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Ágrip 

Víða á Íslandi hefur ýmsum aðferðum verið beitt til að græða upp land og bæta virkni vistkerfa. Við mat 

á gildi uppgræðsluaðgerða hefur verið horft til fjölda eiginleika vistkerfa, þar á meðal þróunar 

gróðursamfélaga eða kolefnisbindingar. Undanfarin ár hefur nauðsyn þess að taka tillit til samfélaga 

jarðvegslífvera fyrir skilning okkar á virkni vistkerfa orðið augljósari, ekki síst samspili þeirra við 

samfélög ofanjarðar.  Lítið er þó vitað um þróun samfélaga jarðvegsdýra eftir uppgræðslu. Til að meta 

gildi uppgræðslumeðferða á samfélög stökkmors og mítla, voru jarðvegssýni tekin úr reitum með 

mismunandi uppgræðslumeðferðum; grassáning, lúpínusáning, birki- og víðieyjar ásamt viðmiðsreitum 

sem hlutu enga meðferð. Jafnframt var athugað hvort vatnsheldni jarðvegs gæti útskýrt mun á fjöldi dýra 

milli meðferða. Til að leggja mat á samfélög smáfánnunnar við mismunandi framvindustig einstakra 

plöntutegunda, voru sýni tekin hjá sjálfsánum plöntum af mismunandi þéttleika meðfram birkieyjunum. 

Eftir 20 ára uppgræðslu einkenndust samfélög smáfánunnar hjá öllum meðferðum af fleiri dýrum, hærri 

tegundaauðgi og samfélagsfjölbreytni stökkmors en í óuppgræddu landi. Töluverður munur var á fjölda 

dýra, samfélagsfjölbreytni og sambærileika samfélaga milli meðferða. Flest dýr og flestar 

stökkmorstegundir fundust í lúpínureitum, en í víðieyjum mátti finna mesta samfélagsfjölbreytni 

stökkmors. Plöntutegundir voru misfljótar að mynda breiðari vist fyrir smádýr en í óuppgræddu landi, 

en víðirinn skar sig úr með mestan fjölda og tegundauðgi stökkmors þegar á fyrsta stigi framvindunnar. 

Fjöldi mítlahópa var mestur eftir 20 ára uppgræðslu, en engir ránmítlar fundust á fyrstu 

framvindustigum. Niðurstöður gefa til kynna að samfélagsgerð smáfánunnar og virkniseiginleikar 

stökkmors geti veitt töluverða innsýn í umhverfisaðstæður jarðvegsvista við mismunandi 

yfirborðsgerðir.    

 

Lykilorð: Stökkmor, mítlar, framvinda, Geitasandur, uppgræðsla, jarðvegsdýr, jarðvegsvistfræði, 

samfélagsvistfræði, smáfána, Landbót.  
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1. Inngangur 

Jarðvegurinn er eitt fjölbreyttasta búsvæði jarðar. Þó að þekking manna á jarðvegslífi sé mun minni en 

á lífríki ofanjarðar (Nielsen o.fl., 2010), hefur orðið hröð þróun á þessu sviði síðustu áratugi og 

jarðvegsfánan orðin viðurkennd sem lykilþáttur í virkni vistkerfa (Hooper o.fl., 2000; Kardol og Wardle, 

2010; van der Putten, Vet, Harvey og Wäckers, 2001; Bardgett og Wardle, 2010). Vistkerfisferlar, eins 

og niðurbrot lífrænna efna og umsetning næringarefna eru að miklu leyti undir stjórn jarðvegsdýra 

(Lavelle, 2012), sérstaklega smáfánunnar (e. mesofauna). Þau móta lífmassa og virkni örverusamfélaga 

ýmist á beinan eða óbeinan hátt og geta breytingar á þéttleika og samsetningu samfélaga haft margvísleg 

áhrif á örlög kolefnis og næringarefna í jarðveginum (Filser, 2002; Chapin, Matson og Vitousek, 2011, 

Frouz, 2018). Skilningur á virkni vistkerfa krefst þess að tekið sé tillit til samspils ofan- og neðanjarðar 

samfélaga (de Deyn og Van der Putten, 2005; Hooper o.fl., 2000; Eisenhauer og Schädler, 2011) og 

hefur fjöldi rannsókna sem sýnir fram á náin tengsl og mikilvægi afturvirknis milli þeirra í stjórn 

vistkerfisferla, aukist umtalsvert frá síðustu aldamótum (Van der Putten o.fl., 2001, 2013; Van der 

Putten, 2009; Wardle, 2002; Bardgett, Bowman, Kaufmann og Schmidt, 2005; Van der Heijden, 

Bardgett og van Straalen, 2008; Bardgett og Wardle, 2010). Að skýra breytileika í samfélögum 

jarðvegsdýra eftir samfélögum eða framvindu ofanjarðar reynist enn torvelt (Dacaëns, 2010; Bokhorst 

o.fl., 2017), enda hefur áhersla verið lögð á gróðurfar til að lýsa þróun vistkerfa (Nielsen, 2019). Þar 

sem smáfánan stillir að miklu leyti af niðurbrot og umsetningu næringarefna, má búast við áhrifum 

þeirra á framleiðni og samkeppni plantna og þar með á framvindubrautir gróðurs (Coleman, Callaham 

og Crossley, 2018). Á sama hátt virðist framvinda gróðurs móta samfélagsgerð smáfánunnar (Perez o.fl., 

2013; Daghighi, Koehler, Kesel og Filser, 2017; Wubs o.fl., 2019), en slíkar rannsóknir eru af skornum 

skammti, oft á takmörkuðum rúm- og tímaskölum (Bardgett o.fl., 2005; Bokhorst o.fl., 2017), eða 

framkvæmdar í örheimi (e. microcosm) (Nielsen, 2019). Brýn þörf er á fleiri rannsóknum við 

mismunandi umhverfisaðstæður á sama skala, sem tengja framvindu gróðurs við kvik samfélög 

smáfánunnar. Slíkar upplýsingar gætu bætt skilning okkur á virkni eða ástand vistkerfa, ásamt því að 

varpa ljósi á viðbrögð þeirra við breyttum umhverfisaðstæðum. Þessi ritgerð lýsir vist og virkni stærstu 

og algengustu hópa smáfánunnar, stökkmors (Collembola) og mítla (Acari) og kynnir rannsókn á 

samfélagsmynstri stökkmors og mítla eftir mismunandi framvindubrautum gróðurs á Geitasandi, 20 

árum eftir uppgræðslu. 

 

1.1 Jarðvegur sem vist 

Til að skilja flókin og fjölbreytt samfélög jarðvegsdýra og útbreiðslu þeirra í tíma og rúmi þarf að taka 

tillit til þeirra takmarkanna og tækifæra sem jarðvegurinn býður upp á sem vist. Jarðvegurinn er 

margslungið, þrívítt og misleitt umhverfi af leirsteindum, holurýmum og lifandi og dauðum lífrænum 

efnum (Nielsen, 2019). Magn og gæði lífræns efnis markar að miklu leyti helstu eiginleika jarðvegs svo 
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sem vatnsheldni og -miðlun (Brady og Weil, 2014; Þorsteinn Guðmundsson, 2018), stöðugleika 

(Jenssen o.fl., 2019) og orku- og næringarframboð hans (Coleman o.fl., 2018) og ræður því miklu um 

vist jarðvegdýra (Kounda-Kiki, Vaculik, Ponge og Sarthou, 2004; Ducarme, André, Wauthy og Lebrun, 

2004). Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar feyrunnar breytast eftir því sem líður á niðurbrot og má sjá 

lóðrétta stigul frá óstöðugum lífrænum samböndum efst, yfir í þrávirkari efni eftir því sem neðar dregur 

(Chapin o.fl., 2012; Allison, 2006). Efnafræðilegir eiginleikar lífrænna efna ráða fæðugæðum, ekki 

aðeins á beinan hátt gagnvart jarðvegsdýrum, heldur einnig óbeint vegna óbeinna áhrifa á 

örverusamfélög, sem eru einnig fæðuuppspretta margra hópa smáfánunnar (Ponge, 2000; Schneider, 

Renker, Scheu og Maraun; 2004). Þar sem mörg dýr kjósa hágæðafæðu ef kostur er (Ponge, 2000; 

Schneider og Maraun, 2005), geta breytingar á gerð lífrænna leifa, t.d. vegna breytinga í gróðurgerð, 

haft afgerandi áhrif á útbreiðslumynstur smáfánunnar (Berg og Bengtsson, 2007). Auk þess geta 

breytingar á eðlisrænum eiginleikum lífrænna leifa mótað samfélagsgerð smáfánunnar í gegnum 

búsvæðabreytingar (Hättenschwiler, Tiunov og Scheu, 2005). Á meðan hætta á afráni minnkar eftir því 

sem neðar dregur í jarðvegi og hitastig og framboð vatns verður stöðugra, minnkar jafnframt framboð 

og gæði fæðunnar við aukið dýpi (Lavelle og Spain, 2005). Því má oft greina tengsl lóðrétts 

útbreiðslumynsturs mismunandi hópa stökkmora og mítla eftir niðurbrotsstigi lífrænna efna, rótarkerfi 

plantna og örverusamfélaga (Potapov o.fl., 2017), en flest jarðvegsdýr má finna í efsta, lífrænasta lagi 

jarðvegs. Jafnframt ræður magn lífræns efnis miklu um stærð holurýma (Þorsteinn Guðmundsson, 2018) 

og eru flestar jarðvegslífverur háðar því að holurými séu til staðar. Það gildir einnig fyrir stökkmor og 

mítla sem helst finnast í loftfylltum holurýmum, eða feyrulaginu þar sem umferð er greiðari (Nielsen, 

2019). Stærð og lögun holurýma er allbreytileg og gildir það sama um tengslanet þeirra, sem getur bæði 

skapað tækifæri og hindrun fyrir lífverur. Tengslanet holurýma virðist vera ein helsta takmörkun á 

hreyfingu og dreifingu lífvera en getur á sama tíma verndað einangraða stofna fyrir afræningjum eða 

samkeppnisverum og þannig stutt þann mikla fjölbreytileika sem jarðvegsfánan hefur að geyma (Postma 

og van Veen, 1990; Young, Crawford, Nunan, Otten og Spiers., 2008). Vatnsinnihald jarðvegs helst í 

hendur við stærð holurýma, sem síðan ræður útbreiðslu og virkni lífvera, bæði milli og innan vistkerfa. 

Mítlar eru yfirleitt þurrkþolnari en stökkmor (1. mynd; Coleman o.fl., 2018; Nielsen, 2019; Vanier, 

1987) þó að töluverður breytileiki geti verið milli tegunda (Kuznetsova, 2013; Diligren o.fl., 2016) og 

ber að nefna að slíkar upplýsingar byggja stundum á niðurstöðum tilrauna sem fóru fram í tilraunastofum 

við lægra rakastig en almennt má búast við í jarðvegi (Elnitsky, Benqit, Denlinger og Lee, 2008; 

Holmstrup, Sjursen, Ravn og Bayley, 2001; Block, Harrisson og Vannier, 1990). Rakastigs lofts í 

þurrum jarðvegi (vatnsinnihald jarðvegs 2% af þurrvigt) er um 98%, sem er einnig afgerandi fyrir 

aðlögun lífs í jarðveginum (Vannier, 1987; Coleman o.fl., 2018). Engu að síður takmarkar rakastig og 

sveiflur þess mögulega vista smáfánunnar og eru það atferlis- og lífeðlisfræðilegir eiginleikar þeirra sem 

gera þeim kleift að anda og forðast ofþornun í þessum óstöðugu hlutföllum af vatni og lofti í holurýmum 

(Lavelle, 2012). 
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Mynd 1. Myndræn framsetning á tilfærslu stökkmors og mítla eftir uppgufunarfasa vatns í jarðvegi. a) Vistin er 

vatnsmettuð, vatn er undir áhrifum þyngdarafls, frjáls tilfærsla stökkmors og mítla í kerfinu. b) Vistin einkennist 

af nýtanlegu vatni milli sigmarka og visnunarmarka þar sem viðloðunarkraftar vatns yfirvinna krafta 

þyngdaraflsins. Frjáls tilfærsla mítla en virkt far stökkmors neðar í jarðvegi að hárpípuvatni og hærra rakastigi. 

c) Vistin einkennist af vatni sem er mjög fast bundið við jarðvegsagnir, ekkert hárpípuvatn, flest stökkmor hafa 

horfið og virkt far mítla niður í jarðvegi að svæðum með rakamettað loft. pF = -log cm H2O sogkrafta, R.H. = 

rakastig. Mynd: Vannier (1987). 

 

Með því að leggja til ýmis lífræn efnasambönd geta jarðvegsdýr haft áhrif á myndun og stöðugleika 

samkorna (Coleman o.fl., 2018) og þar með byggingu jarðvegs sem aftur hefur áhrif á holurými, 

vatnsheldni og vatnsleiðni jarðvegs (Þorsteinn Guðmundsson, 2018). Í yfirliti Maaß, Caruso og Rillig 

(2015) um áhrif mítla og stökkmors á myndun samkorna kom fram að þessi dýr stuðla á margvíslegan 

hátt ýmist beint eða óbeint að því, en að takmörkuð þekking er enn á þessu sviði. Dæmi um bein áhrif 

eru framleiðsla, umbreyting og tilfærsla lífrænna efna og vegna algengni þessara dýra í jarðvegi getur 

myndast mikið magn af saurkúlum (e. fecal pellets), líkamsleifum eftir hamskipti, egg o.fl. Hins vegar 

telja Maaß o.fl. (2015) að áhrifa þeirra gæti mest á óbeinan hátt í gegnum samskipti þeirra við 

örverusamfélög, dreifingu á örveruæxlikornum og eflingu strúktúra eftir stærri jarðvegsdýr. Þegar til 

langs tíma er litið hafa þau einnig talsverð áhrif á stöðugleika lífrænna efna í jarðveginum (Wolters, 

1991) en slík efni eru nátengd helstu jarðvegsferlum sem skipta máli fyrir þanþol og bata 

jarðvegsvistkerfa í kjölfar áfalla (Grandy, Fraterrigo og Billings, 2012). 

1.1.1 Íslenskur jarðvegur sem vist, uppblástur og landgræðsla 

Vist íslenskra jarðvegsdýra hefur nokkra sérstöðu og þá sérílagi vegna sérstæðra eðlisrænna eiginleika 

eldfjallajarðar (Andosol), svo sem lág rúmþyngd, mikið af holurýmum og mikil vatnsheldni (Kimble, 

Ping, Sumner og Wilding, 2000). Áfok (e. eolian-andic materials), að stórum hluta basískt gosgler, er 

ásamt gjóskulögum, móðurefni íslensks jarðvegs. Það stafar af hinum mikla veðrunarhraða bergs á 

Íslandi (Sigurður R. Gíslason, 2008), en hraði og eðli áfoksins mótar að miklu leyti jarðvegsgerð og 

þ.a.l. eiginleika vistkerfa (Ólafur Arnalds, 2010). Bæði allófan leir og málmjónir sem losna við 

veðrunina bindast lífrænum sameindum, og ljá jarðveginum þann eiginleika að geta bundið og geymt 
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mikið kolefni. Norðlæg lega Íslands, ásamt eðli eldfjallajarðvegsins, hefur leitt til uppsöfnunar mikils 

kolefnisforða, eða um 22 til  > 190 kg C m-2, í óröskuðum vistkerfum (Hlynur Óskarsson, Ólafur 

Arnalds, Jón Guðmundsson og Grétar Guðbergsson, 2004). En lífræn efni, sem móta alla helstu 

eiginleika jarðvegs svo sem vatnsbúskap og jónrýmd (Brady og Weil, 2014; Ólafur Arnalds, 2015), eru 

undirstaða fyrir vist jarðveglífs. Hins vegar skortir eldfjallajörðina samloðun og er hún viðkvæm fyrir 

rofi þegar yfirborðsþekjuna vantar, sérstaklega næst gosbeltum þar sem hún er ekki eins ríkuleg af 

lífrænum efnum og jafnframt oft gróf vegna áfoks og gjóskufalls (Ólafur Arnalds, 2015).  

Samspil landnýtingar við óblítt loftslag, tíð eldgos og virkni jökla hefur valdið verulegri hnignun 

vistkerfa á stórum skala (Amorosi, Buckland, Dugmore, Jón H. Ingimundarson og McGovern, 1997;  

Ólafur Arnalds o.fl. 1997) og þannig umbreytt eða eytt vist jarðvegsdýra. Ef raskið verður meira en sem 

nemur þanþoli vistkerfisins, hrynur kerfið þannig að það nær ekki fyrri virkni í lykilvistkerfisferlum 

þrátt fyrir hjöðnun rasks. Víða hafa rofferli fjarlægt mikið af efstu lögum jarðvegs og eftir sitja stóra 

auðnir með lítt þroskaða glerjörð (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004). Auðnir þekja um 40.000 km2 Íslands, 

en þar af eru um 15.000 km2 sandar (Ólafur Arnalds o.fl., 1997) og geyma sendnar auðnir aðeins um 0,1 

kg C m-2 (Hlynur Óskarsson o.fl., 2004). Tap á lífrænum efnum er líklegt til að draga úr fjölda og 

fjölbreytni jarðvegsdýra (Nielsen, 2019). Ekki aðeins vegna breytinga á eðlisrænum eiginleikum 

vistarinnar, heldur setur magn lífræns efnis einnig að mörgu leyti efri mörk á magn orku og næringar 

sem getur flætt í gegnum fæðuvefi. Yfirborð sanda er óstöðugt og verður sífellt fyrir vind- og vatnsrofi 

(Ólafur Arnalds, 2011) og myndun ísnála. Þéttur klaki getur myndast á vetrum sem hindrar ísig og getur 

valdið vatnsrofi í flóðum (Berglind Orradóttir, Archer, Ólafur Arnalds, Wildings og Thurow, 2008; 

Ólafur Arnalds o.fl., 1997) og gert nærviðri öfgafyllri. Slíkir álagsþættir valda líklega tilfærslu ótal 

jarðvegsdýra (Orgiazzi og Panagos, 2017; Hawes, Worland, Convey og Bale, 2007; Flø og Hågvar, 

2013) og þrengja mjög þann fjölda dýra sem er aðlagaður miklum sveiflum margskonar álagsþátta 

(Wardle, 2002; Nielsen, 2019) sem einkenna vist auðna.  

