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Ágrip 

Framvindu er hægt að lýsa sem breytingu á tegundasamsetningu yfir tíma. Fjarlægðin frá 

nærliggjandi svæðum getur spilað stórt hlutverk fyrir hvaða tegundir nema land hverju sinni. 

Sólarljós og næring stuðla að aukningu lífmassa þörunga og blábaktería. Rask eins og flóð sem 

veldur því að þekja þörunga og blábaktería losnar af undirlaginu og getur haft þau áhrif að 

skyndilegt tap verður á lífmassa þeirra. Dagana 15.–19. maí 2017 barst mikill aurburður í 

Andakílsá úr inntakslóni Andakílsárvirkjunar. Árbotninn var víðsvegar undir 20–60 cm þykku 

setlagi sem samanstóð af sandi og smágrjóti en búsvæði vatnalífvera raskaðist mikið við þetta. 

Þörunga- og blábakteríusýni frá árunum 2017–2020, sem Hafrannsóknastofnun tók, voru notuð 

til þess að meta framvindu þörunga og blábaktería. Þeir voru greindir í hópa, útlitseinkenni og 

stærðir. Heildarþéttleiki þörunga og blábaktería jókst jafnt og þétt yfir árin. Kísilþörungar voru 

alltaf ríkjandi í október, annars voru það blábakteríur eða grænþörungar sem voru ríkjandi í júlí. 

Keðjulaga grænþörungar og blábakteríur voru ríkjandi útlitstegund, hjá kísilþörungum voru 

staflaga kísilþörungar alltaf ríkjandi. Litlir kísilþörungar og grænþörungar voru ríkjandi í öllum 

sýnunum. Framvinda þörunga og blábaktería getur verið tilviljunarkennd og flókin, margir 

þættir spila inn í þetta ferli sem hefur áhrif á hvernig samfélög þróast. Heildarþéttleiki þörunga 

virtist aukast á milli ára, sem var í nokkuð góðu samræmi við það heildarmagn blaðgrænu sem 

Hafrannsóknastofnun mældi á sama tíma. Niðurstöður gefa til kynna að framvinda þörunga og 

blábaktería sé skjót. 

 

Lykilorð: Framvinda, þéttleiki, þörungar, blábakteríur, aurflóð og Andakílsá. 
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1. Inngangur  

1.1 Framvinda og rask  

Framvindu er hægt að lýsa sem breytingu á magni og/eða tegundasamsetningu yfir tíma. 

Frumframvinda byrjar þegar fræ, gró, dýr eða lífræn efni nema land frá nærliggjandi svæðum. 

Fjarlægðin frá nærliggjandi svæðum getur spilað stórt hlutverk fyrir hvaða tegundir nema land 

hverju sinni (Walker og Moral, 2003). Straumvötn sem verða fyrir raski ná sér á 

tilviljunarkenndan hátt, þetta fer allt eftir tímasetningu, alvarleika rasksins og framboði á 

þörungum til nýlendumyndunar (Fisher, 1983). Flestar tegundir eiga erfitt með að dreifa sér 

langar vegalengdir, þar með er það tilviljunarkennt hvaða tegundir nema land í byrjun (Walker 

og Moral, 2003).  Raski má lýsa sem þeim utanaðkomandi þætti sem hefur þau áhrif að það 

verður skyndilegur dauði á stuttum tíma eða á styttri tíma en það tekur að ná upp þéttleika aftur 

(Stevenson, Bothwell og Lowe, 1996).  

 

1.1.1 Framvinda þörunga og blábaktería í straumvatni  

Þörungar og blábakteríur hafa þróað með sér þann hæfileika að geta lifað í straumvatni en það 

er útkoma margra samverkandi þátta. Þessir þættir hafa áhrif á getu þörunga og blábaktería til 

þess að byggja upp lífmassa og að sama skapi tapa honum (Stevenson, Bothwell og Lowe, 

1996). Þörungar og blábakteríur geta gefið til kynna hvert vistfræðilegt ástand árinnar er og 

gegna þeir lykil hlutverki fyrir virkni hennar (Maraslioglu, Soylu og Aksoy, 2016). 

 Í ám sem hafa nægt sólarljós á botni vaxa þörungar og blábakteríur á steinum í 

árfarveginum sem hluti af lífrænni skán (e. biofilm). Lífræna skánin inniheldur einnig sveppi, 

bakteríur, frumdýr og dautt lífrænt efni. Á veturna er lítill vöxtur í skáninni en hún heldur sér 

þó fram á sumar (Moss, 2018). Sólarljós og næring stuðla að aukningu lífmassa þörunga og 

blábaktería. Rask eins og flóð sem veldur því að þekja þörunga og blábaktería skefst af 

undirlaginu og getur haft þau áhrif að skyndilegt tap verður á lífmassa þeirra (Stevenson, 

Bothwell og Lowe, 1996).  

