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Yfirlýsing höfundar 
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur 

hvorki að hluta til né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip á íslensku 
Vistkerfi Mývatns og Laxár hefur þótt áhugavert rannsóknaefni síðustu 

áratugina. Árið 1975 var komið á laggirnar sérstöku vöktunarverkefni á 

svæðinu. Af því leiddi víðtækur gagnagrunnur sem sífellt bætist við. Eftirlit 

og rannsóknir á svæðinu hafa sýnt greinilegar sveiflur í lífríki vatnsins í 

tíma og rúmi. Sveiflur í mýflugnastofni vatnsins hafa vakið hvað mestan 

áhuga fræðimanna. Sumarið 2006 voru teknir borkjarnar úti fyrir Höfða í 

Mývatni. Samanstóðu þeir af lífrænum setlögum þar sem tímaupplausn var 

um það bil 1 ár. Voru kísilþörungar efstu tæplega 35 cm setsins greindir en 

þeir eru nær helmingur af fæðuuppsprettu mýflugna vatnsins, og 

kísilþörungaflóran á botni Mývatns því ein af undirstöðum lífríkis Mývatns. 

Greinilegar en óreglulegar sveiflur komu fram í hlutfalli kísilþörunga í 

setinu með dýpi. Var kjarnanum skipt í þrjú tímabil eftir hlutfalli 

kísilþörunga í setinu. Niðurstöðurnar voru settar í samhengi við niðurstöður 

úr litarefna-greiningum (fucoxanþín og diatoxanþín) og eftirliti á 

mýflugnastofni Mývatns. Í ljós kom nokkurt samræmi milli breytinga í 

litarefnum og kísilþörungum. Sveiflur kísilþörunga í setinu eru aftur á móti 

öfugar við mýflugusveiflu vatnsins og má af því ráða að þegar stofn 

mýflugna er í hámarki gangi mýflugulirfurnar á fæðuuppsprettu sína. Veldur 

þetta tímabundinni hnignun í stofni kísilþörunga. Stofninn nær sér þó aftur á 

strik þar sem mýflugnastofninn minnkar hratt vegna fæðuskorts. Þetta er í 

samræmi við líkanreikninga af samspili mýflugulirfa og fæðu þeirra í 

Mývatni.  
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Abstract 
Fluctuations in the diatom population in Lake Myvatn – Diatom 

analysis of a sediment core by Hofdi in Lake Myvatn 
 

The ecosystem of Lake Myvatn in the northeast of Iceland has caught the 

attention of scientists worldwide in the last few decades. In 1975 a special 

monitoring program of the lake foodweb was established in the area. This 

entailed an extensive database that is constantly growing. Research has 

revealed big population fluctuations in the aquatic food web, including the 

chironomids that dominate the invertebrate fauna. In the summer of 2006 

sediment cores were taken from Lake Myvatn just outside of Hofdi, a cape 

that extends into the lake. These cores consisted of organic sediment with 

one year time resolution. The diatoms in the uppermost 35 cm of the cores 

were analysed, but diatoms are almost half of the nourishment of the 

chironomids of the lake. Clear but irregular oscillations appeared in the ratio 

of diatoms with depth in the sediment. The core was divided into three 

periods depending on the ratio of diatoms in the sediment. The results were 

put into context with findings from pigment (fucoxanthin and diatoxanthin) 

and chironomid analysis from the core and monitoring of the chironomids of 

Lake Myvatn. It appeared that changes in pigments and diatoms in the core 

were relatively consistent, but the oscillations of diatoms in the sediment 

were opposite to those of the chironomids. It seems that when the 

population of chironomids reaches its maximum the larvae eat up the food, 

hence the decline in the population of diatoms. The diatoms get back on 

track rather quickly when the population of chironomids collapses from 

starvation. This is consistent with a published model made of the interplay 

between chironomids and their food sources in Lake Myvatn. 

Þakkir  
Mínar bestu þakkir fær Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn fyrir afnot af 

áður óbirtum gögnum. Matthías Halldórsson og Theódóra Gísladóttir fá 

einnig þakkir fyrir yfirlestur og aðstoð. 
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1 Inngangur 
Mývatn er stærsta stöðuvatn Norðurlands. Mývatn og Laxá hafa þótt 

áhugaverð rannsóknaefni síðustu áratugina, meðal annars vegna sérstæðrar 

framleiðni og fjölbreytts lífríkis svæðisins miðað við legu þess nærri 

heimskautsbaug (1. mynd ).  

 

 

1. mynd Mývatn og staðsetning þess á norðausturlandi (Árni Einarsson o.fl. 2004). Rauði 
krossinn sýnir kjarnatökustað.  

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á greinilegar sveiflur í lífríki Mývatns. 

Sveiflurnar eru nokkuð óreglulegar en hver þeirra varir í um það bil 4-7 ár 

(Ives o.fl. 2008). Sveiflurnar koma ekki síst fram í mýstofnum vatnsins 

(Arnþór Garðarsson o.fl. 2004) en vöktun á þeim hófst árið 1977. Hefur hún 

gefið af sér samfelld gögn yfir allar þær nærfellt 40 tegundir mýflugna sem 

finnast á svæðinu. Ráðandi stofn mýflugna á svæðinu, Tanytarsus 

X 
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gracilentus, sýndi meðal annars þrjár greinilegar en óreglulegar sveiflur á 

tuttugu ára tímabili. Svo virðist sem stofnar vatnaflóa (Cladocera) í Mývatni 

fylgi þessum sveiflum (Árni Einarsson & Erla Björk Örnólfsdóttir 2004).  

