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Útdráttur 

Árið 2007 varð umfangsmikill gróðurbruni á Miðdalsheiði í Mosfellsbæ, líklega með 

stærstu gróðureldum sem orðið hafa á höfuðborgarsvæðinu. Alls brunnu um 0,89 km
2
 af 

heiðalandi þar sem mosategundin hraungambri (Racomitrium lanuginosum) er ríkjandi 

ásamt lyngi, grösum og stinnastör (Carex bigelowii). Á Miðdalsheiði gafst einstakt 

tækifæri til þess að rannsaka þau áhrif sem slíkur bruni hefur á smádýr og gróður til lengri 

og skemmri tíma. Strax í kjölfar brunans 2007 voru lögð út snið til gróðurmælinga og til að 

veiða smádýr í fallgildrur svo meta mætti áhrifin á lífríkið. Náðu sniðin yfir brunnið land 

og óbrunnið til samanburðar. Smádýraveiðar voru endurteknar árið 2013 og gróður mældur 

við gildrur. Niðurstöður gróðurmælinga sýndu að heildargróðurþekja hafði aukist nokkuð 

frá fyrri mælingum (úr 0,5% í 33%). Meðalþekja háplantna hafði sömuleiðis aukist 

verulega (úr 3% í 30%). Týtulíngresi (Agrostis vinealis), túnvingull (Festuca rubra) og 

blávingull (F. vivipara) sýndu mesta þekju 2013. Alls veiddust 8.239 dýr bæði árin. Þau 

voru greind í 67 ættir og 162 tegundir og reyndist tegundafjölbreytni vera meiri hjá 

fleygum smádýrum en þeim jarðbundnari. Árið 2007 hafði bruninn jákvæð áhrif á veiðar á 

bjöllum (Coleoptera) og tvívængjum (Diptera). Lítil áhrif voru hinsvegar merkjanleg á 

veiðar á köngulóm (Araneae) en neikvæð á skortítur (Hemiptera), æðvængjur 

(Hymenoptera) og langfætlur (Opiliones). Sex árum eftir brunann höfðu orðið miklar 

breytingar á smádýrasamfélaginu. Á brunnu landi veiddust fleiri smádýr árið 2013 en 2007 

og hafði tegundafjölbreytni aukist. Bruninn virtist þá hafa haft jákvæð áhrif á bjöllur, 

tvívængjur og æðvængjur en köngulær, langfætlur og skortítur héldust í nokkru jafnvægi 

sem tegundahópar. Viðbrögð einstakra tegunda við brunanum voru hins vegar breytileg og 

því var hver tegund skoðuð sérstaklega. Engu að síður virtist brunnið land hafa haft mjög 

góð áhrif á heildarmynd smádýrsamfélagsins einkum samfara aukinni þekju grastegunda. 



 

 



 

Abstract 

In the year 2007, there was a large fire at Miðdalsheiði in southwestern Iceland. This was 

one of the largest groundfire that has occured in the vicinity of the capital Reykjavík. The 

area that burned spanned 0,89 km
2
 of heath land prevalent with the moss species 

Racomitrium lanuginosum along with heather, grasses and Bigelow‘s sedge (Carex 

bigelowii). The fire brought a rare opportunity to study  potential short- and long-term 

effects of such combustion on invertebrates and vegetation. Therefore invertebrates were 

caught in pitfall traps following the fire in 2007 and again in 2013. Simultaneously, 

vegetation measurements (e.g. cover and diversity) were carried out. Results on vegetation 

measurements in the year 2013 show that the total vegetation cover had increased since the 

former measurements were made on the burned land (from 0,5% to 33%). Average 

coverage of vascular plants had increased significantly (from 3% to 30%). The dominating 

grass species in the coverage 2013 were Brown bentgrass (Agrostis vinealis), Viviparous 

sheep‘s fescue (Festuca vivipara) and Arctic fescue (F. rubra). Total of 8.239 invertebrates 

were caught in the pitfall traps and identified into 67 families and 162 species. The 

diversity was found to be higher among flying invertebrates than non-flying invertebrates. 

The measurements in 2007 suggested that the fire had positive impact on order rank 

between Coleoptera and Diptera. However, little impact was detected on Araneae but a 

negative impact was observed on Hemiptera, Hymenoptera and Opiliones. Six years after 

the fire, significant changes had occured in the invertebrate community as the abundance 

and species richness was higer on the burned land than unburned. The combustion seemed 

to have had a positive impact on Coleoptera, Diptera and Hymenoptera, with regard to 

order rank. In general Araneae, Opiliones and Hemiptera were found in similar abundance 

compared to control sites. Individual species, on the other hand, responded differently to 

the fire, therefore it was necessary to analyse invertebrates on species level. Overall, the 

fire had positive impact on most invertebrate communities, specially as the coverage of 

grass grew higher. 
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Þakkir 

Ýmsir aðilar komu að þessu verkefni og fá þeir innilegar þakkir fyrir að gefa sér tíma til að 

aðstoða mig og leiðbeina. Fyrst og fremst vil ég þakka læriföður mínum og félaga, Erling 

Ólafssyni fyrir þá aðstoð, þann tíma og þá vitneskju sem hann hefur veitt mér í gegnum 

síðastliðin ár. Sá lærdómur sem ég hef hlotið hjá Erling er ómetanlegur og mun án efa 

reynast mér vel í framtíðinni. Einnig þakka ég Gísla Má Gíslasyni fyrir að hafa tekið að sér 

að verða minn leibeinandi, endurvekja hjá mér áhuga á skordýrum og sérstaklega fyrir 

vettvangsferðina á Náttúrufræðistofnun Íslands þar sem við hittum fyrir Erling Ólafsson. 

Ég vil þakka Borgþóri Magnússyni og Sigurði H. Magnússyni fyrir aðstoð við flokkun og 

hnitun tegunda. Bróðir minn, Sigurður Björn Alfreðsson fær miklar þakkir fyrir aðstoð og 

langar umræður um tölfræði fram eftir nóttu. Systur minni Elsu Ósk Alfreðsdóttur vil ég 

þakka fyrir að alla þá aðstoð sem hún hefur veitt mér í gegnum skólagöngu mína. 

Ég vil þakka foreldrum mínum Guðrúnu og Alfreð fyrir allt sem þau hafa gert fyrir mig, 

fyrir að vera alltaf til staðar og alla þá hjálp sem þau hafa veitt mér í þessu verkefni sem og 

öðru. 

Síðast en alls ekki síst vil ég þakka unnustu minni Dalílu Lirio og dóttur minni Natalíu 

Lirio sem hafa staðið með mér í gegnum allt, sýnt mikla þolinmæði og skilning á námi 

mínu sem er mér mikils virði. Natalíu vil ég þakka fyrir þann áhuga sem hún sýnir 

smádýrum og að vilja ferðast með pabba sínum út um allt land í leit að pöddum. Einnig er 

ég henni þakklátur fyrir skilninginn á setningunni „pabbi þarf að læra“ sem hefur hljómað 

ansi oft. 
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Inngangur 

Þegar fjallað er um náttúruhamfarir á Íslandi eru gróðureldar ekki það fyrsta sem kemur upp í 

hugann enda jafnan af mannavöldum. Af og til verða umfangsmiklir gróðureldar sem ættu að 

vekja menn til umhugsunar um áhrif þeirra á gróður og dýralíf. 

Víðfeðmir sinueldar geysuðu á Mýrum í Borgarfirði í lok mars árið 2006 þar sem sina á 68 

km
2
 (6.800 ha) landsvæði brann. Árið eftir, í júní 2007, brann mun minna svæði 0,89 km

2
 (8,9 

ha) á Miðdalsheiði í Mosfellsbæ sem telst þó með mestu gróðureldum sem orðið hafa á 

höfuðborgarsvæðinu (Járngerður Grétarsdóttir, 2009). Gróðureldarnir sem geysuðu á Mýrum 

og Miðdalsheiði gáfu kjörin tækifæri til þess að kanna áhrif elda á búsvæði smádýra og 

hvernig samfélög þeirra bregðast við slíkri röskun.  

Mosabruninn á Miðdalsheiði var frábrugðinn því sem þekkist við sinubruna að því leyti að 

eldur breiðist hægar út í mosanum þar sem sina háplantna er tiltölulega lítil. Ástæður þess eru 

að mosaþemban er þétt í sér en það dregur úr aðgengi elds að súrefni. Í miklum þurrkum er 

það oft á tíðum efsta lag mosans sem þornar á meðan neðri lög mosaþembunar haldast rök og 

brenna þar af leiðandi verr. Samt náði eldurinn að brenna gróður alveg niður í jarðveg á 

Miðdalsheiði. 

Skömmu eftir brunann fóru starfsmenn Náttúrufræðistofnunar Íslands á vettvang og gerðu 

ýmsar rannsóknir. Lögðu þeir út snið til mælinga á áhrifum brunans á gróður og smádýralíf. 

Járngerður Grétarsdóttir, gróðurvistfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, annaðist síðan 

gróðurmælingarnar í mælireitum í samvinnu við Náttúrufræðistofnun. Erling Ólafsson og 

María Ingimarsdóttir á Náttúrufræðistofnun komu fyrir fallgildrum í völdum mælireitum til að 

safna smádýrum. Árið 2013 var ákveðið að endurtaka veiðar smádýra með fallgildrum í sömu 

mælireitum og áður með það að markmiði að kanna hver áhrif brunans á samfélög smádýra 

hefðu orðið að sex árum liðnum. Höfundur kom þá gildrunum í jörð ásamt Erling Ólafssyni og 

könnuðu þeir einnig gróðurframvindu í gildrureitunum til samanburðar við fyrri niðurstöður 

Járngerðar. 

Hérlendis hafa ýmsir aðilar stundað rannsóknir á gróðureldum og þá einkum á áhrifum 

sinubruna á gróður, t.d. Sturla Friðriksson (1963, 1992), Þóra Ellen Þórhallsdóttir og Magnús 

H. Jóhannsson (1992) og Árni Snæbjörnsson (1973, 1992). Járngerður Grétarsdóttir og Jón 

Guðmundsson rannsökuðu skammtímaáhrif sinubrunans á Mýrum á gróður (2007). Járngerður 

rannsakaði einnig endurnýjun plantna eftir brunann (2008) ásamt því að gera 

gróðurathuganirnar á Miðdalsheiði  (2009). 

Nokkrar rannsóknir hafa farið fram á áhrifum gróðurelda á smádýr. Guðmundur Halldórsson 

(1992, 1996) kannaði áhrif sinubruna í framræstri mýri á jarðvegshita, gróður og smádýralíf. 

Árni Davíðsson (1996) rannsakaði áhrif sinubruna á jarðvegshita, jarðvegsraka og smádýralíf. 

María Ingimarsdóttir o.fl. (2007) rannsökuðu skammtímaáhrif sinubrunans á Mýrum á 

smádýralíf og fugla. 
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Erlendis hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir á gróðureldum, mestmegnis í skóg- og 

graslendi. Pausas og Keeley (2009) telja að nauðsynlegt sé að líta á gróðurelda sem mikilvægt 

ferli í lífssögu jarðar enda hafa tíðir gróðureldar mótað tegundasamsetningar á þurrum 

svæðum í mörgum heimsálfum (Begon o.fl., 2006). Hvort sem gróðureldar á ákveðnu svæði 

séu tíðir eður ei geta þeir haft mikið að segja um tegundasamsetningu plantna í gróðurlendum. 

Sumar plöntur eru að einhverju leyti háðar bruna sem hefur vakið upp spurningar um hvort 

gróðureldar séu nauðsynlegir tilvist þeirra. Á svæðum þar sem gróðureldar eru tíðir eru þær 

plöntur sem skaðast af völdum bruna merkilega fljótar að ná sér á strik á ný. Vaxtarvefur í 

rótum og fræjum hjá slíkum tegundum er vel varðveittur og sleppur undan eldinum sem 

veldur því að þessar sérhæfðu tegundir eru fljótar að ná sér eftir gróðureldana sem móta þá 

flóru sem einkennandi er fyrir brennd eða brunnin svæði (Hodgkinson, 1998). En eitt er víst 

að allir gróðureldar skilja eftir sig ummerki í landslagi (Catchpole, 2002), þ.e. þeir mynda 

mósaík af svæðum þar sem gróðurframvinda er á mismunandi stigum (Niklasson og 

Granström, 2000; Reich o.fl., 2001). 

Menn hafa í gegnum tíðina velt því fyrir sér hvort sum skordýr séu einnig aðlöguð að 

gróðureldum. Rökin fyrir því eru, að jafnvel þótt einstaklingurinn deyji af völdum gróðurelda, 

mun bruninn jafnframt viðhalda því búsvæði sem tegundin þarfnast, svo að stofnar og 

tegundir fái þrifist og dafnað (New, 2014). Án gróðurelda mætti vænta þess að tegundum sem 

ekki eru aðlagaðar gróðureldum fækki og þær hverfi á endanum ef eldanna nyti ekki við til að 

viðhalda þeim búsvæðum sem tegundirnar þurfa að hafa aðgang að (New, 2014). Flest skordýr 

reiða sig á ákveðinn gróður sér til næringar eða gróðurfar sem skapar nauðsynlegar 

umhverfisaðstæður. Önnur nærast á plöntuætunum, oft sem rándýr eða sérhæfð sníkjudýr. 

Ólíklegt er að nokkur smádýr hérlendis séu aðlöguð gróðureldum því hér verða þeir fyrst og 

fremst af mannavöldum. Þó líklegt sé að flest vistkerfi sem brenna endurheimtist í sömu mynd 

er óvíst að svo verði í öllum tilfellum. Breytingar kunna að verða varanlegar. 

Gróðureldar geta því haft bein áhrif á smádýr, s.s. með því að valda dauða þeirra og eyðingu 

þeirra auðlinda sem þau þarfnast til þess að lifa af. En einnig geta þeir haft víðtækari áhrif á 

nánasta umhverfi dýranna. Gróðureldar geta útrýmt viðkvæmum tegundum, skert auðlindir og 

fjölbreytileika búsvæða sem veldur því að sérhæfðar tegundir láti undan síga eða aukið 

samkeppni um þær auðlindir sem eftir eru (New, 2014). 

Á fyrstu stigum eftir bruna þar sem landið brennur alveg niður að jarðvegsyfirborði myndast 

opin svæði. Þegar búsvæði smádýra raskast af völdum gróðurelda má gera ráð fyrir að 

breytingar verði á tegundasamsetningu og fjölda smádýra (Moretti, 2004; Apigian, 2006). 

Lamotte (1975) bendir t.d. á að brunnin svæði geti hagnast þeim lífverum sem reiða sig á 

sólarljós, þurrar aðstæður og grös. Yfir ákveðinn tíma getur brunnið svæði því virkað sem sía 

og eftir standa þær tegundir sem eru betur aðlagaðar að slíku umhverfi (Pausas, 2008). 

Strax eftir bruna verða lífverur fyrir miklu áfalli, þegar rakastig lækkar, gróðurþekja hverfur 

og jarðvegshiti hækkar en þetta gjörbreytir lífsskilyrðum á svæðinu. Á þessum tíma halda 

skordýr áfram að deyja vegna fæðuskorts og skjólleysis. Beinn dauði er að mestu 

óumflýjanlegur fyrir hægfara smádýr og sérstaklega ef þau lifa berskjölduð á yfirborði eða á 

viðkvæmum gróðri. Margir slíkir tegundahópar eru lítt rannsakaðir og því eru litlar 

upplýsingar til um raunveruleg áhrif á þá (Coleman og Rieske, 2006). Oft verður í kjölfar 

eldanna hröð samfélagsmyndun þar sem smádýr hópa sig saman en þar sem jarðvegur eða 

dauðar trjákenndar plöntur geta varið smádýr fyrir bruna eða ofhitun eru meiri líkur á hraðari 

endurheimt. Ungviði sumra smádýra á yfirborði vaxa upp ofan í jarðvegi og kunna að sleppa 

þar lifandi. Einnig ná sum smádýranna að flýja undan eldum, einkum þau fleygu (New, 2014). 
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Rannsóknir hafa sýnt að fækkun verður hjá ýmsum hópum smádýra (Árni Davíðsson, 1996; 

Siemann ofl., 1997), aðrir standa í stað og enn aðrir mælast í auknum fjölda á brunnum 

svæðum (Andersson ofl., 1989; Bock & Bock, 1991; Dunwiddle, 1991). Sum smádýr bregðast 

jákvætt við eða laðast að brunnum svæðum, vegna þess að aðstæður sem myndast henta 

sumum á ýmsan hátt, eins og til varps eða fæðuöflunar við hinar breyttu aðstæður. Þar mætti 

nefna ýmsar tegundir bjallna af ættunum Carabidae og Byrrhidae. Oft er um að ræða tegundir 

sem voru fáliðaðar fyrir bruna sem ná sér á strik þegar þeim sem voru í meiri fjölda fækkar 

(Moretti, 2006). 

Taka þarf mið af lífsháttum tegunda og þroskastigum þeirra þegar bruni á sér stað, þ.e. hvort 

þau séu virk á þeim tíma eða í dvala (Riechert og Reeder 1970). Moretti ofl. (2002) nefna t.d. 

að bruni sem verður að sumri til eða á mildu vori hafi meiri áhrif á tegundafjölda og fjölda 

smádýra en þegar svæði brennur á öðrum árstímum. Hversu tíðir gróðureldar eru á tilteknu 

svæði skiptir einnig máli og bendir Moretti (2006) á að innan árs frá bruna þar sem 

gróðureldar eru tíðir, sé tegundasamsetningin orðin svipuð því sem var fyrir bruna og ætti 

tegundasamsetning fleygra dýra þá þegar að vera orðin lík því sem var fyrir svo fremi sem 

umhverfisaðstæður þróist hratt aftur í fyrra horf. Hins vegar ættu svæði þar sem stakir brunar 

verða að hafa hraðari endurheimt en á svæðum þar sem gróðureldar eru tíðir. 

Rannsóknir sem leitast við að útskýra viðbrögð smádýra í kjölfar bruna eru oft á tíðum 

ófullnægjandi þar sem útskýrð eru viðbrögð ættbálka, ætta eða ættkvísla smádýra í stað þess 

að kanna hver áhrifin eru á einstakar tegundir. Sú þekking að greina smádýr til tegunda er ekki 

á allra færi en í þessari rannsókn verður reynt að sýna fram á hvaða afleiðingar bruni á 

mosaþembu hefur á hinar ýmsu tegundir smádýra. 

Markmið þessara rannsókna var að varpa ljósi á breytingar sem kunna að verða á smádýrafánu 

við gróðurelda bæði skammtímaáhrif á fyrsta ári og áhrif að nokkrum árum liðnum frá 

brunanum. Kannað var hvort munur kæmi fram á fjölda smádýra á óbrunnu og brunnu landi 

og hvort breyting yrði á tegundasamsetningu. Viðbrögð einstakra tegunda kunna að reynast 

breytileg og því lék forvitni á að vita hvaða tegundir myndu hugsanlega hverfa af brunnu landi 

og hverjar leita þangað í kjölfar brunans, hvers vegna og hvernig þeim myndi vegna við 

breyttar aðstæður.  

Gróðureldarnir á Miðdalsheiði voru einstakir að því leyti að þar var mosi mesti eldmaturinn en 

gisinn hágróður í minna mæli. Smádýralíf mosaþembu var lítt þekkt fyrir svo þarna gafst 

tækifæri til að rannsaka það samhliða áhrifum brunans. Rannsóknir höfðu ekki áður farið fram 

hér á landi við sambærilegar aðstæður. 

Bruninn átti sér stað að sumri til, þegar smádýrin voru hvað virkust og var því líklegur til að 

hafa umtalsverð áhrif. Þetta verkefni gaf möguleika á að bera saman við skammtímaáhrif 

gróðureldanna á Mýrum árið 2006, sem þó voru ólíks eðlis en þar brann land snemma vors 

þegar enn var klaki í jörðu og sina háplantna var undirstaða eldmatsins. Gögn um áhrifin á 

Mýrum sumarið sem brann liggja fyrir en gögnum sem safnað var einu og fjórum árum eftir 

bruna bíða enn úrvinnslu. Smádýr úr sýnum frá Miðdalsheiði voru greind eins langt og komist 

varð, langflest til tegunda, önnur í hærri flokkunareiningar eftir tilvikum, en margir 

tegundahópar eru erfiðir viðureignar. Tekinn var saman tegundalisti búsvæðisins og í viðauka 

gerð grein fyrir kjörlendi mikilvægustu tegundanna, lífsháttum þeirra og dreifinu. 
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1 Rannsóknarsvæðið 

1.1 Staðsetning 

Rannsóknasvæðið er mosaþemba á Miðdalsheiði (64°09,9494"N, 21°54,1784"V) í landi 

Mosfellsbæjar. Það liggur í um 230 metra hæð yfir sjávarmáli, um 3,5 km austan við Selvatn, 

milli Nesjavallarvegar og Suðurlandsvegar. 

1.2 Brunasvæðið  

Þann 23. júní 2007 brann 8.9 ha land á Miðdalsheiði. Svæðið sem brann var mest um 750 m 

að lengd og 190 m á breidd. Hvöss norðaustan átt olli því að mjó tunga brann frá upphafsstað 

til suðvesturs (Mynd 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.1 Hvernig umhorfs er á Miðdalsheiði, óbrunnið land (t.v.) og brunnið (t.h.). Ljósm. 

Erling Ólafsson 12. júlí 2007. 

Í gegnum árin hafa menn farið í leyfisleysi á þetta tiltekna svæði til að skjóta leirdúfur með 

tilheyrandi óþrifnaði og seinna meir til að losa rusl og annan úrgang. Eldsupptökin voru á 

skotsvæðinu, þar sem ruslið lá og benti allt til þess að eldur hafi kviknað út frá einnota 

kolagrilli. Eldurinn var því án efa af mannavöldum.  

