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Ágrip
Frumniðurstöður rannsóknar sumarið 2006 á smádýralífi í vötnum á óbrunnu og
brunnu svæði á Mýrum í kjölfar Mýraelda vorið 2006 benda til að ekki sé um
skammtímaáhrif að ræða á vatnalífríkið af völdum brunans. Samanburður á gögnum
frá 1997 og 2006 úr Sauravatni sem er á brunnu svæði bendir heldur ekki til þess að
ástand vatnanna hafi breyst m.t.t. helstu tegunda og lífveruhópa. Enda þótt ekki líti út
fyrir að áhrifa Mýraelda hafi gætt á smádýralífríki í vötnunum, a.m.k. ekki til skamms
tíma litið, kom fram munur í dýralífi milli vatna á óbrunnu svæði og brunnu. Þannig
veiddist mun meira af hornsílum í vötnum á brunnu svæði, en fjöldi krabbadýra var
hins vegar öllu minni en í vötnum á óbrunnu svæði. Hlutdeild lirfa af undirætt þeymýs
(Chironominae) var einnig jafnan minni í vötnum á brunnu svæði. Of snemmt er að
kveða upp úr um hvaða ástæður liggja að baki framangreindum mun. Til þess er m.a.
of skammt liðið á rannsóknirnar. Hins vegar er ekki ólíklegt að afránsþrýstingur af
völdum hornsíla eigi sök á því að þéttleiki krabbadýra er minni í vötnum þar sem
mikið er af hornsílum, en smákrabbar eru jafnan mikilvæg fæða fyrir hornsíli.
Mikilvægt verður að fylgjast áfram með vatnalífríkinu þar eð áhrif eldanna kunna að
koma fram seinna en ætla mátti í fyrstu.
Inngangur
Í lok marsmánaðar 2006 komu upp miklir sinueldar á Mýrum í Borgarbyggð.
Mýraeldar loguðu 30. mars til 1. apríl og fóru yfir 72 km² landsvæði, en þar af brunnu
um 67 km² þegar frá eru talin vötn, tjarnir og óbrynnishólmar (Borgþór Magnússon
o.fl. 2007).
Þótt flest vötn hafi verið frosin þegar bruninn átti sér stað er líklegt að ýmis efni hafi
losnað úr læðingi við brunann sem sum hver a.m.k. muni fyrr eða síðar berast í vötn
og e.t.v. hafa áhrif á lífríki þeirra, eins og þekkt er af rannsóknum erlendis frá (Rask
o.fl. 1993, Gresswell 1999, Scrimgeour o.fl. 2001, Earl & Blinn 2003). Rannsóknir
hér á landi á áhrifum gróðurelda eru hins vegar fáar og að mestu bundnar við gróður
og þurrlendi (Járngerður Grétarsdóttir & Jón Guðmundsson 2007, María
Ingimarsdóttir o.fl. 2007). Engar rannsóknir hérlendis hafa snúist um hugsanleg áhrif
gróðurelda á vistkerfi vatna og því eru rannsóknir þar að lútandi áhugaverðar.
Í þessari grein er skýrt frá frumniðurstöðum rannsóknar sumarið 2006 á smádýralífi í
sex vötnum á Mýrum, þar af í þremur vötnum á brunnu svæði og þremur á óbrunnu
svæði til viðmiðunar. Jafnframt er lífríkisástandið í vötnunum árið 2006 borið saman
við ástandið árið 1997, en til eru upplýsingar um vatnalífríki tveggja vatna á svæðinu
frá september 1997, sem aflað var í tengslum við rannsóknarverkefnið Yfirlitskönnun
á lífríki íslenskra vatna (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2000).
Í núverandi rannsókn er lögð áhersla á vatnahryggleysingja og hornsíli. Hafa verður í
huga að um allra fyrstu niðurstöður er að ræða, bæði m.t.t. þess að skammt er liðið frá
brunanum og að ekki hefur unnist tími til að klára greiningu allra sýna.
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Meginmarkmið með rannsókninni á smádýralífi vatnanna á Mýrum er að kanna
hugsanleg áhrif Mýraelda á lífríkið og vatnsgæði, en gróið votlendi með fjölda vatna
og tjarna er ríkjandi landgerð á Mýrum (Borgþór Magnússon o.fl. 2007). Til stendur
að fylgjast með vatnalífríkinu um nokkurra ára skeið, m.a. vegna þess að áhrif
brunans, séu þau fyrir hendi á annað borð, kunna að taka langan tíma að koma fram að
fullu. Hversu fljótt áhrifa gróðurelda gætir á vatnalífríki og hve lengi þau vara ræðst af
mörgum þáttum. Tölur í þessu samhengi hlaupa frá nokkrum vikum til margra ára og
jafnvel áratuga. Á meðal þátta sem skipta máli er gerð lífverusamfélaganna sem koma
við sögu, gerð og eðli eldsmatar og brunans, jarð- og vatnafræðilegir eiginleikar
vatnasviðs og veðurfarsþættir í kjölfar bruna (Gresswell 1999, Scrimgeour o.fl. 2001,
Earl & Blinn 2003).
Staðhættir, efniviður og aðferðir
Gróið votlendi er ríkjandi landgerð á Mýrum með blautum flóa, mýrlendi og fjölda
vatna og tjarna. Langflest vötnin eru grunn (meðaldýpi 1 m) og botn efjukenndur
þannig að set rótast auðveldlega upp þegar vind hreyfir. Þar eð land er mjög flatt á
Mýrum, sem og að flest vötn þar eru án afrennslis á yfirborði, má fastlega ætla að
viðstöðutími vatns sé almennt langur, líklega margir mánuðir, vegna lítils vatnsflæðis
(Freysteinn Sigurðsson o.fl. 2006). Þetta ræðst þó mikið af tíðarfari, einkum úrkomu.
Til rannsókna á vatnalífríki og eðlis- og efnaþáttum voru sýni tekin í þremur vötnum á
brunnu svæði og öðrum þremur á óbrunnu svæði til viðmiðunar (1. tafla, 1. mynd).
Við val á vötnunum var horft til þátta á borð við stærð og dýpi og reynt að hafa vötnin
sem líkust til að auka samanburðarhæfni. Á hvoru svæði liggja vötnin í NNA-SSV
stefnu, samhliða ríkjandi vindátt (Veðurstofa Íslands 2007) og meginstraumstefnu
grunnvatns.
1. tafla. Vatnafræðileg einkenni vatna sem rannsökuð eru m.t.t. lífríkis og eðlis- og
efnaþátta vegna Mýraelda 2006. Vötnum á hvoru svæði er raðað frá vinstri til hægri eftir
minnkandi fjarlægð frá sjó. Rennslismælingar voru gerðar 20.07.2006 í útfalli Brókarog Skíðsvatns.
Óbrunnið svæði
Brókarvatn Fúsavatn Hólsvatn
Hæð y. sjó (m)
35
10
14
Flatarmál (km2)
0,46
0,35
1,40
Meðaldýpi (m)
1,2*
0,8
0,8
Mesta dýpi (m)
4,0*
1,0
1,5
Rúmmál (Gl)
0,6
0,3
1,1
Afrennsli (l/s)
13,1
Nei
Nei

