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ÁGRIP 

Samkvæmt samningi við Orkustofnun og Landsvirkjun tók Náttúruftæðistofiiun Islands að sér að 
þróa aðferðir til að meta náttúruvemdargildi á tveimur bugsanlegum virkjunarsvæðum, aðferðir 
sem síðan yrði unnt að beita á öðrum mögulegum virkjunarsvæðum. Hlutverk Náttúruíræði-
stofiiunar er að ganga fiá gróðurkortum af svæðunum, skilgreina, flokka og kortleggja helstu 
vistgerðir sem þar cr að finna og kanna kerfisbundið einkenni hverrar vistgerðar og aðstæður sem 
þar ríkja. Einnig á stofnunin að afla upplýsinga um jarðmyndanir, plöntur og gróðurfar, smádýr 
og fugla auk þess að skrá öll þau náttúnifyrirbæri sem sérstök geta talist og eru einkennandi fyrir 
hverja vistgerð. Náttúrufræðistofiiun setur fram tillögu um verklag við skiáningu náttúrufars á 
virkjunarsvæðum til að meta umhverfisáhrif og leggur fram rökstudda tillögu um verndarviðmið 
sem beita má til að meta verndargildi virkjunarsvæða. 

Rannsóknarsvæðin, hin tvö hugsanlegu virkjunarsvæði, eru annars vegar á Brúar-dölum og 
Vesturöræfum, nánar til tekið um 300 km3 landsvæði á vatnasvæði JÖkulsár á Dal, frá 
BrúarjÖkli og norður fyrir Kárahnjúka. Hins vegar er u.þ.b. 250 km- svæði á Hofsafrétt norðan 
HofsjÖkuls, á vatnasvæði Austari- og Vestari-Jökulsár. 

Berggrunnur beggja rannsóknarsvæðanna er frá kvarter. Virkar eldstöðvar teygja anga sína 
inn á bæði svæðin og þar eru minniháttar lághitasvæði. Jarðfræðileg gerð 
rannsóknarsvæðanna er mjög áþekk og ekki líkleg til að valda mun á gróðurfari þeirra. 

Verkefnið tekur m.a. mið af lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd en í 66. gr. segir að 
náttúruverndaráætlun skuli m.a. taka til helstu tegunda búsvæða og vistkerfa. í stað þess að 
miða við einstakar tegundir lifvera og þarfir þeirra er leitast við að skilgreina svæði og lýsa 
þeim með tilliti til ýmissa sameiginlegra þátta, lífrænna og ólífrænna. Hin skilgreindu svæði, 
sctn hér eru nefnd vistgerðir, ciga sér líffræðilega samsvörun i náttúrunni cnda þótt sjaldnast 
sc um að ræða stranga visindalega skilgreiningu. 

I upphafl voru kannaðar lýsingar og skilgreiningar á vistgerðum sem unnar hafa verið skv. 
„vistgerðatilskipun Evrópusambandsins" um það hvernig aðildarríkjum er ætlað að vinna að 
verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða þeirra skv, Bernarsamningnum. I'ær vistgerðir 
sem eru svipaðar aðstæðum hér á landi voru valdar úr og í framhaldinu unnin frumdrÖg að 
flokkun vistgerða á Islandi. Sumar vistgerðir voru notaðar óbreyttar en aðrar varð að aðlaga 
og í nokkrum tilfellum þurfti að búa til nýjar. Umfjöllun um vistgerðir ferskvatns og aðrar 
vistgerðir, svo sem á haf- og strandsvæðum, er látin liggja milli hluta að svo stöddu. 

PlÖntutegundir gcra ólíkar „kröfur" til umhverfísins. Tegundasamsetning á tilteknum stað 
gcfur þvf upplýsingar um þær aðstæður sem þar ríkja. Við gróðurkortagerð er byggt á 
gróðurfélögum og er miðað við að hvert gróðurfélag hafi í stórum dráttum tiltekna tegunda-
samsetningu. Gróðurkort gefa þannig upplýsingar um hvaða skilyrði rikja á viðkomandi 
svæði. Á þessum forsendum var ákveðið kanna hvort unnt væri að nota gróðurkort sem grunn 
að flokkun vistgerða en þau gefa mikilsverðar upplýsingar um marga þá þætti sem flokkun 
vistgerða byggist á og nú þegar eru til gróðurkort af 2/3 hlutum tandsins. 

Farið var yfir eldri gróðurkort af rannsóknarsvæðunum og gróðursamfélögum raðað niður á 
vistgerðir, þ.e. þau gróðursamfélög sem best féllu að tiltekinni vistgerð voru flokkuð saman. 
Með þessu móti fcngust frumdrög að vistgerðakorti af báðum rannsóknarsvæðunum. 
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Mælistöðvar til sýnatöku vegna gróður-, fugla- og smádýrarannsókna voru valdar með hjálp 
tilviljanatalna og voru staðsettar á frumdrög að vistgerðakorti. Mælistöðvarnar voru 
upphafspunktar í 1 km löngum mælisniðum og stefnur valdar með tilliti til staðhátta, þannig 
að mælisniðín lentu sem mest innan viðkomandi vistgerðar. A Brúardölum og Vesturöræfum 
var mælt á 74 mælistöðvum og 53 mælistöðvum á Hofsafrétt. Elcki náðist að mæla gróður á 
öllum stöðvunum og smádýr voru aðeins mæld á völdum stöðvum á Vesturöræfum. 

Farið var um nágrenni hverrar mælistöðvar og skráð ýmis sérkenni sem nefnd eru stök og gefa 
landinu svip og auka fjölbreytni. Dæmi um slík sérkenni, stök, cm sjaldgæfar tegundir, 
grettistök, fléttuklettar, dý og tófugreni. Utan mælistöðva voru einnig skiáð þau stök sem á 
vcgi mælingamanna urðu. 

Jafnhliða rannsóknum voru gróðurkort endurskoðuð. Sums staðar þurfti að kortleggja aftur frá 
grunni, en annars staðar var hægt að láta gömlu kortlagninguna standa óbreytta. Víðast voru 
þó gerðar einhverjar breytingar sem að mestu stafa af nýrri og betri tækni við kortlagninguna. 

Þar sem gróðurkort eru lögð tii grundvallar við flokkun vistgerða er megináhersla lögð á 
úrvinnslu gróðurgagna. Samanburður var gerður á gróðri einstakra mælisniða með tveimur 
aðferðum; flokkun með forritinu TWINSPAN og hnitun með forritinu CANOCO. Flokkunin 
skiptir mælisniðum eftir skyldleika niður í stöðugt smærri einingar og gefur jafnframt upp 
einkennistegundir fyrir hverja einingu. Með hnitun gróðurgagnanna fæst yfirlit yfir breytileika 
gróðurs eftir mælisniðum og upplýsingar um hversu líkur gróður er á þeim. 

Með þessum aðferðum fengust Í1 gróðurflokkar og við samantekt og úrvinnslu gagna úr 
fugla- og smádýrarannsóknum á einstökum mælisniðum kom í ljós að þau gögn féllu allvel að 
flokkun gróðurgagnanna og þannig fékkst staðfest að vistgerðir sem byggjast á gróðurfarinu 
eiga sér samsvörun í dýraríkinu, 

Gróðurflokkunum 11 var síðan deilt í 10 mismunandi vistgerðir, eyravist, flóavist, giljamóavist, 
holtamóavist, hélumosavist, melavist I, melavist II, móavist, mýravist og rekjuvist. Við úrvinnslu 
kom í Ijós að gróður í rústamýrum sker sig ekki frá öðrum gróðurflokkum heldur er gtóður þeirra 
blanda ailmargra gróðuifélaga. Vegna sérstöðu rústamýra var talin ástæða til að flokka þær sem 
sérstaka vistgerð, rústamýravist þannig að vistgerðirnar urðu alls 11. Tilgátur um flokkun í 
vistgerðir, sem settar voru fram áður en vettvangsvinna hófst, voru ekki nema að hluta til í 
samræmi við þær niðurstöður sem fengust við úrvinnslu. 

Settar eru fram tillogur um verndarviðmið sem byggja á ákvæðum íslenskra taga, alþjóðlegum 
samningum og samvinnuverkefnum á þessu sviði. Viðmíðunum má skipta í þrjá flokka: 

1. Verndarviðmið sem ráðast af afstöðu manna. 
2. Verndarviðmið sem eru óháð afstöðu manna. 
3. Verndarviðmið sem eru mikilvæg til að viðhalda náttúrlegum kerfum og vistfræðilegum 

þáttum sem þeim tengjast. 

