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Ágrip 

Hornsíli eru þekkt fyrir mikla aðlögunarhæfni og eru fljót að aðlagast breyttum 

umhverfisaðstæðum. Í kjölfar sinubruna sem varð á Mýrum seint að vori árið 2006 þótti 

því áhugavert að skoða áhrif sinubrunans á hornsíli og þá sérstaklega fæðuval þeirra. 

Áhrif sinubruna á laxfiska hafa verið nokkuð rannsökuð, sérstaklega í N-Ameríku þar 

sem skógareldar eru tíðir. Hér á landi höfðu sambærilegar rannsóknir ekki verið gerðar. 

Fyrri rannsóknir í kjölfar sinubrunans höfðu sýnt að ekki var mikill munur á 

smádýralífi eða eðlis- og efnaþáttum í vötnum á brunnu og óbrunnu svæði. Hins vegar 

var þéttleiki hornsíla töluvert meiri í vötnum á svæði sem brann heldur en á 

samanburðarsvæði. Magafylli og fæðuval sílanna voru einnig nokkuð misjöfn á milli 

svæðanna en sjaldnast var munurinn mikill. Hornsíli á brunnu svæði átu úr fleiri 

fæðuhópum, en magafyllin á brunnu svæði var nokkuð minni en á óbrunnu. Á báðum 

svæðum voru vatnaflær algengasta fæðan, yfir 75% að meðaltali. Svæðið á Mýrum hefur 

langan viðstöðutíma vatns, þ.e. sama vatnið er lengi á sama stað, þannig að áhrifa á 

lífríkið á jafnvel enn eftir að gæta.  
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Abstract 

Threespine sticklebacks are known for their great morphological plasticity, which is 

linked to considerable variety in ecological surroundings. It is of interest, in this respect, 

to study if and how stciklebacs have responded to a recent case of wildfires in Mýrar, 

Iceland. Sticklebacks were found to be at higher densities in affected lakes. Data on 

stomach contents only differed slightly between areas. Sticklebacks from affected areas 

ate from fewer food groups but the fullness of the stomach was greater on average. In 

earlier studies linked to the wildfire the two areas did not show much difference in 

physical and chemical factors. Apparently, the short-time effects were not great, but due 

to long retention time of the water in these watersheds, effects might remain to be seen.  
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Inngangur 

Hornsíli (Gasterosteus aculeatus) eru af ættbálki hornsíla (Gasterosteiformes) en fiskar í 

þeim ættbálki eiga það sameiginlegt að vera fremur smávaxnir og hafa gadda framan við 

bakugga sem þau reisa upp við áreiti (Frank, 1983). Þau eru þekkt fyrir mikla 

aðlögunarhæfni í búsvæðavali og hafa erlendar rannsóknir sýnt að fiskar sem lifa á 

ólíkum stöðum í sama vatni, hafa mismunandi útlitseinkenni sem orsakast af 

mismunandi fæðu á stöðunum. Slík einangrun til lengri tíma getur leitt til breytinga í 

erfðamengi fiskanna (Kraak ofl., 2001). Svipaðar rannsóknir hafa verið gerðar hér á 

landi, m.a. í Þingvallavatni og fleiri vötnum, þar sem borin hafa verið saman hornsíli af 

mismunandi búsvæðum, t.a.m af hraunbotni og leðjubotni. (Bjarni Kristófer Kristjánsson 

ofl., 2002; Sigurður S. Snorrason ofl., 2002). Í rannsókn sem fór fram í Hraunsfirði á 

Snæfellsnesi kom í ljós að hornsíli voru mjög fljót að aðlaga sig að breyttum aðstæðum. 

Þar hafði lón myndast árið 1987 og einangraðist þá stofn í ferskvatni sem hafði áður 

lifað í sjó. Tólf árum seinna var kominn fram nokkur munur í útliti milli einangraða 

stofnsins og síla í sjónum og þykir þetta benda til ákveðins sveigjanleika og hugsanlega 

aðlögunar fiskanna að breyttum aðstæðum (Bjarni Kristófer Kristjánsson ofl., 2002). Í 

Þingvallavatni hafa fundist a.m.k. tvö mismunandi afbrigði hornsíla, annars vegar síli 

sem lifa í tjarnarnálabreiðum á nokkru dýpi (7-20 m), og hinsvegar svokallað hraunsíli 

sem lifir þar sem hraun einkennir botninn og kalt lindarvatn streymir inn. Afbrigðin eru 

nokkuð frábrugðin í útliti. Hraunsílið hefur styttri ugga auk þess að vera nokkuð 

yfirmynnt. Sílið í tjarnarnálabreiðunum sýnir hinsvegar einkenni sem tengjast öflugri 

vörnum gegn afráni, er t.d. með stærri gadda. Sumar þessara útlitsbreytinga eru taldar til 

komnar vegna mismunandi aðlögunar að fæðu, þannig sé hraunsílið aðlagað því að taka 

fæðu af yfirborði botngrjótsins en sílið úr tjarnarnálarbreiðunum sé vanara að éta svifdýr 

sem eru innan um vatnagróðurinn sem og að taka fæðu af gróðrinum sjálfum (Sigurður 

S. Snorrason ofl., 2002). Stofnstærð hornsíla getur sveiflast mikið milli ára og má í því 

sambandi nefna hornsílastofna í Mývatni (Arnþór Garðarsson og Árni Einarsson, 1991). 

Fæðuatferli og fæða hornsíla 

Hornsíli nota sjónina við að ná sér í fæðu. Talið er að þau meti um hvaða bráð sé að 

ræða með því að skoða stærð hennar, lit og hreyfingar, þannig meta þau hvort bráðin sé 

þess virði að eltast við hana, m.t.t. hversu orkurík hún er, t.d. hafa rannsóknir sýnt að 

þegar hornsíli eru látin fá hóp af vatnaflóm (Cladocera) veiddu sílin fyrst þær flær sem 
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voru á einhvern hátt öðruvísi, og skáru sig þ.a.l. úr umhverfinu (Wootton, 1984). Helsta 

fæða hornsíla í ferskvatni eru smáar vatnaflær, rykmýslirfur og gyðlur dægurflugna en 

hornsíli sem lifa í ísöltu vatni gæða sér einnig á stærri vatnaflóm og burstaormum. 