Brunnið svæði
Sauravatn Skíðsvatn Steinatjörn
35
25
10
0,84
0,22
0,55
0,5
0,8
1,0
0,6
1,5
1,5
0,4
0,2
0,6
Nei
7,5
Já

* Hákon Aðalsteinsson 1989.

Farnar voru þrjár vettvangsferðir til mælinga og sýnatöku; 20.-22. júní, 19.-21. júlí og
21.-23. ágúst 2006. Í öll skiptin voru eðlisþættir vatnanna mældir og vatnssýni tekin
til efnagreiningar (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2007). Sýna- og mælistöðvar voru
hnitaðar með GPS tæki (Garmin summit) í því skyni að endurtaka sýnatöku og
mælingar á sama stað síðar.
Í athugun á lífríkinu var áhersla lögð á fjóra dýrahópa; rykmýslirfur (Chironomidae),
vatnabobba (Radix peregra), krabbadýr, þ.e. vatnaflær (Cladocera) og árfætlur
(Copepoda), auk hornsíla (Gasterosteus aculeatus). Rykmý var valið aðallega vegna
þess hve algengur dýrahópur það er í vötnum hér á landi og þekking á dýrahópinum
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1. mynd. Rannsóknasvæði á Mýrum. Brunasvæði eru merkt í dökkum lit. Hringur er
dreginn utan þau vötn sem athugun á vatnalífríki nær til.