Gert er ráð fyrir að jarðfræðilegir og liffræðilegir þættir verði metnir og flokkaðir eftir gildi á 
héraðsvísu, landsvisu og heimsvisu. I hverjum flokki er gert ráð fyrir a.m.k. Qórum þrepum, 
þ.e. háu gildi, meðalgildi, lágu gildi og gildi sem er óþekkt vegna skorts á upplýsingum. 

Lagt er til að við mat á náttúruverndargildi fyrirhugaðra virkjunarsvæða verði notaðir gátlistar 
sem samdir verða og þróaðir Ínnan þess ramma sem hér er gerð tillaga um. Þar verði talin upp 
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sem ílest einstök atriði er til álita koma við mat á verndargildi viðkomandí náttúrufyrirbæris. 
Útbúa þarf slíka gátlista sem með tíð og tíma yrðu auk_nir og endurbættir. 

Þegar teknar eru ákvarðanir um vernd náttúrufyrirbæra er nauðsynlegt að gerð sé grein fyrir 
þvi hversu stórt jaðarsvæði þarf að fylgja því sem vernda skal. Þetta þarf að gera til að tryggja 
að fyrirbærið sé ekki slitið úr samhengi við umhverfíð. Nauðsynleg stærð sliks jaðarsvæðis 
ræðst af aðstæðum hverju sinni. 

Lagt er til að við mat á verndargildi fyrirhugaðra virkjunarsvæða verði eftirfarandi gögn lögð 
til grundvallar: 

1. Vistgerðakort af áhrifasvæði virkjunar þar sem vistgerðir eru skilgreindar á þurru landi 
og í ferskvatni og einnig i sjó ef það á við. 

2. Listi og kort yfir sjaldgæfar lifverur og tegundir í hættu skv. skilgreiningu Alþjóðlegu 
náttúruverndarsamtakanna (IUCN), þ.e. tegundir sem heima eiga á válista. 

3. Kort yfn* þau svæði sem eru þýðingarmikil fyrir mikilvægar tegundir villtra fugla og 
spendýra á svæðinu. 

4. Listi og kort yfír sjaldgæfar og sérstæðar jarðmyndanir. 
5. Lýsing og mat á þeirri landslagsheild sem svæðið tilheyrir. 

Það sem á vantar til að nægjanleg gögn liggi fyrir svo unnt sé að meta verndargildi 
rannsóknarsvæðanna er: 

• Kort af vistgerðum ferskvatns en ekki var gert ráð fyrir þeim i verkefninu. 
• Listi yfír sjaldgæf smádýr i hættu skv. skilgreiningum Alþjóðlegu náttúruverndar-

samtakanna (IUCN) en enn skortir á þekkingu á landsvisu til að unnt sé að gera stíkan 
lista. 

• Kort yfir útbreiðslu mikilvægra villtra fugla og spendýra. 
• Lýsing og mat á landslagsheild en úttekt á þeim þáttum var ekki innifalin í verkefninu. 

Þegar bornar eru saman niðurstöður mats á verndargiidi vistgerða á rannsóknarsvæðunum 
tveimur kemur í Ijós að þær vistgerðir sem fá hæsta einkunn, giljamóavist, flóavist, mýravist 
og rústamýravist, eru útbreiddar á rannsóknarsvæðinu á Vesturöræfum og Brúardölum og 
þekja meira og minna svæði á Vesturöræfum sem ná yfir tugi ferkilómetra. Á Hofsafrétt er 
það fyrst og fremst rústamýravist sem heíúr sérstöðu en úbreiðslan takmarkast að mestu við 
votlendi á vesturhluta rannsóknarsvæðisins. 

Mat á verndargildi jarðmyndana leiðir í ljós að hæst verndargildi fá fyrirbæri á Brúardölum 
og Vesturöræfum sem tengjast Brúarjökli og Jökutsá á Dal, þ.e. Töðuhraukar sem eru 
jökulgarðar frá 1890 og marka mestu framrás jökulsins eftir ísöld, svæðið meðfram Brúarjökli 
með ummerkjum eftir framlaup jökulsins, setmyndanir i lónstæði í farvegi Jökulsár frá 
ísaldarlokum og Dimmugljúfur sem áin hefur grafið á nútima. Töðuhraukar og jaðar 
Brúarjökuls eru utan þess svæðis sem gróðurrarmsóknir fóru fram á en eftir sem áður innan 
marka upphaflegrar áætlunar um rannsóknir. A Hofsafrétt fær Rauðhólasandur ásamt 
Klofnuhæð hæsta einkunn jarðmyndana enda einstök ummerki um jökulhlaup i lok ísaldar. 
Þessar myndanir eru skammt frá vesturmörkum þess svæðis sem var til rannsóknar. 

Sé aðeins tekið mið af ofangreindum niðurstöðum er eðlilegt að draga þá ályktun að verndargildi 
rannsóknarsvæðisins á Brúardölum og Vesturöræfúm sé toluvert meira en rannsóknarsvæðisins á 
Hofsafrétt. Enn skortir þó nokkuð á að nægilegar upplýsingar liggi fyrir til að unnt sé að fullyrða 
um slíkan samanburð og skal þar sérstaklega nefna upplýsingar um vistgerðir ferskvatns. 
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1 INNGANGUR 

Þami 18. maí 1999 gerðu Orkustofnun og Landsvirkjun samning við Náttúrufræðistofnun 
íslands um þróunarvinnu og ráðgjöf varðandi mat á náttúruverndargildí virkjunarsvæða (1. 
viðauki). Samkvæmt samningnum tók stofnunin að sér að þróa aðferðir til að meta náttúru-
verndargildi á tveimur hugsanlegum virkjunarsvæðum, annars vegar á vatnasvæði Jökulsár á 
Dal sunnan Káráhnjúka (300 km2) og hins vegar á Hofsafrétt á vatnasvæði Austari- og 
Vestari-JÖkulsár norðan Hofsjökuls (250 lcm"), sbr. 1. mynd. Þessum aðferðum verði síðan 
unnt að beita á Öðrum hugsanlegum virkjunarsvæðum. 

Samlvvæmt samningnum er Náttúrufræðistofiiun Islands ætlað að ganga frá gróðurkortum af 
svæðunum, skilgreina, floklía og kortleggja helstu búsvæðagerðir sem þar er að finna og 
kaiina kerfisbundið einkenni hverrar búsvæðagerðar og aðstæður sem þar ríkja. Stofnuninni er 
einnig ætlað að afla upplýsinga um m.a. jarðmyndanir, plöntur og gróðurfar, smádýr og fugla 
auk þess að sktá öíl þau náttúrufyrirbæri sem sérstök geta talist og eru einkennandi fyrir 
hverja vistgerð. Náttúrufræðistofnun íslands skilgreinir og þróar verndarviðmið í samráði við 
Orkustofiiun og Náttúruvernd ríldsins og gerir tilraun til að nota þau til að meta verndargildi 
þeirra svæða sem samninguriiin nær til. 

Samkvæmt samningnum skal Náttúrufræðistofnun íslands aílienda verkkaupum gróðurkort af 
rannsóknarsvæðunum í mælikvarða 1:25.000 og 1:50.000 eigi síðar en 15. mars árið 2000. 
Jafnframt á stofnunin að afhenda kort i sama mælikvarða sem sýna helstu vistgerðir og þau 
náttúrufyrirbæri sem sérstök geta talist og einkennandi eru fyrir hverja vistgerð að mati 
stoíhunarinnar. Náttúrufræðistofnun skal leggja fram rökstudda tillögu um verndarviðmið sem 
beita má til að meta verndargildi virkjunarsvæða. Jafnframt skal stofnunin setja fram tillögu 
um verklag við skráningu náttúrufars á slíkum svæðum til að nieta umhverfisáhrif virkjana. Ef 
verksali telur framlengingu á verktíma óhjákvæmilega skal hann tilkynna það verkkaupum og 
tilgreina ástæðuna. 