Sveiflurnar í lífríki vatnsins virðast ekki eiga sér samsvörun í ytra umhverfi, 

til dæmis veðurfari eða grunnvatni (Árni Einarsson o.fl. 2004). Komið hefur 

fram að sveiflurnar haldast ekki í hendur við sveiflur í öðrum nálægum 

vötnum sem fylgst hefur verið með, svo sem Víkingavatni. Svo virðist sem 

þessar öfgakenndu sveiflur geti komið fram án inngripa mannsins, en 

námugröftur á vatnsbotninum getur magnað þær (Ives o.fl. 2008). 

Vaxandi sannanir eru fyrir því að ráðandi mýflugutegund vatnsins, 

Tanytarsus gracilentus, gegni lykilhlutverki í vistkerfi Mývatns (Haraldur 

Ingvarsson o.fl. 2004). Út frá fyrirliggjandi  rannsóknum virðist sem sveiflur 

lífríkisins séu drifnar áfram af samspili einnar mýflugutegundarinnar við 

fæðuuppsprettu sína (Árni Einarsson o.fl. 2004). Þessar hugmyndir hafa leitt 

til ítarlegra rannsókna á þessari einstöku tegund, Tanytarsus gracilentus. Í 

nýlegum rannsóknum hefur komið í ljós að mýflugur vatnsins eru stærstar 

árið eftir að stofn þeirra hefur verið í lágmarki. Bendir þetta til þess að þegar 

stofninn er mjög stór éti lirfurnar alla fæðu sem vatnið hefur upp á að bjóða, 

meðal annars fæðu sem ætti að bíða komandi kynslóða (Ives o.fl. 2008).   

Haraldur Ingvarsson o.fl. (2004) rannsökuðu fæðuval Tanytarsus lirfanna. Í 

ljós kom að á fyrsta hamstigi velja lirfurnar smávaxna kísilþörunga af 

ættkvíslinni Fragilaria. Á fjórða hamstigi samanstendur fæðan af groti sem 

er fjölbreyttara að stærð og uppruna.  

Vart hefur orðið við sveiflur í hryggdýrastofnum (fiskar og fuglar) Mývatns 

og Laxár. Gætu þær orsakast af sveiflum Tanytarsus lirfanna þar sem sú 

tegund hefur mikil áhrif á botnumhverfi vistkerfisins. Hryggdýrastofnarnir 

bregðast misjafnlega við sveiflunum. Svo virðist sem bleikjustofninn 

(Salvelinus alpinus) þoli þær illa og er veiði að engu orðin vegna þeirra 

(Árni Einarsson o.fl. 2004; Guðni Guðbergsson 2004). Rannsóknir benda 

einnig til fylgni á milli mýflugna og framleiðslu andategunda við Mývatn og 

Laxá (Arnþór Garðarsson & Árni Einarsson 2004). Í kjölfar hruns í 

mýflugnastofni við vatnið virðist sem einhverjar tegundir anda komi ekki 
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upp ungum það árið. Aftur á móti virðast andastofnar vatnsins haldast 

óbreyttir þrátt fyrir sveiflur lífríkisins (Ives o.fl. 2008). 

Sveiflur í stofni mýflugunnar valda bæði jákvæðri og neikvæðri afturvirkni 

innan fæðukeðjunnar og hafa þar af leiðandi fangað athygli vísindamanna. 

Því hefur Mývatn orðið eins konar náttúruleg rannsóknamiðstöð í vistfræði 

(Árni Einarsson 2004).  

Sumarið 2006 voru teknir borkjarnar úr botnseti Mývatns úti fyrir Höfða (1. 

mynd ). Samanstóðu kjarnarnir af lífrænum setlögum þar sem tímaupplausn 

er um það bil 1 ár. Við þetta opnuðust miklir möguleikar á að rannsaka 

stofnsveiflur smádýra og orsakasamhengið að baki þeim, áhrif veðurfars og 

eldgosa og hegðun lífríkisins í heild á ýmsum tímabilum. Á vegum 

Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn er unnið að rannsóknaverkefni, 

þar sem aðferðum fornvistfræðinnar er beitt til að skoða samhengi 

þörungaframleiðslu og smádýrastofna í Mývatni. Leifar af mýlirfum, 

krabbadýrum og þörungalitarefnum eru greindar úr borkjörnum úr setinu og 

jafnframt eru greindar samsætur kolefnis og niturs. Lífveruleifar í setlögum 

síðastliðinna 30 ára eru bornar saman við niðurstöður vöktunar á lífríkinu á 

sama tímabili. Þá er ætlunin að lesa sögu 20. aldarinnar allrar, en á þeim 

tíma urðu miklar sviptingar í lífríkinu. Loks er fyrirhugað að lesa sögu 

Mývatns enn lengra aftur í tímann og verður þá athyglinni beint að 

harðindatímabilum og jarðeldum.  

Rannsóknunum er auk þess beint sérstaklega að sveifluhegðun lífríkisins. 

