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Ágrip 

Að beiðni Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar gerði Náttúrufræðistofa Kópavogs 

rannsókn á vistkerfi Reykjavíkurtjarnar og tveggja tjarna í Vatnsmýri. Sýnum var safnað í þremur 

lotum, í maí og ágúst 2015 og í ágúst 2016. Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um 

vistfræðilegt ástand tjarnanna og náði til efna- og eðlisþátta, vatnagróðurs, smádýralífs og fiska. 

Tjörnin er staðsett í miðbæ Reykjavíkur í 2 m h.y.s. og er um 8,7 ha að stærð. Meðaldýpið < 1,0 m. 

Meðalviðstöðutími vatnsins eru 15 dagar og stærð vatnasviðsins er um 3 km2. Tjarnarsvæðið hefur í 

gegn um tíðina orðið fyrir miklum áhrifum af athöfnum mannsins, en á síðustu árum hefur verið 

gripið til aðgerða til að laga ástand svæðisins. 

Sumarið 2015 mældist vatnshiti í tjörnunum á bilinu 10–16,4°C og sjóndýpi mældist sama og 

botndýpi. Rafleiðni mældist á bilinu 356–509 µS/cm og sýrustig (pH) á bilinu 7,6–10,1. Samanborið 

við íslensk ósölt vötn er rafleiðnin í tjörnunum afar há en sýrustigið er sambærilegt. Styrkur 

næringarefna hefur aldrei mælst jafnlágur og nú og falla mæligildi fyrir heildarstyrk fosfórs (P-heild) 

og köfnunarefnis (N-heild) í umhverfismarkaflokk I eða II. Magn blaðgrænu-a mældist 13,4–30,4 µg/l, 

en meðaltal undanfarinna ára hefur verið á bilinu 13,4–44,3 µg/l, sem bendir til nokkurs 

næringarefnaálags. Sýni af þörungum og blágrænubakteríum gefa til kynna ásættanleg vatnsgæði, 

þrátt fyrir að hlutfall afmyndaðra kísilþörunga bendi til þungmálmamengunar. 

Tegundafjölbreytni vatnaplantna var afar lítil, en aðeins þrjár tegundir fundust og voru smánykra 

(Potamogeton berchtoldii) og fjallnykra (P. alpinus) ríkjandi. Gróðurþekja mældist töluverð og hefur 

hún farið vaxandi á undanförnum árum. 

Í mjúkum setbotni fundust 16 tegundir og hópar hryggleysingja og var þéttleikinn 1.646–35.190 

dýr/m2. Algengustu hóparnir voru ánar, vatnaflær, árfætlur og rykmý. Á og við setbotn fundust 14 

tegundir og hópar og var þéttleiki krabbadýra 5.557–39.861 dýr/m2. Af þyrildýrum fundust 12 

tegundir og hópar og var þéttleiki þeirra 62.025–5.650.633 dýr/m2. Í svifsýnum fundust 12 tegundir 

og hópar krabbadýra og var þéttleiki þeirra 0,6 til 267 dýr/10 lítra. Af þyrildýrum fundust 11 tegundir 

og hópar í þéttleikanum 685–10.430 dýr/10 lítra. Í öllum búsvæðum voru fáar tegundir eða hópar 

ríkjandi. 

Alls veiddust 8.787 hornsíli (Gasterosteus aculeatus) í gildrur og var veiði á bilinu 1,3–37,3 fiskar á 

klukkustund sem er mikið. Lengdardreifing síla bendir til þess að allt að þrír stærðarflokkar séu í 

veiðinni, en gildrurnar veiða ekki síli sem eru smærri en 2 cm. Mat á kynþroska bendir til að 

hrygningartími sílanna sé í júní. Meðallengd var á bilinu 2,9–4,7 cm og spannaði 2,0–6,1 cm. Fæða 

sílanna var aðallega rykmýslirfur og -púpur og vatnaflær. Varfærnislegur samanburður við eldri gögn 

bendir til að sílum hafi fjölgað og þau jafnframt stækkað. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru misvísandi þegar kemur að því að meta vistfræðilega ástand 

Tjarnarinnar. Þannig benda þörungagróður og vatnaplöntur til jákvæðrar stöðu, á meðan magn 

blaðgrænu-a, metfjöldi þyrildýra og fábreytt samfélög benda til slakara ástands. Þetta gæti hins vegar 

bent til jákvæðrar framvindu í kjölfar aðgerða til að bæta ástand svæðisins, frá gróðurlausu og 

sveiflukenndu kerfi, og að sú framvinda sé í fullum gangi. 
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Summary 

The present research on pond Reykjavíkurtjörn and two nearby ponds (Reykjavík ponds) was 

requested by the City of Reykjavík’s Department of Environment and Planning and carried out by the 

Natural History Museum of Kópavogur in May and August 2015 and August 2016. The research was 

aimed at chemical and physical properties, macrophytes, aquatic invertebrates and fish. 

The Reykjavík ponds are located in Reykjavík city centre, at 2 m a.s.l., cover roughly 9 ha and have an 

average depth of < 1 m. Average retention time is 15 days and the catchment area is about 3 km2. 

The ponds and the catchment area have been severely affected by anthropogenic impacts, but 

restoration projects have recently been implemented. 

In 2015 water temperature measured 10–16.4°C and secchi depth was always equal to benthic 

depth. Specific conductivity measured 356–509 µS/cm and pH 7.6–10.1. Compared to Icelandic lakes 

in general, specific conductivity is at the top of the range while pH is closer to the average. The 

concentrations of N and P measured lower than in previous researches and indicate mesotrophy. 

Chlorophyll-a measured 13.4–30.4 µg/l but annual average has been 13.4–44.3 µg/l in recent years, 

which indicates eutrophication. Algal and cyanobacterial samples indicate acceptable water quality 

despite occasional blooms, but the proportion of deformed diatom frustules, indicate heavy metal 

pollution. 

Macrophyte diversity is low with only 3 species, dominated by small pondweed (Potamogeton 

berchtoldii) and red pondweed (P. alpinus). The vegetation cover is quite high and has been 

increasing rapidly in recent years, from almost non-vegetated state. 

Regarding the invertebrates, 16 taxa were found in the soft sediment with a density of 1,646–35,190 

individuals/m2. The most abundant groups were oligochaetes, cladocerans, copepods, and 

chironomids. The epifauna included 14 taxa of cladocerans and copepods in the density of 5,557–

39,861 ind./m2 and 12 taxa of rotifers in the density of 62,025–5,650,633 ind./m2. Pelagic samples 

included 12 taxa of cladocerans and copepods in the density of 0.6 til 267 ind./10 litres and 11 taxa of 

rotifers in the density of 685–10,430 ind./10 litres. All habitats were dominated by very few 

species/taxa. 

A total of 8,787 three-spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) were caught in minnow traps, 

with CPUE of 1.3–37.3 fish/hr. which is very high. Length distribution of the sticklebacks suggests 

population of up to 3 cohorts, but the traps do not catch fish smaller than 2 cm. Sexual maturity was 

high in June but not in August. Average length was 2.9–4.7 cm with length span of 2.0–6.1 cm. The 

sticklebacks fed mainly on chironomid larvae/pupae and cladocerans. Tentative comparison with 

previous results, indicate population growth and reveals that the average fish length may also have 

increased. 

This study shows mixed results regarding the ecological status of the ponds. While algal growth and 

macrophytes show positive signs, chlorophyll-a levels and the dominance of a few species in all 

habitats, with record braking number of rotifers, indicate more marginal status. On the other hand, 

this might be expected in a system which seems to be recovering from a non-vegetated and highly 

unstable state. 
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Inngangur 

Í þessari skýrslu er greint frá niðurstöðum úttektar á lífríki Reykjavíkurtjarnar og tveggja tjarna á 

vatnasviði hennar í Vatnsmýrinni. Rannsóknin var unnin af starfsmönnum Náttúrufræðistofu 

Kópavogs í júní og ágúst 2015 og ágúst 2016, að beiðni Snorra Sigurðssonar og Þórólfs Jónssonar hjá 

skrifstofu umhverfisgæða á Umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar. 

Markmið rannsóknarinnar sem hér um ræðir er að afla grunnupplýsinga um samfélög vatnalífvera í 

Reykjavíkurtjörn og tveggja tjarna í Vatnsmýrinni. Niðurstöðurnar geta m.a. nýst sem viðmið í 

framtíðarvöktun á tjörnunum, en einnig til að meta mögulegt umhverfisálag á vatnasviðinu, t.a.m. 

vegna mengunar frá íbúðabyggð og umferðarmannvirkjum. 

Rannsóknir á lífríki Tjarnarinnar og vatnasviði hennar hafa verið töluverðar í gegnum tíðina. Gott 

yfirlit yfir rannsóknir, sögu og náttúru svæðisins fram til 1992 er að finna í bókinni Tjörnin: Saga og 

lífríki sem kom út árið 1992 í tengslum við byggingu ráðhússins við norðvesturhorn Tjarnarninnar 

(Ólafur Karl Nielsen 1992a). Rannsóknirnar hafa einkum beinst að vöktun á fuglalífi (t.d. Ólafur K. 

Nielsen og Jóhann Óli Hilmarsson 2012, 2017), en einnig að fornsögu gróður- og dýraleifa (Árni 

Einarsson og Sesselja Bjarnadóttir 1992), þörungum (Gunnar St. Jónsson o.fl. 1978, Gunnar Ólafsson 

2003), smádýralífi á botni og í svifi (Jón S. Ólafsson og Sesselja G. Sigurðardóttir 2003) og hornsílum 

(Halldóra Skarphéðinsdóttir o.fl. 1991). Ástand og vatnsgæði Tjarnarinnar var metið í samræmi við 

ákvæði í reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns árið 2007 (Hilmar J. Malmquist o.fl. 

2008). Á sama tíma var gerð mengunarálagsgreining á vegum Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur (Svava S. 

Steinarsdóttir 2008). Kortlagning og sýnataka úr regnavatnsútrásum á vatnasviði Vatnsmýrar fór fram 

árið 2013 (Þröstur Ingólfur Víðisson og Kristín Lóa Ólafsdóttir 2013). Í kjölfar mengunarflokkunar 

Tjarnarinnar var ráðist í aðgerðir til að bæta vatnsgæði Tjarnarinnar. Endurheimt votlendis í 

friðlandinu í Vatnsmýri hófst veturinn 2011–2012 í því skyni að bæta búsvæði fugla og 

votlendisplantna (Ólafur K. Nielsen og Jóhann Óli Hilmarsson 2012). Takmarkaðar rannsóknir hafa 

hins vegar farið fram til að meta árangur ofangreindra aðgerða á vatnalífríkið, hvorki í Tjörninni né í 

friðlandinu í Vatnsmýri. Þá eru hafnar framkvæmdir við íbúðabyggð á íþróttasvæði Vals á Hlíðarenda 

sem er staðsett á vatnasviði Vatnsmýrar og Tjarnarinnar og getur þær þar af leiðandi haft áhrif á 

vatnalífríkið. 

Um langt árabil hefur lífríki Tjarnarinnar að mörgu leyti verið ólíkt því sem gengur og gerist í grunnum 

vötnum á Íslandi, sérstaklega að því leyti að lítill sem enginn vatnagróður hefur þrifist í henni. Af 

gömlum ljósmyndum að dæma virðist vatnagróður hafa verið nokkuð útbreiddur í Tjörninni um 

aldamótin 1900 (mynd á bls. 30 í Ólafur Karl Nielsen 1992a). Ekki liggja fyrir haldgóðar upplýsingar 

um hvenær vatnagróður hvarf eða af hvaða orsökum, en sjónum hefur einkum verið beint að 

mengunarálagi á lífríki Tjarnarinnar.  
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Aðferðir 

Rannsóknin miðaði að því að kanna tilvist og þéttleika smádýra, útbreiðslu og magn hornsíla ásamt 

kortlagningu vatnagróðurs og magni svifþörunga (blaðgrænu-a). Tekin voru sýni úr helstu búsvæðum 

smádýra, þ.e. úr svifi, af setyfirborði og úr seti. Hornsíli voru veidd í vírnetsgildrur (e. minnow traps). 

Helstu eðlisþættir voru mældir, þ.e. vatnshiti, sýrustig og rafleiðni, og næringarefni jafnframt mæld í 

vatnssýnum. 

Staðhættir 

Reykjavíkurtjörn, eða Tjörnin, hvílir í Kvosinni í um 2,2 m hæð yfir sjó (1. mynd) (Ólafur Karl Nielsen 

1992b). Hún er sjávarlón að uppruna, en í henni er nú ferskt vatn (Margrét Hallsdóttir 1992, Árni 

Einarsson og Sesselja Bjarnadóttir 1992). Tjörnin er um 8,7 ha að stærð og klofin af Skothúsvegi í tvo 

hluta; Norðurtjörn og Suðurtjörn (1. mynd). Hún er grunn, < 1 m, og dýpi nokkuð jafnt. Vatnasvið 

Tjarnarinnar er um 3 km2 og er fyrst og fremst Vatnsmýrin og vesturhluti Öskjuhlíðar (Ólafur Karl 

Nielsen 1992b). Meginhluti ofanvatns rennur til Tjarnarinnar um skurði og tvær manngerðar tjarnir í 

Vatnsmýrinni, þ.e. Hústjörn (0,3 ha) og Vatnsmýrartjörn (0,4 ha). Tjarnirnar tvær eru grunnar og 

samtengdar með manngerðum síkjum. Þaðan rennur vatnið til norðurs um ræsi undir Hringbraut til 

Tjarnarinnar, en útfall hennar er í norðausturhorni við Iðnó. Meðalársrennsli til Tjarnarinnar er 41 

l/sek., þar af eru ¾ hlutar yfirborðsvatn og ¼ hluti grunnvatn (Ólafur Karl Nielsen 1992b). Vatnsskipti 

Tjarnarinnar taka að jafnaði um 15 daga, þ.e. vatnið endurnýjast í tjörnunum 24 sinnum á ári. 

Vatnsskiptin eru hægust yfir sumarið og taka rúman mánuð, en aðeins 11–13 daga á veturna. 

 

1. mynd. Loftmynd af Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri tekin 4.8.2015. Borgarvefsjá, kort úr LUKR. 

Hústjörn 
Vatnsmýrartjörn 

Suðurtjörn 

Norðurtjörn 

útfall 
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Að Tjörninni liggur gróin íbúðabyggð auk Hljómskálagarðsins. Að Vatnsmýrartjörn og Hústjörn liggur 

friðlandið í Vatnsmýri, Háskólasvæðið og Reykjavíkurflugvöllur með tilheyrandi starfsemi. Samhliða 

fólksfjölgun og þéttbýlismyndun í Reykjavík á undanförnum tveimur öldum hefur Tjörnin og 

vatnasviðið allt orðið fyrir margskonar röskun og álagi. Hið náttúrulega vatnasvið Tjarnarinnar með 

grónu votlendi í Vatnsmýrinni hefur dregist saman og breyst svo um munar. Umhverfið allra næst 

Tjörninni hefur heldur ekki farið varhluta af umsvifum manna í gegnum tíðina. Bökkum tjarnarinnar 

hefur verið umturnað á nær alla kanta með uppfyllingum í tengslum við gatnagerð og húsbyggingar. 

Að framansögðu má ljóst vera að samhliða uppbyggingu Reykjavíkurborgar á síðustu tvöhundruð 

árum hefur hvortveggja gerst, að gengið hefur verulega á vistfræðilega þjónustugetu vatnasviðs 

Reykjavíkurtjarnar og vistkerfi Tjarnarinnar hefur orðið fyrir margvíslegu beinu álagi af völdum 

manna. 

 

Sýnataka, mælingar og meðhöndlun gagna 

Sýnataka og mælingar fóru fram í þremur lotum; 3.–4. júní 2015, 18.–20. ágúst 2015 og 18.–19. ágúst 

2016 (1. tafla). Fyrra árið var útbreiðsla hornsíla könnuð, tekin sýni af smádýrum í svifi og við 

setyfirborð, vatnssýni tekin og vatnagróður kannaður. Seinna árið beindist athyglin að lífverum í 

botnseti, en jafnframt var vatnagróður kannaður aftur á völdum stöðvum og sýnataka af smádýrum 

og hornsílum endurtekin að hluta. Megnið af sýnatökunni fór fram úr litlum slöngubáti 

Náttúrufræðistofu Kópavogs, en sýni af þörungagróðri voru tekin frá tjarnarbökkum. Við tölfræðilega 

úrvinnslu niðurstaðna var notað Microsoft Excel og SigmaPlot 11. 

 

1. tafla. Yfirlit yfir sýnatökur og mælingar í Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri 3.–4. júní, 18.–20. ágúst 2015 og 18.–19. ágúst 

2016. Megnið af sýnatökum og mælingum fóru fram sumarið 2015, aðeins setsýni af botni voru tekin 2016. Sjá staðsetningu 

stöðva á 2. mynd og 3. mynd. 

 

  

Sýnatökur og mælingar júní ágú. júní ágú. júní ágú. júní ágú. júní ágú. júní ágú. júní ágú. júní ágú. júní ágú.

Eðlisþáttamæling x x x x x x x x x x x x

Botndýpi x x x x x x x x x x x x x x x

Sjóndýpi (secchi) x x x x x x x x x x x x

Vatnssýni fyrir efnafræði (1 L) x x x

Vatnssýni fyrir blaðgrænu (1 L)

Svifsýni í vatnsbol (svifhal) (fjöldi sýna) 3 3 3 3 3 3

Trektagildrur á botni, krabbadýr (fjöldi sýna) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hornsílagildrur á botni (fjöldi gildra) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Setsýni af botni (kajak) (fjöldi sýna)

Botngróður, botngerð og dýpi

Þörungagróður

Setsýni eingöngu tekin í ágúst 2016: 7 sýni í Norðurtjörn, 5 sýni í Suðurtjörn og 3 sýni í Hústjörn

Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 5 Stöð 6 Stöð 9Stöð 8Stöð 7

Vatnssýni tekin 1. júní og 14. ágúst 2015

Samtals 76 stöðvar í ágúst 2015 og 21 stöð í ágúst 2016

Safnað á 5 stöðvum í júní og ágúst 2015 og á einni stöð í júlí 2016
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2. mynd. Sýnatökustöðvar í Reykjavíkurtjörn, Vatnsmýrartjörn og Hústjörn árið 2015 og 2016. Sjá nánar í 1. töflu. Kajaksýni 

voru tekin á stöðvum K1–K15. Rauð strik við tjarnarbakka sýna hvar þörungum var safnað og grænn punktur í Norðurtjörn 

sýnir hvar vatnssýni til blaðgrænumælinga eru tekin. Ekki er sami mælikvarði á myndunum. Borgarvefsjá, kort úr LUKR. 

Stöð 5 

Stöð 6 
K14 

K15 

Stöð 2, K2 

Stöð 3 

Stöð 8 Stöð 7 

Stöð 4 

Stöð 1, K1 

K5 
K4 

K3 

K7 K6 

K8 

K9 

K10 

K11 

K12 

Stöð 9 

K13 

100 m 

50 m 
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Eðlis- og efnaþættir 

Eðlisþættir voru mældir á sex stöðvum með fjölþáttamæli af gerðinni YSI Model 63 sem mælir 

vatnshita (0,1°C upplausn, ± 0,1°C mælinákvæmni), sýrustig (pH 0,01, ± 0,1) og rafleiðni (1 µS/cm, ± 

0,5%) (1. tafla). Öll rafleiðnigildi voru leiðrétt fyrir 25°C. Mælingar voru gerðar bæði í júní og ágúst 

2015. 

Rafleiðni mælir heildarstyrk hlaðinna jóna og efnasambanda í vatnslausn og má m.a. nota hana sem 

vísbendingu um lífvænleika í ferskvatni, þ.e. að lífvænleiki aukist með hækkandi leiðni. Rafleiðnin 

getur einnig gefið vísbendingu um efnamengun auk þess sem hún endurspeglar seltu vatns. 

Sjóndýpi í vatninu var mælt með hvítum Secchi diski, 30 cm í þvermál. Sjóndýpi er skráð þegar 

diskurinn hverfur sjónum við að síga niður og aftur þegar hann birtist við að draga hann upp. Náið 

samband er á milli sjóndýpis og magns svifþörunga og annarra sviflægra agna á þann veg að sjóndýpi 

minnkar eftir því sem magn svifagna eykst í vatninu. 