Ýmsum aðferðum, svo sem uppgræðslumeðferðum og áburðargjöf, hefur verið beitt til að stöðva 

rofferlin og byggja upp þanþol íslenskra vistkerfa, þ.e. virkja næringar-, orku- og vatnshringrásir. 

Lykilatriði í því ferli er að byggja upp öflugan jarðveg með lífrænan forða með getu til að halda í vatn 

og miðla vatni, orku og næringu (Whisenant, 1999; Chapin o.fl., 2012; Grandy o.fl., 2012). Jarðvegsdýr 

eiga stóran þátt í umsetningu orku- og næringarefna og hafa ýmsir sýnt fram á nauðsyn þess að taka með 

þátt jarðvegsfánunnar þegar lagt er mat á hringrásir kolefnis og níturs (de Vries o.fl., 2013) og 

framvindumynstur gróðurs (de Deyn o.fl., 2003; van der Bij o.fl., 2018). Að jafnaði er áhrif jarðvegsdýra 

á vistkerfisferla meiri þar sem vistkerfi fara í gegnum tilfærslu milli ástandsstiga (Frouz, 2018), t.d. við 

framvindu eftir rask, sem á ekki síst við hérlendis.  
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1.2 Smáfánan og virkni vistkerfa 

Samfélög lífs í jarðvegi eru flókin og mynda opin og afturvirk kerfi af orku- og efnaskiptum (Beck, 

Römbke, Breure og Mulder, 2005). Áhrif jarðvegsdýra á vistkerfisferla eru einnig flókin enda virka þau 

gegnum margvíslegt samspil margra lífrænna og ólífrænna þátta sem eru breytilegir í tíma og rúmi 

(Frouz, 2018). Í grófum dráttum sjá örverur, sveppir og bakteríur, um niðurbrot lífrænna efna og sundrun 

næringarefna og hafa þannig áhrif á framboð næringarefna og kolefnis í jarðvegi (Coulibaly o.fl., 2019; 

Coleman o.fl., 2018). Þó er ferlunum að stórum hluta til stjórnað af samspil þeirra við jarðvegsdýrin og 

virðast einkenni fæðuvefja jarðvegs hafa veruleg áhrif á hringrás orku og efna og þannig á gæði og magn 

næringarefna sem eru aðgengileg frumframleiðendum (Heemsbergen o.fl., 2004; Frouz, 2018). Miðað 

við algengi og fjölbreytni mítla og stökkmors kemur ekki á óvart að áhrif þeirra á jarðvegsferla geti 

verið töluverð. Þau hafa lága næringarnýtni og stuðla því að töluverðri umsetningu efna í gegnum 

fæðuvirkni sína (Coleman o.fl., 2018). Fjöldi rannsókna undirstrika hvernig smáfánan mótar lífmassa 

og virkni örverusamfélaga, í gegnum fæðusérhæfingu beint (Fiera, 2014) eða óbeint með tilfærslu og 

mulningi lífrænna sameinda (Chamberlain, McNamara, Chaplow, Stott og Black, 2006) auk dreifingar 

æxlikorna örvera og losun þveitiefna (Lussenhop, 1992; Scheu, Ruess og Bonkowski, 2005). Sveppætur 

líkt og stökkmor og brynjumítlar (Oribatida) stjórna að miklu leyti sveppa-drifinni orkubraut. Sýnt hefur 

verið fram á hvetjandi og hamlandi áhrif stökkmors á öndun örvera og sundrunarhraða N og P og virðast 

áhrifin vera háð þéttleika (Hanlon og Anderson, 1979) og tegundasamsetningu (Cragg og Bardgett, 

2001). Bæði brynjumítlar og stökkmor velja yfirleitt rotsveppi fremur en svepprótarsveppi. Þegar 

framboð á rotsveppum er lítið má sjá beit á svepprótum, en þá helst á þynnstu þráðunum lengst frá 

rótinni (Gange, 2000; Klironomos og Kendrick, 1996) en ber að nefna að mikil óvissa ríkir en á þessu 

sviði (Nielsen, 2019). Það eru vísbendingar um að lág og hófleg beit stökkmora stuðli að aukinni virkni 

sveppa, bæði svepprótarsveppa og annarra sveppa, á meðan ofbeit dragi úr þeim (Steinacker og Wilson, 

2008; Filser, 2002). Bæði getur beit á sveppum breytt samkeppnisstöðu annarra örvera (Hanlon og 

Anderson, 1971; Bargdgett, Keiller, Cook og Gilburn, 1998; Coulibaly o.fl, 2019) og losað um 

næringarefni sem annars bindast í lífmassa sveppa (Hanlon, 1981). Einnig virðast dýrin taka þátt í 

tilfærslu kolefnis úr feyru neðar í jarðveg (Johnson o.fl., 2005) og geta þau mótað efnasamsetningu 

lífrænna efna (Chamberlain o.fl., 2006). Auk þess geta dýrin aukið útskolun uppleysts lífræns kolefnis 

(DOC) (Bengtson, Berden og Rundgren, 1988; Coûteaux, Mousseau, Célérier og Bottner, 1991), en 

munur er á losun DOC, koltvíoxíðs og næringarefna eftir tegundasamsetningu stökkmorssamfélaga 

(Cragg og Bardgett, 2001). Með þessum hætti getur virkni stökkmors leitt til aukins framboðs á feyru-

fengnu kolefni fyrir örverusamfélög (Chamberlain o.fl., 2006), sem gæti leitt til aukinnar 

næringarumsetningar. 

Þó að stökkmor séu oft talin til sveppæta, virðast mörg þeirra geta nærst á óvalkvæman hátt á 

plönturótum (Endlweber, Ruess og Scheu, 2009), plöntuleifum og sveppum (Fiera, 2014; Ngosong, 

Raupp, Rochnow og Ruess, 2011) sem gefur aftur vísbendingu um þátttöku þeirra í virkni vistkerfa eftir 
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margvíslegum leiðum. Næringarsérhæfing er tegundaháð (Chahartaghi, Langel, Scheu og Ruess, 2005; 

Coulibaly o.fl., 2019), en mörg þeirra virðast geta skipt frá tækifærissinnuðu líferni yfir í sérhæft fyrir 

ákveðna sveppi eftir aðstæðum. Það sama á við brynjumítla, sem nærast á sveppum, feyru eða bæði 

(Coleman o.fl., 2018). Þar með eiga þeir verulega hlutdeild í losun niturs úr feyru og moldarefnum (Berg 

o.fl., 2001) og virðist ríkjandi tegund brynjumítla geta mótað hvernig efnasamsetning feyrunnar breytist 

í gegnum niðurbrotsferlið (Wickings og Grandy, 2011). Þó að smáfánan, með beinum samskiptum við 

sveppi, virðist helst stjórna virkni örvera með beinum hætti (Siepel og Maaskamp, 1994), er tæting á 

niðurbrotsleifum ekki síður mikilvægur þáttur í niðurbrotsferlum, þar sem það stóreykur flatarmál 

feyrunnar sem er aðgengileg örverum. Þau móta þannig vaxtarskilyrði fyrir örverur með eðlisrænum 

breytingum í jarðveginum og feyru, en einnig með því að leggja til úrgangsefni (Frouz, 2018) sem geta 

verið mun næringarríkari en jarðveginn umhverfis þau (Schrader, Langmaack og Helming, 1997). 

Það er varasamt að túlka mikilvægi ákveðinna hópa í vistkerfisferlum án þess að setja það í samhengi 

við heildar lífríki jarðvegs, því jarðvegsferlin endurspegla hrein áhrif alls lífríkisins, tilkomin vegna ótal 

samskipta milli lífvera og umhverfis þeirra. Ránmítlar (Mesostigmata) eru dæmi um rándýr sem geta 

haft afgerandi stöðu í fæðuvef jarðvegs með því að stjórna stofnvexti annarra dýra með afráni á 

þráðormum, stökkmori, hvítmöðkum (Enchytraeidae), öðrum mítlum, ásamt fjölda eggja og lirfa ýmissa 

lífvera og eiga þannig einnig þátt í umsetningu orku- og næringarefna (Berg o.fl., 2001; Ruf og Beck, 

2005). Flosmítlar (Prostigmata) eru fulltrúar margra neysluhátta, oft sem rándýr eða beitardýr á örverum 

(Walter, 1988), en einnig sem plöntu- eða feyrubítar. Hlutdeild þeirra í vistkerfisferlum er lítið þekkt, 

en þar sem stofnar eru stórir má búast við að áhrif þeirra á orkuflutning og næringarefnaferli í kerfinu 

séu veruleg. Fitumítlar (Astigmata) nærast flestir á örverum og sumir á plöntuleifum eða þörungum. 

Þetta er sjaldgæfasti hópur mítla í jarðvegi og því hafa tengsl þeirra við jarðvegsferla verið lítið könnuð 

(Coleman o.fl., 2018). 

Að lokum ber að nefna að tengsl smáfánunnar við jarðvegsferla eru mjög háð umhverfisþáttum svo sem 

gæðum og fjölbreytni lífrænna leifa (Eisenhauer og Schädler, 2011, Eisenhauer o.fl., 2011a), frjósemi 

kerfisins (Peguero o.fl., 2019), hitastigi (Verhoef og Brussaard, 1990; Teuben og Roelofsma, 1990), 

rakastigi (Kaneda og Kaneko, 2011) og tíma (de Groot o.fl., 2016). Mikilvægi þess að taka tillit til 

samspils ofan- og neðanjarðar samfélaga verður sífellt augljósara varðandi virkni vistkerfa (Bardgett og 

Wardle, 2010; Rish o.fl. 2018; Wubs o.fl., 2019) og skiptir ekki síst saga vistkerfa hvað varðar 

raskatburði og framvinduferla miklu um samfélagsgerð smáfánunnar (Vanhée og Devigne, 2018; Russel 

og Griegel, 2006). 

 

1.3 Framvinda smáfánunnar 

Það hefur lengi verið ljóst að þróun vistkerfa eftir rask, eða framvindu, einkennist af stefnubundnum 

breytingum á gerð og virkni vistkerfisins (Chapin o.fl., 2011). Þó að þekking okkar á framvindu 
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jarðvegsssamfélaga sé mun brotakenndari en á framvindu gróðurs, má sjá aukinn fjölda rannsókna sem 

kanna framvindumynstur neðanjarðar (Nielsen, 2019). Landnám smáfánunnar er háð dreifingargetu 

þeirra, t.d. með hreyfingu þeirra sjálfra, eða með vindi, vatni eða dýrum (Dunger, Schulz og Zimdars, 

2002; Högni Böðvarsson, 1982; Gjelstrup, 2000; Hawes o.fl., 2007), ásamt þoli þeirra gagnvart 

umhverfisaðstæðum og getu til að dafna (Kaufmann, 2001; María Ingimarsdóttir o.fl., 2012). 

Sérstaklega hafa tímaraðir (e. chronosequence) veitt innsýn í þætti sem móta þróun samfélaga 

smáfánunnar. Tímasetning landnáms er mjög breytileg milli tegunda (Bastow, 2012), en bæði hjá 

mítlum og sérstaklega stökkmori má finna frumframvindutegundir og aukinn fjölda dýra og meiri 

tegundafjölbreytni eftir því sem lengri tími liður frá raski (Hågvar, Solhøy og Mong 2009; Hågvar, 2010; 

Chauvat, Trap, Perez, Delporte og Aubert, 2011). Á seinni framvindustigum, eins og í eldri skógum, má 

oft sjá að ákveðið hámark næst í fjölda eða fjölbreytni dýra, þó að gerð samfélaga geti sveiflast áfram 

með tímanum. Í þessu felst að breytingar á samsetningu tegunda eða virknishópum geta haldið áfram þó 

að fjöldi þeirra standi í stað eða jafnvel minnki og fer samspil lífvera sín á milli að ráða meiru um 

samfélagsgerðina (Bokhorst o.fl., 2017) frekar en ólífrænir umhverfisþættir eins og á fyrstu stigum 

framvindunnar.  

Breytingar verða á samfélagsgerð smáfánunnar milli framvindustiga vegna munar á margvíslegum 

eiginleikum ólíkra vista milli framvinduvista. Þar á meðal eru þættir eins og aldur jarðvegs, gróðurgerð, 

vatnsheldni jarðvegs og magn lífrænna efna (María Ingimarsdóttir, 2012; Hågvar o.fl., 2009; Zaitsev, 

van Straalen og Berg, 2013; Laliberté o.fl., 2017), auk eðli rasks fyrir framvindu (Vanhée og Devigne, 

2018; Bengtsson, 2002). Samhliða því sem líður á framvinduna og aukið magn lífrænna efna leggst til, 

má búast við auknu landnámi hryggleysingja í jarðvegi og þróun fæðuvefja neðanjarðar (Neutel o.fl., 

2007; Bardgett og Wardle, 2010; Bardgett o.fl, 2005). Slík þróun er nokkuð vel skráð og einkennist að 

jafnaði af umskiptingu frá bakteríuríkjandi til svepparíkjandi fæðuvefja (Bokhorst o.fl., 2017; Laliberté 

o.fl., 2017).  

Þó að dæmi séu um landnám stökkmors og brynjumítla áður en æðplöntur hafa tekið sér fótfestu 

(Hodkinson, Coulson og Webb, 2004; Matthews og Vater, 2015), þróast samfélög þeirra yfirleitt í 

tengslum við samfélög plantna (Bardgett og Wardle, 2010) og er dreifing plantna innan vistkerfa 

mikilvægur þáttur í mótun á samfélagsgerða jarðvegsdýra. Til dæmis er munur á gerð fæðuvefja og 

samfélagsgerða smáfánnunnar milli gróðurgerða (Coulson, Hodkinson og Webb, 2003), sérstaklega eftir 

því hvort belgjurtir eru til staðar eða ekki (Bezemer o.fl., 2010; Salamon, Schaefer, Alphei, Schmid og 

Scheu, 2004; Salamon o.fl., 2011) og virðist gróðurgerð hafa áhrif á lífsform (sjá kafla 1.4) stökkmors 

(Perez o.fl., 2013; Eisenhauer, Sabais og Scheu, 2011b). Plöntur knýja samfélagsgerð jarðvegs, bæði 

sem orkuveitendur, mótendur búsvæða og hýslar. Við framvindu geta orðið breytingar á lífeðlisfræði 

eða samfélagsgerð plantna, sem breytir framboði auðlinda og búsvæða. Til dæmis getur vaxandi 

rótarkerfi eða breytingar á seytiefnum aukið fjölbreytni fæðuauðlinda (Eisenhauer o.fl., 2017) og þar 

með haft áhrif á ólífræna umhverfisþætti svo sem vatns- og næringarframboð (Perez o.fl., 2013; Niklaus 
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o.fl., 2001). Slíkar breytingar af völdum plantna geta leitt til sérhæfðra samfélaga við einstakar plöntur 

í vistkerfinu (Coulson o.fl., 2003) og má oft greina tengsl milli samfélagsgerðar smáfánunnar og 

umbreytinga frá frum- í síðframvindu gróðursamfélaga (Chauvat o.fl., 2011; Vanhée og Devigne, 2018; 

Perez o.fl., 2013). Þó er ekki alltaf ljóst hvort breytingar í samfélagsgerð jarðvegsdýra séu komnar til 

vegna tiltekinna plöntusamfélaga eða vegna breyttra umhverfisaðstæðna samhliða landnámi hópa 

síðframvinduplantna (Perez o.fl., 2013, Bokhorst o.fl., 2014). Einnig má búast við áhrifum 

jarðvegssamfélaga á samfélög plantna (de Deyn o.fl., 2003), sem er drifkrafturinn á bak við 

afturvirknisferla milli plantna og jarðvegs (Wubs o.fl., 2019; Kardol, 2007). Gerð samfélaga 

jarðvegsdýra getur ráðið velgengni ákveðinna plöntutegunda, t.d. vegna þáttar þeirra í umsetningu 

næringarefna og getur því stýrt þróun plöntusamfélaga (Bardgett og Wardle, 2010). Fleiri hafa sýnt fram 

á áhrif stökkmors á umsetningu niturs og lífmassa róta og stöngla mismunandi plantna (Endlweber og 

Scheu, 2007; Partsch, Milcu og Scheu, 2006; Filser, 2000; Scheu, Theenhaus og Jones, 1999). 