Fæðuval hornsílanna virðist þó markast fyrst og fremst af því hvaða fæða er í boði 

hverju sinni (Bell og Foster, 1994) og segja má að þau éti nokkurn vegin það sem að 

kjafti kemur, þar á meðal egg og seiði tegundarinnar sjálfrar (Wootton og Smith, 2000).  

Fæðuatferli hornsíla breytist með árstíma. Bæði hafa þau mismikla þörf fyrir orku á 

mismunandi tímum árs og fæðuframboð breytist. Samkvæmt rannsóknum í Wales og 

annars staðar á Bretlandseyjum eru krabbadýr, og þá sérstaklega vatnaflær, ráðandi í 

fæðunni snemma sumars og aftur snemma hausts. Rykmýslirfur voru þá jafndreifðar í 

fæðu yfir árið en rykmýspúpur einungis seint að vori og snemma sumars. Magafyllin 

sveiflast einnig til á milli árstíða og er hlutfall hornsíla með tóman maga yfirleitt verið 

hæst yfir hásumarið (Wootton, 1984).  

Talið er að hornsíli innbyrði daglega fæðu sem nemur 2-10% líkamsþyngdar sinnar. 

Þetta getur þó farið upp í 16% hjá hrygnum rétt áður en þær hrygna (Wootton, 1984). 

Tilraunir sýna að skýr tengsl eru milli fæðuinntöku, líkamsþyngdar og frjósemi 

hornsílahrygna (1. mynd). Áhrifin á frjósemina orsakast líklega af betra líkamlegu 

ástandi hjá þeim hornsílum sem hafa næga fæðu (Wooton, 1994). Samkvæmt fyrri 

rannsóknum á fæðuatferli hornsíla hefur fjölbreyttara fæði aukna frjósemi í för með sér, 

auk þess sem hæfni fiskanna eykst við fjölbreyttari fæðu. Þegar sílin eru ekki bundin við 

eina fæðutegund eiga þau auðveldara með að aðlagast breyttum aðstæðum o.þ.l. 

breytingum í fæðuframboði (Wootton, 1984).  
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1. mynd: Áætluð tengsl fæðuinntöku (J / dag) og frjósemi hjá hrygnum. Með aukinni þyngd eykst 

fæðuinntakan sömuleiðis (Wooton, 1994). 

 

 

Sinubruninn á Mýrum 2006 

Að morgni 30. apríl 2006 kviknuðu miklir sinueldar á Mýrum. Vegna óvenjulegra 

veðurskilyrða breiddust eldarnir hratt út og á mjög skömmum tíma fór eldurinn yfir 75 

km
2 

 svæði. Tveir þættir orsökuðu þennan mikla hraða á eldinum; ekkert hafði rignt frá 

19. mars á svæðinu samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands og þá hafði verið 

þurr NA vindur í amk 12 daga áður en eldarnir kviknuðu þannig að gróður var orðinn 

mjög þurr (Borgþór Magnússon ofl., 2007). Þurrkurinn, auk mikilla vinda á meðan 

eldarnir loguðu áttu líklega stærstan hluta í hversu stórt svæði brann. Alls brunnu um 68 

km
2
, en 7 km

2
 var land sem ekki gat brunnið, mjög blautar mýrar og vötn. Bruninn er 

talinn vera sá stærsti sem skráður er hér á landi (Borgþór Magnússon ofl., 2007). Í 

kjölfar eldanna var ákveðið að setja af stað samstarfsverkefni nokkurra stofnana um 

rannsóknir á eldunum og áhrifum þeirra á lífríkið bæði á þurru landi og í vötnum. 

Náttúrufræðistofa Kópavogs tók að sér rannsóknir á vatnalíffræði svæðisins, þ.á.m. 

rannsóknir á eðlis- og efnaþáttum vatns og smádýralífi í vötnum. Innan þessara 

rannsókna voru einnig rannsóknir á hornsílum og hugsanlegum áhrifum sinubruna á þau. 

Slíkar rannsóknir hafa ekki verið gerðar áður hér á landi. 
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Fyrri rannsóknir á áhrifum bruna á lífríki vatna 

Hér á landi höfðu ekki verið gerðar rannsóknir á áhrifum sinubruna á lífríki vatna. 

Erlendar rannsóknir af þessu tagi hafa flestar verið gerðar í Bandaríkjunum og Kanada 

þar sem skógareldar eru mjög tíðir (Borgþór Magnússon ofl., 2007). Rannsóknir á 

áhrifum bruna á vatnalíf og vatnsgæði eru þá oft tengdar rannsóknum á áhrifum 

skógarhöggs á vatnasviðin (Carignan ofl., 2000; Patoine ofl., 2000; St-Onge og Magnan, 

2000).  

Áhrif sinubruna á vistkerfið geta verið tvennskonar, annars vegar skammtímaáhrif, 

sem koma þá t.d. fram sem skyndileg eitrunarárhrif í lífverum, og hins vegar 

langtímaáhrif sem koma fram sem breytingar á eðlisþáttum vatna, breyting í 

samsetningu lífríkis o.s.frv. (Dunham ofl. , 2003).  

Við sinubruna flytjast smá agnir með andrúmslofti og geta ýmis efni borist með 

þeim, út í vötn á svæðinu. Erfitt er þó að meta hversu mikil breyting verður af þessum 

völdum þar sem yfirleitt er lítið vitað um efnafræði vatna fyrir bruna. Þó er vitað að 

mismunandi efni fara með mismunandi leiðum út í vötnin. Þannig er talið að 

köfnunarefni (N) flytjist fyrst og fremst bundið gastegundum í reyk, en fosfór (P) flytjist 

aðallega með öskufoki. Flestar rannsóknir benda þó til þess að næringarefnaaukning 

gangi til baka á tiltölulega fáum vikum í flestum tilvikum. Þetta er þó háð því hversu 

langur viðstöðutími vatns í vötnunum er (Spencer ofl., 2003). Rannsókn sem gerð var á 

áhrifum öskufoks í kjölfar sinubruna á efnafræði vatna í suðvestur ríkjum Bandaríkjanna 

leiddi í ljós að við bruna jókst basavirkni í vatni auk þess sem styrkur natríums (Na), 

fosfórs (P) og kalíums (K) jókst (Earl og Blinn, 2003). Styrkur nituroxíðs (NO) og 

súlfats (SO4
2-

) hefur einnig allt að 60 faldast í vatni eftir skógarelda á svæðinu í kring 

(Carignan ofl., 2000).  