Vatnssýni til greiningar á næringarefnum voru tekin í Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn, eitt sýni í 

hverri tjörn (1. tafla). Sýni voru tekin á um 40 cm dýpi í nýjar 1,0 lítra plastflöskur. Sýnin voru geymd í 

kælikassa í mesta lagi í þrjár klst. þar til þau voru fryst (-20°C) og síðar send til efnagreiningar hjá 

Efnagreiningum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Efnagreiningar voru gerðar á ósíuðum sýnum og 

eftirfarandi breytur voru mældar: heildarmagn fosfórs (P-heild), fosfat (PO4-P), heildarmagn 

köfnunarefnis (N-heild), nítrat (NO3-N), ammóníum (NH4-N), heildarmagn lífræns kolefnis (TOC), kísill 

(Si) og silíkat (SiO2). 

Blaðgrænumælingar og magn þörungagróðurs 

Vatnssýni til mælinga á blaðgrænu voru ekki tekin sérstaklega í þessu verkefni. Þess í stað var notast 

við niðurstöður mælinga sem gerðar voru á svipuðum tíma í tengslum við annað verkefni. Magn 

frumframleiðenda meðal sviflægra þörunga var metið með því að mæla magn blaðgrænu-a 

(chlorophyll-a), en blaðgræna gefur jafnframt vísbendingu um næringarefnaástand í vatninu og 

fæðuframboð fyrir dýrasvif. Vatnssýni til blaðgrænumælinga voru tekin í eins lítra plastflösku frá landi 

við brúna á Skothúsvegi (2. mynd, 1. tafla). Sýnin voru geymd í kælikassa í mesta lagi í þrjár 

klukkustundir. Á rannsóknarstofu voru sýnin síuð í gegnum Whatman GF/C síupappír (Cat no. 1822 

047), hann vafinn í álpappír og geymdur í frysti þar til mælingar fóru fram. Til að leysa blaðgrænuna 

úr sýninu var síupappírinn lagður í 96% etanól og hafður í myrkri í kæliskáp í 24 klst. Blaðgræna-a var 

mæld við bylgjulengdina 665 nm með ljósgleypnimæli (HACH, DR 5000) á Veiðimálastofnun. 

Heildarmagn blaðgrænu-a (blaðgræna-a, µg/l) var reiknað samkvæmt jöfnunni: 

Blaðgræna-a (µg/l) = (Abs.(665–750nm)*L*103)/83,4*V 

þar sem Abs. (665–750 nm) er ljósgleypni við 665 nm að frádreginni ljósgleypni við 750 nm, L er 

rúmmál (ml) leysnivökva (etanóls) á síupappír, 83,4 er ljósgleypnistuðull fyrir etanól og V er rúmmál 

(l) sýnisins sem síað var (sjá Søndergaard og Riemann 1979, bls. 171). 

Lýsingu á sýnatökuaðferðum og úrvinnslu sýna af þörungagróðri sem safnað var sumarið 2015 er að 

finna í III. viðauka. Sumarið 2016 var áberandi þörungablómi skoðaður sérstaklega í Norðurtjörn (IV. 

viðauki). 
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Vatnagróður 

Í ágúst 2015 var tegundasamsetning og útbreiðsla vatnagróðurs metin á níu sniðum í tjörnunum 

fjórum (3. mynd). Stöðvar voru samtals 76 og skipust þannig: 33 stöðvar á fjórum sniðum í 

Norðurtjörn, 19 stöðvar á tveimur sniðum í Suðurtjörn, 11 stöðvar á einu sniði í Vatnsmýrartjörn og 

13 stöðvar á tveimur sniðum í Hústjörn. Á hverri stöð var um 2 m2 svæði á botni skimað og 

heildarþekja (%) og tegundasamsetning gróðurs metin. Vægi hverrar tegundar var metið á skalanum 

1–5 (1 = fágæt, 2 = sjaldgæf, 3 = algeng, 4 = mjög algeng og 5 = ríkjandi). Skalinn er hálf-magnbundinn 

(e. semi-quantitative) og samþættir vaxtarform og hlutdeild tegundar. Einnig var botndýpi mælt og 

botngerð metin og flokkuð eftir grófleika (leðja, sandur, möl og grjót). Eftir atvikum voru sýni tekin af 

plöntum til nánari tegundagreiningar á rannsóknarstofu og var hrífa notuð til að taka sýnin. Sumarið 

2016 var útbreiðsla vatnagróðurs könnuð aftur á völdum stöðvum í Norðurtjörn (11 stöðvar), 

Suðurtjörn (7 stöðvar) og Hústjörn (3 stöðvar). 

Smádýralíf 

Sýnataka af smádýrum beindist að þrenns konar búsvæðum og var notast við aðferðir sem best eru 

taldar henta fyrir hvert þeirra. Á rannsóknarstofu voru dýrasýnin greind undir víðsjá (allt að 90-föld 

stækkun) til tegunda eða tegundahópa eftir því sem við var komið og fjöldi einstaklinga hverrar 

tegundar eða tegundahóps talinn. Í nokkrum tilfellum voru dýr skoðuð undir smásjá við allt að 400-

falda stækkun. Þéttleiki dýra var reiknaður sem fjöldi á flatar- eða rúmmálseiningu eftir gerð sýnis. 

Mjúkur setbotn – kajaksýni 

Smádýrum sem hafast við ofan í botnleðju var safnað með svokölluðu kajakröri, sem nær í kjarna úr 

efsta setlagi botnsins. Sýnatökuflötur kajakrörsins er 21 cm2. Þessi sýnataka fór aðeins fram árið 2016 

(1. tafla). Sýnatökusvæðinu var skipt í þrennt og var sýnatökunni dreift um hvert þeirra. Í Norðurtjörn 

voru tekin sjö sýni, fimm sýni í Suðurtjörn og þrjú sýni í Hústjörn (2. mynd). Innihald kajaksýnanna var 

síað í gegnum sigti með 250 µm möskvastærð og það sem eftir sat var hirt og varðveitt í 80% etanóli 

til síðari athugunar á rannsóknarstofu. Í sýnunum var mikið af gróðurleifum sem torveldaði greiningu 

lífvera. Brugðið var á það ráð að lita sýnin með litarefninu rose bengal sem eingöngu litar dýravefi og 

auðveldaði það greininguna til muna. 

Mjúkur setbotn – gildrusýni 

Trektagildrur voru notaðar til að safna smádýrum sem hafast við á botni og við hann. Trektagildra 

samanstendur af málmgrind þar sem komið er fyrir tíu plastkrukkum með áföstum lokum með 

plasttrektum. Áður en gildrunni er slakað á botninn eru krukkurnar fylltar með síuðu vatni af staðnum 

(45 μm sigti) (4. mynd). Gildran er látin síga til botns þannig að trektaopin snúi niður. Fætur 

gildrunnar koma í veg fyrir að trektarnar snerti botninn og eru trektaopin 3–5 cm frá botni. 

Heildarflatarmál trekta, þ.e. söfnunarflötur hverrar gildru er 790 cm2. 

Þremur trektagildrum var komið fyrir í Norðurtjörn (stöðvar 1–3), einni í Suðurtjörn (stöð 4) og sitt 

hvorri gildrunni í Vatnsmýrartjörn (stöð 5) og Hústjörn (stöð 6), alls sex gildrur, og þær látnar liggja í 

um 24 klst. (2. mynd, 1. tafla). Þá voru gildrurnar teknar upp og vatnið úr krukkunum síað í gegnum 

sigti með 45 µm möskvastærð. Dýrum úr öllum krukkum í hverri gildru fyrir sig var slengt saman í eitt 

sýni sem síðan var skolað úr sigtinu ofan í sýnaflösku og varðveitt í 0,1% kalíumjoðlausn (Lugol) til 

síðari athugunar á rannsóknarstofu. Sýnum var safnað í báðum sýnatökulotum árið 2015. 
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3. mynd. Vatnagróður var kannaður á sniðum í Reykjavíkurtjörn, Vatnsmýrartjörn og Hústjörn í ágúst 2015. Stöðvar á 

sniðum eru sýndar með bláum punktum. Sjá nánar í I. viðauka. Ekki er sami mælikvarði á myndunum. Borgarvefsjá, kort úr 

LUKR. 

Langsnið 

Þversnið 1 

Þversnið 2 

Þversnið 3 

Snið 1 

Snið 2 

Snið 1 

Langsnið 

Snið 2 

50 m 

100 m 
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Vatnsbolur – svifsýni 

Svifdýrum og svifþörungum var safnað í báðum sýnatökulotum árið 2015 á þremur stöðvum; stöð 3 í 

Norðurtjörn, stöð 4 í Suðurtjörn og stöð 6 í Hústjörn (2. mynd, 1. tafla). Sýnin voru tekin með svifháfi 

með 125 µm möskvastærð. Tekin voru þrjú svifhöl á hverri stöð fyrir sig, ýmist lóðrétt eða lárétt eftir 

aðstæðum og var lengd hvers hals 0,5–2 m. Sýni voru skoluð úr svifháfnum í sýnaflöskur og varðveitt í 

0,1% kalíumjoðlausn (Lugol) til síðari athugunar á rannsóknarstofu. 

 

 

4. mynd. Starfsmenn Náttúrufræðistofu undirbúa trektagildru fyrir lögn á stöð 2 í Norðurtjörn í ágúst 2015. 

 

Fiskar 

Í þessari rannsókn var eingöngu lagt fyrir hornsíli. Ekki er talið að laxfiska sé að finna á svæðinu og 

ekki var kannað hvort ál er þar að finna. Hornsíli voru veidd í vírnetsgildrur (e. minnow traps) sem eru 

40 cm á lengd, 20 cm í þvermál og með 3,2 mm möskvastærð. Hornsíli voru veidd í báðum 

sýnatökulotum árið 2015, á sex stöðvum í júní og níu stöðvum í ágúst (2. mynd, 1. tafla). Tvær gildrur 

voru lagðar saman á hverri stöð og gildrurnar látnar liggja yfir nótt í u.þ.b. sólarhring. Hornsíli voru 

talin úr hverri gildru fyrir sig og var aflinn úr annarri gildrunni ýmist hirtur í heild sinni eða tekið 

hlutsýni ef afli var mikill. Hornsílin voru varðveitt í 80% etanóli til síðari athugunar á rannsóknarstofu. 

Veiðni gildranna, þ.e. afli á tímaeiningu, var reiknaður í fjölda veiddra hornsíla á klukkustund. 

Lengd hornsíla var mæld frá snoppu í sporðsýlingu (klauflengd) að næsta 1 mm. Þá voru sílin vegin 

(votvigt), að hluta til með mælinákvæmni upp á 0,1 g og að hluta upp á 0,001 g. Tekið var úrtak úr 

aflanum eftir stærðardreifingu, fiskarnir kyngreindir og kynþroskastig metið gróflega 

(kynþroska/ókynþroska). Fæða fiskanna var athuguð með greiningu á magainnihaldi. Innihaldi maga 

var komið fyrir á kvarðaðri skál og tegundir og tegundahópar ákvarðaðir og taldir. Magafylli var metin 

með sjónmati og gefin stig frá 0 til 3 (0 = tómur magi, 1 = magi með vott af fæðu, 2 = hálffullur magi 

og 3 = troðfullur magi). Til stóð að meta sníkjudýrabyrði af völdum bandormsins Schistocephalus 

solidus, en hans varð ekki vart í þeim sílum sem krufin voru. Teknar voru kvarnir úr nokkrum 

hornsílum til að meta aldur fiskanna, en illgerlegt reyndist að lesa kvarnirnar og var kvarnatöku því 

hætt. 

© Náttúrufræðistofa Kópavogs 
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Niðurstöður og umræður 

Eðlis- og efnaþættir 

Vatnshiti í tjörnunum mældist á bilinu 10,0–16,4°C í júní og 12,1–13,2°C í ágúst 2015 og var hitinn ívið 

hærri á stöðvum 5 og 6 í tjörnunum í Vatnsmýrinni en á stöðvum 1–4 í Tjörninni (2. tafla). Þessi 

munur er ekki greinanlegur í ágúst 2016, en þá mældist vatnshitinn á bilinu 14,5–15,3°C. Vatnshiti í 

Norðurtjörn á árunum 2008–2015 mældist í byrjun júní og um miðjan ágúst að meðaltali 13,5°C 

(vöktun stöðuvatna á höfuðborgarsvæðinu, óbirt gögn Náttúrufræðistofu Kópavogs) sem er svipað og 

mælist nú. Til samanburðar má nefna að vatnshiti í Bakkatjörn á Seltjarnarnesi og Rauðavatni hefur 

mælst 12–13°C í júní og ágúst yfir sama tímabil. 

2. tafla. Niðurstöður mælinga á eðlisþáttum og vatnsdýpi í Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri árið 2015 og 2016. Rafleiðni er 

leiðrétt fyrir 25°C. Stöðvar 1–3 eru í Norðurtjörn, stöð 4 í Suðurtjörn, stöð 5 í Vatnsmýrartjörn og stöð 6 í Hústjörn. Sjá 

staðsetningu stöðva á 2. mynd. 

 

Rafleiðni í tjörnunum mældist á bilinu 440–571 µS/cm í júní 2015 og á bilinu 356–509 µS/cm í ágúst 

2015 (2. tafla). Leiðnin var nokkru lægri á stöðvum 5 og 6 í tjörnunum í Vatnsmýrinni en á stöðvum 1–

4 í Tjörninni. Þessi munur er ekki greinanlegur í ágúst 2016, en hins vegar mældist leiðnin í það skipti 

verulega lægri en árið áður, eða á bilinu 351–419 µS/cm. Rafleiðni í tjörnunum er afar há miðað við 

það sem mælst hefur í 24 grunnum flatlendisvötnum á Íslandi án seltuáhrifa, eða að meðaltali 134 

µS/cm (5. mynd) (Marianne Jensdóttir Fjeld o.fl. 2016). Jafnframt er rafleiðnin há miðað við það sem 

almennt hefur mælst í stöðuvötnum á Íslandi, en algengt er að rafleiðni sé 60–100 µS/cm (gögn úr 

gagnagrunni Yfirlitskönnunar á lífríki íslenskra stöðuvatna, að hluta birt í Hilmar J. Malmquist o.fl. 

2010). Ef eingöngu er litið til rafleiðni í Norður- og Suðurtjörn fyrir árin 2008–2015 kemur í ljós að 

rafleiðni í byrjun júní var að meðaltal 593 µS/cm og um miðjan ágúst að meðaltali 561 µS/cm (vöktun 

stöðuvatna á höfuðborgarsvæðinu, óbirt gögn Náttúrufræðistofu Kópavogs) sem eru hærri gildi en 

sumarið 2015 eða 552 µS/cm í júní og 489 µS/cm í ágúst. Þar eð seltu gætir ekki í Reykjavíkurtjörn 

Sýrustig Vatnshiti Rafeiðni Selta Vatnsdýpi

Dags Tími Stöð pH  °C µS/cm ‰ m

3.6.2015 10:45 1 7,57 10,0 570,8 0,3 0,6

12:48 2 8,05 11,8 548,5 0,3 0,7

13:03 3 8,32 11,4 571,4 0,3 0,8

13:26 4 8,61 12,2 515,7 0,3 0,5

14:53 5 8,86 16,4 451,9 0,2 0,3

15:15 6 8,93 13,8 440,3 0,2 1,1

18.8.2015 11:05 1 8,28 12,1 505,0 0,2 0,6

11:25 2 8,17 12,4 505,6 0,2 0,7

11:50 3 8,26 12,1 508,6 0,2 0,8

12:55 4 8,40 12,4 435,0 0,2 0,5

14:30 5 7,74 13,0 371,2 0,2 0,3

15:10 6 8,93 13,2 356,3 0,2 1,1

Meðaltal 8,34 12,6 481,7

Staðalfrávik 0,4 1,5 71,5

Lágmark 7,57 10,0 356,3

Hámark 8,93 16,4 571,4

18.8.2016 15:40 1 10,11 15,0 351,4 0,6

15:22 3 10,02 14,5 393,3 0,8

15:00 4 9,21 14,5 418,7 0,5

14:15 6 9,25 15,3 364,5 1,1
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gefa niðurstöðurnar til kynna að styrkur uppleystra efna sé hár og má því ætla að um nokkra 

efnamengun geti verið að ræða í vatninu. 

 

5. mynd. Rafleiðni í Reykjavíkurtjörn árið 2015 (520 µS/cm, rauð súla) í samanburði við rafleiðni í 72 stöðuvötnum á Íslandi 

(gögn úr gagnagrunni Yfirlitskönnunar á lífríki íslenskra vatna, að hluta birt í Hilmar J. Malmquist o.fl. 2010). Gul súla sýnir 

meðaltal rafleiðni í 24 flatlendisvötnum, 134 µS/cm (Marianne Jensdóttir Fjeld o.fl. 2016). Rafleiðni er raðað eftir hækkandi 

gildum. Ísölt vötn og jökulvötn eru ekki með í úrtakinu. 

 

6. mynd. Sýrustig (pH) í Reykjavíkurtjörn árið 2015 (pH 8,2, rauð súla) í samanburði við sýrustig í 71 stöðuvatni á Íslandi 

(gögn úr gagnagrunni Yfirlitskönnunar á lífríki íslenskra vatna, að hluta birt í Hilmar J. Malmquist o.fl. 2010). Gul súla sýnir 

meðaltal sýrustigs í 24 flatlendisvötnum, pH 8,9 (Marianne Jensdóttir Fjeld o.fl. 2016). Sýrustigi er raðað eftir hækkandi 

gildum. 

Sýrustig í tjörnunum mældist á bilinu pH 7,6–8,9 í júní 2015 og fór stighækkandi frá stöð 1 til stöðvar 

6, þ.e. frá útfalli Norðurtjarnar og upp í Vatnsmýri. Í ágúst sama ár mældist pH á bilinu 7,7–8,9, en þá 

var ekki að sjá að samhengi væri milli stöðva og sýrustigs eins og í júní (2. tafla). Í ágúst 2016 mældist 

sýrustig nokkru hærra eða pH 9,2–10,1. Þetta sýrustig er svipað því sem mældist í júní og júlí 1978 

(Gunnar St. Jónsson o.fl. 1978). Sýrustig á þessu bili er nokkuð algengt í vötnum á Íslandi (6. mynd) og 

jafnframt svipað og í sambærilegum vötnum á höfuðborgarsvæðinu, t.d. í Rauðvatni og Bakkatjörn, 
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þótt sýrustig í Bakkatjörn sé ívið hærra en í Tjörninni (gögn úr gagnagrunni Yfirlitskönnunar á lífríki 

íslenskra stöðuvatna, að hluta birt í Hilmar J. Malmquist o.fl. 2010, Marianne Jensdóttir Fjeld o.fl. 

2016, vöktun stöðuvatna á höfuðborgarsvæðinu, óbirt gögn Náttúrufræðistofu Kópavogs). 

Styrkur næringarefna í tjörnunum í ágúst 2015 mældist töluvert lægri en í fyrri rannsóknum og hefur 

hann aldrei mælst jafnlágur (3. tafla). Ekki var afgerandi munur í styrk næringarefna og lífræns 

kolefnis (TOC) í tjörnunum þremur, þótt mæligildi hafi verið ívið lægri í Hústjörn en í Norður- og 

Suðurtjörn. Samkvæmt reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns (Umhverfisstofnun 

2004) falla mæligildi fyrir heildarstyrk fosfórs (P-heild) og köfnunarefnis (N-heild) í 

umhverfismarkaflokk I eða II, og heildarstyrkur lífræns kolefnis (TOC) í flokk III. Í flestum tilvikum falla 

mæligildin nú í lægri umhverfismarkaflokk en árið 2007 þegar sambærilega mælingar voru gerðar 

(Hilmar J. Malmquist o.fl. 2008). Ennfremur eru mæligildi breytanna nú í öllum tilvikum lægri en 

lægsta gildi sem mældist árið 2007. Ef litið er til enn eldri rannsókna var Tjörnin flokkuð sem 

næringarauðug (e. eutrophic) sem samsvarar umhverfismarkaflokki III–IV í framangreindri reglugerð 

(Gunnar St. Jónsson o.fl. 1978, Gunnar Ólafsson 2003). 