Brunavæðið er jafnlent heiðaland þar sem mosaþemba er ríkjandi með lyngi, stinnastör og 

grösum og brann landið alveg niður að jarðvegsyfirborði. Mosaþemban er hraungambri 

(Racomitrium lanuginosum) sem vex mjög hægt og því má gera ráð fyrir að það taki hann 

mörg ár að mynda samfellda breiðu á nýjan leik. Í kjölfar brunans fóru fram gróðurrannsóknir 

til að meta áhrifin á gróðurfar. Þær voru samvinnuverkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands og 

Landbúnaðarháskóla Íslands. 
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1.3 Veðurfar 

Veðurfar yfir sumarmánuðina árin 2007 og 2013 í Reykjavík var nokkuð svipað samkvæmt 

gögnum Veðurstofu Íslands. Árið 2007 var þó ívið hlýrra en árið 2013 og var meðalhiti þá 

hærri yfir alla mánuðina (Mynd 5.1a). Hiti var að meðaltali um 1°C hærri í maí, júní og ágúst 

en 2°C hærri í júlí. Meðalúrkoma var minni í maí, júní og júlí árið 2007 en var meiri í ágúst 

miðað við árið 2013 þar sem meðalúrkoman var 5,1 mm. (Mynd 5.1b). Meðalvindhraði var 

nokkuð svipaður bæði árin en þó ívið meiri árið 2013. Vindhraði féll niður í júlí bæði árin 

(Mynd 5.1c). Nokkur munur var á meðalrakastigi milli ára en rakastig mældist hærra árið 

2013 í maí, júní og júlí en var svipað í ágúst bæði árin eða um 80,5% (Mynd 5.1d). 

 

Mynd 1.2 Samantekt á veðurfarsgögnum sem fengin voru frá veðurathugunarstöð í 

Reykjavík. Meðaltöl af hita (a), úrkomu (b), vindhraða (c) og rakastigi (d) voru tekin saman 

fyrir þá fjóra mánuði sem veiðar fóru fram (Veðurstofa Íslands). 
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2 Aðferðir við gróðurrannsóknir 

Gróðurmælingar fóru fram í júlí og ágúst 2007 og voru endurteknar 2008. Járngerður 

Grétarsdóttir (LBHÍ) annaðist mælingarnar.  

Á rannsóknarsvæðinu voru lögð niður með um 200 m millibili þrjú löng snið þvert á brennda 

svæðið þar sem miðpunktar sniðanna voru við brunamörk. Hvert snið var að hálfu í óbrunnu 

landi og hálfu í brunnu landi. Á hvert snið voru staðsettir tilviljanakennt fjórir punktar, tveir á 

óbrunna hlutann, tveir á þann brunna, þó ekki nær brunamörkum en 10 m beggja vegna. Út frá 

punktunum, þvert á sniðlínu, voru síðan lagðir 50 x 2 m mælireitir, 25 m til hvorrar áttar. Í 

hvern mælireit voru settir niður af handahófi átta smáreitir (1 x 0,33 m) til gróðurmælinga, 

fjórir hvoru megin við sniðlínu (Mynd 2.1).  

 

Mynd 2.1 Loftmynd af rannsóknarsvæðinu á Miðdalsheiði. Punktaklasar sýna sniðin þrjú, 

fjórar punktaraðir á hverju sniði marka mælireiti þar sem gróður var mældur og 

smádýragildrur lagðar niður. 

Mæld var heildarþekja háplantna, mosa, fléttna, sinu og grjóts á yfirborði en einnig var þekja 

einstakra háplantna og algengustu mosa- og fléttutegunda metin samkvæmt Braun-Blanquet 

þekjukvarða.  

Í tengslum við smádýrarannsóknir voru í byrjun september 2013 gerðar mælingar á 

heildarþekju plantna í smáreitum í brunnu landi sem höfðu verið valdir til fallgildruveiða til 

þess að meta gróðurframvindu á þeim sex árum sem liðið höfðu frá brunanum. Rammi (1 x 

0,33 m) var lagður yfir hverja gildru og var fallgildran höfð í miðju rammans (Mynd 2.2). 

Heildarþekja gróðurs var aftur metin samkvæmt Braun-Blanquet þekjukvarðanum. 
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Gróðurmælingar fóru ekki fram í gildrureitum í óbrunnu landi þar sem litlar líkur voru taldar á 

að teljandi breytingar hefðu orðið í því stöðuga landi á svo skömmum tíma.  

 

Mynd 2.2 Rammi var lagður yfir gildrur á brunnu landi og innan rammans var gróðurþekja 

mæld. Ljósm. Erling Ólafsson 6. september 2013. 
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3 Aðferðir við smádýrarannsóknir 

3.1 Fallgildrur 

Fallgildrur til smádýraveiða voru settar niður í einn af hverjum fjórum smáreita sem lagðir 

höfðu verið út til gróðurmælinga og voru þeir valdir af handahófi einn hvoru megin við 

miðpunkt mælisniðs. Á hverju sniðanna þriggja voru því fjórar fallgildrur í óbrunnu landi og 

fjórar í brunnu landi, í heildina 24 fallgildrur á rannsóknarsvæðinu (mynd.2.1).  

Smádýrum var safnað í fallgildrur yfir tvö tímabil, frá 27. júní til 29. ágúst árið 2007 og 26. 

júní til 21. ágúst 2013. Fallgildrur voru hefðbundnar (Erlendur Jónsson og Erling Ólafsson, 

1989) og í þær var 4% formalínblöndu komið fyrir ásamt dropa af sápu til að minnka 

yfirborðsspennu. Gildrurnar voru tæmdar fjórum sinnum yfir sumarið, á tveggja vikna fresti. 

Þær voru tæmdar á staðnum og settar niður strax aftur. Sýnin voru varðveitt í 80% ethanóli og 

geymd þannig þar til unnið var úr þeim.  

Fallgildrur eru ekki fyrsti kostur við veiðar á fleygum dýrum þó vissulega komi þær að 

ágætum notum. Fleyg dýr gerast jarðbundin þegar kemur að því að verpa. Ekki síst kvendýr 

hafna því í gildrunum. Margar tegundir tvívængna komu í gildurnar en margar hverjar í litlum 

fjölda. Tvívængjur veiddust í mun meiri fjölda á brunnu landi enda leita margar tegundir í 

opinn svörðinn til þess að verpa eggjum sínum niður með rótum plantna. 

3.2 Greining sýna  

Öll sýni voru skoðuð undir víðsjá og flokkuð í fyrstu umferð úrvinnslu. Eintök sem tilheyrðu 

sama ættbálki úr hverju sýni voru flokkuð saman í sér glas. Þegar því var lokið var hver 

ættbálkur tekinn fyrir og tegundir innan hans greindar. Smádýrin voru greind til tegunda eins 

langt og þekking dugði til að undanskildum mordýrum og mítlum, en þeir dýrahópar voru 

alfarið látnir liggja á milli hluta. Greiningar á tegundum voru gerðar undir vökulum augum 

Erlings Ólafssonar sem benti á helstu einkenni hverrar tegundar fyrir sig þar til þau síuðust 

inn. Notast var við ýmsa greiningarlykla þegar erfiðar tegundir áttu í hlut. Ef tegundir reyndust 

of erfiðar viðureignar þá skarst Erling í leikinn. Hann sá einnig um yfirferð á öllum eintökum 

til þess að draga úr líkum á mistökum við greiningar. Mistök verða þó aldrei fyrirbyggð með 

öllu. Allar tegundir voru skráðar jafnóðum í Excel skjal og þær færðar á sinn stað í 

tegundalista. 

3.3 Tölfræðiúrvinnsla  

Við samanburð á tegundasamsetningu smádýra innan mælireita var notast við flokkun 

(classification) og hnitun (ordination). Flokkunin var gerð með forriti sem nefnist 

TWINSPAN (Hill, 1979) og er það hluti af ORD forritasafninu, 6. útgáfa (McCune og 

Mefford 1999). Hnitun var gerð með forritinu PC-ORD, 6. útgáfa (McCune og Mefford 

1999).  
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Tegundafjölbreytileiki var borinn saman milli ára og óbrunnins og brunnins lands. Notast var 

við Shannon-Weiner aðferðina en sú aðferð tekur mið af hlutfallslegum fjölda einstaklinga 

innan tegunda í stofninum. Því fleiri einstaklingar sem dreifast á tegundir og því fleiri sem 

tegundir eru því hærri verður Shannon stuðullinn.  

 

 

 

Þar er H' Shannon gildi fyrir tegundafjölbreytileika, s táknar fjölda tegunda og pi táknar 

hlutfallslegan fjölda einstaklinga hverrar tegundar af heildarfjölda einstaklinga. 

Notast var við Excel (útgáfa 14.4.7) við úrvinnslu frumgagna, ýmsa útreikninga og við gerð 

skýringamynda. Marktæknipróf voru gerð með RStudio (útgáfa 0.98.1062). 
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4 Niðurstöður gróðurrannsókna 

Hlutfallsleg flokkun yfirborðs (Tafla 4.1) var gerð á heildargróðurþekju og grjóti í yfirborði. 

Heildargróðurþekjan var mæld árið 2007 og endurtekin 2008. Árið 2008 mældist hún um 95% 

á óbrunnu landi en á brunnu landi 0,5%. Mælingar 2013 sýndu hins vegar að 

heildargróðurþekjan var komin upp í 33% á brunnu landi. Grjót í yfirborði mældist árið 2008 

3% á óbrunnu landi en 7% í því brunna. Árið 2013 var þekja grjóts mæld um 5% á brunnu 

landi. Það skal ítrekað að þekja gróðurs og grjóts var árið 2013 aðeins mæld í smáreitum með 

fallgildrum á brunnu landi, alls 12 reitum, í stað 48 reita árið 2008. 

Tafla 4.1 Hlutfallsleg flokkun yfirborðs (meðaltal (%) ± 1 SE) í óbrunnu og brunnu landi á 

Miðdalsheiði sumurin 2008 og 2013. Niðurstöður fyrir sumarið 2008 eru fengnar úr 

rannsókn Járngerðar Grétarsdóttur (2009). 

Flokkun yfirborðs Óbrunnið 

2008 

Brunnið 

2008 

Brunnið 

2013 

Heildargróðurþekja 95 ± 3.1 0.5 ± 0.4 33 ± 8.0 

Grjót í yfirborði 3 ± 2.0 7 ± 2.6 5 ± 2.3 

 

Heildarþekja var metin fyrir háplöntur, mosa og fléttur á brunnu og óbrunnu landi strax eftir 

bruna og mælingar síðan endurteknar 2008 og 2013 til samanburðar (Tafla 4.2). Háplöntur 

voru um 17% í óbrunnu landi, á brunnu landi mælist þekjan 2% árið 2007 og 3% árið eftir. 

Við síðustu mælingar (2013) var þekjan hinsvegar komin í 30%. Mosar einkenna óbrunnið 

land á Miðdalsheiði og var þekja þeirra 78%, þekjan var aðeins 0,5% árið 2007 á brunnu landi 

og 0,03% árið eftir. Við mælingar árið 2013 var þekja mosa komin í 4%. Fléttur hafa um 2% 

þekju á óbrunnu landi en á brunnu landi árin 2007 og 2008 var þekjan 0,1% og 0,04% árið 

2013. 

Tafla 4.2 Meðalþekja (± 1 SE) plöntuhópa í óbrunnu og brunnu landi á Miðdalsheiði sumurin 

2007, 2008 og 2013. Niðurstöður fyrir árin 2007 og 2008 eru fengnar frá Járngerði 

Grétarsdóttur (2009). 

Plöntuhópar Óbrunnið 2007 Brunnið 2007 Brunnið 2008 Brunnið 2013 

Háplöntur 17 ± 3.5 2 ± 0.6 3 ± 2.0 30 ± 7.5 

Mosar 78 ± 2.6 0.5 ± 0.2 0.03 ± 0.02 4 ± 1.2 

Fléttur  2 ± 0.7 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.03 0.04 ± 0.03 
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Í gróðrinum sem einkennir óbrunnið land er mosinn hraungambri (Racomitrium lanuginosum) 

ríkjandi eins og áður hefur komið fram en þekja hans mældist 80%. Algengustu 

háplöntutegundir voru krækilyng (Empetrum nigrum), stinnastör (Carex bigelowii) og 

grasvíðir (Salix herbacea). Við mælingar á gróðurþekju á brunnu landi 2007 og 2008 hafði 

engin háplöntutegund yfir 1% þekju (Járngerður Grétarsdóttir, 2009). Árið 2013 reyndist hins 

vegar týtulíngresi (Agrostis vinealis) með mesta þekju á brunnu landi eða um 21% þekju. Þar 

á eftir koma túnvingull (Festuca rubra), blávingull (Festuca vivipara) og grasvíðir (Salix 

herbacea) með um og yfir 1% þekju (Tafla 4.3). 
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Tafla 4.3 Meðalþekja háplantna (%), endurvöxtur og heildarfjöldi tegunda í óbrunnu og 

brunnu landi á Miðdalsheiði 2007, 2008 og 2013 (+: þekja <0,5%). Niðurstöður fyrir árin 

2007 og 2008 eru fengnar úr grein Járngerðar Grétarsdóttur (2009). 

Latnesk heiti Íslensk heiti Óbr. 07 Br. 07 Br. 08 Br. 13 Vex upp 

af rót 

Fræ-

plöntur 

Agrostis capillaris Hálíngresi + + +  Já  

Agrostis vinealis Týtulíngresi 1 + + 2 Já  

Armeria maritima  Geldingahnappur +      

Bistorta vivipara Kornsúra + + + + Já Já 

Cardaminopsis petraea Melablóm +      

Carex bigelowii Stinnastör 2 + + + Já  

Cerastium alpinum Músareyra +      

Cerastium fontanum  Vegarfi    + Já Já 

Deschampsia caespitosa Snarrótarpuntur +      

Dryas octopetala Holtasóley +      

Epetrum nigrum Krækilyng 7   +   

Equisetum arvense Klóelfting + + + + Já  

Festuca rubra Túnvingull 1 + + 1 Já Já 

Festuca vivipara Blávingull + + + 1 (Já) Já 

Galium boreale Krossmaðra + + + + Já  

Galium normanii Hvítmaðra 1 + + +  Já 

Galium verum Gulmaðra +      

Poaceae Grasætt   +   Já 

Hieracium spp. Undafífill +      

Juncus trifidus Móasef 1 +   Já  

Luzula multiflora Vallhæra +   +   

Luzula spicata Axhæra +   +   

Luzula spp.   + +   Já 

Rumex acetosa Túnsúra + + + +  Já 

Salix herbacea Grasvíðir 2 + + 1 Já  

Selaginella selaginoides Mosajafni +      

Silene acaulis Lambagras +  (+) + (Já)  

Taraxacum spp. Túnfífill +   +   

Thalictrum alpinum Brjóstagras + + + + Já  

Thymus praecox spp. arcticus Blóðberg + + +  Já Já 

Tofieldia pusilla Sýkisgras +      

Vaccinium uliginosum Bláberjalyng +  (+)  (Já)  

Heildarfjöldi háplöntutegunda:  30 16 15 17   
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5 Niðurstöður smádýrarannsókna 

5.1 DCA-hnitun og Twinspan flokkun 

Hver gildra veiddi í tvo mánuði og var tæmd fjórum sinnum á tímabilinu. Sýnum var haldið 

aðskildum fyrir skráningar en þeim skellt saman í eitt heildarsýni fyrir tölfræðiúrvinnslu. Þá 

var fyrir hvern mælireit reiknuð meðalveiði hverrar tegundar úr gildrunum tveimur í reitnum. 

Niðurstöðurnar voru DCA-hnitaðar með forritinu PC-ORD (Mynd 5.1). DCA-hnitunin hópar 

saman þá mælireiti sem hafa líka tegundasamsetningu. Því lengra sem er á milli mælireita í 

hnitamynd, því ólíkari er tegundasamsetningin. Notast var við niðurröðun reita eftir 1. og 2. 

ási þar sem þeir sýna mesta breytileikann. Ásarnir tveir drógu fram 35% og 11% (eigingildi 

0.35 og 0.11) af breytileikanum sem fjórir ásar hnitunarinnar skýra. Gögnin voru auk þess 

flokkuð með forritinu TWINSPAN sem raðar mælireitum eftir því hversu líkir þeir eru 

hverjum öðrum. Forritið skiptir gagnasafninu í tvennt í nokkrum þrepum og tekur fram hvaða 

lykiltegundir valda skiptingunum. 

 

Mynd 5.1 Niðurstöður DCA-hnitunar sem byggir á einkunnum smádýrategunda í 24 

mælireitum. Sýnd er staðsetning á 1. og 2. ási hnitunarinnar. Mælireitir eru merktir með ári 

og tekið fram hvort reiturinn var í óbrunnu (o) eða brunnu landi (b). 
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Niðurstöður DCA-hnitunar sýna tvennt, annars vegar aðskilnað á milli óbrunnins lands (hægri 

hluti myndar) og brunnins lands (vinstri hluti myndar), hins vegar aðskilnað á milli áranna 

2007 (neðri hluti myndar) og 2013 (efri hluti myndar) (Mynd 5.1). Fram kemur að óbrunnið 

land greinist glögglega frá brunnu landi að tveim reitum undanskildum (A4-2007b og C3-

2007b). Árið 2013 greinist óbrunnið land frá brunnu og er aðskilnaður þess og brunna 

landsins glöggur. Einnig má lesa út úr myndinni að smádýralífið á brunnu landi er að taka á 

sig mynd sem er ólík þeirri sem fyrir var.  

Til þess að átta sig betur á því hvaða tegundir valda því að mælireitir hópast saman voru 

gögnin skoðuð í TWINSPAN flokkunarforritinu (Mynd 5.2). 

 

Mynd 5.2 Niðurstöður Twinspan-flokkunar á smádýrategundum í 24 mælireitum. Sýnd er 

flokkun eftir fyrstu þrjár skiptingarnar og tilgreindar þær lykiltegundir sem valda skiptingum. 

Í fyrstu skiptingu falla 18 mælireitir vinstra megin en sex hægra megin. Sú tegund sem hefur 

mesta vægið í skiptingunni til vinstri er sekkskjalda (Arctorthezia cataphracta) en til hægri 

eðjusmiður (Bembidion grapei), frittfluga (Oscinella vindicata), sytruló (Porrhomma 

hebescens) og mykjuflugutegundin Scathophaga furcata. Í annarri skiptingu skiptast reitirnir 

18 þannig að átta falla vinstra megin þar sem lykiltegund er kálflugutegundin Delia platura og 

10 hægra megin þar sem tvær tegundir af sníkjuvespuættkvíslinni Rhopus og tvívængjan 

Thricops cunctans (Muscidae) eru lykiltegundir. Við sömu skiptingu hægra megin var bjallan 

Simplocaria semistriata (Byrrhidae) ábyrg fyrir skiptingu reitanna sex  í brunna landinu 2013 í 

tvennt. Við þriðju skiptingu deilir hélukeppur (Otiorhynchus nodosus) átta reitum 2007 í sex 

reiti af brunnu og tvo af óbrunnu. Tvívængjan Thricops cunctans deilir síðan hliðstæðri grein 

með 10 reitum í sex reiti af óbrunnu landi 2013 og fjóra af óbrunnu landi 2007. 

Einnig var gerð hnitun fyrir jarðbundin dýr (Mynd 5.3) þar sem fleyg dýr eiga auðveldara með 

að ferðast á milli svæða. Jarðbundin dýr í þessu tilfelli eru bjöllur, skortítur, langfætlur og 

köngulær. Aftur var notast var við 1. og 2. ás hnitunarinnar þar sem þeir skýra mesta 
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breytileikann. Ásarnir tveir drógu fram 36% og 10% (eigingildi 0.36 og 0.10) af 

breytileikanum sem ásarnir fjórir skýra. 

 

Mynd 5.3 Niðurstöður DCA-hnitunar fyrir jarðbundin dýr sem byggir á einkunnum 

smádýrategunda á 24 mælireitum. Sýnd er staðsetning á 1. og 2. ási hnitunarinnar. Mælireitir 

eru merktir með ári og tekið fram hvort reiturinn var í óbrunnu (o) eða brunnu landi. 

Til að kanna hvort fleyg og því hreyfanlegri dýr hefðu afgerandi áhrif á niðurstöður hnitunar 

var hnitun einnig gerð þar sem aðeins var horft til jarðbundnari dýrahópa; bjöllur, skortítur, 

jarðbundnar æðvængjur, köngulær og langfætlur. Niðurstöðurnar urðu mjög áþekkar og því 

ljóst að einnig hreyfanlegri tegundirnar láta sig aðstæðurnar varða. Það segir í sjálfu sér 

nokkuð að kvendýr veiðast frekar í fallgildrurnar en karldýr. Þau eru jarðbundnari en karldýrin 

og leita í svörð til að verpa. Til þess þurfa aðstæður að henta. Sem fyrr sker 

tegundasamsetningin á brunnum svæðum 2013 sig glögglega frá öðrum reitum.  

Til þess að fá skýrari mynd af hnituninni og þeim lykiltegundum sem þar spila inn í voru 

gögnin sem fyrr einnig flokkuð með TWINSPAN-flokkunarforritinu (Mynd 5.4). 
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Mynd 5.4 Niðurstöður Twinspan-flokkunar á tegundum jarðbundnari smádýra í 24 

mælireitum. Sýndar eru fyrstu þrjár skiptingarnar og tilgreindar þær lykiltegundir sem valda 

skiptingum. 

Niðurstaðan er því næst sú sama og fyrr. Aftur falla 18 reitir til vinstri og 6 til hægri við fyrstu 

skiptingu. Þær tegundir sem hafa mesta vægið við skiptinguna eru sem fyrr til vinstri 

sekkskjalda (Arctorthezia cataphracta), en við bætast roðaló (Gonatium rubens) og 

heiðakönguló (Arctosa alpigena), og til hægri eðjusmiður (Bembidion grapei) og sytruló 

(Porrhomma hebescens). Næsta skipting á reitunum 18 vinstra megin byggist á hélukepp 

(Otiorhynchus nodosus) og gresjuuxa (Oxypoda islandica) sem aðskilur brunna reiti 2007 frá 

óbrunnum reitum bæði árin. Bjallan Simplocaria semistriata (Byrrhidae) deilir sem fyrr 

brunnu reitunum 6 árið 2013 hægra megin í tvennt. Reitirnir 18 vinstra megin skiptast næst 

enn frekar. Agnaruxi (Amischa analis) deilir 6 brunnum reitum 2007 í tvennt. Óbrunnu 

reitirnir deilast einnig í tvennt. Öðru megin falla reitirnir 2007 fyrir tilstilli finulóar 

(Walckenaeria clavicornis) og roðalóar (Gonatium rubens), en hinu megin reitir 2013 fyrir 

tilstilli mosatítu (Nysius ericae) og grastifu (Macrosteles laevis). Flokkunin á þessari grein 

vinstra megin varð nú skýrari en áður, þ.e. 6 reitir í brunnu landi 2007 fylgjast að, sömuleiðis 

allir óbrunnu reitirnir sem svo aðskiljast eftir árum í þriðju skiptingunni.  