allgóð. Vatnabobbar voru valdir einkum með það í huga að þeir eru auðgreinanlegir
og tiltölulega staðbundin og eindregin vatnadýr sem hafast við ofan í vatni alla ævi,
ólíkt t.d. rykmýinu sem elur hluta ævinnar utan vatns á þurrlendi. Vatnabobbar ættu
því fremur en rykmý og ýmis önnur smádýr að sýna merki um afleiðingar bruna, ef
um áhrif á vatnsgæði er að ræða á annað borð vegna eldanna. Krabbadýrin voru valin
vegna þess hve fljótlegt og auðvelt er að greina þau til tegunda, en janframt vegna
þess að notkun á þeim, þ.e. tegundasamsetning og magn tegunda, er þekkt í tengslum
við mat á vatnsgæðum (de Eyto & Irvine 2001, de Eyto o.fl. 2003, Hilmar J.
Malmquist o.fl. 2004, 2006a, 2006b).
Rykmý og vatnabobbar í grýttu fjörubelti
Í hverju vatni voru 5-10 steinar (10-15 cm í þvermál) valdir af handahófi í fjörubelti af
20-40 cm dýpi á 10-50 m kafla. Skaftháfi með 250 m möskvastærð var haldið undir
steinunum þegar þeir voru teknir upp og grjótinu komið fyrir í fötu með vatni. Smádýr
voru burstuð af steinunum í fötunni og innihaldið sigtað í gegnum 250 µm sigti. Það
sem eftir sat í sigtinu var varðveitt í 80% etanóli og síðar athugað á rannsóknastofu.
Til að magnbinda sýnatökuna var ofanvarpsflatarmál steinanna mælt.
Krabbadýr á setbotni
Við söfnun á krabbadýrum voru notaðar svokallaðar trektagildrur (Hilmar J.
Malmquist o.fl. 2006a og b), en þær safna einkum botnlægum vatnaflóm og árfætlum.
Einni trektagildru var komið fyrir um miðbik í hverju vatni og gildran höfð úti í 16-18
klst. yfir nótt. Að lokinni veiði var innihald gildranna síað gegnum sigti með 45µm
möskvastærð og það sem eftir varð í sigtinu varðveitt í 0,5% kalíumjoðlausn (lugol).
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Í sýnatöku á krabbadýrum árið 1997 var notaður netháfur með 125 m möskvastærð,
en netháfurinn safnar einkum sviflægum krabbategundum. Þennan mun í
aðferðarfræði ber að hafa í huga þegar gerður er samanburður á krabbadýrafánunni
árið 1997 og 2006.
Hornsíli
Þrjár hornsílagildrur (minnow traps) voru lagðar í trossu í hvert vatn nærri þeim stað
sem trektargildrurnar voru lagðar á. Hornsílagildrurnar eru ofnar úr vír með 3,2 mm
möskvastærð. Gildrurnar lágu úti í 16-18 klst. yfir nótt. Fjöldi veiddra hornsíla í
gildrunum var talinn og ef sílin voru fleiri en nokkur hundruð í gildru var tekið
hlutsýni af handhófi með um 150 sílum. Sílin voru varðveitt í 80% etanóli. Á
rannsóknastofu var mæld lengd síla (að næsta mm frá snoppu í miðja sporðsýlingu)
og votvigt (óslægt, að næsta 1 mg). Síðar í rannsókninni verður magainnihald greint
og skráð sýking af völdum bandorma.
Úrvinnsla
Við frumúrvinnslu sýna var lögð áhersla á greiningu og talningu krabbadýra,
rykmýslirfa og vatnabobba, auk þyngdar- og lengdarmælinga á hornsílum, en aðrir
þættir látnir bíða betri tíma. Krabbadýr voru greind til tegunda undir víðsjá (10-50 x
stækkun) eða smásjá (100-400 x stækkun). Dýrasýni af fjörugrjóti voru grófflokkuð
og vatnabobbar og mýlirfur teknar frá og taldar. Tekið var hlutsýni af mýlirfum til
greiningar og lirfurnar steyptar á smásjárgler og greindar eins og kostur var undir
smásjá (400-1000 x stækkun). Þéttleiki dýra var reiknaður sem fjöldi á flatareiningu.
Við tölfræðilega meðhöndlun á niðurstöðum var notuð útgáfa 10.2 af Systat
tölfræðiforriti.
Niðurstöður
Rykmý
Þéttleiki rykmýslirfa var mjög breytilegur á meðal vatnanna sex (2. mynd). Minnstur
þéttleiki var öllum tímum í Fúsavatni og Skíðsvatni (á bilinu 174-858 mýlirfur/m2), en
mestur þéttleiki jafnan í Brókarvatni (2.938-4.531 mýlirfur/m2) og sér í lagi í
Steinatjörn (1.729-6.437 mýlirfur/m2). Ekki var um marktækan mun að ræða í
meðalþéttleika mýlirfa milli vatna á óbrunnu og brunnu svæði, nema í júní þegar mun
meira var af mýlirfum í vötnum á óbrunnu svæði (2.643 ± 485 mýlirfur/m2) en brunnu
(1.320 ± 293 mýlirfur/m2) (t = 2,78, ft. = 51, P = 0,008). Einna minnst var af
mýrlirfum í vötnunum í júlí og mest í ágúst.
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2. mynd. Meðalþéttleiki rykmýslirfa (± staðalskekkja) í grýttu fjörubelti vatna á
Mýrum á óbrunnu svæði (ólitaðar súlur) og brunnu (svartar súlur) sumarið 2006.
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Fúsavatn