Þegar rask verður í ám t.d. vegna flóðs getur framvinda þörunga og blábaktería orðið 

með tvennum hætti. Það getur orðið breyting á samfélagi sem var til staðar, það er að segja að 

megnið af lífmassa þörunganna og blábakteríanna hverfur af undirlaginu en skilur samt 

einhverjar tegundir eftir. Þær tegundir sem verða eftir byrja að byggja upp lífmassa en breyting 

verður á hvaða tegundir verða ríkjandi. Einnig verður nýlendumyndun frá nærliggjandi 

svæðum, sem sagt nýjar tegundir nema land. Ef að tiltekið rask gerir það að verkum að allur 

lífmassi þörunga hverfur af undirlaginu þarf að verða nýlendumyndun svo að hægt sé að byrja 
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uppbyggingu lífmassa (Stevenson, Bothwell og Lowe, 1996). Samkvæmt Walker og Moral 

(2003) þá skiptir máli hversu langt tegundir þurfa að ferðast til þess að getað myndað nýlendu. 

Þetta getur hamlað ákveðnum tegundum til þess að getað komið sér á tiltekinn stað. Allt þetta 

getur haft áhrif á hver tegundasamsetning hvers samfélags er (Walker og Moral, 2003). Til 

dæmis geta kísilþörungamottur sem slitna af undirlaginu og fljóta niður ánna sest að á nýjum 

stað og þannig geta mismunandi staðir í ám verið á ólíkum framvindustigum (Fisher, 1983) 

Eins og hefur komið fram þá er ljós ráðandi þáttur til þess að þörungar geti þrifist og 

náð upp lífmassa. Ljós spilar einnig stóran þátt í hvaða tegundasamsetning finnst, grænþörungar 

vilja helst mikið ljós en kísilþörungar og blábakteríur þurfa minni birtu (Allan og Castillo, 

2007). Kísilþörungar hafa oftast mikinn þéttleika og fjölbreytileika tegunda í ám. 

Tegundafjölbreytileiki þeirra og útlitseinkenni gera þeim kleift að setjast að í fjölbreytilegum 

búsvæðum (Wehr, Sheath og Kociolek, 2015) 

 

1.2 Þörungar  

Botnlægir þörungar og blábakteríur eru helstu frumframleiðendur í straumvatni og ein stærsta 

uppstretta orku fyrir hærri fæðuþrep. Ljóstillífun þörunga býr til súrefnisríkt umhverfi fyrir 

lífverur sem eru háðar súrefni, einnig eru þeir góð kolefnis uppspretta fyrir þörungaætur. 

Kolefnið sem þeir gefa af sér til vistkerfisins er töluvert, það kemst inn í fæðuvefinn í gegnum 

botnlæg smádýr á borð við snigla, skordýr og frumdýr og dýr í vatnsbolnum geta einnig nýtt 

sér þetta kolefni með því að sía vatnið. Botnlægir þörungar eru ríkjandi í þörungasamfélögum 

bæði í sjávar- og ferskvatnsvistkerfum. Þörungar hafa þróast á ólíka vegu. Þeir hafa til dæmis 

mismunandi útlitseinkenni, efnaskipti og vistfræðilega eiginleika en flokkunarfræði þörunga 

byggist meðal annars á þeim (Hauer og Lamberti, 2007). Grænþörungar, blábakteríur og 

kísilþörungar hafa fjölbreytt vaxtarform, en tegundir þeirra vaxa ýmist sem stakar frumur, 

keðjur eða klasar (Stevenson, Bothwell og Lowe, 1996).   

 

1.2.1 Helstu þörungar og blábakteríur sem finnast í straumvötnum  

Blábakteríur eru flokkaðar í ríki með bakteríum en þær eiga þó meira sameiginlegt með 

þörungum. Blábakteríur eru dreifkjarna sem þýðir að kjarnaefni og blaðgræna er dreifð um 

umfrymið því þær hafa ekki kjarna eins og þörungar. Frumur þeirra eru ýmist stakar eða búa 

saman í keðjum (þráðum). Blábakteríur hafa fjölbreytt búsvæði en þær finnast víða í ferskvatni, 

votlendi, hálf söltu vatni, sjó og fjörum (Helgi Hallgrímsson, 2007). 
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Kísilþörungar eru einfrumungar sem eru umluktir gegnsærri kísilskel. Í raun eru 

skeljarnar tvær, lokskel og botnskel en þær lokast saman með því að ein fer yfir hina. 

Kísilþörungar finnast jafnt í ferskvatni og sjó. Þeir lifa á botni vatna en finnast einnig sem svif. 