Þróað hefur verið reiknilíkan sem hermir eftir stofnsveiflum mýflugnanna 

(Ives 2008), og munu setlagarannsóknirnar vonandi geta skorið úr um 

hversu raunhæft líkanið er.  

Í því lokaverkefni í jarðfræði sem hér liggur fyrir er gerð grein fyrir 

framvindu kísilþörungasamfélagsins í Mývatn síðastliðna þrjá áratugi eins 

og hún verður lesin úr borkjörnunum.  Kísilþörungar og aðrir botnlægir 

þörungar eru mikilvægir fyrir frumframleiðslu í Mývatni (Pétur M. Jónasson 

& Hákon Aðalsteinsson 1979). Þeir eru einnig undirstöðufæða fyrir 

mýflugur vatnsins. Tilgangur verkefnisins er að rekja sveiflur kísilþörunga í 

Mývatni og verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknaspurningum:  
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• Sýna kísilþörungaskeljar í efstu 32,5 cm setsins í Mývatni sveiflur?  

• Eru sveiflurnar í samræmi við aðrar mælingar sem gerðar hafa verið 

í sama hluta kjarnans, t.d. mýflugna- og litarefnagreiningar? 
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2 Rannsóknarsvæði 
Mývatn (65°35‘N, 17°00‘W) er 37 km² að stærð. Vatninu er yfirleitt skipt í 

tvo hluta, Ytriflóa sem er 8,5 km² og Syðriflóa sem er 28,2 km² (Jón 

Ólafsson 1979a). Vatnið liggur á jaðri virks gosbeltis og er það talið hafa 

myndast fyrir um það bil 2300 árum í kjölfar mikillar eldvirkni á svæðinu 

(Kristján Sæmundsson 1991). Syðriflói liggur í grunnri lægð á víðfeðmri 

hraunbreiðu sem myndaðist í eldsumbrotunum. Á þessum sama stað var 

vatn fyrir, en því virðist hraunbreiðan hafa eytt. Leifar af seti frá þessu 

gamla vatni hafa fundist í hraunmyndunum við bakka núverandi vatns. 

Einnig hefur þetta forna set fundist undir setmyndunum á botni Syðriflóa. 

Ytriflói myndaðist í sömu eldsumbrotum, en með þeim hætti að stífla 

myndaðist í hraunbreiðunni. Setið á botni Ytriflóa liggur ofaná hraunbreiðu 

sem þakin var jarðvegi og finnast leifar af birki þar í miklu magni (Árni 

Einarsson 1982, 1991). 

Vatnasvið Mývatns liggur að mestu um hraun og sanda og vatnsfarvegir eru 

yfirleitt neðanjarðar. Vatnið sem flæðir í Mývatn kemur að langmestu leyti 

úr uppsprettum á austurbakka vatnsins. Lindirnar sem renna í vatnið eru 

misheitar. Flestar þeirra eru um 5°C, en við Ytriflóa eru skörp hitaskil vegna 

áhrifa jarðhita. Þar renna lindir í vatnið og eru þær allt að 30°C. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að hitastig er breytilegra í volgu lindunum en í þeim köldu og 

verulegur munur er á efnastyrk og efnasamsetningu milli kalds og heits 

lindarvatns (Jón Ólafsson 1979a, 1991; Halldór Ármannsson, Hrefna 

Kristmannsdóttir & Magnús Ólafsson 1998).  

Mývatn er víðast hvar grunnt, meðaldýpi um 2,2 metrar og 7,5 km² eru 

minna en einn metri á dýpt. Aftur á móti eru stór svæði í Syðriflóa 3-4 m 

djúp en hámarksdýpi hefur mælst 4 metrar. Blöndun sem á sér stað vegna 

öldugangs og vinda verður til þess að vatnið er yfirleitt jafnheitt frá 

yfirborði til botns (Jón Ólafsson 1991).  

Samkvæmt Árna Einarssyni (2004) er endurnýjunartími vatnsins nægilega 

langur til þess að ríkt plöntu- og dýralíf nái að þróast þar. Einstakur þéttleiki 

og fjölbreytni varpanda hafa gert Mývatn þekkt um allan heim. Mývatn og 
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Laxá eru vernduð samkvæmt sérstökum lögum númer 97 um verndun 

Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu (2004). Markmið laganna er að 

stuðla að náttúruvernd í samræmi við sjálfbæra þróun og tryggja að 

vistfræðilegu þoli svæðisins verði ekki stefnt í hættu af mannavöldum. 

Lögin eiga meðal annars að tryggja vernd líffræðilegrar fjölbreytni á 

víðáttumiklu vatnasviði Mývatns og Laxár. Hluti svæðisins, það er 

Mývatnssveit og öll Laxá, hefur verið verndaður samkvæmt Ramsarsáttmála 

um votlendi sem hefur alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf. Ýmis konar 

rannsóknir hafa farið fram á undirstöðum lífríkis Mývatns og Laxár. Um 

þær er fjallað stuttlega í eftirfarandi kafla.  

Rannsóknir við Mývatn og Laxá 

Ástæður mikils áhuga vísindamanna á svæðinu við Mývatn og Laxá eru af 

tvennum toga. Annars vegar þykir vatnið merkilegt vegna einstakrar 

frjósemi og auðugs lífríkis miðað við legu þess. Hins  vegar hafa hugmyndir 

um framkvæmdir á svæðinu ýtt undir ýmiss konar rannsóknir. Þá er helst 

um að ræða virkjun vatnsafls og jarðvarma og kísilgúrvinnslu.  