Ábyrgðarmenn einstakra verkþátta fyrir hönd Náttúrufræðistofhunar íslands voru Erling 
Óiafsson vegna smádýrarannsókna, Guðmundur Guðjónsson vegna gróðurkortagerðar, 
Kristinn Haukur Skarphéðinsson vegna fuglarannsókna, Sigmundur Einarsson vegna jarð-
fæðiraruisólaia og Sigurður H. Magnússon vegna gróðurrannsókna. Að útivinnu unnu auk 
þess: Ellý R. Guðjohnsen, Einar Gíslason, Einar Þorleifsson, Eva Þorvaldsdóttir, Halldór W. 
Stefánsson, Haukur Jóhaiuiesson, Hörður Kristinsson, Kristbjörn Egilsson, Olafur Einarsson, 
Sigrún Jónsdóttir og Þröstur Erlingsson. Hans H. Hansen og Karólína R. Guðjónsdóttir sáu 
um tölvuvinnslu korta. 

Tengiliðir verkefnisins hafa verið Sigmundur Einarsson fyrir hond Náttúrufræðistofnunar 
íslands, Hákon Aðalsteinsson fyrir hönd Orkustofnunar og Helgi Bjarnason fyrir hönd 
Landsvirkj unar. 

í nóvember 1999 skilaði Náttúrufræðistofnun íslands áfangaskýrslu um verkefnið (Sigmundur 
Einarsson o.fl. 1999) þar sem gerð var grein fyrir undirbúningi þess, útivinnu sem fram fór 
sumarið 1999 og gangi úrvinnslu gagna. Þar sem aðferðin sem hér er beitt við að meta 
verndargildi náttúrunnar er nýmæli í rannsóknum á islenslai náttúru hefur þurft að gripa til 
notkunar orða og hugtaka sem ekki er hefð fyrir i íslensku máli. Á verktímanum hafa verið 
notuð með fyrirvara ýmis orð og hugtök og þess vænst að betri yrðu fundin þegar kæmi að 
gerð lokaskýrslu. Því hefur orðanotkun i einhverjum tilvikum breyst frá áfangaskýrslu. I þessu 
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sambandi ber einkum að nefna hugtakið búsvæðagerð (habitat type) sem hér eftir verður nefnt 
vistgerft. Þá hefur miðlungsmýri breyst i miðlungsnæringarrika mýri. 

1. mynd. Rannsóknarsvœðin ú Brítardölum og Vesturöræfum ogá Hofsafrétt. 

2 BAKGRUNNUR 

Hefðbundin skráning búsvæða felst i þvi að skilgreina og afmarka þá lifrænu og ólífrænu 
þætti sem hafa áhrif á búsetuskiiyrði einstakra tegunda plantna og dýra. Búsvæði eru því þeir 
staðir eða svæði þar sem tiltekin tegund fær þrifist og er yfírleitt litið á búsvæði samkvæml 
þessari skilgreiningu sem náttúrlega einingu. 

Sú vinna sem hér er hleypt af stokkunum er af öðrum toga og tekur m.a. mið af lögum nr. 
44/1999 um náttúruvernd en í 66. gr. laganna segír að náttúruverndaráætlun skuli m.a. taka til 
helstu tegunda búsvæða og vistkerfa. 1 stað þess að miða við einstakar tegundir og þarfir 
þeirra er hér leitast við að skilgreina svæði og lýsa þeim með tilliti til ýmissa sameiginlegra 
þátta, lifrænna og ólífrænna, svo sem rikjandi plöntutegunda og jarðvegsgerðar, Miðað er við 
að einingarnar eigi sér liffræðilega samsvörun i náttúrunni en sjaldnast er um að ræða stranga 
vísindalega skilgreiningu. Til að aðgreina þessa flokkun frá hinni hefðbundnu skilgreiningu á 
búsvæðum tegunda er lagt til að einingar i hinni nýju flokkun verði nefndar vistgerðir. 

Við skráningu vistgerða á íslandi eru hafðar tii fyrirmyndar og iiliðsjónar skilgreiningar 
Evrópusambandsins á vistgerðum (habitat types) sem lýst er i „The Interpretation Manual of 
European Union Habitats 1996" en þær hafa verið unnar skv. „vistgerðatilskipun Evrópu-
sambandsins" (Council Directive 92/43/EEC). „Vistgerðatilskipunin" feíur í sér hvernig 
aðildarríkjum er ætlað að vinna að verndun villtra plantna og dýra og lifsvæða þeirra skv. 
Bernarsamningnum. 
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2.1 Flokkun vistgerða 

Flokkun vístgerða byggist á: 
* Sameiginlegum eigínleikum í formgerð (physiognomy) 
* Olífrænum umhverfisþáttum 
* Tegundasamsetningu plantna 
* Ríkjandi plöntutegundum 
* Gróðurframvindu (stigi framvindunnar) 
* Samsetningu dýrasamfélaga 

Míðað er við að fyrir hverja vistgerð fáist upplýsingar um: 
* Sjaldgæfar tegundir og tegundir i útrýmingarhættu 
* Tegundafjölbreytni og stöðugleika vistgerðar gagnvart raski 
* Hvort viðkomandi vistgerð sé nauðsynleg til að viðhalda sterkum stofnum og 

mikilvægum tegundum 
* Visindalegt, félagslegt, efnahagslegt eða menningarlegt gildi vistgerðar 
* Mikilvægí vistgerðar til viðhalds náttúrlegra þróunarferla (framvindu) 
* Náttúruverndargildi vistgerðar í alþjóðlegu samhengi 

Helstu kostir þess að skilgreina og skrá einstakar vistgerðir á íslandi eru að mati Náttúru-
fræðistofnunar Islands: 

* Yfirlit fæst yfir einkenni, stærð og útbreiðslu einstakra vistgerða 
* Þekking á vistgerðum er mikilvæg þegar meta skal verndargildi einstakra svæða og 

náttúrufyrirbæra 
* Vistgerðir eru mikilvæg hjálpartæki sem nýtast við ákvarðanir um náttúnavernd og 

landnýtingu 

2.2 Gildi gróðurkorta 

Gróðurfélog hafa verið kortlögð á um tveimur þriðju hiutum landsins. Þar sem ætla má að 
gróðurkort gefi mikilsverðar upplýsingar um marga þá þætti sem flokkun vistgerða byggist á 
var ákveðið að kanna hvort unnt væri að nota kortin sem grunn að flokkun vistgerða. Það sem 
einkum styður þetta er sú staðreynd að plöntutegundir gera ólíkar „kröfur" til umhverfisins. 
Sumar tegundir vaxa í votlendi, aðrar í þurrlendi o.s.frv. Tegundir hafa auk þess mjög 
mismunandi vítt þolsvið. Sumar geta vaxið við margs konar skilyrði en aðrar gera mjÖg 
sérhæfðar kröfur til umhverfisins (t.d. Sjörs 1967). Tegundasamsetning á tilteknum stað gefur 
þvi upplýsingar um þær aðstæður sem þar ríkja. Þvi má segja að tegundasamsetning og vægi 
tegunda sé nokkurs konar umhverfismælir. Við gróðurkortagerð er byggt á gróðurfélögum en 
miðað er við að hvert gróðurfélag hafi í stórum dráttum ákveðna tegundasamsetningu. 
Gróðurkort ættu því að gefa upplýsingar um hvaða skilyrði ráða á viðkomandi stað eða 
stöðum. 

3 LÝSING RANNSÓKNARSVÆÐA 

Tvennt réð vali rannsóknarsvæðanna. Annars vegar voru í vinnslu myndkort af báðum 
svæðunum en þau fúllnægja kröfum sem gerðar eru til kortlagningar i dag. Hins vegar lá fyrir 
gróður- og landgreining vegna gróðurkortagerðar af báðum svæðunum og hafði hún verið 
færð á kort. 
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3.1 Brúardalir -Vesturöræfi 

3.1.1 Brúardalir 
Rannsóknarsvæðíð á Bniardölum nær yfir um 5 km breitt bclti vestan Jökulsár á Dal, altt frá 
Brúarjökli og norður fyrir Sauðá (2. mynd). Flatarmál þess er um 150 km:. Landslag 
einkenníst af ásum og fjallahryggjum, með meginstefnu NNA-SSV, og tiltölulega grunnum 
dölum á milli. Syðst er Kringilsárrani, tungan milli Jökulsár og Ki'ingilsár. Norðan Kringils-
árrana er Sauðafell sem afmarkast af Jökulsá og Kringilsá að austan og Sauðá að vestan. 
Norðan Sauðár breikkar svæðið nokkuð og nær yfir Skógarháls, Laugavalladal, Hvannstóðs-
fjöll og Vesturdal. Norðurmörk svæðisins eru u.þ.b. við Steininn á Hálsi, norðaustur af 
HvannstóðsQöllum. Nyrst á svæðinu eru dalbotnar i tæplega 500 m h.y.s. en hæstu fjöll ná um 
800 m hæð. Kringilsárrani og Sauðafell liggja að mestu í 550-700 m hæð. 