Þeir eru tíðir í jökulám og vötnum en þeir fjölga sér mest á vorin. Talið er að vöxtur þeirra sé 

háður styrk kísilsýru í vatninu. Sumir kísilþörungar lifa í keðjum, aðrir búa til sambúð í 

slímmassa, einnig geta þeir verið margir saman á hlaupstilkum (Helgi Hallgrímsson, 2007). 

Grænþörungar hafa mjög fjölbreytt vaxtaform þeir geta verið smávaxnir einfrumungar 

sem lifa í sambýli eða samfrymi. Þeir geta einnig verið blað-, rör-, þráð-, eða trjálaga og verið 

á stærð við blómplöntur. Þeir finnast aðallega í fersku vatni en finnast einnig í grunnum sjó og 

fjörum. Þegar næring er mikil geta grænþörungar náð upp fjölda mjög hratt og jafnvel orðið til 

vandræða (Helgi Hallgrímsson, 2007). 

 

1.3 Rannsóknin 

Í minnisblaði Hafrannsóknastofnunar (2019) kemur fram að mikill aurburður hafi borist fram í 

Andakílsá, úr inntakslóni Andakílsárvirkjunar 15.–19. maí 2017. Það hafði þær afleiðingar að 

botnset úr lóninu rann niður í ána. En talið er að um 4000 til 5000 m3 af botnseti hafi borist 

niður í ánna. Þegar athuganir hófust kom í ljós að árbotninn væri víðs vegar undir 20–60 cm 

þykku setlagi sem samanstóð af sandi og smágrjóti og hafði búsvæði vatnalífvera raskast 

allverulega. Í kjölfarið fékk Orka náttúrunnar Hafrannsóknastofnun til að rannsaka áhrif 

aurflóðsins á lífríki árinnar og hafa reglulegar mælingar verið gerðar síðan aurflóðið varð 

(Hafrannsóknastofnun, 2019).   

 Megintilgangur þessa námsverkefnis var að rannsaka hvaða þörungar og blábakteríur 

námu land í tímans rás í Andakílsá fyrstu árin eftir aurflóð úr uppistöðulóni Andakílsárvirkjunar 

í maí 2017. Til þess að ná þessu markmiði voru þörunga og blábakteríusýni frá árunum 2017 

til 2020 greind í hópa, útlitseinkenni og stærðarflokka af einni af tveimur sýnatökustöðum sem 

rannsakaðir voru í Andakílsá. Hér verður því lýst hvaða hópar námu land hverju sinni. 

 

2. Efni og aðferðir 

 

2.1 Svæðalýsing 

Andakílsá er dragá sem rennur úr Skorradalsvatni, hún er 7 km frá sjó (Sigurjón Rist, 1990). 

Vatnasvið hennar er 193 km2 (Sigurjón Rist, 1956). Í Andakílsá hefur verið raforkuvirkjun frá 

árinu 1947 (Bjarni Már Júlíusson, 2017). Miðlunarlón Andakílsárvirkjunar hefur mikil áhrif á 
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rennslishætti árinnar. Þar sem vatni er safnað saman í lón verður straumhraði og rennsli árinnar 

jafnari sem eykur stöðugleika farvegsins. Einnig verða hitasveiflur jafnari fyrir neðan lón sem 

þýðir að áin hitnar hægar á vorin og kólna hægar á haustin. Tímabundinn þurrkur getur einnig 

átt sér stað þar sem rennsli er stjórnað. Árið 1972 brast stíflugarðurinn sem olli miklum flóðum 

í ánni. Er talið að farvegur hafi rofnað við þetta flóð, aurburður safnast í ánni og haft skaðleg 

áhrif á lífríki árinnar (Sigurður Már Einarsson og Jón Örn Pálsson, 1991). 

 

2.2 Sýnataka  

Hafrannsóknastofnun mældi blaðgrænu og tók þörunga- og blábakteríusýni á tveimur stöðum í 

Andakílsá á stöð eitt (efri) og tvö (neðri).  Í þessari rannsókn voru skoðuð sýni frá stöð eitt (efri 

stöð) og unnið úr einu sýni frá hverri sýnatöku, alls 6 sýnatökum frá árunum 2017-2020 (tafla 

1). Sýnataka fyrir þörungasýni var samskonar og til dæmis er lýst í skýrslu um rannsókn á lífríki 

í Straumsvíkurtjörnunum (Jón S. Ólafsson o.fl., 2020). Einn steinn var tekinn af handahófi af 

árbotni fyrir hverja sýnatöku til að greina botnlæga þörunga. Þrír rammar (einn rammi 24x36 

mm = 8,64 cm2) voru lagðir á mismunandi staði á þann hluta steinsins sem var fyrir ofan set. 