Hólsvatn

Sauravatn

Skíðsvatn

Steinatjörn

Brunnið

Óbrunnið

Brókarvatn

Chironominae

Orthocladiinae

Tanypodinae

3. mynd. Hlutdeild (%) lirfa eftir undirættum rykmýs í grýttu fjörubelti vatna á Mýrum í
ágúst 2006. Undirættir rykmýs: Orthocladiinae (bogmý), Chironominae (þeymý) og
Tanypodinae (ránmý).

Tegundasamsetning rykmýslirfa hefur að svo komnu ekki verið könnuð til hlýtar en
niðurstöður liggja fyrir úr sýnum sem tekin voru í ágúst (3. mynd). Lirfur af undirætt
bogmýs (Orthocladiinae) voru jafnan ríkjandi og mest áberandi í öllum vötnunum,
nema í Fúsavatni og Hólsvatni, en þar voru lirfur af undirætt þeymýs (Chironominae)
í meirihluta, einkum ættkvíslin Micropsectra. Á hinn bóginn var bogmý af
ættkvíslinni Corynoneura með um 60% hlutdeild í Sauravatni og Skíðsvatni.
Fjölbreytileiki tegunda og þéttleiki mýrlirfa var jafnan mun meiri í Brókarvatni og
Steinatjörn en í hinum vötnunum fjórum.
Vatnabobbar
Vatnabobbar (Radix peregra) í grýttu fjörubelti náðu hámarksþéttleika í júlí í öllum
vötnunum, en álíka mikið var af þeim í júní og ágúst (4. mynd). Allt tímabilið var um
mikinn breytileika að ræða, jafnt innan vatna sem á milli þeirra. Ekki var um
marktækan mun að ræða í þéttleika vatnabobba í vötnum á óbrunnu og brunnu svæði
(P >> 0,05). Hið sama gilti um egg vatnabobbana, en mest var af eggjum í júní og
minnst í ágúst.
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4. mynd. Meðalþéttleiki vatnabobba (± staðalskekkja) í grýttu fjörubelti vatna á Mýrum á
óbrunnu svæði (ólitaðar súlur) og brunnu svæði (svartar súlur) sumarið 2006. Athugið að
kvarðinn á y-ás í júlí er tíu sinnum stærri en í júní og ágúst.
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Krabbadýr
Heildarþéttleiki krabbadýra var verulega breytilegur milli vatna og innan þeirra á
rannsóknartímanum (5. mynd). Á óbrunnu svæði var þéttleikinn ávallt mestur í
Hólsvatni, en á brunnu svæði var þéttleikinn mestur í Steinatjörn. Allur gangur virðist
vera á því hvenær sumars mest var af krabbadýrunum í vötnunum. Þannig er t.d.
langmestur þéttleiki krabbadýra í Fúsavatni og Hólsvatni í júlí, en í Steinatjörn er
mest af krabbadýrunum í ágúst.
Þrátt fyrir tilhneigingu í þá veru að heildarþéttleiki krabbadýra væri jafnan meiri í
vötnum á óbrunnu svæði (90.279 ± 71.098 dýr/m2) en brunnu (9.613 ± 2.332 dýr/m2)
var munurinn hvorki marktækur þegar sýnum úr vettvangsferðunum þremur í hvorum
hópi var slengt samana (t = 1,134, ft. = 16, P = 0,274), né þegar borinn var saman
þéttleiki í hverri sýnatökuferð fyrir sig (P >> 0,05). Hólsvatn er hins vegar sér á báti
miðað við öll hin vötnin, en þar var þéttleiki einstaklega mikill í öllum
sýnatökuferðunum, eða á bilinu 34.937 dýr/m2 í júní til 657.964 dýr/m2 í ágúst.
Minnstur var þéttleikinn hverju sinni í Sauravatni, eða á bilinu 2.582 dýr/m2 í júní til
6.190 dýr/m2 í júlí.
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5. mynd. Þéttleiki krabbadýra í vötnum á Mýrum á óbrunnu svæði (ólitaðar súlur) og
brunnu svæði (svartar súlur) sumarið 2006. Athugið að súlan fyrir Hólsvatn í júlí nær út
fyrir ásinn, en þá var þéttleikinn 657.964 dýr/m2.