Samfélagsgerð plantna og jarðvegslífs eru þó mismikið tengd og það samband getur verið snúið þar sem 

það verkar á mismunandi skölum í tíma og rúmi. Innan fæðuvefja jarðvegs eru lífverur helst líklegar til 

að verða fyrir áhrifum mismunandi plöntutegunda þegar um „bottom up“ stjórn er að ræða (gæði og 

magn auðlinda), en að mun minna leyti ef um toppstjórn (rándýr) eða samkeppni milli dýra er að ræða 

(Bardgett og Wardle, 2010).  

 

1.4 Virkniseiginleikar (e. functional traits) 

Að bera kennsl á þá þætti sem ráða breytileika í samfélagsgerð jarðvegsdýra er undirstaða til þess að 

öðlast skilningi á virkni jarðvegsvistkerfa og nauðsynlegt til að geta spáð fyrir um breytingar í 

samfélagsgerð þeirra við breyttar umhverfisaðstæður (Bardgett o.fl., 2005), þar á meðal við uppgræðslu 

vistkerfa. Einn valkostur til að meta þá þætti er að kanna hvaða eiginleikar lífverur innan samfélags á 

smáum skala eiga sameiginlegt með heildar-hópi tegunda á stærri skala við breytilegar 

umhverfisaðstæður. Til þess þarf þekkingu á virkniseiginleikum mismunandi tegunda. Í þrengstu 

merkingu þess hefur hugtakið virkniseiginleiki verið nýtt í þróunarfræði síðan á tíma Darwins til að spá 

fyrir um hæfni tegunda (Darwin, 1859). Á síðustu áratugum hefur hugtakið fengið breiðari skírskotun á 

sviði vistfræðinnar (Violle o.fl., 2007), ekki síst innan samfélagsvistfræði plantna (McGill, Enquist, 

Weiher og Westoby, 2006; Cornelissen o.fl., 2003). Könnun á virkniseiginleikum jarðvegsdýra getur 

einnig verið góð leið til að lýsa samfélagsgerð jarðvegsdýra og tengslum þeirra við virkni vistkerfa. 

Þekking okkar á tengslum umhverfis við virkniseiginleika er enn frekar takmörkuð þrátt fyrir mikilvægi 

þess fyrir skilning á samfélagsgerð og virkni vistkerfa (Widenfalk o.fl., 2015). Helsta takmörkun á 

notkun virkniseiginleika hugtaksins í tengslum við jarðvegsfánuna er að vistfræði margra dýra er ekki 

vel þekkt og að eftir er að greina fjölda tegunda. Töluverð áhersla hefur þó verið lögð á könnun 

virkniseiginleikum stökkmors og mikilvægi þeirra varðandi útbreiðslu, búsvæðaval og samspil þeirra 

við lífríkið í heild sinni (Nielsen, 2019). Til dæmis er talið að þróun stökkgaffla, fóta og augna sé tengd 
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dreifingu og lífi í opnari búsvæðum (Ponge, Dubs, Gillet, Sousa og Lavelle, 2006). Á sama hátt eru 

skynjunarlíffæri og þroskunastig þeirra, t.d. lengd fálmara, fjöldi augna, skynhára og skynbletta á höfði 

(e. post antennal organ) talin vera breytileg eftir búsvæðagerð (Hopkin, 1997; Salmon o.fl., 2014). Fölsk 

depilaugu (e. pseudo-ocelli) eru talin gegna hlutverki í vörnum gegn afráni með seytli fráhindrandi 

vökva (Hopkin, 1997, 2007) og litarefni og hreistur virðast gegna hlutverki við boðskipti og temprun 

umhverfisaðstæðna, einkum hvað varðar hitastig og útfjólublátt ljós. Jafnframt eru líkamsstærð og form 

líkleg til að vera undir áhrifum búsvæðagerða, þar sem stærri líkamar verjast betur frosti og ofþurrknun 

í yfirborðsbúsvæðum (Bokhorst o.fl., 2012). Að lokum er tímgun, kynæxlun og/eða meyfæðing, tengt 

dreifingar- og lifunarháttum (Chernova, Potapov, Savenkova og Bokova, 2010). 

Lóðrétt útbreiðsla stökkmors í jarðvegi ræður miklu um eiginleika þeirra og var Gisin (1943) með þeim 

fyrstu sem flokkaði dýrin í mismunandi lífsform eftir formfræðilegum eiginleikum. Síðan þá hafa 

Petersen (1980) og Vannier (1978) bætt við vist- og lífeðlisfræðilegum eiginleikum og má greina þrjú 

megin lífsform stökkmors; yfirborðstegundir (e. epedaphic), alhliða tegundir (e. hemiedaphic) og 

jarðvegstegundir (e. euedaphic). Yfirborðstegundir vísar til tegunda í efsta lagi feyrunnar, að jafnaði dýr 

með mörg depilaugu, vel þróaða útlimi, litasterk og stunda kynæxlun. Jarðvegstegundir vísar til tegunda 

sem dvelja ætíð niðri í jarðveginum, oft án depilaugna, stökkgaffla og litarefna, sem stunda meyfæðingu 

að mestu. Alhliða tegundir lenda þar á milli (Lavelle og Spain, 2005).  

Dreifing og samsetning virkniseiginleika innan samfélaga getur veitt gagnlegar upplýsingar varðandi 

líklega drifkrafta bak við samfélagsgerðir. Til dæmis eru samfélög með takmarkaða skörun í 

virkniseiginleikum milli tegunda líklega undir áhrifum valkrafta vegna samkeppni (Nielsen, 2019), því 

í eðli sínu eru tegundir með sameiginlega eiginleika ólíklegar til að deila vist vegna takmörkunar á 

auðlindum og samkeppni um þær og getur umsetning tegunda orðið meiri en umsetning 

virkniseiginleika samfélaga (Widenfalk o.fl., 2015, 2016). Hins vegar, þegar umhverfisaðstæður virka 

sem sterkar síur getur það leitt til meiri skörunar í virkniseiginleikum en búast mætti við af tilviljun einni 

saman (Cornwell, Schwilk og Ackerly, 2006; Nielsen, 2019), þar sem aðeins lífverur með ákveðna 

eiginleika ná að lifa af. 

 

1.5 Markmið rannsóknarinnar 

Í ljósi mikilvægis jarðvegsdýra fyrir virkni og framvindu jarðvegsvistarinnar og vistkerfisins í heild, er 

mikilvægt að kanna gildi mismunandi uppgræðslumeðferða fyrir þróun samfélagsgerða 

jarðvegsfánunnar. Í þessari rannsókn var reynt að meta; (1) hvort mismunandi framvindubrautir gróðurs 

leiði til þróunar mismunandi smáfánusamfélaga, með tilliti til fjölda, samsetningar og virkniseiginleika 

dýranna, (2) hvort vatnsheldni jarðvegs skýri breytileika í samfélagsgerð smáfánunnar, (3) hvort munur 

sé á samfélagsgerð smáfánusamfélaga eftir mismunandi framvindustigi einstakra plöntutegunda og (4) 

hvort jarðvegsdýpt skipti máli gagnvart áðurnefndum þáttum. 
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2. Efni og aðferðir  

2.1 Svæðalýsing 

Rannsóknin fór fram á rannsóknareitum á Geitasandi (63°49‘N, 20°13‘V;  80-85 m h.y.s.), sem tilheyra 

verkefninu Landbót. Svæðið hefur orðið fyrir mikilli jarðvegseyðingu (Árni Hjartarson, 1995; Arnór 

Sigurjónsson, 1958) og einkennist af óstöðugu yfirborði vegna kulferla og vindrofs. Jarðvegurinn er 

sendin glerjörð með um 0,25% lífrænt efni í efstu 10 cm og litla vatnsheldni (Ólafur Arnalds, Berglind 

Orradóttir og Ása Aradóttir, 2013). Meðalúrkoma frá maí til september hefur verið 68 mm á mánuði 

2000-2019 í Þykkvabæ, 15 km frá Geitasandi, en miklir þurrkar voru í maí og júní árið 2019 og þá var 

meðalúrkoma í Þykkvabæ aðeins 35,6 mm. Meðalhitastig á Hellu, 10 km frá Geitasandi, var 10,0 °C frá 

maí til september árið 2019, sem er svipað og meðalhiti áranna 2006-2019 sem var 9,7 °C (2. mynd; 

Veðurstofa Íslands, munnleg heimild,  janúar 2020). Vegna dökks yfirborðs getur meðalhiti jarðvegs 

orðið nokkrum gráðum hærri en lofthitinn yfir sumarið (Magnús Þ. Einarsson, 2013; Bjarni D. 

Sigurðsson, 2011). 

 

 

Mynd 2. Meðalhitastig (a) hvers mánaðar 2006 – 2019 og (b) aðeins árið 2019 á Hellu. 

Meðalúrkoma í Þykkvabæ (c) árin 2000 – 2019 og (d)  aðeins árið 2019. Byggt á gögnum frá 

Veðurstofu Íslands (munnleg heimild, 8. janúar 2020). Athugið skalamun á x- og  y-ásnum.  
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2.2 Uppsetning landgræðslutilraunarinnar – meðferðir 

Stór uppgræðslu tilraun var sett upp á Geitasandi árið 1999 með 40 eins hektara reitum (100 x 100 m), 

sem hlutu níu mismunandi uppgræðslumeðferðir ásamt viðmiðunarreitum sem voru ómeðhöndlaðir. 

Tilraunin var sett upp sem blokkatilraun (e. randomized block design) þar sem hver meðferð var 

endurtekin fjórum sinnum. Nánari lýsing á tilraunaskipulaginu má finna í Ása Aradóttur, Berglindi 

Orradóttur, Ólafi Arnalds og Kristínu Svavarsdóttur (2008) og Ásu Aradóttur og Guðmundi 

Halldórssyni (2018). Fjórar þessara meðferða voru teknar fyrir í þessari rannsókn: (Ó) viðmið, engin 

meðferð; (S) grassáning og áburður; (L) lúpínusáning; (B,V) birki- og víðieyjar ásamt grassáningu og 

áburði eins og S (1. tafla). Sáningu grasa, túnvinguls Festuca rubra og vallarsveifgrass Poa pratensis, 

lauk fyrir vaxtartíma vorið 2000 en reitirnir einkennast í dag af lágplöntuskán, ásamt stökum 

gróðurblettum með lágvöxnum háplöntum. Sáning lúpínu Lupinus nootkatensis lauk einnig snemma 

vors 2000. Birkieyjarnar eru fjórar í hverjum reit og voru um 80 ársgamlar birkiplöntur Betula pubescens 

gróðursettar í hverja birkieyju árin 2001-2003. Víðieyjar eru tvær í hverjum reit og voru 40 

loðvíðisstiklingar Salix lanata og 40 gulvíðisstiklingar S. phylicifolia settir niður í hverja víðieyju árin 

2001-2003. Stiklingunum, af mismunandi karl- og kvenkyns plöntum, var safnað á gömlum 

uppgræðslusvæðum innan 5 km frá tilraunasvæðinu (Ása Aradóttir og Guðmundur Halldórsson, 2018). 

Gróðursetning birkis og víðis fór fram 2001-2003 og fékk hver planta áburð árin 2001, 2003 og 2005 

(Ólafur Arnalds o.fl., 2013). Afstaða birki- og víðieyja er sýnd á mynd 2, neðst til hægri. Nánari lýsing 

á meðferðunum 1999-2001 og einkennum reita árið 2019 má sjá í töflu 1.  

 

Tafla 1. Lýsing á meðferðum í grunnreitunum. Byggð á upplýsingum frá Ásu Aradóttur o.fl. (2008) og Ásu Aradóttur og 

Guðmundi Halldórssyni (2018). 

Tákn  Meðferð* Einkenni reitanna við sýnatöku 2019 

Ó Engin meðferð – óuppgrædd auðn. < 5% gróðurþekja. 

S Grassáning og áburður – Sáning vallarsveifgrass Poa pratensis og 

túnvinguls Festuca rubra, 17,3 og 9,7 kg ha-1 hvor um sig, lauk vor 

2000. Borið var á 50 kg ha-1 N og 27 kg ha-1 P2O5 við sáningu og aftur í 

2001, 2003, 2005 og 2012. 

Lágplöntuskán með stökum 

háplöntum 

L Lúpínusáning – Sáning lúpínu Lupinus nootkatensis lauk vor 2000.  Samfelld lúpínubreiða.  

B,V Eyjareitir – Fjórar 6 x 30 m birkieyjar Betula pubescens (B), hver með 

um 80 ársgömlum birkiplöntum, gróðursettar í þremur 15-20 cm djúpum 

plógförum með jöfnu millibili.  Tvær 8 x 25 m víðieyjar með 40 

stiklingum af gulvíði Salix phylicifolia og loðvíði S. lanata (V) hvor um 

sig, gróðursettir í fjögur plógför með jöfnu millibili. Gróðursetning víðis 

og birkis fór fram á árunum 2001-2003 og fékk hver planta áburð á 

árunum 2001, 2003 og 2005. Allar eyjar lágu frá suðvestri að norðaustri 

til að nýta þurra hagstæða  austan- og suðaustanrvinda til frædreifingar. 

Birkieyjarnar eru með um 1,5-3 m 

háum trjám. Víðieyjarnar eru með 

nokkuð samfelldum, lágvöxnum 

breiðum. 

Lúpína, krækilyng (Empetrum 

nigrum), birki og víðir hafa víða 

numið land milli gróðursettu eyjanna. 

Lágplöntuskán útbreidd. 
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2.3 Uppsetning tilraunarinnar – sýnataka 

Sýnin voru tekin með jarðvegsbor úr stálhólk sem egg með falsi var skrúfað á. Í falsið voru sett tvö 

sýnatökurör ofan á hvort annað, bæði 5 cm á hæð, 4,5 cm í þvermál að innan og flatarmál því 15,90 cm2. 

Bornum var þrýst niður að 10 cm dýpi, tekinn upp, eggin/falsið skrúfað af og rörin tekin úr. Lokum var 

komið fyrir á enda röranna, merkt hvað sneri upp og niður og þau síðan geymd í poka. Sýnin voru geymd 

við 4 °C í 1-10 daga fyrir flæmingu. Sýni voru annars vegar tekin úr grunnreitum (1. tafla; 3. mynd) og 

hins vegar úr framvindubeltum í birki- og víðireitum (4. mynd). Sjá viðauka 1 fyrir ljósmyndir.   

2.3.1 Grunnreitir 

16 sýnakjarnar alls voru tekin úr tveimur reitum fyrir Ó, S og L meðferðirnar í hvert skipti, átta á 0-5 

cm dýpi (dýpt 1) og átta 5-10 cm dýpi (dýpt 2). Staðsetning var ákveðin af handahófi, en að lámarki 5 

m frá jaðri reitanna. Jafnframt voru 16 sýni tekin fyrir B og V meðferðirnar í hvert skipti, átta á 0-5 cm 

dýpi og átta á 5-10 cm dýpi, en úr fjórum eyjareitum. Sýnin voru tekin af handahófi innan plógfara 

gróðursettu plantnanna. Aðeins loðvíðir Salix lanata var notaður í V-meðferðina, en gulvíðiplöntum S. 

phylicifolia sleppt. Alls voru það 80 sýni. Sýnataka var endurtekin 20. júlí, 16. ágúst (tvöfaldur 

skammtur) og 4. október, 320 sýni alls.   

 

 

 
Mynd 3. Dæmigerð uppsetning á einni sýnatöku. Hver punktur táknar 

sýnatökustað fyrir hvert sýni, sem skiptist í tvö dýptarbil; 0-5 cm og 5-10 cm dýpt. 

Meðferðir; B = birkieyja, L = lúpína, Ó = viðmið, S = grassáning, V = víðieyja. 

Mynd: EK. 
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2.3.2 Framvindubelti 

Til að kanna tengsl smáfánusamfélaga við ákveðnar plöntutegundir og framvindustig þeirra var lagt út 

belti í 2-5 m fjarlægð frá birkieyjunum í eyjareitunum fjórum. Beltin lágu að NV-verðu samsíða 

birkieyjunum, þar sem landnám birkis er mest vegna þurra SA-vinda sem eru hagstæðir til frædreifingar 

(Ása Aradóttir, Robertson og Moore, 1997; Ása Aradóttir og Guðmundur Halldorsson, 2018). Birki, 

víðir og lúpína hafa numið land í beltinu af sjálfsdáðum sem strjálar plöntur annars vegar, þar sem 

landnám var að byrja og þéttir blettir hins vegar, þar sem landnám var komið lengra á veg. Sýnin voru 

tekin á 0-5 og 5-10 cm dýpi við mismunandi framvindustig gróðurs, þ.e. mismunandi þéttleika 

plöntutegunda; strjált (s) og þétt (þ) (sjá viðauka 1 fyrir ljósmyndir). Þéttir gróðurblettir voru með > 

50% þekju tiltekinnar tegundar í 25 cm radíus. Stakir blettir voru með <25% þekju tiltekinnar tegundar 

í 25 cm radíus og í að minnsta kosti 3 m fjarlægð frá þéttum blettum sömu tegundar. Fjarlægð í næsta 

tvíkímblöðung var > 0,4 m, bæði hjá þéttum og strjálum blettum (4. mynd). Þar sem plönturnar hafa 

numið land innan lágplöntuskánar, sem upphaflega hafði fengið grassáningarmeðferð (S), voru sýnin 

tekin úr lágplöntuskáninni til að geta borið saman samfélög við  L, B, og V annars vegar og við 

grunnreitir grassáningar (S) hins vegar þar sem um styttri dreifingarleiðir í framvindubeltið gæti verið 

að ræða. Staðsetning lágplöntuskánar var valin af handahófi innan beltisins í að minnsta kosti 0,4 m 

fjarlægð í næsta tíkimblöðung. Einnig var viðmið (Ó) tekið við enda hvers beltis, 3 m utan reitanna, til 

að geta lagt mat á hvort styttri dreifingarleiðir úr framvindubeltinu myndu leiða til annars konar 

samfélaga dýra en í grunnreitum viðmiðs. Ekki var gerður greinamunur á framvindustigi 

lágplöntuskánar (S) og viðmiðs (Ó).  