Rannsóknir á smádýralífi í vötnum í Kanada hafa leitt í ljós aukningu um 59% á 

hjóldýrum í vötnum af brunnu svæði miðað við óbrunnið svæði. Smávægilegar 

breytingar sáust í öðrum smádýrahópum en enginn munur var á svæðunum þremur árum 

eftir bruna. Magn vatnaflóa jókst aftur á móti tveimur árum eftir brunann en líklega 

útskýrist það vegna minnkaðs afráns á þau (Patoine ofl, 2000). Svipuð rannsókn sem 

einnig fór fram í Kanada sýndi fram á aukinn lífmassa rykmýslirfa í kjölfar sinubruna, 

eða allt að tvöföldun. Aukning rykmýslirfanna hélst í hendur við aukinn styrk fosfórs 

sem er algengt að aukist í kjölfar bruna við vötn. Ástæðan fyrir auknum lífmassa 

smádýra í vötnum þar var talinn vera aukning í næringarefnum (fosfórs o.fl.) í kjölfar 
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brunans (Scrimgeour ofl., 2001). Árið 1990 varð mikill skógareldur í Arizona. Eldurinn 

fór yfir 120 km
2
 lands og er hann þekktur sem einn mesti skógareldur seinni tíma. 

Þéttleiki smádýralífs í vötnum á svæðinu hrundi, þ.e. fór úr því að vera 5.000- 10.000 

dýr / m
2
 í það að engin dýr voru á svæðinu mánuði eftir brunann. Sýni sem tekin voru 

daginn eftir að brunanum lauk sýndu þó engin áhrif á þéttleikann (Rinne, 1996). Líklega 

hafa áhrif brunans verið til langtíma, þ.e. dýrin hafa ekki orðið fyrir bráðum 

eituráhrifum.  

Rannsóknir á áhrifum sinubruna á fiska hafa fyrst og fremst einskorðast við að skoða 

laxfiska og viðbrögð þeirra. Áhrifin eru misjöfn, allt frá því að hafa sama og engin áhrif 

á stofnstærð fiskanna til þess að fiskistofnar deyi út (Dunham ofl., 2003). Eftir bruna 

sem varð í Montana fannst nokkuð af dauðum fiskum, strandurriða (Oncorhynchus 

clarki lewisi), í vötnum á svæðinu fyrstu dagana eftir brunann. Ástæðan var talin vera 

áhrif hækkaðs hitastigs í vötnunum á meðan eldurinn fór yfir (Spencer ofl., 2003). Í 

brunanum sem varð í Arizona árið 1990 og minnst hefur verið á, drápust bæði bleikja 

(Salvelinus alpinus) og regnbogasilungur (Oncorhynchus mykiss) út á svæðinu strax eftir 

brunann. Líklegasta skýringin er talin vera að fiskarnir hafi orðið fyrir eitrun vegna ösku 

sem huldi stóran hluta vatnsyfirborðsins. Áhrifin á fiskana orsakast því af hversu mikill 

bruninn er, þ.e. hversu mikið efni brennur í kring o.þ.l. hversu mikið verður af ösku sem 

fýkur um (Rinne, 1996). Lítilsháttar aukning sást hjá sogkörpum (Catostomus 

sommersoni) í kjölfar bruna (Tonn ofl. , 2003). Eins og áður sagði eru áhrif sinubruna á 

fiskistofna mismunandi og virðist sérhæfing í búsvæðavali ráða mestu. Þannig þoli 

stofnar bleikju verr breytingar í umhverfinu, þ.m.t. sinubruna, heldur en aðrar tegundir 

laxfiska sem hafa ósérhæfðari búsvæði (Dunham ofl., 2003).  

 

Í ljós kom að ýmsir eðlis- og efnaþættir höfðu breyst töluvert í vötnum í kjölfar 

brunans á Mýrum 2006. Bæði rafleiðni og þó sérstaklega basavirkni var hærri í vötnum á 

brunnu svæði heldur en á óbrunnu auk þess sem styrkur kalsíums, kalíums, magnesíums 

og natríums var hærri (Hilmar J. Malmquist ofl. , 2007). Þetta er í samræmi við erlendar 

rannsóknir (Earl og Blinn, 2003). Hvað hornsílin varðaði kom í ljós að mun meira 

veiddist í vötnum á brunasvæðum en í vötnum utan þeirra. (Haraldur R. Ingvason ofl. , 

2007). Vera má að finna megi vísbendingar sem skýri meiri þéttleika hornsíla á brunnu 

svæðunum í fæðu þeirra.  
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Í ljósi framangreindra rannsókna þótti áhugavert að athuga hvort og þá hvaða áhrif 

sinubruninn hefði haft á hornsíli í vötnunum á svæðinu. Hornsíli eru fljót að aðlagast 

breytingum í umhverfinu og því má ætla að þau geti brugðist fljótt við breytingunum 

sem kunna að verða í kjölfar sinubruna. Rannsóknin miðaðist því að því að athuga hvort 

munur væri á fæðuvali og magafylli hornsíla af svæðunum tveimur og í hverju munurinn 

lægi. 

Aðferðir  

Rannsóknarsvæðið 

Á Mýrum einkennist landið af grónu votlendi, þ.e. blautir flóar og mýrlendi auk þess 

sem mikið af vötnum og tjörnum finnast á svæðinu. Vötnin eru flest mjög grunn þannig 

að vindur hefur mikil áhrif á t.d. rýni í vötnunum (Hilmar J. Malmquist ofl., 2007). Til 

rannsókna voru valin þrjú vötn Steinatjörn, Skíðsvatn og Sauravatn, af brunnu svæði og 

önnur þrjú, Brókarvatn, Fúsavatn og Hólsvatn, af óbrunnu svæði (2. mynd). Öll vötnin 

eru grunn (meðaldýpi um 1 m) og frekar lítil (Skíðsvatn er minnst, 0,22 km
2
, en 