Vinnsla á kísilgúr úr Mývatni hófst árið 1967. Á 8. og 9. áratug síðustu aldar 

voru uppi hugmyndir um að auka við vinnsluna. Gáfu þær tilefni til ýmissa 

rannsókna, þá helst á setmyndun og næringaruppsprettum í vatninu. Ekki 

varð úr aukningu á vinnslu og var henni alfarið hætt árið 2004 (Árni 

Einarsson o.fl. 2004). Í kringum 1970 áttu sér stað heitar umræður um 

vatnsaflsvirkjun á svæðinu. Hefði sú virkjun haft í för með sér miklar 

breytingar á vatnafræðilegum einkennum Mývatns og Laxársvæðisins. 

Hugmyndirnar fólu meðal annars í sér að Mývatni og Laxá yrði breytt í 

uppistöðulón (Árni Einarsson 2004). Leiddu þessar umræður til 

umfangsmikilla rannsókna á vistkerfi Mývatns. Mikil áhersla var lögð á að 

rannsaka lífræna framleiðsluferla í vatninu. Niðurstöður þessara rannsókna 

voru birtar í 32. tölublaði Oikos sem Pétur M. Jónasson ritstýrði árið 1979. 

Virkjun jarðvarma í Kröflu hófst á 8. áratug síðustu aldar. Til stendur að 

auka þá vinnslu á næstu árum.  

Segja má að árið 1975 hafi skipulegar rannsóknir á svæðinu hafist fyrir 

alvöru. Þá hafði Arnþór Garðarsson við Háskóla Íslands, í samstarfi við 
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Náttúrurannsóknastöðina við Mývatn, frumkvæði að því að koma á 

laggirnar sérstöku vöktunarverkefni við Mývatn og Laxá. Verkefnið vatt 

upp á sig og sífellt fleiri rannsóknaþættir bættust við. Af því leiddi að 

víðtækur gagnagrunnur var myndaður fyrir svæðið (Árni Einarsson o.fl. 

2004). Þessar miklu rannsóknir hafa leitt til þess að þrisvar hafa verið gefnar 

út ítarlegar sérútgáfur með greinum og niðurstöðum rannsókna ýmissa 

fræðimanna sem starfað hafa við Mývatn. Árið 1979 var safn greina um 

Mývatn og Laxársvæðið birt í Oikos 32 (Pétur M. Jónasson 1979). Árið 

1991 gaf Náttúrufræðifélag Íslands út bókina Náttúra Mývatns sem ritstýrt 

var af Arnþóri Garðarssyni og Árna Einarssyni. Árið 2004 var gefið út 

sérstakt hefti af Aquatic Ecology með rannsóknum og greinum um Mývatn 

og Laxá.  

Við rannsóknir á lífríki svæða eins og Mývatns er nauðsynlegt að afla sem 

víðtækastra bakgrunnsupplýsinga. Gerð hefur verið samantekt á loftslagi og 

loftslagsbreytingum á svæðinu í kringum Mývatn (Halldór Björnsson & 

Trausti Jónsson 2004). Einnig hefur verið gert vatnafræðilegt módel sem 

gerir kleift að reikna út strauma sem knúnir eru af vindi og flutning á seti 

eftir mismunandi vindaðstæðum (Snorri Páll Kjaran, Sigurður Lárus Hólm 

& Myer 2004). Undirstaða lífríkisins í vatninu hefur meðal annars verið 

könnuð með mælingum á plöntusvifi (Pétur M. Jónasson & Hákon 

Aðalsteinsson 1979) og efna- og næringarinnihald vatnsins hefur verið 

kannað (Jón Ólafsson 1979b; Halldór Ármannsson o.fl. 1998). Sjónum 

hefur að miklu leyti verið beint að setinu á botni vatnsins. Kannað hefur 

verið hvernig upphleðsla næringarefna fer fram og hvernig setið nýtist sem 

fæðuuppspretta. Rannsóknir hafa að sama skapi farið fram á samverkun 

vatns og sets hvað varðar súrefni og næringarefni (Ingunn María 

Þorbergsdóttir og Sigurður Reynir Gíslason 2004; Ingunn María 

Þorbergsdóttir o.fl. 2004).  

Efnafræðirannsóknir hafa verið gerðar, meðal annars til að kanna uppruna 

grunnvatnsins sem fæðir einstaka hluta vatnsins. Hafa rannsóknir þessar 

sýnt fram á að jarðhiti hefur mikil áhrif á grunnvatnskerfi svæðisins. Það 

hefur áhrif á efnasamsetningu vatnsins í Mývatni og þar af leiðandi á 

líffræðilegar aðstæður, einkum þar sem það stuðlar að stöðugu og miklu 
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flæði kísils og súlfats (Hrefna Kristmannsdóttir & Halldóra Ármannsson 

2004).  

Enn er nokkuð um eyður í þekkingu á lífríki Mývatns, meðal annars á þeim 

efnafræðilegu ferlum sem tengjast upphleðslu næringarefna og tengslum 

þeirra við frumframleiðslu (Árni Einarsson o.fl. 2004). Af því eftirliti og 

rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið við Mývatn sést að vistfræðilegir 

þættir svæðisins bera vott um miklar sveiflur í fæðukeðjum, bæði í tíma og 

rúmi. Skipting vatnsins í þrjú ólík meginsvæði og mismunur á 

efnasamsetningu og hita uppsprettanna, sem í það renna, hafa mikil áhrif á 

svæðisbreytileika lífríkisins.  