 

Mynd 4. Myndræn framsetning á settum skilyrðum fyrir sýnatökustaðum í framvindubeltum. B = birki, V = víðir, 

L = lúpína, S = grassáning (lágplöntuskán), Ó = viðmið. s = stakt, þ = þétt. Mynd: EK. 
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Sýnataka fór fram 4. ágúst og 1. september. Í báðum tilfellum var eitt sýni á hvoru dýpi tekið fyrir hverja 

yfirborðsgerð í hverjum eyjareit. Eyjareitirnir voru sömu fjórir og voru notaðir sem grunnreitir fyrir birki 

og víðieyjarnar og eru það 126 sýni alls úr framvindubeltunum.   

  

2.4 Flæming – einangrun dýra úr jarðvegssýnum 

Til að einangra jarðvegsdýrin úr sýnunum var stuðst við Tullgren (1918) aðferðina með MacFadyen 

háfallanda flæmitæki (5. mynd; Macfadyen, 1961), sem byggist á myndun hita- og rakastigstiguls. 

Aðferðinni er víða beitt til að einangra stökkmor og mítla úr jarðvegssýnum (Henderson og Southwood, 

2016; Coleman o.fl., 2018; Nielsen, 2019) og virðist að 70-100% stökkmors og mítla flæmist úr sýnum 

við þessa aðferð (Block, 1966; Petersen, 1978). Í efra hluta tækisins hanga 20 ljósaperur (60 W hver) og 

fínmöskvað koparnet neðst með hitamæli tengdum sjálfvirkum útsláttarrofa. Í neðra hlut tækisins er 

einangrunarlag með 80 göt fyrir trektar með jarðvegssýnum. Í trektunum er grófmöskvað koparnet (6A. 

mynd) og neðra op trektanna endar í íláti sem jarðvegsdýrin falla í. Á botni flæmisins eru kælirör tengd 

við vatnslögn í annan endann og útstreymi í hinn enda sem tæmist í niðurfall, þannig að kalt vatn 

streymir stöðugt í gegn til kælingar (5. mynd). 

Mynd 5. Einfölduð mynd af háfallanda flæmitæki sem notað var  til að einangra jarðvegsdýrin úr jarðvegssýnum. 

Mynd:EK. 

Rörin með jarðvegssýnum voru sett á hvolf í trektarnar, þannig að yfirborð jarðvegs snýr niður til að 

gefa dýrunum færi á að flýja í gegnum náttúrulega farvegi jarðvegsins (Coleman o.fl., 2018). Neðra op 

trektanna var fest við filmudós fyllt að helmingi með 0,6% bensósýru við síðustu þrjár flæmingarnar, en 

vegna seinkunar á afhendingu pöntunar var notað bensónat við fyrstu þrjár flæmingarnar. Trektarnar 

voru settar í göt einangrunarlagsins (6. mynd) og til að tryggja myndun hitastigsfallanda voru alltaf 

flæmd 80 sýni í einu, þannig að engin göt voru opin. Efri hluti flæmisins var settur ofan á og tækið sett 

í gang við 20 °C. Flæmt var í um níu daga og var hitastig hækkað einu sinni á dag þannig að hitastigið 
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var komið í 60-65 °C á síðasta degi. Hitastigi neðri hlutar var haldið svölu með köldu kranavatni sem 

rann stöðugt í gegnum rörin allan flæmingartímann. 

 

Mynd 6.(a) Kopartrekt með grófmöskvuðu neti, (b) rör með jarðvegssýni var sett á hvolf í trektina og trektin fest 

við filmudós sem var hálffyllt með vatni og bensósýru, (c) trektarnar með jarðvegssýnum og filmudósum voru 

settar í götin í einangrunarlagi flæmitækisins. Myndir: EK.   

Eftir flæmingu voru filmudósirnar teknar af trektunum og bætt var í etanóli (96%) þannig að lausnin 

varð um 70% etanól. Lok var sett á og sýnin geymd við 5 °C fram til úrvinnslu. Jarðvegssýnin voru sett 

í plastpoka og geymd áfram til að mæla vatnsheldni jarðvegs. 

 

2.5 Greining jarðvegsdýra 

2.5.1 Undirbúningur 

Til að hreinsa sýnin voru filmudósirnar tæmdar í stærri plastílát, og lokið og dósirnar skolað vel með 

etanóli (70%) til að tryggja að engin dýr væru eftir (sjá viðauka I fyrir myndræna framsetningu) 

Vökvanum í plastílátinu var rennt í gegnum örfínt sigti sem safnaði jarðvegsdýrunum. Þar sem 

jarðvegskornin sökkva fyrr til botns en dýrin var nóg að sigta vökvann, en gruggið á botni var ekki sigtað 

með, heldur skoðað undir víðsjá til að tryggja að engin dýr væru eftir. Sigtinu var snúið við ofan á 

petriskál og dýrin skoluð af með etanóli (70%). Bætt var við glyseról og petriskálarnar settar í hitaskáp 

við 50 °C í sólarhring. Þannig féllu dýrin til botns og var hægt að telja þau án þess að þysja inn eða út. 

Lok var sett á petriskálarnar og sýnin þvínæst tilbúin til talningar.  

2.5.2 Flokkun og talning 

Talningar fóru fram undir víðsjá og voru dýrin strax flokkuð; mítlarnir í undirættbálka, en stökkmor í 

ættir og seinna til tegunda. Þjálfun í greiningu dýra fór fram í Danmörku (Institut for Bioscience) haustið 

2019, þar sem 80 sýni voru greind. Restin var greind með hjálp greiningarlykla Krantz og Walter (2009), 

Walter og Proctor (2013) og Bocher, Kristensen, Pape og Vilhelmsen (2015) fyrir mítlana og  Fjellberg 

(1998; 2007) og Hopkin (2007) fyrir stökkmor.  

a b
 

c 
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2.5.3 Tegundagreining stökkmors 

Stökkmor var greint til tegunda undir smásjá. Einn dropi af mjólkursýru var settur á smásjárgler og 

tiltekið dýr fært með örfínum pensli úr petriskál í mjólkursýrudropann. Smásjárglerið var hitað á 

hitaplötu í örfáar sekúndar (7. mynd), þannig að dýrið yrði glært og hægt væri að horfa í gegnum dýrið 

í smásjá til að skoða þau útlitseinkenni sem nauðsynleg eru til greiningar. Passa þurfti að hita ekki of 

lengi, því þá springur dýrið. Ungviði var ekki alltaf hægt að greina til tegundar, þar sem þau skortir enn 

ákveðin útlitseinkenni. Ef öll fullorðin dýr í sýninu voru af sömu tegund, var ungviðið líka flokkað sem 

sú tegund. Ef eitt eða fleiri fullorðin dýr voru af ólíkum tegundum var ungviðið greint til ættkvíslar eða 

ættar, og gilti það líka ef dýrin voru of skemmd til tegundagreiningar.  

   

2.6 Jarðvegseiginleikar 

2.6.1 Vatnsheldni jarðvegs 

Til að leggja mat á áhrif meðferða á vist smáfánunnar var vatnsheldni jarðvegs mæld. Til þess voru 4 

sýni af 0-5 cm dýpi og 3 sýni af 5-10 cm dýpi úr hverri meðferð úr grunnreitunum geymd eftir flæmingu. 

Lífrænar leifar og stórir steinar voru fjarlægð fyrir jarðvegsmælingar. Þrýstiplötur voru látnar liggja í 

vatni í sólarhring þannig að þær yrðu vatnsmettaðar. Númeruðum plasthringjum komið fyrir á 

þrýstiplötunum, þeir fylltir með jarðvegi og þjappað létt. Jarðvegur var þvínæst mettaður með vatni og 

síðan settur í þrýstipott. Gúmmírör var tengt við plötuna til að leiða vatnið út pottinum og lok sett á 

pottinn þannig að samfelld vatnsúla myndast þegar gasi er hleypt inn í pottinn. Þrýstingur var stilltur 

með krana á gaskútnum og voru sýnin í pottinum um 1,5-2 sólarhringa. Síðan voru sýnin vigtuð til að 

mæla vatnstap við tiltekna spennu. Ferlið var endurtekið við 0,33, 1,0 og 15 bara spennu. Loks voru 

sýnin sett í deiglur og inn í ofn við 105 °C í sólarhring til að ná öllum raka úr jarðveginum, og sýnin 

 

Mynd 7. Undirbúningur á smásjárskoðun stökkmors. (a) Dropi af mjólkursýru var settur á smásjárgler og dýrið 

fært í dropann, (b) smásjárglerið  lagt á hitaplötu í örfáar sekúndur (1-2 s) og (c) dýrið greint til tegundar undir 

smásjá. Myndir: EK. 

a b c 
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vigtuð aftur. Vatnsheldni jarðvegs var mæld sem þyngdarprósenta vatns 𝜃𝑔 (e. gravimetric water 

content) samkvæmt jöfnu 1:  

            Jafna 1 

𝜃𝑔 = 100 ∗  
(𝑠ý𝑛𝑖𝑏 −  𝑠ý𝑛𝑖þ)

𝑠ý𝑛𝑖þ

 

þar sem 𝜃𝑔 táknar g H2O/ 100 g af fullþurrum jarðvegi, 𝑠ý𝑛𝑖𝑏 táknar þyngd sýnis eftir tiltekna 

þrýstingsmeðferð og 𝑠ý𝑛𝑖þ táknar þyngd fullþurrs sýnis.  

2.6.2 Áætlað magn kolefnis 

Þegar árið 2007 var orðið marktækt meira kolefni í jarðvegi meðferðanna en í jarðvegi óuppgrædds 

lands (Ólafur Arnalds o.fl., 2013). Ólafur og meðhöfundar hans settu fram jöfnur fyrir árlega binding 

kolefnis fyrir hverja uppgræðslumeðferð fyrir sig. Með þeim jöfnum, ásamt uppgefnum gildum fyrir 

rúmþyngd, var uppsafnað magn kolefnis í jarðvegi uppgræðslumeðferða áætlað fyrir árið 2019.  

 

2.7 Tölfræðileg úrvinnsla 

2.7.1 Samfélagsgerð 

Tölfræðiforritið R (R Core Team, 2019) var notað við úrvinnslu gagna. Fjöldi stökkmors og mítla var 

lagður saman fyrir hvern sýnatökutíma, meðferð og dýpt fyrir fervikagreiningu. Hún var notuð til að 

athuga hvort meðferðir og/eða dýpt hefðu marktæk áhrif á fjöldi stökkmors og mítla. Vegna ójafnrar 

dreifingar þurfti að varpa fjöldi dýra (ln(x + 0,5)) til að standast forsendur. Sett var upp líkan fyrir 

fervikagreiningu til að prófa hvort að meðferð og dýpt hefðu áhrif á fjölda dýra. Líkanið má sjá í jöfnu 

2: 

          Jafna 2 

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜖𝑖𝑗𝑘 

þar sem 𝑦𝑖𝑗𝑘 táknar fjöldi dýra fyrir meðferð i, dýpt j og tími sýnatökunnar k,  𝜇 táknar heildar 

meðalfjöldi dýra 𝛼𝑖 táknar áhrif meðferðar i, 𝛽𝑗 táknar áhrif dýptar j, (𝛼𝛽)𝑖𝑗 táknar áhrif vegna víxlhrifa 

á milli dýptar og meðferðar og 𝜖𝑖𝑗𝑘 táknar skekkju. Spágildum og öryggisbilum var varpað til baka á 

upprunalegan skala. Tukey-próf var notað til að bera saman mun á fjölda dýra milli meðferðar og dýptar. 

Meðalfjöldi stökkmors og mítla var einnig reiknaður óháð sýnatökutíma fyrir hverja meðferð, dýpt og 

framvindustig, annars vegar í heild sinni og hins vegar per sýnakjarna og á það sama við fyrir 

meðalfjölda mítlahópa eða stökkmorstegunda. Gildin eru gefin upp sem meðaltöl (�̅�) per sýnakjarna í 

niðurstaðakaflann, nema annað sé tekið fram. 
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Til að meta mun á samfélagsgerð stökkmors voru tegundaauðgi, samfélagsfjölbreytni, jafnræði tegunda, 

sambærileiki samfélaga og virkniseiginleiki samfélaga reiknuð. Þau örfáu eintök stökkmors sem voru 

greind sem „ógreint (Isotomidae)“ voru ekki tekin með í þessa útreikninga.  

Tegundaauðgi var reiknuð sem fjöldi tegunda fyrir hverja meðferð og fjölbreytnisvísi Shannon´s (H) 

(Begon, Townsend og Harper, 2005) var notuð til að reikna samfélagsfjölbreytni á grundvelli meðaltala 

meðferðanna samkvæmt jöfnu 3: 

    Jafna 3 

H= - ∑   𝑝𝑖 ln𝑝𝑖
𝑠
𝑖=1  

þar sem pi er hlutfallsleg algengni tegundar i og s er heildarfjöldi tegunda samfélagsins (meðferðarinnar).  

Jafnræðisstuðull (J) (Begon o.fl., 2005) var notaður til að reikna jafnræði tegundar fyrir hverja meðferð 

samkvæmt jöfnu 4: 

            Jafna 4 

J = H/Hmax 

þar sem H táknar tegundafjölbreytni og Hmax náttúrulegur lógaritmi af fjölda tegunda samfélagsins.  

Til að meta sambærileiki stökkmorssamfélaga milli tveggja meðferða var stuðst við Chekanovsky–

Sørensen sambærileikakvarða (Sørensen, 1948) samanber jöfnu 5:   

     Jafna 5 

𝑆𝑆 =  
2𝑎

2𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

 

þar sem 𝑎 táknar fjöldi tegunda sem fundust við báðar meðferðir, 𝑏 táknar fjöldi tegunda sem fundust í 

annari meðferðina og 𝑐 fjöldi tegunda sem fundust í hinni meðferðinni. 

Til að meta hvort mismunandi meðferðir hafa mótað frábrugðna virkniseiginleika stökkmorssamfélaga 

var meðal virknisgildi hvers samfélags (Tm) reiknuð fyrir hverja meðferð samkvæmt Garnier o.fl. (2004) 

samanber jöfnu 6: 

          Jafna 6 

Tm = ∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖𝑖  

þar sem x er virkniseigind tegundar i og pi er hlutfallsleg algengni tegundar i. Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir 

virkniseiginleika sem voru notaðir til að meta þann breytileika milli meðferða og framvindustiga. Við 

söfnun upplýsinga um virkniseiginleika var stuðst við Fjellberg (1998; 2007), Holmstrup (munnleg 

heimild, 26. febrúar 2020), Kuznetsova (2003), Chahartaghi, Scheu og Ruess (2006), Malmström 
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(2012), Gómez-Anaya, Palacious-Vargas og Castano-Meneses (2010) og Holmstrup, Maraldo og 

Henning (2007). 

Tafla 2. Lýsing á form- og vistfræðilegum virkniseiginleikum stökkmors sem notuð var við útreikninga á breytileika í 

virkniseiginlega samfélaga.. 

Virkniseiginleikar  Virkniseigindin 

Formfræðilegir eiginleikar  
 

Fjöldi depilaugna a  0-8 

Stig litarefnis a,b  0 = hvít, 1 = veikt, 

2 = sterkt 

Stökkgafall a,b  0 = án, 2 = rýr,  

3 = vel þróað 

Vistfræðilegir eiginleikar  
 

Kjörrakastig a,b,c,f,g  0 = xeroresistant,  

1 = xero-mesophilic,  

2 = indifferent, 

3 = mesophilic,  

4 = meso-hydrophilic 

Lóðrétt búsvæðaval a,b,g  1 = epedaphic,  

2 = hemiedaphic,  

3 = euedaphic 

Tímgun a,b,d,e  1 = meyfæðing,  

2 = kynæxlun 
a Fjellberg (1998; 2007) 
b Holmstrup (munnleg heimild, 26. febrúar 2020) 
c Kuznetsova (2003) 
d Chahartaghi o.fl. (2006) 
e Malmström (2012) 
f Gómez-Anaya o.fl. (2010) 
g Holmstrup o.fl. (2007) 

 

 

2.7.2 Jarðvegsþættir 

Til að taka tillit til fylgni á milli mælinga innan sama sýnis var línulegt líkan með slembiþætti notað til 

að kanna þátt meðferðar, dýptar og spennu, ásamt víxlhrif milli meðferðar og dýptar, á vatnsheldni 

jarðvegs (7. jafna).  