Tannbursti með vínylhárum var notaður til þess að bursta allt sem var innan rammanna yfir í 

plast bakka og skolað yfir á eftir með eimuð vatni niður í bakkann. Skolvatnið var svo sett í 

brúnar glerflöskur og varðveitt með formalíni (styrkleiki í sýni um 8%) eða lugoli (styrkleiki í 

sýni um 2%) (Jón S. Ólafsson o.fl., 2020).  

 

2.3 Greining þörunga og blábaktería 

2.3.1 Undirbúningur 

Í heildina voru sex sýni skoðuð sem voru frá árunum 2017 til 2020. Sýnin voru geymd í brúnum 

glerflöskum með formalíni eða lugoli. Hrista þurfti flöskurnar vel áður en sýni voru tekin til 

þess að fá sem jafnasta dreifingu þörunga og blábaktería. Sýni voru sett á hringlaga 

botnfallsgler, glerið tók 3.000 µl. Teknir voru 250 µl úr sýnum frá árunum 2019 og 2020 sem 

síðan voru þynntir með 2.750 µl af eimuðu vatni. Þéttleiki þörunga og blábaktería var minni í 

Tafla 1 Upplýsingar um hvert sýni sem unnið var úr; dagsetning sýnatöku, númer sýnis og gerð varðveisluvökva í sýni. 

2019 2020

27. júlí 10. október 18. júlí 10. október 08. október 09. október

Númer sýnis  3 3 5 3 3 3

Varðveisluvökvi Lugol lugol formalín formalín formalín formalín

2017 2018
Dagsetning
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sýnum sem voru tekin 2017 og 2018 og því voru teknir 500 µl úr þeim sýnum sem síðan voru 

þynntir með 2.500 µl af eimuðu vatni.  

 

2.3.2 Flokkun og talning 

Þörungar og blábakteríur voru flokkaðir í kísilþörunga, grænþörunga og blábakteríur. Þessir 

hópar voru síðan flokkaðir eftir útlitseinkennum, grænþörungar og blábakteríur voru flokkuð í 

keðjur, stakir og kóloníur. Kísilþörungar voru flokkaðir sem samhverfir og ósamhverfir, 

staflaga og kringlóttir, hægt var að greina í eina ættkvísl Tabellaria og tvær tegundir Hannaea 

arcus og Didymosphenia geminata við þessa stækkun. Allir hóparnir voru síðan settir í 

stærðarflokka, litlir undir 50 m og stórir yfir 50 m. Blábakteríukeðjur voru flokkaðar sem 

einingar þar sem hver eining var 10 m en erfitt var að greina einstaka frumur til talningar við 

þessa stækkun. Þörungar voru taldir við 400 sinnum stækkun í Leica DM IL LED viðsnúinni 

smásjá. Frumur þörunga og blábaktería voru taldar og miðað var við að telja 300 frumur í hverju 

sýni. Þörungar sem voru heilir og enn með blaðgrænu voru taldir. Inni á hverju sjónsviði voru 

allar frumur taldar, stundum voru frumur út fyrir sjónsviðið þá voru þær frumur sem voru út 

fyrir sjónsviðið vinstra megin taldar en þær frumur sem voru út fyrir hægra megin voru ekki 

taldar. Sjónsviðin voru tekin handahófskennt en passað var upp á að fara jafnt yfir allt sýnið og 

að telja ekki tvisvar á sama stað. Við greiningu var stuðst við greiningarlykil frá Nýja Sjálandi 

(Biggs og Kilroy, 2000) og annan eftir Bellinger og Sigee (2015), einnig var stuðst við tvær 

vefsíður (Spaulding o.fl., 2022, Carter, John og Wilbraham, 2016). Til að reikna út þéttleika 

þörunga og blábaktería voru niðurstöður úr talningum í smásjá notaðar (fjöldi í hlutsýni) og 

fyllt inn í eftirfarandi formúlu: 

 

Þéttleiki þörunga og blábaktería =
Fjöldi þörunga og blábaktería í hlutsýni

Flatarmál 
sem sýni 
var tekið af

×

(

 
 
 

Rúmmál 
hlutsýnis 

á smásjárgleri
Rúmmál 
sýnis

)

 
 
 
×

(

 
 
 

Flatarmál
 sem greint var af

 í smásjá
Flatarmál 
hlutsýnis 

á smásjárgleri )
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3. Niðurstöður 

3.1 Þéttleiki þörunga og blábaktería  

Heildarþéttleiki þörunga og blábaktería var lægstur í júlí 2017, en jókst smám saman yfir 

rannsóknartímann og var orðinn hæstur í október 2020 (mynd 1). Þéttleiki var hærri í 

haustsýnunum heldur en sumarsýnunum bæði árið 2017 og 2018 (mynd 1). 