Hólsvatn stærst, 1,4 km
2
) (Hilmar J. Malmquist ofl., 2007). Að þessu leyti eru vötnin 

mjög lík og má ætla að margir umhverfisþættir séu svipaðir.  
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2. mynd: Yfirlitsmynd af rannsóknarsvæðinu. Steinatjörn, Skíðsvatn og Sauravatn voru á brunnu svæði, en 

Hólsvatn, Fúsavatn og Brókarvatn voru á óbrunnu svæði.  Kort fengið af : 

www.nat.is/images2/kort_myrar_vesturland230.gif 

 

Hornsílin sem notuð voru í rannsóknina voru veidd árið 2006 yfir þriggja mánaða 

tímabil, 20.-22. júní, 19.-21. júlí og 21.-23. ágúst. Hornsílin voru veidd í vírnetsgildrur á 

sama tíma og sýni voru tekin til rannsókna á smádýralífi. Gildrurnar eru, 53.3 sm langar, 

á hvorum enda eru trektlaga op, 2,7 sm í þvermál hvort um sig. Vírnetsgildrurnar 

(möskvastærð 3,18 mm) voru lagðar nálægt trektargildrum (sem krabbadýr voru veidd 

í), þrjár saman, með um 2-3 metra á milli Gildrurnar lágu úti yfir nótt (16-18 klst) og 

voru hornsílin síðan geymd í 80% etanóli. Ef hornsílin voru fleiri en nokkur hundruð 

voru valin 150 -200 síli af handahófi. Á rannsóknarstofu voru sílin lengdarmæld með 

skífumáli (klauflengd, nákvæmni að 1 mm) og vigtuð með GF- 200 vog (nákvæmni að 

0,01g). Einnig voru magi, görn og lifur fjarlægð og þau vigtuð. Upplýsingar úr þessum 

rannsóknum lágu fyrir þegar þessi hluti rannsóknarinnar hófst og er m.a. stuðst við þær 

hér (Gutiérrez, 2007; Haraldur R. Ingvason ofl., 2007), auk óbirtra gagna úr gagnagrunni 

Náttúrufræðistofu Kópavogs.  

Í þessari rannsókn var magainnihaldið og magafylli skoðuð. Teknir voru alls 90 

magar úr hverju vatni, 30 fyrir hvern mánuð sem var skoðaður. Maginn var opnaður 

undir víðsjá, magafylli var metin og sett á eftirfarandi skala; 0 ef magi var tómur, 1 ef 

eitthvað var í maga, 2 ef hann var hálfur, 3 ef hann var fullur og 4 ef hann var alveg 

þaninn af fæðu. Því næst var magainnihaldið greint og flokkað til hópa. Reynt var að 
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greina til tegunda eins og hægt var en það reyndist einungis mögulegt með vatnabobba 

(Radix balthica). Helstu dýrahópar sem fundust voru rykmýslirfur, rykmýspúpur og 

krabbadýr, auk vatnabobbanna. Krabbadýrin voru greind niður í vatnaflær og árfætlur.  

 

Tölfræðiúrvinnsla 

Töflureiknirinn Excel 2008 var notaður til að setja niðurstöðurnar upp í töflur, en einnig 

til að gera einföld tölfræðipróf. Breytingar á magafylli yfir sumarið voru prófaðar með 

G- prófi en munur á mismunandi fæðhópum á milli mánaða var prófaður með 

fervikagreiningu. Öll gröf voru unnin í Excel.  

Niðurstöður 

Fjöldi hornsíla sem veiddust var misjafn á milli vatna (1. tafla). Ekki var hægt að nota 

hornsíli úr Hólsvatni og Fúsavatni þar sem of fá síli veiddust í þeim og þau sem veiddust 

voru of lítil til þess að hægt væri að greina magainnihald. Mesta veiðin var í Skíðsvatni í 

júní, eða 948 stk.  

1. tafla: Fjöldi hornsíla sem veidd voru í vötnunum sex.  

Brunnið svæði Óbrunnið svæði 

 Sauravatn Skíðsvatn Steinatjörn Brókarvatn Fúsavatn Hólsvatn 

 Veitt Varðveitt Veitt Varðveitt Veitt Varðveitt Veitt Varðveitt Veitt Varðveitt Veitt Varðveitt 

Júní 267 267 948 200 442 200 50 50 10 10 1 0 

Júlí 179 179 521 200 490 200 125 125 1 0 3 0 

Ágúst 208 208 570 200 228 228 86 86 4 4 126 126 
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Stærðardreifing fiskanna 

Meðallengd- og þyngd sílanna var nokkuð mismunandi á milli vatna og á milli mánaða 

(2. tafla).   

 

2. tafla: Meðalþyngd og meðallengd hornsíla af brunnu og óbrunnu svæði.  

Brunnið Óbrunnið 

 Sauravatn Skíðsvatn Steinatjörn Brókarvatn Fúsavatn Hólsvatn 

 

Meðal-

þyngd 

(g) 

Meðal

-lengd 

(mm) 

Meðal-

þyngd 

(g) 

Meðal-

lengd 

(mm) 

Meðal-

þyngd 

(g) 

Meðal-

lengd 

(mm) 

Meðal-

þyngd 

(g) 

Meðal-

lengd 

(mm) 

Meðal-

þyngd 

(g) 

Meðal-

lengd 

(mm) 

Meðal-

þyngd 

(g) 

Meðal-

lengd 

(mm) 

Júní 0,98 40,30 0,27 26,46 0,66 36,22 0,67 36,04 0,60 36,56 - - 

Júlí 0,61 35,78 0,55 34,83 0,40 16,37 0,70 37,5 - - - - 

Ágúst 0,76 37,10 0,65 36,97 0,66 36,88 0,86 39,99 0,09 18,33 0,14 20,62 

 

Í Steinatjörn breyttist meðallengd og meðalþyngd lítið yfir allt tímabilið. Meðalþyngdin 

fylgdi sama ferli í öllum vötnunum. Meðallengd á brunnu svæði var 33,61 mm en á 

óbrunnu 33,14 mm. Meðalþyngd á brunnu svæði var 0,54 g, en á óbrunnu svæði var hún 

0,57 g. 

Hornsílin í Sauravatni lengdust þegar leið á sumarið en voru flest á bilinu 25- 45 

mm á lengd (3. mynd).  
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3. mynd: Lengdardreifing síla úr Sauravatni a) sýnir síli sem veidd voru í júní, b) síli frá júlí og c) síli frá 

ágúst. 