Jafna 7 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑚𝑙 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + (𝛼𝛾)𝑖𝑘 + (𝛽𝛾)𝑗𝑘 + (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 + 𝛿𝑚(𝑙)  + 𝜖𝑖𝑗𝑘𝑚𝑙 

Í jöfnu 7 táknar 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑚𝑙 vatnsheldni 𝜃𝑔 fyrir meðferð i, dýpt j, spennu k, mælingu m og sýni l. 𝜇 táknar 

heildarmeðaltal 𝜃𝑔, 𝛼𝑖 táknar áhrif meðferðar i, 𝛽𝑗 táknar áhrif dýptar j, γk táknar áhrif spennu k, (𝛼𝛽)𝑖𝑗, 

(𝛼𝛾)𝑖𝑘, (𝛽𝛾)𝑗𝑘 og (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 táknar áhrif víxlhrifa á milli áðurnefndra þátta og 𝜖𝑖𝑗𝑘𝑚𝑙 táknar skekkju. 

Líkanið gerir ráð fyrir slembiþætti sem er normaldreifður með meðaltalið núll, þar sem 𝛿𝑚(𝑙) er 

slembiþáttur fyrir frávik fyrir hverja mælingu innan sýnis með dreifni 𝜎𝛿
2. Sennileika-hlutfallapróf (e. 
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likelihood ratio test; McDonald, 2014) var notað til að athuga hvort um marktæk víxlhrif var að ræða. 

Tukey-próf var notað til að bera saman mun á vatnsheldni milli meðferðar og dýptar við tiltekna spennu. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Grunnreitir – samfélög smáfánu 

3.1.1 Fjöldi dýra 

Í heildina var meðalfjöldi dýra per sýnakjarna mun meiri á 0-5 cm dýpi (�̅� = 7,0) en á 5-10 cm dýpi (�̅� 

= 0,7), en mikill breytileiki var milli sýna innan meðferða, bæði fyrir stökkmorin og mítlana. Niðurstöður 

fervikargreiningarinnar sýndu að víxlhrifin milli dýptar og meðferðar voru ekki marktæk fyrir fjölda 

stökkmors (P = 0,009), áhrif meðferðar á fjölda stökkmors voru því eins fyrir báða dýptir. Marktækt 

fleiri stökkmor fundust í efra lagi jarðvegsins, en í því neðra (P < 0,001; 8a. mynd). Meðferð hafði 

marktæk áhrif á fjölda stökkmors (P = 0,01) og var lúpína með marktækt fleiri stökkmor en viðmiðið og 

grassáningin (3. töflu). Enda var meðalfjöldi stökkmors per sýnakjarna mestur í lúpínureitunum, 

sérstaklega í efra lagi jarðvegsins (�̅� = 9,4). Jafnframt var munur á fjölda stökkmors marktækur milli 

birkis og viðmiðs (P = 0,02). 

 

Tafla 3. Munur á spágildum á meðalfjölda stökkmors per sýnatökutími byggð  á 

fervikagreiningu (2. jafna). P-gildi: * 0,01-0,05, ** 0,001-0,01, *** 0-0,001. 

 
B L Ó S 

L 0,47 
   

Ó 5,83* 12,32*** 
  

S 2,28 4,82* 0,39 
 

V 1,55 3,28 0,27 0,68 

 

Víxlhrif á milli dýptar og meðferðar voru marktæk fyrir fjölda mítla (P  = 0,028), áhrif meðferðar á 

fjölda mítla var því mismunandi eftir dýpt. Marktæk áhrif fundust einnig fyrir meðferð (P < 0,001) og 

dýpt (P < 0,001) ein og sér. Marktækt fleiri mítlar fundust í efstu 5 cm jarðvegs birkieyja en í viðmiði 

og grassáningu fyrir báðar dýptir (8b. mynd). Frekari mun á spágildum á fjölda mítla eftir meðferð og 

dýpt, ásamt marktækni hans, má sjá í töflu 4.  

Tafla 4. Munur á spágildum á meðalfjölda mítla per sýnatökutími byggð á fervikagreiningu (2. jafna). Tölurnar við 

bókstafina tákna dýptina; 1 = 0-5 cm, 2 = 5-10 cm. P-gildi: * 0,01-0,05, ** 0,001-0,01, *** 0-0,001. 

 
B-1 B-2 L-1 L-2 Ó-1 Ó-2 S-1 S-2 V-1 

B-2 14,44** 
        

L-1 1,49 9,70 
       

L-2 20,82** 1,44 13,99* 
      

Ó-1 66,78*** 0,22 44,86*** 0,31 
     

Ó-2 66,78*** 4,63 44,87*** 3,21 1,00 
    

S-1 22,84** 0,63 15,34* 0,91 0,34 2,92 
   

S-2 38,06*** 2,64 25,57** 1,83 0,57 0,57 1,67 
  

V-1 3,27 4,41 2,20 6,36 0,05** 20,41** 0,14 11,64* 
 

V-2 13,47* 0,93 9,05 0,65 0,20 0,20 0,59 0,35 4,12 
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Birkieyjurnar voru að meðaltali með mestan fjölda mítla per sýnakjarna, eða 9,5 í efsta lagi jarðvegsins. 

Lægsti fjöldi dýra fannst í óuppgræddu landi fyrir báða hópana, en grassáning var sú uppgræðslumeðferð 

sem var með minnstan fjölda dýra, með að meðaltali 0,5 stökkmor og 0,5 mítla per sýnakjarna í efsta 

lagi jarðvegs.  

 

Mynd 8. Spágildi fyrir meðalfjölda dýra per sýnatökutími í grunnreitunum eftir meðferð og dýpt. a) Meðalfjöldi stökkmors, b) 

meðalfjöldi mítla. Meðferðir; B= birki, L= lúpína, Ó = viðmið, S= grassáning og V= víðir. Dýpt; 1 = 0-5 cm, dýpt 2 = 5-10 

cm. Lóðrétt strik sýna öryggisbil. Athugið skalamun á y-ásnum.  

 

3.1.2 Samfélagsgerð 

Alls fundust 15 tegundir stökkmors, en Mesaphorura macrochaeta var sú eina sem fannst í öllum 

meðferðunum ásamt viðmiði (5. tafla). Flestar tegundir fundust í lúpínureitum, þar sem Isotoma spp. og 

einkum Parisotoma notabilis voru ríkjandi og af öllum þeim tegundum sem fundust í rannsókninni 

fannst aðeins ein tegund, Isotomodes bisetosus, ekki í lúpínubreiðum. Jafnframt voru Desoria sp. og 

Isotoma anglicana einu tegundirnar sem fundust aðeins í lúpínureitum. Hafa ber í huga að stundum var 

ekki hægt að aðgreina I. anglicana, I. caerulea og I. viridis þegar um ungviði var að ræða og flokkuðust 

þau dýr þá sem Isotoma spp. og á það sama við um Isotomodes productus og I. bisetosus. Lítill munur 

var á meðalfjölda tegunda í sýnakjörnum á milli lúpínu (�̅� = 1,6),  birkis (�̅� =1,5) og víðis (�̅� = 1,5), en 

hann var að jafnaði meiri ef aðeins var tekið tillit til efstu 5 cm jarðvegs (9a. mynd). Aðeins fimm 

tegundir (�̅� = 0,3) fundust í reitunum sem hlutu grassáningarmeðferð og einkennast í dag af 

lágplöntuskán ásamt blettum af smávöxnum ein- og tvíkímblöðungum og einungis fjórar tegundir 

fundust í viðmiðsreitunum (�̅� = 0,2). 
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Hæsti heildarfjöldi mítla var í birkieyjunum og var einkum til kominn vegna mikils fjölda fitumítla, en 

mesti fjöldi brynjumítla fannst í víðieyjunum og flestir ránmítlar í lúpínureitum. Engir fitumítlar fundust 

í viðmiðunarreitum og engir ránmítlar í grassáningunni (5. tafla). Jafnframt var meðalfjöldi mítlahópa 

per sýnakjarna mun lægri í viðmiði (�̅� = 0,1) og grassáning (�̅� = 0,2) en hjá víðinum (�̅� = 0,8), birkinu 

(�̅� = 0,8) og lúpínunni (�̅� = 1,2) (9b. mynd).  

 

Mynd 9. Meðalfjöldi (a) stökkmorstegunda og (b) mítlahópa per sýnakjarna í grunnreitunum eftir meðferð og dýpt. Meðferðir; 

B = birki, L= lúpína, Ó = viðmið, S = grassáning, V = víðir. Dýpt; 1 = 0-5 cm, 2 = 5-10 cm. Lóðrétt strik sýna staðalskekkju. 

Athugið skalamun á y-ásnum. 

 

Hæsta samfélagsfjölbreytni stökkmors fannst í víðieyjum (H = 2,04) þrátt fyrir lægri tegundaauðgi en 

hjá lúpínunni og útskýrist það af meira jafnræði milli tegunda í víðireitunum. Viðmiðið var með lægstu 

samfélagsfjölbreytni (H = 1,24; 4. tafla), en hæsta jafnræði tegunda (J = 0,31). Jafnræði tegunda var 

lægst í lúpínubreiðum (J = 0,12; 4. tafla). Niðurstöðum varðandi virkniseiginleika er lýst í kafla 3.3. 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Tafla 5. Yfirlit yfir meðalfjölda dýra á m2 og samfélagsgerð óháð dýpi, 20 árum eftir uppgræðslu. Meðferðir; B = birki, L = 

lúpína, Ó = viðmið, S = grassáning, V = víðir. m = meðaltal, sd = staðalfrávik, j = jarðvegstegund, a = alhliðategund, y = 

yfirborðstegund.  *F. spinosa eða F. fimetaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Meðferð: B L  Ó S V 

Meðalfjöldi á m2 m sd m sd m sd m sd m sd 

Stökkmor 762 1834 3173 5987 146 379 246 483 501 965 

Folsomia quadrioculata a 57 464 49 323 22 118 - - 49 232 

Isotoma anglicana y - - 128 528 - - - - - - 

Isotoma caerulea y 10 77 246 773 - - 10 79 10 79 

Isotoma viridis y - - 59 216 - - - - 20 110 

Isotomiella minor j 48 168 98 358 - - 10 79 29 134 

Isotomodes bisetoses j 19 109 - - - - 49 258 20 110 

Isotomodes productus j - - 29 175 11 84 20 110 20 110 

Mesaphorura macrochaeta j 314 1259 226 755 90 279 98 279 157 475 

Micranurida pygmaea a 10 77 59 268 - - - - - - 

Parisotoma notabilis a 229 1261 1631 4100 - - - - 29 134 

Proisotoma minuta a  - - 29 175 - - - - 29 236 

Willemia scandinavica j - - 128 407 11 84 - - 49 258 

Xenylla humicola a 10 77 20 157 - - - - - - 

Desoria sp.y - - 29 134 - - - - - - 

Folsomia sp.* a 10 77 29 175 - - - - - - 

Isotoma spp.y 19 109 688 1595 - - - - 49 204 

Isotomodes spp. j 29 132 - - 34 143 108 364 49 170 

Ógreint (Isotomidae) 38 217 187 579 - - 20 110 49 393 

Tegundaauðgi 9  14  4  5  10  

Mítlar 3144 7247 2142 3971 67 196 206 572 1375 2517 

Ránmítlar 95 276 295 875 11 84 - - 88 707 

Flosmítlar 476 2561 206 463 22 118 49 170 236 495 

Fitumítlar 2182 6558 1032 2616 - - 108 508 285 957 

Brynjumítlar 410 1506 648 1482 34 143 49 204 1022 2142 

Samfélagsgerð 
          

Tegundafjöldi stökkmors/ 

sýnakjarna (�̅�) 

0,53 0,68 1,59 1,78 0,20 0,48 0,31 0,56 0,47 0,81 

Hópafjöldi mítla/sýnakjarna 

(�̅�)  

0,77 0,92 1,20 1,22 0,11 0,31 0,22 0,45 0,81 0,92 

Fjölbreytnivísir (H) stökkmors 1,44  1,72  1,24  1,29  2,04  

Jafnræði (J) stökkmorstegunda  0,16  0,12  0,31  0,26  0,21  
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Sambærileiki stökkmorssamfélaga var mestur milli lúpínureita og birkieyja, og lúpínureita og víðieyja, 

þar sem um ≥ 70 % skörun í tegundasamsetningu var að ræða. Tegundasamsetning viðmiðunarreita var 

minnst sambærileg við meðferðirnar og var sambærileiki viðmiðs aðeins rúmlega 50% við víðieyjurnar 

en aðeins 31% við lúpínureitina (10. mynd). Grassáningin var sú meðferð sem var minnst sambærileg 

hinum meðferðunum, nema við víði (67%), þar sem sambærileiki víðis var minni við birki (63%). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Jarðvegsþættir – grunnreitir 

3.2.1 Vatnsheldni jarðvegs 

Niðurstöður sennileika-hlutfallarprófs sýndu að hvorki víxhrifin né meðferð eða dýpt hefðu marktæk 

áhrif á vatnsheldni jarðvegs. Að meðaltali var jarðvegurinn hjá víðinum með mesta vatnsheldni á 0-5 

cm dýpi við 0,33 og 1,0 bara spennu, en vatnsheldni var lægst í viðmiðinu (11a. mynd). Í neðra lagi 

jarðvegs var mest vatnsheldni í birkieyjunum, en breytilegt var eftir spennustigi við hvaða meðferð 

vatnsheldni jarðvegs var lægst á 5-10 cm dýpi (11b. mynd). Munurinn á vatnsheldni jarðvegs milli dýptar 

eða meðferðar var þó aldrei marktækur. 

 

Mynd 10. Sambærileiki stökkmorssamfélaga milli meðferða í grunnreitunum í 

prósentum. Meðferðir; B = birki, L = lúpína, Ó = viðmið, S = grassáning, V = 

víðir.  
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Mynd 11. Vatnsheldni jarðvegs (θg) eftir meðferð og spennu (bör) á (a) 0-5 cm dýpi og (b) 5-10 cm dýpi. Meðferðir; B = birki, 

S = grassáning, L = lúpína, Ó = viðmið, V = víðir.  

 

 

3.2.2 Áætlað magn kolefnis 

Áætlað magn kolefnis í jarðvegi fyrir árið 2019, framreiknað frá magntölum 2007, var að minnsta kosti 

þremur sinnum meira í uppgræðslureitunum (meðferðum) en í viðmiðunarreitum (6. tafla).  

Tafla 6. Reiknað magn kolefnisí efstu 10 cm jarðvegs árið 2007, bindingahraði kolefnis eftir 

meðferð og áætlað magn kolefnis í efstu 10 cm jarðvegs árið 2019. Útreikningarnir eru byggðir 

á gildum Ólafs Arnalds o.fl. (2013). Meðferðir; Ó = viðmið, S = grassáning, L = lúpína,             

B-V = eyjareitur með birki- og víðieyjum. 

Meðferð kg C m-2 árið 

2007 

Bindingahraði 

kg C m-2 ári-1 

Áætlað kg C m-2 

árið 2019 

Ó 0,34 - 0,34 

S 0,55 0,056 1,22 

L 0,51 0,051 1,12 

B - V 0,62 0,062 1,36 

 

 

3.3 Framvindubelti  

3.3.1 Fjöldi dýra 

Meðalfjöldi stökkmors í sýnakjörnum framvindubelta var lítið lægri í lágplöntuskán (�̅� = 0,25) en í 

viðmiðum (�̅� = 0,33). Hins vegar fundust engir mítlar í viðmiðinu og örfáir mítlar í lágplöntuskáninni 

(�̅� = 0,15; 7. tafla). 
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Tafla 7. Meðalfjöldi (m) stökkmors og mítla per sýnakjarna eftir dýpt í lágplöntuskán (S)                             

og viðmið (Ó) í framvindubeltum. se táknar staðalskekkju. 

Yfirborðsgerð Dýpt Stökkmor Mítlar 
  

m se m se 

 

S 

0-5 cm 0,50 0,17 0,20 0,13 

5-10 cm 0,00 0,00 0,10 0,10 

 

Ó 

0-5 cm 0,56 0,34 0,00 0,00 

5-10 cm 0,11 0,11 0,00 0,00 

 

 

Meðalfjöldi dýra var mestur í þéttum lúpínublettum, aðallega komið til vegna mikils fjölda mítla í efsta 

lagi jarðvegs (�̅� = 6,2). Fjöldi mítla var meiri en meðalfjöldi stökkmors, nema hjá víðiplöntum þar sem 

stökkmor voru ríkjandi (12a,b. mynd). Fjöldi dýra var mestur í efri 5 cm jarðvegs, nema hjá birkiplöntum 

þar sem fjöldi stökkmors var meiri í neðra lagi jarðvegsins. Hjá strjálum víðiplöntum fundust engir 

mítlar. Mesti fjöldi stökkmors fannst í þéttari víðiblettum þar sem stökkmor hefur bæði komið sér fyrir 

í neðra (�̅� = 0,6 ) og efra lagi jarðvegsins (�̅� = 0,7), en fjöldi stökkmors óháð dýpi var hæstur í þéttum 

birkiblettum (�̅� = 0,8). Í öllum tilfellum jókst fjöldi dýra frá strjálum blettum yfir í þéttari bletti (12c,d. 

mynd).  