Ljóst er að óbrunna landið er einsleitt og stöðugt og ekki þess líklegt að hafa verið í nokkurri 

framvindu þau sex ár sem liðu á milli kannanna. Aðskilnaður óbrunnu reitanna í þriðju 

skiptingu er erfitt að útskýra en ef til vill hefur veðrátta haft einhver áhrif. Brunnu reitirnir 

fjarlægðust upprunann strax á ári brunans, eins og gera mátti ráð fyrir. Síðan að sex árum 

liðnum hefur smádýralífið á brunna landinu tekið að þróast á nýja braut eins og gróðurfarið. 

5.2 Gagnasafnið 

Samtals veiddust 8.239 smádýr sem greind voru í 67 ættir og 162 tegundir. Tvívængjur og 

bjöllur voru yfir helmingur af veiddum dýrum, samtals 4.300 dýr. Tegundafjölbreytni var 
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meiri hjá fleygum dýrum en jarðbundnum, heildarveiði og tegundafjölda milli ára og svæða 

má sjá í töflu 5.1. 

Tafla 5.1 Samanburður á heildarveiði ættbálka á Miðdalsheiði eftir árum á brunnu og 

óbrunnu landi. Einnig er tilgreindur tegundafjöldi innan ættbálka; ánar voru ekki greindir til 

tegunda. 

Ættbálkar Óbr. 07 

Fjöldi 

Teg. fj. 

Teg. fj. 

Br. 07 

Fjöldi 

Teg. fj. 

Teg. fj. 

Óbr. 13 

Fjöldi 

Teg. fj. 

Teg. fj. 

Br. 13 

Fjöldi 

Teg. fj. 

Teg.fj 

Samtals 

Fjöldi 

Teg. fj. 

Teg. fj. Ánar 1 - 0 - 1 - 3 - 5  - 

Köngulær 405 16 467 18 266 16 259 11 1.397 26 

Langfætlur 136 1 29 1 86 1 124 1 375 1 

Bjöllur 191 9 682 14 96 9 1.152 22 2.121 24 

Tvívængjur 207 21 320 28 491 19 1.161 26 2.179 55 

Skortítur 224 3 31 5 168 5 186 7 609 7 

Æðvængjur 386 23 65 13 227 11 739 23 1.417 37 

Fiðrildi 86 5 3 3 9 3 19 6 117 9 

Kögurvængjur 6 2 0 0 0 0 13 3 19 3 

Samtals 1.642 80 1.597 82 1.344 64 3.656 99 8.239 162 

 

Af liðormum veiddust einungis fimm ánamaðkar (Lumbricidae) sem voru ekki greindir til 

tegunda þar sem um ungviði var að ræða. 

Af áttfætlum komu köngulær og langfætlur til skoðunar en mítlar ekki. Talsvert veiddist þó af 

þeim en sá dýrahópur er lítt þekktur hérlendis og torvellt er að greina mítla til tegunda. Alls 

veiddust 1.397 köngulær. Þær voru greindar til fjögurra ætta og 26 tegunda. Af langfætlum 

veiddist ein tegund, þ.e. langleggur (Mitopus morio), alls 375 eintök. Aðrar tegundir eru 

fágætar hér á landi og staðbundnar. 

Í flokki skordýra komu til skoðunar bjöllur, tvívængjur, skortítur, æðvængjur, fiðrildi og 

kögurvængjur. Bjöllur voru 2.121 talsins og greindust þær í átta ættir og 24 tegundir. Mest 

veiddist af tvívængjum sem auk þess var tegundaríkasti ættbálkurinn, alls 2.179 eintök sem 

greind voru til 27 ætta og 55 tegunda. Sumar ættir tvívængna er erfitt að greina til tegunda. 

Helst ber að nefna svarðmý en eintök af þeirri ætt voru yfir helmingur af veiddum 

tvívængjum. Af ættbálki skortítna veiddust 609 dýr sem greind voru í átta ættir og sjö 

tegundir. Blaðlýs voru ekki greindar til tegunda. Töluvert veiddist af æðvængjum eða samtals 

1.417 eintök sem greindust í 12 ættir og 37 tegundir. Þessi ættbálkur er erfiður viðureignar og 

því voru sumar æðvængjur aðeins greindar til ættar eða ættkvíslar og sumum tegundum gefið 

númer í stað tegundaheitis svo að þær nýttust við tölfræðiúrvinnslu. Fiðrildi veiddust 117 

talsins sem greindust í fimm ættir og níu tegundir. Kögurvængjur voru 19 talsins sem 

greindust þrjár tegundir sem tilheyra sömu ætt. Samtals veiddust 3.239 dýr árið 2007 á móti 
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5.000 dýrum árið 2013. Árið 2013 jókst veiði bjallna, tvívængna, æðvængna, skortítna og 

langleggs á meðan köngulóm og fiðrildum fækkaði í aflanum. 

Tegundafjöldi var svipaður milli ára, 116 tegundir árið 2007 en 115 tegundir árið 2013. 

Tegundafjölbreytileiki var metinn samkvæmt Shannon-Weiner aðferðinni milli ára og við 

marktæknipróf reyndist ekki vera marktækur munur á tegundafjölbreytileika milli áranna 

(F1,14=0.81, P=0,38). Tegundum fækkaði milli ára hjá tvívængjum og æðvængjum en hjá 

flestum öðrum ættbálkum fundust fleiri tegundir árið 2013.  

5.3 Samanburður ættbálka á brunnu og óbrunnu landi 

Þegar brunnið land og óbrunnið voru borin saman kom fram mikill munur á fjölda einkum hjá 

bjöllum og tvívængjum þar sem meiri fjöldi veiddist í brunnu landi. Shannon-Weiner 

aðferðinni var beitt til að meta tegundafjölbreytileikann á brunnu og óbrunnu landi og 

marktæknipróf sýndu að marktækur munur var á tegundafjölbreytileika á brunnu og óbrunnu 

landi (F1,14=4,79, P<0,05). 

Árið sem brann veiddust öllu fleiri köngulær á brunnu landi en óbrunnu en ámóta margar á 

brunnu og óbrunnu 2013. Hins vegar veiddust mun færri köngulær 2013 en 2007. Marktækur 

munur reyndist vera á veiði köngulóa milli ára (F1,20=29,23, P<0,001) en ekki á milli brunnins 

og óbrunnins lands (F1,20=0,74, P=0,40).  

Langfætlum fækkaði verulega í kjölfar bruna, þ.e. á brunnu landi. Sex árum síðar hafði þeim 

fækkað á óbrunnu landi en aukning orðið á brunnu landi. Hins vegar reyndist ekki vera 

marktækur munur á veiði langfætlna milli ára (F1,20=0,66, P=0,43) né á milli brunnins og 

óbrunnins lands (F1,20=0,02, P=0,90).  

Ekki reyndist vera marktækur munur á heildarveiði bjallna milli ára (F1,20=1,12, P=0,30). Hins 

vegar mældist mikill munur á heildarveiði milli brunnins og óbrunnins lands og reyndist sá 

munur marktækur (F1,20=19,09, P<0,001).  

Tvívængjur voru strax eftir bruna í ívið meiri fjölda á brunnu landi og sex árum eftir bruna 

hafði orðið mikil aukning bæði á óbrunnu og brunnu landi einkum á því brunna. Munur á 

heildarveiði tvívængna milli ára reyndist marktækur (F1,20=34,44, P<0,001) og sömuleiðis var 

markækur munur á veiði milli brunnins og óbrunnins lands (F1,20=16,76, P<0,001).  

Skortítum fækkaði verulega strax við brunann en sex árum síðar hafði þessi hópur aukist mjög 

á brunnu landi. Hvorki reyndist munurinn marktækur á heildarveiði skortítna milli ára 

(F1,20=0,82, P=0,38) né brunnins og óbrunnins lands (F1,20=2,55, P=0,13).  

Æðvængjum fækkaði verulega á brunnu landi í kjölfar brunans en sex árum síðar voru þær í 

mun meiri fjölda á brunnu landi en óbrunnu. Marktækur munur reyndist vera á veiði 

æðvængna milli ára (F1,20=6,93, P<0,05) en ekki á milli brunnins og óbrunnins lands 

(F1,20=0,50, P=0,49).  

Fiðrildi voru mun færri á brunnu landi sumarið sem brann og árið 2013 hafði fjöldi fiðrilda 

aukist á brunnu landi en fækkað verulega á því óbrunna. Munur á heildarveiði milli ára 

reyndist marktækur (F1,20=6,61, P<0,05) og á milli brunnins og óbrunnins lands (F1,20=9,47, 

P<0,01). 
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Árið 2007 fundust 33 tegundir aðeins á óbrunnu landi og 36 eingöngu á brunnu landi. Alls 

fundust 47 tegundir bæði á brunnu og óbrunnu landi. Árið 2013 varð breyting á, en 16 

tegundir fundust aðeins á óbrunnu landi, 51 tegund aðeins á brunnu og sameiginlegar tegundir 

voru samtals 48 (Mynd 5.5).  

 

Mynd 5.5 Yfirlit yfir fjölda tegunda sem fundust aðeins á óbrunnu landi, brunnu landi og 

fjölda tegunda sem fundust á báðum árin 2007 og 2013.. 

5.4 Veiði ættbálka mánuðum frá bruna 

Fjöldi smádýra sem veiddust í gildrurnar var oft á tíðum breytilegur eftir því sem mánuðir liðu 

frá bruna. Athyglisvert var að skoða veiði helstu ættbálka miðað við tíma frá bruna (0,5-74 

mánuði) og bera saman veiði úr óbrunnu landi við það brunna. Er þá horft til tæminga á 

gildrunum sem fram fóru á hálfs mánaðar fresti, fjórar tæmingar 2007 og fjórar 2013 (Mynd 

5.6a-h). 

Heildarveiði allra smádýra í fyrstu fjórum tæmingum árið 2007 sýnir að strax eftir bruna 

verður töluverð fækkun á brunnu landi en eftir það virðist nokkuð jafnvægi vera komið á 

fjöldann það sem eftir lifði sumars. Þegar 72 og hálfur mánuður var liðinn (2013) kom í ljós 

að brunnið land skilaði mun fleiri smádýrum í fallgildrur en óbrunnið og nær sá fjöldi hámarki 

73 mánuðum eftir bruna og hélst þannig út veiðitímabilið (Mynd 5.6a).  

Ef ættbálkarnir eru skoðaðir einir og sér kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Köngulær (Mynd 

5.6b) voru til að byrja með ívið fleiri á brunnu landi fyrstu mánuði eftir bruna en þegar 72 og 

hálfur mánuður var liðinn virðist sem jafnvægi hafi náðst þar sem álíka margar köngulær 

veiddust á óbrunnu og brunnu landi.  

Tvívængjur (Mynd 5.6c) voru fyrsta mánuðinn eftir bruna í mjög litlum fjölda bæði á brunnu 

og óbrunnu landi en 1,5 - 2 mánuðum síðar jókst fjöldinn á brunnu landi. Tvívængjur náðu 

hámarksfjölda á brunnu landi eftir 73 mánuði og líklega voru margar tegundir á þeim tíma að 

leita í opinn svörðinn og grastegundir til þess að verpa eggjum sínum. Þær tvívængjur sem 

valda þessum toppi eru frittflugur (Oscinella vindicata) og svarðmýstegundir (Sciaridae). 
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Fjöldi bjallna var meiri á brunnu landi í öllum mælingum. Strax eftir bruna voru þær í meiri 

fjölda á brunnu landi og fór fjölgandi þar til tveir mánuðir voru liðnir. Þegar 72,5 mánuður var 

liðinn voru þær enn í mun meiri fjölda á brunnu landi og náðu hámarki í lok veiðitímabilsins. 

Guluxi (Oxypoda soror) og kragasmiður (Calathus melanocephalus) voru þær tegundir sem 

áttu hvað mestan þátt í þessari aukningu í veiðinni (Mynd 5.6d). 

Skortítur sýndu gjörólíkt mynstur sem kom ekki á óvart. Strax eftir bruna voru þær í meiri 

fjölda á óbrunnu landi og hélst það þannig fram eftir sumri. Þegar 72,5 mánuður var liðinn 

hafði veiði á skortítum aukist á brunnu landi og var hún þá komin á par við veiðina á óbrunnu 

landi. Ástæðan fyrir þessu er sú að blaðlýs voru í miklum fjölda fyrstu tvo mánuðina á 

óbrunnu landi en mun minna veiddist af þeim 2013 ásamt því að grastifa (Macrosteles laevis) 

veiddist í meiri fjölda það ár (Mynd 5.6e).  

Æðvængjur veiddust fyrstu tvo mánuði eftir bruna í meiri fjölda á óbrunnu landi en eftir 72,5 

mánuð sést að mikil aukning hafði orðið á fjölda æðvængna á brunnu landi sem nær hámarki 

73 mánuðum frá bruna. Trimorus sp. var sú tegund sem stóðu undir þessari auknu veiði hjá 

æðvængjum en hún veiddist í miklum fjölda á brunnu landi (Mynd 5.6f).  

Veiði fiðrilda á Miðdalsheiði var lítil en einum og hálfum mánuði eftir bruna veiddust 58 

eintök af grasvefara (Eana osseana) á óbrunnu landi sem útskýrir fjölda fiðrilda á þeim 

tímapunkti (Mynd 5.6g).  

Langfætlur voru í miklum fjölda á óbrunnu landi skömmu eftir bruna og fækkaði þeim þegar 

leið á sumarið en þær voru fyrstu tvo mánuðina í meiri fjölda á óbrunnu landi. Sömu sögu má 

segja 72,5 mánuði eftir bruna en síðan fór þeim fjölgandi á brunnu landi og það sem eftir lifði 

veiðitímabilsins voru þær í meiri fjölda á brunnu landi (Mynd 5.6h).  
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Mynd 5.6 Heildarveiði allra smádýra (a) og einnig veiði helstu ættbálka (b-h) á tímakvarða 

(mánuðir 0,5 til 2 eru fyrir árið 2007 og 72,5 til 74 mánuðir eru fyrir árið 2013) Hvítir 

punktar sýna heildarveiði á óbrunnu landi en svartir punktar heildarveiði á brunnu landi. Y-

ás sýnir mánuði frá bruna en X-ás fjölda smádýra. 

5.5 Araneae (köngulær) 

Samtals veiddust 1.397 köngulær sem greindar voru í fjórar ættir og 26 tegundir en mikill 

munur var á fjölda tegunda. Langmest veiddist af hnoðakönguló (Pardosa palustris), samtals 

699 dýr, næst mest af roðaló (Gonatium rubens), en af henni veiddust 100 eintök. Af sumum 
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tegundum veiddist aðeins eitt eintak (sjá Viðauka 3). Árið 2007 voru tvær tegundir sem 

veiddust aðeins á óbrunnu landi, fjórar aðeins á brunnu landi og 14 tegundir voru 

sameiginlegar á brunnu og óbrunnu landi. Árið 2013 voru hins vegar 10 tegundir sem fundust 

aðeins á óbrunnu landi, fimm aðeins á brunnu og sex tegundir voru sameiginlegar báðum.  

Í töflu 5.2 má sjá veiði helstu tegunda sem veiddust á óbrunnu og brunnu landi bæði árin. Árið 

2007 voru hnoðakönguló (Pardosa palustris) og roðaló (Gonatium rubens) í mestum fjölda. 

Af hnoðakönguló veiddust 206 dýr og af 67 eintök af roðaló. Báðar tegundir voru í meiri 

fjölda á óbrunnu landi ásamt randaló (Tenuiphantes mengei). Aðrar tegundir á borð við 

hagakönguló (Haplodrassus signifer), ranaló (Improphantes complicatus) og móaló 

(Mecynargus morulus) voru í meiri fjölda á brunnu landi. Lítið veiddist af öðrum tegundum 

en flestar voru í svipuðum fjölda á brunnu og óbrunnu landi. 

Árið 2013 var hnoðakönguló sú köngulóategund sem mest veiddist af á Miðdalsheiði. Af 

henni veiddust þá 130 eintök. Henni hafði þó fækkað töluvert á óbrunnu landi en mikil fjölgun 

orðin á brunnu landi. Sú tegund sem var í næst mestum fjölda það árið var hrafnakönguló en 

nokkur aukning hafði orðið á óbrunnu landi. Flestar tegundir voru í meiri fjölda á óbrunnu 

landi fyrir utan hnoðakönguló sem fannst í miklum fjölda á báðum svæðum. Sytruló 

(Porrhomma hebescens) sem kom ný inn árið 2013 fannst í meiri fjölda á brunnu landi. 

Nokkuð margar tegundir fundust aðeins á óbrunnu landi árið 2013. 

Tafla 5.2 Heildarveiði helstu köngulóategunda á óbrunnu og brunnu landi; upplýsingar um 

aðrar tegundir má finna í Viðauka 3. 

Helstu tegundir 

Araneae 

Óbr. 07 

Fjöldi 

Br. 07 

Fjöldi 

Óbr. 13 

Fjöldi 

Br. 13 

Fjöldi 

Samtals 

Fjöldi G. lapponum 7 2 15 0 24  

H. signifer 3 15 17 13 48 

C. brevipes 7 8 3 0 18 

G. rubens 67 20 13 0 100 

H. frigida 7 7 2 1 17 

I. complicatus 7 18 1 0 26 

L. faustus 4 5 2 0 11 

M. morulus 7 23 9 1 40 

P. hebescens 0 0 4 21 25 

T. mengei 18 2 12 0 32 

A. alpigena 6 6 12 0 24 

P. palustris 206 187 130 176 699 
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Sumar köngulóategundir veiddust í meiri fjölda á brunnu landi, aðrar á óbrunnu og enn aðrar 

fundust hvarvetna. Hnoðakönguló (P. palustris) sem er ein algengasta og útbreiddasta tegund 

köngulóa hérlendis er dæmi um tegund sem helst nokkuð stöðug þrátt fyrir brunann. Hún var í 

miklum fjölda hvort sem um var að ræða brunnið eða óbrunnið land. Hinsvegar varð meiri 

fækkun í veiði á óbrunnu landi miðað við það brunna (Mynd 5.7a). Sytruló (P. hebescens) 

fannst ekki árið 2007 en 25 dýr féllu í gildrur árið 2013, flestar á brunnu landi. (Mynd 5.7b). 

Sytruló er dæmi um tegund sem fannst í meiri fjölda á brunnu landi enda er hennar kjörlendi 

þar sem gróður er af skornum skammti. Roðaló (G. rubens) og randaló (T. mengei) höfðu 

samskonar dreifingu, fleiri dýr veiddust á óbrunnu landi árið 2007 miðað við það brunna og 

árið 2013 voru þær horfnar af brunna landinu og veiddust eingöngu á því óbrunna (Mynd 

5.7c-d). Móaló (M. morulus) var í meiri fjölda á brunnu landi árið 2007 en á því óbrunna og 

árið 2013 var fjöldinn mun minni á brunnu landi miðað við fyrra árið (Mynd 5.7e). 

  

  

 

Mynd 5.7 Heildarveiði helstu köngulóategunda á óbrunnu og brunnu landi.  

5.6 Opiliones (langfætlur) 

Af langfætlum var aðeins um eina tegund að ræða, þ.e. langlegg (Mitopus morio). Tegundin 

veiddist í 375 eintökum (Mynd 5.8). Árið 2007 veiddust á óbrunnu landi 136 dýr en 29 á því 

brunna. Seinna árið hafði langlegg fækkað á óbrunnu landi í 86 dýr en mikil fjölgun varð á 

brunnu landi. Þar veiddust alls 124 dýr. 
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Mynd 5.8 Heildarveiði M. morio í óbrunnu og brunnu landi.  

5.7 Coleoptera (bjöllur) 

Samtals veiddust 2.121 bjöllur og 24 tegundir. Þær bjöllur sem voru í mestum fjölda voru 

guluxi (Oxypoda soror), kragasmiður (Calathus melanocephalus), fjallasmiður (Patrobus 

septentrionis), og hagasmella (Hypnoidus riparius). Guluxi var í miklum meirihluta af 

veiddum bjöllum, samtals 1.456 dýr. Af kragasmið veiddust 259 dýr og 106 af fjallasmið. 

Hagasmella var einnig í nokkrum fjölda, af henni veiddust 102 dýr. Aðrar tegundir veiddust í 

mun minni fjölda (Sjá Viðauka 3). Árið 2007 veiddust níu tegundir aðeins á óbrunnu landi, 14 

tegundir aðeins á brunnu og sjö tegundir voru til staðar bæði á brunnu og óbrunnu landi. Árið 

2013 voru 10 tegundir aðeins á óbrunnu, 23 aðeins á brunnu landi og níu tegundir fundust í 

hvoru tveggja. 

Í töflu 5.3 er sýnd veiði helstu bjöllutegunda sem veiddust bæði árin. Árið 2007 voru guluxi 

(O. soror), kragasmiður (C. melanocephalus) og fjallasmiður (P. septentrionis) í mestum 

fjölda. Guluxi var í mestum fjölda en af honum veiddust 655 dýr og kom megnið af þeim af 

brunnu landi. Kragasmiður var einnig í miklum fjölda á brunnu landi strax í kjölfar brunans á 

meðan fjallasmiður var í svipuðum fjölda á brunnu og óbrunnu. Randasmiður 

(Dicheirotrichus cognatus) og gresjuuxi (Oxypoda islandica) fundust aðeins á brunnu landi. 