 

Hornsílin úr Skíðsvatni lengdust þegar leið á sumarið en langflest sílin í júní voru 

undir 30 mm (4.mynd). 

 

4. mynd: Lengdardreifing síla úr Skíðsvatni, a) sýnir síli sem veidd voru í júní, b) síli frá júlí og c) síli frá 

ágúst. 

Hornsíli úr Steinatjörn voru tiltölulega jafn löng eftir því sem leið á sumarið. 

Dreifingin var þó mest í júní og ágúst, en fá síli skáru sig úr hópnum (5. mynd).  
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5. mynd: Lengdardreifing síla úr Steinatjörn, a) sýnir síli sem veidd voru í júní, b) síli frá júlí og c) síli frá 

ágúst. 

 

Lengdardreifing hornsíla var mun meiri í Brókarvatni heldur en hjá hornsílum af brunnu 

svæði. Greinileg skipting hópsins sést í ágúst þar sem fá síli skipast í miðju hópana (6. 

mynd). 

 

6. mynd: Lengdardreifing síla úr Brókarvatni, a) sýnir síli sem veidd voru í júní, b) síli frá júlí og c) síli frá 

ágúst. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

Fj
ö

ld
i e

in
st

ak
lin

ga

Lengd í mm

júní

júlí

ágúst

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Fj
ö

ld
i e

in
st

ak
lin

ga

Lengd í mm

júní

júlí

ágúst



17 

 

Magafylli 

Á brunnu svæði var 56% fiskanna með einhverjar fæðuleifar í maganum. 

Í Sauravatni jókst magafyllin eftir því sem leið á sumarið. Í júní voru flestir magarnir 

tómir, eða 19 af 30 og 13 af 30 í júlí og ágúst. Mesta magafyllin var í ágúst en þá jókst 

hlutfall þeirra sem höfðu eitthvað í maganum (7. mynd). Breytingin reyndist ekki 

marktæk á milli mánaða (G = 7,7018 , df = 3 og p = 0,1031). 

 

7. mynd Magafylli hornsíla í Sauravatni.  

 

Í Skíðsvatni minnkaði magafyllin yfir sumarið, þ.e. hlutfall þeirra sem höfðu tóma maga 

jókst eftir því sem leið á sumarið, 3 magar af 30 í júní, 11 af 30 í júlí og 16 af 30 í ágúst 

(8. mynd). Minnkunin á magafylli reyndist marktæk á milli mánaða (G = 18,0112 , df = 

3 og p = 0,0012). 
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8.mynd: Magafylli hornsíla í Skíðsvatni.  

 

Magafylli hornsílanna í Steinatjörn var mjög lítil miðað við hin vötnin af brunna 

svæðinu, en aldrei kom fram hornsíli með magafylli sem féll í 4. flokk. Magafyllin var 

minnst í ágúst en þá voru magarnir aldrei meira en hálffullir af fæðu. Í ágúst voru 18 

magar af 30 tómir, en 13 magar af 30 í júlí og 12 í júní (9. mynd).Minnkunin á magafylli 

reyndist marktæk á milli mánaða (G = 22,122 , df = 4 og p = 0,0002). 

 

 

9. mynd: Magafylli hornsíla í Steinatjörn. 
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Á óbrunnu svæði var 70% fiskanna með einhverjar fæðuleifar í maganum, en magafylli 

hornsíla af óbrunnu svæði var einungis hægt að skoða úr Brókarvatni. Magafyllin var 

mjög lítil í júní en jókst yfir sumarið. Í júní voru 19 magar af 30 tómir, í júlí voru 7 

magar tómir og í ágúst voru 2 magar tómir. Magafyllin í júní var lítil, rétt undir 

meðallagi í júlí og nokkuð jafndreifð í ágúst (10. mynd). Aukningin á magafylli reyndist 

vera marktæk á milli mánaða (G = 42,7885 , df = 3 og p > 0,001)  

 

10. mynd: Magafylli hornsíla úr Brókarvatni.  

 

Marktækur munur var á því hversu magafyllin var meiri á brunnu svæði en á 

óbrunnu í öllum mánuðum. Fyrir júní; G= 6,818, df = 1, p =0,009, fyrir júlí; G=8,753,  

df =1, p = 0,003 og fyrir ágúst; G= 22,939, df = 1, p < 0,001. 

 

Magainnihald á brunnu svæði 

Magainnihald hornsíla úr Sauravatni var nokkuð einsleitt, en júní skar sig þó úr hvað 

varðar samsetninguna. Þar komu fram árfætlur (Copepoda) og rykmýspúpur 

(Chironomidae). Í júlí og ágúst voru rykmýslirfur (Chironomidae), vatnaflær 

(Cladocera) og vatnabobbar (Radix balthica) einu fæðuhóparnir sem komu fram og ekki 

var teljandi munur á hlutföllunum á milli mánaða. Vatnaflær voru langstærsti hluti 

fæðunnar alla mánuðina, 59% í júní, 78% í júlí og 84% í ágúst. Hlutfall rykmýslirfa var 
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svipað alla mánuðina, en rykmýspúpur og árfætlur komu einungis fram í júní. 

Vatnabobbar komu fram í júní, þá 5% fæðunnar, hlutfallið jókst svo í júlí og varð 15% 

en í ágúst fór hlutfallið niður í 9 % (11. mynd). Gerð var fervikagreining á breytingum á 

milli mánaða hjá vatnaflóm og vatnabobbum. Í hvorugum fæðuhópnum reyndist 

breytingin marktæk, vatnabobbar (F=0,612, df=2 og p=0,556) og vatnaflær (F= 1,855, 

df=2 og p=0,176). 

 

 

11. mynd: Magainnihald hornsíla úr Sauravatni sem veidd voru í júní, júlí og ágúst. Hér eru einungis teknir þeir magar 

sem eitthvað var í, þ.e. 11 magar í júní, 17 í júlí og 17 í ágúst.  

 

Magainnihald hornsílanna úr Skíðsvatni breyttist örlítið á milli mánaða. 