 

 
 

 
 

 

Mynd 12. Meðalfjöldi (a) stökkmors og (b) mítla per sýnakjarna í framvindubeltum eftir yfirborðsgerð og dýpt, ásamt 

meðalfjölda (c) stökkmors og (d) mítla per sýnakjarna eftir yfirborðsgerð og framvindustigi. Yfirborðsgerð; B=birki, 

L=lúpína, V=víðir. Dýpt; 1= 0-5 cm, 2 = 5-10 cm. Lóðrétt strik sýna staðalskekkju. Athugið skalamuninn á y-ásnum. 
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3.3.2 Samfélagsgerð 

Meðalfjöldi stökkmorstegunda per sýnakjarna var svipaður (�̅� = 0,3) í lágplöntuskán og viðmiði og var 

töluvert meiri í efra lagi jarðvegs. Alls fundust þrjár tegundir í báðum yfirborðsgerðum, en ólíkt hinum 

yfirborðsgerðum voru Proisotoma minuta og I. caerulea ríkjandi í lágplöntuskán og fundust þar 

jafnframt eingöngu brynjumítlar (8. tafla). Heildarfjöldi stökkmorstegunda var mestur í jarðvegi 

víðiplantna, alls 7 tegundir með M. macrochaeta  sem ríkjandi tegund við strjálar víðiplöntur, en I. 

caerulea var ríkjandi þar sem víðirinn var þéttari. Fjórir tegundir fundust við lúpínu og birki, í báðum 

tilfellum með M. macrochaeta sem ríkjandi tegund. Við þéttari birkibletti hafði Willemia scandinavica 

numið land og var ríkjandi, en hún fannst ekki við strjálli birkiplönturnar. Yfirleitt var meðalfjöldi 

tegunda hæstur í efri hluta jarðvegs, nema hjá þéttum birkiblettum, þar var meðalfjöldi tegunda meiri í 

neðri 5 cm jarðvegs (13a. mynd) 

Engir ránmítlar fundust í framvindubeltunum og var misjafnt eftir gróðurgerð hvort mítlahópum fjölgaði 

eða fækkaði við þéttingu gróðurs. Hjá birkiplöntum var meðalfjöldi mítlahópa meiri við strjálar plöntur 

(�̅� = 0,5) en þéttar (�̅� = 0,2), hjá lúpínu var enginn munur (�̅�  = 0,5) en hjá víði fundust engir mítlar við 

strjálar plöntur (13. mynd).  

 

 

Mynd 13. (a) Meðaltegundafjöldi  stökkmors  og (b) meðalhópafjöldi mítla  per sýnakjarna í framvindubeltum  eftir 

yfirborðsgerð og dýpt, ásamt meðalfjölda (c) stökkmorstegunda og (d) mítlahópa per sýnakjarna eftir yfirborðsgerð og 

framvindustigi. Yfirborðsgerð; B = birki,, L = lúpína, V = víðir. Dýpt; 1 = 0-5 cm, 2 = 5 – 10 cm. Lóðrétt strik sýna 

staðalskekkju. Athugið skalamun á y-ásnum.. 

 

Samfélagsfjölbreytni stökkmors var langmest hjá víðiplöntum (H = 2,21) en minnst hjá birkiplöntum, 

einkum vegna lágs jafnræðis tegunda (J = 0,25) með M. macrochaeta sem allsríkjandi tegund (8. tafla). 
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Jafnræði tegunda var nokkuð svipuð hjá hinum yfirborðsgerðum. Meðal tegundafjöldi per sýnakjarna 

var jafnframt mestur hjá víðinum (�̅� = 0,6) en minnstur í viðmiði (�̅� = 0,3).  

 

Tafla 8. Yfirlit yfir samfélagsgerð í framvindubeltum óháð dýpi og framvindustigi. Yfirborðsgerðir; B = birki, L = lúpína, Ó = 

viðmið, S = grassáning (lágplöntuskán), V = víðir. m = meðaltal, sd = staðalfrávik. Gildin eru heildarfjöldi á m2 nema annað 

sé tekið fram. j = jarðvegstegund, a = alhliðategund, y = yfirborðstegund. * F. spinosa eða F. fimetaria. 

Meðferð: B L Ó S V 

Tegund/hópur m2: m sd m sd m sd m sd m sd 

Stökkmor 332 663 259 383 210 482 157 279 377 601 

Isotoma anglicana y 17 105 - - - - - - - - 

Isotoma caerulea y 17 105 37 150 - - 63 194 94 335 

Isotoma viridis y - - - - - - - - 16 99 

Isotomiella minor j - - - - 35 148 - - - - 

Isotomodes bisetosus j - - - - 70 296 - - 31 139 

Isotomodes productus j - - - - - - - - - - 

Mesaphorura macrochaeta j 175 415 92 274 105 241 31 141 126 255 

Parisotoma notabilis j - - - - - - - - 16 99 

Proisotoma minuta a  - - - - - - 63 194 31 139 

Willemia scandinavica j 70 200 37 150 - - - - - - 

Desoria.sp. y - - - - - - - - 16 99 

Folsomia sp*.a - - 18 108 - - - - - - 

Isotoma spp.y - - - - - - 31 141 16 99 

Isotomodes spp.j - - - - - - - - 16 99 

Ógreint (Isotomidae) 35 146 55 181 - - - - - - 

Tegundaauðgi 4 4 3 3 7 

Mítlar 803 2356 2108 5348 - - 94 230 94 304 

Flosmítlar 70 251 - - - - - - 47 220 

Fitumítlar 507 2249 1886 5355 - - - - - - 

Brynjumítlar 227 69 203 530 - - 94 230 47 220 

Samfélagsgerð           

Tegundafjöldi stökkmors/ sýnakjarna (�̅�) 0,42 0,73 0,35 0,59 0,28 0,57 0,30 0,47 0,58 0,9 

Hópafjöldi mítla/sýnakjarna (�̅�) 0,36 0,64 0,50 0,7 0,00 0,00 0,15 0,37 0,10 0,30 

Fjölbreytnisvísir (H) 

stökkmorstegunda 0,99  1,29  1,01  1,05  2,21  

Jafnræði (J) stökkmorstegunda 0,25  0,32  0,34  0,35  0,32  
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Mestan sambærileika stökkmorssamfélaga mátti finna milli lúpínu og birkis (75%). Í heildina litið var 

viðmiðið með minnst sambærilega tegundasamsetningu við hinar meðferðirnar (25-50%) og 

lágplöntuskán með mesta (14. mynd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Samanburður við grunnreiti 

Lítill munur var á fjölda dýra milli framvindubelta og grunnreita fyrir lágplöntuskán og viðmið. Helsti 

munurinn var að engir mítlar fundust í viðmiði framvindubelta en örfáir einstaklingar af flos- rán- og 

brynjumítlum fundust í grunnreitunum.  

Heildarfjöldi dýra var í öllum tilfellum hærri í grunnreitunum en í framvindubeltunum fyrir lúpínu, víði 

og birki. Fjöldi stökkmors var jafnframt mestur í seinustu framvindustigunum, þ.e. í 20 ára 

grunnreitunum en fjöldi mítla var hærri í þéttum lúpínublettum í framvindubeltinu (15. mynd).  

 

 

Mynd 14. Sambærileiki stökkmorssamfélaga milli yfirborðsgerða í framvindubeltum í 

prósentum. Yfirborðsgerðir; B = birki, L = lúpína, Ó = viðmið, S = grassáning 

(lágplöntuskán), V = víðir. 

 



31 

 

 

Mynd 15. Meðalfjöldi dýra, stökkmors og mítla  per sýnakjarna eftir framvindustigum hjá lúpínu, birki og víði. Ógróið er 

viðmið grunnreita (Ó). Athugið skalamun á y-ásnum. . 

 

Fjöldi stökkmorstegunda var mestur í grunnreitunum (16. mynd), en þrjár tegundir, Folsomia 

quadrioculata, Micranurida pygmaea, og Xenylla humicola, fundust ekki í framvindubeltunum. Auk 

þess fundust aðeins örfáir einstaklingar af I. viridis og P. notabilis, eingöngu við víði og Folsomia sp. 

við lúpínu í framvindubeltunum. Fjöldi mítlahópa var einnig mestur í seinasta framvindustigi (16.. 

mynd) og fundust engir ránmítlar í framvindubeltunum (5. og 8. tafla). Samfélagsfjölbreytni stökkmors 

var lægri í framvindubeltum en í grunnreitunum fyrir allar yfirborðsgerðar nema hjá víðiplöntum, þar 

sem fjölbreytni var meiri í framvindubeltunum, óháð þéttleika plantna (H = 2,21), en í víðieyjunum í 

grunnreitunum (H = 2,04). Meðalfjöldi stökkmorstegunda per sýnakjarna var meiri í grunnreitunum en 

framvindubeltunum fyrir birki og lúpínu en hjá víðinum var hann smávegis hærri í framvindubeltum  (5. 

og 8. tafla). Meðalfjöldi mítlahópa var lægri í framvindubeltunum en grunnreitunum hjá öllum 

yfirborðsgerðum.  
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Mynd 16. Heildarfjöldi stökkmorstegunda og mítlahópa eftir framvindustigum hjá lúpínu, birki og víði. Ógróið er viðmið 

grunnreita (Ó). 

 

3.3.4 Virkniseiginleikar 

Að meðaltali einkenndust stökkmor í viðmiðunum af jarðvegstegundum, oft blind, án litarefna og 

stökkgaffla. Lítill breytileiki var á virkniseiginleikum milli viðmiða framvindubelta og grunnreita. Í 

lágplöntuskán framvindubelta, sem einnig hlaut grassáningarmeðferð upphaflega, mátti hins vegar finna 

fleiri stökkmor með litarefni, stökkgaffla, depilaugu sem stunda kynæxlun en í grunnreitum grassáninga 

(17. mynd). 
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Mynd 17. Meðalgildi virkniseiginleika í viðmiði (Ó) og lágplpöntuskán/grassáningu (S) í 

framvindubeltum og grunnreitunum. (a) fjöldi depilauga, (b) þroskun stökkgaffals, (c) stig litarefna, 

(d) kjörrakastig, (e) lóðrétt búsvæðaval, (f) tímgunarháttur. 

 

Í lúpínureitum fundust að jafnaði fleiri yfirborðstegundir, það er að segja; litrík dýr með vel þróaðra 

stökkgafla og mörg depilaugu, sem fjölga sér með kynæxlun, en í öðrum meðferðum. Í framvindubeltum 

á það sama við hjá víðinum þar sem litlar, strjálar plöntur hafa numið land í framvindubeltinu (8. tafla; 

18. mynd). Hjá lúpínu og birki einkennast samfélög stökkmors við strjálar plöntur í framvindubeltinu 

frekar af augnlausum og þurrkþolnari tegundum án eða með lítið þroskaða stökkgaffla sem halda sig 

neðar í jarðvegi og fjölga sér einkum með meyfæðingu. Innan yfirborðsgerða varð breyting frá 

yfirborðstegundum í jarðvegstegundir eftir framvindustigi hjá víðiplöntum. Hjá birkinu og sérlega 

lúpínunni jókst hlutfall yfirborðstegunda eftir því sem leið á framvinduna (18. mynd). 
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Mynd 18. Meðalgildi virkniseiginleika stökkmorssamfélaga eftir yfirborðsgerð og framvindustigi. (a) fjöldi 

depilauga, (b) þroskun stökkgaffals, (c) stig litarefna, (d) kjörrakastig, (e) lóðrétt búsvæðaval, (f) tímgunarháttur. 

Yfirborðsgerðir; B = birki, L = lúpína, V = víðir. Framvindustig; s = strjált, þ = þétt, g = 20 ára grunnreitir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

4. Umræður    

4.1 Grunnreitir 

4.1.1 Áhrif uppgræðslunnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að allar meðferðir hafa leitt til myndunar samfélaga jarðvegsdýra sem 

einkennast af fleiri dýrum og hærri tegundaauðgi og samfélagsfjölbreytni en í viðmiðunarreitum. Þetta 

er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna, þar sem fjöldi dýra, mítlahópa og tegundaauðgi 

stökkmors jókst eftir myndun gróðurþekju á berangri, meðal annars eftir uppgræðslu námasvæða í 

Þýskalandi (Dunger, Schulz, Zimdars og Hohberg, 2004) og Frakklandi (Vanhée og Devigne, 2018), 

urðunarsvæða í Bretlandi (Hutson, 1980) og við náttúrulega frumframvindu í Surtsey (Gjelstrup, 2000) 

og gefur til kynna að myndun gróðurþekju stuðlar að myndun breiðari vista fyrir smáfánuna. Svipuð 

mynstur má einnig sjá í niðurstöðum tímaraðarannsókna eftir hopun jökla hérlendis (María 

Ingimarsdóttir o.fl., 2012), á Svalbarða (Hodkinson o.fl., 2004), í Austurríki (Kaufmann, Fuchs og 

Gosterxeier, 2002) og Nýja Sjálandi (Bokhorst o.fl., 2017). Jafnframt virðast flestar mítlategundir ekki 

nema land fyrr en gróður hefur náð fótfestu. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru sambærilegar hvað 

varðar það að færri mítlar og mítlahópar hafa numið land í grassáningar- og viðmiðunarreitum. Við 

aukningu lífmassa gróðurs, eins og í víði- og birkieyjum og lúpínureitum, má sjá alla hópa mítla og 

stóraukningu í fjölda þeirra (5. og 8. tafla). Hins vegar eru yfirborðs- og alhliðategundir stökkmors oft 

með fyrstu landnemunum við upphaf frumframvindu (María o.fl., 2012; Hågvar, 2010, Hodkinson o.fl., 

2004) en það fundust engar yfirborðstegundir í viðmiðunareitum þessarar rannsóknar. Hugsanlega gætu 

verulega óstöðugar yfirborðsaðstæður verið ástæðan fyrir því, en einnig hefur svæðið verið lengur 

aðgengilegt til landnáms jarðvegstegunda sem oft eru taldar vera með hægari dreifingargetu en 

yfirborðstegundir, ólíkt svæðum þar sem hopun jökla hefur nýlega átt sér stað. Á sama hátt er 

jarðvegurinn eldri en í áðurnefndum frumframvindurannsóknum og er yfirborð viðmiðsreitanna 

verulega gróft og óstöðugt, á meðan að undir yfirborðinu er jarðvegurinn fínni, lífrænni og því með 

meiri vatnsheldni. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á mikilvægi lífræns efnis, rakastigs jarðvegs 

(Frouz o.fl., 2008; Kaufmann o.fl., 2002) og aldurs jarðvegs (María Ingimarsdóttir o.fl., 2012) fyrir 

þróun samfélagsgerða jarðvegsdýra í gegnum framvindu vistkerfa. Það er jafnframt í samræmi við 

niðurstöður þessarar rannsóknar hvað varðar það að jarðvegur allra meðferða geymir meira af lífrænum 

efnum en jarðvegur viðmiðs (6. tafla). 

Eftir 20 ára uppgræðslu hefur engin meðferð leitt til svipaðs fjölda stökkmors eða mítla og er algengt í 

mólendis- eða graslendisvistkerfum á svipuðum breiddargráðum (Petersen og Luxton, 1982; Bokhorst 

o.fl., 2018), í túndravistkerfum (Sørensen, Holmstrup, Maraldo, Christensen og Christensen, 2006) 

vistkerfa háfjallasvæða (Minor, Babenko, Ermilov, Khaustov og Makarova, 2016) eða í 

graslendisvistkerfi hérlendis (Holmstrup o.fl., 2018) og gefur það til kynna að framvindan hafi hvergi 

náð það langt að sambærileg vist hefur myndast og í „óröskuðum kerfum“.  
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4.1.2 Jarðvegsdýpt 

Munurinn á fjölda jarðvegsdýra eftir dýpi var yfirgnæfandi (8. og 12. mynd), enda dregur úr þéttleika 

flestra jarðvegsdýra eftir því sem neðar er farið í jarðveginn (Petersen og Luxton, 1982; Ponge, 2000; 

Moghimion, Habashi og Kooch, 2013) en við akkúrat hvaða dýpi það byrjar að draga verulega úr fjöldi 

dýra er afar misjafnt milli vistkerfa. Í ítarlegri úttekt á lóðréttri dreifingu stökkmors í Truelove Lowland 

var meira en 85% af lífmassa stökkmors bundið við efstu 2,5 cm jarðvegs (Addison, 1977), á meðan 

útbreiðsla stökkmors var fremur jöfn í yfir 20 efstu cm jarðvegs í lífrænum skógarjarðvegi í Alaska 

(Petersen og Luxton, 1982). Lítið er vitað um þróun lóðréttrar útbreiðslu jarðvegsdýra samhliða 

framvindustigi (Frouz o.fl., 2014) en það virðast sem jarðvegssamfélög nái dýpra niður eftir því sem 

rætur plantna, magn lífræns efnis og örverusamfélaga safnast upp neðar í jarðvegi (Potapov o.fl., 2017). 

Fjöldi dýra í efstu 5 cm jarðvegs í þessari rannsókn bendir því til áhrifa gróðursins, þar sem búast má að 

lífrænar leifar af hærri gæðum og á breytilegri niðurbrotsstigum séu efst í jarðveginum (Bastow, 2012).  