Árið 2013 voru nær allar tegundir í meirihluta á brunnu landi og voru guluxi, kragasmiður og 

fjallasmiður sem fyrr í mestum fjölda en einnig var nokkuð af hagasmellu (H. riparia) og 

hélukepp (Otiorhynchus nodosus). Af Guluxa veiddust 801 eintök og kom mikill meirihluti af 

brunnu landi. Jafnframt fækkaði honum á óbrunnu landi samanborið við árið 2007. Athygli 

vakti hversu mikill fjöldi veiddist af hagasmellu á brunnu landi 2013 en árið 2007 veiddust 

þar aðeins þrjú dýr. Það sama má segja um hélukepp. Fjallasmiður veiddist sem fyrr í álíka 

fjölda á óbrunnu og brunnu landi, var þó í aðeins meiri fjölda á óbrunnu. 
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Tafla 5.3 Heildarveiði helstu bjallna á óbrunnu og brunnu landi. Upplýsingar um aðrar 

tegundir má finna í Viðauka 3. 

Helstu tegundir 

Coleoptera 

Óbr. 07 

Fjöldi 

Br. 07 

Fjöldi 

Óbr. 13 

Fjöldi 

Br. 13 

Fjöldi 

Samtals 

Fjöldi A. quenseli 0 0 0 12 12  

B. grapei 0 0 1 18 19 

C. melanocephalus 19 58 13 169 259 

D. cognatus 0 10 0 1 11 

P. septentrionis 32 27 31 16 106 

O. arcticus 8 6 4 36 54 

O. nodosus 2 14 0 5 21 

H. riparius 0 3 5 94 102 

A. islandica 1 5 1 3 25 

O. islandica 0 15 0 5 20 

O. soror 124 531 37 764 1.456 

 

Þegar dreifing helstu bjöllutegunda er skoðuð (Mynd 5.9a-g) kemur í ljós að flestar tegundir 

sóttu inn á brunnið land. Árið 2007 varð mikil fjölgun á guluxa á brunnu landi og árið 2013 

hafði guluxa (O. soror) fjölgað enn frekar á brunnu landi en á móti fækkað á óbrunnu. Því er 

greinilegt að þær breytingar sem urðu vegna brunans henti tegundinni vel. (Mynd 5.9a). Sama 

má segja um kragasmið (C. melanocephalus). Árið 2007 sótti hann inn á brunnið land og árið 

2013 minnkaði veiðin á óbrunnu landi á meðan hún jókst töluvert á því brunna (Mynd 5.9b). 

Fjallasmið (P. septentrionis) var bæði að finna á brunnu og óbrunnu landi og hélt hann sig 

áfram að mestu á því óbrunna árið 2013. Fjöldinn á óbrunnu landi var nánast sá sami bæði 

árin, en 2013 veiddust þó mun færri eintök á brunnu landi (Mynd 5.9c). Eðjusmiður 

(Bembidion grapei) fannst ekki 2007 en árið 2013 féllu 19 eintök í fallgildrur, þar af 18 á 

brunnu landi (Mynd 5.9d). Gresjuuxi (O. islandica) fannst aðeins á brunnu landi, og varð 

fækkun árið 2013 (Mynd 5.9e). Jötunuxinn Atheta islandica fannst helst á brunnu landi en 

lítið veiddist þó af honum (Mynd 5.9f). Hagasmella (H. riparius) var sérstök að því leyti að 

árið 2007 veiddust aðeins þrjár á brunnu landi en henni hafði fjölgað gífurlega árið 2013. Þá 

veiddust 94 á brunnu landi (Mynd 5.9g). 



48 

  

  

  

 

Mynd 5.9 Heildarveiði helstu tegunda bjallna í óbrunnu og brunnu landi. 

5.8 Diptera (tvívængjur) 

Samtals veiddust 2.179 tvívængjur sem greindar voru í 27 ættir og 55 tegundir. Meirihluti 

veiddra tvívængna voru af ættinni Sciaridae alls 1.122 flugur en þær voru ekki greindar til 

tegunda (Mynd 5.10e). Algengustu tegundirnar í veiðinni voru Delia fabricii (286 eintök), 

frittfluga (Oscinella vindicata) (417 eintök), Thricops cuntans (56 eintök) og Coenosia pumila 

(34 eintök). Minna veiddist af öðrum tegundum (Sjá Viðauka 3). Árið 2007 fundust 10 

tegundir aðeins á óbrunnu landi, 18 aðeins á brunnu og 11 tegundir bæði á brunnu og 

óbrunnu. Árið 2013 fundust fimm tegundir aðeins á óbrunnu landi, 12 á því brunna og 14 á 

hvoru tveggja.  
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Í töflu 5.4 er sýnd veiði helstu tegunda tvívængna. Árið 2007 voru tegundirnar D. fabricii og 

Delia platura í mestum fjölda. Samtals veiddust 55 eintök af þeirri fyrrnefndu og 29 eintök af 

þeirri síðarnefndu. Báðar tegundir voru í meiri fjölda á brunnu landi en almennt veiddist lítið 

af tvívængjum það ár, einkum á óbrunnu landi. Árið 2013 voru tegundirnar D. fabricii, O. 

vindicata, C. pumila og T. cunctans í mestum fjölda. Mikil aukning var á veiði D. fabricii 

bæði á óbrunnu og brunnu landi, einnig varð mikil aukning á O. vindicata á brunnu landi. C. 

pumila var í meiri fjölda á brunnu landi og T. cunctans fannst í álíka miklum fjölda á brunnu 

og óbrunnu. Þetta ár kom ný tegund inn á svæðið, grasfluga (Geomyza tripunctata) og fannst 

hún aðeins á brunnu landi. 

Tafla 5.4 Heildarveiði helstu tegunda tvívængna á óbrunnu og brunnu landi. Upplýsingar um 

aðrar tegundir er að finna í Viðauka 3. 

Helstu tegundir 

Diptera 

Óbr. 07 

Fjöldi 

Br. 07 

Fjöldi 

Óbr. 13 

Fjöldi 

Br. 13 

Fjöldi 

Samtals 

Fjöldi B. fugax 3 10 2 7 22  

D. echinata 7 8 3 12 30 

D. fabricii 5 50 55 176 286 

D. platura 6 23 1 0 30 

O. vindicata 0 1 6 410 417 

R. hirtula 3 2 6 6 17 

M. parva 4 0 4 9 17 

C. pumila 0 2 3 29 34 

T. cunctans 1 0 21 34 56 

G. tripunctata 0 0 0 17 17 

S. furcata 1 0 0 14 15 

 

Flestar þeirra tvívængna sem veiddust í miklum fjölda voru í meiri fjölda á brunnu landi en 

óbrunnu (Mynd 5.10a-e). D. fabricii reyndist árið 2007 í meiri fjölda á brunnu og árið 2013 

hafði henni fjölgað verulega bæði á brunnu og óbrunnu landi (Mynd 5.10a). Annað skal sagt 

um D. platura (Mynd 5.10b), en árið 2007 fannst hún bæði á brunnu og óbrunnu landi, í meiri 

fjölda á brunnu, en var því sem næst horfin af svæðinu 2013. Aðeins aðeins eitt eintak kom í 

gildru á óbrunnu landi. Eitt eintak af T. cunctans fannst árið 2007 (Mynd 5.10c) og kom það í 

gildru á óbrunnu landi. Árið 2013 hafði henni fjölgað umtalsvert og var þá í meiri fjölda á 

brunnu landi. Ein tegund vakti sérstaka athygli, þ.e. frittflugan (O. vindicata) (Mynd 5.10d). 

Aðeins eitt eintak veiddist árið 2007 en 2013 veiddust 410 eintök á brunnu landi og sex á því 

óbrunna. Mikill fjöldi svarðmýs (Sciaridae) veiddist í könnuninni, árið 2007 alls 337 eintök 

og enn fleiri árið 2013 eða 785 eintök, í álíka mæli á brunnu og óbrunnu landi (Mynd 5.10e).  



50 

  

  

 

Mynd 5.10 Heildarveiði helstu tegunda tvívængna í óbrunnu og brunnu landi. Einnig er sýnd 

heildarveiði svarðmýs (Sciaridae). 

5.9 Hemiptera (skortítur) 

Samtals veiddust 609 skortítur sem greindar voru í átta ættir og sjö tegundir. Blaðlýs 

(Aphididae) voru ekki greindar til tegunda en af þeim veiddust 180 eintök. Skjaldlúsin 

sekkskjalda (Arctorthezia cataphracta), grastifa (Macrosteles laevis) og heytifa (Jassargus 

pseudocellaris) voru í mestum fjölda. Af sekkskjöldu veiddust 182 eintök, 180 eintök af 

grastifu og 33 af heytifu. Fá eintök veiddust af öðrum tegundum skortítna en þær má sjá í 

Viðauka 3. Í töflu 5.5 má sjá heildarveiði helstu tegunda skortítna á óbrunnu og brunnu landi. 

Árið 2007 var sekkskjalda (A.cataphracta) í mestum fjölda og var hana einna helst að finna á 

óbrunnu landi. Blaðlýs voru sömuleiðis í miklum fjölda á óbrunnu landi það ár. Heytifa (J. 

pseudosellaris) var í ívið meiri fjölda á óbrunnu landi.  

Árið 2013 var grastifa (M. laevis) í mestum fjölda ásamt sekkskjöldu (A. cataphracta) og 

heytifu (J. pseudocellaris). Mikil aukning varð á grastifu (M. laevis) einkum á brunnu landi. 

Sekkskjalda (A. cataphracta) og mosatíta (Nysius ericae) fundust nær eingöngu á óbrunnu 

landi og hafði heytifu (J. pseudocellaris) fjölgað lítillega frá árinu 2007 en var í álíka fjölda á 

brunnu og óbrunnu. Blaðlúsum fækkaði hinsvegar verulega frá árinu 2007 einkum á óbrunnu 

landi (Sjá Viðauka 3).  
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Tafla 5.5 Heildarveiði helstu tegunda skortítna á óbrunnu og brunnu landi. Upplýsingar um 

aðrar tegundir er að finna í Viðauka 3. 

Helstu tegundir 

Hemiptera 

Óbr. 07 

Fjöldi 

Br. 07 

Fjöldi 

Óbr. 13 

Fjöldi 

Br. 13 

Fjöldi 

Samtals 

Fjöldi J. pseudocellaris 7 3 12 11 33  

M. laevis 1 1 34 144 180 

N. ericae 0 2 16 1 19 

A. cataphracta 72 13 96 1 182 

A. nigrina 0 4 3 1 8 

 

Langmest veiddist af sekkskjöldu (A. cataphracta) og grastifu (M. laevis) (Mynd 5.11a-b) og 

voru þær tvær því skoðaðar nánar. Sekkskjalda (Mynd 5.11a) var í mestum fjölda á óbrunnu 

landi og var aukning á veiði milli ára, úr 72 eintökum í 96. Færri eintök veiddust hinsvegar á 

brunnu landi og fækkaði þeim úr 13 í eitt. Tvö eintök veiddust af grastifu árið 2007 (Mynd 

5.11b), eitt á hvoru tveggja, brunnu og óbrunnu. Seinna árið fannst mun meira af tegundinni 

þar sem 144 eintök veiddust á brunnu landi en 34 á því óbrunna. 

  

Mynd 5.11 Myndin sýnir heildarveiði helstu tegunda skortítna í óbrunnu og brunnu landi. 

5.10 Hymenoptera (æðvængjur) 

Samtals veiddust 1.417 æðvængjur og greindust þær í 12 ættir og 37 tegundir. Þessi ættbálkur 

er að hluta til erfiður í greiningum til tegunda og varð sumum eintökum aðeins komið í 

ættkvíslir, jafnvel ekki lengra en í undirættir. Ef fleiri en ein tegund var í sömu ættkvísl eða 

undirætt var þeim gefin númer. Mest veiddist af æðvængjum af ættkvíslinni Trimorus (alls 

óvíst hvort tegundirnar voru fleiri en ein), Monoctonus caricis og Basalys parva. Trimorus sp. 

var í mestum fjölda, samtals 1.123 eintök, af M. caricis 62 eintök og 29 af B. parva. Aðrar 

tegundir veiddust í minni mæli (Sjá Viðauka 3).  

Árið 2007 fundust 14 tegundir aðeins á óbrunnu landi, fjórar aðeins á brunnu og níu fundust á 

hvoru tveggja. Árið 2013 fannst engin tegund aðeins á óbrunnu landi en 12 fundust eingöngu 

á brunnu og 11 tegundir á hvoru tveggja, brunnu og óbrunnu. Ef bæði árin eru skoðuð saman 

a b 



52 

fundust 10 tegundir aðeins á óbrunnu landi, 12 aðeins á því brunna og 15 reyndust 

sameiginlegar. 

Tafla 5.6 sýnir veiði helstu tegunda á óbrunnu og brunnu landi bæði árin. Árið 2007 voru nær 

allar tegundir æðvængna í meiri fjölda á óbrunnu landi. Monoctonus caricis, Basalys parva, 

Alloxysta sp.1 og Trimorus sp. voru þær æðvængjur sem voru í mestum fjölda og allar í meiri 

fjölda á óbrunnu landi. Alloxysta sp.1 fannst ekki á brunnu landi en 16 eintök á óbrunnu. 

Engin tegund jafnaðist á við Trimorus sp. í fjölda en alls veiddust 279 eintök á óbrunnu landi 

og 35 á því brunna. Meteorus rubens var í meiri fjölda á brunnu landi en tölur eru lágar. Árið 

2013 var Trimorus sp. í langmestum fjölda og var í meiri fjölda á brunnu landi en óbrunnu. 

Hafði henni fækkað á óbrunnu landi en fjölgað gríðarlega á brunnu eða úr 35 eintökum árið 

2007 í 668 eintök 2013. Enn veiddist M. rubens í meiri fjölda á brunnu landi en aðrar tegundir 

voru í meiri fjölda á óbrunnu. Nokkuð veiddist af M. caricis  árið 2007 en hafði fækkað mikið 

2013 eða úr 44 eintökum í aðeins tvö á óbrunnu landi. 

Tafla 5.6 Heildarveiði helstu tegunda æðvængna á óbrunnu og brunnu landi.Upplýsingar um 

aðrar tegundir má finna í Viðauka 3. 

Helstu tegundir 

Hymenoptera 

Óbr. 07 

Fjöldi 

Br. 07 

Fjöldi 

Óbr. 13 

Fjöldi 

Br. 13 

Fjöldi 

Samtals 

Fjöldi M. rubens 1 7 1 9 18  

M. caricis 44 9 2 7 62 

B. parva 13 1 12 3 29 

Rhopus sp. 3 0 12 3 16 

R. semiapterus 2 0 14 5 21 

Alloxysta sp.1 16 0 3 4 23 

G. nigritus 2 0 11 4 17 

A. regulus 3 2 14 5 24 

Trimorus sp. 279 35 141 668 1.123 

 

Mest veiddist af þrem tegundum, Trimorus sp., M. caricis og B. parva (Mynd 5.12a-c). 

Trimorus sp. var í yfirgnæfandi meirihluta (Mynd 5.12a). Árið 2007 var tegundin í miklum 

meirihluta á óbrunnu landi, 279 eintök á móti 35 eintökum á því brunna. Sex árum síðar var 

Trimorus í mun meiri fjölda á brunnu landi en þar veiddust 668 eintök á móti 141 eintökum á 

því óbrunna. Því er ljóst að það tók tegundina nokkurn tíma að ná sér á strik en til lengri tíma 

litið hefur bruninn haft mjög jákvæð áhrif á hana. Árið 2007 veiddist meira af M. caricis 

(Mynd 5.12b) á óbrunnu landi, 44 eintök á móti níu á því brunna. Sex árum síðar hafði orðið 

fækkun bæði á óbrunnu og brunnu landi en þar var hún í meiri fjölda. B. parva (Mynd 5.12c) 

var í meirihluta á óbrunnu landi bæði árin. Fyrra árið veiddust 13 eintök á óbrunnu landi en 

aðeins eitt á því brunna. Seinna árið veiddist svipaður fjöldi, 12 eintök á óbrunnu landi en þrjú 

á því brunna. 
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Mynd 5.12 Heildarveiði helstu tegunda æðvængna í óbrunnu og brunnu landi. 

5.11 Lepidoptera (fiðrildi) 

Veiði á fiðrildum var lítil, alls veiddust 117 fiðrildi sem greind voru í fimm ættir og níu 

tegundir. Flest fiðrildi féllu í gildrur á óbrunnu landi árið 2007, samtals 86 fiðrildi. Sama ár 

var veiði á brunnu landi aðeins þrjú fiðrildi. Árið 2013 hafði fiðrildum fækkað á óbrunnu 

landi í níu en aukist á brunnu landi í 19 fiðrildi. Grasvefari (Eana osseana) var sú tegund sem 

var í mestum fjölda en af honum veiddust 78 eintök (Mynd 5.13a), þar af voru 76 á óbrunnu 

landi 2007 en aðeins eitt á því brunna. Aðeins veiddist eitt eintak árið 2013 og var það á 

óbrunnu landi. Grasygla (Cerapteryx graminis) var næst mestum fjölda (Mynd 5.13b), af 

henni veiddust þó aðeins 10 eintök. Þrjú veiddust á óbrunnu landi árið 2007 en fimm seinna 

árið. Á brunnu landi veiddist eitt eintak hvort árið. 

  

Mynd 5.13 Heildarveiði helstu fiðrildategunda í óbrunnu og brunnu landi. 

 

 

 

a b 

c 

a b 
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6 Umræður 

6.1 Veðurfar 

Gera má ráð fyrir að veðrátta hverju sinni hafi áhrif á virkni smádýra og þannig á veiði í 

fallgildrur. Hiti, úrkoma, vindhraði og rakastig eru þættir sem geta haft áhrif á virkni smádýra. 

Með lækkandi hita og aukinni úrkomu leita mörg jarðbundin smádýr skjóls og sama má segja 

um fleyg skordýr ef vindhraði er of mikill. Smádýrin eru lítið á ferli þegar veður hamlar og 

lenda ekki í fallgildrum á meðan. Þannig getur veðurfar haft teljandi áhrif á veiði fallgildra, 

einkum þegar óhagstæð veður verða þrálát og dragast á langinn. Veðurmælingar Veðurstofu 

Íslands í Reykjavík sumarmánuðina 2007 og 2013 voru hafðar til hliðsjónar þegar munur á 

veiði áranna tveggja var skoðaður en óvarlegt var að álykta of mikið um áhrif veðurs á veiðina 

því næg þekking liggur ekki fyrir á einstökum tegundum. Í raun er þessi munur á veðurfari 

milli áranna 2007 og 2013 ekki mikill og ólíklegur til að hafa haft afgerandi áhrif á veiði 

fallgildranna. 

6.2 Gróðurfar 

Gróðurmælingar sem fram fóru á Miðdalsheiði árið 2013 voru fráleitt jafn umfangsmiklar og 

mælingarnar 2007 og 2008 (Járngerður Grétarsdóttir, 2009), enda var þeim einungis ætlað að 

gefa vísbendingar um gróðurframvinduna á brunnu landi. Þegar niðurstöðurnar voru bornar 

saman við fyrri mælingar sást að mikil aukning hafði orðið á heildargróðurþekju á brunnu 

landi á þessum sex árum. Einnig vekur athygli að þekja háplantna var orðin meiri á brunnu 

landi en hún var fyrir á því óbrunna, enda opnaðist nýtt land fyrir háplöntur að nema og 

vaxtarsprota sem lifðu af brunann í jarðveginum að spretta upp á ný og eflast við 

áburðargjöfina sem bruninn varð valdur að. Hægvaxta mosarnir voru rétt aðeins farnir að ná 

sér eftir brunann.  

Hérlendis hafa  ýmsar rannsóknir farið fram á áhrifum bruna á gróðurfar, flestar á brunnu 

graslendi, einkum mýrlendi. Þar eru aðstæður ólíkar aðstæðum í moslendi. Í ljós hefur komið 

að brunnið graslendi lokast og jafnar sig mun hraðar en brunnið moslendi. Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir og Magnús H. Jóhannsson (1992) komust að þeirri niðurstöðu að miklar 

breytingar urðu á heildarþekju háplantna og grasa í kjölfar bruna. Eftir aðeins 40 daga var 

munurinn þó enn aðeins marktækur hjá tvíkímblöðungum en ekki hjá einkímblöðungum.  

Sturla Friðriksson (1963) og Guðmundur Halldórsson (1996) rannsökuðu áhrif sinubruna á 

gróðurfar mýra. Báðir komust að þeirri niðurstöðu að mosi hyrfi nær alveg eins og átti sér stað 

á Miðdalsheiði. Niðurstöður rannsóknanna á áhrifum sinubrunans á Mýrum sýndu að strax 

árið eftir brunann hafði orðið mikil endurnýjun gróðurs og var landið þá þegar að lokast eftir 

hina miklu röskun. Á Miðdalsheiði hefur framvindan gengið mun hægar fyrir sig.  

Sex árum eftir brunann á Miðdalsheiði var svörðurinn enn opinn og átti langt í land með að 

lokast. Háplöntur og þá sérstaklega grastegundir voru þó farnar að spretta upp og verða 

ríkjandi í gróðurfarinu. Týtulíngresi (Agrostis vinealis) var ríkjandi og mældist árið 2013 með 
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21% þekju sem var mun meiri þekja en áður hafði verið mæld í óbrunnu landi (Járngerður 

Grétarsdóttir, 2009). Járngerður taldi að ýmsar ástæður gætu legið að baki þeim mun sem fram 

kom á endurvexti og áhrifum brunans á Mýrum og Miðdalsheiði. Munurinn gæti stafað af því 

að á Miðdalsheiði brann þurr mosaþemba alveg niður í svörð á þeim tíma sem plöntur eru í 

vexti en á Mýrum brann votlendi snemma vors og þegar frost var í jörðu sem varði rætur, 

vaxtarsprota og fræ háplantna. Einnig taldi hún líklegt að há grunnvatnsstaða á Mýrum hafi átt 

sinn þátt í að verja plönturnar fyrir varanlegum skaða en endurnýjun plantna af fræi er mikil í 

slíku landi. Hvað þessa tvo gróðurelda varðar hefur margt verið ólíkt þegar horft er til 

aðstæðna og staðhátta. 

Líklegt má telja að háplöntur muni ná að loka sverðinum á brunna landinu á Miðdalsheiði og 

útiloka það að hægvaxta mosinn nái að vaxa í fyrra horf. Breyting á gróðurfari brunna landsins 

kann því að verða varanleg til langs tíma, þ.e. moslendi breytist í graslendi. 