Berggrunnur, sem hallar litillega til vesturs, er gerður úr móbergsmyndunum og hraunlögum 
frá kvarter sem jökull hcfur síðar sorfíð i núverandi mynd. Jökulurð hylur berggrunninn að 
stórum hluta. 

Jökulsá á Dal rennur i þröngum farvegi frá jökli að ármótunum við Sauðá á Brúardölum cn 
þar tckur farvegurinn að dýpka verulega og fellur um mikil gljúfur vestan undir Kárahnjúkum. 
Nafn á gljúfrunum hcfur nokkuð verið á reiki, sbr. Helgi Hallgrímsson (1999) en oftast eru 
þau nefnd Hafrahvammagljúfur cða Dimmugljúfúr og stundum eru bæði nöfnin notuð en þá 
hvort um sinn hluta gljúfranna. Eftir að áin kemur fram úr gljúfrunum norðan við Hnitasporð 
fellur hún á um 15 km kafla á u.þ.b. 500 m breiðum aurum norður undir bæinn Brú. Þverárnar 
Kríngilsá og Sauðá cru jökulvötn og renna að mestu í þröngum farvegum. Allmiklir fossar og 
flúðir eru neðarlega í Kringilsá og Sauðá þar sem þær falla i þrengingum til Jökulsár. Um 
Laugavalladal fellur Laugavalladalsá eftir dalnum endílöngum og um Vesturdal fellur 
Vesturdalsá til skiptis á aurum og i þrengingum. 

Gróðurinn fylgir að mestu lægðum og dölum. Jarðvegur er sums staðar allþykkur, en 
jarðvegsrof hefur orðið nokkurt, einkum á norðanverðu svæðinu. 

3.1.2 Vesturöræfi 
Rannsóknarsvæðið á Vesturöræfum er um 150 km: að flatarmáli (2. mynd). Það nær yfir 8-9 
km breitt belti austan JÖkulsár á Dal, norðan Sauðár og norður fyrir Kárahnjúka. Norðantil 
mjókkar svæðið að Jökulsá. Austurmörkin liggja um Tungu milli Þuriðarstaðadals og 
Glúmsstaðadals, áfram í norður austan Búrfells og mæta ĵ au JÖkulsá um 4 lcm norðan við 
Hnitasporð. 

Jarðfræðilegar aðstæður cru áþekkar þvi sem er vestan Jökulsár nema hvað móbergs- og 
bólstrabergshryggurinn Sandfell-Kárahnjúkar-Hniti (54. ljósmynd) hefur á siðasta jökulskciði 
lagst mislægt ofan á eldri berggrunn. 

Landslag á syðri hluta svæðisins er mishæðalitið og liggur að mestu milli 600 og 700 m hæðar 
með halla til vesturs i átt að Jökulsá. Einkennandi cru lágar öldur með NA-SV stefnu og 
votlendi á milli með fjölda smátjarna. A norðurhlutanum taka við hærri ásar og fjoll og eru 
Kárahnjúkar og Búrfell yfír 800 m há. Segja má að þessi íjöll séu hluti af hálendisbrúninni 
fyrir botni Jökuldals þó svo að dalbotninn norðan við Hnitasporð sé i tæplega 400 m hæð. Um 
Dysjarárdal, milli Kárahnjúka og Búrfells, tengist saman gróður hálendis og láglendis. 
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2. mynd. Rannsóknarsvœðið á BritardÖlum og Vesturöræfum. 
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Helstii vatnsföll auk Jökuisár eru Sauðá á Vesturöræfum og Glúmsstaðadalsá. Upptök Sauðár 
eru í ijallaklasanum við Snæfell og fellur hún eftir bugðóttum en vel afmörkuðum farvegi 
vesUir til JÖkulsár. Syðra- og Vestaradrag, sern eiga upptök i mýrum og flóum á 
Vesturöræfum, falla til norðurs og mynda saman Glúmsstaðadalsá. Hún fellur siðan eftir 
grunnu gljúfri i miðjum Glúmsstaðada! þar til hún mætir Þuríðarstaðadalsá og mynda þær 
saman Hrafnkelu i Hrafnkelsdal. 

A Vesturöræfum eru víða miklir og vel grónir, jafnlendir flákar, brekkur, lægðir og dalir. 
Jarðvegur er viðast allþykkur en sums staðar rofinn, einkum á hæðum á norðanverðu svæðinu. 

3.2 Hofsafrétt 

Rannsóknarsvæðið á Hofsafrétt norðan við Hofsjökul náði, þegar upp var staðið, yfir 246 lair 
lands en drög að vistgerðakorti náðu yfír mun stærra svæði eða tæplega 400 km2. Minna 
svæðið nær frá fremsta hluta Austurdals suður að Laugafellshnjúk og Illviðrahnjúkum. 
Vesturmörkin iiggja um Dlviðrahnjúka, en austurniörkin um tveimur kilónietrum austan við 
Laugafell (3. mynd). Lægsti hluti svæðisins er i um 500 m h.y.s. í Austurdal en hæsti hlutinn 
nær upp í rétt tæpa 1000 m h.y.s. á hæstu kollum Laugafellshnjúks og Illviðrahnjúka. Að 
undanskildum Austurdal og fjöllunum syðst á svæðinu, er landið í 700-800 m h.y.s. Landslag 
einkennist af ávölum grýttum hálsum og lægðum með meginstefnuN-S og drögum á milli. 

Berggrunnur, sem hallar íitillega til suðvesturs er gerður að mestu úr móbergsmyndunum og 
hraunlögum frá kvarter sem jökull hefur síðar sorfíð i núverandi mynd. Jökulurð hylur 
berggrunninn að stórum hluta. 

Austari-Jökulsá fellur um svæðið suðaustanvert. Farvegurinn, likí og aðrir farvegir á svæðinu, 
Iiggur I grunnu dragi og norðar fellur áin niður í Austurdal. í hana falla Strangakvisl, 
Hnjúkskvísl og fleiri ár. Á vesturhluta svæðisins eru nokkrar af upptakakvislum Hofsár, t.d. 
Runukvísl og Bleikálukvísl. 

Gróður er að mestu takmarkaður við rakar lægðir og næsta nágrenni stöðuvatna og fallvatna. 
Á hallalitlu votlendi setja rústir svip á gróðutfarið en mstir eru sérkennilegar þúfúr sern lyfst 
hafa upp úr votlendinu og þornað. Stök rofabörð á rannsóknarsvæðinu benda til að þar hafi 
áður verið meiri gróðurþekja. 

4 JARÐFRÆÐI RANNSÓKNARS\7ÆÐANNA 

4.1 Bríiardalir og Vesturöræfi 

Berggrunnur. Á árabilinu 1970-1997 var unnið að kortlagningu berggrunnsins á hálendinu 
norðan og austan Vatnajökuls á vegum Orkustofnunar og Landsvirkjunar í tengslum við 
mögulega virkjunarkosti. Árið 1998 var nokkrum minni berggrunnskortum af svæðinu slegið 
saman i eitt kort í mælikvarðanum 1:100.000 (Ámi Hjartarson og Elsa G. Vilmundardóttir 
1998). Þetta kort ásamt öðrum nákvæmari kortum (Ágúst Guðmundsson o.fl. 1999) vora höfð 
til hliðsjónar við skoðun ájarðfræði rannsóknarsvæðisins á Brúardölum og Vesturöræfum. Þá 
hefur verið stuðst við skrif Ágústs Guðmundssonar (1996) um Dimmugljúfur, Ágústs 
Guðmundssonar o.fl. (1999) um jarðfræði berggrunnsins og Helga Toifasonar (1989) um 
jarðhita. 
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3. mynd. Rcmnsóknarsvœöið á Hofsajrétt. 
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Berggerð á rannsóknarsvæðinu er afar einsleit, móbergsmyndanir og braun úr basalti með 
einni þekktri undantekningu, flykrubergslagi, sem kemur fram í farvegi Jökulsár milli Sauðár 
á Vesturöræfum og Linda. 