3. tafla. Styrkur næringarefna í Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn 18. ágúst 2015. Til samanburðar eru mælingar frá 29. 

ágúst 2007, ásamt hæsta og lægsta gildi mælinga sama ár (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2008). Neðst í töflunni eru 

umhverfismörk (um.) fyrir næringarefni og lífræn efni í vatni skv. reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns 

(Umhverfisstofnun 2004). 

 

 

Niðurstöður efnamælinganna benda jafnframt til þess að breyting hafi orðið á hlutfalli köfnunarefnis 

og fosfórs (N:P) á þann veg að hlutfall fosfórs hafi lækkað, sérstaklega í Norðurtjörn (3. tafla). Þó 

verður að slá þann varnagla að einungis er um að ræða stakar mælingar í tjörnunum þremur í ágúst 

2015 sem gætu verið óvenjulega lágar. Sé það raunin að magn og hlutfall fosfórs og köfnunarefnis í 

vatnsmassa Tjarnarinnar hafi breyst með þessum hætti, hver svo sem orsökin er, er líklegt að fosfór 

sé nú að nálgast það að verða takmarkandi næringarefni fyrir vöxt þörunga, sé hann ekki þegar 

orðinn það. Fosfórskortur takmarkar vöxt bæði þörunga og blágrænubaktería og minnkar jafnframt 

líkur á blóma líkt og komið hefur upp reglulega í Tjörninni sl. 30 ár (IV. viðauki). 

PO4-P NH4-N NO3-N SiO2 N:P

18. ágúst 2015 µg/l um. µg/l µg/l um. µg/l µg/l mg/l mg/l um.

Norðurtjörn 21 II 7 430 II 4 1,6 20,4 5,36 III 20

Suðurtjörn 26 II 13 347 II 40 1,0 30,3 4,19 III 13

Hústjörn 18 I 2 278 I 14 11 36,9 4,23 III 15

29. ágúst 2007

Norðurtjörn 181 V 74 1075 III 40 12,8 V 6

  lægsta og hæsta gildi 2007 76-181 III–V 37-74 810-1.425 III 19-594 5,6-12,8 III–V

Suðurtjörn 86 III 31 725 II 20 8,0 IV 8

  lægsta og hæsta gildi 2007 66-191 III–V 31-118 695-1.400 II–III 18-580 5,5-12,6 III–V

Vatnsmýrartjörn 105 IV 58 610 II 49 5,9 III 6

  lægsta og hæsta gildi 2007 40-105 III–IV 23-58 610-1.400 II–III 49-424 5,5-7,5 III–IV

Umhverfismörk (um.) P-heild PO4-P N-heild NH3-N TOC

µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l

I  næringarfátækt (oligotrophy) <20 <10 <300 <10 <1,5

II  lágt næringarefnagildi (oligo-/mesotrophy) 20-40 10-20 300-750 10-25 1,5-3

III  næringarefnaríkt (meso-/eutrophy) 40-90 20-50 750-1.500 25-100 3-6

IV  næringarefnaauðugt (eutrophy) 90-150 50-100 1.500-2.500 100-250 6-10

V  ofauðugt (hypertrophy) >150 >100 >2.500 >250 >10

TOCP-heild N-heild



 Lífríki Tjarnarinnar sumarið 2015 og 2016 

12 
 

Ástæða lægri næringarefnastyrks í tjarnarvatninu nú getur annars vegar verið sú að minna berst til 

tjarnarinnar af köfnunarefni og fosfór, t.d. eftir skólplögnum, en komist hefur verið fyrir skólplosun út 

í Tjörnina úr Þingholtum og Vatnsmýri. Hins vegar getur hinn nýtilkomni gróður gert það að verkum 

að set rótist síður upp vegna vinds og ölduhreyfinga og þar með verði minni losun næringarefna sem 

bundin eru í seti út í vatnsmassann. Slík stilling vatnsmassa gagnvart vindi er einmitt það sem sóst er 

eftir þegar reynt er að styðja við vöxt vatnaplantna í röskuðum vatnakerfum (t.d. Gulati o.fl. 2008). 

Vert er að leggja áherslu á að fylgst verði með styrk næringarefna í vatnsmassa og jafnframt að 

takmarka eins og kostur er innstreymi fosfórs til tjarnarinnar. 

Styrkur næringarefna í Reykjavíkurtjörn og Hústjörn var álíka og í Rauðavatni sem er gróðurmikið 

vatn (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2006), en töluvert lægri en í Bakkatjörn sem er gróðurlaus og undir 

miklu næringarefnaálagi frá fuglum (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2009).  

Meðaldýpi í tjörnunum fjórum var á bilinu 0,3 til 0,9 m (4. tafla). Vatnsdýpi í Norðurtjörn, Suðurtjörn 

og Hústjörn er svipað og fyrir 40 árum eða 1979 þegar dýpi var mælt á 59 stöðvum (Ólafur Karl 

Nielsen 1991). Núna var dýpi mælt á 85 stöðvum, þ.e. á stöðvum þar sem vatnagróður var kannaður 

og á stöðvum 1–9. Hins vegar er dýpi Vatnsmýrartjarnar töluvert minna en áður eða um 0,3 m og 

stafar grynnkunin af framkvæmdum í friðlandinu. 

4. tafla. Meðaldýpi í Reykjavíkurtjörn, Vatnsmýrartjörn og Hústjörn mælt sumarið 2015. 

 

Sjóndýpi var það sama og botndýpi á öllum stöðvum. Vegna gruggs var þó nauðsynlegt að nota Secchi 

disk við mælingarnar þar eð erfitt var að greina dökkan botninn. 

 

Blaðgrænumælingar og magn þörungagróðurs 

Blaðgrænumælingar 

Náttúrufræðistofa Kópavogs hefur mælt blaðgrænu í Tjörninni mánaðarlega frá apríl 2008. Magn 

blaðgrænu-a mældist 13,4 µg/l þann 1. júní 2015 og 30,4 µg/l þ. 14. ágúst sama ár og var ársmeðaltal 

2015 13,4 µg/l. Það telst lágt í samanburði við önnur ár, en ársmeðaltal blaðgrænu-a hefur verið á 

bilinu 13,4–44,3 µg/l í þau níu ár sem mælingar Náttúrufræðistofu Kópavogs hafa staðið yfir (5. tafla). 

Tjörnin hefur því lengst af verið í flokki II eða flokki III þegar kemur að umhverfismörkum fyrir 

blaðgrænu-a (Umhverfisstofnun 2004), þótt einstakar mælingar hafi verið hærri eða lægri. Til 

samanburðar eru blaðgrænumælingar sem gerðar voru í júní og júlí 1978 heldur hærri en mælst 

hefur undanfarin ár, eða á bilinu 19,3–42,8 µg/l og að meðaltali 35,5 µg/l (Gunnar St. Jónsson o.fl. 

1978). Samkvæmt þeim mælingum var Tjörnin í umhverfismarkaflokki III og IV árið 1978. 

  

Meðaldýpi Spönn Fjöldi mælinga

m m

Norðurtjörn 0,7 0,5–0,9 38

Suðurtjörn 0,5 0,35–0,60 21

Vatnsmýrartjörn 0,3 0,20–0,35 12

Hústjörn 0,9 0,25–1,1 14
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5. tafla. Magn blaðgrænu-a (µg/l) í Norðurtjörn árin 2008–2016. Ársmeðaltal er byggt á mánaðarlegum mælingum (vöktun 

stöðuvatna á höfuðborgarsvæðinu, óbirt gögn Náttúrufræðistofu Kópavogs). Árið 2008 vantar mælingar á blaðgrænu fyrstu 

þrjá mánuði ársins. Neðst í töflunni eru umhverfismörk (um.) fyrir blaðgrænu í vatni skv. reglugerð nr. 796/1999 um varnir 

gegn mengun vatns (Umhverfisstofnun 2004). 

 

Þegar mánaðarmeðaltöl blaðgrænu-a eru skoðuð yfir tímabilið 2008–2016 kemur í ljós að magn 

blaðgrænu hefur alltaf sveiflast (7. mynd). Sveiflur voru óreglulegar til 2012, en reglulegar frá þeim 

tíma. Frá 2012 kemur fram vetrarlágmark, lítill vortoppur (apríl) og greinilegur hausttoppur (ágú.–

okt.), en slíkar reglulegar sveiflur má iðulega sjá í náttúrulegum vistkerfum. 

 

7. mynd. Magn blaðgrænu-a (µg/l) í Tjörninni; mánaðarmeðaltöl fyrir árin 2008–2016 (vöktun stöðuvatna á 

höfuðborgarsvæðinu, óbirt gögn Náttúrufræðistofu Kópavogs). 

 

Ár Ársmeðaltal Staðalfrávik Miðgildi Fjöldi mánaða

2008 44,3 53,8 23,1 9

2009 14,5 6,1 14,8 12

2010 14,5 8,6 17,4 9

2011 24,1 15,3 21,5 10

2012 13,7 16,4 7,5 11

2013 19,7 15,3 13,2 11

2014 21,5 17,2 17,1 12

2015 13,4 13,0 11,0 12

2016 20,2 14,5 14,6 10

Umhverfis- Blaðgræna

mörk (um.) µg/l

I <8 Næringarfátækt (oligotrophy)

II 8-15 Lágt næringarefnagildi (oligo-/mesotrophy)

III 15-30 Næringarefnaríkt (meso-/eutrophy)

IV 30-45 Næringarefnaauðugt (eutrophy)

V >45 Ofauðugt (hypertrophy)
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Magn þörungagróðurs 

Samtals 77 tegundir þörunga voru greindar úr sýnum sem tekin voru sumarið 2015 í Norðurtjörn, 

Suðurtjörn, Hústjörn og Vatnsmýrartjörn; þ.e. 58 tegundir kísilþörunga og 19 tegundir/ættkvíslir 

blágrænubaktería og grænþörunga (6. og 7. tafla, III. og IV. viðauki). 

Hvað snertir blágrænubakteríur og grænþörunga eru niðurstöður mjög svipaðar niðurstöðum 

rannsóknar sem gerð var árið 1978 (Gunnar St. Jónsson o.fl. 1978). Nefna má að ættkvíslirnar 

Oscillatoria, Draparnaldia, Cladophora, Closterium og Euglena eru í Tjörninni nú eins og þá. 

Þörungagróðurinn samanstendur af tegundum sem einkenna bæði ómengað vatn (Draparnaldia) og 

næringarauðugt vatn (Cladophora). Hugsanlega kunna vatnsgæðin að sveiflast milli þessa ástands. 

Þörungablóminn sem var áberandi í Norðurtjörn sumarið 2016 einkenndist af blágrænubakteríunni 

Anabaena flos-aquae (Lyng.) Breb., en tegundin fannst ekki í sýnum sem tekin voru sumarið 2015. 

Uppreiknað voru um 19 milljón keðjur í lítra í sýni sem tekið var af Anabaena í Norðurtjörn þann 

28.7.2016 eða um 790 milljón frumur í lítra. Samkvæmt Alþjóða Heilbrigðismálastofnuninni (WHO 

2003) eru nokkrar líkur á heilsuspillandi aðstæðum (e. moderate probability of adverse health 

effects) við 100.000 blábakteríufrumur í lítra og 50 µg/l blaðgrænu-a. Samkvæmt sömu heimild eru 

líkur á heilsuspillandi aðstæðum miklar (e. high probability of adverse health effects) við meira en 

10.000.000 frumur og 5000 µg/l blaðgrænu-a. Þess ber að gæta að sýnið var tekið í yfirborðinu í 

grænni skán af Anabaena sem flotið hafði upp og rekið undan vindi að tjarnarbakkanum. Tegundin 

hefur lofthylki sem auðveldar flot og hún getur því safnast fyrir í miklu magni í og við yfirborðið. Því er 

ljóst að sýnið var tekið í hámarksþéttleika og tæpast lýsandi fyrir ástand tjarnarinnar í heild. Þetta 

dæmi sýnir nauðsyn þess að hanna eftirlitsáætlun sem miðar að því að taka sýni til slíkra mælinga á 

mismunandi dýpi og á fleiri stöðum í Tjörninni. 

Til viðbótar við Anabaena flos-aquae bættust eftirfarandi tegundir við tegundalistann frá 2015; 

Monoraphidium arcuatum, M. irregulare, Scenedesmus tegund, Actinastrum hantzschii, Cryptomonas 

tegund og Nitzschia acicularis. Þetta sýnir að við reglulega skoðun á þörungategundum tjarnanna 

gætu upplýsingar um þörungasamfélög þeirra styrktst verulega. 

Kísilþörungaflóran er fjölbreytt og samanstendur af tegundum sem einkenna næringarefnaauðug 

vötn (8. mynd). Hlutfall kísilþörunga sem einkenna næringarefnaauðugt vatn (e. eutrophic) er hærra í 

Norðurtjörn (71,2%) og Suðurtjörn (75,1%), en í Hústjörn (31,3%). 

  



 Lífríki Tjarnarinnar sumarið 2015 og 2016 

15 
 

Næringarástandsflokkur Norðurtjörn Suðurtjörn Hústjörn 

 

 
Hlutfall kísilþörunga eftir næringarástandsflokkum (%) 

 
8. mynd. Næringarástandsflokkun byggð á samfélagsgerð kísilþörunga í Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn sumarið 2015. 

Næringarástandsflokkar eru frá næringarfátæku vatni (oligotrophic) yfir í næringarefnaauðugt vatn (eutrophic) og ofauðugt 

vatn (hypereutrophic). Myndin er gerð í forritinu og gagnabankanum OMNIDIA 6.0.3, útreikningar eru byggðir á van Dam 

o.fl. 1994. 

Þegar vistfræðilegt ástand tjarnanna er metið út frá tegundasamsetningu kísilþörungasamfélaga, 

næmni tegunda fyrir mengun og svokölluðum IPS vísi (e. specific pollution sensitivity index, sjá nánar 

í III. viðauka) kom í ljós að vistfræðilegt ástand er gott í Norðurtjörn (IPS = 12,8) og Suðurtjörn (IPS = 

13,0) og mjög gott í Hústjörn (IPS = 14,5). Matsaðferðin byggir á erlendum viðmiðum og tillögum 

starfshóps um vistfræðilegt mat á ástandi vatnshlota (Gunnar Steinn Jónsson o.fl. 2014). Aðferðin 

sem aðallega er notuð til að meta vistfræðilegt ástand í ám hefur verið prófuð hér á landi og virðist 

henta vel til að meta áhrif af álagi í nágrenni við þéttbýl svæði og til eftirlits með losun (Gunnar 

Steinn Jónsson 2015). 

Afmyndaðar kísilskeljar voru áberandi, en slík afmyndun er talin einkenni mengunar af völdum 

þungmálma eða skordýraeiturs (Gunnar Steinn Jónsson o.fl. 2014). Hlutfall afmyndaðra kísilþörunga 

var 2,6% í Norðurtjörn, 1,6% í Suðurtjörn og 1% í Hústjörn. Hér á landi eru ekki til upplýsingar um 

hlutfall afmyndaðra tegunda við náttúrulegar aðstæður, en í Svíþjóð er miðað við að ef hlutfall 

afmyndaðra kísilþörunga fer yfir 1% megi búast við að þungmálmamengunar gæti. 

6. tafla. Algengustu tegundir kísilþörunga í Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn sumarið 2015. Tölugildi eru hlutfallslegur 

fjöldi í sýni: I = ≤ 1%, II = 1–5%, III = 5–10%, IV = ≥ 10%. Í III. viðauka er að finna heildarlista yfir tegundir kísilþörunga sem 

fundust í tjörnunum sumarið 2015. 

  

Norðurtjörn Suðurtjörn Hústjörn

Achnanthidium minutissimum I III IV

Amphora pediculus IV I

Diatoma tenuis II IV III

Fragilaria capucina var. vaucheriae II IV IV

Nitzschia inconspicua IV II I

Rhoicosphenia abbreviata IV II I

Staurosira venter IV II IV

Heildarfjöldi greindra tegunda 38 46 36
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7. tafla. Blágrænubakteríur og grænþörungar í Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri sumarið 2015. Tölugildi: 0 = fannst ekki í 

sýnum, 1 = sjaldgæf í sýnum, 2 = algeng. Blágrænubakterían Anabaena flos-aquae fannst aðeins sumarið 2016 og var um 

skammvinnan blóma í Norðurtjörn að ræða (+). Blóma varð ekki vart í öðrum tjörnum (–). 

 

 

Vatnagróður 

Botngerð í Norðurtjörn og Suðurtjörn einkenndist af mjúku og dökku vatnaseti og varð vart við 

brennisteinslykt þegar kajaksýni voru tekin úr setbotni. Næst bökkum tjarnanna var botninn harður 

og grýttur og var gróðurjaðarinn um 2–5 m frá bakka. Á botni Hústjarnar var sömuleiðis dökkt 

vatnaset, en undir því mór. Botn Vatnsmýrartjarnar einkenndist af dökku, mjúku seti með töluverðu 

af gróðurleifum. 

Vatnagróður var þó nokkur og útbreiddur í þremur tjörnum af fjórum í ágúst 2015, þ.e. Norðurtjörn, 

Suðurtjörn og Hústjörn (8. tafla, I. viðauki). Þekja vatnagróðurs á hverri stöð var hvað mest í Hústjörn, 

meðalþekja 74% (spönn 10–95%, n = 12) og aðeins ein gróðurlaus stöð. Í Norðurtjörn var meðalþekja 

um 47% (spönn 5–90%, n = 20) og um þriðjungur stöðva gróðurlaus (13). Vatnagróður í Suðurtjörn 

var heldur minni, meðalþekja um 34% (spönn 10–80%, n = 9) og um helmingur stöðva gróðurlaus 

(10). Enginn vatnagróður fannst á 11 stöðvum í Vatnsmýrartjörn. Í ágúst 2016 reyndist vatnagróður 

enn útbreiddari. Vatnagróður var kannaður á 21 stöð sem flestar voru gróðurlausar sumarið áður og 

reyndist þá vatnagróður á öllum stöðvunum. 

  

Fylking Ættkvísl/tegund Norðurtjörn Suðurtjörn Vatnsmýrartjörn Hústjörn

Blágrænubakteríur Anabaena flos-aquae  (Lyng.) Breb. + – – –

Blágrænubakteríur Beggiatoa  tegund 0 0 0 2

Blágrænubakteríur Calothrix tegund 2 1 1 1

Blágrænubakteríur Lyngbya tegundir 1 0 0 1

Blágrænubakteríur Oscillatoria limosa  C. Agardh ex Gomont 0 0 1 2

Blágrænubakteríur (? O. curviceps  Ag.) 0 0 0 1

Blágrænubakteríur Oscillatoria tenuis  C. Agardh ex Gomont 0 0 1 2

Blágrænubakteríur Oscillatoria  tegundir 1 0 0 0

Grænþörungar Euglena tegund 0 0 0 1

Grænþörungar Phacus tegund 0 0 0 1

Grænþörungar Chaetophora tegund 2 0 0 0

Grænþörungar Chlamydomonas tegund 0 0 0 1

Grænþörungar Cladophora tegund 2 2 2 2

Grænþörungar Closterium tegund (Closterium acerosum ? ) 1 0 0 1

Grænþörungar Draparnaldia tegund (Draparnaldia  mutabilis ?) 2 2 2 2

Grænþörungar Klebsormidium tegund 0 1 1 1

Grænþörungar Oedogonium tegundir 2 2 0 2

Grænþörungar Scenedesmus acutus Meyen 1 0 0 0

Grænþörungar Spirogyra tegund 2 2 0 2

Grænþörungar Stigeoclonium tegund 2 2 0 1
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8. tafla. Vatnagróður í Reykjavíkurtjörn, Vatnsmýrartjörn og Hústjörn í ágúst 2015 og fjöldi stöðva þar sem hver tegund kom 

fyrir. Meðalþekja (%) tekur aðeins mið af stöðvum þar sem vatnagróður var að finna. 