6.3 Smádýr 

Ýmsar rannsóknir erlendis hafa sýnt að köngulóm fækki verulega strax eftir bruna en að þær 

hafi endurheimt fyrri stöðu 1-2 árum síðar (t.d. Moretti, 2002). Aðrar rannsóknir hafa 

hinsvegar sýnt að fækkunin vari í 7-15 ár (Huhta, 1971; Hauge og Kvamme, 1983; Koponen, 

1995). 

Á Miðdalsheiði voru skammtímaáhrif brunans á köngulær lítil en fleiri köngulær veiddust þó 

á brunnu landi en óbrunnu sumarið 2007. Þær niðurstöður voru í samræmi við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis (Guðmundur Halldórsson, 1996; María 

Ingimarsdóttir o.fl., 2007). Þegar áhrif brunans að sex árum liðnum eru skoðuð kemur í ljós að 

köngulóm hafði fækkað mikið frá 2007 bæði á brunnu og óbrunnu landi. Hinsvegar reyndist 

fjöldi köngulóa á óbrunnu og brunnu landi þá sambærilegur. Tegundafjöldinn helst óbreyttur á 

óbrunnu landi en á brunnu landi fækkaði tegundum úr 18 í 11 og því greinilegt að töluverðar 

breytingar hefðu orðið þar á köngulóafánunni.  

Margar rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að tegundum fækki í kjölfar bruna (Andersen og 

Müller, 2000; Vasconcelos o.fl., 2009; Gillette o.fl., 2008). Í gróðureldum í grýttu fjalllendi í 

Cape Peninsula fundust þó engar breytingar á tegundasamsetningu, tegundafjölda né í fjölda 

köngulóa (Pryke og Samways, 2012).  

Möguleg ástæða fyrir þeim niðurstöðum var talin sú að köngulær gætu hafa fundið sér skjól 

undir steinum eða plöntum sem brenna illa en þekkt er að slíkt gæti verið staðreyndin 

(Samways, 1990). Moretti (2002) fékk þær niðurstöður að um 16% tegunda köngulóa voru 

bundnar við brunnið land, á Miðdalsheiði voru 20% tegunda bundar við brunnið land. Tvær 

rannsóknir sýndu fram á að samfélag köngulóa leiti fljótt aftur í fyrra horf, oft innan sjö ára og 

þá sérstaklega hjá voðköngulóm (Uetz, 1979; Leclerc og Blandin, 1990). Voðköngulær á 

Miðdalsheiði árið 2013 eru ekki nálægt þeim fjölda sem þær voru árið sem brann og hafði 

þeim fækkað töluvert bæði á brunnu og óbrunnu landi. 

Skammtímaáhrif brunans á langfætlur voru á þann veg að langlegg fækkaði mikið á brunnu 

landi, enda illa varin tegund sem fer um á yfirborði. Þessar niðurstöður stangast á við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis. Í rannsókn Guðmundar Halldórssonar (1996) jókst 

veiði á langlegg  á brunnu landi og sama má segja um niðurstöður rannsóknanna á 

gróðureldum á Mýrum (María Ingimarsdóttir o.fl., 2007). Sennilega skiptir máli hvort bruni 
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eigi sér stað í votlendi í byrjun apríl eða í moslendi í júní og er e.t.v. ekki réttlætanlegt að bera 

það saman. Í rannsókn Coleman og Rieske (2006) sem framkvæmd var í Kentucky í 

Bandaríkjunum veiddist mikið af langfætlum á brunnu landi strax eftir bruna en minna ári 

síðar. 

Áhrifin á Miðdalsheiði til lengri tíma reyndust hins vegar jákvæð en árið 2013 var langleggur í 

meiri fjölda á brunnu landi en því óbrunna. Nokkur fækkun varð þó hjá langlegg á óbrunna 

landinu miðað við 2007. Almennt hafði smádýralíf aukist á brunna svæðinu sem kann að vera 

ástæða fyrir fjölgun langleggs, þ.e. meiri veiðibráð og væntanlega einnig aðgengilegri því 

yfirferð um landið í leit að æti varð væntanlega mun auðveldari á brunna landinu en 

mosaþembunni fyrir bruna.  

Erlendis hafa farið fram margar rannsóknir á áhrifum gróðurelda á smádýr og hafa þær 

rannsóknir sýnt mismunandi viðbrögð hjá bjöllum. Ýmist fækkar bjöllum (Binetta, 2006; 

Pryke og Samways, 2012), þeim fjölgar (Johansson o.fl., 2011) eða að lítill eða enginn munur 

kemur fram eftir bruna (Sileshi og Mafongoya, 2006; Cook og Holt, 2006; Vanconceleos o.fl., 

2009). Í flestum rannsóknum hafa niðurstöður verið á þann veg að bjöllur af Carabidae ættinni 

verði í meiri fjölda á brunnu landi (Lamotte, 1975; Bock og Bock, 1991; Dunwiddie, 1991; 

Reed, 1997; Niwa og Peck, 2002). 

Á Miðdalsheiði veiddust miklu fleiri bjöllur á brunnu landi strax 2007 og tegundum 

sömuleiðis. Í rannsóknum Maríu Ingimarsdóttur o.fl. (2007) og Guðmundar Halldórssonar 

(1996) kom einnig fram að fleiri bjöllur veiddust á brunnu landi, en samkvæmt fyrrnefndu 

rannsókninni fækkaði tegundum á brunnu landi, aftur á móti fjölgaði í þeirri síðarnefndu. Í 

báðum rannsóknunum voru það einkum bjöllur af ættinni Carabidae sem náðu sér fyrst á strik 

og reyndust í meiri fjölda á brunnu landi.  

Langtímaáhrifin á Miðdalsheiði voru með þeim hætti að munurinn á brunnu og óbrunnu landi 

jókst verulega. Árið 2013 veiddust færri bjöllur á óbrunnu landi en áður en fjöldinn jókst til 

muna á því brunna. Mun fleiri bjöllutegundir komu einungis fram á brunnu landi 2013 miðað 

við 2007. Þessi miklu umskipti gefa til kynna að brunnið land henti mörgum bjöllutegundum 

afar vel og dragi þær til sín. Bráð og önnur fæða er væntanlega mun aðgengilegri á brunnu 

landi og yfirferð léttari en í þurrum gamburmosa. Á Miðdalsheiði urður bjöllur af Carabidae 

ættinni almennt í meiri fjölda á brunnu landi fyrir utan fjallasmið, sem reyndist í álíka fjölda 

beggja vegna. Flestar tegundir ættarinnar eru rándýr sem eru hlaupagikkir og eiga auðveldara 

með sína hröðu yfirferð á brunnu landi eftir að mosinn hvarf. 

Gífurlegur fjöldi veiddist af guluxa (O. soror) á brunnu landi. Ástæðan fyrir fjölgun guluxa er 

óljós en líklega er guluxi rándýr sem nærist fyrst og fremst á mordýrum og mítlum. Áhrif 

brunans á þá dýrahópa voru ekki skoðuð í þessari rannsókn. Guluxi finnst oft í þurru graslendi 

eins og því sem fór að myndast á brunasvæðinu en líklega hefur aukin fæða einnig áhrif á 

velgengni tegundarinnar og þá hugsanleg fjölgun mordýra og mítla.  

Þrjár tegundir bjallna af ættinni Byrrhidae fundust á brunasvæðinu 2013 en tegundir 

ættarinnar eru einmitt þekktar fyrir það erlendis að sækja í brunnið land og ferskan mosann 

sem tekur að spretta upp. Ein af þessum tegundum var hin smávaxna og fágæta Simplocaria 

semistriata.  

Skammtímaáhrif brunans á tvívængjur reyndust á þann veg að fleiri tvívængjur veiddust á 

brunnu landi en óbrunnu, einnig fleiri tegundir. Er það í samræmi við niðurstöður rannsókna á 
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brunanum á Mýrum (María Ingimarsdóttir o.fl., 2007). Delia tegundir voru áberandi á brunnu 

landi, einkum D. fabricii og D. platura. Þessar tegundir tilheyra ættinni Anthomyiidae, en 

aðrar rannsóknir hafa sýnt að þeim fjölgar í veiði á brunnu landi (Van Amburg o.fl., 1981). 

Árið 2013 veiddust miklu fleiri tvívængjur en áður, sérstaklega á brunnu landi ásamt því að 

nýjar tegundir komu inn á svæðið, tegundir sem höfðu fundið búsvæði við hæfi við breyttar 

aðstæður. Mikil aukning á svarðmýi bendir til breytinga á sveppgróðri í jarðveginum á brunna 

landinu en á sveppþráðum lifa lirfurnar. Aukin gróska grastegunda hefur bætt lífsskilyrði 

tegunda á borð við frittflugu (O. vindicata) og grasflugu (G. tripunctata) en lirfur þeirra 

þroskast inni í grasstráum.  

Skortítum fækkaði í gildruveiðinni á brunnu landi árið 2007, einkum blaðlúsum (Aphididae) 

og sekkskjöldu (A. cataphracta). Blaðlúsum hafði fækkað enn frekar í veiðinni 2013 en fleiri 

veiddust þá á brunnu landi en óbrunnu. Mikil fjölgun varð á grastifu á brunnu landi. Grastifa 

(M. laevis) sýgur næringu úr ýmsum grösum og hafði henni fjölgað við aukna grósku grasa á 

brunna landinu. Veruleg fækkun blaðlúsa á óbrunna landinu 2013 verður ekki auðveldlega 

skýrð. Blaðlýs voru ekki greindar til tegunda en þær eru flestar sérhæfðar hýsilplöntur. Líkast 

til hefur ekki orðið slík breyting á háplöntum mosaþembunnar að áhrif kæmu fram hjá 

blaðlúsum. Hinsvegar hafði sníkjuvespum fjölgað en blaðlýs eru einmitt hýslar margra 

tegunda smávaxinna sníkjuvespna og mætti hafa það í huga. Jafnframt eru blaðlýs bráð 

fjölmargra ræningja. 

Æðvængjum fækkaði verulega í veiði fallgildranna við brunann og tegundum sömuleiðis. Er 

tegundafækkunin í samræmi við niðurstöður frá Mýrum en þar hafði bruninn hinsvegar minni 

áhrif á fjölda veiddra dýra (María Ingimarsdóttir o.fl., 2007). Langtímaáhrifin urðu á þann veg 

að æðvængjum fjölgaði og tegundum einnig á brunnu landi. Ein tegund stóð undir fjölgunni 

en það er Trimorus sp., en af henni veiddist mikill fjöldi á brunnu landi 2013 en á því óbrunna 

hafði orðið fækkun. Lífshættir Trimorus sp. eru lítt þekktir en hýslar þeirrar ættkvíslar eru 

yfirleitt egg fiðrilda, skortítna og bjallna en bjöllum hafði fjölgað mikið á brunasvæðinu á 

árunum sex. Ef gögnin eru skoðuð, og horft fram hjá Trimorus sp., kemur í ljós að fjöldi 

æðvængna á óbrunnu og brunnu landi er svipaður en fleiri tegundir fundust á brunnu landi 

2013. 

Nokkrar tegundir fiðrilda komu í gildurnar en lítill fjöldi fyrir utan grasvefara (E. osseana). 

Niðurstöður veiða á grasvefara voru athyglisverðar. Mikill fjöldi veiddist af grasvefara á 

óbrunnu landi árið 2007 en tegundin skilaði sér nánast ekki 2013. Væntanlega er skýringar að 

leita í hrun tegundarinnar um mest allt Suðurland í kjölfar öskufalls úr Eyjafjallajökli í gosinu 

vorið 2010 eins og fram kom í niðurstöðum staðlaðra ljósgildruveiða á dreifðum stöðum. 

Áhrif þess voru víðtæk og má ætla að áhrifin hafi náð til rannsóknasvæðisins á Miðdalsheiði 

(Erling Ólafsson og Matthías S. Alfreðsson, óbirt gögn). Aðrar tegundir fiðrilda veiddust í 

litlum fjölda og er því ekki hægt að merkja áhrif brunans á þær út frá fallgildruveiðum, en til 

fiðrildaveiða þarf annars konar veiðitól. 

6.4 Lokaorð 

Niðurstöður þessara rannsókna sýna að smádýrum hafði fjölgað í kjölfar brunans og 

framvindu nýs gróðurlendis árið 2013. Bæði hafði tegundum fjölgað og mun fleiri dýr 

veiddust í fallgildrurnar en brunaárið 2007. Á þetta við um flesta ættbálka smádýranna. 

Einkum voru það ákveðnar tegundir sem stóðu undir aukningunni, tegundir sem höfðu fundið 
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kjörlendi við breytt skilyrði, ýmist fjölgað þar frá fyrri stöðu eða komið nýjar inn þegar 

möguleikar opnuðust fyrir landnám þeirra á svæðinu.  

Einsleit mosaþemba hafði einkennt þetta svæði með takmarkaða möguleika smádýrafánunnar 

til að þróast frekar. Því má álykta sem svo að bruninn á Miðdalsheiði muni reynast mörgum 

tegundum smádýra til framdráttar til lengri tíma litið og auki fjölbreytileikann á staðháttum og 

möguleikum smádýranna þar á heiðinni. Langur tími mun án efa líða þar til brunasvæðið nær 

fyrra horfi ef það þá þróast nokkurn tíman aftur á þann veg. Kannski verður þarna 

graslendisvin til lengri tíma, eyja í mosaheiðinni sem skartar sínu sérstaka smádýralífi. Breytt 

veðurfar, hlýnun loftslags, gæti komið við sögu þessarar framvindu á næstu áratugum. 

Æskilegt væri að fylgja þessari rannsókn eftir með endurtekinni sýnatöku að einhverjum árum 

liðnum, jafnvel að vakta svæðið áfram með reglulegu millibili. 
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Viðauki 1 

Hér verður fjallað ítarlegar um helstu tegundir sem fundust í rannsókninni og teljast mega 

einkennandi fyrir moslendið á Miðdalsheiði. Gerð verður grein fyrir dreifingu þeirra á landinu, 

kjörlendum og lífsháttum. Fjallað er um tegundir sem fundust í meira en þremur eintökum. 

Fágætari tegunda er aðeins getið í Viðauka 3. Nokkrum mikilvægum hópum sem ekki reyndist 

unnt að greina til tegunda er þó sleppt hér. Þessir hópar eru blaðlýs (Aphididae) í ættbálki 

skortítna, svarðmý (Sciaridae), rykmý (Chironomidae) og hnúðmý (Cecidomyiidae) í ættbálki 

tvívængna. Einnig var umfjöllun um tegund af undirættinni Phygadeontinae (sp.2) í ættbálki 

æðvængna og ánum (Lumbricidae) er sleppt. Upplýsingar um útbreiðslu tegunda voru fengnar 

úr gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar Íslands. 

Araneae (köngulær) 

Ætt: Gnaphosidae (hagaköngulær) 

Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) - Hrafnakönguló 

Útbreiðsla: Hefur fundist á láglendi um land allt og einnig á stöku stað á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Þurr- og deiglendi, helst graslendi, móar og heiðar. Kynþroska dýr á 

ferli frá maí fram í október, mest í júlí og ágúst. Ungviði er á ferli mestallt árið (Ingi 

Agnarsson, 1996). 

 

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) - Hagakönguló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt en aðeins nokkur eintök hafa fundist á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Gróðurrík þurrlendi með rökum jarðvegi eins og graslendi, mólendi og 

heiðar. Karldýr verða kynþroska í maí fram í júní og síðan aftur að hausti. Kvendýr virkust í 

júní og júlí, ungviði finnst allt árið (Ingi Agnarsson, 1996). 

Ætt: Linyphiidae (voðköngulær) 

Ceratinella brevipes (Westring, 1851) - Hnyðjuló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um allt land þó mest á sunnanverðu landinu. Sjaldgæf á 

hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði einna helst deig og blaut gróðurlendi eins og grasmói, 

valllendi, víðikjarr og mýrar. Karldýr á ferli í apríl og maí en kvendýr í maí og júní (Ingi 

Agnarsson, 1996). 

Erigone arctica (White, 1852) - Blökkuló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um mest allt land og nokkuð útbreidd á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Margskonar búsvæði þó helst gróðursnauð svæði eins og tún og melar. 

Hún þolir seltu vel og finnst oft á tíðum í grennd við sjó (Erling Ólafsson, 2000). Kynþroski er 

frá mars - október og eru þær mest á ferli á vorin og haustin (Ingi Agnarsson, 1996). 

Erigone atra Blackwell, 1833 - Sortuló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt en mjög sjaldgæf á hálendinu. 
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Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði en einna helst deigt graslendi eins og tún og grasmóar. 

Hún þolir seltu vel eins og E. arctica og finnst oft í nálægð við sjó (Erling Ólafsson, 2000). 

Kynþroski er frá mars til október og eru karl- og kvendýrin hvað virkust á vorin og haustin 

(Ingi Agnarsson, 1996). 

Gonatium rubens (Blackwall, 1833) - Roðaló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt og hefur fundist á nokkrum stöðum á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði, bæði þurr og rök eins og graslendi, valllendi, 

blómlendi og mosaþemba (Erling Ólafsson, 2000). Karldýr kynþroska í ágúst - september á 

meðan kvendýr eru kynþroska nær allt árið en er mest á ferli í maí og júní (Ingi Agnarsson, 

1996). 

Hilaria frigida (Thorell, 1872) - Freraló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt og líklega ein algengasta hálendistegundin hér á 

landi. 

Kjörlendi og lífshættir: Allskyns gróðurlendi en er helst að finna í raklendi og oft á tíðum á 

bökkum áa og vatna (Erling Ólafsson, 2000). Finnst bæði á gróðurríkum og gróðursnauðum 

svæðum. Ungviði verður kynþroska í kringum ágúst, kynþroska dýr eru áberandi í september 

og nóvember (Ingi Agnarsson, 1996). 

Improphantes complicatus (Emerton, 1882) - Ranaló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi og hálendi.  

Kjörlendi og lífshættir: Þurrt og rakt graslendi en einnig mosaheiði og framræstar mýrar. 

Karldýr eru kynþroska á vorin og haustin og eru mest á ferli í apríl - júní. Kvendýr eru 

kynþroska frá vori til hausts en mest á ferli í júlí (Ingi Agnarsson, 1996). 

Islandiana princeps Brændegaard, 1932 - Ljósaló 

Útbreiðsla: Nokkuð sjaldgæf tegund en hefur fundist á láglendi sem og hálendi þar sem hún 

virðist algengari. 

Kjörlendi og lífshættir: Þurrlendi, gróðurrýr svæði eins og melar og heiðar. Kynþroski er að 

sumri til en hún er hvað virkust í júlí og ágúst (Ingi Agnarsson, 1996). 

Latithorax faustus (O.P.-Cambridge, 1900) - Auðnuló 

Útbreiðsla: Virðist vera nokkuð algeng og hefur fundist víða á láglendi einkum á Suður- og 

Suðvesturlandi. Hefur einnig fundist á hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði en yfirleitt á deigum eða blautum svæðum. Einnig á 

melum og heiðum (Erling Ólafsson, 2000). Kynþroski er allt árið en dýrin eru mest á ferli frá 

apríl fram í byrjun júlí. Ungviði kynþroska í september-október (Ingi Agnarsson, 1996). 

Mecynargus morulus (O.P.-Cambridge, 1873) - Móaló 

Útbreiðsla: Hefur fundist nokkuð víða bæði á láglendi og hálendi þar sem hún er ívið 

algengari. 

Kjörlendi og lífshættir: Þurrlendi, einna helst á heiðum, grasmóum og melum þar sem hún 

heldur sig í gróðursverði og efsta lagi jarðvegs (Erling Ólafsson, 2000). Kynþroska dýr finnast 

allt árið (Ingi Agnarsson, 1996). 

Meioneta nigripes (Simon, 1884) - Urðaló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi og hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði þar sem gróðursvörður er opinn eins og á melum, við 

sendnar sjávarstrendur og vatnsbakka. Einnig hefur hún fundist í þurri mosaþembu (Erling 



69 

Ólafsson, 2000). Kynþroski er í apríl-júní og er hvað virkust í júlí og ágúst (Ingi Agnarsson, 

1996). 

Porrhomma hebescens (L. Koch, 1879) - Sytruló 

Útbreiðsla: Finnst víða á láglendi og hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Finnst í deigum og þurrum gróðri. Oft í graslendi, mosaþembu og þar 

sem gróður er af skornum skammti (Erling Ólafsson, 2000). Mest á ferli á vorin og haustin 

þegar karldýrin eru kynþroska. Kvendýrin eru kynþroska frá vori til hausts (Ingi Agnarsson, 

1996). 

Scotinotylus evansi (O.P.-Cambridge, 1894) - Holtaló 

Útbreiðsla: Finnst víða um land, algeng norðanlands og á nokkrum stöðum á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Graslendi, mosaþemba og í öðrum lággróðri, hefur einnig fundist á 

melum og við gripahús. Karl- og kvendýr eru kynþroska frá maí fram í september en tegundin 

er hvað virkust í júlí og ágúst (Ingi Agnarsson, 1996). 

Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887) - Randaló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um allt land. 

Kjörlendi og lífshættir: Hrísmói, deig hrísmýri og kjarr en einnig í lynggróðri og deigu 

blómlendi. Kynþroska allt árið en virkni er mest í september og október (Ingi Agnarsson, 

1996). 

Tiso aestivus (L. Koch, 1872) - Svarðló 

Útbreiðsla: Láglendi og hálendi víða um land. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis gróðurlendi, helst deiglendi og þurr graslendi. Hefur einnig 

fundist á gróðurrýrum stöðum. Heldur sig í gróðursverði eða yfirborði jarðvegs (Erling 

Ólafsson, 2000). Kynþroski er frá apríl fram í október, virkust yfir sumarmánuðina (Ingi 

Agnarsson, 1996). 

Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882) - Finuló 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi og fundin á nokkrum stöðum á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði, einna helst þurr- og raklendi. Hefur fundist á melum, í 

graslendi, fjalldrapa- og mosaheiðum og mýrum (Erling Ólafsson, 2000). Kynþroski er frá 

apríl - október og virkust yfir sumarmánuðina (Ingi Agnarsson, 1996). 

