa sem er í samræmi við það sem greindist í svif- og 

botnsýnum. Ranafló og halafló fundust ekki í setsýnum enda voru þær í mjög litlum mæli í svifsýni. 

Rykmýshausar voru 8 talsins, þeir voru ekki greindir frekar. Þær leifar sem fundust í setsýni úr Tjörn 2 

eru því  í samræmi við ríkjandi smádýralíf í tjörninni í dag.  

 

6. tafla. Heildarfjöldi smádýraleifa í seti Tjarnar 1 og 2 þann 9. ágúst 2011.  

Tjörn 1 2 

Dags. 9.8.2011 9.8.2011 

Krabbaflær (cladocera)     

     Mánafló     
         Alona rectangula/guttata 1 0 

         Alona affinis 0 19 

         Alona quadrangularis 1 2 

         Alona sp. 0 4 

     Kúlufló (Chydorus sphaericus) 0 81 

Rykmý (Chironomidae)     

         hausar 3 8 

Alls 5 114 

 

 

Hornsíli 

Engin hornsíli veiddust í hornsílagildrurnar sem settar voru í tjarnirnar. Brunnklukkur komu hins vegar 

í gildrurnar í báðum tjörnum í fyrri sýnatökuferðinni (ein í hvorri tjörn) og í Tjörn 2 (3) í seinni 

sýnatökunni. 
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UMRÆÐA OG ÁLYKTANIR 

Tjarnirnar eru báðar fremur grunnar þó Tjörn 1 sé ívið dýpri en Tjörn 2. Því má telja líklegt að lofthiti 

hafi töluverð áhrif á hitastig tjarnanna. Það útskýrir þann hitamismun sem var á milli athugana í júlí 

og ágúst en hlýtt var í veðri og fremur stillt í fyrri sýnatökuferðinni á meðan kalt var í veðri og mikill 

vindur í þeirri síðari. 

Rafleiðni í Tjörn 1 mældist mun lægri árið 2011 en árið 2009. Líkleg ástæða þess er að hlutfallslegur 

styrkur jóna og efnasambanda minnkar þegar mikið er í tjörninni. Einnig gæti efnasamsetning 

borholuvatnsins haft þarna áhrif. Sjá má einnig að á milli mælinga í júlí og ágúst lækkaði leiðnin 

nokkuð. Í millitíðinni hafði vatnsmagn í tjörninni aukist samfara borunum sem hófust þann 18. júlí 

2011. 

Í Tjörn 1 var botngróður mjög takmarkaður. Það kemur ekki á óvart þar sem nægjanleg birta nær 

sjaldnast niður á botn vegna gruggs og skilyrði fyrir botngróður ekki hagstæð. Vaxtarskilyrði fyrir 

botngróður virtust aftur á móti betri í Tjörn 2, þar sem hún er bæði grynnri og í henni minna grugg. 

Þar af leiðandi var botngróður talsvert meiri í henni. 

Talsverður munur var á lífríki tjarnanna á Þeistareykjum. Í Tjörn 2 virðist lífræn setmyndun hafa verið 

mun meiri og lífríki þar bæði fjölbreyttara og hlutfallslega ríkulegra en í Tjörn 1. Hvað krabbadýr 

varðar, vekur sérstaka athygli að engar vatnaflær komu fram í svif- og botnsýnum úr Tjörn 1 en 

vatnaflær eru jafnan algengar í hvers kyns vötnum og tjörnum (Helgi Hallgrímsson 1973) auk þess 

sem þær voru nokkuð algengar í Tjörn 2. Niðurstöður úr setsýni úr Tjörn 1 sýna þó að vatnaflær hafa 

á einhverjum tíma verið í tjörninni. Flestar vatnaflær kjósa fremur næringarsnautt vatn með lága 

leiðni. Ef leiðni hækkar ótæpilega fækkar vatnaflóm fljótlega og þær jafnvel hverfa (Smol et.al. 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.  

Þó ekki hafi verið afgerandi munur á fjölbreytileika rykmýstegunda/-hópa milli tjarnanna, var þéttleiki 

nokkuð meiri í Tjörn 2. Þá er einnig vert að skoða tegundasamsetninguna, en nokkur munur var á 

henni á milli tjarna. Í því ljósi er athyglisvert að skoða þol mismunandi tegundahópa rykmýs m.t.t. 

mengunar. Lirfur rykmýs hafa verið flokkaðar í 4 flokka 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, et.al. 2005). Mengun í tjörnunum tveimur er 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. Þegar þær tegundir eða hópar rykmýs sem fundust í 

Tjörn 1 eru skoðaðar með tilliti til þessarar flokkunar kemur í ljós að allar nema ein falla í flokk D. 