Kísilþörungar í Mývatni 

Botnset Mývatns er að mestu leyti fíngerð leðja sem aðallega er mynduð af 

leifum kísilþörunga. Samkvæmt Baldri Líndal (1959) er samsetning setsins 

almennt á þessa leið (% af þurrvigt): kísilþörungaskeljar 55%, sandur og 

gjóska 30% og lífrænt efni 11%. Í botnleðjunni þrífst mikill fjöldi dýra. Hún 

er auðveld til rannsókna vegna þess að hægt er að ná úr henni stöðluðum 

sýnum sem henta vel til talninga og mælinga (Arnþór Garðarsson & Árni 

Einarsson 1991).  

Kísilþörungar eru fyrirferðarmestir þeirra smásæju þörunga sem vaxa á 

botni Mývatns. Um er að ræða einfrumu þörunga þar sem hver einstök 

fruma er venjulega sjálfstæð planta. Fruman er umlukin skel úr kísilsýru. 

Skelin er tvískipt og myndar samloku. Skeljarnar eru skreyttar reglulegu 

mynstri gata, raufa og ganga. Kísilþörungar eru mjög smávaxnir, almennt 

ekki meira en 10 µm á lengd. Þó finnast mun stærri tegundir, allt að 3 mm. 

Algengasta ættkvísl kísilþörunga í Mývatni er Fragilaria (Árni Einarsson 

1982). Samkvæmt rannsókn Árna Einarssonar (1982) er hægt að skipta seti 

Mývatns í ákveðin belti eftir kísilþörungum sem þar greinast. Í efsta beltinu 

(0-187 cm) er flóra kísilþörunga í samræmi við núverandi lífríki vatnsins, og 

hefur svo verið a.m.k. síðastliðin 1200 ár. Fragilaria spp. finnst í miklu 

magni og þá helst Fragilaria construens, Fragilaria pinnata og Fragilaria 

brevistriata. Aðrar algengar tegundir eru Stephanodiscus hantzschii, 

Opephora martyii og Epithemia turgida. Í efstu 80 cm eru Epithemia 
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turgida, Cocconeis placentula og Rhoicosphenia curvata sérstaklega 

algengar.  
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3 Aðferðir 

Sýnataka og meðhöndlun sýna 

Sýni voru tekin úr efstu 32,5 cm kjarnans með 5 mm millibili (tafla 1). Þau 

voru brennd við 550ºC í því skyni að mæla lífrænt innihald. Til 

kísilþörungagreininga var örlitlum hluta fjórða hvers sýnis blandað við vatn, 

dropi settur á þekjugler og látinn þorna. Því næst voru kísilþörungarnir 

steyptir varanlega á glerið með efni sem kallast Naphrax. Naphrax er tilbúin 

trjákvoða sem er uppleyst í toulene. Þegar efnið er steypt á gler er það hitað 

svo að toulene-hlutinn gufar upp. Við það verður ljósbrotsstuðull þess 1,73. 

Þessi hái ljósbrotsstuðull auðveldar greiningu þörunganna.  

Smásjárskoðun 

Kísilþörungarnir voru tegundagreindir í Leitz SM-LUX smásjá með 

fasakontrast lýsingu. Notuð var þúsundföld stækkun og olíulinsa. Við 

greiningu var stuðst við lista yfir kísilþörunga sem þegar hafa verið greindir 

í Mývatni. Listinn var unninn upp úr 10. hefti greiningarlykils Pascher 

(1930), Die Süsswasser-flora Mitteleuropas. Allar heilar skeljar voru talar. 

Brotnar skeljar voru taldar ef meira en helmingur þeirra var heill og miðja 

skeljarinnar fylgdi með.   

Vegna ráðandi þáttar ættkvíslarinnar Fragilaria í setinu var hún talin 

sérstaklega. Með einni undantekningu voru talin þúsund eintök af 

Fragilaria spp. í hverju sýni eftir skipulögðu sniði þvert yfir glerið. 

Samtímis voru aðrar tegundir eða ættkvíslir kísilþörunga greindar og taldar. 

Stærstu tegundir hverrar ættkvíslar voru greindar sérstaklega en þær minni 

voru taldar saman.  
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Tafla 1 Yfirlit yfir sýnanúmer úr setkjarnanum og samsvarandi dýpi fyrir hvert sýni (miðað 
við setyfirborð).  

Sýnanúmer Dýpi (cm)

1 0,5
5 2,5
9 4,5

13 6,5
17 8,5
21 10,5
25 12,5
29 14,5
33 16,5
37 18,5
41 20,5
45 22,5
49 24,5
53 26,5
57 28,5
61 30,5
65 32,5
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4 Niðurstöður 
Fragilaria var langalgengasta ættkvíslin, eða um 93% að meðaltali (2. 

mynd). Þegar innbyrðis hlutfall annarra kísilþörunga en Fragilaria spp. var 

skoðað kom í ljós að ákveðnar tegundir og ættkvíslir voru ráðandi (3. 

mynd). Opephora martyi var algengust þessara tegunda, eða um 34%. 