Fæðuhópunum fækkaði eftir því sem leið á sumarið. Stærsti hlutinn alla þrjá mánuðina 

voru vatnaflær, 69% bæði í júní og júlí og 73% í ágúst. Í júní komu fram rykmýspúpur, 

árfætlur og skelkrebbi (Ostracoda), hver hópur um 5-6%. Í öllum mánuðum komu fram 

vatnabobbar, en hlutfallið jókst eftir því sem leið á sumarið, 9% í júní, 13% í júlí og 22% 

í ágúst (12. mynd). Gert var tölfræðipróf á aukningu vatnabobba í fæðu hornsílanna og 

reyndist hún ekki marktæk, (df= 2, F= 2,047 og p= 0,150).  
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12.mynd: Magainnihald hornsíla úr Skíðsvatni, í júní, júlí og ágúst. Einungis voru teknir með þeir magar sem eitthvað 

var í , þ.e. 27 magar í júní, í júlí 19 og 14 í ágúst.  

 

Magainnihald hornsílanna í Steinatjörn breyttist á milli mánaða. Hlutur vatnaflóa var 

mjög lítill í júní, eða 4%, en í júlí fór hlutfallið upp í 74% en 68% í ágúst. Steinatjörn var 

eina vatnið þar sem þráðormar (Nematoda) og ánar (Oligochaeta) komu fram í fæðu. 

Þráðormar komu einungis fram í júní, þá sem 29% fæðunnar. Litlar breytingar voru á 

milli mánaða á hlutfalli ána en þeir voru 19% fæðunnar í júní, 15% í júlí og 18% í ágúst. 

Vatnabobbar komu fram í öllum mánuðum en voru ávallt undir 10%. Rykmýslirfur 

komu fram í öllum mánuðum, 14% í júní, en hlutfallið var töluvert minna í júlí og ágúst, 

undir 5% í báðum tilfellum (13. mynd). Gerð voru tölfræðipróf á muninum á vatnaflóm, 

rykmýslirfum og skelkrebbum á milli mánaða. Marktækur munur reyndist einungis vera 

hjá vatnaflóm á milli mánaða (df=2, F=5,394 og p= 0,001).  
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13. mynd: Magainnihald hornsíla úr Steinatjörn sem veidd voru í júní, júlí og ágúst. Einungis voru teknir með þeir 

magar sem eitthvað var í, þ.e. 18 í júní, 17  í júlí og 12 í ágúst.  

 

Magainnihald á óbrunnu svæði 

Magainnihald hornsílanna í Brókarvatni var einsleitara en í vötnum af brunnu svæði. 

Einungis tveir hópar komu fram í júní og ágúst, rykmýslirfur og vatnaflær, og voru 

hlutföllin svipuð. Vatnaflær voru 65% í júní og 59% í ágúst, en rykmýslirfur voru 35% í 

júní og 41% í ágúst. Í júlí komu einnig fram rykmýspúpur 14% og skelkrebbi 5%, þá 

voru vatnaflær 38% og rykmýslirfur 43% (14. mynd). Munurinn á vatnaflóm, á milli 

mánaða var marktækur (F= 10,004, df= 2 og p<0,001) en munurinn á rykmýslirfum var 

á mörkum þess að vera marktækur (F=3,075, df= 2  og p=0,06). 
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14. mynd: Magainnihald hornsíla úr Brókarvatni í júní, júlí og ágúst. Einungis voru teknir þeir magar með sem 

eitthvað var í. Í júní voru þeir 11, 24 í júlí og 28 í ágúst.  

 

Gögnunum af hvoru svæði, brunnu og óbrunnu var slegið saman til að gera samanburð 

hlutföllum mismunandi fæðuflokka. Hlutfall vatnaflóa var á báðum svæðum var hátt, þó 

hærra á brunna svæðinu, eða 82%, en 76% á óbrunna svæðinu. Munurinn var 

tölfræðilega marktækur (G= 103,687 , df = 1, p< 0,001). Munur var á hlutfalli 

rykmýslirfa á milli svæða en á óbrunnu svæði voru þær 20% fæðunnar en 2% á brunna 

svæðinu og var munurinn tölfræðilega marktækur (G= 724,791, df=1, p < 0,001). 

Vatnabobbar fundust einungis á brunna svæðinu, voru þar 5% en aðrir flokkar voru 

minni á báðum svæðum (15. mynd).  
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15. mynd: Samanburður á fæðuvali hornsílanna á milli svæða. Einungis voru teknir með magar sem eitthvað var í. Á 

brunnu svæði voru þeir 152 en á óbrunnu svæði voru þeir 63.  

 

 

Smádýralíf 

Þéttleiki vatnaflóa var mældur með trektargildrum og voru þær einungis ein í hverju 

vatni þannig að ekki er hægt að reikna út meðalþéttleika. Þéttleikinn var mestur í 

Brókarvatni, í júní, eða 20.999 dýr/m
2
, en minnkaði þegar leið á sumarið. Í vötnunum af 

brunnu svæði varð þéttleikinn aldrei meiri en 2.490 dýr/m
2
. Í Skíðsvatni var þéttleikinn 

alltaf um 2.200 dýr/m
2
, en í Sauravatni og Steinatjörn var þéttleikinn minnstur í júní, 

jókst svo aftur í júlí og var í um 1.000 dýr/m
2
 í ágúst í báðum vötnum (16. mynd). 
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16. mynd: Þéttleiki vatnaflóa í trektrargildrum á setbotni í vötnum á brunnu svæði (Sauravatni, Skíðsvatni og 

Steinatjörn) og óbrunnu svæði (Brókarvatni). Óbirt gögn úr gagnagrunni Náttúrufræðistofu Kópavogs. 

 

Þéttleiki vatnabobba af fjörugrjóti var mestur í júlí í öllum vötnum en langmestur í 

Steinatjörn (1.518 dýr/m
2
). Aðrar talningar gáfu mest 144 dýr/m

2
 ( júlí í Brókarvatni) 

(sjá 17. mynd).   

 
17. mynd: Hlutfallslegur þéttleiki vatnabobba af fjörugrjóti (meðaltal 10 steina) úr vötnum af brunnu svæði 

(Sauravatn, Skíðsvatn og Steinatjörn) og af óbrunnu svæði (Brókarvatn). Óbirt gögn úr gagnagrunni Náttúrufræðistofi 

Kópavogs. 