 

Þéttleiki kísilþörunga breyttist á líkan hátt og heildarþéttleikinn yfir rannsóknartímann. Í júlí 

2017 mældist lægsti þéttleiki kísilþörunga, hann jókst yfir tímabilið og var hæstur í október 

2020 (mynd 2). Þéttleiki var hærri í haustsýnunum heldur en sumarsýnum (mynd 2).  
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Mynd 1 Heildarþéttleiki þörunga og blábaktería í júlí og október frá árunum 2017 til 2020. Unnið 

var úr einu sýni fyrir hverja dagsetningu. Fyrsta og þriðja súla frá vinstri sýna sumarmánuðina og 

er dekkri en hinar súlurnar. 

Mynd 2 Heildarþéttleiki kísilþörunga í júlí og október frá árunum 2017 til 2020. Sinnepsgulur 

sýnir júlí og gulur sýnir október. Fyrsta og þriðja súla frá vinstri sýna sumarmánuðina og er 

dekkri en hinar súlurnar. 
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Þéttleiki grænþörunga var lægstur í júlí 2017 en jókst eftir það og mældist hæstur í október 

2018. Þéttleiki grænþörunga bæði í október 2019 og 2020 var lægri en í júlí og október 2018 

en örlítið hærri en í október 2017 (mynd 3).   

 

Þéttleiki blábaktería var nokkuð breytilegur á milli sýnatökudaga og ára. Þéttleikinn var lægri í 

júlí en í október bæði árin 2017 og 2018 (mynd 4). Lægsti þéttleiki blábaktería mældist í sýni 

frá október 2019 en sá hæsti mældist ári síðar í sýni frá október 2020 (mynd 4).  
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Mynd 3 Heildarþéttleiki grænþörunga í júlí og október frá árunum 2017 til 2020. Dökkgrænn 

sýnir júlí og grænn sýnir október. Fyrsta og þriðja súla frá vinstri sýna sumarmánuðina og er 

dekkri en hinar súlurnar. 

Mynd 4 Heildarþéttleiki blábaktería í júlí og október frá árunum 2017 til 2020. Dökkblár sýnir júlí 

og ljósblár sýnir október. Fyrsta og þriðja súla frá vinstri sýna sumarmánuðina og er dekkri en 

hinar súlurnar. 



8 

 

Hlutfall kísilþörunga var hærra í október 2017 (48%) og 2018 (57%) en í júlí sömu ár (mynd 

6). Í október 2019 var hlutfall kísilþörunga hæst (88%) en var aðeins lægra ári síðar 2020 (74%). 

Grænþörungar voru með hæsta hlutfallið (54%) í júlí 2018, en annars var hlutfall grænþörunga 

frá 6 - 54 % yfir rannsóknartímabilið (mynd 5). Hlutfall blábaktería var hæst (51%) í júlí 2017, 

í október sama ár hafði hlutfall þeirra lækkað aðeins (34%). Hlutfall blábaktería var mun lægra 

í sýnum frá 2018 til 2020 (3 - 21%) (mynd 5).  
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Mynd 5 Hlutfallslegur þéttleiki þörunga- og blábakteríuhópa í júlí og október frá árunum 2017 til 2020 í 

Andakílsá. Fyrsta og þriðja súla frá vinstri sýna sumarmánuðina og er dekkri en hinar súlurnar. Litirnir sýna 

mismunandi þörunga og blábakteríur. Kísilþörungar (sinnepsgult og ljósgult), grænþörungar (dökkgrænn og 

grænn), blábakteríur (dökkblár og ljósblár), ógreint (rautt og dökkrautt). 
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3.2 Útlitseinkenni 

Hlutfall staflaga kísilþörunga var nokkuð líkt á milli ára í júlí 2017 (46%) og 2018 (47%) og í 

október árin 2017 (56%) til 2020 (45%) (mynd 6). Hlutfall samhverfra og ósamhverfra 

kísilþörunga var hærra í júlí 2017 (40%) og 2018 (47%) en mældist í október árin 2017 til 2020 

(16%-34 %) (mynd 6).  

Hjá grænþörungum var hlutfall þeirra sem mynda keðjur alltaf hæst og var lítið um önnur 

útlitseinkenni meðal grænþörunga (sjá viðauka 2). Hjá blábakteríum var einnig hlutfall þeirra 

sem mynda keðjur alltaf hæst og var einnig lítið um önnur útlitseinkenni hjá þeim (sjá viðauka 

2). 

 

3.3 Stærðarflokkar  

Kísilþörungar sem voru undir 50 m voru alltaf ríkjandi á árunum 2017 til 2020 en hæsta 

hlutfall þeirra var í júlí 2018 (83%) (mynd 7). Kísilþörunga af ættkvíslinni Tabellaria er hægt 

að flokka með litlum kísilþörungum þar sem þeir voru alltaf undir 50 m á lengd. 