Alls voru greindar 18 tegundir og hópar af krabbadýrum (6. mynd). Á meðal 12
tegunda af 18, eða í 67% tilfella, var þéttleiki meiri í vötnum á óbrunnu svæði en
brunnu. Breytileiki í þéttleikatölum var aftur á móti mjög mikill og var munur í
meðalþéttleika milli vatna á óbrunnu og brunnu svæði aðeins marktækur fyrir tvær
tegundir, þ.e. mánaflóartegundina Alona affinis (t = 2,48, ft. = 16, P = 0,025) og
mánaflóartegundina Alonella nana (t = 2,20, ft. = 16, P = 0,043). Munurinn var rétt
yfir marktæknimörkum hjá mánaflóartegundinni Alona quadrangularis og broddfló
(Macrothrix hirsuticornis).
Hornsíli
Hornsílaafli á sóknareiningu var í öllum vettvangsferðum langtum meiri í vötnum á
brunnu svæði en óbrunnu (7. mynd). Reiknað yfir allt tímabilið var meðalafli hornsíla
á sóknareiningu um hundrað sinnum meiri í vötnum á brunnu svæði (8,23 síli/klst.) en
óbrunnu (0,08 síli/klst.) (t = 3,9, ft. = 8, P = 0,004). Fullvinnslu á hornsílagögnum er
ólokið, en bráðabirgðaniðurstöður á lengdar- og þyngdardreifingu benda til þess að
nokkur munur sé í stærð hornsíla milli vatna.
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C. sphaericus

C. rectirostris

A. nana

B. coregini

A. quadrangularis

A. affinis

A. rectangula

Alona sp.

A. intermedia

A. harpae

0

6. mynd. Meðalþéttleiki krabbadýra (± staðalskekkja) í vötnum á Mýrum sumarið 2006 á
óbrunnu svæði (ófylltir hringir) og brunnu svæði (svartir punktar).
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Brókarvatn Fúsavatn

Hólsvatn

Óbrunnið

Sauravatn Skíðsvatn Steinatjörn

Brunnið

7. mynd. Afli hornsíla á sóknareiningu (fjöldi síla í gildru á klst.) í vötnum á
Mýrum sumarið 2006. Súlur sýna meðaltöl (± staðalskekkju) úr þremur
vettvangsferðum.