Af berggrunnskortum má lesa að berggrunnur rannsóknarsvæðisins hefur að mestii leyti 
hlaðist upp í eldgosum á árkvarter og fyrri hluta siðkvarter og eru elstu jarðlögin um 1,5 millj. 
ára gömul. A jökulskeiðum hlóðust upp móbergsmyndanir en á hlýskeiðum runnu hraun sem 
fylltu lægðir og dali. Þegar leið á isöldina hafði berggrunnurinn snarast 2-4° til vesturs og 
yfirborð hans að mestu sorfist i núverandi mynd. 

Á síðari hluta kvarter lögðust yngri jarðmyndanir mislægt ofan á eldri berggrunninn. Austur 
af Vesturöræfum tók fjallaklasinn við Snæfell að hlaðast upp fyrir um 0,4 millj. ára. Siðast 
urðu umbrot á svæðinu á síðasta jökulskeiði. Þá opnaðist um 19 km löng gossprunga undir 
jöklinum og náði hún frá Nónhnjúki á Skógarhálsi í norðri um Hnita og Kárahnjúka suður i 
Sandfeli. Meginhluti gosefnanna kom upp þar sem sprungan lá eftir framhaldi Jökuldals uppi 
á hálendinu þar sem nú eru Kárahnjúkar, Móbergs- og bólstrabergshryggurinn, Kárahnjúka-
myndun, fyllti dalinn og berghaft lokaði honum framanverðum. 

Berggrunnurinn virðist fremur lítið brotinn og berggangar sjást fáir en það gæti skýrst af 
mikilli jökulruðningsþekju og fáum opnum (Helgi Torfason 1989, Ágúst Guðmundsson o.fl. 
1999). Stefna brotalina er yfirleitt nærri strikstefnunni (N-S) eða litið eitt norðaustlægari. 

Jarðhiti. Jarðhiti í Hrafhkelsdal og innanverðum Jökuldal hefúr vej'iö kannaður allitarlega á vegum 
Orlaistofnunar (Helgí Torfason 1989). í innanverðum Jökuldal, allt frá Brú og Ínn að Brúaijökíi, er 
noklaið um volgrur og laugar. Hitastig er fremur lágt, yfirleitt Ínnan við 40°C, nema á Laugarvöllum 
í Laugarvalladal þar sem það er um 70°C. í Hrafnkelsdal em fjölmargar volgrur með allt að 4I°C 
hita en yfirleitt er hitinn 20-30°C eða lægri. Helsta jarðhitasvæðið er sem iyrr segir í Laugarvalladal. 
Þar hefur mest mælst 70,I°C hiti og rennsli talið 10-15 1/s. Mikil hverahrúðurshella er á svæðinu. 
Vjð Sauðá á Brúardölum, skammt frá Sauðátfossi, er talsvert hverahrúður beggja vegna árinnar, 
Litilsháttar jarðhiti hefur mælst í gilinu neðan við fossinn, hæst 10,2°C. Við Vesturdalslæk, sem 
fellur i Sauðá á Brúardölum, hefur hæst mælst 34,2°C hiti og rennsli 1-2 1/s en ofar við lækinn em 
tæplega 10°C heitar volgrur með allt að 30 1/s rennsli. I Lindum, sem eru austan Jölailsár um 3 km 
sunnan við ármótin við Sauðá á Btúardölum, hefur mælst 35,7°C hiti og rermsh áætlað um 5 1/s. í 
botni og á bökkum Sauðár á Vesturöræfúm á móts við Töðuhrauka hefur mælst bæst 25,3°C hiti og 
rennsli talið vera um 2 1/s. Samkvæmt Helga Totfasyni (1989) tengist jarðhitinn á ofangreindum 
stöðum allajafha sprungum á yfirborði og er stefna þeirra yfirleitt norðausdæg. 

Mótun berggrunnsins á ísöld og nútima. í megindráttum einkennist landslag á svæðinu af 
tíltölulega lágum ávölum hæðum eða fjöllum og grunnum dölum sem ísaldarjökullinn hefur 
mótað í berggrunninn. Móbergshryggurinn Kárahnjúkar hefur þó allt annað yfirbragð og 
brýtur upp annars einhæft svipmót landsins. Brattur fjallshryggurinn er tiltölulega litið rofínn 
og hefur dæmigert útlit ungra móbergsfjalla þar sem brattar skriður með bólstrabrotum 
einkenna neðri hlutann en hvassar brúnir með vindsorfnu móbergi þann efri. 

Eftir isöld hafa jökulár náð að grafa faivegi sina niður i berggrunninn, Mest hefur slík 
landmótun orðið í farvegi Jökulsár og langmest í Dimmugljúfrum en gljúfrin ein alls um 7 km 
löng, viða um 100 m breið efst og mesta dýpt er um 140 m. Ofan Dimmugljúfra hefur Jökulsá 
víðast grafið sig um 10 m niður i berggrunninn. Þá hafa Kringilsá og Sauðá á Brúardölum 
grafið grunn gljúfur þar sem þær falla bratt siðasta spölinn niður að Jökulsá. 
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Jarðgrunnur. Með jarðgrunni er átt við hvers kyns laus jarðlög sem Íiggja ofan á berg-
grunninum. Jarðgrunnur svæðisins hefur að mestu leyti myndast i lok ísaldar og á nútima. 
Einkum er um að ræða jökulset, vatnaset og jarðveg en einnig skriður og jafhvel efnaset. 
Þegar vettvangsathugun fór fram lá ekki fyrir kort af lausum jarðlögum á rannsóknarsvæðinu 
en helsta yflrlit yfir laus jarðlög á þvi hefur Einar Þórarinsson tekið saman (Hjörleifur 
Guttormsson o.fl. 1981). Þá birti Skúli Vikingsson (2000) kort sem sýnir ýmsar jökulminjar á 
rannsóknarsvæðinu. 

Þegar isaldaijökullinn hyarf af svæðinu skildi hann eftir sig jökulurð sem liggur eins og þunn 
kápa yfir mestöllu svæðinu og mýkir enn frekar ávalar útlinur berggrunnsins. Jökul-
ruðningurinn sést víða á gróðurvana hæðum en á svæðum sem lægra liggja er hann viðast 
hulinn jarðvegi og gróðri. Leysingavatn frá jöklinum hefur að öllum likindum skolað finasta 
efnið úr jökulurðinni í vatnsfarvegum þegar í lok isaldar en það hefúr ekki verið kannað, 

Við lok ísaldar virðist Vatnajökull hafa verið ámóta stór eða jafnvel minni en nú er. Jökulsá 
féll í dalinn sunnan Kárahnjúka og myndaði þar allmikíð stöðuvatn, um 20 km langt og 1000 
m breitt. Yfírborð þess var i tæplega 550 m h.y.s., en mesta vatnsdýpi var í byrjun um 70 m, 
Jökulsá féll norður úr vatninu vestan undir Kárahnjúkum að mestu svipt graftólum sinum, 
framburðarefnunum, en þorri þeirra settist til í stöðuvatninu. Það tók Jökulsá aðeins fáeinar 
aldir að fylla vatnið af jökulleir. 

Þegar stöðuvatníð sunnan við Kárahnjúka tók ekki lengur við framburði árinnar hóf hún að 
sverfa skarð í berghaftið við Kárahnjúka. Landslagsaðstæður hafa valdið þvi að áin gróf sig að 
mestu niður til hliðar við Kárahnjúkamyndun, Smám saman dýpkaði skarðið i berg-
þröskuldinn og varð að gljúfri. Þar hefur mestu valdið að þröskuldurinn var að stórum hluta úr 
móbergi. Jafnframt skolaði Jökulsá setlögunum út úr vatnsstæðinu fyrir ofan. Þegar 
Dimmugljúfur voru fullgrafin stóðu eftir hjallar í hlíðum dalsins fyrir innan, leifar af setinu 
sem upphaflega fylíti vatnið. Flatt yfirborð hæstu hjallanna sýnir nokkurn veginn vatns-
borðshæð í stöðuvatninu og lægri stailar endurspegla framvinduna við dýpkun gljúfranna. 

Norðan við Kárahnjúka rennur Jökulsá á 12 km löngum kafla á aurum sem eru 500-700 m 
breiðir (52. ljósmynd). Þarna hefur verið annað stöðuvatn i kvos í lolc isaldar en það hlýtur að 
hafa fyllst á tiltölulega skömmum tima. Útfall Jökulsár út" kvosinni liggur í syrpu af 
basalthraunlögum og hefur áin eklci náð að grafa sig nægilega niður i þau til að ræsa fram 
setlögin. 