Didymosphenia geminata eru stórir kísilþörungar og geta flokkast með kísilþörungum sem voru 

stærri en 50 m. Tegundina Hannaea arcus var ekki hægt að setja í einstaka stærðarflokka þar 
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Mynd 6 Hlutfallslegur þéttleiki útlitseinkenna hjá kísilþörungum í júlí og október frá árunum 2017 til 2020 í 

Andakílsá. Fyrsta og þriðja súla frá vinstri sýna sumarmánuðina og er dekkri en hinar súlurnar. Staflaga 

(dökkblár og ljósblár), samhverfir eða ósamhverfir (dökkgrænn og grænn), Tabellaria (dökkfjólublár og 

fjólublár), Hannaea arcus (dökkappelsínugulur og appelsínugulur) Didymosphenia geminata (bleikur) og 

kringlóttir (gulir).  
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sem hún kom fyrir í báðum. Stórir kísilþörungar voru í hærra hlutfalli í október sýnunum árin 

2017-2020 (17 - 27%) en júlí sýnunum 2017 (10%) og 2018 (7%) (mynd 7). 

 

Grænþörungar sem voru undir 50 m á lengd voru alltaf í hæsta hlutfalli árin 2017 til 2020. 

Hlutfall þeirra mældist hæst í júlí 2018 (96%) . Hæsta hlutfall grænþörunga sem voru stærri en 

50 m var í október 2020 (45%) (mynd 8). Ekki var hægt að setja blábakteríur í stærðarflokka 

þar sem þær voru taldar í einingum, frumur þeirra voru svo litlar að ekki var hægt að telja 

einstaka frumur.  
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Mynd 7 Hlutfallslegur þéttleiki stærðarflokka kísilþörunga í júlí og október frá árunum 2017 til 2020. 

Fyrsta og þriðja súla frá vinstri sýna sumarmánuðina og er dekkri en hinar súlurnar. 

Mynd 8 Hlutfallslegur þéttleiki stærðarflokka grænþörunga í júlí og október frá árunum 2017 til 2020. 

Fyrsta og þriðja súla frá vinstri sýna sumarmánuðina og er dekkri en hinar súlurnar. 
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4. Umræður 

Framvinda þörunga og blábaktería getur verið tilviljunarkennd og flókin, margir þættir geta 

spilað inn í ferlið sem hefur áhrif á hvernig samfélög þróast. Stevenson, Bothwell og Lowe 

(1996) og Fisher o.fl. (1982) hafa lýst því að smávaxnar kísilþörungategundir byrji gjarnan á 

því að nema land, síðan fylgi stórir keðjulaga grænþörungar og blábakteríur. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar lýsa framvindunni í Andakílsá ekki alveg á sama hátt. 

Heildarþéttleiki þörunga virtist aukast á milli ára, sem var í nokkuð góðu samræmi við 

það heildarmagn blaðgrænu sem Hafrannsóknastofnun mældi á sama tíma á 10 steinum við 

sýnatökur 2017–2020 (mynd 9. Hafrannsóknastofnun óbirt gögn).  

Hins vegar var breytilegra og ekki eins gott samræmi við skiptingu á milli þörungahópa 

sem kom fram með blaðgrænumælingu og þess sem niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til 

kynna. Einkum átti það við um grænþörunga. En hafa ber í huga að blaðgrænumælingar voru 

gerðar á 10 steinum á meðan aðeins eitt sýni er að baki þéttleikamælingarinnar, einnig getur 

verið að tækið sem notað var við blaðgrænumælingarnar skipti á annan hátt á milli hópa en 

greining í smásjá gefur tilefni til.  

 Þéttleiki grænþörunga jókst fyrstu tvö árin, 2017 og 2018 en svo dró úr 

þéttleikaaukningu þeirra. Blaðgræna grænþörunga mældist ekki í október 2019 í 

blaðgrænumælingum Hafrannsóknastofnunar (mynd 9) en grænþörungar voru til staðar í 

þessari rannsókn á sama tíma. Þéttleiki þeirra var minni í október en júlí þetta sama ár. Þetta 

gæti þýtt að rask hafi átt sér stað. Stærðarmælingar gefa þetta einnig til kynna þar sem stærri 

grænþörungar voru ekki afgerandi. 
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Mynd 9 Hlutfall blaðgrænu á milli þörunga- og blábakteríuhópa á efri sýnatökustöðinni í Andakílsá 

2017–2020 (óbirtar niðurstöður, Hafrannsóknastofnun). 
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 Í niðurstöðum blaðgrænumælinga sem Hafrannsóknastofnun gerði mældist hærra 

hlutfall grænþörungar í október 2017 og 2020 en í þéttleika mælingum þessarar rannsóknar. 