Einnig voru tegundirnar Navicula radiosa og Stephanodiscus hantzschii 

tiltölulega algengar. Nitzschia, aðrar tegundir en N. sigmoides og Navicula, 

aðrar tegundir en N. radiosa og N. cuspidata mynduðu einnig tiltölulega 

stóran hlut. Saman eru þessar algengustu tegundir og ættkvíslir um 73% af 

kísilþörungum setsins þegar Fragilaria tegundir eru ekki reiknaðar með. 

 

 

2. mynd Hlutfall Fragilaria spp. á móti öðrum greindum kísilþörungum í öllum sýnum 
kjarnans. 

 

 

 

 

Aðrir
7%

Fragilaria
93%

Hlutfall Fragilaria spp. á móti öðrum 
kísilþörungum í kjarnanum
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3. mynd Innbyrðis hlutfall einstakra tegunda og ættkvísla, annarra en Fragilaria spp. 

 

Greinilegar sveiflur komu fram þegar hlutfall annarra kísilþörunga en 

Fragilaria spp. var reiknað af heild í hverju sýni fyrir sig (4. mynd). 

Afgerandi toppur kom í ljós á um það bil 16 cm dýpi. Minni toppar og 

óreglulegri sáust einnig ofar og neðar í setsúlunni. Hlutfall stærri 

kísilþörunga í setinu (tafla 2) jókst almennt eftir því sem neðar dró, en 

einstaka toppa mátti þó greina samhliða toppum hlutfalls allra kísilþörunga 

utan Fragilaria spp. í setinu (4. mynd).  

Setmynduninni var skipt í þrjú tímabil, sem hvert náði yfir um það bil 10 

cm. Mörkin á milli tímabilanna voru skilgreind þar sem greinilegar 

breytingar áttu sér stað í samsetningu kísilþörungaflórunnar. Tímabil þessi 

voru flokkuð á eftirfarandi hátt: 

Tímabil 1: Náði frá yfirborði niður á um það bil 11 cm dýpi. Toppur 

sveiflunnar teygðist yfir alllangt tímabil og lá á um það bil 2-6 cm dýpi, með 

hæstu toppana á um það bil 2 og 6 cm dýpi. Þegar hlutfall einstakra tegunda 

og ættkvísla innan tímabilsins voru skoðaðar virtust Nitzschia (aðrar 

N.radiosa
6%

Navicula aðrar 
teg.
5%

Nitzschia aðrar 
teg.
21%

O.martyi
34%

Stephanodiscus 
hantzschii

7%

Allir aðrir utan 
Fragilaria

27%

Hlutfall einstakra tegunda/ættkvísla, 
fyrir utan Fragilaria spp.
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tegundir en N. sigmoides) og Stephanodiscus hantzschii vera algengari á 

þessu bili en þeim sem fyrir neðan voru (5. mynd).  

Tímabil 2: Náði yfir um það bil 10 cm í setkjarnanum. Tímabilið hófst á 

lægðarbotni á um 11 cm dýpi. Snörp aukning varð á hlutfalli annarra 

kísilþörunga í setinu en Fragilaria spp. á um það bil 14 cm dýpi. Náði 

toppurinn hámarki á um það bil 16 cm dýpi og minnkaði hratt neðan þess. 

Toppurinn sem einkenndi þetta tímabil var mun skarpari og hærri en toppar 

hinna tímabilanna tveggja. Hlutfall Opephora martyi virtist nokkuð hátt á 

þessu dýptarbili.  

Tímabil 3: Byrjaði á lægðarbotni á um það bil 22 cm dýpi. Einhver aukning 

á hlutfalli kísilþörunga, annarra en Fragilaria spp., virtist vera frá 22 cm 

dýpi allt niður á botn kjarnans. Lítill toppur greindist á um það bil 28 cm 

dýpi. Neðan þess tók við örlítil lægð en eftir því sem neðar dró í kjarnanum 

tók hlutfall annarra kísilþörunga en Fragilaria spp. að aukast á ný. Hélt 

aukningin áfram allt til enda kjarnans sem skoðaður var. Meðal annars varð 

tiltölulega skörp aukning á tegundinni Navicula radiosa og hélt hlutfall 

hennar áfram að aukast allt til enda. Erfitt er að segja til um hvort um 

sambærilega sveiflu og á tímabilunum að ofan sé að ræða þar sem aukning á 

hlutfalli kísilþörunganna nær allt til enda kjarnans.  

Kísilþörungagreiningin leiddi í ljós fimm mögulega toppa í hlutfalli 

kísilþörunga, annarra en Fragilaria spp., í kjarnanum. Þeir voru á 2, 6, 16, 

28 og 32 cm dýpi. Ekki var hægt að segja til um hvort það háa hlutfall 

kísilþörunga annarra en Fragilaria spp. sem sást á 32 cm dýpi væri hámark 

eða toppur á sveiflu.  
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Tafla 2 Flokkun kísilþörunga setsins, fyrir utan Fragilaria spp., eftir stærð. 

Stærri Minni

Amphora ovalis Achnanthes spp.

Cocconeis placentula Amphora silicula

Cymatopleura solea Caloneis silicula

Cymbella aspera Cymbella aðrar tegundir

Cymbella ehrenbergii Gomphonema spp.