Sunnan við Töðuhrauka, allt að Brúarjökli, er landið alsett malarmyndunum hvers konar, 
jokul- og vatnaseti, auk jokulgarða. Svæðið meðfram jaðri jökulsins er stöðugum breytingum 
undirorpið þar sem jökullinn gengur fram um nokkra kílómetra u.þ.b. tvisvat* á öld. Jökullinn 
gekk hvað lengst fram árið 1890 og hefur þá víðast gengið a.m.k, jafn langt fram eða lengra 
en hann gerði 1810 (Þorvaldur Kjerúlf 1890, Sigurður Þórarinsson 1964). Þekktastir jökul-
garðanna frá 1890 eru svonefndir Töðuhraukar i Kringilsárrana en þeir eru allt að 20 m háir 
og 50 m breiðir. I þeim sést viða samanvöðlað torf og jarðvegur. Þar sem jökullinn gekk út 
yfír leirhjaliana meðfram JÖkulsá hefur hann máð þá burtu en utan við jökulgarðana frá 1890 
eru þeir heilir. Ekki er vitað hversu langt hjallarnir náðu upphaflega til suðurs en þar sem 
hjallarnir eru heilir utan við Töðuhrauka er ljóst að framrás Brúarjökuls 1890 er hin mesta frá 
isaldarlokum. Siðast gekk Brúarjökull fram 1963-1964. 

Jarðvegur. Hér er jarðvegur skilgreindur sem laus yfirborðslög þar sem gróðut* fær þrifíst og 
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jaiðvegsmyndun á sér stað (Ólafur Arnalds o.fl. 1994). Jarðvegsmyndun, efnaveðrun, á sér 
stað alls staðar á hálendinu en í mísmiklum mæli. Þvi er allt hálcndið þakið jarðvegi. 
Samkvæmt athugunum Sigurðar ÞórarinSsonar (1964) i Kringilsárrana virðist jarðveg-
smyndun á þeim slóðum vera nokkuð samfelld frá isaldarlokum. Ekki er ljóst hvað þetta á við 
um stóran hluta rannsóknarsvæðisins á Brúardölum og Vesturöræfúm, en samfeilan hefur 
sums staðar verið rofm af uppblæstri. Þar sem gróskan er mest á Vesturöræfum er jarðvegur 
viða um og yfir 3 m þykkur, bæði i votlendi og mólendi. 

4.2 Hofsafrétt 

Berggrannur, A árabilinu 1973-1997 var unnið að kortlagningu berggrunnsins i 
Skagafjarðardölum og á Hofsafrétt á vegum Landsvirkjunar og Orkustofnunar i tengslum við 
mögulega virkjunarkosti. Jarðfræðikort af Hofsafrétt í mælikvarðanum 1:25,000 birtist í 
skýrslu eftir Árna Hjartarson og Þórólf H, Hafstað (1999) og nær það inn á vestasta hluta þess 
rannsóknarsvæðis sem hér er til umfjollunar. Jarðfræðikort af Skagafjarðardölum i 
mælikvarðanum 1:50.000 birtist í skýrslu eftir Árna Hjartarson o.fl. (1998) og ná þau inn á 
nyrsta hluta rannsóknarsvæðisins. Berggrunnurinn á rannsóknarsvæðinu á Hofsafrétt fær litla 
umfjöllun í þessum skýrslum Orkustofnunar enda er það í öllum tilfellum i útjaðrí þeirra 
svæða sem þar eru til athuganar. I skýrslu Björns A. Harðarsonar og Ágústs Guðmundssonar 
(1986) er á hinn bóginn gerð nokkur grein fyrir berggrunninum í Skagafjarðardölum og allt 
suður í HofsjÖkuí. Af meginhluta rannsóknarsvæðisins hefúr aðeins verið birt berggrunnskort 
í mælikvarðanum 1:500.000 (Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson 1998a). Þá gefur 
höggunarkort i mælikvarðanum 1:500.000 (Haukur Jóhanncsson og Kristján Sæmundsson 
1998b) einnig nokkrar upplýsingar um svæðið. Loks er til handrit að jarðfræðikorti i 
mælikvarða 1:20.000 af rannsóknarsvæðinu eftir Ágúst Guðmundsson, unnið á vegum Orku-
stofhunar á árunum 1983-1987. 

Berggerð á svæðinu er fremur einsleit og em móbergsmyndanir og hraun úr basalti meginhluti 
berggrunnsins. Samkvæmt Árna Hjartarsyni o.fl. (1998) koma fram andesít- og líparíthraun i 
jarðlagastaflanum norðantil á rannsóknarsvæðinu, innst i Skagafjarðardölum. Þá eru setlög 
einnig algeng þar en hafa lítt verið könnuð. 

Samkvæmt Birni A. Harðarsyni og Ágústí Guðmundssyni (1986) má skipta berggrunninum í 
innanverðum Skagafjarðardölum og á Hofsafrétt í tvo höfúðflokka, 5-9 millj. ára gamalt berg 
frá tertícr og bcrg frá kvarter myndað á síðustu tveimur millj. ára. Á milli er mislægi, eyða i 
gossögunní, og fylgir henni rofflötur með aliþylckum setlögum og litilsháttar breytingu á 
jarðlagahalla. 

Jarðlögin frá tertíer koma fram i innstu drögum Austurdals. Annars vegar eru basalt-, andesit-
og líparíthraunlög sem Árni Hjartarson o.fl. (1998) telja að hlaðist hafí upp á lokaskeiði 
megineldstöðvar sem kennd hefur verið við Tinná í Austurdal og setur sterkan svip á 
jarðalagastaflann i Skagafjarðardölum. Hins vegar eru basalthraunlög sem lagst hafa yfir 
megineldstöðina eftir að hún kulnaði. Mislægið liggur liklega um rannsóknarsvæðið innst í 
Austurdal og áfram til austurs um Nýjarbæjarfjall (Ágúst Guðmundsson, munnl. uppl.) en 
lega þess er ekki þekkt nákvæmlega. Ofan við mislægið taka við jarðlög frá árkvarter, þ.e. 
eldri en 0,8 millj. ára, þar sem móbergsmyndanir hlóðust upp á jökulskeiðum en hraun runnu 
á hlýskeiðum og fyíltu lægðir og dali. Jarðlog frá þessu tímaskeiði cru einkum áberandi á 
norðurhluta rannsóknarsvæðisins og kemur móbergið t.d. fram i Reyðarfelli og Laugafelli. 
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Berggruiinurinn á mið- og guðurhluta rannsóknarsvæðisins er nær allur frá síðkvarter eða 
yngri en 0,8 millj. ára. Nokkur móbergsfcll risa upp yfir jafnlendið auk fjallanna við jaðar 
Hofsjökuls en um nákvæman aldur einstakra tjalla er ekki vitað, Björn A, Harðarson og Agúst 
Guðmundsson (1986) telja móbergsfellin við jaðar Hofsjökuls eldri en frá síðasta jökulskeiði. 
Yngsti hluti berggrunnsins á rannsóknarsvæðinu er Kvíslahraun, basalthraun sem á upptök sin 
í eldstöðvum við jökuljaðarinn. Um aldur hraunsins er ekki vitað en það er sandorpið 
apalhraun sem tengist umbrotahrinu í Hofsjökulseldstöðinni á nútima. Ingibjörg Kaldal (1978) 
hcfur gert því skóna að móbergsstapinn Miklafell austan í Hofsjökli hafi myndast við gos 
undirjökli á siðasta jökulskeiði. 

Samkvæmt Birni A. Harðarsyni og Ágústi Guðmundssyni (1986) hallar jarðlögunum frá 
tertíer til SSV. Jarðlögunum frá kvarter hallar lítillega til SV, 0,5-2°. Litlar upplýsingar liggja 
fyrir um brotalínur á svæðinu. Samkvæmt jarðfræðikorti Árna Hjartarsonar o.fl. (1998) er 
nokkuð um misgengi með NNA-læga stefnu innst í Austurdal og ANA-læg stefna þekkist 
einnig. Berggangar eru ekki þekktir á svæðinu. 

Jarðhitt. Skammt norður af Laugafelli eru nokki'ar laugar í brekku austan við Laugakvisl. 
Laugarnar eru að hluta nýttar til upphitunar og í sundlaug en hluti þeirra er ósortinn. Hæstur 
hiti er rúmar 40°C en upplýsingar um rcnnsli liggja ekki fyrir. Volgrur með rúmlega 12°C hita 
eru kunnar í malareyri i Geldingsá við Réttarhvamm (Þóroddur F. Þóroddsson o.fl. 1992). 