Hlutfall grænþörunga sem voru stórir var hæst í sýninu frá október 2020 eða 45% af fjölda 

grænþörunga sem fundust í sýninu. Það gæti þýtt að samfélagið hafði breyst. Þéttleiki 

blábaktería mældist alltaf meiri í október heldur en júlí með einni undantekningu og var það í 

október 2019. Eins og komið hefur fram að þá lækkaði þéttleiki grænþörunga á sama tíma, en 

heildarþéttleiki hækkaði með hækkuðum þéttleika kísilþörunga.  

 Þegar hlutföll þörunga og blábaktería voru skoðuð voru kísilþörungar alltaf ríkjandi í 

október og voru næstalgengastir í júlí frá því í 2017 og 2018 (mynd 5). Hlutfall smávaxinna 

kísilþörunga breyttist ekki merkjanlega á milli ára, en var þó hærra í júlí miðað við október 

bæði árin sem voru tekin sumarsýni (mynd 7). Í júlí 2017, fyrsta sumarið eftir raskið voru 

blábakteríur ríkjandi í sumarsýninu og voru einnig algengar í sýninu frá því í október sama ár. 

Í sumarsýninu fyrir næsta ár frá því í júlí 2018 voru grænþörungar algengastir. Samkvæmt Allan 

og Castillo (2007) þurfa grænþörungar meiri birtu en kísilþörungar og blábakteríur til að ná upp 

lífmassa og gæti það hafa haft áhrif á að þeir hafi náð sér vel á strik þetta sumar. En eins líklegt 

að aðrar óþekktar umhverfisaðstæður hafi spilað þar inni í. 

Staflaga (Araphid) kísilþörungar voru oftast ríkjandi á meðal útlitseinkenna hjá 

kísilþörungum nema í sýninu sem var tekið í júlí 2018. Það ár voru samhverfir eða ósamhverfir 

ríkjandi. Samkvæmt Stevenson og Peterson (1989) hafa staflaga kísilþörungar meiri 

landnámshraða en samhverfis eða ósamhverfir (biraphid) kísilþörungar. Staflaga kísilþörungar 

eru oftast ríkjandi á fyrstu stigum landnáms en hörfa svo á seinni stigum framvindunnar. Þetta 

gefur til kynna að samfélagið í Andakílsá sé á byrjunarstigi framvindu. Kísilþörunagættkvíslin 

Tabellaria kom fyrir í öllum sýnunum, hún sýndi þó ekkert sérstakt munstur, þó að hún hafi 

verið í hærri kantinum í október sýnunum. Kísilþörungategundin Hannaea arcus kom fyrir í 

fjórum sýnum af sex, það er engin skýring á því af hverju hún birtist í sumum úrtökum en öðrum 

ekki. Ef að sýni af fleiri steinum hefðu verið tekin hefði Hannaea arcus eflaust komið fyrir. 

Kísilþörungategundin Didymosphenia geminata kom fyrir í þremur sýnum af sex, þetta er stór 

tegund sem lifir á stilkum og flokkast með ósamhverfum kísilþörungum. Tegundinni hættir til 

að lenda utan venjulegs úrtaks í smásjárskoðun vegna þess hve stór hún er miðað við aðrar 

tegundir á sömu slóðum. 

Kísil- og grænþörungasamfélögin í Andakílsá einkenndust af litlum þörungum, en 

samkvæmt Lange, Townsend og Matthaei (2015) hafa smærri þörungar hærra þanþol fyrir raski, 

þeir fjölga sér hratt sem gerir þeim kleift að ná upp þéttleika hraðar. Stevenson og Peterson 

(1989) tala um að smærri frumur getað þolað meiri straum þar sem straumhraði sem er næst 
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undirlaginu (steininum) er í raun mildari. Stærri frumur sem standa hærra af undirlaginu taka á 

sig meiri straum og þrífast því ekki eins vel.  

 Mikilvægt er að hafa í huga að þó að niðurstöðurnar sýni ákveðið munstur er það ekki 

algilt fyrir ána eða þetta svæði.  

 Styrkleikar rannsóknarinnar eru að hún sýnir góða yfirsýn yfir hvernig ástandið var í 

ánni á þessum tiltekna stað og tilteknu tíma. Út frá því er hægt að gera meiri ýtarlegri 

rannsókn ef þess þarf. Útlitseinkenni og stærðarflokkar eru skoðaðir sem yfirsést oft þegar 

svona rannsóknir eru gerðar, það er oftast verið að skoða tegundir. Tegundagreining gefur þó 

upplýsingar um stærð, lögun og útlit þörunga, oft eru kjöraðstæður og frumkvöðla eiginleikar 

helstu tegunda þekktar og því má draga ályktanir um aðstæður út frá tegunda greiningum. Því 

gefa þær bestu upplýsingarnar, en eru tímafrekar, þarfnast æfingar, þekkingar og kostar 

peninga.  En hins vegar ef hægt er að skoða sýni með svona grófflokkunar aðferðum eins og 

hér eru notaðar og fá upplýsingar sem nægja til að lýsa framvindunni getur það verið 

einfaldari í framkvæmd og ódýrari aðferð þó að hún sé ekki eins nákvæm. Veikleikar eru að 