Þéttleiki rykmýslirfa af fjörugrjóti jókst þegar leið á sumarið í Steinatjörn og var 

mestur í ágúst (6.437 dýr/m
2
). Munurinn var ekki allsstaðar mikill en var þó mestur í 
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ágúst í öllum vötnum. Í Sauravatni og Skíðsvatni var þéttleikinn minnstur í júlí (1.070 

dýr/m
2  

í Sauravatni og 326 dýr/m
2
 í Skíðsvatni) (18. mynd). 

 

 

18 mynd: Hlutfallslegur þéttleiki rykmýslirfa af fjörugrjóti (meðaltal 10 steina) úr vötnum af brunnu svæði (Sauravatn, 

Skíðsvatn og Steinatjörn) og af óbrunnu svæði (Brókarvatn). Óbirt gögn úr gagnagrunni Náttúrufræðistofi Kópavogs. 

 

Þéttleiki rykmýspúpa á fjörugrjóti var langmestur í Brókarvatni (130 dýr/m
2
) en engar 

fundust í ágúst. Almennt var þéttleikinn minni en 40 dýr/m
2
. Í Steinatjörn fundust engar 

rykmýspúpur í júní (19. mynd). 
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19. mynd: Hlutfallslegur þéttleiki rykmýspúpa í Steinatjörn af fjörugrjóti (meðaltal 10 steina). Óbirt gögn úr 

gagnagrunni Náttúrufræðistofu Kópavogs. 

 

Einungis voru tekin sýni vegna þráðorma og ána í júní svo ekki var hægt að sjá 

ferilinn yfir sumarið í þéttleika þeirra. Ánar fundust einungis í vötnum af brunnu svæði 

og voru um 1.000 dýr/ m
2
 í öllum vötnunum. Þráðormar fundust í Sauravatni og voru þar 

716 dýr/ m
2 

og í Steinatjörn þar sem voru 57 dýr/ m
2
.  

Umræður 

Í upphafi var farið af stað með nokkrar spurningar sem svara átti í þessari rannsókn, þ.e. 

hvort fæðuval væri mismunandi á milli brunnins og óbrunnins svæðis, hvort magafylli 

sílanna af svæðunum væri misjöfn og í hverju munurinn lægi á milli ef munur kæmi 

fram. Eins og búast mátti við var töluverður breytileiki í tíma og milli vatna, þó ekki 

marktækur í öllum tilvikum; í mæliþáttum, þ.e. í þéttleika, stærð, magafylli eða 

magainnihaldi hornsíla. Þessi breytileiki  Sumt af þessum breytileika virtist tengjast því 

hvort um var að ræða hornsíli úr vötnum af brunnu eða óbrunnu svæði. Munurinn í stærð 

fiskanna var ekki teljanlegur, en magafylli og fæðuval var að nokkru leyti ólíkt. 

Magafyllin var nokkuð meiri á óbrunnu svæði en á brunnu og helsti munurinn í fæðuvali 

fiskanna lá í fjölbreyttari fæðu fiska af brunnu svæði og mismunandi hlutfalla 

sameiginlegra fæðuhópa. Hornsíli af óbrunnu svæði virtust frekar velja rykmýslirfur 

heldur en þau af brunnu svæði, 2% fæðu fiska af brunnu svæði en 20% fiska af óbrunnu. 
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Vatnaflær voru stærsti hluti fæðunnar á báðum svæðum en þó voru þær algengari fæða á 

brunnu svæði (82% fæðunnar á móti 76%). Munurinn á báðum fæðutegundum á milli 

svæða var tölfræðilega marktækur (p<0,001 fyrir bæði vatnaflær og rykmýslirfur).  

Stærsti munurinn á milli svæðanna tveggja var hversu miklu fleiri hornsíli veiddust á 

brunnu svæði en óbrunnu. Erfitt er að segja til um ástæður þessa mikla mismunar í 

þéttleika hornsílanna á milli svæða en mögulegt er að hér sé um áhrif 

stofnstærðarsveiflna á milli ára að ræða, en slíkar sveiflur eru vel t.d. þekktar hjá 

hornsílum í Mývatni (Arnþór Garðarsson og Árni Einarsson, 1991). Einnig getur 

staðsetning gildra spilað inn í þar sem hornsíli geta verið staðbundin (Hilmar J. 

Malmquist ofl., 2006) og mögulegt er að gildrurnar hafi verið á svæðum þar sem hornsíli 

eru venjulega ekki á óbrunna svæðinu.  

Stærðardreifing fiskanna var mjög svipuð hvort sem var á brunnu eða óbrunnu 

svæði. Munur á meðallengd var innan við 0,5 mm og á meðalþyngd munaði minna en 

0,05 g. Í Sauravatni minnkaði bæði meðalþyngd og meðallengd fiskanna á milli júní og 

júlí, vegna nýliðunnar, en á milli júlí og ágúst jókst hún aftur. Í Skíðsvatni og 

Brókarvatni jókst bæði meðallengd og –þyngd eftir því sem leið á sumarið. Þessi hliðrun 

þyngdar- og lengdaraukningar gæti orsakast af mismunandi tíma hrygningar í stofnum á 

milli svæðanna. Í Sauravatni er líklegt að hrygningin hafi farið seinna af stað heldur en í 

Skíðsvatni og Brókarvatni. Lengdardreifingin í Brókarvatni sýndi greinilega nýliðun, en 

það sést sérstaklega vel í ágúst.  

Breyting á magafylli yfir sumarið var nokkuð misjöfn á milli vatnanna, hún jókst 

lítillega, þó ekki marktækt, í Sauravatni eftir því sem leið á sumarið, en minnkaði 

marktækt í Skíðsvatni og Steinatjörn. Steinatjörn skar sig líka úr hópnum þar sem 

magafyllin í því vatni var mjög lítil miðað við hin vötnin. Í Brókarvatni jókst magafyllin 

yfir sumarið og í ágúst voru einungis tvö hornsíli af þrjátíu með tóma maga þar. Eins og 

greint var frá í inngangi hafa rannsóknir sýnt fram á að magafylli er yfirleitt mest 

snemma vors og svo snemma hausts. Þessi munur í magafylli, og þ.a.l. orku sem innbyrt 

er, liggur líklega í því að meðan sílin hrygna að vori innbyrða þau minni fæðu,vegna 

þess að mikill tími fer í mökun, hrygningu umönnun eggja.  Síðsumars tekur við 

undirbúningur fyrir komandi vetur og hrygningu næsta vors og þá ætti fæðuöflun að vera 

í hámarki (Wootton, 1984). Magafylli hornsílanna úr Brókarvatni samræmist þessu 

mynstri þar sem þar varð marktæk aukning í magafylli, en ekki í vötnunum af brunna 

svæðinu. Munurinn á magafylli á milli svæðanna tveggja var einnig tölfræðilega 
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marktækur þegar hver mánuður fyrir sig var skoðaður (p=0,009 í júní, p=0,003 í júlí og 

p<0,001 í ágúst). Þessi gögn benda því til þess að hugsanlega hafi bruninn hafi haft 

einhver áhrif á magafyllina. Orsakasamhengið er þó algerlega óljóst. 