 

Í Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn fundust þrjár tegundir vatnaplantna á gróðursniðum; fjallnykra 

(Potamogeton alpinus), smánykra (Potamogeton berchtoldii) og þráðnykra (Stuckenia filiformis) (8. 

tafla, I. viðauki). Í Norður- og Suðurtjörn fundust smánykra og fjallnykra og utan gróðursniða sást 

gulstararbreiða (Carex lyngbyei) í sitthvoru suðurhorni Suðurtjarnar. Í Norðurtjörn var þekja 

nykrutegundanna tveggja svipuð, í Suðurtjörn var þekja fjallnykru um tvöfalt meiri en smánykru. 

Tegundirnar tvær komu álíka oft fyrir í hvorri tjörn fyrir sig. Í Hústjörn fundust tvær tegundir 

vatnaplantna á gróðursniðum; fjallnykra og þráðnykra. Þekja tegundanna var svipuð og komu þær 

álíka oft fyrir. 

Vatnagróður í síkjum sem girða votlendið í Vatnsmýrinni var kannaður lauslega samhliða 

gróðurkönnun í tjörnunum. Í síki sem tengir Hústjörn og Vatnsmýrartjörn í vesturhluta votlendisins óx 

gulstör meðfram vestur- og austurbakka síkisins, auk lófótar (Hippuris vulgaris), þráðnykru og 

fjallnykru. Síki sem liggur samsíða Hringbraut og Njarðargötu að hluta var sérlega gróskumikið og þar 

óx gulstör, fjallnykra, lófótur og smánykra. Frá miðbiki síkis samsíða Njarðargötu og að Hústjörn dró 

mjög úr vatnagróðri. Í stað gróskumikils vatnagróðurs varð þörungaslý meira áberandi með stöku 

brúskum af fjallnykru og þráðnykru. Einnig var vatnsdýpi minna og vatnið í síkinu virtist staðið. 

Sá fjöldi vatnaplantna sem fannst í tjörnunum í ágúst 2015 verður að teljast lítill í samanburði við það 

sem fannst með sömu aðferð í 17 grunnum vötnum á láglendi víðs vegar á landinu á árunum 2012 og 

2013 þar sem að meðaltali fundust 10 tegundir í vatni (Marianne Jensdóttir Fjeld o.fl. 2016). Að 

smánykru undanskilinni eru ofangreindar tegundir á lista yfir plöntur sem fundist hafa í Vatnsmýrinni 

(Ólafur Karl Nielsen 1992a). Tegundafæð er ekki óalgeng í vistkerfi sem er að ná sér á strik, t.d. eftir 

langvarandi mengunarálag. Hvorki síkjamari (Myriophyllum alterniflorum), sem finnst í flestum 

stöðuvötnum á Íslandi, né kransþörungar (Charophyta) fundust í þessari rannsókn, en tilvist 

kransþörunga er talin merki um mjög gott vistfræðilegt ástand. Sumarið 1978 fannst 

kransþörungurinn Chara globularis í Hústjörn (Gunnar St. Jónsson o.fl. 1978). 

Hvað varðar gróðursæld á botni tjarnanna sumarið 2015 hefur orðið veruleg breyting frá því sem 

áður var, en um langt árabil var lítill sem enginn vatnagróður í Tjörninni (Ólafur Karl Nielsen 1992a). 

Ekki varð vart við vatnagróður í rannsókn vegna mengunarflokkunar Tjarnarinnar sumarið 2007 

(Hilmar J. Malmquist o.fl. 2008), en sumarið 2012 hafði fjallnykra myndað breiður í Norður- og 

Suðurtjörn, auk þess að hafa verið áberandi í Hústjörn um langt skeið (Ólafur K. Nielsen og Jóhann Óli 

Hilmarsson 2012). Aukin gróðursæld bendir til að umhverfisaðstæður séu orðnar vatnaplöntum 

hagstæðari nú en áður og því virðist sem úrbætur til að auka vatnsgæði Tjarnarinnar sem gerðar voru 

í kjölfar mengunarflokkunar 2008 hafi skilað nokkrum árangri. Þær tegundir sem fundust í tjörnunum 

eiga það sameiginlegt að ná fótfestu við margvíslegar umhverfisaðstæður, t.d. smánykra sem talin er 

nokkuð þolin planta og þolir vel næringarefnaríkt umhverfi (ofauðgað) (Preston og Croft 2001). 

Smánykra er einnig talin öflugur landnemi sem getur breiðst hratt út í nýju eða röskuðu búsvæði 

Fjöldi stöðva þráðnykra fjallnykra smánykra Meðalþekja (%) Gróðurlausar stöðvar

Norðurtjörn 33 0 15 17 47,4 13

Suðurtjörn 19 0 8 5 34,4 10

Hústjörn 13 12 10 0 73,8 1

Vatnsmýrartjörn 11 0 0 0 11

Fjöldi stöðva þar sem gróður fannst
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(Akhani 2014). Jafnframt eru fjallnykra og smánykra taldar ákjósanlegar tegundir við skipulagða 

endurheimt grunnra vatna í Þýskalandi (Hilt o.fl. 2006). Auknum vatnagróðri fylgir m.a. skjól og 

fjölbreyttari búsvæði fyrir vatnadýr. Gróðurinn stillir einnig vatnið og dregur úr gruggi og uppróti 

botnsets af völdum vinda, sem minnkar líkur á því að næringarefni og þungmálmar sem bundnir eru í 

botnsetinu komist aftur í umferð. 

 

Smádýralíf 

Mjúkur setbotn – kajaksýni 

Samtals fundust 16 tegundir og hópar í kajaksýnum úr botnseti í Reykjavíkurtjörn og Hústjörn árið 

2016 (9. tafla). Í Norðurtjörn fundust 11 hópar, í Suðurtjörn 13 hópar og í Hústjörn fundust 11 hópar. 

Samtals voru 8 hópar sameiginlegir í öllum tjörnunum. 

Mikill munur var á þéttleika hryggleysingja í tjörnunum þremur. Heildarþéttleiki var mestur í 

Suðurtjörn, tæplega 109.000 dýr/m2, og minnstur í Norðurtjörn, rúmlega 34.000 dýr/m2. Ekki var 

marktækur munur á heildarþéttleika botndýra í tjörnunum þremur. 

9. tafla. Þéttleiki hryggleysingja í kajaksýnum úr botnseti Reykjavíkurtjarnar og Hústjarnar í ágúst 2016. Tölugildi eru 

meðalþéttleiki (fjöldi dýra/m
2
) og staðalskekkja (st.sk.). Fjöldi kajaksýna í hverri tjörn kemur fram í sviga. 

 

Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk.

Vatnabobbi, Radix balthica 0 0 0 0 159 159

Ertuskel, Pisidium  teg. 204 142 381 278 317 159

Ánar (Oligochaeta)

Sundánar (Naididae) 0 0 190 190 5.079 3.028

Röránar (Tubificidae) 6.327 934 50.667 29.236 42.857 10.883

Samtals ánar 6.327 1.393 50.857 22.835 47.937 13.920

Rykmý (Chironomidae) lirfur

Ránmý (Tanypodinae) 0 0 286 190 0 0

Vatnsmý (Orthocladiinae) 2.245 718 2.857 1.969 0 0

Slæðumý (Tanytarsini) 476 232 190 190 0 0

Toppmý (Chironomini) 4.626 1.313 7.619 1.782 3.968 1.871

Samtals rykmýslirfur 7.347 999 10.952 1.847 3.968 1.308

Vatnaflær (Cladocera)

Burstafló, Ilyocryptus sordidus 9.728 5.917 7.143 2.308 159 159

Mánaflær, Alona  teg. 2.177 1.462 952 543 159 159

Kúlufló, Chydorus sphaericus 3.265 2.105 9.524 7.044 159 159

Samtals vatnaflær 15.170 3.761 17.619 4.310 476 137

Árfætlur (Copepoda)

Ormdíli (Canthocamptidae) 0 0 95 95 0 0

Augndíli (Cyclopidae) 340 226 19.810 11.156 2.063 1.411

Ógreint ungviði (nauplius) 0 0 476 476 0 0

Samtals árfætlur 340 138 20.381 7.334 2.063 923

Skelkrebbi (Ostracoda) 4.626 861 8.381 3.891 23.175 7.155

Vatnamaurar (Hydracarina) 0 0 0 0 159 159

Tjarnatíta, Arctocorisa carinata 68 68 0 0 0 0

Heildarþéttleiki 34.082 10.387 108.571 32.050 78.254 23.039

Norðurtjörn (n = 7) Suðurtjörn (n = 5) Hústjörn (n = 3)
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Þó nokkur munur var á samsetningu hópa á milli tjarnanna þriggja (9. mynd, 9. tafla). Norðurtjörn 

skar sig úr fyrir þær sakir að þar fundust fáir ánar, en þeir voru ríkjandi í hinum tjörnunum. Þéttleiki 

vatnaflóa var álíka mikill í Norður- og Suðurtjörn, en langtum minni í Hústjörn. Árfætlur var fyrst og 

fremst að finna í Suðurtjörn og skelkrebbi í Hústjörn. 

 

9. mynd. Þéttleiki hryggleysingja (fjöldi dýra/m
2
) í kajaksýnum úr botnseti í Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn í ágúst 

2016. Innan sviga er heildarþéttleiki hryggleysingja í hverri tjörn. 

Þéttleiki hryggleysingja á setbotni í Reykjavíkurtjörn í ágúst 2016 er verulega minni en í fyrri 

rannsóknum. Í júlí 1989 var þéttleiki botndýra í Norðurtjörn tæplega 192.000 dýr /m2 og í Suðurtjörn 

tæplega 373.000 dýr/m2 (Ólafur Karl Nielsen 1991), sem er þrefalt til sexfalt hærri þéttleiki en nú (10. 

mynd). Þegar hlutdeild mismunandi hópa er borin saman í Norðurtjörn er mest áberandi að árfætlur 

finnast nánast ekki nú, en þær höfðu um þriðjungs hlutdeild árið 1989. Á móti kemur að hlutdeild 

vatnaflóa, skelkrebba og rykmýslirfa hefur aukist frá því sem áður var. Í Suðurtjörn er mest áberandi 

að hlutdeild vatnaflóa hefur minnkað verulega frá því sem var árið 1989, en á móti kemur að 

hlutdeild rykmýslirfa, skelkrebba og ána hefur aukist. 

 

10. mynd. Hlutdeild (%) og þéttleiki (fjöldi dýra/m
2
) hryggleysingja í kajaksýnum í Norðurtjörn og Suðurtjörn 2016 og 1989. 

Tölur í sviga eru heildarþéttleiki dýra, tölur á súlunum eru meðalþéttleiki hvers dýrahóps. Meðalþéttleiki hópsins annað er 
ekki sýndur, en hann var á bilinu 111–381 dýr/m

2
. 
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Í rannsókn í Norðurtjörn í ágúst 2002 var þéttleiki botndýra á bilinu 950.000–4 milljónir dýr/m2 (Jón S. 

Ólafsson og Sesselja G. Sigurðardóttir 2003) sem er sextugfalt hærri þéttleiki en mælist nú (11. 

mynd). Þess verður að geta að í rannsókninni árið 2002 var efsti hluti kajaksýna sigtaður í gegnum 

fínna sigti (125 µm) en nú var gert og sýnatakan einskorðaðist við norðurhluta Norðurtjarnar. Mestu 

munar um minni hlutdeild vatnaflóa nú en árið 2002, en á móti kemur aukin hlutdeild rykmýslirfa og 

skelkrebba. Hin mikla hlutdeild vatnaflóa árið 2002 er vegna gífurlegs þéttleika mánaflóarinnar Alona 

quadrangularis, sér í lagi á einni stöð. 

 

11. mynd. Hlutdeild (%) og þéttleiki (fjöldi dýra/m
2
) hryggleysingja í kajaksýnum í Norðurtjörn árið 2016, 2002 og 1989. 

Tölur í svigum eru heildarþéttleiki dýra, tölur á súlunum eru meðalþéttleiki hvers dýrahóps. Meðalþéttleiki hópsins annað er 
ekki sýndur, en hann var á bilinu 62–272 dýr/m

2
. 

Þéttleiki hryggleysingja í kajaksýnum úr botnseti í Norðurtjörn er ekki einungis lágur í samanburði við 

fyrri rannsóknir í Reykjavíkurtjörn heldur einnig miðað við það sem þekkist í íslenskum stöðuvötnum 

þar sem þéttleikinn er um 66.000 dýr/m2 (óbirt gögn úr gagnagrunni Yfirlitskönnunar á lífríki íslenskra 

stöðuvatna) (12. mynd). 

 

12. mynd. Þéttleiki (fjöldi dýra/m
2
) hryggleysingja í kajaksýnum í Norðurtjörn árið 2016 (34.082 dýr/m

2
, rauð súla) í 

samanburði við þéttleika í 49 stöðuvötnum á Íslandi (gögn úr gagnagrunni Yfirlitskönnunar á lífríki íslenskra vatna). Þéttleika 

er raðað eftir hækkandi gildum. 
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Mjúkur setbotn – gildrusýni 

Krabbadýr 

Samtals fundust 14 tegundir og hópar krabbadýra í trektagildrum í Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri árið 

2015. Um var að ræða 11 tegundir vatnaflóa (Cladocera), tvo hópa árfætlna (Copepoda); augndíli og 

ormdíli, auk skelkrebba (Ostracoda). 

Heildarþéttleiki krabbadýra á sýnatökutímabilinu var 1.646–35.190 dýr/m2 (10. tafla). Þéttleiki 

krabbadýra var hæstur á stöð 6 í Hústjörn og var svipaður á milli árstíða. Á öðrum stöðvum var 

töluverður munur á milli árstíða. Flestar tegundirnar eru botnlægar, en undantekningar frá því eru 

halaflóartegundirnar tvær (Daphnia) sem lifa í svifvist. 

Samtals 11 tegundir vatnaflóa fundust í júní og voru mánaflóin Alona quadrangularis og kúluflóin 

Chydorus sphaericus ríkjandi. Í ágúst fundust einungis fimm tegundir vatnaflóa og voru sömu tegundir 

ríkjandi og í júní, en að auki voru mánaflóin Alona rectangula og gáraflóin Alonella nana áberandi á 

stöð 6. Meðal árfætlna var þéttleiki augndílis mestur á öllum stöðvum bæði í júní og ágúst. Þéttleiki 

ormdílis var áberandi mestur á stöð 5 og 6 í Vatnsmýri. 

10. tafla. Þéttleiki krabbadýra (fjöldi dýra/m
2
) í trektagildrum á setbotni í Norðurtjörn (stöðvar 1–3), Suðurtjörn (stöð 4), 

Vatnsmýrartjörn (stöð 5) og Hústjörn (stöð 6) árið 2015. 

 

 

Ljóst er að stöðvarnar eru allmisjafnar þegar kemur að fjölda krabbadýra sem endurspeglar 

væntanlega aðstæður í tíma og rúmi. Stöð 6 í Hústjörn sker sig þó verulega frá þegar litið er til 

heildarfjölda dýra sem stafar af miklum þéttleika augndílis í júní og kúluflóar í ágúst. 

Þegar þéttleiki krabbadýra í trektagildrum í Reykjavíkurtjörn, Vatnsmýrartjörn og Hústjörn árið 2015 

var borinn saman við sambærileg vötn á höfuðborgarsvæðinu, þ.e. Rauðavatn og Bakkatjörn á 

Seltjarnarnesi, kom í ljós miklar árstíðabundnar sveiflur sem ekki haldast í hendur í 

vötnunum/tjörnunum. Þetta getur stafað af mismunandi tegundasamsetningu þar eð vaxtartími 

tegunda er misjafn og hámark í fjölda er á mismunandi tímum. 

Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 5 Stöð 6 Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 5 Stöð 6

Vatnaflær (Cladocera)

Broddfló, Macrothrix hirsuticornis 38 101 25 13 0 278 0 0 0 13 0 0

Burstafló, Ilyocryptus sordidu s 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0

Gárafló, Alonella nana 0 13 0 0 25 405 0 0 0 177 13 3.241

Granfló, Graptoleberis testudinaria 13 51 51 0 0 13 0 0 0 0 0 0

Hjálmfló, Acroperus harpae 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0

Kúlufló, Chydorus sphaericus 962 759 1.481 38 949 1.671 1.519 1.354 2.544 3.089 1.975 17.215

Langhalafló, Daphnia galeata 63 38 177 51 0 0 0 0 0 0 0 0

Mánafló, Alona quadrangularis 4.215 9.975 1.380 215 51 9.747 139 25 506 2.253 266 608

Mánafló, Alona rectangula 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1.418

Ranafló, Bosmina coregoni 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stutthalafló, Daphnia pulex 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samtals vatnaflær 5.291 10.962 3.139 316 1.038 12.127 1.658 1.380 3.051 5.532 2.253 22.481

Árfætlur (Copepoda) og skelkrebbi (Ostracoda)

Augndíli, Cyclops  tegundir 6.063 1.861 2.127 823 6.772 13.570 3.772 4.696 8.633 3.759 3.392 7.456

Ormdíli (Canthocamptidae) 658 190 215 380 8.241 8.089 0 25 0 0 266 114

Ógreint ungviði (nauplius) 76 165 215 13 76 1.253 1.506 1.114 1.152 1.772 316 101

Skelkrebbi (Ostracoda) 13 89 165 114 127 152 405 13 13 354 367 3.823

Samtals árfætlur og skelkrebbi 6.810 2.304 2.722 1.329 15.215 23.063 5.684 5.848 9.797 5.886 4.342 11.494

Heildarþéttleiki krabbadýra 12.101 13.266 5.861 1.646 16.253 35.190 7.342 7.228 12.848 11.418 6.595 33.975

4.6.2015 19.8.2015
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Þéttleiki krabbadýra í trektagildrum í Reykjavíkurtjörn, Vatnsmýrartjörn og Hústjörn árið 2015 var 

lægri en í sambærilegum vötnum á höfuðborgarsvæðinu eins og Rauðavatni (22.000 dýr/m2) og í 

Bakkatjörn á Seltjarnarnesi (70.000 dýr/m2) (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2006, 2009). Ef litið er til fjölda 

tegunda og tegundasamsetningar vatnaflóa er hún ólík í ofangreindum vötnum og tjörnum. Þannig 

fundust aðeins fimm tegundir vatnaflóa í Bakkatjörn og 15 tegundir í Rauðavatni, á móti 4–10 

tegundum í Reykjavíkurtjörnum. Mestu munar um að vatnaflær, sem lifa innan um vatnagróður, eru 

stór hluti af fánunni í Rauðavatni, en eru sjaldgæfar eða finnast ekki í Reykjavíkurtjörnum eða 

Bakkatjörn. 

Tegundasamfélög vatnaflóa eru samkvæmt erlendum rannsóknum taldar gefa vísbendingu um 

næringarefnaástand og vatnsgæði stöðuvatna. Þannig hefur há hlutdeild gáraflóar verið talin 

vísbending um gott vistfræðilegt ástand, á meðan kúlufló og mánaflóin Alona rectangula benda til 

lakara ástands (Thienpont o.fl. 2015, Bjerring o.fl. 2008, de Eyto o.fl. 2003). Einnig sýna niðurstöður 

erlendra rannsókna að tegundafæð vatnaflóa og mikill þéttleiki einnar eða mjög fárra tegunda helst í 

hendur við slakt vistfræðilegt ástand. Eins og fram hefur komið er hlutdeild gáraflóar lág í 

Reykjavíkurtjörnum, á meðan hlutdeild kúluflóar er allnokkur. Út frá framangreindum forsendum má 

gera að því skóna að vistfræðilegt ástand sé ekki upp á það besta. 

Þyrildýr 

Samtals fundust 12 tegundir og hópar þyrildýra í trektagildrum í Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri árið 

2015 (11. tafla). Heildarþéttleiki þyrildýra á sýnatökutímabilinu var 62.025–5.650.633 dýr/m2. 

Fjöldinn var lang mestur á stöð 3 í Norðurtjörn, bæði í júní og ágúst. Þessi þéttleiki er gríðarlega hár 

og tvöfalt hærri en sést hefur í öðrum rannsóknum sem Náttúrufræðistofa Kópavogs hefur komið að 

þar sem samskonar aðferðum hefur verið beitt (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2009, Þóra Hrafnsdóttir o.fl. 

2015). 