Epithemia sorex Navicula aðrar tegundir

Epithemia turgida Nitzschia aðrar tegundir

Epithemia zebra Opephora martyi

Navicula cuspidata Rhoicosphenia curvata

Navicula radiosa Stephanodiscus hantzschii

Nitzschia sigmoides  
Pinnularia maior  
Rhopalodia gibba  
Synedra spp.  
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4. mynd Hlutfall allra annarra kísilþörunga en Fragilaria spp. og hlutfall stærri tegunda 
kísilþörunga af heildarfjölda kísilþörunga í hverju sýni fyrir sig. Svarta línan sýnir hlutfall 
allra annarra kísilþörunga en Fragilaria spp. af heild. Græna línan sýnir hlutfall stærri 
tegunda/ættkvísla af heild. Rauðu línurnar skipta setkjarnanum í þrjú tímabil eftir því hvar 
mögulegar sveiflur í samsetningu kísilþörunga setsins hefjast og enda.  
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5. mynd Hlutfall einstakra tegunda og ættkvísla, annarra en Fragilaria spp., af 
heildarfjölda kísilþörunga í hverju sýni. Græna línuritið sýnir breytingu á hlutfalli allra 
annarra kísilþörunga í setinu utan Fragilaria spp. með dýpi. Svörtu línuritin sýna 
breytingar á algengustu tegundum og ættkvíslum setsins með dýpi. Línuritið lengst til hægri 
sýnir hlutfall óalgengari tegunda setsins til samans. Rauðu línurnar skipta setkjarnanum 
upp í þrjú tímabil þar sem breytingar verða á samsetningu kísilþörungaflórunnar í setinu. 
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5 Umræður og ályktanir 
Hlutfall kísilþörunga í efstu 32,5 cm setkjarnans sýnir greinilegar sveiflur 

með dýpi. Hvað greinilegust er sveiflan sem nær hámarki á um það bil 16 

cm dýpi, en toppur hennar er hár og skarpur. Aðrar sveiflur í hlutfalli 

kísilþörunga má greina í kjarnanum, þó þær séu ekki eins afgerandi og 

toppar þeirra lægri og teygðari.  

Þegar hlutfall einstakra tegunda og ættkvísla er skoðað sést að tegundin 

Stephanodiscus hantzschii er með tiltölulega hátt hlutfall í seti kjarnans. 

Telst tegund þessi til svifþörunga og lifir því ekki í botnseti. 

Eins og áður hefur komið fram hafa verið gerðar aðrar rannsóknir en 

kíslþörungagreiningar á ofangreindum kjarna. Náttúrurannsóknastöðin við 

Mývatn hefur meðal annars látið framkvæma litarefnagreiningar á setinu og 

einnig hefur skurn mýflugueggja verið greind (óbirt gögn). Litarefnin 

diatoxanþín og fucoxanþín í setinu eru vísar fyrir kísilbindandiþörunga. 

Rannsóknir á þeim bentu til óreglulegra sveiflna í stofni kísilþörunga í efstu 

35 cm kjarnans (6. mynd). Í efstu lögum kjarnans haldast litarefnin nokkurn 

veginn í hendur, en þegar neðar dregur skilur í milli. Fucoxanþín eykst á 

meðan magn diatoxanþíns dvínar heldur. Rannsóknir á mýflugnastofninum 

fóru fram á tvennan hátt. Annars vegar voru mýflugur veiddar í gildrur og 

taldar. Þannig var hægt að sjá sveiflur í stofni þeirra. Hins vegar voru egg 

mýflugna talin í efstu 35 cm kjarnans. Voru niðurstöður þessara talninga 

svipaðar og sýna báðar fram á miklar sveiflur í stofninum á því tímabili sem 

talið er svara til kjarnans (7. mynd). 

Þegar niðurstöður kísilþörungagreininganna eru settar í samhengi við 

ofangreindar niðurstöður sést að þeim ber að nokkru leyti saman. 

Litarefnagreiningarnar sýna sambærilegar sveiflur og kísilþörunga-

greiningarnar. Toppar sjást á svipuðum stöðum og lægðir eru á svipuðu dýpi 

í kjarnanum og teygja sig yfir álíka langt tímabil. Aftur á móti kemur fram 

óregla í neðstu 10 cm kjarnans á svipuðu bili og draga fer í sundur með 

litarefnum setsins. Af þessu má sjá að litarefnagreiningarnar og 

kísilþörungagreiningarnar styðja hver aðra. Þær sýna fram á greinilegar en 

fremur óreglulegar sveiflur í kísilþörungaflóru vatnsins.   
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Talningar úr mýflugnagildrum leiddu í ljós greinilega toppa í 

mýflugnastofni vatnsins árin 2000 og 1992. Talning á eggjum mýflugna úr 

kjarnanum styðja þessar niðurstöður. Á svipuðu dýpi í kjarnanum koma 

fram skýrar lægðir í kísilþörungastofni vatnsins. Sá toppur sem kemur 

greinilega fram í hlutfalli kísilþörunga, á 16 cm dýpi, passar nákvæmlega 

við afgerandi lægð í mýflugnastofni vatnsins (7. mynd). Efstu lög kjarnans 

ættu að samsvara þeim tíma sem kjarninn var tekinn, árið 2006. Þar kemur 

fram vöxtur í stofni mýflugna og að sama skapi virðast kísilþörungum fara 

fækkandi.  

Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir á fæðuuppsprettu 

Tanytarsus lirfa leitt í ljós að fæða þeirra byggist að mestu á groti (45%) og 

kísilþörungum (45%) (Haraldur Ingvarsson o.fl. 2004). Af samanburði á 

sveiflum kísilþörunga og mýflugna við Mývatn er því hægt að ráða að þegar 

stofn mýflugna er í hámarki gangi mýflugulirfurnar á fæðuuppsprettu sína. 

Þetta er í samræmi við líkanreikninga af samspili mýflugulirfa og fæðu 

þeirra í Mývatni (Ives o.fl. 2008). Þannig veldur vaxandi fjöldi mýflugna 

við vatnið minnkandi fjölda kísilþörunga á botni þess. Þegar 

mýflugnastofninn hefur náð hámarki er engin fæða eftir fyrir lirfur næsta árs 

og hrun verður í mýflugnastofninum. Við það nær kísilþörungaflóran sér á 

strik á ný og vex á meðan mýflugnastofninn er í lægð. Þetta samspil virðist 

vera drifkraftur hinna miklu sveiflna í lífríki Mývatns. Því er hægt að segja 

að kísilþörungaflóran á botni Mývatns sé ein af undirstöðum lífríkis 

Mývatns og Laxár. Sveiflur hennar hefur áhrif á mýflugnastofninn, sem 

knýr vistkerfi vatnsins áfram. 

Samkvæmt kísilþörungagreiningum í kjarnanum fer hlutfall kísilþörunga 

minnkandi í efstu lögum kjarnans. Hins vegar virðist mýflugnastofn 

vatnsins fara vaxandi. Bendir þetta til þess að brátt muni hámarki náð og ný 

lægð taki við.  
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6. mynd Niðurstöður mælinga sem gerðar voru á litarefnum kísilbindandi þörunga í setinu 
bornar saman við kísilþörungagreiningar. Fjólubláa línan sýnir diatoxanþín og bláa línan 
sýnir fucoxanþín. Greinilegar sveiflur koma fram á myndinni, sambærilegar í fyrstu en á 
um það bil 30 cm dýpi verða breytingar þar á og leiðir skilja. Efri myndin er fengin frá 
Náttúrurannsóknastöðinni við Mývatn (óbirt gögn). 
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7. mynd Sveiflur mýflugna, á því tímabili sem kjarninn svarar til, settar í samhengi við 
kísilþörungagreiningar. Efri myndin er fengin úr óbirtum gögnum 
Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn. Hún sýnir sveiflur í mýflugnastofni Mývatns. 
Eftirlit var haft með mýflugum, þær veiddar í gildrur og taldar. Einnig voru egg mýflugna 
talin í sýnum setkjarnans. Greinilegir toppar koma fram á myndinni. Neðri myndin sýnir 
sveiflur í hlutfalli annarra kísilþörunga en Fragilaria spp. í kjarnanum. Rauðu örvarnar 
tengja saman svæði á línuritunum sem mögulega tengjast. Lægðir í kísilþörungalínuritinu 
virðast vera í nokkru samræmi við toppa mýflugnalínuritsins. 
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Viðauki 1 – Listi yfir flokkun kísilþörunga fyrir greiningu og niðurstöður talninga 
Flokkun kísilþörunga Sýni

 #1 #5 #9 #13 #17 #21 #25 #29 #33 #37 #41 #45 #49 #53 #57 #61 #65

Achnanthes spp. 3 1 3 2 4 2 2 1 4 2 2 2 0 3 0 2 7

Amphora ovalis 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0

Amphora silicula 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0

Cocconeis placentula 0 1 1 3 4 6 1 2 3 2 0 1 3 0 1 0 0

Cymatopleura solea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Caloneis silicula 1 1 1 1 3 0 1 0 0 2 2 1 0 2 2 1 4

Cymbella aspera 3 1 0 2 0 0 0 2 4 3 0 1 2 0 1 3 0

Cymbella ehrenbergii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cymbella aðrar tegundir 1 5 2 8 1 0 2 2 5 3 0 1 7 2 5 5 5

Diploneis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Epithemia sorex 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0

Epithemia turgida 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 4 1 3 2 3

Epithemia zebra 2 7 1 4 0 3 0 5 5 4 0 0 1 2 5 0 2

Fragilaria spp. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 916 1000 1000 1000 1000 1000

Gomphonema spp. 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 0

Navicula cuspidata 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Navicula radiosa 2 3 3 1 2 1 8 5 6 4 10 3 4 1 5 7 12
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Navicula aðrar tegundir 2 2 4 4 6 4 2 6 6 6 2 1 6 3 1 2 3

Nitzschia sigmoides 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 3 2 7

Nitzschia aðrar tegundir 19 24 15 19 10 10 11 10 24 14 13 11 9 12 24 11 17

Opephora martyi 17 20 23 25 30 26 25 21 27 28 39 25 18 27 19 20 26

 Pinnularia maior 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Rhoicosphenia curvata 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0

Rhopalodia gibba 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Synedra spp. 1 2 2 2 0 0 2 2 1 5 0 2 2 2 3 1 3

Stephanodiscus hantzschii 2 6 11 7 8 5 3 2 9 8 4 2 2 8 2 5 3
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