Samanburður við eldri gögn
Enn sem komið er hefur ekki verið unnið úr öllum gögnum sem safnað var árið 2006
og því er samanburður við gögn frá 1997 takmörkum háður. Fyrir liggja að nokkru
leyti samanburðarhæf gögn um rykmý og benda þau til þess að samsetning
rykmýslirfa með hliðsjón af undirættum sé afar svipuð snemma haustið 1997 og
síðsumars árið 2006 (8. mynd).
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1997

2006
Bogmý
Ránmý
Þeymý

Meðalfjöldi
1.258 lirfur/m2

Meðalfjöldi
1.591 lirfur/m2

8. mynd. Hlutdeild (%) mýlirfa eftir undirættum í grýttu fjörubelti í Sauravatni 5.
september 1997 og 22. ágúst 2006.

Hvað krabbadýrin áhrærir virðist einnig vera samsvörun milli tegunda sem veiddust 5.
september 1997 og þeirra sem veiddust 20. júlí 2006. Aftur á móti er krabbadýrafánan
frá 1997 verulega frábrugðin veiðinni í júní og ágúst 2006.
Umræður
Fátt bendir til þess að Mýraeldar hafi haft merkjanleg áhrif á smádýralíf í vötnum á
Mýrum, a.m.k. ekki til skamms tíma litið. Þetta er í aðalatriðum í samræmi við
niðurstöður rannsóknar á efna- og eðlisþáttum í vötnunum (Hilmar J. Malmquist o.fl.
2007). Samanburður við eldri gögn úr Sauravatni og Hólsvatni bendir heldur ekki til
annars en að ástand vatna hvort sem er á óbrunnu eða brunnu svæði sé svipað m.t.t.
helstu tegunda og lífveruhópa.
Helsti munur í dýralífi milli vatna á óbrunnu og brunnu svæði fólst í því hve miklu
meira var af hornsílum í vötnum á brunnu svæði. Einnig var öllu minna af
krabbadýrum í vötnunum þar sem mikið var af hornsílum. Vandséð er hvernig tengja
má þennan mun við Mýraelda. Einnig er fátt sem bendir til þess að leita megi svara
við þessum mun með hliðsjón af vatnafræðilegum atriðum, svo sem mismunandi dýpi
og botngerð, eða tilvist silunga, sem finnast bæði í Steinatjörn og Brókarvatni. Hvað
hornsílin varðar ræður hér hugsanlega hending ein. Forvitnilegt verður að fylgjast
með hvort þessi munur í hornsílaafla haldist áfram næstu sumur.
Líklegt er að hornsílin eigi nokkra sök á því af hverju það var minna af krabbadýrum í
vötnunum þar sem mest var af sílunum. Í öðrum vötnum er þekkt að hornsíli éti
töluvert af vatnaflóm og árfætlum (Hilmar J. Malmquist o.fl. 2001, Sandlund o.fl.
1992). Athuganir standa nú yfir á fæðu hornsílanna og verður fróðlegt að sjá þær
niðurstöður þar eð fæðuval sílanna kann að varpa ljósi á tegundasamsetningu og
þéttleika einstakra krabbategunda í vötnunum.
Hvað varðar rykmý, þann hryggleysingjahóp sem jafnan er hvað mest áberandi í
fjöruvist íslenskra vatna, má segja að í heild sé tegundasamsetningin í vötnunum á
Mýrum dæmigerð fyrir fjöruvist íslenskra vatna (Erlín E. Jóhannsdóttir o.fl. 2003,
Þóra Hrafnsdóttir 2005).
Erfitt er að segja til um ástæður fyrir ósamræmi í krabbadýrafánu í Sauravatni og
Hólasvatni í samanburði á veiði í september 1997 annars vegar og hins vegar í veiði í
júní og ágúst 2006. Þetta gæti stafað af áramun í þroskun tiltekinna
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krabbadýrategunda í tengslum við mismunandi tíðarfar, t.d. mun í vatnshita milli ára,
en hann ræður miklu um hvenær stofnar krabbadýra ná sér á strik (Hilmar J.
Malmquist o.fl. 2004, de Eyto & Irvine 2001, de Eyto o.fl. 2003). Áframhaldandi
rannsóknir næstu sumur á þessum lífríkisþætti ættu að geta varpað ljósi það hvort um
er að ræða tilfallandi breytileika milli ára eða hvort hér sé ferð varanlegri breytingar
og hluti af stærra ferli, t.d. í tengslum við hnattræn gróðurhúsaáhrif.
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