Í þessari rannsókn koma fram miklar sveiflur í þéttleika og tegundasamsetningu þyrildýra í tíma og 

rúmi. Hins vegar er einkennandi hve fáar tegundir/hópar bera uppi fjöldann eða einungis fjórar, þ.e. 

fjaðurþyrla, pottþyrla, spaðaþyrla og sporðþyrla. Heldur færri tegundir þyrildýra var að finna í júní en 

ágúst, en hins vegar var þéttleikinn meiri. Ekki er hægt að útiloka að munur í tegundafjölda stafi af því 

að stærð hlutsýna var meiri í ágúst og því meiri líkur á að finna fágætari tegundir. Hvað sem 

tegundafjölda líður þá er ljóst að hin smávöxnu þyrildýr leika stórt hlutverk í vistkerfi tjarnanna. 

11. tafla. Þéttleiki þyrildýra (fjöldi dýra/m
2
) í trektagildrum á setbotni í Norðurtjörn (stöðvar 1–3), Suðurtjörn (stöð 4), 

Vatnsmýrartjörn (stöð 5) og Hústjörn (stöð 6) árið 2015. 

 

Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 5 Stöð 6 Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 5 Stöð 6

Þyrildýr (Rotifera)

Eyraþyrla, Synchaeta  tegund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.899 2.532

Fjaðurþyrla, Polyarthra tegund 812.658 721.519 865.823 756.962 0 0 149.367 683.544 2.362.025 15.190 3.797 0

Mánaþyrla, Lecane  tegund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.063 0 15.190

Monommata longiseta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.532

Pottþyla, Brachionus  tegundir 1.860.759 1.427.848 1.587.342 645.570 632.911 539.241 151.899 37.975 22.785 37.975 13.291 17.722

Skottþyrla, Trichocerca tegund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 2.532

Slóðaþyrla, Filinia longiseta 0 0 22.785 0 0 0 37.975 121.519 83.544 10.127 5.063 58.228

Spaðaþyrla, Keratella quadrata 713.924 683.544 1.040.506 237.975 45.570 68.354 22.785 27.848 68.354 0 2.532 0

Sporðþyrla, Euchlanis  tegundir 1.351.899 858.228 1.891.139 473.418 0 5.063 75.949 258.228 782.278 12.658 3.797 0

Svuntuþyrla, Notholca  tegundir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.987 1.266 7.595

Trichotria tegund 0 0 0 5.063 10.127 5.063 0 7.595 7.595 17.722 2.532 0

Ógreind þyrildýr 60.759 30.380 243.038 2.532 17.722 0 103.797 86.076 501.266 101.266 27.215 458.228

Heildarþéttleiki  4.800.000 3.721.519 5.650.633 2.121.519 706.329 617.722 541.772 1.222.785 3.827.848 318.987 62.025 564.557

4.6.2015 19.8.2015
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Miklar sveiflur í fjölda þyrildýra í tíma og rúmi virðast fremur vera regla en undantekning og er 

skýringanna trúlega helst að leita í því að þyrildýr hafa stuttan kynslóðatíma og geta því væntanlega 

brugðist við og fjölgað sér hratt þegar aðstæður í umhverfi eru hagstæðar. Sveiflur af þeirri 

stærðargráðu sem sjást í þessari rannsókn, þar sem munar milljónum einstaklinga, eru þó sérlega 

eftirtektarverðar og verðugt rannsóknarefni út af fyrir sig, en hérlendar rannsóknir á þyrildýrum og 

vistfræðilegri stöðu þeirra eru nánast engar. Þetta er bagalegt þar sem varasamt getur verið að 

yfirfæra erlenda þekkingu á íslensk vötn, m.a. vegna tegundafæðar. Mögulegt er að þyrildýr gegni 

öðru og jafnvel stærra hlutverki í íslenskum vötnum en gengur og gerist erlendis. Jafnframt er 

mögulegt að þyrildýr geti gegnt hlutverki vísitegunda varðandi vatnsgæði, en erlendis finnst t.d. 

slóðaþyrlan Filinina longiseta helst í grunnum vötnum og tjörnum þar sem styrkur næringarefna er 

mikill og leiðni er há (Nogrady og Seagers 2002). Pottþyrlur (Brachionus) hafa einnig verið notaðar 

erlendis sem vísitegundir á mikinn næringarefnastyrk (ofauðgun) (t.d. Makarewicz 1993). 

Til viðbótar við krabbadýr og þyrildýr veiddust aðrir dýrahópar í trektagildrurnar og er gerð grein fyrir 

þeim í II. viðauka. Meðal þeirra má nefna ögðulirfur (sundlirfur), en sumar tegundir þeirra valda 

sundmannakláða. 

 

Vatnsbolur – svifsýni 

Krabbadýr 

Í svifsýnum úr tjörnunum fundust 12 tegundir og hópar af krabbadýrum árið 2015 (12. tafla). 

Heildarþéttleiki krabbadýra á sýnatökutímabilinu var á bilinu 0,6 til 267 dýr/10 lítra. Um var að ræða 

níu tegundir vatnaflóa (Cladocera), tvo hópa árfætlna (Copepoda); augndíli og ormdíli, auk skelkrebba 

(Ostracoda). 

Þéttleiki vatnaflóa telst ekki mikill, enda er Tjörnin grunn og svifvistin því þröng. Flestar tegundir, eða 

sjö, komu fyrir á stöð 6 í Hústjörn, en hún er jafnframt dýpsta tjörnin og því með stærstu svifvistina af 

tjörnunum þremur. Aðeins tvær eindregnar sviflægar tegundir fundust; langhalaflóin Daphnia 

galeata og ranaflóin Bosmina coregoni, sú fyrrnefnda að einhverju marki á stöð 3 í Norðurtjörn. 

Kúluflóin Chydorus sphaericus og mánaflóin Alona quadrangularis komu fyrir á öllum stöðvum. 

Nokkrar botnlægar tegundir og hópar komu fyrir í svifsýnunum (burstafló, mánaflær og skelkrebbi) 

sem endurspeglar þrönga svifvist í tjörnunum og erfiðleikana við svifsýnatöku í svo grunnum og 

grónum tjörnum. 

Tilvalið er að gera samanburð við sambærilegt vatn á höfuðborgarsvæðinu, Rauðavatn, sem er grunnt 

og vel gróið frá fornu fari (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2006). Þéttleiki krabbadýra í Rauðavatni var 66 

dýr/10 lítra í júní 2005 og um 1.300 dýr/10 lítra í lok júlí sama ár. Þetta er meiri þéttleiki en í 

tjörnunum þremur í þessari rannsókn auk þess sem tegundasamsetning vatnaflóa var gjörólík. Sem 

dæmi má nefna að í Rauðavatni fundust stórvaxnar vatnaflær sem lifa innan um vatnagróður, t.d. 

hakaflærnar Simocephalus serrulatus og S. vetulus svo og glerflóin Sida crystallina (Korovchinsky 

1992, Orlova-Bienkowskaja 2001). 
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12. tafla. Þéttleiki krabbadýra (fjöldi dýra/10 l) í svifsýnum í Norðurtjörn (stöð 3), Suðurtjörn (stöð 4) og Hústjörn (stöð 6) 

árið 2015. Þéttleiki er meðaltal þriggja sýna á hverri stöð, st.sk. er staðalskekkja. 

 

 

Þyrildýr 

Í svifsýnum úr tjörnunum fundust 11 tegundir og hópar af þyrildýrum árið 2015 (13. tafla). 

Heildarþéttleiki þyrildýra á sýnatökutímabilinu var 685–10.430 dýr/10 lítra, mestur í Norðurtjörn 

(stöð 3) og minnstur í Hústjörn (stöð 6). 

Munur er á þéttleika mismunandi hópa eftir árstíma. Þannig er þéttleiki pottþyrlna, spaðaþyrlna og 

sporðþyrlna meiri í júní en í ágúst. Því er öfugt farið hjá fjaðurþyrlum, slóðaþyrlum og svuntuþyrlum. 

Ofangreindir hópar eru jafnframt mest áberandi í svifsýnunum. 

13. tafla. Þéttleiki þyrildýra (fjöldi dýra/10 l) í svifsýnum í Norðurtjörn (stöð 3), Suðurtjörn (stöð 4) og Hústjörn (stöð 6) árið 

2015. Þéttleiki er meðaltal þriggja sýna á hverri stöð, st.sk. er staðalskekkja. 

 

Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk.

Vatnaflær (Cladocera)

Broddfló, Macrothrix hirsuticornis 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0

Burstafló, Ilyocryptus sordidus 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0

Gárafló, Alonella nana 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 2,6 0,8

Kúlufló, Chydorus sphaericus 0,5 0,4 0,1 0,1 1,5 0,6 2,6 0,6 0 0 119,6 13,9

Langhalafló, Daphnia galeata 8,3 5,1 1,0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0

Mánafló, Alona affinis 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0

Mánafló, Alona quadrangularis 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Mánafló, Alona rectangula 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 5,1 1,7

Ranafló, Bosmina coregoni 0,3 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0

Samtals vatnaflær 9,1 5,1 1,0 0,2 2,6 0,8 2,8 0,6 0,2 0,2 127,5 11,8

Árfætlur (Copepoda) og skelkrebbi (Ostracoda)

Augndíli, Cyclops tegundir 5,3 0,8 0,2 0,1 0,5 0,2 0,9 0,5 0 0 3,8 0,9

Ormdíli (Canthocamptidae) 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0

Ógreint ungviði (nauplius) 25,8 0,1 1,3 0,6 5,0 0,7 13,8 2,0 0,2 0,1 7,7 2,0

Skelkrebbi (Ostracoda) 0,3 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0

Samtals árfætlur og skelkrebbi 31,4 1,0 1,7 0,5 5,8 0,7 14,9 2,5 0,3 0,1 11,5 2,9

Heildarþéttleiki krabbadýra 40,5 4,6 2,7 0,3 11,0 2,3 20,5 2,7 0,6 0,4 266,6 23,5

Stöð 6

4.6.2015 19.8.2015

Stöð 3 Stöð 4 Stöð 6 Stöð 3 Stöð 4

Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk. Meðaltal st.sk.

Þyrildýr (Rotifera)

Fjaðurþyrla, Polyarthra  tegund 41 0 2 2 0 0 3.494 712 509 62 11 11

Floscularidae  tegund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11

Monommata  tegund 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 6

Pottþyrla, Brachionus  tegundir 3.517 203 1.365 274 1.443 76 1.643 490 217 39 11 6

Skottþyrla, Trichocerca  tegund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10

Slóðaþyrla, Filinia longiseta 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 3.528 245 526 121 108 20

Spaðaþyrla, Keratella quadrata 2.879 219 90 20 85 22 0 0 0 0 0 0

Sporðþyrla, Euchlanis  tegundir 3.993 459 158 11 11 7 0 0 88 45 6 6

Svuntuþyrla, Notholca acunimata 0 0 0 0 0 0 65 19 10 6 6 6

Svuntuþyrla, Notholca squamula 0 0 0 0 0 0 14 14 41 31 85 26

Trichotria  tegund 0 0 0,1 0,1 8 5 3 3 20 6 11 11

Ógreind þyrildýr 0 0 3 2 6 6 431 63 988 127 413 54

Heildarþéttleiki 10.430 436 1.618 299 1.553 56 9.180 1.359 2.400 121 685 85

Stöð 3 Stöð 4 Stöð 6 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 6

4.6.2015 19.8.2015
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Þéttleiki þyrildýra í svifsýnum úr Norðurtjörn (stöð 3) í ágúst 2015 er svipaður og í rannsókn á 

botndýralífi Tjarnarinnar árið 2002 (Jón S. Ólafsson og Sesselja G. Sigurðardóttir 2003). Þá reyndist 

þéttleiki þyrildýra í ágúst vera um 17.000 dýr/10 lítra. Hvað tegundasamsetningu snertir fundust fleiri 

tegundir og hópar nú en þá, en sömu hóparnir eru ríkjandi í báðum rannsóknum, þ.e. fjaðurþyrlur, 

pottþyrlur og spjótþyrlur. 

Tilvalið er að gera samanburð við sambærilegt vatn á höfuðborgarsvæðinu, Rauðavatn, sem er grunnt 

og vel gróið frá fornu fari (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2006). Þéttleiki þyrildýra í Rauðavatni var í júní 

2005 tæplega 30.000 dýr/10 lítra sem er meiri þéttleiki en í tjörnunum þremur í þessari rannsókn. Í 

Rauðavatni var spaðaþyrlan Keratella cochlearis ríkjandi, en hún er algeng í vötnum á Íslandi. 

Athyglisvert er að tegundin fannst ekki í tjörnunum þremur. 

Fiskar 

Mikið veiddist af hornsílum í Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri árið 2015 eða alls 8.787 síli og veiddust 

þau allstaðar þar sem gildrur voru lagðar (14. tafla). Í júní veiddust 968 síli á stöðvum 1–6 og var 

meðalveiði í gildru 81 síli, eða á bilinu 1,3–7,4 síli á klukkustund. Í ágúst var veiðin langtum meiri eða 

5.200 síli á sömu stöðvum og var meðalveiði í gildru 433 síli, eða á bilinu 8,4–37,3 síli á klukkustund. Á 

stöðvum 7–9 veiddust 2.619 síli til viðbótar og var meðalveiði í gildru 437 síli, eða á bilinu 14,6–21,2 

síli á klukkustund. 

Þéttleiki hornsíla á svæðinu er afar mikill í samanburði við vötn sem eru sambærileg að stærð og dýpi. 

Þéttleiki hornsíla í Rauðavatni er talinn fremur mikill, en þar veiddust á bilinu 0,3–9 hornsíli á 

klukkustund árið 2005 (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2006). Í rannsókn í sex vötnum á Mýrum í 

Borgarbyggð var veiðin á bilinu 0,02–19,2 hornsíli á klukkustund og í rannsókn sem gerð var á lífríki 

Bakkatjarnar á Seltjarnarnesi veiddust á bilinu 3,1–19,7 hornsíli á klukkustund (Hilmar J. Malmquist 

o.fl. 2009). 

14. tafla. Fjöldi veiddra hornsíla í Norðurtjörn (stöðvar 1–3, 7 og 8), Suðurtjörn (stöð 4 og 9), Vatnsmýrartjörn (stöð 5) og 

Hústjörn (stöð 6) árið 2015 ásamt fjölda síla í hlutsýni sem hirt var úr afla til frekari athugana á rannsóknarstofu. 

 

 

Stærðardreifing hornsíla 

Auk þess að grafast fyrir um magn hornsíla á svæðinu var eitt af markmiðum þessa verkefnis að 

kanna árgangasamsetningu stofnsins. Smæstu sílin sem veiddust voru um 2 cm og því er ljóst að 

væntanlega vantar yngsta árgang sílanna í veiðina. Eins og fram hefur komið reyndist ekki unnt að 

nota kvarnir til að meta aldur hornsílanna og lá þá beinast við að horfa til lengdardreifingar þeirra til 

að áætla aldur og fjölda árganga í stofninum (15. og 16. tafla). 

Stöð 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 4 9 5 6

Hornsílagildrur lagðar 10:45 12:48 13:03 13:26 14:53 15:15 11:05 11:25 11:50 12:17 12:20 12:55 13:07 14:30 15:10

Hornsílagildrur dregnar 11:20 13:15 13:36 13:58 15:25 15:48 12:58 13:25 13:53 14:45 14:30 15:27 14:55 16:45 16:55

Veiði í gildru 1 58 30 23 175 105 41 200 397 227 316 329 253 540 1.151 160

Veiði í gildru 2 47 61 42 185 91 110 337 430 410 460 435 565 539 800 270

Veiði samtals 105 91 65 360 196 151 537 827 637 776 764 818 1.079 1.951 430

Meðalveiði á klukkustund 2,1 1,8 1,3 7,4 4,0 3,1 10,5 15,9 12,2 14,8 14,6 15,3 21,2 37,3 8,4

Stærð hlutsýnis 58 30 23 40 40 41 62 62 63 78 74 70 67 169 62

3.–4. júní 2015 18.–19. ágúst 2015
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Meðallengd hornsíla í Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri var á bilinu 2,9–4,7 cm og meðalþyngd á bilinu 

0,3–1,3 g (15. og 16. tafla). Hornsílin voru bæði lengri og þyngri en hornsíli í Rauðavatni þar sem 

meðallengd var á bilinu 2,6–3,6 cm og meðalþyngd á bilinu 0,2–0,5 g (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2006). 

Í Bakkatjörn var meðallengd síla aftur á móti á bilinu 4,9–5,0 cm og meðalþyngdin á bilinu 1,4–1,5 g 

og voru þau því stærri en síli í Tjörninni og Vatnsmýri (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2009). Í Bakkatjörn 

virðist einn árgangur vera uppistaðan í stofninum með vöxt upp á um 1 cm yfir tímabilið maí til 

október. 

Haustið 1991 voru hornsíli rafveidd í Norðurtjörn, Þorfinnstjörn og Hústjörn (Halldóra 

Skarphéðinsdóttir o.fl. 1991). Í heildina veiddust 53 síli í tjörnunum þremur og var lengd þeirra á 

bilinu 1,4–4,8 cm (meðallengd 3,2 cm). Í ágúst 2015 nam lengdarspönnin 2,0–5,9 cm og má því ætla 

að smærri síli en 2 cm veiðist ekki í hornsílagildrurnar. Svipaða lágmarksstærð í veiði má t.d. sjá í 

Mývatni (Ásgrímur Guðmundsson 1996). Hvað stærstu sílin varðar, veiddust mun stærri hornsíli 2015 

og er ólíklegt að sá munur skýrist af veiðiaðferð eða stærð úrtaks. Leiða má líkur að því að hornsíli 

þrífist betur nú en þau gerðu árið 1991. Því til stuðnings má nefna að holdastuðull (K) hornsíla er 

marktækt hærri nú en árið 1991 (Mann-Whitney, T = 4.137, p < 0,001), en holdastuðull er mælikvarði 

á holdafar og líkamlegt ástand fiska (Bagenal og Tesch 1978). 

15. tafla. Meðaltal lengdar (cm) og þyngdar (g) hornsíla í hlutsýni úr afla þann 4. júní 2015, ásamt staðalfráviki, 

staðalskekkju, hæstu og lægstu gildum. Stöðvar 1–3 eru í Norðurtjörn, stöð 4 í Suðurtjörn, stöð 5 í Vatnsmýrartjörn og stöð 

6 í Hústjörn. 

 

 

16. tafla. Meðaltal lengdar (cm) og þyngdar (g) hornsíla í hlutsýni úr afla þann 19. ágúst 2015, ásamt staðalfráviki, 

staðalskekkju, hæstu og lægstu gildum. Stöðvar 1–3, 7 og 8 eru í Norðurtjörn, stöðvar 4 og 9 eru í Suðurtjörn, stöð 5 í 

Vatnsmýrartjörn og stöð 6 í Hústjörn. 