Pseudosmittia sp. er sú eina sem fellur í flokk C. Þetta bendir til þess að aðstæður í Tjörn 1 séu frekar 

óhagstæðar fyrir lífverur sem þola illa mengun og/eða súrefnissnauðar aðstæður. Í Tjörn 2 fellur einn 

tegundahópur í flokk A, ein í flokk C en 5 tegundahópar eða tegundir í flokk D. Það að tegundahópur 

úr flokki A finnist í tjörninni bendir til þess að í Tjörn 2 séu aðstæður, með tilliti til mengunar og 

súrefnis, betri en í Tjörn 1. Þær tegundir eða ættkvíslir rykmýs sem fundust í  tjörnunum eiga það 

sameiginlegt að vera grot- og/eða þörungaætur nema Procladius (Holotanypus) sp. sem er rándýr. 

Þess ber að geta að fremur óvenjulegt verður að teljast að finna kulmýslirfur í tjörn á háhitasvæði þar 

sem þær er helst að finna í köldum og næringarsnauðum ám eða lækjum (Jón S. Ólafsson og Gísli Már 

Gíslason 2002) þó einstaka sinnum komi þær fyrir í vötnum.   
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Mikið magn af púpuhömum Micropsectra sp. kom í háfinn í júlí í Tjörn 1 en engar lirfur. Það bendir til 

þess að tegund(ir) þessa hóps hafi verið nýflogin upp þegar júlísýnið var tekið. Það útskýrir hvers 

vegna engar slíkar lirfur veiddust í fyrri sýnatökunni. Þær lirfur sem síðan veiddust í seinni 

sýnatökunni voru væntanlega afkvæmi þeirra flugna sem flugu upp í júlí. Það hversu fáir púpuhamir 

voru hins vegar í ágústsýni Tjarnar 1 stafar af því að fáar flugur hafa flogið upp á þeim tíma.  

Ánar reyndust vera ráðandi í júlísýnum úr Tjörn 2 á meðan engir ánar reyndust vera í þeim sýnum 

sem tekin voru í ágúst. Ástæðan fyrir þessum mikla mun eru sú að mismunandi aðferðum var beitt 

við sýnatökur. Í fyrri sýnatökunni var allur botnsýnakjarninn tekinn (ca. 6 cm) á meðan einungis var 

tekið efsta lagið í þeirri seinni, ánarnir virðast því halda sig í neðri lögum.   

Allar líkur eru á að munurinn á lífríki tjarnanna á Þeistareykjum stafi af mismunandi 

jarðhitavatnsáhrifum. Tjarnirnar safna báðar í sig náttúrulegu afrennsli jarðhitasvæða og leiðir það til 

þess að í eðli sínu eru lífverusamfélög þeirra ekki jafn ríkuleg né fjölbreytt og gerist í 

ferskvatnstjörnum þar sem jarðhitavatnsáhrifa gætir ekki (sjá t.d. Gróa V. Ingimundardóttir og Jón S. 

Ólafsson 2005, Hákon Aðalsteinsson 1980 og 1985, Hilmar J. Malmquist ofl. 2001 og 2009).  Dæling 

affallsvatns í Tjörn 1, hvort sem er frá blæstri eða borunum eins og viðvarandi hefur verið undanfarin 

ár, er líkleg til að auka verulega styrk uppleystra efna eins og há leiðni og mikið grugg bera vitni um. 

Við það verða aðstæður ýmissa lífvera enn óhagstæðari og hverfa þær því úr tjörninni eins og 

samsetning dýrasamfélaga nú og áður (setsýni) bendir til í samanburði við Tjörn 2. Fyrirfram var Tjörn 

2 talin geta sýnt fram á dæmi um náttúrulegt/náttúrulegra lífríki tjarna á Þeistareykjum, þó 

affallsvatni frá borholu hafi verið veitt í hana fyrir fáeinum árum síðan. Virðast niðurstöður 

rannsóknarinnar renna styrkari stoðum undir þá tilgátu. Er því líklegt að í Tjörn 1 hafi lífríkið verið 

líkara því sem það er í Tjörn 2, áður en framkvæmdir hófust á Þeistareykjum.  

Tegundafátækt virðist einkenna lífríki tjarnanna á Þeistareykjum. Hins vegar má benda á að 

jarðhitasvæði geta skapað góð skilyrði fyrir lífverur, sem verður til þess að þéttleiki þeirra eykst. 

Ræður hiti þar mestu um ásamt efnasamsetningu vatnsins  (Jón S. Ólafsson o.fl. 2010). Þær tegundir 

og ættkvíslir sem fundust í tjörnunum eru allar algengar í ferskvatni hér á landi og því ekki mikil hætta 

á að dæling affallsvatns í tjarnirnar raski á einhvern hátt mjög sjaldgæfu lífríki. Hafa skal þó í huga að 

yfirborðsvatn á Þeistareykjasvæðinu er mjög  takmarkað. Tjarnirnar tvær eru því í raun einstakar í því 

umhverfi sem þær eru og ættu því að hafa talsvert verndargildi sem slíkar. 
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VIÐAUKI 1   Þéttleiki botndýra á m2 í Tjörn 1, þann 13. júlí 2011 og 9. ágúst 2011. 