Ætt: Lycosidae (hnoðakönglær) 

Arctosa alpigena (Doleschall, 1852) - Heiðakönguló 

Útbreiðsla: Fundin í öllum landshlutum, sjaldgæf á láglendi en algeng á miðhálendinu og upp 

til heiða og fjalla, einkum norðanlands (Ingi Agnarsson, 1996). 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis gróðurlendi einna helst á hálendi. Einkum þurr- og deiglendi. 

Heiðalönd eins og t.d. lyng- og mosaheiðar henta tegundinni vel. Finnst einnig á 

gróðursnauðum svæðum eins og á melum (Erling Ólafsson, 2000). 

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) - Hnoðakönguló 

Útbreiðsla: Ein algengasta og útbreiddasta köngulóartegundin hérlendis. Bæði á láglendi og 

hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði, bæði í þurr- og deiglendi. Hefur fundist í graslendi, 

móum og heiðum (Erling Ólafsson, 2000). Karldýr eru kynþroska frá maí fram í ágúst en eru 

mest á ferli í júní og júlí. Kvendýr eru kynþroska frá maí og langt fram á haust. Þau bera 
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eggjasekki sína frá júlí og fram í september. Ungviði er áberandi á haustin og lifir það 

veturinn í dvala (Ingi Agnarsson, 1996). 

Opiliones (langfætlur) 

Ætt: Phalangiidae (langleggir) 

Mitopus morio (Fabricius, 1779) - Langleggur 

Útbreiðsla: Mjög algengur um land allt jafnt á láglendi sem hálendi.  

Kjörlendi og lífshættir: Fjölbreytt kjörlendi en einna helst á opnum svæðum eða þar sem 

gróður er gisinn eins og á melum og mosaheiðum. Hann finnst síður á mjög blautum svæðum. 

Varp er að hausti og klak snemma vors. Ungviði er á ferli í apríl og maí en fullorðin dýr frá 

júlí fram í október (Ingi Agnarsson, 1998). 

Coleoptera (bjöllur) 

Ætt: Aphodiidae (ýflar) 

Agoliinus lapponum Gyllenhal, 1806 - Taðýfill 

Útbreiðsla: Frekar algeng tegund á láglendi um land allt og og einnig víða á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Fullorðin dýr og lirfur nærast á skít sauðfjár, nautgripa og stöku 

sinnum í hrossaskít. Hefur ekki fundist á hálendinu þar sem sauðfé gengur ekki (Erling 

Ólafsson, 2000).  

Ætt: Byrrhidae (vörtur) 

Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) - Steinvarta 

Útbreiðsla: Nokkuð algeng á láglendi um land allt og víða á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis gróðurlendi einna helst þurrlendi eins og graslendi, mosaheiðar 

og melar. Nærist á mosum og eru fullvaxin dýr á ferli frá maí-september og lirfur frá júní-

ágúst. Þær liggja fullvaxta í dvala (Larsson og Geir Gígja, 1959). 

Cytilus sericeus (Forster, 1771) - Gullvarta 

Útbreiðsla: Láglendi um mest allt land. 

Kjörlendi og lífshættir: Finnst einna helst í mólendi, mýrum, þurru graslendi og í mosa enda 

mosaæta. Fullvaxin dýr eru algeng fyrri hluta sumars þá einkum í júní og finnast fram í 

september. Lirfur hafa fundist frá júní-ágúst og liggja fullþroska bjöllur vetrardvalann 

(Larsson og Geir Gígja, 1959). 

Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) 

Útbreiðsla: Hefur fundist í Reykjavík nálægt Elliðaárdal, Mógilsá í Kollafirði og á 

Miðdalsheiði. 

Kjörlendi og lífshættir: Í Skotlandi nærist tegundin helst á mosa af tegundinni Mnium hornum 

en í N-Ameríku halda bjöllurnar sig að mestu á mosabreiðu af tegundinni Dicranella 

heteromalla þar sem fæðunám, æxlun og varp fer fram (Johnson, 1990). Í N-Ameríku er 

kynþroska dýr að finna snemma í október þar til fer að frysta. Þau geta þó verið fyrr á ferðinni, 

en tvær fullvaxta bjöllur hafa veiðst í júlí (Levesque o.fl., 1994). Á Miðdalsheiði veiddust 

fullvaxta bjöllur í júlí og ágúst 2013. Ein fannst í byrjun október ári síðar á Mógilsá, en í 

Reykjavík hafði þremur eintökum áður verið safnað í maí 2010. Svo virðist sem fyrsta 
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lirfustig og fullorðin dýr liggi í dvala yfir vetrartímann (Johnson, 1990). Lirfur nærast einnig á 

mosum. Tegundarinnar hefur ekki áður verið getið frá Íslandi á prenti. 

Ætt: Carabidae (smiðir) 

Amara quenseli (Schönherr, 1806) - Gullsmiður 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt og finnst víða á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Einna helst á gróðursnauðum svæðum eins og melum og sendnum 

svæðum bæði við sjó og inn til landsins (Larsson og Geir Gígja, 1959). Lirfurnar eru að öllum 

líkindum rándýr en bjöllurnar fyrst og fremst plöntuætur. Fullvaxta bjöllur hafa fundist mest 

allt sumarið þó einkum fyrri hluta sumars.Varp á sér stað í maí - júlí og að öllum líkindum 

liggja lirfur á þriðja lirfustigi í dvala yfir veturinn (Larsson og Geir Gígja, 1959). 

Bembidion grapei Gyllenhal, 1827 - Eðjusmiður 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um mest allt land. 

Kjörlendi og lífshættir: Finnst helst á gróðurrýrum svæðum. Bæði hafa fullvaxin dýr og 

lirfustigin þrjú veiðst yfir sumartímann. Púpur og fullorðin dýr hafa fundist í júlí og ágúst sem 

bendir til þess að fullvaxin dýr liggi í vetrardvala (Larsson og Geir Gígja, 1959). 

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) - Kragasmiður 

Útbreiðsla: Mjög algeng á láglendi um land allt og hefur fundist á stöku stað á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Finnst í margs konar þurrlendi, helst graslendi. Fullvaxin dýr er helst 

að finna frá miðju sumri til enda ágúst. Lirfur eru á ferli frá maí fram í júní og síðan aftur í 

ágúst og september. Varp á sér stað í júlí og ágúst og liggur tegundin vetrardvalann á öðru og 

þriðja lirfustigi (Larsson og Geir Gígja, 1959). Kragasmiður er rándýr. 

Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) - Randasmiður 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt. 

Kjörlendi og lífshættir: Kýs þurrlendi, einna helst vall- og mólendi með opnum sverði. 

Fullvaxin dýr eru í hámarki í júlí og fyrsta lirfustig er í maí - júní og verða lirfur fullvaxnar í 

júlí - ágúst (Larsson og Geir Gígja, 1959). Randasmiður er rándýr. 

Patrobus septentrionis (Dejean, 1828) - Fjallasmiður 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt og víða á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Helst í raklendi eins og mýrum, vatns- og lækjabökkum. Fullvaxta dýr 

eru algeng í júní og ágúst en lirfur frá júní fram í september. Þriðja lirfustig liggur í 

vetrardvala (Larsson og Geir Gígja, 1959). Fjallasmiður er rándýr. 

Ætt: Chrysomelidae (laufbjöllur) 

Phratora polaris (Sparre Schneider, 1886) - Víðiglytta 

Útbreiðsla: Láglendi í flestum landshlutum en er þar frekar fátíð, finnst öllu frekar upp til 

heiða og á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Finnst í lyng-, víði- og mosaheiðum, einnig í snjódældum. Blöð 

grasvíðis (Salix herbacea) eru aðalfæða hennar (Erling, Ólafsson, 2000). Fullvaxin dýr eru á 

ferli fyrrihluta sumars og fer varp fram frá miðjum júní fram í miðjan júlí. Lirfur eru á ferli frá 

júlí og fram eftir sumri, þær skríða síðan fullvaxnara niður í jarðveg og púpa sig. Fullvaxnar 

bjöllur skríða úr púpum stuttu síðar og halda sig í jarðvegi þar sem þær liggja í vetrardvala 

(Larsson og Geir Gígja, 1959). 
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Ætt: Coccinellidae (maríubjöllur) 

Coccinella undecimpunctata (Linnaeus, 1758) - Flikrudepla 

Útbreiðsla: Um allt land bæði á láglendi og hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis gróðurlendi en helst í þurru og opnu graslendi eða vallendi. 

Bæði bjöllur og lirfur nærast á blaðlúsum. Bjöllur eru á ferli frá miðjum maí fram í miðjan 

september en lirfur mest í júlí og ágúst. Bjöllur sem finnast síðsumars eru líklega 

haustkynslóð sem leggst í vetrardvala (Larsson og Geir Gígja, 1959). 

Ætt: Curculionidae (ranabjöllur) 

Otiorhynchus arcticus (O. Fabricius, 1780) - Silakeppur 

Útbreiðsla: Mjög algeng um land allt á láglendi sem hálendi.  

Kjörlendi og lífshættir: Margs konar þurrlendi, helst á sendnum jarðvegi þar sem 

gróðursvörður er gisinn. Fullorðin dýr naga laufblöð en lirfur nærast á rótum plantna (Erling 

Ólafsson, 2000). Fullvaxnar bjöllur eru á ferli frá apríl fram í október og deyja líklega þegar 

vetrar. Lirfur hafa veiðst yfir mest allt árið og liggja líklegast í vetrardvala á því stigi (Larsson 

og Geir Gígja, 1959). Silakeppir eru tvíkynja dýr.  

Otiorhynchus nodosus (Müller, 1764) - Hélukeppur 

Útbreiðsla: Mjög algeng á láglendi um land allt og er útbreidd á hálendinu.  

Kjörlendi og lífshættir: Margskonar búsvæði, helst þurrlendi þar sem jarðvegur er frjósamur 

og gróður þéttvaxinn. Eins og silakeppur naga fullorðnu dýrin laufblöð en lirfur rætur (Erling 

Ólafsson, 2000). Bjöllur hafa fundist frá seinnihluta febrúar fram í miðjan október. Liggur í 

vetrardvala á lirfustigi og stundum sem fullþroskaðar bjöllur í púpuhýði. Ólíkt silakepp verða 

afkvæmi hélukepps til úr ófrjóvguðum eggjum kvendýra (Larsson og Geir Gígja, 1959). 

Ætt: Elateridae (smellibjöllur) 

Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792) - Hagasmella 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt en finnst einnig á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Raklendi og þurrlendi eins og graslendi, tún, mólendi og skógarbotnar. 

Lirfur halda sig í efsta lagi jarðvegs þar sem þær éta rætur plantna (Erling Ólafsson, 2000). 

Fullvaxin dýr halda sig að mestu undir steinum. Lirfur hafa fundist allt árið en bjöllur eru á 

ferli frá apríl - október. Þær verpa líkast til í júlí og fram eftir sumri og deyja þegar vetur 

brestur á. Lirfurnar vaxa hægt og því líklegt að þær séu í dvala yfir tvo vetur (Larsson og Geir 

Gígja, 1959). 

Ætt: Staphylinidae (uxar) 

Amischa analis (Gravenhorst, 1802) - Agnaruxi 

Útbreiðsla: Finnst um mest allt land, mest á suðurhluta landsins. 

Kjörlendi og lífshættir: Finnst víða en helst í einsleitum búsvæðum, oft undir steinum. 

Fullvaxin dýr eru á ferli frá maí - október og liggur fullvaxin bjalla í dvala. Afkvæmi koma úr 

ófrjóvguðum eggjum (Larsson og Geir Gígja, 1959). 

Atheta islandica (Kraatz, 1856) 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt og finnst á stöku stað á hálendinu. 
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Kjörlendi og lífshættir: Margs konar graslendi bæði þurr og rök. Er algeng í túnum og finnst 

oft undir steinum. Bjöllur eru á ferli frá apríl - september og liggja fullvaxnar bjöllur í dvala 

(Larsson og Geir Gígja, 1959). A. islandica er rándýr. 

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) 

Útbreiðsla: Láglendi, aðallega á suðvesturhluta landsins. Hefur ekki fundist á 

Norðausturlandi. 

Kjörlendi og lífshættir: Margs konar búsvæði en aðallega í graslendi og oft undir steinum. 

Bjöllur eru á ferli frá apríl fram í september og liggja fullvaxnar í vetrardvala (Larsson og Geir 

Gígja, 1959). 

Oxypoda islandica Kraatz, 1857 - Gresjuuxi 

Útbreiðsla: Algeng tegund á láglendi og hefur fundist á stöku stað á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði en helst í opnu graslendi. Bjöllur eru á ferli frá maí - 

október og liggur tegundin líklega í dvala bæði sem bjöllur og lirfur (Larsson og Geir Gígja, 

1959). 

Oxypoda soror Thomson, 1855 - Guluxi 

Útbreiðsla: Finnst dreift um allt land en algengust á Suðvesturlandi. Guluxi er talinn frekar 

sjaldgæf tegund en er eflaust algengari en talið er.  

Kjörlendi og lífshættir: Lítið er vitað um kjörlendi og lífshætti guluxa hérlendis en í Svíþjóð 

finnst hann á láglendi og hálendi fyrir neðan skógarmörk. Helstu búsvæði hans þar eru þurrt 

land með sendnum jarðvegi en hann finnst einnig við rætur plantna, sérstaklega grasa og í 

mosa eða undir steinum í þurru graslendi (Palm, 1972). Líklega eru mordýr helsta fæða 

guluxa. Svo virðist sem guluxi haldi sig í þurrara búsvæði en gresjuuxinn náskyldi.  

Quedius fulvicollis (Stephens, 1833) 

Útbreiðsla: Finnst um allt land þó í minna mæli á suðurhluta landsins. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmiskonar raklendi. Lirfur eru á ferli frá júní - ágúst og liggja 

fullvaxnar bjöllur í vetrardvala (Larsson og Geir Gígja, 1959). Q. fulvicollis er rándýr. 

Diptera (tvívængjur) 

Ætt: Anthomyiidae (kálflugur) 

Botanophila fugax (Meigen, 1826) 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt og víða á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Kýs tiltölulega rýrt land, finnst til að mynda oft á melum en hefur þó 

fundist við fjölbreyttar aðstæður. Heldur einnig til í allskyns blómlendi og túnum þar sem 

blómplöntur eru til staðar (Erling Ólafsson, 2000). Sést oft á hvannasveipum og hófsóleyjum. 

Botanophila silvatica (Robineau-Descoidy, 1830) 

Útbreiðsla: Sjaldgæf en dreifð um allt land, láglendi sem hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Líkt og hjá B. fugax en kýs þó öllu gróðurríkari búsvæði,. gróðurríkt 

mólendi og gjarnan kjarrlendi.  

Delia echinata (Séguy, 1923) 

Útbreiðsla: Finnst víða á láglendi sem og hálendi þar sem hún er algengari. Hefur til þessa 

ekki fundist á Vestfjarðakjálka en það er ósannfærandi. 
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Kjörlendi og lífshættir: Fjölbreytt búsvæði en heldur einna helst til í bæði gróðurríku og 

gróðursnauðu þurrlendi. Hefur einnig fundist í votlendi (Erling Ólafsson, 2000). 

Delia fabricii (Holmgren, 1872) 

Útbreiðsla: Algeng um allt land á láglendi og hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Allskyns gróðurlendi s.s. mólendi, heiðar og birkiskógar (Nielsen o.fl., 

1954). 

Delia platura (Meigen, 1826) 

Útbreiðsla: Algeng um mest allt land á láglendi og víða á hálendinu en er enn ófundin á 

Norðvesturlandi. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði en helst þurrlendi, gjarnan mólendi, melar og holt 

(Erling Ólafsson, 2000). Lirfur eru jurtaætur (Lindroth o.fl., 1973). 

Ætt: Chamaemyiidae 

Chamaemyia geniculata (Zetterstedt, 1838) 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um allt land. 

Kjörlendi og lífshættir: Bæði í þurrum og rökum búsvæðum eins og í mólendi, heiðum, 

birkiskógum og mýrum. Lirfur nærast á blaðlúsum og skjaldlúsum (Lindroth o.fl., 1973). 

Ætt: Chloropidae 

Oscinella vindicata (Meigen, 1830) – Frittfluga 

Útbreiðsla: Mjög algeng á láglendi um land allt en er sjaldgæf á hálendinu.  

Kjörlendi og lífshættir: Allskyns gróðurlendi en algengust í þurru graslendi, mólendi og 

heiðum (Nielsen o.fl., 1954). Lirfurnar lifa inni í grasstráum (Lindroth o.fl., 1973; Nartshuk 

o.fl., 2013). 

Ætt: Dolichopodidae (stultuflugur) 

Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763) - Blómstulta 

Útbreiðsla: Mjög algeng tegund á láglendi um land allt og hefur fundist víða á hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Kýs helst raklendi eða þar sem þéttur gróður heldur sverði rökum. 

Mosaríkt deiglendi, mýrlendi og heiðar (Lindroth o.fl., 1973; Nielsen o.fl., 1954). Finnst 

einnig við vatnsbakka, heitar laugar og jafnvel í fjörum. Fullorðin dýr éta önnur smádýr og 

lirfur má finna í rökum jarðvegi (Erling Ólafsson, 2000). 

Ætt: Drosophilidae (gerflugur) 

Scaptomyza pallida (Zetterstedt, 1847) – Taðgerla 

Útbreiðsla: Láglendi um mest allt land, algengust um sunnanvert landið. Hún hefur einnig 

fundist á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Beitiland, þurrt mólendi og sjávarstrendur. Finnst oft í nálægð við 

mannabyggð (Lindroth o.fl., 1973). Blómlendi og gróðurlendi með rotnandi jarðvegi t.d. í 

kringum gripahús (Erling Ólafsson, 2000). Í slíkum jarðvegi nærast lirfur á rotnandi 

plöntuleifum (Andersson, 1967). 

Ætt: Ephydridae 

Philygria vittipennis (Zetterstedt, 1838) 
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Útbreiðsla: Finnst víða um land á láglendi og hálendi en hefur enn ekki fundist á 

Norðvesturlandi. Nokkrir fundarstaðir eru á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Þurr svæði, mólendi, heiðar en einnig melar og gróðurrýr svæði með 

sendnum jarðvegi (Lindroth o.fl., 1973). Oft í brekkum þar sem snöggvaxinn lynggróður er til 

staðar og sækja flugurnar t.d. í lambagras (Silene acaulis) (Erling Ólafsson, 2000). 

Ætt: Empididae (bredduflugur) 

Rhamphomyia hirtula Zetterstedt, 1842 - Fjallabredda 

Útbreiðsla: Sjaldgæf á láglendi en algeng á hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Kýs þurrlendi og er algeng á gróðurrýrum búsvæðum eins og melum. 

Einnig nokkuð í mýr- og graslendi (Lindroth o.fl., 1973). Lirfur halda sig í þurrum jarðvegi og 

fullorðnar flugur lifa á ránum þar sem karlfluga færir kvenflugu bráð fyrir mökun (Erling 

Ólafsson, 2000). 

Ætt: Keroplatidae 

Macrocera nigropicea Lundström, 1906 

Útbreiðsla: Sjaldgæf tegund sem hefur fundist á nokkrum stöðum á láglendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Líklega er kjörlendi svipað og hjá M. parva. Lirfur lifa á sveppum.  

Macrocera parva Lundström, 1914 

Útbreiðsla: Bæði láglendi og hálendi en sjaldgæf á norðanverðu landinu, þar hefur tegundin 

aðeins fundist á Tröllaskaga. Ófundin á Vestfjarðarkjálkanum. 

Kjörlendi og lífshættir: Blautt graslendi og mýrar. Oft í nálægð við birkikjarr. Fannst á 

Heimaey í blautum gróðurleifum og á grýttri sjávarströnd (Lindroth o.fl., 1973). Lirfur lifa á 

sveppum. 

Ætt: Muscidae (húsflugur) 

Coenosia pumila (Fallén, 1825) - Vallarfluga 

Útbreiðsla: Mjög algeng á láglendi um land allt en í minni mæli á hálendinu. Með algengustu 

tvívængum hérlendis. 

Kjörlendi og lífshættir: Allskyns gróðurlendi, mýrar, mólendi, birkiskógar og heiðar en í 

mestum fjölda í þurru gras- og valllendi (Nielsen o.fl., 1954; Erling Ólafsson, 2000). Finnst 

oft á möðrum (Galium). 

Helina annosa (Zetterstedt, 1838) - Gistifluga 

Útbreiðsla: Nokkuð algeng á láglendi um land allt en sjaldgæfari á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Helst þurrlendi, graslendi, mýrar, kjarr og blómlendi (Lindroth o.fl., 

1973). Virðist sem flugurnar verpi á vorin eftir að hafa legið veturinn í dvala. Ný kynslóð 

kemur fram um mitt sumar. Lirfur lifa líklega á ránum (Erling Ólafsson, 2000). 

Spilogona contractifrons (Zetterstedt, 1838) 

Útbreiðsla: Mjög algeng tegund á láglendi um land allt og fundin víða á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Finnst í ýmsum gróðurlendum, einna helst í þurrlendi. Í mestum fjölda 

í kjarri, birkiskógum og blómastóðum (Erling Ólafsson, 2000). Einnig í mólendi, votlendi, 

mýrum og á ár- og lækjarbökkum (Lindroth o.fl., 1973). Flugur sækja í blóm. 

Thricops cunctans (Meigen, 1826) - Hvannafluga 
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Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt og hefur fundist víða á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Fyrst og fremst þurrlendi. Finnst í graslendi, blómlendi, skógum, kjarri 

og heiðum. Oft að finna á sveipum ætihvannar (Angelica archangelica) (Erling Ólafsson, 

2000). 

Ætt: Opomyzidae 

Geomyza tripunctata Fallén, 1823 - Grasfluga 

Útbreiðsla: Láglendi á Suður- og Suðvesturlandi. 

Kjörlendi og lífshættir: Gróskumikið graslendi við mannabyggð, fátíð fjarri mannabyggðum. 

Nýlegur landnemi og lifa lirfurnar inni í grösum. 

Ætt: Phoridae (kryppuflugur) 

Megaselia coccyx Schmitz, 1965 

Útbreiðsla: Algeng um land allt, jafnt á láglendi sem hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis gróðurlendi, helst mólendi og heiðar en einnig kjarr og 

birkiskógar (Lindroth o.fl., 1973; Erling Ólafsson, 2000). Lirfur lifa á rotnandi leifum 

(Disney, 1983). 