 

 

Skil á milli árganga í lengdardreifingu reyndust alls ekki skýr sem bendir til að annaðhvort sé vöxtur 

breytilegur innan árganga eða að hrygning dreifist yfir lengra tímabil. Í júní má leiða líkur að því að 

um a.m.k. þrjá lengdarflokka hafi verið að ræða í Norðurtjörn og Suðurtjörn (13. mynd) og 

Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd

Meðaltal 4,3 1,0 3,7 0,6 3,8 0,7 3,9 0,8 4,7 1,3 4,2 0,8

Staðalfrávik 0,9 0,7 0,9 0,5 0,8 0,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,5 0,3

Staðalskekkja 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Lægsta gildi 2,8 0,2 2,6 0,1 2,5 0,1 2,7 0,1 3,3 0,3 2,8 0,2

Hæsta gildi 6,3 2,9 5,8 2,3 5,5 2,1 6,3 2,9 6,1 3,0 6,0 2,1

Fjöldi 41

Stöð 5 Stöð 6

41

4.6.2015

Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4

58 30 23 40

Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd Lengd Þyngd

Meðaltal 3,9 0,6 3,9 0,6 3,6 0,5 3,5 0,45 3,6 0,47 4,1 0,9 3,4 0,41 2,9 0,28 3,7 0,61

Staðalfrávik 0,6 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,5 0,19 0,6 0,23 1,0 0,6 0,7 0,26 0,5 0,17 0,9 0,53

Staðalskekkja 0,1 0,04 0,1 0,03 0,1 0,04 0,1 0,02 0,1 0,03 0,1 0,1 0,1 0,03 0,04 0,01 0,1 0,07

Lægsta gildi 2,8 0,2 3,0 0,2 2,5 0,1 2,3 0,13 2,1 0,08 2,3 0,1 2,2 0,10 2,0 0,07 2,2 0,10

Hæsta gildi 5,2 1,6 5,7 2,1 5,5 1,8 4,5 0,92 5,2 1,23 5,9 2,2 5,2 1,41 5,5 1,63 5,9 2,14

Fjöldi

Stöð 6

62

19.8.2015

16978

Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 9 Stöð 5

62 62 63 70 6774

Stöð 7 Stöð 8
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endurspegla þeir væntanlega þrjá árganga. Einn flokkur er á bilinu 2,8–3,6 cm, annar á bilinu 4,0–4,4 

cm og sá þriðji á bilinu 5,6–6,4 cm. Hornsíli í Vatnsmýrartjörn og Hústjörn reyndust nokkuð 

frábrugðin þar sem sílin í Vatnsmýrartjörn voru að jafnaði stærri en í Norður- og Suðurtjörn (13. og 

14. mynd) og stærsti hluti síla í Hústjörn var álíka stór, eða á bilinu 3,8–4,8 cm (þröngt stærðarbil) 

(15. mynd). Ljóst er að viðkoma hornsíla hefur verið afar góð 2014–2015 og vöxtur mikill. Megin 

árgangur hvers árs, sem væntanlega eru árs gömul síli, kemur sterkt fram á milli veiðitímabilanna og 

sjá má að árgangarnir vaxa um 2–3 cm á ári. Ekki sást munur í stærð eða stærðardreifingu milli stöðva 

í Norður- og Suðurtjörn. 

Þegar skoðaðar eru breytingar á lengdarflokkum yfir sumartímann skera Vatnsmýrartjörn og Hústjörn 

sig verulega frá Norður- og Suðurtjörn að því leyti að sjá má greinilega tilfærslu lengdarflokka frá júní 

til ágúst (13.–15. mynd). Í Vatnsmýrartjörn kemur inn lengdarflokkur smávaxinna síla í ágúst sem ekki 

var til staðar í júní og stórvöxnu sílin sem voru uppistaðan í veiðinni í júní eru horfin. Sama á við í 

Hústjörn, en jafnframt varð tilfærsla á 4–5 cm sílum í júní yfir í 5–6 cm sílí í ágúst. Í Norður- og 

Suðurtjörn er ekki að sjá sambærilegar tilfærslur á lengdarflokkum. 

Þegar lengdardreifing hornsíla í Tjörninni og Rauðavatni er borin saman kemur í ljós að dreifingin er 

sambærileg, að því frátöldu að í Rauðavatni veiddust ekki síli sem voru lengri en 5 cm (Hilmar J. 

Malmquist o.fl. 2006). Í Bakkatjörn er langstærsti hluti hornsíla hins vegar á stærðarbilinu 4–6 cm, 

eða nánast eins og aðeins sé einn árgangur til staðar (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2009). 

 

 

13. mynd. Lengdardreifing hornsíla í Norðurtjörn og Suðurtjörn í júní og ágúst 2015. 
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14. mynd. Lengdardreifing hornsíla á stöð 5 í Vatnsmýrartjörn í júní og ágúst 2015. 

 

15. mynd. Lengdardreifing hornsíla á stöð 6 í Hústjörn í júní og ágúst 2015. 

 

Fæða hornsíla 

Til að fá grófa hugmynd um fæðu hornsíla í Reykjavíkurtjörn og Hústjörn voru valin fimm síli af 

mismunandi stærð úr afla í júní og ágúst í Norðurtjörn (stöð 1), Suðurtjörn (stöð 4) og Hústjörn (stöð 

6), samtals 30 hornsíli (17. og 18. tafla). Rykmýslirfur og -púpur eru mikilvæg fæða hornsíla af öllum 

stærðum, enda er rykmý töluvert stærri og orkuríkari fæðueining en t.d. krabbadýr. Einnig eru 

vatnaflær, árfætlur og skelkrebbi algeng fæða og eitt hornsíli hafði étið töluvert af þyrildýrum. Þetta 

er frábrugðið fæðu hornsíla í Rauðavatni og Bakkatjörn þar sem krabbadýr eru aðalfæðan (Hilmar J. 

Malmquist o.fl. 2006, Hilmar J. Malmquist o.fl. 2009). 
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17. tafla. Fæða 15 hornsíla í júní 2015 í Norðurtjörn (stöð 1), Suðurtjörn (stöð 4) og Hústjörn (stöð 6). Tölugildi merkja fjölda 

fæðueininga í maga. 

 

 

18. tafla. Fæða 15 hornsíla í ágúst 2015 í Norðurtjörn (stöð 1), Suðurtjörn (stöð 4) og Hústjörn (stöð 6). Tölugildi merkja 

fjölda fæðueininga í maga. 

 

 

Til að fá grófa mynd af hrygningartíma hornsíla í tjörnunum var kynþroski metinn hjá þeim hornsílum 

sem valin voru til fæðugreiningar (19. tafla). Kynþroska hrygnur var nær eingöngu að finna í júní og 

voru þær 4,4 cm að lengd eða lengri. Hlutfall kynkirtla af líkamsþyngd kynþroska hrygna var á bilinu 

9,6–21,4%. Í ágúst var hlutfall kynkirtla af líkamsþyngd mun lægra, enda voru flestar hrygnurnar 

ókynþroska. Örðugra er að meta kynþroska hænga vegna þess að kynkirtlar eru til staðar í kviðarholi 

allan ársins hring auk þess sem það atferli hænga að verja hreiður sitt yfir hrygningartímann getur 

valdið því að þeir veiðast síður. 

Athyglisvert er að ekkert hornsíli af þeim 30 sem krufin voru var sýkt af bandorminum 

Schistocephalus solidus sem er algengt sníkjudýr í kviðarholi hornsíla. Þetta kom á óvart vegna þess 

að iðulega er mikill þéttleiki máfa og kría við Tjörnina sem eru lokahýslar bandormsins. Til 

samanburðar var sýkingartíðni hornsíla í Bakkatjörn mjög lág, eða 6,7%, en mun hærri í Rauðavatni, 

eða 11–75%, og voru þar greind eindregin tengsl við set- og baðstað máfa við vatnið (Hilmar J. 

Malmquist o.fl. 2006, Hilmar J. Malmquist o.fl. 2009). 

  

Hornsíli nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lengd hornsílis (cm) 6,1 4,4 4,1 3,8 3,1 6,1 4,9 4,0 3,6 2,7 6,0 4,8 4,4 4,0 2,3

Þyngd hornsílis (g) 2,8 0,9 0,8 0,5 0,3 2,7 1,3 0,6 0,4 0,2 2,1 1,1 1,1 0,6 0,2

Rykmýslirfur/púpur (Chironomidae) 32 3 4 3 1 16 1 1 1 4 2 11 1 1

Vatnaflær (Cladocera) 8 7 3 2 1 1 30 1

Árfætlur (Copepoda) 1 1 4 4 3 11 130 1

Skelkrebbi (Ostracoda) 8 8 1 7 1 9 5 6 15

Þyrildýr (Rotifera) 42

Ertuskel (Pisidium)

Samtals fjöldi fæðueininga 48 18 8 4 45 24 2 14 6 5 14 13 186 2 2

Magafylli (0–3) 3 2 3 3 1 3 1 1 1 3 3 2 3 2 1

4.6.2015

Stöð 1 Stöð 4 Stöð 6

Hornsíli nr. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Lengd hornsílis (cm) 5,1 4,4 3,8 3,6 3,2 5,9 4,8 3,9 3,5 2,9 5,9 4,7 4,0 3,5 2,8

Þyngd hornsílis (g) 1,3 0,8 0,4 0,4 0,3 2,0 1,1 0,6 0,4 0,2 2,1 1,0 0,6 0,4 0,2

Rykmýslirfur/púpur (Chironomidae) 1 1 1 1 3 9 12 7 1 10 6 7 1

Vatnaflær (Cladocera) 1 18 1 1 3 1 2 3

Árfætlur (Copepoda) 3 9 2 1 1

Skelkrebbi (Ostracoda) 1 1 6 1 4

Þyrildýr (Rotifera)

Ertuskel (Pisidium) 1

Samtals fjöldi fæðueininga 1 1 1 2 22 9 13 12 20 0 14 9 15 1

Magafylli (0–3) 1 1 1 1 3 2 2 3 3 0 3 3 2 1

19.8.2015

Stöð 1 Stöð 4 Stöð 6
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19. tafla. Kynþroski 28 valinna hornsíla í Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn í júní og ágúst 2015. Númer hornsíla eru þau 

sömu og í 17. og 18. töflu. Plús (+) merkir kynþroska hornsíli, mínus (–) merkir ókynþroska síli. 

 

 

Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru misvísandi þegar kemur að því að meta vistfræðilegt ástand 

Tjarnarinnar. Þannig benda fábreytt samfélög hryggleysingja, þar sem fáar tegundir eru ríkjandi, til 

slaks vistfræðilegs ástands. Sumar þessara tegunda benda jafnframt til slaks ástands. Þetta rímar við 

háa rafleiðni og hlutfall afmyndaðra kísilskelja sem hvorutveggja bendir til efna- og 

þungmálmamengunar. Hins vegar eru ákveðin og jákvæð teikn á lofti. Reglulegar árstíðabundnar 

sveiflur sjást nú í magni blaðgrænu þrátt fyrir há mæligildi, þörungagróður bendir til góðs ástands, 

vatnagróður hefur numið land svo um munar og hornsílum hefur fjölgað. 

Misvísandi niðurstöður eins og þessar geta hins vegar bent til þess að í gangi sé jákvæð framvinda í 

vistkerfinu, frá gróðurlausu og óreiðukenndu kerfi til gróins vistkerfis með náttúrulegum sveiflum. 

Tjörnin er næringarefnaauðug (e. eutrophic) og sérstök að því leyti á íslenskan mælikvarða. 

Skýrsluhöfundar leggja til að fylgst verði með framvindu við endurheimt vatnsgæða Tjarnarinnar og 

komið verði á vöktunaráætlun þar sem reglubundið verði fylgst með völdum þáttum lífríkisins. Gæta 

þarf að stöðugleika í vatnsbúskap og takmarka eftir fremsta megni innflæði næringarefna og 

mengandi efna. Ekki er lagt til að gripið verði inn í framvindu vatnagróðurs, heldur fylgst reglubundið 

með útbreiðslu og tegundasamsetningu. Bent er á að bæði fjallnykra og smánykra þykja ákjósanlegar 

tegundir við skipulagða endurheimt grunnra vatna í Þýskalandi. Nykrur eru frekar bitnar af 

vatnafuglum en t.d. mari og eru ekki taldar eins hvimleiðar og mari við tómstundaiðkun á vötnum. 

Verði áhugi á að auka tegundafjölbreytni vatnaplantna í framtíðinni er lagt til að kransþörungar eins 

og Chara globularis og Chara virgata verði fyrir valinu, en tilvist kransþörunga er merki um mjög gott 

vistfræðilegt ástand. 

Hængar 4.6.2015

Hornsíli nr. 1 6 11 7 12 13 3 14 9 Meðaltal 2 8 4 5 10 Meðaltal

Lengd (cm) 6,1 6,1 6,0 4,9 4,8 4,4 4,1 4,0 3,6 4,9 4,4 4,0 3,8 3,1 2,7 3,6

Þyngd (g) 2,8 2,7 2,1 1,3 1,1 1,1 0,8 0,6 0,4 1,4 0,9 0,6 0,5 0,3 0,2 0,5

Lifur % 7,7 10,4 8,7 8,2 15,8 9,9 9,7 4,9 4,7 8,9 4,2 6,5 5,5 3,4 3,8 4,7

Kynkirtlar % 21,2 10,5 9,6 17,6 21,4 15,6 15,5  -- 4,5 14,5 0,8 1,3 0,8 0,0 0,0 0,6

Kynþroski  +  +  +  +  +  + – – –  +  +  + – –

Hængar 19.8.2015

Hornsíli nr. 21 26 27 18 24 29 20 25 30 Meðaltal 16 22 17 28 19 Meðaltal

Lengd (cm) 5,9 5,9 4,7 3,8 3,5 3,5 3,2 2,9 2,8 4,0 5,1 4,8 4,4 4,0 3,6 4,4

Þyngd (g) 2,0 2,1 1,0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,8 1,3 1,1 0,8 0,6 0,4 0,8

Lifur % 12,6 8,9 6,3 4,1 5,5 4,5 7,1 3,6 3,8 6,3 5,3 4,3 4,0 4,4 4,9 4,6

Kynkirtlar % 1,0 5,9 1,6 1,4 1,0 1,8 1,4 1,0 1,6 1,9 1,5 1,3 1,8 1,8 0,8 1,4

Kynþroski –  + – – – – – – –  +  +  +  +  +

Hrygnur 4.6.2015

Hrygnur 19.8.2015
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I. viðauki. Vatnagróður og gróðurþekja á 76 hnitsettum stöðvum í Reykjavíkurtjörn, Vatnsmýrartjörn og Hústjörn 18.–20. 

ágúst 2015. Vægi tegunda var metið á hálf-magnbundnum skala; 1 = fágæt, 2 = sjaldgæf, 3 = algeng, 4 = mjög algeng og 5 = 

ríkjandi. UR merkir að viðkomandi tegund sást utan matssvæðisins á viðkomandi stöð. 
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Norðurtjörn langsnið, nyrst 1 0,75 Leðja 50 3 Stöðin er 1 m frá göngubrú frá Iðnó yfir í Ráðhúsið

Norðurtjörn langsnið 2 0,6 Leðja 0

Norðurtjörn langsnið 3 0,75 Leðja 0 Mikið af rauðum rykmýslirfum í seti, komu upp með hrífu

Norðurtjörn langsnið 4 0,75 Leðja 0

Norðurtjörn langsnið 5 0,8 Leðja 0

Norðurtjörn langsnið 6 0,8 Leðja 20 2 1 Ræðari kemur upp með gróðri

Norðurtjörn langsnið 7 0,7 Leðja 0 UR Fjallnykra í blóma

Norðurtjörn langsnið 8 0,7 Leðja 70 2 4

Norðurtjörn langsnið, syðst 9 0,5 Leðja 80 4 4 Gróðurjaðar. Stöðin er 2 m frá bakka. Fjallnykra í blóma

Norðurtjörn nyrsta þversnið 10 0,6 Leðja 80 4 Gróðurjaðar. Stöðin er 3 m frá bakka

Norðurtjörn nyrsta þversnið 11 0,5 Leðja 0

Norðurtjörn nyrsta þversnið 12 0,5 Leðja <5 1

Norðurtjörn nyrsta þversnið 13 0,6 Leðja 0

Norðurtjörn nyrsta þversnið 14 0,6 Leðja 5 1

Norðurtjörn nyrsta þversnið 15 0,7 Leðja 10 1 2

Norðurtjörn nyrsta þversnið 16 0,8 Leðja 90 5

Norðurtjörn nyrsta þversnið 17 0,9 grjót, möl 0 UR

Norðurtjörn miðju þversnið 18 0,8 Sendin leðja 80 4 4 Gróðurjaðar

Norðurtjörn miðju þversnið 19 0,6 Leðja 30 3

Norðurtjörn miðju þversnið 20 0,6 Leðja 60 2 4

Norðurtjörn miðju þversnið 21 0,75 Leðja 5 1

Norðurtjörn miðju þversnið 22 0,8 Leðja 0

Norðurtjörn miðju þversnið 23 0,8 Leðja 80 4

Norðurtjörn miðju þversnið 24 0,75 Leðja 0 UR

Norðurtjörn miðju þversnið 25 0,75 Leðja 5 1

Norðurtjörn miðju þversnið 26 0,5 Grjót, leðja 30 1 3 Gróðurjaðar. Stöðin er 5 m frá bakka. Vatnabobbi á fjallnykru

Norðurtjörn syðsta þversnið 27 0,7 Leðja, möl 5 1 Gróðurjaðar. Stöðin er 15 m frá bakka. Smánykra í blóma

Norðurtjörn syðsta þversnið 28 0,6 Leðja 70 4

Norðurtjörn syðsta þversnið 29 0,75 Leðja 60 2 4

Norðurtjörn syðsta þversnið 30 0,75 Leðja 0

Norðurtjörn syðsta þversnið 31 0,75 Leðja 0

Norðurtjörn syðsta þversnið 32 0,7 Leðja 0

Norðurtjörn syðsta þversnið 33 0,6 Leðja 70 2 4 Gróðurjaðar

Suðurtjörn snið NV – SA 34 0,5 Leðja 0 UR Gróðurjaðar

Suðurtjörn snið NV – SA 35 0,5 Leðja 0

Suðurtjörn snið NV – SA 36 0,5 Leðja 80 4 4 Rauðar rykmýslirfur komu upp með gróðri

Suðurtjörn snið NV – SA 37 0,5 Leðja 70 4

Suðurtjörn snið NV – SA 38 0,6 Leðja 30 3

Suðurtjörn snið NV – SA 39 0,5 Leðja 30 3

Suðurtjörn snið NV – SA 40 0,55 Leðja 0

Suðurtjörn snið NV – SA 41 0,5 Leðja 0

Suðurtjörn snið NV – SA 42 0,45 Leðja 0 Grænt slý á botni

Suðurtjörn snið NV – SA 43 0,4 Leðja 10 2 Stöðin er 2 m frá bakka

Suðurtjörn snið SV – NA 44 0,4 Stórgrýti, leðja 20 1 2 Grænt slý á botni

Suðurtjörn snið SV – NA 45 0,5 Leðja 0 Grænt slý á botni

Suðurtjörn snið SV – NA 46 0,5 Leðja 10 1 3 Grænt slý á botni. Vatnabobbi

Suðurtjörn snið SV – NA 47 0,55 Leðja 0 Grænt slý á botni

Suðurtjörn snið SV – NA 48 0,55 Leðja 50 3 Grænt slý á botni

Suðurtjörn snið SV – NA 49 0,5 Leðja 10 1 Grænt slý á botni

Suðurtjörn snið SV – NA 50 0,5 Leðja 0 Grænt slý á botni

Suðurtjörn snið SV – NA 51 0,45 Leðja 0 Grænt slý á botni

Suðurtjörn snið SV – NA 52 0,35 Leðja, möl 0 Gróðurjaðar. Stöðin er 5 m frá bakka

Hústjörn snið NV – SA 53 0,25 Grjót, leðja 0 Við bakka. Mikið grot á steinum

Hústjörn snið NV – SA 54 1 Leðja 90 4 4

Hústjörn snið NV – SA 55 1,1 Leðja 90 5 2

Hústjörn snið NV – SA 56 1,1 Leðja 40 3 2

Hústjörn snið NV – SA 57 1 Leðja 90 1 5

Hústjörn snið NV – SA 58 0,8 Leðja 70 3 5

Hústjörn snið NV – SA 59 0,75 Leðja 80 4 4 Stöðin er 2 m frá bakka

Hústjörn snið SV – NA 60 0,4 Möl, sandur 10 2

Hústjörn snið SV – NA 61 1 Leðja 90 2 5 Mikið af ásætuþörungum á plöntum

Hústjörn snið SV – NA 62 1 Leðja 95 5 3

Hústjörn snið SV – NA 63 1,1 Leðja 70 4

Hústjörn snið SV – NA 64 1 Leðja 80 4 3

Hústjörn snið SV – NA 65 0,9 Leðja 80 4 4 Stöðin er 3 m frá bakka

Vatnsmýrartjörn langsnið, nyrst 66 0,25 Leðja 0 UR Smánykran upp við bakkann

Vatnsmýrartjörn langsnið 67 0,35 Leðja 0 Gróðurleifar á botni

Vatnsmýrartjörn langsnið 68 0,2 Leðja 0 Gróðurleifar á botni

Vatnsmýrartjörn langsnið 69 0,3 Leðja 0 Gróðurleifar á botni

Vatnsmýrartjörn langsnið 70 0,2 Grjót, möl, sandur, leðja 0 Gróðurleifar á botni

Vatnsmýrartjörn langsnið 71 0,35 Leðja 0 Gróðurleifar á botni

Vatnsmýrartjörn langsnið 72 0,25 Leðja, möl, sandur 0 Gróðurleifar á botni

Vatnsmýrartjörn langsnið 73 0,35 Leðja, grjót 0 Gróðurleifar á botni

Vatnsmýrartjörn langsnið 74 0,3 Leðja 0 Gróðurleifar á botni

Vatnsmýrartjörn langsnið 75 0,25 Leðja 0 Gróðurleifar á botni

Vatnsmýrartjörn langsnið, syðst 76 0,3 Leðja 0 Gróðurleifar á botni. Við göngubrú í Vatnsmýri
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II. viðauki. Þéttleiki annarra dýrahópa en krabbadýra og þyrildýra (fjöldi dýra/m2) í trektagildrum á 

setbotni í Norðurtjörn (stöðvar 1–3), Suðurtjörn (stöð 4), Vatnsmýrartjörn (stöð 5) og Hústjörn (stöð 

6) árið 2015. 