Hornsíli á brunnu svæði átu úr fleiri fæðuhópum en hornsíli á óbrunnu svæði. Alls 

komu fram átta hópar fram á brunnu svæði, en einungis fjórir á óbrunnu. Vatnaflær voru 

stór hluti á bæði brunnu og óbrunnu svæði. Rykmýslirfur og rykmýspúpur voru mun 

stærri hluti á óbrunnu svæði en þær fundust þó í mögum frá brunna svæðinu. Eins og 

kom fram í inngangi byggja hornsíli veiði sína á því að sjá bráðina og mögulega gæti 

verið að erfiðara hafi verið að greina rykmýslirfur í vötnum á brunnu svæði vegna minna 

rýnis í vötnunum. Vatnabobbar fundust bara í mögum hornsíla af brunnu svæði og þó 

svo þéttleiki þeirra hefði verið hlutfallslega mestur í Steinatjörn í rannsókn á smádýralífi 

(Haraldur R. Ingvason ofl., 2007), endurspeglaðist það ekki í fæðuvali hornsílanna. 

Þéttleiki vatnabobba á fjörugrjóti var alltaf mestur í júlí, sem stafar af því að þá klekst ný 

kynslóð úr eggjum. Þetta kom þó ekki fram í auknu hlutfalli vatnabobba í fæðu 

hornsílanna í neinu vatni. Vatnaflær voru eins og áður sagði, stór hluti fæðunnar á 

báðum svæðum. Niðurstöður smádýrarannsókna sýndu tilhneigingu heildarþéttleika 

vatnaflóa til þess að vera meiri á óbrunnu svæði en brunnu. Hlutfall vatnaflóa í fæðu var 

þó marktækt hærra á brunna svæðinu. Samkvæmt erlendum rannsóknum er hlutfall 

vatnaflóa af fæðu yfirleitt minnst yfir hásumarið (Wootton, 1984) og kom það greinilega 

fram í Brókarvatni og munurinn á milli mánaðanna var marktækur (p<0,001). Hlutfallið 

á brunnu svæði jókst þó yfirleitt örlítið þegar leið á sumarið. Rannsóknir hafa sýnt að 

hornsíli sækja mikið í vatnaflær og eru þær oft aðalfæða þeirra, (Wootton, 1984; 

Sigurður S. Snorrason ofl., 2002) og getur verið að þar sem vatnaflær eru á annað borð 

til staðar hundsi hornsílin nánast aðra fæðu. Þegar framboð á vatnaflóm er skoðað er það 

langmest í júní í Brókarvatni (þéttleiki um 21.000 dýr/m
2
).  

Steinatjörn skar sig nokkuð úr vötnunum af brunna svæðinu þar sem magafyllin þar 

var mjög lítil auk þess sem mikið af þráðormum og ánum fundust í fæðunni, þó 

sérstaklega í júní þegar þeir voru tæplega helmingur fæðunnar. Þegar horft er til 

fæðuframboðs sést að ánar og þráðormar finnast í öllum vötnunum, í misjöfnum mæli 

þó. Báðir hóparnir eru stærstir í Sauravatni en hvorugur kom fram í fæðuvali hornsílanna 

þar. Í Steinatjörn var þéttleikinn frekar lítill af þráðormum (57 dýr/m
2
) en samt er það 

eina vatnið þar sem þeir koma fram í fæðu. Það bendir til þess að hornsílin séu frekar að 

velja þráðormana vegna skorts á einhverri annarri fæðu frekar en mikils þéttleika þeirra. 
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Bent skal á að flestir þráðormar eru það litlir að öruggt má telja að hluti þeirra fari í 

gegnum sigtið sem notað er þegar sýnin eru tekin. Því gæti verið að þéttleiki þráðorma 

sé mun eða miklu meiri en þessar niðurstöður gefa til kynna. Þéttleiki vatnaflóa, rykmýs 

og vatnabobba er ávallt minnstur í júní og því má gera ráð fyrir að hornsílin leiti á önnur 

mið í fæðuvali sínu þegar stærstu hóparnir eru í lágmarki. 

Smádýralíf var nokkuð svipað á svæðunum tveimur. Steinatjörn (af brunnu svæði)  

og Brókarvatn (af óbrunnu svæði) skera sig úr hvað varðar þéttleikann þar sem hann var 

oftast mestur í þessum tveimur vötnum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á lífríki 

Rauðavatns eykst þéttleiki rykmýslirfa jafnt og þétt yfir sumarið, frá júní til september, 

og endar þéttleikinn í um 22.000 dýr/m
2 

, úr 660 dýr/m
2  

(Hilmar J. Malmquist ofl., 

2006). Þéttleiki rykmýslirfa var minnstur í júlí en jókst aftur í ágúst. Mögulega hefði sést 

svipaður ferill ef sýni hefðu einnig verið tekin í september, en sami ferillinn sést í öllum 

vötnunum hvað varðar hlutfallslegan þéttleika rykmýslirfanna.  

 

Áhrif sinubrunans á hornsílin virðast ekki vera mikil til styttri tíma litið, en áhrifanna 

gæti gætt þegar lengra líður frá. Í ljósi þess að viðstöðutími vatns er mjög langur í 

vötnunum má því gera ráð fyrir að áhrif á eðlis- og efnaþætti eigi enn eftir að koma fram 

og sömu sögu má segja um áhrif á smádýralíf og þar af leiðandi áhrif á hornsílin.  
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