 
 

  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. 13.7.2011 13.7.2011 13.7.2011 13.7.2011 13.7.2011 13.7.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 

Vatnaflær (Cladocera)                         

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

Rykmý  (Chironomidae) lirfur                         

 
Procladius (Holotanypus) sp. 1.528 1.528 1.019 509 0 1.528 1.019 509 509 1528 509 2.546 

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

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

 
Chironomus islandicus 1.019 509 0 509 0 0 509 509 0 0 0 0 

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

 
Micropsectra sp. 0 2.037 0 0 0 0 1.528 1.019 0 0 0 1.019 

 
Tanytarsus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

 
Alls 2.546 4.074 2.037 1.528 0 2.037 3.565 2.546 509 1.528 509 3.565 

 
 
 
 



VIÐAUKI 2   Þéttleiki botndýra á m2 í Tjörn 2, þann 13. júlí 2011 og 9. ágúst 2011. 

 

  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. 13.7.2011 13.7.2011 13.7.2011 13.7.2011 13.7.2011 13.7.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 9.8.2011 

Vatnaflær (Cladocera)                         

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

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

 
Kúlufló (Chydorus sphaericus) 0 0 0 0 3.056 0 2.546 4.074 2.037 509 6112 509 

Árfætlur (Copepoda)                         

 
Augndíli   (Cyclopidae) 4584 0 1019 2.037 48.892 0 8.658 17.316 9.677 8.658 11.205 5.093 

Rykmý  (Chironomidae) lirfur                         

 
Procladius (Holotanypus) sp. 3.565 2.037 3.565 2.546 3.056 3.056 509 1.019 1.528 1.528 0 4.074 

 
Ógr. Tanypodinae 1.019 0 0 509 0 0 1.528 2.037 509 0 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 0 509 509 0 

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

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

 
Chironomus islandicus 509 509 2.037 1.019 1.019 1.019 1.528 4.074 3.056 2.546 1.528 1.019 

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

 
Micropsectra sp. 1.019 1.528 0 0 2.037 0 4.584 4.074 509 5.602 2.037 5.093 

 
Tanytarsus sp. 0 0 0 0 0 0 0 509 0 509 0 0 

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

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

Ánar Oligochaeta 13.751 18.335 3.056 13.751 36.160 14.260 1.019 509 0 0 2.037 0 

 Alls 24.955 22.918 9.677 19.863 94.220 18.335 21.390 38.706 19.353 19.863 31.067 18.335 



VIÐAUKI 3  

Efnasamsetning affallsvatns úr holum á Þeistareykjum miðað við 10 bar g skiljuþrýsting. Tölur um 

vatnsrennsli miðast við sýnatökutíma. Sennilega er vatnsrennsli minna nú og gufurennsli meira úr 

flestum holum. 

Efni ÞG-1 ÞG-2 ÞG-3 l+m 1)
 ÞG-3 h 2)

 ÞG-4 ÞG-5 

CO2 mg/kg 11.7 63.3 13.5 15.5 0 48.2 

H2S mg/kg 19.6 28.5 38.8 34.0 49.2 17.8 

B mg/kg 1.67 0.51 2.23 2.53 8.10 2.00 

SiO2 mg/kg 744 364 764 852 936 399 

U.e. mg/kg 3) 1169 719 1113 1436 1299 735 

Na mg/kg 116 133 102 189 110 122 

K mg/kg 23.8 13.9 21.3 47.0 28.4 15.7 

Mg mg/kg 0.004 0.003 0.003 0 0 0 

Ca mg/kg 0.42 0.80 0.58 1.52 0.27 0.89 

F mg/kg 1.03 0.70 0.99 0.87 1.41 0.91 

Cl mg/kg 105 41.9 94.3 257 107 44.2 

SO4 mg/kg 9.15 38.9 5.53 6.31 8.34 33.9 

Sr g/kg 1.67 9.10 5.04 15.6 1.68 3.40 

Ba g/kg 0.38 2.04 0.60 1.54 0.76 2.11 

Mo g/kg 18.4 0.90 3.52 1.84 2.34 0.63 

Al g/kg 2013 923 1732 1746 2378 917 

Cr g/kg 0.041 0.078 0.066 0.097 0.058 0.014 

Mn g/kg 1.84 0.39 0.94 2.52 1.11 0.47 

Fe g/kg 7.12 11 .0 10.2 38.7 23.4 73.1 

Cu g/kg 0.16 0.28 0 0 0 0 

Zn g/kg 6.40 0.78 4.38 0.76 1.68 0 

As g/kg 7.31 0.11 16.9 8.46 2.35 0.39 

Ni g/kg 0.21 0.11 0.13 0.072 0.12 0 

Cd g/kg 0 0.021 0< /FONT> 0.0033 0 0 

Hg g/kg 0.051 0.096 0.002 0 0.0023 0.0019 

Pb g/kg 0.043 0.041 0.052 0.015 0.022 0 

Co g/kg 0 0 0.004 0.007 0 0 

P g/kg 2.64 0 0.54 1.29 1.24 2.71 

Vatn kg/s 6.3 53.4 5.3 14.0 4.4 41.4 
1)Lágsveifla og milliástand, meðalgildi  2)Hásveifla  3)U.e.: uppleyst efni, heild 
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