þetta eru fá sýni og þau eru tekin af einum stað í ánni. Ef að fleiri sýni hefðu verið tekin og 

jafnvel oftar yfir árið hefði verið hægt að kanna hvernig framvinda átti sér stað yfir alla ánna 

og hvernig árstíðir hefðu áhrif á þörunga og blábakteríu samfélögin. 
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5. Lokaorð 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að framvinda á sér stað í Andakílsá, þar sem þéttleiki jókst og 

breytingar á þörunga og blábakteríu samfélagi átti sér stað. Kísilþörungar eiga auðveldara að 

ná upp þéttleika eftir rask en grænþörungar og blábakteríur en einna helst staflaga kísilþörungar 

vegna mikils landnámshraða þeirra. Samfélagið einkenndist af litlum staflaga kísilþörungum í 

október sýnunum. Sýnið sem tekið var í júlí 2017 einkenndist af keðjulaga blábakteríum og 

Sýnið sem tekið var í júlí 2018 einkenndist af litlum keðjulaga grænþörungum. Komið hefur í 

ljós að útlitseinkenni og stærð fruma skipta máli þegar landnám þörunga og blábaktería á sér 

stað. Til að átta sig á því hvað móta þörunga og blábakteríu samfélög þarf að skoða lífræna og 

ólífræna þætti. Einnig þarf að afla betri þekkingar á því hvernig þörunga og blábakteríu 

samfélög vindur fram í íslenskum kerfum.  
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7. Viðaukar 

 

 

Sýni Samtals Kísilþörungar Grænþörungar Blábakteríur ógreint

27.07.17 116.176 43.042 12.951 59.040 1.143

10.10.17 366.336 174.842 54.713 126.077 10.705

18.07.18 234.009 68.415 125.945 33.430 6.220

10.10.18 668.124 378.875 146.661 140.550 2.037

08.10.19 841.612 737.777 71.045 21.860 10.930

09.10.20 1.529.719 1.139.153 92.992 269.677 27.898

Þéttleiki þörunga og blábaktería fjöldi/cm2

Viðauki 1 Þéttleiki þörunga og blábaktería í sýnum ár hvert 

27.7.2017 10.10.2017 18.7.2018 10.10.2018 8.10.2019 9.10.2020

stórir yfir 50µm 4.571 4.758 5.442 8.148 8.198 41.846

litlir undir 50µm 8.380 49.955 120.504 136.477 60.115 51.146

Stakir litlir undir 50µm 0 0 0 0 2.733 0

kóloníur 0 0 0 2.037 0 0

Didymosphenia geminata 0 1.189 0 6.111 0 4.650

Hannaea arcus 1.143 0 1.555 18.333 62.848 0

Tabellaria 4.190 40.440 5.442 52.961 46.453 172.035

kringlóttir litlir undir 50µm 0 0 0 0 2.733 9.299

stórir yfir 50µm 3.809 35.682 4.665 69.257 114.766 83.693

litlir undir 50µm 13.713 51.145 14.771 107.959 172.149 320.823

stórir yfir 50µm 0 4.758 0 0 10.930 27.898

litlir undir 50µm 4.952 15.462 18.659 22.407 158.486 209.232

stórir yfir 50µm 381 7.136 0 8.148 5.465 83.693

litlir undir 50µm 14.855 19.031 23.323 48.887 163.951 227.831

ógreint litlir undir 50µm 0 0 0 44.813 0 0

keðjur taldar í einingum sem 10 µm 59.040 126.077 29.543 140.551 16.395 269.677

stórir yfir 50µm 0 0 1.555 0 0 0

litlir undir 50µm 0 0 1.555 0 0 0

kóloníur 0 0 777 0 5.465 0

kóloníur 1.143 7.136 777 0 10.930 23.248

kúla lítil undir 50 µm 0 2.379 0 0 0 0

taldar í einingum sem 10µm 0 0 2.332 0 0 4.650

lítil undir 50 µm 0 0 1.555 0 0

stór yfir 50 µm 0 0 777 0 0 0

lítil undir 50 µm 0 1.189 777 2.037 0 0

116.176 366.338 234.010 668.127 841.616 1.529.719Samtals 

Grænþörungar

keðjur

Kísilþörungar 
staflaga

samhverfir og ósamhverfir

Blábakteríur Stakir

þéttleiki útlitseinkenna og stærðarflokka fjöldi/cm2

ógreint keðjur

Stakir 

Dagsetning

Viðauki 2 Þéttleiki útlitseinkenna og stærðarflokka 
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