Móíun berggrunnsins á isöld og nútima. Landslag á svæðinu einkennist af lágum ávölum 
hæðum eða fjöllum og daldrögum sem skerast suður i hálendið. Þetta landslag hefúr 
isaldarjökullinn í megindráttum mótað i berggrunninn sem er að miklu leyti hulinn jökulurð. 
Upp frá daldrögunum liggja lægðir, sem jökulárnar hafa myndað með því að hreinsa jökulurð 
ofan af berggrunninum, og teygja þær sig allt suður undir Hofsjökul. VÍð jökuljaðarinn verða 
yngri móbergsfjöll algengari og eru skýr ábending um virkni cldstöðvakerfisins undir 
jöklinum, 

Jarðgrwvmr. Jarðgrunnur svæðisins hefur að mcstu leyti myndast i lok isaldar og á nútíma. 
Einkum er um að ræða jökulset, vatnasct ogjarðveg. A árunum 1974-1977 voru laus jarðlög á 
rannsóknarsvæðinu á Hofsafrétt könnuð ítarlega á vegum Orkustofnunar og birtust helstu 
niðurstöður i grein Ingibjargar Kaldal (1978) og skýrslum og kortum Orkustofnunar 
(Ingibjörg Kaldal og Skúli Víkingsson 1978 og 1979). Síðar hefur túlkun á niðurstöðum 
breyst litillega (Ingibjörg Kaldal 2000). 

MikÍll hluti rannsóknarsvæðisins er þakinn jökulruðningi. Ruðningurinn er misþykkur en 
áberandi þykkari á austurhlutanum. Samkvæmt Ingibjörgu Kaldal (2000) heíúr hörfun 
isaldarjökulsins a.m.k. þrisvar sinnum stöðvast eða jökullinn gengið timabundið fram á 
þcssum slóðum i lok isaldar. Jökulgarðar mynduðust við Austari-Jökulsá í Vesturbug, siðar 
norðaustur af Miklafclli og siðast kerfi jökulgarða á vatnaskilum á Sprengisandi. Framan við 
jökulgarðana scttist til ársct, jökulsandar, en þeir eru ekki víðáttumiklir. Elstu ummcrki um 
jökuljaðar eru við Rauðhólasand (skammt austan við rannsóknarsvæðið), en hann er 
endasleppur sandur sem hefur myndast fast við jökulröndina í jökulhlaupi (Ingibjörg Kaldal 
1978). Eftir ísaldarlok hefur árset, sandur og möl víða sest til meðfram straumvötnum á 
svæðinu. Við jaðar Hofsjökuls er 2-3 km breitt belti sem er stoðugum breytingum undirorpið 
vegna breytinga á jaðri jökulsins en ystu jökulgarðarnir em frá lokum 19. aldar. Jarðvegur á 
svæðinu er víðast hvar mjög þunnur. Stök rofabörð benda til upplásturs en það hefur ekki 
verið kannað. 
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5 AÐFERÐIR 

5.1 Frumdrög að llokkun vistgerða 

Fyrsta skreíið við flokkun og skilgreiningu vistgerða var að kanna skipulcga allar lýsingar og 
skilgreiningar á vistgerðum Evrópusambandsins (The Interpretation Manual of European 
Union Habitats 1996) og þær viðbætur sem unnar hafa verið um norðlægar vistgerðir. Einnig 
var höfð hliðsjón af flokkun gróðurs eins og henni er lýst í bókinni „Vegetationstyper i 
Norden" (Páhlsson 1994). Þær vistgerðir sem svipaði helst til aðstæðna hér á landi vom siðan 
valdar úr tii frckari umfjöllunar. 

Til sérstakrar skoðunar voru valdat* þær vistgerðir, aðrar en vistgerðir ferskvatns, sem líklegt 
var falið að fyndust á rannsóknarsvæðunum tveimur. Umfjöílun um vistgerðir ferskvatns og 
aðrar vistgerðir, svo sem á haf- og strandsvæðum, var látin liggja milli hluta að svo stöddu. 

I framhaídi af þessu voru unnin frumdrög að flokkun vistgerða á íslandi. Þau eru í megin-
atriðum byggð á flokkun Evrópusambandsins. Sumar vistgerðir eiga sér beina samsvörun hér 
á landi og eru þær notaðar óbreyttar. Aðrar varð að aðiaga svo nothæfar yrðu og t sumum 
tilfellum var nauðsynlegt að búa til nýja flokka, þar sem ýmsar vistgerðir sem teíja verður 
mikilvægar hér á landi vantar algerlega cða er lítið Qallað um i flokkun Evrópusambandsins. 
Má þar t.d. nefna vistgerðir á gamburmosaheiðum, hraunum og melum. Næringarástand 
einstakra vistgerða vó þungt við flokkun vistgerða. Byggt var á tiltækum upplýsingum um 
jarðveg, gróður og dýralif. Að þessu loknu var farið yfir gróðurlykil þann sem notaður er við 
gróðurkortagerð hjá Náttúrufræðistofnun Islands og gróðursamfélögum raðað niður á 
einstakar vistgerðir, þ.e. gróðursamfélög sem best féllu að tiltekinni vistgerð voru flokkuð 
saman. 

5.2 Gróðurkort og drög að vistgerðakorti 

Gróður- og landgreining rannsóknarsvæðaniia tveggja var upphaflega unnin af Rannsókna-
stofnun landbúnaðarins. Á Hofsafrétt fór grunnvinna fram 1966-1968 og gróðurkort í 
mælikvarða 1:40.000 voru gefin út af svæðinu á árunum 1969, 1977 og 1985 (Rannsókna-
stofnun landbúnaðarins 1969, 1977 og 1985). Gróður- og landgreining eystra rannsóknar-
svæðisins var gerð á árunum 1968 og 1969. Gróðurkort voru teiknuð á kortgrunn 
Orkustofnunar i mælikvarða 1:20.000 nokkrum árum síðar en hafa ekki verið gefin út (Rann-
sóknastofnun landbúnaðarins 1968-1970, óútgefín kort). 

Aðferðir við gróðurkortlagningu hafa lítið breyst sl. 30 ár. Gróður- og íandgreining fer 
þannig fram að kortagerðarmaður gengur um landið og færir inn á loftmynd mörk 
gróðurfclaga með hliðsjón af hefðbundnum greiningarlykli (Steindór Steindórsson 1981). 

Við undirbúning að gerð gróðurkorts og vistgerðakorts af rannsóknarsvæðunum var eldri 
gögnum komið á stafrænt form og þau endurskoðuð með hjálp stafrænna Htmyndakorta frá 
Loftmyndum ehf. sem teknar voru úr 2500 m hæð í síðari hluta ágúst 1998. Stuðst var við 
gróðurkortlagninguna frá árunum 1966 til 1969. 

Staffæring og endurteiknun kortanna fór þannig fram að gömlu kortin af rannsóknarsvæðinu 
á Bmardölum og Vesturöræfum voru skönnuð og vigruð og þcim varpað ofan á nýju 
myndkortin. Gróðurkortunum af rannsóknarsvæðinu á Hofsafrétt hafði áður verið komið á 
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stafrænt form að frumkvæði Orkustofnunar. Með hliðsjón af gomlu kortlagningunni og eftir 
gróðurmörkum og kennileitum á myndkortinu voru ný gróðurkort teiknuð beint á tölvuskjái. 
Nýju kortin voru lítilsháttar frábrugðin eldri kortunum. A grundvelli þeirra var rannsóknar-
svæðunum skipt upp í vistgerðir. Með þvi móti fengust frumdrög að vistgerðakorti af báðum 
rannsóknarsvæðunum. Frumkortið af Hofsafrétt varð allmiklu stærra en endanlegt vistgerða-
kort þar sem myndkortið náði yfir minna svæði en reiknað hafði verið með. 

5.3 Mælistöðvar 

Mælistöðvar tii sýnatöku voru settar upp þannig að hentaði jafnt fyrir rannsóknir á gróðri, 
fuglum og smádýrum. Stöðvarnar voru valdar með sömu aðferð á báðum rannsóknar-
svæðunum. Á frumdrög að vistgerðakorti, sem á hofðu verið dregin mörk einstakra vistgerða 
ásamt mörkum bersvæða, voru staðsettir fjölmargir punktar með hjálp tilviljanatalna. 