Megaselia pleuralis (Wood, 1909) 

Útbreiðsla: Á láglendi um allt land en hefur ekki fundist á miðhálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Fullvaxin heldur hún sig á blómum, t.d. á fjörukáli og hvönnum, oft í 

rotnandi lífrænum leifum þar sem lirfan þroskast að öllum líkindum (Lindroth o.fl., 1973). 

Ætt: Scathophagidae (mykjuflugur) 

Scathophaga furcata (Say, 1823) 

Útbreiðsla: Algeng um land allt jafnt á láglendi sem hálendi. Á hálendinu hvað algengust í 

varplandi gæsa.  

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis gróðurlendi eins og mýrar, heiðar, birkiskógar og víðikjarr 

(Lindroth o.fl., 1973). Kýs helst votlendi. Flugur og lirfur eru rándýr en e.t.v. nærast lirfur 

einnig á rotnandi leifum. Finnast oft á gæsaskít ólíkt mykjuflugu (S. Stercoraria) (Erling 

Ólafsson, 2000). 

Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) - Mykjufluga 

Útbreiðsla: Mjög algeng um land allt jafnt á láglendi sem hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Í öllum gróðurlendum frá sjávarströndum upp á miðhálendið. Kýs 

helst þurrlendi í grennd við sveitabæi þar sem aðgangur er að kúamykju og kindaskít (Nielsen 

o.fl., 1954). Flugur og lirfur eru rándýr. Flugur verpa í skít og þar éta lirfurnar aðrar 

skordýralirfur og e.t.v nærast þær einnig á skítnum (Erling Ólafsson, 2000). 

Hemiptera (skortítur) 

Ætt: Cicadellidae 

Jassargus pseudocellaris (Flor, 1861) - Heytifa 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um mest allt land, hefur þó enn ekki fundist á Norðvesturlandi. 

Kjörlendi og lífshættir: Allskyns graslendi, einna helst þurrlendi en finnst einnig í raklendi. 

Sjúga næringu úr grösum. Fyrri hluta sumars finnast aðeins ungviði en fullorðin dýr síðar, í 

júlí og fram á haust. Egg liggja í vetrardvala (Fristrup, 1945). 
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Macrosteles laevis (Ribaut, 1927) - Grastifa 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt, finnst einnig á hálendinu en í minni mæli. 

Kjörlendi og lífshættir: Þurrt graslendi eða heiðalönd. Líklegast nærast þær eins og heytifa á 

grösum. Í Svíþjóð þroskast 2-3 kynslóðir á ári og liggur egg í vetrardvala (Ossiannilsson, 

1983). 

Ætt: Delphacidae 

Javesella pellucida (Fabricius, 1794) - Sporatifa 

Útbreiðsla: Frekar sjaldgæf tegund hérlendis. Ófundin á norðvestanverðu landinu.  

Kjörlendi og lífshættir: Kýs helst gróðurríkt raklendi, finnst oft í mólendi þar sem hún nærist á 

grösum. 

Ætt: Lygaeidae 

Nysius ericae (Schilling, 1829) - Mosatíta 

Útbreiðsla: Algeng tegund á láglendi, algengust á Suðvesturlandi. Hefur fundist á hálendinu í 

litlum mæli og er enn ófundin á Vestfjarðakjálkanum. 

Kjörlendi og lífshættir: Finnst á frekar þurrum svæðum, gjarnan sendnu valllendi með 

blóðbergi, einnig í mosaþembu. Egg brúa veturinn og klekst ungviðið að vetri liðnum 

(Fristrup, 1945). 

Ætt: Ortheziidae 

Arctorthezia cataphracta (Olafsen, 1772) - Sekkskjalda 

Útbreiðsla: Algeng um land allt á láglendi en hefur einnig fundist víða á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis búsvæði en algengust í þurrlendi t.d. á lyng- og mosaheiði og 

valllendi, líkar ekki við og blautan jarðveg en hann má vera rakur. Sýgur næringu úr rótum 

ýmissa plantna (Ossiannilsson, 1955; Erling Ólafsson, 2000). 

Ætt: Tingidae 

Acalypta nigrina (Fallén, 1807) - Grímutíta 

Útbreiðsla: Nokkuð sjaldgæf tegund, hefur þó fundist dreift á láglendi um land allt. 

Kjörlendi og lífshættir: Finnst í gróðurrýru mólendi, oft undir steinum þar sem hún nærist 

e.t.v. á rótum. 

Hymenoptera (æðvængjur) 

Ætt: Braconidae 

Meteorus rubens (Nees, 1812) 

Útbreiðsla: Hefur fundist á láglendi um land allt en minna á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Líklega graslendi, tún eða birki- og víðikjarr. Stundar sníkjulífi á 

fiðrildalirfum Sumar tegundir þessarar ættkvíslar sníkja á lirfum bjallna. M. rubens verpir í 

fiðrildalirfu sem heldur áfram að þroskast á meðan hún er étin að innan (Shaw og Huddleston, 

1991). 

Microplitis coactus (Lundbeck, 1896) 

Útbreiðsla: Flestir fundarstaðir eru á hálendi, færri á láglendi. 
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Kjörlendi og lífshættir: Lítið er vitað um kjörlendi og lífshætti tegundarinnar en á Grænlandi 

eru yglulirfur hýslar og slíkt á eflaust við hérlendis. Á Íslandi er tegundin svo aftur hýsill fyrir 

aðra sníkjuvespu, Gelis nigritus (Petersen, 1956). Þær éta lirfur að innan meðan þær halda 

áfram að þroskast. Í Bretlandi er talið líklegt að þær séu í vetrardvala á púpustigi (Shaw og 

Huddleston, 1991). 

Monoctonus caricis (Haliday, 1833) 

Útbreiðsla: Hefur fundist á láglendi og hálendi þó enn ekki á norðanverðu landinu. Eflaust er 

tegundin þó mun dreifðari en gögn gefa til kynna. 

Kjörlendi og lífshættir: Helst deiglendi, ekki í þurrum búsvæðum. Blaðlýs á öllum 

þroskastigum eru hýslar, þó ekki egg þeirra. Blaðlúsin lifir sínu lífi meðan hún er étin að 

innan. Þessi tegund tilheyrir undirættinni Aphidiinae sem hýsir fjölmargar tegundir sérhæfðar 

á blaðlýs. Margar tegundanna hafa margar kynslóðir á ári þar sem lífsferlar taka skamman 

tíma (Shaw og Huddleston, 1991). 

Ætt: Diapriidae 

Basalys parva Thomson, 1858 

Útbreiðsla: Sjaldgæf tegund, hefur fundist á stöku stað á. 

Kjörlendi og lífshættir: Mjög lítið er að finna af upplýsingum um tegundina en þekkt eru 

dæmi þess að tvívængjur af ættkvíslinni Megaselia þjóni sem hýslar. Að öllum líkindum 

verpa sníkjuvespur þessar í næstum fullmyndaðar púpur (Notton, 1991). 

Ætt: Encyrtidae 

Rhopus sp. 

Útbreiðsla: Hefur fundist í Árnessýslu, N-Múlasýslu og V-Skaftafellssýslu, flest eintök eru af 

hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Lítið er vitað um tegundina en flestar tegundir undirættarinnar 

Tetracneminae eru sníkjudýr á skjaldlúsum (Pseudococcidae) (Tachikawa, 1981). 

Rhopus semiapterus (Mercet, 1921) 

Útbreiðsla: Hefur fundist á hálendinu, á Vesturöræfum og Brúardölum í N-Múlasýslu. 

Kjörlendi og lífshættir: Lítið er vitað um tegundina en flestar tegundir undirættarinnar 

Tetracneminae eru sníkjudýr á skjaldlúsum (Pseudococcidae) (Tachikawa, 1981). 

Ætt: Eulophidae 

Aprostocetus brachycerus (Thomson, 1878) 

Útbreiðsla: Mest lítið er vitað um útbreiðslu tegundarinnar hérlendis. 

Kjörlendi og lífshættir: Flestar tegundir innan Eulophidae eru sníkjudýr á lirfum sem mynda 

göng innan í laufblöðum og öðrum plöntuhlutum. Einna helst fiðrildalirfur en einnig lirfur 

annarra smádýra eins og t.d. tvívængna af ættinni Agromyzidae og ranabjallna af ættinni 

Curculionidae sem grafa sig inn í plöntuvefi (Murphy og La Salle, 1999). 

Ætt Figitidae 

Alloxysta sp.1 

Útbreiðsla: Tegundir af ættkvíslinni hafa fundist jafnt á hálendi sem láglendi, einkum á Suður- 

og Austurlandi. 
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Kjörlendi og lífshættir: Lítið vitað um tegundina hérlendis en blaðlýs eru hýslar fyrir Alloxysta 

tegundir (Gauld og Bolton, 1988). 

Ætt: Ichneumonidae 

Barycnemis bellator (Müller, 1776) 

Útbreiðsla: Frekar algeng um land allt, jafnt á láglendi sem hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Alls kyns þurrlendi. Hýslar óþekktir hérlendis en heimildir tilgreina 

lirfur bjallna sem lifa á plöntum sem hýsla flestra tegunda þessarar ættkvíslar (Gauld og 

Bolton, 1988). 

Gelis nigritus (Förster, 1850) 

Útbreiðsla: Hefur fundist á stöku stað, bæði á hálendi og láglendi. Hefur þó ekki fundist á 

norðanverðu landinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Á þurrum og rökum svæðum oft í mólendi með grasi og öðrum gróðri. 

Hýslar eru yfirleitt smádýr sem fara í gegnum fullkomna myndbreytingu, yfirleitt púpustigin, 

oft púpur annarra Ichneumonidae tegunda (Gauld og Bolton, 1988). Tegundin hefur skriðið úr 

púpu sníkjuvespunnar Microplitis coactus (Lindroth o.fl., 1973). Einnig þekkist að tegundir af 

Gelis ættkvíslinni verpi í eggjasekki köngulóa (Gauld og Bolton, 1988). 

Plectiscidea hyperborea (Holmgren, 1869) 

Útbreiðsla: Hefur fundist um land allt en er algengust á Norðurlandi og nokkuð algeng á 

hálendinu. Sjaldgæf sunnanlands. 

Kjörlendi og lífshættir: Gjarnan í votlendi og á mosagrónum hraunbreiðum. Hýslar óþekktir 

hérlendis en sennilega er um að ræða púpur tvívængna af ættum sveppamýs (Mycetophilidae) 

og svarðmýs (Sciaridae) (Gauld og Bolton, 1988). 

Ætt: Mymaridae 

Anaphes regulus Walker 1846 

Útbreiðsla: Lítið er vitað um útbreiðslu tegundarinnar hérlendis. 

Kjörlendi og lífshættir: Fátt er vitað um þessa tegund en meðlimir ættarinnar finnast í flestum 

búsvæðum. Hýslar eru í öllum tilfellum egg annarra skordýra, oftar en ekki egg sem hulin eru 

undir laufblöðum eða í jarðvegi. Þær virðast ekki sérhæfðar á hýsiltegundir. Algengustu hýslar 

eru skortítur og þá helst egg tifa en egg títna og bjallna eru einnig eftirsótt (Gauld og Bolton, 

1988). 

Polynema atratum Haliday 1833 

Útbreiðsla: Hefur fundist á nokkrum stöðum á láglendi, þó ekki á norðanverðu landinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Sjá A. regulus. 

Ætt: Platygastridae 

Platygaster splendidulus, Ruthe, 1859 

Útbreiðsla: Fundin á láglendi um allt land, algeng á landinu sunnanverðu. Á hálendinu hefur 

hún fundist í Þjórsárverum. 

Kjörlendi og lífshættir: Þurrt graslendi. Hýslar eru yfirleitt egg eða nýklaktar lirfur hnúðmýs 

(Cecidomyiidae). Verður fullþroska þegar lirfa hýsils er orðin fullvaxta (Gauld og Bolton, 

1988). 



80 

Ætt: Scelionidae 

Telenomus nitidulus (Thomson, 1860) 

Útbreiðsla: Hefur fundist á strandsvæðum víðsvegar um land. Algengust á suðurhluta 

landsins, enn ófundin á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Þurrt graslendi. Hýslar tegunda þessarar ættar eru yfirleitt egg fiðrilda, 

skortítna og bjallna þar sem fullur þroski næst alltaf innan eggjanna (Gauld og Bolton, 1988). 

Erlendis þekkist að sumar tegundir Telenomus ferðist með fiðrildum og bíði þess að fiðrildin 

verpi eggjum sínum (Kolomiyets og Kovalenok, 1958). 

Trimorus sp. 

Útbreiðsla: Algengust á suðurhluta landsins, hefur enn ekki verið staðfest á Norðvesturlandi 

og á miðhálendinu 

Kjörlendi og lífshættir: Lítið er vitað um tegundina en hýslar ættkvíslarinnar eru yfirleitt egg 

fiðrilda, skortítna og bjallna. Eins og hjá T. nitidulus næst fullur þroski innan hýsileggjanna 

(Gauld og Bolton, 1988). 

Lepidoptera (fiðrildi) 

Ætt: Gelechiidae 

Bryotropha similis 

Útbreiðsla: Finnst á láglendi víða um land en er hvað algengust á Suður- og Suðausturlandi. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis kjörlendi en finnst oft í mosaþembu og öðrum snöggvöxnum 

gróðurlendum, gjarnan með sendnum jarðvegi (Erling Ólafsson og Hálfdán Björnsson, 1997). 

Lirfur lifa á mosum og er flugtími frá júní fram í júlí. 

Ætt: Noctuidae (yglur) 

Apamea exculis (Lefebvre, 1836) - Hrossygla 

Útbreiðsla: Finnst um land allt jafnt á láglendi sem hálendi. 

Kjörlendi og lífshættir: Þurrt graslendi eða valllendi, gjarnan með sendnum jarðvegi. Flugtími 

er frá miðjum júní fram í lok ágúst. Talin lifa á rótum og neðri hluta grasstöngla (Erling 

Ólafsson og Hálfdán Björnsson, 1997). 

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758) - Grasygla 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt. Sjaldgæf á hálendinu en hefur þó fundist þar. 

Kjörlendi: Þurrt graslendi og valllendi. Eggin brúa veturinn, lirfur vaxa upp á vorin til loka 

júní. Þær nærast á rótum ýmissa grastegunda, einkum punts (Deschampsia) og vinguls 

(Festuca) og geta valdið skaða á gróðri í túnum og bithaga (Erling Ólafsson og Hálfdán 

Björnsson, 1997). Fiðrildin fljúga frá því snemma í júlí til ágústloka. 

Diarsia mendica (Fabricius, 1775) - Jarðygla 

Útbreiðsla: Algeng á láglendi um land allt og þá helst á Suður- og Suðausturlandi, sjaldgæfari 

á hálendinu. 

Kjörlendi og lífshættir: Ýmis gróðurlendi, t.d. valllendi, blómlendi, móar, heiðar og kjarrlendi. 

Lirfurnar vaxa upp seinni hluta sumars, leggjast í dvala yfir veturinn, ljúka vextinum að 

honum loknum og púpa sig í júní. Þær nærast á mörgum plöntutegundum (Erling Ólafsson og 

Hálfdán Björnsson, 1997). Fiðrildin fljúga frá miðjum júní og fram í ágúst. 
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Ætt: Tortricidae (vefarar) 

Eana osseana (Scopoli, 1763) - Grasvefari 

Útbreiðsla: Ein algengasta fiðrildategundin hérlendis, algeng á láglendi um land allt og einnig 

víða á hálendinu.  

Kjörlendi og lífshættir: Mjög algeng tegund í allskyns þurrlendi, einkum graslendi og 

valllendi. Lirfur vaxa upp á vorin og nærast á margskonar plöntum, einkum grösum (Erling 

Ólafsson og Hálfdán Björnsson, 1997). Fiðrildin fljúga frá lokum júní til hausts.  

Thysanoptera (kögurvængjur) 

Ætt: Thripidae 

Aptinothrips stylifer Trybom, 1894 

Útbreiðsla: Sjaldgæf tegund, hefur fundist á Suðurlandi og Austurlandi, þar austur frá bæði á 

láglendi og hálendi. Er án efa miklu útbreiddari en fyrirliggjandi gögn gefa til kynna. 

Kjörlendi og lífshættir: Lifir helst í graslendi og hafa fullorðin dýr fundist hérlendis frá júní 

fram í lok ágúst. Kögurvængjur eru jurtasugur eins og blaðlýs. 
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Viðauki 2 

Tegundalisti yfir þau smádýr sem veiddust á Miðdasheiði. 

ANNELIDA 

OLIGOCHAETA 

Haplotaxida 

 

Lubricidae sp. 

ARTHROPODA 

ARACHNIDA 

ARANEAE 

Gnaphosidae 

 

Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) 

 

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) 

Linyphiidae 

 

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 

 

Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 

 

Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 

 

Erigone arctica (White, 1852) 

 

Erigone atra Blackwell, 1833 

 

Erigone tirolensis L. Koch, 1872 

 

Gonatium rubens (Blackwell, 1833) 

 

Hilaira frigida (Thorell, 1872) 

 

Improphantes complicatus (Emerton, 1882) 

 

Islandiana princeps Brændegaard, 1932 

 

Latithorax faustus (O.P. -Cambridge, 1900) 

 

Mecynargus morulus (O.P. -Cambridge, 1873) 

 

Meioneta nigripes (Simon, 1884) 

 

Porhomma convexum (Westring, 1861) 

 

Porhomma hebescens (L. Koch, 1879) 

 

Scotinotylus evansi (O.P.-Cambridge, 1894) 

 

Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887) 

 

Tiso aestivus (L. Koch, 1872) 

 

Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882) 

 

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 

Lycosidae 

 

Arctosa alpigena (Doleschal, 1852) 

 

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 

 

Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 

Thomisidae 

 

Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 
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OPILIONES 

Phalangiidae 

 

Mitopus morio (Fabricius, 1779) 

INSECTA 

COLEOPTERA 

Aphodiidae 

 

Agoliinus lapponum (Gyllenhal, 1808) 

Byrrhidae 

 

Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) 

 

Cytilus sericeus (Forster, 1771) 

 

Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) 

Carabidae 

 

Amara quenseli (Schönherr, 1806) 

 

Bembidion bipunctatum (Linnaeus, 1761) 

 

Bembidion grapei Gyllenhal, 1827 

 

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 

 

Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) 

 

Patrobus septentrionis (Dejean, 1828) 

Chrysomelidae 

 

Phratora polaris (Sparre Schneider, 1886) 

Coccinellidae 

 

Coccinella undecimpunctata (Linnaeus, 1758) 

Curculionidae 

 

Otiorhynchus arcticus (O. Fabricius, 1780) 

 

Otiorhynchus nodosus (O.F. Müller, 1764) 

Elateridae 

 

Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792) 

Staphylinidae 

 

Amischa analis (Gravenhorst, 1802) 

 

Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810) 

 

Atheta islandica (Kraatz, 1856) 

 

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) 

 

Omalium excavatum Stephens, 1834 

 

Oxypoda islandica Kraatz, 1857 

 

Oxypoda soror Thomson, 1855 

 

Quedius fulvicollis (Stephens, 1833) 

 

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) 

DIPTERA 

Agromyzidae 

 

Cerodontha islandica Griffiths, 1968 

 

Phytomyza affinis Fallén, 1823 

Anthomyiidae 

 

Botanophila fugax (Meigen, 1826) 

 

Botanophila profuga (Stein, 1916) 
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Botanophila rubrigena (Schnabl, 1915) 

 

Botanophila silvatica (Robineau-Desvoidy, 1830) 

 

Delia echinata (Séguy, 1923) 

 

Delia fabricii (Holmgren, 1872) 

 

Delia platura (Meigen, 1926) 

 

Lasiomma picipes (Meigen, 1826) 

 

Pegoplata infirma (Meigen, 1826) 

 

Zaphne brunneifrons (Zetterstedt, 1838) 

Bibionidae 

 

Bibio nigriventris Haliday, 1833 

 

Dilophus femoratus Meigen, 1804 

Calliphoridae 

 

Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761) 

Carnidae 

 

Meoneura lamellata Collin, 1930 

Cecidomyiidae 

 

Ógreint 

Chamaemyiidae 

 

Chamaemyia geniculata (Zetterstedt, 1838) 

Chironomidae 

 

Ógreint 

Chloropidae 

 

Oscinella vindicata (Meigen, 1830) 

Coelopidae 

 

Coelopa frigida (Fabricius, 1805) 

Dolichopodidae 

 

Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763) 

Drosophilidae 

 

Scaptomyza graminum (Fallén, 1823) 

 

Scaptomyza pallida (Zetterstedt, 1847) 

Empididae 

 

Empis lucida Zetterstedt, 1838 

 

Rhamphomyia hirtula Zetterstedt, 1842 

Ephydridae 

 

Philygria vittipennis (Zetterstedt, 1838) 

Helcomyzidae 

 

Heterocheila buccata (Fallén, 1820) 

Heleomyzidae 

 

Neoleria prominens (Becker, 1897) 

Keroplatidae 

 

Macrocera nigropicea Lundström, 1906 

 

Macrocera parva Lundström, 1914 

Limoniidae 

 

Limonia macrostigma (Schummel, 1829) 
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Muscidae 

 

Coenosia pumila (Fallén, 1825) 

 

Helina annosa (Zetterstedt, 1836) 

 

Hydrotaea armipes (Fallén, 1825) 

 

Spilogona contractifrons (Zetterstedt, 1838) 

 

Spilogona depressiuscula (Zetterstedt, 1838) 

 

Thricops cunctans (Meigen, 1826) 

 

Thricops rostratus (Meade, 1882) 

Mycetophilidae 

 

Boletina gripha Dziedzicki, 1885 

 

Brevicornu sp. 