4.1.3 Áhrif mismunandi meðferða 

Mikill breytileiki var á fjölda stökkmors og mítla milli sýnakjarna innan meðferða, sem er þekkt mynstur 

við sýnatöku jarðvegsdýra (Koehler, 1998; Nielsen, 2019). Engu að síður bendir fjöldi dýra, mítlahópa 

og stökkmorstegunda milli meðferða greinilega á að aukning í lífmassa gróðurs í víði- og birkieyjum 

ásamt lúpínu, mótar umhverfi sem býður upp á breiðari vist sem skapar pláss fyrir fleiri sérhæfingar, 

samanborið við grassáningu eða viðmiðsreiti. Lúpínusáning hefur leitt til mests fjölda stökkmors (5. 

tafla), svipaður fjöldi og Edda Oddsdóttir o.fl. (2008) fundu í 0-5 cm dýpi í lúpínubreiðu í svipuðum 

jarðvegi í september árið 2000. Höfundar fundu hins vegar mun fleiri dýr í júní og júlí sama ár en fundust 

í þessari rannsókn, en mögulega gæti óvenju mikill þurrkur þessa sumars (2019) útskýrt lægri fjölda 

stökkmors.  

Vatnsheldni jarðvegs lúpínureita var ekki frábrugðinn viðmiði eða hinum meðferðunum (3.2. kafli) og 

getur því ekki útskýrt mun á fjölda stökkmors milli meðferða. Vatnsheldnismælingarnar tóku þó aðeins 

tillit til vatnsheldni jarðvegsins sjálfs, en vatnsheldni plantna og feyru gæti verið töluverð, auk þess að 

samfelldur hávaxinn gróður getur dregið úr uppgufun vatns frá yfirborði. Að jafnaði dregur aukin 

gróðurþekja úr öfgum fleiri þátta nærviðris, þannig að hópar viðkvæmir fyrir raski ná að setjast að. Það 

gæti skýrt þrif rán-, flos- og brynjumítla, sérstaklega í lúpínubreiðum þar sem um mjög samfellda og 

þétta gróðurþekju er að ræða, því margir þessa mítla eru sérlega viðkvæmir fyrir raski, þ.á.m. vegna 

frost-þiðu ferla (Bokhorst o.fl., 2012, Tsiafouli o.fl., 2015). Jafnframt bendir fjöldi ránmítla til þess að 

fæðuvefur hafi myndast í lúpínubreiðum sem er nógu öflugur að rými skapast fyrir annars stigs 

neytendur.  

Virkniseiginleikar stökkmors gefa einnig til kynna að lúpína móti vist fyrir fleiri yfirborðstegundir en 

hjá hinum meðferðunum (17. og 18. mynd) og eru það að jafnaði tegundir sem þurfa á fæðu af háum 

gæðum að halda. Há gæði lúpínufeyrunnar (Borgþór Magnússon og Bjarni D. Sigurðsson, 1995) hefur 
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mögulega stuðlað að þessu mynstri, enda virðist munur í frjósemi geta skýrt afar breytileg viðbrögð 

smáfánusamfélaga milli framvinduferla eða tímaraða (Bokhorst o.fl., 2014; Perez o.fl., 2013). Fleiri 

höfundar hafa fundið aukinn fjöldi stökkmors hjá belgjurtum samanborið við grös eða blómjurtir 

(Salamon o.fl., 2004; Perez o.fl., 2013, Bezemer o.fl., 2010) á meðan aðrir telja að fjöldi tegunda eða 

virknihópa (e. functional groups) hafi meiri áhrif en sjálf tilvist belgjurta (Eisenhauer o.fl., 2011b). 

Samfélagsfjölbreytni stökkmors er heldur ekki endilega há hjá belgjurtum (Salamon, Wissuwa, Moder 

og Frank, 2011), þar sem verulega getur dregið úr algengni sumra tegunda (Milcu, Partsch, Langel og 

Scheu, 2006). Skýra vísbendingu um það mátti sjá í þessari rannsókn þar sem jafnræði tegunda í 

lúpínureitum var með því lægsta sem fannst, komin til vegna mikilla yfirburða tegundarinnar P. notabilis 

og því samfélagsfjölbreytni ekki mest þrátt fyrir hæsta tegundaauðgi (4. tafla). Hugsanlega er vist 

jarðvegsdýra í lúpínubreiðum einsleitari en hjá hinum meðferðunum, sérlega gagnvart ólífrænum 

umhverfisaðstæðum, en sýnt hefur verið fram á að aukin misleitni stuðli að samfélagsfjölbreytni 

stökkmors og brynjumítla (Anderson, 1978; Nielsen, Osler, Campbell, Burslem og van der Wal, 2010a), 

enda geta þeir verið afar sértækir við búsvæðaval (Hansen, 2000; Nielsen, 2019). Há 

samfélagsfjölbreytni stökkmors í víðinum má því líklega skýra af tveimur meginþáttum; a) stöðugleiki 

umhverfisaðstæðna er ekki eins mikil hjá víðiplöntum og hjá lúpínu, sem bæði eykur misleitni og því 

pláss fyrir sérhæfingar en einnig dregur úr líkunum á að ein tegund nái yfirhöndinni, enda sést í 

niðurstöðum að berskjölduðustu búsvæðin eru með hæsta jafnræði tegunda og b) víðir er þekktur fyrir 

að mynda öfluga svepprót (Sigurður H. Manússon og Borgþór Magnússon, 1992), innræna sem útræna 

(Dhillion, 1994; Cripps og Eddington, 2005) sem gæti þýtt meira eða breytilegra fæðuframboð en hjá 

hinum meðferðunum. Fáir ránmítlar fundust í víðieyjum, en að jafnaði virðist misleitni hafa minni áhrif 

á ránmítla, enda sýna þeir takmarkað örbúsvæðavalkvæði (Coja og Bruckner, 2003; Nielsen o.fl., 

2010a). Ránmítlar fylgja líklega frekar framvindumynstri bráðar þeirra (Nielsen o.fl., 2010b; Nielsen, 

Osler, Campbell, Burslem og van der Wal, 2012; Koehler, 1998; Beugnon o.fl., 2019) og geta verið 

viðkvæmir fyrir raski (Meehan, Song, Lumley, Cobb og Proctor, 2019; Postma-Blaauw, de Goede, 

Bloem, Faber og Brussaard, 2010) sem er í samræmi við niðurstöður þessa rannsóknar þar sem fjöldi 

ránmítla var meiri eftir því sem heildarfjöldi dýra jókst (5. tafla). 

Þó að meðalfjöldi mítla væri mestur í birkieyjunum, var hann fyrst og fremst komin til vegna fjölda 

fitumítla (5. tafla), ólíkt niðurstöðum annarra rannsókna þar sem brynjumítlar ríkja að jafnaði í skóga- 

og runnavistum (Dirilgen o.fl., 2016; Franklin, Magnusson og Luizao, 2005), eins og mátti sjá í 

víðieyjunum. Fitumítlar eru með stutta lífsferla og getur ungviðið farið í dvala við óhagstæðar aðstæður 

svo sem á tímum þurrka eða fæðuskorts, en geta síðan orðið mjög algengir við næringarpúlsa eða 

hagkvæmara rakastig (Gulvik, 2007). Margir brynjumítlar eru k-vals tegundir, sem skýrir hægari 

fjölgunarhraða þeirra eftir álagi. Það er vel þekkt að brynjumítlar og fitumítlar bregðast við raski á 

gagnstæðan hátt (Werner og Dindal, 1990). Fleiri dæmi eru um veruleg aukning í algengni fitumítla eftir 

álagi, á meðan það dregur úr algengni brynjumítla (Gulvik, 2007; Gulvik, Bloszyk, Austad, Bajaczyk 
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og Piwczynski, 2008; Battigelli o.fl., 2004). Þar sem bæði fitumítlar og stökkmorin P. notabilis og M. 

macrochaeta voru ríkjandi í lúpínubreiðum og birkieyjum, er mjög líklegt að um fremur skyndilega 

breytingu yfir í hagstæðara aðstæður hafi verið að ræða. Bæði M. macrochaeta og P. notabilis fjölga sér 

með meyfæðingu (Fjellberg, 2007; Fjellberg, 1998) og geta brugðist fljótt við hagkvæmum 

umhverfisaðstæðum með hraðri fjölgun, t.d. vegna aukningar í fæðu yfir vaxtartímann í formi feyru eða 

vegna aukinnar virkni í rótarsviðinu og þar af leiðandi eflingu heildarfæðuvefsins. Enda er vel þekkt að 

slíkar breytingar séu tegundum sem stunda meyfæðingu í hag (Pollier og Scheu, 2017). 

Yfirleitt mátti sjá meiri skörun í tegundasamsetningu stökkmors milli þeirra meðferða sem leiddu af sér 

mestan lífmassa gróðurs (L, B, V; 10. mynd). Helsti munur milli lúpínu og birkis var að um fleiri 

yfirborðstegundir var að ræða hjá lúpínunni eins og Istotoma spp., en aðeins I. caerulea  fannst í 

birkieyjum, sem er talin mun þurrkþolnari og útbreiddari á sendnum svæðum en I. viridis og I. anglicana 

(Fjellberg, 2007) sem einnig fundust í lúpínubreiðum. Þessar staðreyndir gefa aftur vísbending um að 

lúpínubreiður bjóða upp á rakari yfirborðsvist en birkieyjarnar, enda var eina tegundin sem fannst ekki 

í lúpínu I. bisetosus, sem er þurrkþolin jarðvegstegund sem finnst á sendnum svæðum (Fjellberg, 2007; 

Hopkin, 2007). Lítið samræmi var á milli tegundasamsetningar viðmiðs og meðferðar (10. mynd), enda 

fundust þar aðeins 4 tegundir. Víðieyjar var sú meðferð sem var sambærilegust við allar hinar 

meðferðirnar og fundust allar tegundir í grassáningarreitum einnig í víðieyjum. Micranurida pygmaea 

og Willemia scandinavica fundust hjá birki og lúpínu, en ekki víði (5. tafla). Hafa ber í huga að sumar 

tegundir komu aðeins fyrir í mjög litlum mæli og ekki víst hvort um stofn sem hefur náð fótfestu sé að 

ræða. M. macrochaeta var ríkjandi í öllum meðferðum nema lúpínu. Sumir hafa fundið M. macrochaeta 

í tengslum við fyrstu stig framvindunnar (Chauvat o.fl, 2011) á meðan aðrir telja tegundina vera algenga 

við fleiri framvindustigi (Daghighi o.fl., 2017; María Ingimarsdóttir o.fl., 2012; Gjelstrup, 2000; 

Hågvar, 2010), oft sem algeng tegund. P. notabilis, sem var alríkjandi tegund í lúpínubreiðum og 

jafnframt algeng í birkieyjum, finnst víða um heim og er algeng á norðurslóðum nema við fyrstu stig 

framvindunnar (María o.fl., 2012; Dunger o.fl., 2002; Hågvar, 2010; Perez o.fl., 2013), sem er í samræmi 

við niðurstöður þessarar rannsóknar.  

 

4.2 Framvindubeltin 

4.2.1 Viðmið og lágplöntuskán 

Tilgátan um að styttri dreifingarleiðir dýra í viðmið framvindubelta en í viðmið grunnreita gæti leitt til 

þess að fleiri dýr væru í viðmiðs sýnum framvindubelta stóðst ekki þar sem lítill munur var á fjöldi og 

tegundauðgi stökkmors og engir mítlar fundust í viðmiði framvindubelta (5. og 8. tafla). Það bendir til 

þess að aðrir þættir, líklega komnir til vegna lítillar gróðurþekju, séu meira takmarkandi fyrir vist 

jarðvegsdýra en dreifingarleiðir þeirra fyrir landnám. Þær niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

annarra framvindurannsókna þar sem umhverfisaðstæður virtust skipta meira máli fyrir tilvist 
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jarðvegsdýra en dreifingarþætti (María Ingimarsdóttir o.fl., 2012; Hodkinson o.fl., 2014). Þó að fjöldi 

og fjölbreytni mítla og stökkmors væri meiri í grunnreitum grassáningar en í lágplöntuskán 

framvindubelta mátti greina fleiri yfirborðstegundir í lágplöntuskán framvindubeltanna (17. mynd; 5. 

og 8. tafla). Það gæti gefið til kynna hagstæðari yfirborðsaðstæður vegna skjóls hávaxnari gróðurs í 

framvindubeltum umhverfis lágplöntuskánina, ásamt styttri dreifingarleiðum frá uppsprettum hjá 

víðiplöntum, þar sem allar tegundir sem fundust í lágplöntuskán, fundust þar einnig. Enda hafa fleiri 

ítrekað mikilvægi lágplöntugróðurs fyrir stökkmor (Bokhorst o.fl., 2014; Glime, 2017) og gæti verið að 

lágur fjöldi dýra, tegundaauðgi stökkmors og fjöldi mítlahópa í grassáningareitum sé helst kominn til 

vegna takmarkandi temprunar á álagsþáttum eins og hita- og rakastigssveiflum. Auk þess er líklegt að 

gróðurleifar leggjast ekki til vegna vinda við yfirborðið og skila sér þannig ekki inn í fæðuvefi 

neðanjarðar og getur vindurinn jafnframt fært til mikið af (yfirborðs)dýrum. Því mætti álykta að 

samfélagsgerðin sé ekki komin til vegna grassáningar per sé og að hún hefði leitt til örðuvísi samfélaga, 

ofan- sem neðanjarðar, ef um öðruvísi nágrannasvæði með temprandi áhrif hefði verið að ræða. 

4.2.2 Framvindustig plantna – fjöldi dýra 

Niðurstöður sýnatöku úr framvindubeltunum sýndu að fjöldi dýra jókst í öllum tilfellum frá strjálum yfir 

í þéttari gróður (15. mynd). Misjafnt var eftir gróðurgerð hvort fjöldi dýra var orðinn meiri hjá strjálum 

plöntum en í lágplöntuskáninni umhverfis þær, en hann var alltaf meiri en í óuppgræddu landi. Hjá 

strjálum birki- og lúpínuplöntum var fjöldi stökkmors svipaður og í láplöntuskán, en hann var meiri hjá 

strjálum víðiplöntum. Það bendir til að einstaka plöntur eru misfljótar að skapa vist fyrir stökkmor. Flest 

dýr fundust jafnframt í efsta lag jarðvegsins, nema hjá birkiplöntum þar sem fjöldi stökkmors var 

svipaður í neðra laginu. Ekki er vitað til annarra sem hafa sýnt fram á fleiri stökkmor neðar í jarðvegi 

við fyrstu stig framvindu, en slík mynstur mátti sjá fyrir aðra hópa jarðvegsdýra þegar um óhagstæðar 

yfirborðsaðstæður var að ræða (Frouz og Ali, 2004).  

4.2.3 Framvindustig plantna – samsetning smáfánusamfélaga 

Þó að fjöldi dýra ykist strax við strjálar plöntur miðað við viðmið, átti það ekki endilega við fjölda 

tegunda eða hópa. Samanburðarniðurstöður á fjölda og fjölbreytni dýrahópa eftir framvindustigum 

sýndu að mismikill tími getur falist í myndun breiðari vista eftir gróðurgerðum miðað við óuppgrætt 

land (15. og 16. mynd). Fjöldi mítlahópa var áberandi meiri í birki- og víðieyjunum og lúpínureitum en 

í framvindubeltum, sem gefur aftur til kynna lengri tími fyrir rán-, flos- og brynjumítla til að ná fótfestu. 

Enda fundust engir ránmítlar í framvindubeltum og engir brynjumítlar hjá stökum víðiplöntum. 

Fitumítlar voru hins vegar ríkjandi hjá lúpínu- og birkiplöntum, en erfitt er að sjá mynstur hjá þeim eftir 

framvindustigum þar sem viðbrögð þeirra við öðrum umhverfisþáttum eru svo ör. Brynjumítlar eru 

lengur að jafna sig eftir rask eða álag, nema vegna rakastigssveifla, en fitumítlar og fjölda stökkmora 

(sjá kafla 4.1) og hafa aðrir sýnt fram á aukinn fjölda brynjumítla eftir framvindu gróðurs eða tíma frá 

raski (Scheu og Schulz, 1996; Koehler, 2000; de Groot o.fl., 2016). Því væri ólíklegt að samkeppni við 



40 

 

stökkmor skýri lágan fjölda brynjumítla, heldur gætu aðstæður þurft að vera nægilega hagstæðar yfir 

lengri tíma fyrir brynju-, flos- og ránmítla til að þeir nái fótfestu af einhverju ráði. 

Í framvindubeltinu fundust flestar tegundir stökkmors hjá víðiplöntum, einkum í efstu 5 cm jarðvegs og 

var áberandi að hlutfall yfirborðstegunda var mun hærra hjá víðiplöntum, sem bendir aftur til nægilegs 

framboðs af fæðu af háum gæðum. Niðurstöður virkniseiginleika sýndu að hlutfall jarðvegstegunda 

jókst eftir því sem leið á framvinduna, sem gefur til kynna aukinni möguleika til nýtingar vistarinnar. 

Víðiplöntur voru jafnframt með langhæsta samfélagsfjölbreytni á öllum stigum framvindunnar, sem ýtir 

aftur undir þá kenningu að hann skapi hagstæða vist fyrir stökkmor þegar á fyrstu stigum framvindunnar. 