 

  

Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 5 Stöð 6 Stöð 1 Stöð 2 Stöð 3 Stöð 4 Stöð 5 Stöð 6

Aðrir hópar úr trektagildrum

Örmlur (Hydrozoa) 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0

Flatormar (Turbellaria) 1.620 9.886 848 152 51 101 63 0 0 38 0 3.646

Ögður, sundlirfur (Trematoda) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 13 25

Þráðormar (Nematoda) 127 89 101 329 2.633 3.747 38 114 25 101 215 1.101

Kviðbustungar Chaetogaster  tegund 456 152 25 114 1.380 101 0 0 0 0 0 25

Sundánar (Naididae) 101 0 13 0 177 13 0 0 0 0 0 13

Blóðsugur (Hirudinea) 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0

Bessadýr (Tardigrata) 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0

Vatnamaurar (Hydracarina) 0 0 0 25 25 76 0 0 0 0 13 13

Tjarnatítur, Arctocorisa carinata 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25

Rykmýslirfur (Chironomidae) 0 13 13 25 63 13 152 38 139 25 63 506

Rykmýspúpur (Chironomidae) 51 63 25 25 25 51 0 38 13 0 13 0

Rykmýsflugur (Chironomidae) 51 63 63 13 38 0 63 25 0 13 0 0

Hornsíli, Gasterosteus aculeatus 0 0 0 0 13 0 13 63 51 0 38 25

Heildarþéttleiki 2.405 10.266 1.089 684 4.418 4.101 380 291 253 253 354 5.380

4.6.2015 19.8.2015
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III. viðauki. Skýrsla Gunnars Steinns Jónssonar 2016: Tjörnin í Reykjavík. Þörungagróður í tjörnunum 

sumarið 2015. Unnið fyrir Náttúrufræðistofu Kópavogs. 23 bls. 
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1 Inngangur 

Í skýrslunni er yfirlit yfir helstu þörunga sem fundust í tjörnunum við skoðun dagana 3. til 4. júní og 

18. ágúst 2015. Söfnun og greiningar voru gerðar af Gunnari Steini Jónssyni fyrir Náttúrufræðistofu 

Kópavogs. Notuð voru lifandi óvarðveitt sýni til greininga annarra fylkinga þörunga en kísilþörunga. 

Til að auðvelda eftirfylgni og eftirlit með tegundasamsetningu þörunga til framtíðar, voru teknar 

ljósmyndir af helstu þörungunum. Höfundur ljósmynda er Gunnar Steinn Jónsson, 2015. Skýrslunni er 

skipt upp í samantekt, viðauka 1, Blágrænar bakteríur, viðauka 2, Grænþörungar og viðauka 3, 

Kísilþörungar. 

Helsta rannsóknaspurning verkefnisins er: Hvaða ályktanir má draga af tegundasamsetningunni 

varðandi heilbrigði þörungavistkerfa vatnsins? 

 

2 Aðferðir 

2.1  Sýnataka 

Sýnum var safnað frá bakkanum, frá yfirborði og niður á 20 sm dýpi. Gengið var meðfram bakka 

tjarnanna og þar sem ástæða þótti til, var steinum og gróðri safnað í litla plastpoka (IKEA plastpoka). 

Sýnin voru skoðuð í smásjá. Hluti þeirra var einnig notaður til að vinna og steypa kísilþörunga á 

smásjárgler til síðari tegundagreiningar. Svifsýnum var safnað (100 ml vatnssýni) og gengið frá þeim 

til varðveislu (formalín) og síðari úrvinnslu. Safnað var í Norðurtjörn, Suðurtjörn, Vatnsmýrartjörn og 

Hústjörn. Svifsýnin eru einu magntengdu sýnin. 

Lýsing á söfnunarstöðum: 

Norðurtjörn 

Vesturbakkinn við Tjarnargötu og austurbakkinn við Miðbæjarskólann og Listasafn Íslands. 

Lýsing: Vatnið grænleitt og ekki mjög gruggugt. Við bakkann var smágrýttur botn. Grá- til grænleit 

gróðurló á steinunum og botninum, mest um 2 sm á lengd. Sýnum safnað af u.þ.b. 20 til 30 sm dýpi. 

Steinum og gróðri safnað í litla plastpoka. 

Suðurtjörn 

Svipuð lýsing og fyrir Norðurtjörn. Samskonar sýnum safnað í krikanum við Hljómskálann og rétt áður 

en komið er að sefsvæði austan megin í tjörninni. 

Hústjörn 

Lýsing: Vatnið brúnleitt og gruggugt. Við bakkann var smágrýttur botn. En annars er botninn og 

umhverfið lífrænna/móleitara en Norðurtjarnirnar. Gróðurló og grænn þörungagróður á steinunum 

og gróðri við bakkann. Dökkleitar fljótandi flyksur blágrænna baktería. Steinum og gróðri við bakkann 

og fljótandi bláþörungaflyksum safnað í litla plastpoka. 

Vatnsmýrartjörn 

Steinum og gróðri við bakkann ofan við stíflu safnað í litla plastpoka. 
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2.2  Úrvinnsla 

Lifandi sýni 

Í þessari samantekt eru niðurstöður rannsókna á stærri þörungum við bakkann, á steinum og sem 

fljóta í vatninu. Höfundur kaus að rannsaka þá lifandi en ekki í varðveittum sýnum. Ástæða þess ætti 

að verða ljós þegar myndir eru skoðaðar (viðaukar 1 til 3). Tegundargreining var gerð í ljóssmásjá við 

100 til 400x stækkun vikuna eftir sýnatöku, en sýnin voru geymd í kæli. Helstu heimildir við greiningar 

má sjá í heimildalista (John, Whitton og Brook (2011) og Wehr, Sheath og Kociolek (2015). 

Lagt var upp með, að leggja megin áhersluna á að greina tegundir, aðrar en kísilþörunga, til ættkvísla. 

Tegundirnar yrðu myndaðar og rétt tegundanöfn gætu komið smátt og smátt í ljós við frekari 

rannsóknir. Það er mat höfundar að með nokkurri yfirlegu megi vænta að setja megi tegundanöfn á 

Calothrix sp., Chaetophora sp., Stigeoclonium sp., Draparnaldia sp., Cladophora sp., Closterium sp., 

Euglena sp. og e.t.v. Klebsormidium sp. 

 

Varðveitt sýni 

Á rannsóknarstofu (Veiðimálastofnun) voru steinar hreinsaðir af þörungum og tekið blandsýni fyrir 

frekari hreinsun kísilþörunga. Kísilskeljar voru hreinsaðar með því að minnka vatn í blandsýninu með 

skilvindu. Saltpéturssýru var bætt í skilvinduglasið, u.þ.b. jafn miklu rúmmáli og sýnið, og það látið 

standa í loftunarskáp í nokkra daga. Hrist var upp í glösunum og sýru bætt við eftir þörfum. Sýran var 

skoluð burt með eimuðu vatni og skilvindu. Skola þarf fimm til sex sinnum með eimuðu vatni. Einn til 

tveir dropar af sýninu voru látnir þorna á þekjugleri. Þekjuglerið (með kísilskeljunum) síðan steypt á 

smásjárgler með Naphrax sem er efni með háan ljósbrotsstuðul (>1,6). 

Tegundargreining og talning á hlutfallslegum fjölda einstakra kísilþörungategunda var gerð í 

ljóssmásjá við 1000x stækkun og með olíulinsu. Nokkrar helstu heimildir við greiningar má sjá í 

heimildarlista. Greint og talið var af einu sýni úr hverri tjörn; Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn. 

Taldar voru 381 til 423 skeljar í hverju sýni. 

 

Útreikningar á mengunarflokkun fyrir kísilþörunga 

IPS Specific Pollution sensitivity Index (Cemagref, 1982) er franskur vísir sem byggir á að nota töluleg 

gildi fyrir einstakar tegundir. Annarsvegar töluleg gildi sem segir til um þol eða viðkvæmni 

tegundarinnar fyrir mengun og hinsvegar gildi sem vísar til hvort tegundin hafi vítt eða þröngt svið 

þegar kemur að kjöraðstæðum og útbreiðslu (Zelinka og Marvan, 1961). IPS er í þessari rannsókn 

reiknað samkvæmt sænskum leiðbeiningum og notuð töluleg gildi fyrir vísitegundir samkvæmt 

tegundalista sænsku Umhverfisstofnunarinnar (Naturvårdsverket, 2009). Mat á flokkun byggir á 

tillögum starfshóps um gæðaflokkun (Gunnar Steinn Jónsson, Iris Hansen, Halla Margrét 

Jóhannesdóttir og Ingi Rúnar Jónsson, 2014), sbr. töflu 1. IPS-gildi, reiknuð fyrir einstök 

kísilþörungasamfélög geta verið á bilinu 1 til 20. Tuttugu er fyrir bestu gæðin og einn fyrir þau verstu. 

Samkvæmt tillögum starfshópsins eru gæðin ekki viðunandi ef IPS-gildið fer undir 11,5 hér á landi. 
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Tafla 1. Dæmi um líffræðilega gæðaflokkun í vatni í Evrópu, sem byggir á tegundasamsetningu 

kísilþörungasamfélaga, á næmi þeirra fyrir mengun og útreikningum á svokölluðum IPS-gildum. Í 

dálkinum lengst til hægri eru tillögur starfshóps, að IPS-gildum miðað við ástand, sem nær til allra 

vatnagerða á Íslandi (Gunnar Steinn Jónsson, Iris Hansen, Halla Margrét Jóhannesdóttir og Ingi Rúnar 

Jónsson, 2014). 

 Dæmi um IPS gildi í Evrópu 
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Mjög gott 17-20 15,5-20 > 17,5 > 17 > 14 

Gott 13-17 11,5-15,5 14,5-17,5 15-17 11,5-14 

Ekki viðunandi 9-13 8-11,5 10,5-14,5 12-15 9-11,5 

Slakt 5-9 5-8 7-10,5 9-12 6-9 

Lélegt < 5 < 5 < 7 < 9 < 6 

      

 

3 Niðurstöður og umræður 

3.1  Niðurstöður 

Niðurstöður tegundagreiningar eru sýndar í meðfylgjandi viðaukum; viðauki 1, blágrænar bakteríur, 

viðauki 2, grænþörungar og viðauki 3, kísilþörungar. Hátt hlutfall tegundalistans er kísilþörungar, en 

um 60 tegundir kísilþörunga voru greindar til tegunda í sýnum úr Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn 

(viðauki 3). 

Þegar þessi rannsókn er borin saman við fyrri rannsókn höfundar (Gunnar Steinn Jónsson, Konráð 

Þórisson og Stefán Kristmannsson, 1978), eru niðurstöðurnar mjög svipaðar. Nefna má ættkvíslirnar 

Oscillatoria, Draparnaldia, Cladophora, Closterium og Euglena sem eru í Tjörninni nú eins og þá. 

Afmyndaðar (e. deformed) kísilskeljar voru áberandi. Slíkt hefur verið talið einkenna 

eiturefnamengun. Eftirfarandi texti er fenginn að láni úr nýlegri skýrslu (Gunnar Steinn Jónsson, Iris 

Hansen, Halla Margrét Jóhannesdóttir og Ingi Rúnar Jónsson, 2014, bls. 6): „Tengsl eru þekkt á milli 

mismunandi afmyndana og tiltekinna álagsþátta t.d. við mengun vegna þungmálma eða 

skordýraeiturs (Falasco og Badino 2011). ... Ef afmyndaðir kísilþörungar eru algengir í vatnshloti er 

það mikilvæg vísbending um að álagsþættir eru á lífríkið sem þarf að skoða nánar, það á eins við 

hérlendis sem annarsstaðar. Í Svíþjóð er miðað við að ef hlutfall afmyndaðra kísilþörunga fer yfir 1% 

þá megi búast við að gæti þungmálmamengunar (Kahlert 2012).“  

Dæmi um afmynduð eintök (Staurosira construens var. binodis fyrir miðju og Fragilaria capucina var. 

vaucheriae til hægri): 
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3.2  Umræður 

A) Grænþörungar af ættkvíslunum Draparnaldia og Chaetophora eru fremur taldir einkennandi fyrir 

hreint vatn. 

B) Oscillatoria tegundirnar, Stigeoclonium og Cladophora hafa vítt vaxtarsvið, kjósa næringarríkt 

umhverfi og hafa hátt mengunarþol. Í miklu magni eru þær lýsandi fyrir ofauðgun eða mengun. Þær 

aðstæður eiga ekki við nú. 

C) Beggiatoa vex á mörkum súrefnis og súrefnisleysis þar sem brennisteinsvetni losnar, t.d. vegna 

loftfirrðrar rotnunar. 

D) Kísilþörungaflóran er fjölbreytt og hún sýnir góð gæði fyrir Norðurtjörn (IPS = 12,8) og Suðurtjörn 

(IPS = 13,0), en mjög góð gæði fyrir Hústjörn (IPS = 14,5). Taka verður tölulegu gildunum með 

nokkrum fyrirvara þar sem aðferðin er hönnuð fyrir ár en ekki vötn eða tjarnir. 

E) Hlutfall afmyndaðra kísilþörunga er 1% í Hústjörn, 1,6% í Suðurtjörn og 2,6% í Norðurtjörn. Ekki eru 

til upplýsingar um hlutfall afmyndaðra tegunda við náttúrulegar aðstæður hér á landi til 

samanburðar. Í Svíþjóð væri ályktað að það gætti lítillegrar en greinilegrar mengunar. 

Í stöðuskýrslu fyrir vatnasvæði Íslands (Jóhanna Björk Weisshappel, 2013), er Tjörnin í Reykjavík 

flokkuð í hættu á grundvelli efnainnihalds og mengunar. 

 

4 Ályktanir 

Tjörnin Í Reykjavík er á skipulögðu svæði þéttbýlis og hefur tekið breytingum vegna framkvæmda. 

Mögulegt er aðrennslissvæði hennar sé meira eða minna raskað vegna skipulags. 

Í vatnatilskipun Evrópusambandsins segir að aðildarríkin skuli vernda og styrkja öll manngerð og 

mikið breytt vatnshlot í því skyni að vistmegin þeirra verði gott og efnafræðilegt ástand 

yfirborðsvatns verði gott eigi síðar en 15 árum eftir gildistökudag hennar, í samræmi við ákvæðin sem 

mælt er fyrir um í V. viðauka tilskipunarinnar: 

Gott ástand Sæmilegt ástand 

Smávægilegar breytingar eru á tegundasam-
setningu og meðalþéttleika fjölfrumuplantna og 
botngróðurs miðað við gerðarsértæk líffélög. 
Slíkar breytingar benda ekki til hraðari vaxtar 
botngróðurs eða æðri plantna sem leiða til 
óæskilegra truflana á jafnvægi lífvera í 
vatnshlotinu eða á eðlisefnafræðilegum gæðum 
vatnsins eða setsins. Líffélög botngróðurs hafa 
ekki orðið fyrir skaðlegum áhrifum af 
bakteríubrúskum og -skánum sem eru til komin 
vegna starfsemi manna. 

Tegundasamsetning fjölfrumuplantna og 
botngróðurs er nokkuð frábrugðin því sem 
gerist í gerðarsértækum líffélögum og sýnir 
umtalsvert meiri röskun en þar sem ástand er 
gott. Nokkrar breytingar eru sýnilegar á 
meðalþéttleika fjölfrumuplantna og 
botngróðurs. Bakteríubrúskar og -skánir, sem 
eru til komin vegna starfsemi manna, kunna að 
hafa haft áhrif á líffélög botngróðurs og á 
sumum stöðum komið í stað þeirra. 
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Skýrsluhöfundur varð ekki var við skaðleg áhrif bakteríubrúska eða skána tilkomin vegna starfsemi 

manna. Heldur ekki að vöxtur botnþörungagróðurs sé með þeim hætti að hann leiði til truflana á 

jafnvægi lífvera í vatnshlotinu (eða aðra nýtingu Tjarnarinnar). Heimildir eru þó um slíkan vöxt í 

Tjörninni. Höfundur getur ekki lagt mat á hvort tegundasamsetning og þéttleiki fjölfruma 

botnþörungagróðurs sé „smávægilega“ eða „nokkuð“ frábrugðin sambærilegum lítt snortnum 

vatnshlotum, en bendir á að tegundir saman standa bæði af tegundum sem einkenna hreint vatn 

(Draparnaldia), næringarauðugt vatn (Cladophora) og vatn þar sem gætir súrefnisskorts vegna 

rotnunar (Beggiatoa). Hugsanlega kunna vatnsgæðin að sveiflast milli þessa ástands. Hvað einfruma 

kísilþörunga varðar, benda liðir D og E hér á undan að gæði kísilþörungasamfélaga sé allsstaðar gott, 

best í Hústjörn og lítillega en greinilega lakari í Norðurtjörn. Það er sérfræðilegt mat höfundar að það 

sé ekkert í gögnunum sem bendir til að ástand þörungagróðurs í tjörnunum sé lakara en gott og það 

er því í samræmi við gæðakröfur vatnatilskipunar Evrópusambandsins. 
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Viðauki 1 

Blágrænar bakteríur (Cyanobacteria) 

Tegundasamsetning - Greint samkvæmt: John, Whitton og Brook (2011) og Christensen (1966). 

Ættkvíslum er raðað í stafrófsröð. 

Beggiatoa sp. 

Calothrix sp. 

Lyngbya sp. 1 

Lyngbya sp. 2 

Oscillatoria limosa C. Agardh 1812 ex Gomont 1892 

(? O. curviceps Ag.) 

Oscillatoria tenuis C. Agardh 1812 ex Gomont 1892 

Á listann vantar: Anabaena flos-aqua (Lyngbye) Brébisson sem ekki sást í botnsýnunum, en er algeng 

í Tjörninni. 

Myndir: 

Beggiatoa sp. 

 Breidd keðju um eða innan við 1 

µm. Brennisteinskorn eru greinileg. 

Litlausar keðjur í slímhjúp (ekki slíðri) og eru hreyfanlegar. Eru líkar og skyldar Oscillatoria 

(Oscillatoriacea, stundum þó í sér ætt Begiatoaceae). Algeng í bakteríuskáninni með Oscillatoria 

limosa og O. tenuis. Beggiatoa finnst í umhverfi þar sem er súrefnisfirrt niðurbrot á lífrænu efni og 

lifir í yfirborðslagi þar sem er bæði H2S og súrefni. Mikið magn Beggiatoa er því til marks um að þarna 

sé nokkur mengun. 
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Calothrix sp. 

 Breidd (basal): 7,5 – 10 µm. 

Calothrix sp. myndar dökkgrænar skorpur á steinum Í Norðurtjörninni. Algeng þar, en ekki 

annarstaðar. Ekki sameiginlegur slímmassi og hver keðja í sér slíðri. Keðjan endar í litlausu hári. 

Tegurndir af Calothrix mynda oft dökkar skorpur á steinum og öðru föstu yfirborði í ám og vötnum. 

Lyngbya sp. 1 

 Breidd keðju um 6 µm. Meðallengd fruma 3 µm. Kemur fram í 

síðsumarsýnunum. Blágrænar keðjur í slíðri. Engin (fölsk) greining sjáanleg. 