 

Exechia frigida (Boheman, 1865) 

 

Exechia micans Lastovka & Matile, 1974 

 

Mycomya islandica Väisänen, 1984 

Opomyzidae 

 

Geomyza tripunctata Fallén, 1823 

Phoridae 

 

Megaselia clara (Schmitz, 1921) 

 

Megaselia humeralis (Zetterstedt, 1838) 

Megaselia parnassia Disney 1986 

 

Megaselia pleuralis (Wood, 1909) 

Megaselia quadriseta (Schmitz, 1918) 

 

Megaselia sordida (Zetterstedt, 1838) 

Piophilidae 

 

Parapiophila vulgaris (Fallén, 1820) 

Scathophagidae 

 

Chaetosa punctipes (Meigen, 1826) 

 

Scathophaga furcata (Say, 1823) 

 

Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) 

Sciaridae 

 

Ógreint 

Sphaeroceridae 

 

Crumomyia nigra (Meigen, 1830) 

 

Minilimosina fungicola (Haliday, 1836) 

Tipulidae 

 

Tipula confusa van der Wulp, 1883 

HEMIPTERA 

Aphididae 

 

Ógreint 

Cicadellidae 

 

Jassargus pseudocellaris (Flor, 1861) 

 

Macrosteles laevis (Ribaut, 1927) 

Delphacidae 

 

Javesella pellucida (Fabricius, 1794) 
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Lygaeidae 

 

Nysius ericae (Schilling, 1829) 

Ortheziidae 

 

Arctorthezia cataphracta (Shaw, 1794) 

Pseudococcidae 

 

Ógreint 

Saldidae 

 

Salda littoralis (Linnaeus, 1758) 

Tingidae 

 

Acalypta nigrina (Fallén, 1807) 

HYMENOPTERA 

Braconidae 

 

Alysia atra Haliday, 1833 

 

Chorebus sp. 

 

Dacnusa sp. 

 

Meteorus rubens (Nees, 1812) 

 

Microplitis coactus (Lundbeck, 1896) 

 

Monoctonus caricis (Haliday, 1833) 

 

Rilipertus intricatus (Ruthe, 1859) 

Diapriidae 

 

Basalys parva Thomson, 1858 

 

Pantoclis trisulcata Kieffer, 1907 

Chalcidoidea (yfirætt) 

 

Ógreint 

Encyrtidae 

 

Rhopus sp. 

 

Rhopus semiapterus (Mercet, 1921) 

Eulophidae 

 

Aprostocetus brachycerus (Thomson, 1878) 

 

Tetrastichinae 

Figitidae 

 

Alloxysta brachyptera (Hartig, 1840) 

 

Alloxysta sp.1 

 

Alloxysta sp.2 

 

Alloxysta sp.3 

Ichneumonidae 

 

Aclastus gracilis (Thomson, 1884) 

 

Barycnemis bellator (Müller, 1776) 

 

Diadegma boreale Horstmann, 1980 

 

Gelis nigritus (Förster,1850) 

 

Ichneumoninae 

 

Meloboris islandica Hinz, 1969 

 

Phygadeontinae sp. 1 

 

Phygadeontinae sp. 2 
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Plectiscidea hyperborea (Holmgren, 1869) 

Mymaridae 

 

Anagrus sp. 

 

Anaphes regulus Walker, 1846 

 

Polynema atratum Haliday 1833 

Platygastridae 

 

Allotropha conventus Maneval, 1936 

 

Platygaster opacus Ruthe, 1859 

 

Platygaster splendidula Ruthe, 1859 

Pteromalidae 

 

Pteromalidae sp.1 

 

Pteromalidae sp.2 

Scelionidae 

 

Telenomus nitidulus (Thomson, 1860) 

 

Trimorus sp. 

Tenthredinidae 

 

Pristiphora hyperborea Malaise, 1921 

LEPIDOPTERA 

Gelechiidae 

 

Bryotropha similis (Stainton, 1854) 

Geometridae 

 

Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806) 

Noctuidae 

 

Apamea exulis (Lefebvre, 1836) 

 

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758) 

 

Diarsia mendica (Fabricius, 1775) 

 

Rhyacia quadrangula (Zetterstedt, 1839) 

Pyralidae 

 

Matilella fusca (Haworth, 1811) 

Tortricidae 

 

Eana osseana (Scopoli, 1763) 

 

Lobesia littoralis (Humphreys & Westwood, 1845) 

THYSANOPTERA 

Thripidae 

 

Aptinothrips rufus Haliday, 1836 

 

Aptinothrips stylifer Trybom, 1894 

 

Thrips vulgatissimus Haliday, 1836 
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Viðauki 3 

Veiði tegunda og hópa landhryggleysingja sem veiddust á Miðdalsheiði árin 2007 og 2013. 

      2007 Óbr. Br. 2013 Óbr. Br. Samtals 

ANNELIDA     

 

    

 

    

OLIGOCHAETA     

 

    

 

    

Haplotaxida     

 

    

 

    

  Lubricidae sp. 1 1 0 4 1 3 5 

ARTHROPODA     

 

    

 

    

ARACHNIDA     

 

    

 

    

ARANEAE     

 

    

 

    

Gnaphosidae     

 

    

 

    

  Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) 9 7 2 15 15 0 24 

  Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839) 18 3 15 30 17 13 48 

Linyphiidae     

 

    

 

    

  Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1 0 1 1 

  Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 15 7 8 3 3 0 18 

  Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) 1 0 1 0 0 0 1 

  Erigone arctica (White, 1852) 2 0 2 2 0 2 4 

  Erigone atra Blackwell, 1833 0 0 0 5 0 5 5 

  Erigone tirolensis L. Koch, 1872 1 0 1 0 0 0 1 

  Gonatium rubens (Blackwell, 1833) 87 67 20 13 13 0 100 

  Hilaira frigida (Thorell, 1872) 14 7 7 3 2 1 17 

  Improphantes complicatus (Emerton, 1882) 25 7 18 1 1 0 26 

  Islandiana princeps Brændegaard, 1932 3 1 2 1 1 0 4 

  Latithorax faustus (O.P. -Cambridge, 1900) 9 4 5 2 2 0 11 

  Mecynargus morulus (O.P. -Cambridge, 1873) 30 7 23 10 9 1 40 

  Meioneta nigripes (Simon, 1884) 4 4 0 2 0 2 6 

  Porhomma convexum (Westring, 1861) 1 0 1 0 0 0 1 

  Porhomma hebescens (L. Koch, 1879) 0 0 0 25 4 21 25 

  Scotinotylus evansi (O.P.-Cambridge, 1894) 4 1 3 5 3 2 9 

  Tenuiphantes mengei (Kulczynski, 1887) 20 18 2 12 12 0 32 

  Tiso aestivus (L. Koch, 1872) 4 4 0 0 0 0 4 

  Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882) 8 6 2 0 0 0 8 

  Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1 1 0 1 

  Ógreint   212 50 162 74 40 34 286 

Lycosidae     

 

    

 

    

  Arctosa alpigena (Doleschal, 1852) 12 6 6 12 12 0 24 

  Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 393 206 187 306 130 176 699 

  Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 0 0 0 1 0 1 1 

Thomisidae     

 

    

 

    

  Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1 1 0 1 
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      2007 Óbr. Br. 2013 Óbr. Br. Samtals 

OPILIONES     

 

    

 

    

Phalangiidae     

 

    

 

    

  Mitopus morio (Fabricius, 1779) 165 136 29 210 86 124 375 

INSECTA     

 

    

 

    

COLEOPTERA     

 

    

 

    

Aphodiidae     

 

    

 

    

  Agoliinus lapponum (Gyllenhal, 1808) 0 0 0 3 0 3 3 

Byrrhidae     

 

    

 

    

  Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) 0 0 0 4 0 4 4 

  Cytilus sericeus (Forster, 1771) 0 0 0 3 0 3 3 

  Simplocaria semistriata (Fabricius, 1794) 0 0 0 3 0 3 3 

Carabidae     

 

    

 

    

  Amara quenseli (Schönherr, 1806) 0 0 0 12 0 12 12 

  Bembidion bipunctatum (Linnaeus, 1761) 0 0 0 1 0 1 1 

  Bembidion grapei Gyllenhal, 1827 0 0 0 19 1 18 19 

  Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) 77 19 58 182 13 169 259 

  Dicheirotrichus cognatus (Gyllenhal, 1827) 10 0 10 1 0 1 11 

  Patrobus septentrionis (Dejean, 1828) 59 32 27 47 31 16 106 

  Ógreind tegund 2 0 2 0 0 0 2 

Chrysomelidae     

 

    

 

    

  Phratora polaris (Sparre Schneider, 1886) 1 1 0 7 3 4 8 

Coccinellidae     

 

    

 

    

  Coccinella undecimpunctata (Linnaeus, 1758) 2 2 0 2 1 1 4 

Curculionidae     

 

    

 

    

  Otiorhynchus arcticus (O. Fabricius, 1780) 14 8 6 40 4 36 54 

  Otiorhynchus nodosus (O.F. Müller, 1764) 16 2 14 5 0 5 21 

Elateridae     

 

    

 

    

  Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792) 3 0 3 99 5 94 102 

Staphylinidae     

 

    

 

    

  Amischa analis (Gravenhorst, 1802) 2 0 2 4 0 4 6 

  Atheta atramentaria (Gyllenhal, 1810) 0 0 0 1 0 1 1 

  Atheta islandica (Kraatz, 1856) 6 1 5 4 1 3 10 

  Geostiba circellaris (Gravenhorst, 1806) 2 0 2 3 0 3 5 

  Omalium excavatum Stephens, 1834 1 0 1 0 0 0 1 

  Oxypoda islandica Kraatz, 1857 15 0 15 5 0 5 20 

  Oxypoda soror Thomson, 1855 655 124 531 801 37 764 1456 

  Quedius fulvicollis (Stephens, 1833) 7 2 5 0 0 0 7 

  Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781) 1 0 1 1 0 1 2 

  Ógreint   0 0 0 1 0 1 1 

DIPTERA     

 

    

 

    

Agromyzidae     

 

    

 

    

  Cerodontha islandica Griffiths, 1968 0 0 0 2 0 2 2 

  Phytomyza affinis Fallén, 1823 0 0 0 1 0 1 1 
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      2007 Óbr. Br. 2013 Óbr. Br. Samtals 

Anthomyiidae     

 

    

 

    

  Botanophila fugax (Meigen, 1826) 13 3 10 9 2 7 22 

  Botanophila profuga (Stein, 1916) 0 0 0 1 0 1 1 

  Botanophila rubrigena (Schnabl, 1915) 1 1 0 0 0 0 1 

  Botanophila silvatica (Robineau-Desvoidy, 1830) 1 0 1 2 1 1 3 

  Delia echinata (Séguy, 1923) 15 7 8 15 3 12 30 

  Delia fabricii (Holmgren, 1872) 55 5 50 231 55 176 286 

  Delia platura (Meigen, 1926) 29 6 23 1 1 0 30 

  Lasiomma picipes (Meigen, 1826) 1 0 1 0 0 0 1 

  Pegoplata infirma (Meigen, 1826) 0 0 0 4 2 2 4 

  Zaphne brunneifrons (Zetterstedt, 1838) 1 1 0 0 0 0 1 

Bibionidae     

 

    

 

    

  Bibio nigriventris Haliday, 1833 1 0 1 0 0 0 1 

  Dilophus femoratus Meigen, 1804 0 0 0 2 1 1 2 

Calliphoridae     

 

    

 

    

  Cynomya mortuorum (Linnaeus, 1761) 1 1 0 0 0 0 1 

Carnidae     

 

    

 

    

  Meoneura lamellata Collin, 1930 1 0 1 0 0 0 1 

Cecidomyiidae     

 

    

 

    

  Ógreint   9 5 4 5 1 4 14 

Chamaemyiidae     

 

    

 

    

  Chamaemyia geniculata (Zetterstedt, 1838) 0 0 0 4 0 4 4 

Chironomidae     

 

    

 

    

  Ógreint   3 1 2 2 1 1 5 

Chloropidae     

 

    

 

    

  Oscinella vindicata (Meigen, 1830) 1 0 1 416 6 410 417 

Coelopidae     

 

    

 

    

  Coelopa frigida (Fabricius, 1805) 1 0 1 0 0 0 1 

Dolichopodidae     

 

    

 

    

  Dolichopus plumipes (Scopoli, 1763) 0 0 0 5 0 5 5 

Drosophilidae     

 

    

 

    

  Scaptomyza graminum (Fallén, 1823) 1 0 1 0 0 0 1 

  Scaptomyza pallida (Zetterstedt, 1847) 1 0 1 2 0 2 3 

Empididae     

 

    

 

    

  Empis lucida Zetterstedt, 1838 0 0 0 1 0 1 1 

  Rhamphomyia hirtula Zetterstedt, 1842 5 3 2 12 6 6 17 

Ephydridae     

 

    

 

    

  Philygria vittipennis (Zetterstedt, 1838) 7 2 5 2 1 1 9 

Helcomyzidae     

 

    

 

    

  Heterocheila buccata (Fallén, 1820) 1 0 1 0 0 0 1 

Heleomyzidae     

 

    

 

    

  Neoleria prominens (Becker, 1897) 1 0 1 0 0 0 1 
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      2007 Óbr. Br. 2013 Óbr. Br. Samtals 

Keroplatidae     

 

    

 

    

  Macrocera nigropicea Lundström, 1906 4 3 1 0 0 0 4 

  Macrocera parva Lundström, 1914 4 4 0 13 4 9 17 

Limoniidae     

 

    

 

    

  Limonia macrostigma (Schummel, 1829) 2 1 1 0 0 0 2 

Muscidae     

 

    

 

    

  Coenosia pumila (Fallén, 1825) 2 0 2 32 3 29 34 

  Helina annosa (Zetterstedt, 1836) 2 1 1 1 1 0 3 

  Hydrotaea armipes (Fallén, 1825) 1 0 1 0 0 0 1 

  Spilogona contractifrons (Zetterstedt, 1838) 0 0 0 4 2 2 4 

  Spilogona depressiuscula (Zetterstedt, 1838) 0 0 0 1 0 1 1 

  Thricops cunctans (Meigen, 1826) 1 1 0 55 21 34 56 

  Thricops rostratus (Meade, 1882) 2 0 2 0 0 0 2 

Mycetophilidae     

 

    

 

    

  Boletina gripha Dziedzicki, 1885 2 1 1 0 0 0 2 

  Brevicornu sp. 1 0 1 0 0 0 1 

  Exechia frigida (Boheman, 1865) 1 1 0 0 0 0 1 

  Exechia micans Lastovka & Matile, 1974 2 0 2 0 0 0 2 

  Mycomya islandica Väisänen, 1984 1 1 0 0 0 0 1 

  Ógreint   0 0 0 1 0 1 1 

Opomyzidae     

 

    

 

    

  Geomyza tripunctata Fallén, 1823 0 0 0 17 0 17 17 

Phoridae     

 

    

 

    

  Megaselia clara (Schmitz, 1921) 0 0 0 1 1 0 1 

  Megaselia humeralis (Zetterstedt, 1838) 1 1 0 0 0 0 1 

 

Megaselia parnassia (Disney 1986) 1 0 1 1 1 0 2 

  Megaselia pleuralis (Wood, 1909) 3 0 3 0 0 0 3 

 

Megaselia quadriseta (Schmitz, 1918) 0 0 0 2 0 2 2 

  Megaselia coccyx Schmitz, 1965 0 0 0 2 0 2 2 

 

Megaselia sp. 1 0 1 1 0 1 2 

Piophilidae     

 

    

 

    

  Parapiophila vulgaris (Fallén, 1820) 1 0 1 0 0 0 1 

Scathophagidae     

 

    

 

    

  Chaetosa punctipes (Meigen, 1826) 0 0 0 1 1 0 1 

  Scathophaga furcata (Say, 1823) 1 1 0 14 0 14 15 

  Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) 4 2 2 0 0 0 4 

Sciaridae     

 

    

 

    

  Ógreint   337 151 186 785 375 410 1122 

Sphaeroceridae     

 

    

 

    

  Crumomyia nigra (Meigen, 1830) 0 0 0 1 0 1 1 

  Minilimosina fungicola (Haliday, 1836) 1 1 0 0 0 0 1 
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      2007 Óbr. Br. 2013 Óbr. Br. Samtals 

Tipulidae     

 

    

 

    

  Tipula confusa van der Wulp, 1883 0 0 0 1 1 0 1 

  Ógreint Diptera 3 3 0 2 1 1 5 

HEMIPTERA     

 

    

 

    

Aphididae     

 

    

 

    

  Ógreint   152 144 8 28 6 22 180 

Cicadellidae     

 

    

 

    

  Jassargus pseudocellaris (Flor, 1861) 10 7 3 23 12 11 33 

  Macrosteles laevis (Ribaut, 1927) 2 1 1 178 34 144 180 

Delphacidae     

 

    

 

    

  Javesella pellucida (Fabricius, 1794) 0 0 0 5 0 5 5 

Lygaeidae     

 

    

 

    

  Nysius ericae (Schilling, 1829) 2 0 2 17 16 1 19 

Ortheziidae     

 

    

 

    

  Arctorthezia cataphracta (Shaw, 1794) 85 72 13 97 96 1 182 

Pseudococcidae     

 

    

 

    

  Ógreint   0 0 0 1 1 0 1 

Saldidae     

 

    

 

    

  Salda littoralis (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 1 1 

Tingidae     

 

    

 

    

  Acalypta nigrina (Fallén, 1807) 4 0 4 4 3 1 8 

HYMENOPTERA     

 

    

 

    

Braconidae     

 

    

 

    

  Alysia atra Haliday, 1833 2 1 1 0 0 0 2 

  Chorebus sp. 2 2 0 0 0 0 2 

  Dacnusa sp.   2 1 1 0 0 0 2 

  Meteorus rubens (Nees, 1812) 8 1 7 10 1 9 18 

  Microplitis coactus (Lundbeck, 1896) 0 0 0 6 3 3 6 

  Monoctonus caricis (Haliday, 1833) 53 44 9 9 2 7 62 

  Rilipertus intricatus (Ruthe, 1859) 0 0 0 1 0 1 1 

Diapriidae     

 

    

 

    

  Basalys parva Thomson, 1858 14 13 1 15 12 3 29 

  Pantoclis trisulcata Kieffer, 1907 0 0 0 1 0 1 1 

Chalcidoidea (yfirætt)   

 

    

 

    

  Ógreint   1 1 0 0 0 0 1 

Encyrtidae     

 

    

 

    

  Rhopus sp.   3 3 0 13 12 1 16 

  Rhopus semiapterus (Mercet, 1921) 2 2 0 19 14 5 21 

  Ógreint   1 0 1 2 1 1 3 

Eulophidae     

 

    

 

    

  Aprostocetus brachycerus (Thomson, 1878) 0 0 0 5 0 5 5 

  Tetrastichinae 0 0 0 1 0 1 1 
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      2007 Óbr. Br. 2013 Óbr. Br. Samtals 

Figitidae     

 

    

 

    

  Alloxysta brachyptera (Hartig, 1840) 1 1 0 0 0 0 1 

  Alloxysta sp.1 16 16 0 7 3 4 23 

  Alloxysta sp.2 0 0 0 1 0 1 1 

  Alloxysta sp.3 1 1 0 0 0 0 1 

Ichneumonidae     

 

    

 

    

  Aclastus gracilis (Thomson, 1884) 1 1 0 0 0 0 1 

  Barycnemis bellator (Müller, 1776) 1 0 1 2 0 2 3 

  Diadegma boreale Horstmann, 1980 1 0 1 1 0 1 2 

  Gelis nigritus (Förster,1850) 2 2 0 15 11 4 17 

  Ichneumoninae 1 1 0 0 0 0 1 

  Meloboris islandica Hinz, 1969 1 1 0 0 0 0 1 

  Phygadeontinae sp. 1 1 0 1 0 0 0 1 

  Phygadeontinae sp. 2 2 1 1 4 0 4 6 

  Plectiscidea hyperborea (Holmgren, 1869) 3 2 1 0 0 0 3 

  Ógreint   2 0 2 1 0 1 3 

Mymaridae     

 

    

 

    

  Anagrus sp.   0 0 0 2 0 2 2 

  Anaphes regulus Walker, 1846 5 3 2 19 14 5 24 

  Polynema atratum Haliday, 1833 0 0 0 4 0 4 4 

  Ógreint   1 1 0 12 11 1 13 

Platygastridae     

 

    

 

    

  Allotropha conventus Maneval, 1936 2 2 0 0 0 0 2 

  Platygaster opacus Ruthe, 1859 1 1 0 0 0 0 1 

  Platygaster splendidula Ruthe, 1859 1 0 1 2 0 2 3 

Pteromalidae     

 

    

 

    

  Pteromalidae sp.1 0 0 0 2 0 2 2 

  Pteromalidae sp.2 1 1 0 0 0 0 1 

Scelionidae     

 

    

 

    

  Telenomus nitidulus (Thomson, 1860) 5 5 0 0 0 0 5 

  Trimorus sp.   314 279 35 809 141 668 1123 

Tenthredinidae     

 

    

 

    

  Pristiphora hyperborea Malaise, 1921 0 0 0 3 2 1 3 

LEPIDOPTERA     

 

    

 

    

Gelechiidae     

 

    

 

    

  Bryotropha similis (Stainton, 1854) 0 0 0 3 0 3 3 

Geometridae     

 

    

 

    

  Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806) 0 0 0 1 0 1 1 

Noctuidae     

 

    

 

    

  Apamea exulis (Lefebvre, 1836) 2 2 0 4 2 2 6 

  Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758) 4 3 1 6 5 1 10 

  Diarsia mendica (Fabricius, 1775) 2 2 0 4 0 4 6 

  Rhyacia quadrangula (Zetterstedt, 1839) 0 0 0 1 0 1 1 
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Pyralidae     

 

    

 

    

  Matilella fusca (Haworth, 1811) 1 0 1 0 0 0 1 

Tortricidae     

 

    

 

    

  Eana osseana (Scopoli, 1763) 77 76 1 1 1 0 78 

  Lobesia littoralis (Humphreys & Westwood, 1845) 1 1 0 0 0 0 1 

  Ógreind tegund 2 2 0 8 1 7 10 

THYSANOPTERA     

 

    

 

    

Thripidae     

 

    

 

    

  Aptinothrips rufus Haliday, 1836 1 1 0 1 0 1 2 

  Aptinothrips stylifer Trybom, 1894 6 6 0 6 0 6 12 

  Thrips vulgatissimus Haliday, 1836 0 0 0 1 0 1 1 

  Ógreint   0 0 0 4 0 4 4 

 

 

 

 