Hjá lúpínu og birki var samfélagsfjölbreytni og tegundaauðgi mun hærri í 20 ára lúpínubreiðum og 

birkieyjum en í framvindubeltunum, sem bendir á mikilvægi tímaþáttarins fyrir myndun breiðari vista. 

Niðurstöður virkniseiginleika gefa til kynna að hlutfall yfirborðstegunda jókst eftir því sem leið á 

framvinduna hjá birki og lúpínu, sem bendir á að magn auðlinda séu minna en hjá víðiplöntum við fyrstu 

stig framvindunnar.  

Þrjár tegundir, F. quadrioculata, M. pygmaea og X. humicola, allar alhliðategundir, fundust aðeins í 

grunnreitunum. Chauvat o.fl. (2011) fundu einnig að það dró verulega úr algengni F. quadrioculata eftir 

skógarhöggi í beykisskógi og að M. macrochaeta varð allsráðandi. Hérlendis hefur M. pygmaea aðeins 

fundist við fyrstu stig frumframvindunnar eftir hopun jökla (Maria Ingimarsdóttir o.fl., 2012) en á öllum 

framvindustigum eftir hopun jökla í Noregi (Hågvar, 2010) en aldrei sem ríkjandi tegund. M. 

macrochaeta fannst í öllum yfirborðsgerðum í framvindubeltum og grunnreitunum og má finna hana 

víða í miklu mæli við öll framvindustig, bæði í Noregi (Hågvar, 2010) og hérlendis (María 

Ingimarsdóttir o.fl., 2012; Gjelstrup, 2000).  

Í framvindubeltunum var sambærileiki stökkmorssamfélaga mestur (75%) hjá birki og lúpínu, með W. 

scandinavica, M. macrochaeta og I. caerulea sem sameiginlegar tegundir. Í heildina litið var 

lágplöntuskán með sambærilegasta samfélagsgerð við hinnar yfirborðsgerðirnar, enda mætti horfa á 

hana sem „tengilið“ milli einstakra gróðurbletta. Að jafnaði voru samfélög mismunandi yfirborðsgerða 

sambærilegri í grunnreitunum en í framvindubeltunum (10. og 14. mynd). Daghighi o.fl. (2017) fundu 

svipað mynstur við framvindubrautir á yfirgefnu urðunarsvæði í Þýskalandi, þar sem mátti greina frá 

auknum sambærileika samfélaga eftir því sem leið á fyrstu stigum framvindunnar. Á sama hátt fundu 

Perez o.fl. (2013) að sambærileiki samfélaga jókst eftir því sem leið á framvindu frá snöggu graslendi 

að skóglendi í Frakklandi, á meðan það dró úr sambærileika gróðursamfélaga.  

4.2.4 Tengsl samfélaga plantna og jarðvegsdýra 

Ekki er vitað til annarra rannsókna sem hafa sýnt fram á að munur sé á samfélagsgerð smáfánunnar á 

milli framvindustiga einstakra plöntutegunda. Sumir hafa fundið marktæk áhrif einstakra plöntutegunda 

á samfélagsgerð stökkmors (Coulson o.fl., 2003; Blackith, 1974; Salamon o.fl., 2011) á meðan aðrir 

fundu engin áhrif (Addison, 1980). Fleiri telja að mismunandi virknishópar plantna skýri fjölbreytni í 
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samfélagsgerð jarðvegsdýra (Beugnon o.fl., 2019) á meðan aðrir telja fjölbreytni plantna eða 

virknishópa hafa meira að segja um samfélagsgerð jarðvegsdýra (Sabais, Scheu og Eisenhauer, 2011; 

Eisenhauer o.fl., 2011b), en jafnframt ekki alltaf (Bardgett o.fl., 2005; de Deyn og van der Putten, 2005; 

Hedlund o.fl., 2003; Wardle, 2002). Í sumum tilfellum virðist mótsögn niðurstaðna vera komin til vegna 

þess að horft er á mismunandi skala, í öðrum tilfellum geta aðrir umhverfisþættir verið ráðandi sem dylja 

þannig áhrif gróðurgerða. Enda er oft óljóst hvort munur í samfélagsgerð eftir gróðursamfélögum sé 

kominn til vegna magns og gæða auðlinda (Bokhorst o.fl., 2014; Nielsen, 2010, 2012) eða breytinga á 

ólífrænum umhverfisaðstæðum (Chauvat o.fl., 2011; Zaitsev o.fl., 2002). Yfirleitt má búast við sterkari 

tengslum ofan- og neðanjarðarsamfélaga þegar þau hafa þróast samhliða við sömu umhverfisaðstæður 

eins og loftslag, raskatburði eða eiginleika jarðvegs (González-Macé og Scheu, 2018). Til dæmis má sjá 

jákvæða fylgni milli tegundaauðgi plantna og jarðvegsdýra í gömlum vistkerfum í Ölpunum, þar sem 

báðir hópar hafa þolað sömu óblíðu loftslagsaðstæðurnar (Rusek, 2000). Í öðrum tilfellum geta áhrif 

vegna gæða eða magns auðlinda orðið ríkjandi yfir fjölbreytileika auðlinda, þannig að áhrif 

tegundafjölbreytileikans koma ekki fram (Hooper o.fl., 2000). Sterkar vísbendingar eru um áhrif 

gróðursamfélaga á samfélagsgerð stökkmors á fyrstu stigum framvindunnar við erfiðar 

umhverfisaðstæður (Coulson o.fl., 2003; María Ingimarsdóttir o.fl., 2012), en það virðist ekki endilega 

eiga við seinni framvindustig með stöðugum umhverfisaðstæðum (Widenfalk o.fl., 2016). Í þessari 

rannsókn má búast við sterkum umhverfissíum í viðmiðunarreitunum, svo sem verulegar raka- og 

hitastigssveiflur, vindáhrif, skortur lífrænna efna, sendinn jarðvegur og því skertur vatnsbúskapur. 

Mismunandi gróðurgerðir hafa líklega mismunandi áhrif á temprun þessara áhrifa og eru einnig 

frábrugðnar í gæðum og magni feyru og rótarseyta, sem bæði móta fæðuframboð og búsvæði. Auk þess 

eru þau í misjafnri samhjálp við örverur í rótarsviðinu sem jafnframt getur stuðlað að frábrugðnum 

fæðuvefjum. Saman skýra þessir þættir líklega mun frábrugðnari samfélög smáfánunnar við 

mismunandi gróður ofanjarðar í þessari rannsókn en búast mætti við í fullvirkum vistkerfum, eins og til 

dæmis óröskuðu mólendi. Enda mátti sjá aukinn sambærileika samfélaga eftir því sem leið á 

framvinduna, þ.e. sambærileiki samfélaga við mismunandi yfirborðsgerðir var yfirleitt meiri milli 20 

ára reita mismunandi meðferða en hjá einstökum plöntum við fyrstu stig framvindunnar.  

 

4.3 Takmarkandi þættir rannsóknarinnar  

Nær fullvíst má telja að bæði mítlar og stökkmor hafi borist inn í tilraunareitina með jarðvegskögglum 

birki- og víðiplantna sem þar voru gróðursettar. Þetta virðist þó ekki hafa haft varanleg áhrif á 

tegundasamsetningu stökkmors, þar sem allar stökkmorstegundir sem fundust í birki- og víðibeltunum 

fundust einnig í reitum þar sem engin gróðursetning var, heldur einungis sáning, einkum í lúpínureitum 

(5. tafla). Þær tegundir sem fylgdu með jarðvegskögglum hafa því annaðhvort verið fyrir í landinu, eða 

horfið vegna ólíkra aðstæðna á milli gróðursetningarstaðar og gróðrarstöðvar. Sama gildir um 

mítlahópa. Þá má telja afar ólíklegt að einstaklingsfjöldi einstakra tegunda eða hópa sem fundust í 
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þessari rannsókn hafi að einhverju leyti endurspeglað fjölda dýra sem bárust inn á svæðið með 

jarðvegskögglum. Því má telja fremur ólíklegt að stökkmorstegundir og mítlahópar sem fylgdu 

jarðvegskögglum gróðursettra plantna hafi skekkt þessar niðurstöður að einhverju marki. 

MacFadyen háfallanda flæmitækið sem notað var til að einangra dýrin úr jarðvegssýnum er talið virka 

best fyrir lífrænan jarðveg, ólíkt jarðveginum á Geitasandi. Tækið er þó notað víða í heiminum  við 

rannsóknir á ólífrænum jarðvegi (George o.fl., 2017; Edda Oddsdóttir o.fl., 2008; Hodkinson o.fl., 2004; 

Nielsen, 2019; Coleman o.fl., 2018) en ber að hafa í huga þann möguleika að ekki hafi öll dýr flæmst úr 

sýnunum. Engu síður ættu niðurstöðurnar að vera samanburðarhæfar, þar sem engin meðferð 

einkenndist af lífrænum jarðvegi.  

Einnig getur verið mikill breytileiki á samfélagsgerð milli ára, þar sem hita- og sérlega rakastig 

jarðvegsvista hefur afgerandi áhrif á döfnun dýranna. Auk þess er staðbundin tegundaauðgi og -

samsetning að jafnaði mjög háð svæðisbundinni tegundafjölbreytni og hefði það bætt gildi 

rannsóknarinnar ef upplýsingar um svæðisbundna útbreiðslu stökkmors og mítla hefðu verið til staðar. 

Það sama gildir um skort á viðmiðunarvistkerfum þar sem lítið sem ekkert er vitað um „hefðbundna“ 

samfélagsgerð smáfánunnar í óröskuðum vistkerfum. Þær fáu rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu 

sviði hafa, með örfáum undantekningum, aðeins tekið tillit til fjölda dýra. En einungis fjöldi dýra segir 

lítið um eiginleika vista sem drifkraft bak við mótun samfélaga þeirra. Í þessari rannsókn hefur 

meðalgildi virkniseiginleika smáfánusamfélaga gefið ágætis innsýn í eiginleika jarðvegsvista en skortir 

þó upplýsingar um virknisbreytileika eða skörun virkniseiginleika innan samfélaga. Sérlega hefði 

skörun í virkniseiginleika geta gefið sterkari vísbendingu um styrk umhverfissía í mótun 

samfélagsgerða. Það er vegna þess að í einsleitum, stöðugum kerfum með vægum umhverfissíum eru 

minni líkur á skörun virkniseiginleika til að forðast samkeppni, á meðan mikil skörun í virkniseiginleika 

má sjá í kerfum með sterkum umhverfissíum (Nielsen, 2019; Widenfalk o.fl., 2015, 2016).   

Fleiri sýni voru tekin úr grunnreitunum en úr framvindubeltunum, sem gæti leitt til nákvæmara mats á 

samfélagsgerð grunnreitanna. Aðeins fáir einstaklingar af M. pygmaea og X. humicola fundust í 

grunnreitunum og getur fjarvist þeirra í framvindubeltunum verið komin til af tilviljun. Einnig voru 

gögnin hvað varðar fjöldi dýra með mjög skekkta dreifingu og ber að hafa það í hug við túlkun meðaltals, 

staðalfráviks og staðalskekkju. 

Munur á vatnsheldni jarðvegs milli meðferða hefði hugsanlega verið marktækur ef fleiri mælingar hefðu 

verið gerðar. Auk þess voru mælingarnar háðar og þurfti að setja inn slembiþátt til að athuga marktækni 

munanna milli meðferða. Án slembiþátta fannst marktækur munur á vatnsheldni jarðvegs milli viðmiðs 

og sumra meðferða og innan meðferða milli dýptar. 

Í þessari rannsókn var framvinda gróðurs metin út frá þéttleika gróðurs. En í framvindu gróðurs fellst 

miklu meira en aðeins þéttleiki gróðurs og er varasamt að horfa á framvindu einstakra tegunda í staðinn 

fyrir samfélagið í heild sinni. Framvinda einkennist oft af breytingum í samfélagsgerð samfélaga og 
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breytingum á ólífrænum og lífrænum eiginleika vistkerfa samhliða því, undir stjórn afturvirkni. Til að 

leggja betra mat á gildi uppgræðslumeðferða ætti að leggja mat á fleiri fæðuþrep jarðvegslífvera 

samtímis og væri jafnframt gagnlegt að kanna þátt jarðvegslífvera í framvindu gróðurs mismunandi 

meðferða. Það myndi ekki aðeins bæta getu okkar til að spá betur fyrir um hugsanleg framvindumynstur 

vistkerfa eftir uppgræðslu, heldur myndi það einnig hafa praktíska skírskotun til að bæta aðferðir 

uppgræðslunnar.    
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5. Lokaorð 

Þrátt fyrir takmörk rannsóknarinnar sýna niðurstöðurnar greinilega að allar uppgræðslumeðferðir hafa 

leitt til myndunar breiðari vista smáfánunnar en í ógrónu landi. Flest dýr voru bundin við efra lag 

jarðvegsins, óháð yfirborðsgerð. Töluverður munur gat verið í samsetningu samfélaga milli meðferða 

og virtist lúpínusáning og birki- og víðieyjar hafa leitt til samfélaga með fleiri dýr, meiri tegundauðgi 

og samfélagsfjölbreytni stökkmors og fleiri mítlahópa en í grassáningarmeðferðinni. Munur í 

vatnsheldni jarðvegs gat ekki skýrt mun í samfélagsgerð smáfánunnar ein og sér, en fjöldi dýra virtist 

vera meiri þar sem lífmassi gróðurs var meiri. Samfélagsgerð smáfánunnar er líklega undir áhrifum frá 

stöðugleika ólífræna umhverfisaðstæðna og magns eða gæða auðlinda, sem jafnframt virtist meira 

takmarkandi en dreifingartakmarkanir. Það virðist vera misjafnt milli plöntutegunda hversu langan tíma 

það tekur að skapa breiða vist fyrir smáfánuna miðað við óuppgrætt land, þar sem áhrif gróðurgerða á 

samfélagsgerð smáfánunnar voru breytileg eftir framvindustigi og halda líklega áfram að breytast eftir 

því sem gróðrinum „vindur fram“. Til að vinsa nákvæmlegar úr þeim þáttum sem móta samfélagsgerð 

smáfánunnar þarf að rannsaka fleiri lífræna og ólífræna þætti við hverja vist, auk þess að annast betri 

þekkingar á samfélagsgerð smáfánunnar í fjölda óraskaðra vistkerfa.  
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7. Viðaukar 

Viðauki 1 - Myndir 

 

 
 

Mynd I. Til að hreinsa sýnin voru (A) filmudósirnar með flæmdu dýrunum tæmdar í plastílát og lokið og dósirnar skolað með 

etanóli (70%) til að tryggja að engin dýr væru eftir. (B,C) Vökvanum í plastílátinu var rennt í gegnum örfínt sigti sem safnaði 

jarðvegsdýrunum. (D) Þar sem jarðvegskornin sökkva fyrr til botns en dýrin var nóg að sigta vökvann en gruggið á botni var 

ekki sigtað með, heldur skoðað undir víðsjá til að tryggja að engin dýr væru eftir. (E) Sigtinu var snúið við ofan á petriskál og 

dýrin skoluð af með etanóli. (F) Bætt var við glýseról þannig að dýrin féllu til botns. Myndir:EK. 
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Mynd III. Strjálar (a) birkiplöntur og (b) strjál víðiplanta ásamt þéttum (c) birkiplöntum og (d) víðiplöntum í framvindubeltinu á Geitasandi þann 

fjórða ágúst árið 2019. Á mynd e má sjá birkieyju, en framvindubelti lá í 2-5 m fjarlægð meðfram birkieyjunum. Í bakgrunni á myndum a og b má 

sjá dæmigert yfirborð fyrir sýnatöku við lágplöntuskán og í bakgrunni á mynd c má sjá hlut af birkieyjunni. Myndir:EK 

 

 

 

 
Mynd II. Eyjareitur á Geitasandi þann fjórða ágúst 2019. Fremst má sjá víðieyju 

með loðvíði sem sýnin voru tekin hjá, ásamt gulvíði. Í bakgrunni má sjá birkieyju. 

Mynd:EK. 
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Viðauki 2 – Lýsandi tölfræði  
 

Tafla I. Meðalfjöldi (m), þriðja fjorðungsmark (Q3) og mesti fjöldi (max) dýra per sýnakjarna eftir framvindustigi; g = 20 ára 

grunnreitir, þ = þétt, s = stakt, x = framvindubelti án munar í framvindustigi. Yfirborðsgerðir; B = birki, L = lúpína, Ó = 

viðmið, S = grassáning/lágplöntuskán, V = víðir.  

Yfirborðsgerð Framvindustig Stökkmor Mítlar 
  

m Q3 max m  Q3 max 

B g 1,2 1,0 17 5,0 2,0 51 

L g 5,1 5,0 49 3,4 3,5 38 

Ó g 0,2 0,0 3 0,1 0,0 1 

S g 0,4 1,0 3 0,3 0,0 6 

V g 0,8 1,0 8 2,2 2,0 19 

B þ 0,8 1,0 5 1,7 0,0 21 

L þ 0,6 1,0 2 6,2 6,8 41 

V þ 0,7 1,0 4 0,3 0,0 2 

B s 0,2 0,0 2 0,8 1,0 7 

L s 0,3 0,8 1 0,8 1,8 4 

V s 0,6 1,0 3 0,0 0,0 0 

S x 0,3 0,3 1 0,2 0,0 1 

Ó x 0,3 0,0 4 0,0 0,0 0 

 