Lyngbya sp. 2 

 Breidd keðju um 2,7 µm. Meðallengd fruma 1,6 µm. Kemur fram í 

síðsumarsýnunum. Blágrænar keðjur í slíðri. Engin (fölsk) greining sjáanleg. 
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Oscillatoria limosa C. Agardh 1812 ex Gomont 1892 

  Breidd keðju um 13 µm. 

Meðallengd fruma 5 µm. 

Ríkjandi í svart- dökkblágrænni skán fljótandi á yfirborði vatnsins í Hústjörn – hefur flotið upp af 

botni. Er þar ásamt Beggiatoa sp., Oscillatoria tenuis og miklu magni hreyfanlegra kísilþörunga 

(Nitzschia spp. og Navicula spp.). Fannst einnig í miklu magni í rannsókn 1978. Þá fannst einnig O. 

curviceps Ag. sem er svipuð á breidd, en aðal einkennið sem skilur á milli er að O. curviceps er bogin í 

endann. Ekki var leitað sérstaklega að þessu sinni að keðjum með þessi einkenni en tvær keðjur 

neðarlega fyrir miðju á myndinni til vinstri sýna þessi einkenni. 

 

Oscillatoria tenuis C. Agardh 1812 ex Gomont 1892 

   Breidd keðju um 6 µm (mjórri 

en O. limosa, sjá mynd lengst til hægri). Meðallengd fruma 3,5 µm. Keðjan aðeins inndregin á milli 

fruma. Algengt að hún sé boginn í endann. Algeng í bláþörungaskán með Oscillatoria limosa. 
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Viðauki 2 

Grænþörungar (Chlorophyceae og Euglenophyceae) 

 

Tegundasamsetning - Greint samkvæmt: John, Whitton og Brook (2011) og Christensen (1966). 

Ættkvíslum er raðað í stafrófsröð. 

Chaetophora sp. 

Chlamydomonas sp. 

Cladophora sp. 

Closterium sp. (Closterium acerosum) 

Draparnaldia sp. (Draparnaldia mutabilis?) 

Euglena sp. 

Klebsormidium sp. 

Oedogonium spp. 

Phacus sp. 

Scenedesmus acutus Meyen 1829 

Spirogyra sp. 

Stigeoclonium sp. 

 

Ljósmyndir (Gunnar Steinn Jónsson): 

Chaetophora sp. 

  

Chaetophora er grænþörungur sem oft er að finna í ám og grunnum tjörnum á steinum og stærri 

gróðri. Í þörungatali Helga Hallgrímssonar (2007) er nefnd ein tegund fundin hér á landi og nafnið 

gefið upp með fyrirvara (? Chaetophora elegans). Chaetophora er frekar talin einkenna ómengað en 

mengað vatn. 
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Cladophora sp. 

   

Cladophora grænþörungur sem finnst víða hér á landi. Á þörungnum eru kísilþörungaásætur 

(Cocconeis sp., Epithemia sp. og Synedra sp.). Cladophora fannst í Tjörninni sumarið 1946 í miklum 

mæli (Sigurður Pétursson, 1947) og aftur í Norðurtjörninni árið 1978 (Gunnar Steinn Jónsson, Konráð 

Þórisson og Stefán Kristmannsson, 1978). Árið 1978 var nafnið C. rivularis gefið upp með fyrirvara (?). 

Var það vegna vaxtarformsins, en „rivularis“ var talin með færri greinar en „glomerata“, sjaldan nema 

ein grein á hverri frumu og oft án botnfestingar (Christensen, 1982). Í breskum greiningarlykli (John, 

Whitton og Brook, 2011) er vísað til að ýmis tegundanöfn Cladophora kunni að vera afbrigði af C. 

glomerata. Þetta þarf að skoða nánar. Fannst mest í Norðurtjörn, en annars með víðari útbreiðslu um 

Tjarnarsvæðið en 1978. Cladophora er einkennandi fyrir fremur næringarrík vötn. 

 

Closterium sp. 

   

Closterium sp. sást aðeins tvisvar í sýnunum (í Norðurtjörn og Hústjörn). Closterium acerosum 

Ehrenberg ex Ralfs fannst víða í Norðurtjörn í rannsókninni 1978 og er ekki ólíklegt að um sömu 

tegund sé að ræða nú. 

Draparnaldia sp. 
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Draparnaldia mutabilis (Roth) Bory de Saint-Vincent fannst víða í suðurhluta Norðurtjarnar sumarið 

1978 (Gunnar Steinn Jónsson, Konráð Þórisson og Stefán Kristmannsson, 1978). Líklegt er að um 

sömu tegund sé enn að ræða í Norðurtjörn. Draparnaldia er talin einkenna fremur hreint vatn en 

mengað (sjá einnig Gunnar Steinn Jónsson, Konráð Þórisson og Stefán Kristmannsson, 1978). 

 

Klebsormidium sp. 

 

Þessi ættkvísl er algengust sem jarðvegs-/loftþörungur, eða í vatnsyfirborðinu í smátjörnum og 

náskyld Ulothrix. Ekki nefnd í rannsókn frá 1978. 

 

Oedogonium spp. 

 

Oedogonium finnst í litlu magni víða (í Norðurtjörn, Suðurtjörn og Hústjörn) við bakkann, oft í lygnum 

saman með öðrum þráðlaga tegundum. A.m.k. er um tvær, misbreiðar tegundir að ræða í 

Norðurtjörn. Oedogonium er nefnd í rannsókn frá 1978. 
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Scenedesmus acutus Meyen 1829 

 Lengd fruma er um 10 µm og breidd um 3,5 µm. Áður hefur verid greind 

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson í Norðurtjörn. Hún er frábrugðin og hefur langa gadda á 

endafrumunum. 

 

Spirogyra sp. 

  

Fannst innan um aðra þráðþörunga í Suðurtjörn og Hústjörn. Nefnd í rannsókn frá 1978. 

 

Stigeoclonium sp. 

 

Stigeoclonium fannst í í nokkrum mæli í Norðurtjörninni (við Tjarnargötu) og Suðurtjörn. Ættkvíslina 

er að finna víða í vatni, en hún getur orðið ríkjandi við mikla mengun. Ættkvíslin er ekki nefnd í 

rannsókn frá 1978. 

 

Grænir einfruma svipuþörungar 

Í rannsókninni árið 1978 fundust grænir svipuþörungar af ættkvíslunum Euglena, Phacus og 

Trachelomonas í sýnunum. Svipuþörungar sem þessir eru oft í miklu magni í næringarríku umhverfi. Í 

rannsókn frá 2003 (Gunnar Ólafsson, 2003) greindust bæði Trachelomonas og Clamydomonas. Hér 
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fannst Chlamydomonas, Euglena og Phacus úr Hústjörn og tegund þar sem myndin er ekki nægilega 

skýr til þess að ákvarða ættkvíslina. 

Chlamidomonas sp. 

 Þvermál um 11 µm. Greinilega sjást 2 svipur. 

Euglena sp. 

   

Phacus sp. 

 Lengd: 37 µm. Breidd: 27 µm. 
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Viðauki 3 

Kísilþörungar (Bacillariophyceae) 

Tegundasamsetning - Greint samkvæmt: Lange-Bertalot (2013) og Ettl, Gerloff, Heynig og 

Mollenhauer (1999, 2008a, 2008b, 2011). 

Tegundalisti rannsóknar á kísilþörungasamfélögum í Tjörninni. Tegundaheiti eru í stafrófsröð. 

Hlutfallslegur fjöldi: I ≤ 1%, II = 1–5%, III = 5–10%, IV ≥ 10%. 

Kóði Tegundalisti Hústjörn Suðurtjörn 
Norðurtjörn 

við 
Tjarnargötu 

AMI2 Achnanthidium minutissimum (Kützing) 
Czarnecki 
Group 2, meðalbreidd 2,2 til 2,8 µm 

 III I 

AMI3 A. minutissimum (Kützing) Czarnecki 
Group 3, meðalbreidd > 2,8 µm 

IV   

ALIB Amphora libyca Ehrenberg  I I 

APED Amphora pediculus (Kützing) Grunow ex 
A. Schmidt 

 I IV 

ACOP Amphora copulata (Kützing) Schoeman & 
R.E.M. Archibald 

 I  

CAMP Caloneis amphisbaena (Bory de Saint 
Vincent) Cleve 

 I I 

CSIL Caloneis silicula (Ehrenberg) Cleve  I I 

CCOC Cavinula cocconeiformis (Gregory ex 
Greville) D.G. Mann & A.J. Stickle  

I   

CPSE Cavinula pseudoscutiformis (Hustedt)  
D.G. Mann & A.J. Stickle 

I   

CPED Cocconeis pediculus Ehrenberg I II II 

CPLE Cocconeis placentula var. euglypta 
(Ehrenberg) Grunow 

I I I 

 Craticula acidoclinata Lange-Bertalot & 
Metzeltin 

  I 

CCUH Craticula cuspidata (Kutzing) D.G.Mann  I  

CMEN Cyclotella meneghiniana Kützing I  I 

CSOL Cymatopleura solea (Brébisson) W.Smith I I I 

CCYM Cymbella cymbiformis C. Agardh II I I 

CTPU Ctenophora pulchella (Ralfs ex Kützing)  
D.M. Williams & Round 

I I I 

DMON Diatoma moniliformis (Kützing) 
D.M.Williams 

II III II 

DITE Diatoma tenuis C. Agardh III IV II 

DOVA Diploneis ovalis (Hilse) Cleve  I   

ENRE Encyonema reichardtii (Krammer) 
D.G.Mann 

 I  

ESLE Encyonema silesiacum (Bleisch) 
D.G.Mann 

II I  

ESOR Epithemia sorex Kützing  I I 
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EULA Eucocconeis laevis (Østrup) Lange-
Bertalot 

 I  

FARC Fragilaria acus (Kützing) Lange-Bertalot III II I 

FCVA Fragilaria capucina var. vaucheriae 
(Kützing) Lange-Bertalot 

IV IV II 

FFBI Fragilariforma bicapitata (Mayer) 
D.M.Williams & Round 

 I  

FFVI Fragilariforma virescens (Ralfs) 
D.M.Williams & Round 

I   

GPXS Gomphonema exilissimum (Grunow)  
Lange-Bertalot & E. Reichardt 

II II  

GOLI Gomphonema olivaceum (Hornemann) 
Brébisson 

 I I 

GPAR Gomphonema parvulum (Kützing) 
Kützing 

 I I 

GTRU Gomphonema truncatum Ehrenberg   I I 

GYAC Gyrosigma acuminatum (Kützing) 
Rabenhorst  

 I  

NCHU Hippodonta hungarica (Grunow) Lange-
Bertalot, Metzeltin & Witkowski  

 I I 

MVAR Melosira varians C. Agardh II  I 

NGRE Navicula gregaria Donkin I   

NRHT Navicula rhynchotella Lange-Bertalot I I I 

NSLE Navicula slesvicensis Grunow in van 
Heurck 

 II I 

NAMP Nitzschia amphibia Grunow   I I 

NIGR Nitzschia gracilis Hantzsch I   

NINC Nitzschia inconspicua Grunow I II IV 

NLIN Nitzschia linearis (C. Agardh) W. Smith II II  

NIPM Nitzschia perminuta (Grunow) 
M.Peragallo 

I  I 

NREC Nitzschia recta Hantzsch ex Rabenhorst I I I 

 Parlibellus crucicula (W. Smith) 
Witkowski, Lange-Bertalot & Metzeltin 

 I I 

ALAN Planothidium lanceolatum (Brébisson ex 
Kützing) Lange-Bertalot 

 I I 

RABB Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) 
Lange-Bertalot 

I II IV 

 Rhopalodia operculata (C. Agardh) 
Håkanasson 

I I  

NPUP Sellaphora pupula Mann, D.G. I I  

FEXI Stauroforma exiguiformis (Lange-
Bertalot) R.J. Flower, V.J. Jones & 
F.E.Round 

II   

FCBI Staurosira construens var. binodis 
(Ehrenberg) P.B. Hamilton 

II II III 

SSVE Staurosira venter (Ehrenberg) H.Kobayasi  IV II IV 

STILA Staurosirella lapponica (Grunow)   I 
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D.M.Williams & Round 

SPIN Staurosirella pinnata (Ehrenberg) 
D.M.Williams & Round 

I II I 

SPAV Stephanodiscus parvus Stoermer & 
Håkansson 

 I II 

TFLO Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing I I  

TFAS Tabularia fasciculata (C. Agardh) 
D.M.Williams & Round 

II I II 

UULN Ulnaria ulna (Nitzsch) P. Compère  III II II 

UOXY Ulnaria oxyrhynchus (Kützing) Aboal  III I  

 Ógreint II II II 

 Fjöldi talinn 381 381 423 

 Með formgalla 4 6 10 

 Gallað (%) 1,0 1,6 2,4 

 

Ljósmyndir af nokkrum algengum tegundum (Gunnar Steinn Jónsson): 

Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki 

 

 

Amphora pediculus (Kützing) Grunow ex A. Schmidt 

 

 

Cocconeis pediculus Ehrenberg 
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Ctenophora pulchella (Ralfs ex Kützing) D.M. Williams & Round 1986 

  

 

Cymbella cymbiformis C. Agardh 

  

 

Diatoma tenuis C. Agardh 1812 

 

 

Epithemia sorex Kützing 

 

 

Fragilaria capucina var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot 

  

  



III. viðauki 

22 
 

Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & E. Reichardt 

 

Nitzschia inconspicua Grunow 

 

 

Nitzschia linearis (C. Agardh) W. Smith 

 

 

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot 1986 

 

 

Staurosira construens var. binodis (Ehrenberg) P.B. Hamilton 
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Stephanodiscus parvus Stoermer & Håkansson 

 

 

Tabularia faciculata (C. Agardh) D.M. Williams and Round 1986 

  

 

 

Ulnaria ulna (Nitzsch) P. Compère 

 

 

Ulnaria oxyrhynchus (Kützing) Aboal 

 

 



 Lífríki Tjarnarinnar sumarið 2015 og 2016 

 
 

IV. viðauki. Skýrsla Gunnars Steinns Jónssonar 2016: Tjörnin í Reykjavík. Könnun á magni þörunga, 

aðallega blábaktería 28/07/2016. Tekið saman fyrir Náttúrufræðistofu Kópavogs. 3 bls. 



 

 

Tjörnin í Reykjavík 
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Sýni tekið frá bakka fyrir framan Kvennaskólann 
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Inngangur 

Í júlí 2016 kom upp blómi blágrænna baktería í Norðurtjörninni. Ekki varð vart við blóma í öðrum 

tjörnum. Blómi sem þessi hefur reglulega komið upp í Tjörninni í a.m.k. síðustu 30 árin. Blóminn var 

skammlífur og þegar sýnataka fór fram hafði hann náð hámarki og bakteríurnar byrjaðar að brotna 

niður og í stað mosagræns litar var víða komin mjólkurgrá slikja (sjá forsíðumynd). 

 

Aðferðir 

Sýnataka 

Valinn var staður til sýnatöku við bakkann fyrir neðan Kvennaskólann. Þar var blóminn enn í hámarki 

og grænn. Sýnatakan hafði það eina markmið að staðfesta tegundina. Ákvörðun um talningu var tekin 

síðar. 

Tekið var 100 ml vatnssýni (í brúna lyfjaflösku með svörtum tappa) rétt neðan vatnsyfirborðs þar sem 

blómi blábaktería var greinilega í mestu magni í Tjörninni. Sýnið var varðveitt í lugol lausn (20 

dropar). 

 

Smásjárskoðun 

Notuð er „Utermöhl“ aðferð við smásjárskoðun á svifþörungum. Þörungum í sýnaflöskunum er 

blandað upp með því að velta flöskunum í nokkurn tíma. 50 ml hlutsýni er hellt í sívalning og 

þörungarnir eru látnir botnfalla á botn í „Hydro Bios“ talningarbúnaði (counting chamber) í tvo 

sólarhringa. Lítið lóðbretti er lagt á botnfellibúnaðinn og tryggt að hann liggi alveg lóðrétt við 

botnfellinguna. Þvermál talningarhólfsins er um 26 mm og flatarmál 530 mm2. Vegna mikils fjölda var 

ekki talið heilt snið, heldur reitir („whipple grid“) á sniði við 600x stækkun. Taldir voru 15 reitir (0,014 

mm2) dreift jafnt (eftir sjónmati) eftir einu sniði (26 mm). Bæði keðjur og fjöldi frumna á keðjum var 

talið (í samræmi við ÍST EN 15204-2008 staðalinn). Þar sem aðeins um könnun á fjölda var að ræða 

var staðlinum ekki fylgt að fullu varðandi fjölda keðja talinn. 75 keðjur voru í þeim 15 reitum sem 

taldir voru. 

Smásjáin sem notuð var fyrir þetta verkefni, er OPTIKA XDS-2 vendismásjá. Talið var með 60x „bright 

field“ hlutgleri með N.A. 0,85. Fjöldinn talinn og myndir teknar til mælinga á stærð og til nánari 

skoðunar. 

Þær heimildir sem voru notaðar til tegundargreiningar eru listaðar í heimildaskrá. 
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Niðurstöður 

Blágrænar bakteríur - Anabaena flos-aqua (Lyngbye) Brébisson 

 

Anabaena flos-aqua (Lyngbye) Brébisson er blágræn baktería sem er í mestu magni og þekur nánast 

talningarflötinn. Frumurnar eru í snúnum og spírallaga keðjum. 

     

Þvermál frumna um 5 µm (einnig heterocystur). Akineta L: um 14 µm og Br: 8 µm. 

Uppreiknað, töldust um 19 milljón keðjur í liter af Anabaena flos-aqua í Norðurtjörninni þann 

28/07/2016 og þær með um 790 milljón frumur/liter. Rúmmál þeirra er um 50 mm3/l. Miðað við að 

eðlisþyngd tegundarinnar sé um 1, svarar það til um 50 mg/l (lífþyngd). 

 

Nokkrir aðrir þörungar sem fundust í sýninu 

 

Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindák 1970 

 L 48 µm, Br: 1,4 µm 
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Monoraphidium irregulare (G.M. Smith) Komárková-Legnerová 1969 

 L 34 µm, Br: 1,2 µm 

Scenedesmus sp. (quadricauda) 

  Lengd frumu 10 µm, Breidd frumu 4 µm 

Actinastrum hantzschii Lagerheim 1882 

 Lengd frumu 13 µm, Breidd frumu 3 µm 

Cryptomonas sp. (erosa?) 

 L 34.8 µm, Br: 15,6 µm 

 

Nitzschia acicularis (Kützing) W. Smith 

 L 85 µm, Br: 2,3 µm 
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Umræður 

Þörungablóminn sem var áberandi í Norðurtjörn sumarið 2016 einkenndist af blágrænu bakteríunni 

Anabaena flos-aqua (Lyngbye) Brébisson. Reiknað voru um 19 milljón keðjur í lítra í sýni sem tekið 

var af Anabaena í Norðurtjörn þann 28.7.2016 eða um 790 milljón frumur í lítra. 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO 2003) eru nokkrar líkur á heilsuspillandi 

aðstæðum (moderate probability of adverse health effects) við 100.000 blágræn bakteríufrumur í 

lítra og 50 µg/l blaðgrænu-a og „high risk“ þegar magnið fer yfir 10.000.000 frumur og 5000 µg/l 

blaðgrænu-a. 

Þess ber að gæta að sýnatakan var við verstu aðstæður og þær því ýktar. Sýnið var tekið í 

yfirborðslaginu þar sem græn skán af Anabaena flaut og rak undan vindi upp að landi þar sem þær 

söfnuðust upp. Tegundin hefur lofthylki sem auðveldar flot og hún getur því safnast fyrir í miklu 

magni í og við yfirborðið. 

Þótt hér sé settur fyrirvari um hversu marktæk sýnatakan hafi verið til magnákvörðunar gefur 

mælingin engu að síður tilefni til að magn blágrænna baktería í Norðurtjörninni sé gaumur gefinn í 

framtíðinni. Hanna þar eftirlitsáætlun sem getur gefið trúverðugar upplýsingar um magn og 

útbreiðslu í Tjörninni allri. 
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