Úr þessum punktum voru mælistöðvar síðan valdar. Tii þess að fá haldbærar upplýsingar úr 
flestum vistgerðum var nauðsynlegt að velja tiltölulega fleiri stöðvar í litlum vistgerðum en 
stórum. Viðn þessa vinnu var eftirfarandi aðferð beitt: 

Frumdrögum að vistgerðum, að undanskildum bersvæðum (gróðurþekja <10%), var skipt upp 
í þrjá flokka eftir hlutfalli þeirra af grónu landi á hvoru svæði, þ.e. víðfeðmar vistgerðir 
(>20% gróins Iands), meðalstórar (5-10%) og vistgerðir sem taka yfir lítíð landsvæði (<5%). I 
hverri vistgerð voru síðan valdir punktar eða mælistöðvar af handahófí; 7 á stómm svæðum, 5 
á meðalstórum og 3 á minnstu svæðunum. í einstaka tilfellum voru þó valdar fleiri mæli-
stoðvar en þessi skipting segir til um. Allra minnstu (<0,1% gróins lands) og þar með 
sjaldgæfustu vistgerðunum var sleppt. Þar sem Ijóst var að torfært yrðí að sumum 
mælistoðvum á Brúardölum, einkum i Kringilsárrana, voru valdar noklcrar mælistöðvar tii 
vara á aðgengilegri svæðum. 

Skv. fyrrgreindum drogum að vistgerðakorti þekja bersvæði langstærstan hluta yfirborðs á 
báðum rannsólcjiarsvæðunum, eða um 83% á Hofsafrétt og um 48% á Vesturöræfum og 
Brúardölum (1. og 2. tafla). Fyrirfram var vitað að á bersvæðum væri að finna ólíkar 
vistgerðir sem ekki er unnt að fá upplýsingar um af fyrirliggjandi gróðurkortum, enda hefur 
bersvæðum yfirleitt ekki verið skipt í smærri einingar við gróðurkortagerð. Því var ákveðið að 
leggja út mun fleiri mælistöðvar á bersvæðum en annars staðar til að fá sem ítarlegastar 
upplýsingar um breytileika innan þeirra. Á bersvæðum á eystra rannsóknarsvæðinu voru 
valdar 15 mælistoðvar en 20 á Hofsafrétt. 

Við val á mælistöðvum var sleppt öllum spildum sem voru styttri en 500 m eða mjórri en 200 
rn. Þessa reglu reyndist erfitt að hafa í heiðri á rannsóknarsvæðinu Hofsafrétt, þar sem spildut" 
voru að jafnaði mun minni en á Brúardölum og Vesturöræfum. Ef styttra var á milli 
mælistöðva en 200-300 m innan sömu einingar var annarri sleppt en ný valin í staðinn. 
Mælistöðvarnar voru siðan færðar inn á litloftmyndir og þeim gefið auðkenni, t.d. VVl sem 
táknar mælistöð nr. 1 á víðiflesju/víðigrund (1. tafla). 

Mælistöðvar voru upphafspunktar á um 1 km. löngum mælisniðum. Breytilegt var eftir 
fagsviðum hvaða hlutar mælisniðanna voru notaðir til upplýsingaöflunar. Mælingar á þcttleika 
fugla fóru fram á endilöngum mælisniðunum en gróðurmælingar og söfnun smádýra fór 
hinsvegar fram á fyrstu 200 m. mælisniðs. 

27 



NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 2000 Náttgruvcmdsrgildi n virkjunnr$va:öum norðan jökla 

I. tafla. Frumdrög að flokkun vistgerða á Brúardöíum og Vesturörœfum. Skrá yfir mœlistöðvar og 
frumdrög að flokkun vistgerða á rannsóknarsvæðinu á Bruardölum og Vesturörœfum. Varastöðvar 
eru táknaðar með n + x. 

Auð- Vistgerðir Spildur Flatar- Hluti Hluti Valdar Ma'listoiívar sem voru 
kenni (Qöldi) mál lands gróins stöðvar rannsakaðar (fjöldi) 

(km2) (%) lands (%) (fjöldi) 
Fuglar Plöntur Smá-

dýr 
Vistgerðir ferskvatns 
Rennandi vatn 

DJ Dragár/jökulár 14 0,5 0,2 - 0 
Lindár/lindalækir 

Stöðuvötn og tjarnir 
Vatn (ekki flokkað) 46 4,5 1,5 - 0 

Voílendi 
SM Stjrar mýrar 14 5,5 1,9 3,6 5 5 4 2 
MM Miðiungsnæringarríkar mýrar 115 26,2 8,8 17,2 7 7 6 2 
RM Rústamýrar 
HH Hrossanálar-/hál mgre si sj aðrar 21 1.7 0,6 1,1 3+1 1 1 1 

Runna- og heiðagróður 
GH Gamburmosaheiðar 13 0,8 0,3 0,6 3+1 4 4 

Lyngheiðar 
HM Ho 1 tasól eyj arm6ar/mó astararmóar 13 3,8 1,3 2,5 5+1 5-1 5 3 
KB Kræki ly ngsmóar/b eitilyngsmóar 42 13,6 4,6 9,0 5+2 5 4 2 
BA Biáberjalyngs/aðalbiáberjaiyngsmóar 5 0,5 0,2 0,3 3 3 2 t 
VV Víðiflesjur/víðigrundir 110 30,1 10,3 19,8 7 7 6 3 
SD Snjódæidir 112 28,6 10,1 18,8 7+5 10 8 2 

Grastendi 
Náttúrlegt graslendi 

SÞ Sef/þursaskeggs/stinnus tararmóar 88 32,8 11,1 21,6 7+3 7 6 3 
Grasl. undir litlum Shrifum mannsins 

GL Graslendi 46 8,3 2,8 5,5 5 3+2 2 
Grýttar vistgerðir 
Skriður 
Gljúfur 

Aðrar grýttar vistgerðir 
Ný lítt gróin hraun 
Sandorpin hraun 
Gamburmosahraun 

HR Hraun (óflokkað) 
Meiar 
Hálendismeiar 
Sandmeiar 
Melar (óflokkað) 111 139,8 47,9 - 15+5 15+1 12 3 

MO Moldir (óflokkað) 1 <0,1 0 0 0 0 0 

AUs 751 296,7 100 72+18 72+2 60 22 

Gróið land 151,9 51,2 

2 8 



NÁTTÚRUFRÆDiSTOFNUN ÍSLANDS 2000 Náuúruvcmdargildi á virkjuriarsvæöum norðaujökla 

6 VETTVANGSVINNA 

6.1 Staðsetning mælistöðva og mælisiiiöa á vettvangi 

FrumdrÖg að gróður- og vistgerðakortum, prentuð ofan á myndkort, voru notuð á vettvangi tii 
að staðsetja mælistöðvar og einnig við endurskoðun gróðurkorta. Tekið skal fram að á 
vestasta hluta rannsóknarsvæðisins á Hofsafrétt þurfti að notast við gamlar svarthvitar 
loftmyndir. 

Þeir sem öiuiuðust fuglarannsóknir staðsettu mælistöðvar eftir myndkorti/loftmynd á 
vettvangi (4. og 5. mynd) og nutu aðstoðar skordýrasérfræðinga á Vesturöræfum, Þegar 
mælistöð hafði verið staðsett var sett niður um 1 m löng bambusstöng með flaggi sem bar 
auðkermi mælistöðvariimar og síðan var luiit slaáð i GPS-tæki. Þá var mælisnið lagt út frá 
hverri mælistöð og reynt að hafa það um 1 km á lengd. Mælisnið voru yfírleitt látin stefna i átt 
að miðju hverrar spildu en forðast var að ieggja þau meðfram jöðrum amiarra vistgerða. Væru 
spildur mjóar og óreglulegar að lögun var stefnu mælisniðs breytt þannig að það kæmist þar 
fyrir, Aldrei var stefnu breytt oftar en einu sinui. Onnur stöng var sett niður u.þ.b. 200 m frá 
upphafspunkti og staðsetning skráð í GPS-tæki. Vegna ruglunar i GPS-kerfinu sem var við 
lýði fram á vorið 2000 em skekkjur i staðsetningu allt að 100 m en oftar mun minni (tugir m). 

6.2 Eiulurskoðiin gróðurkorta 

Endurskoðun gróðurkorta á vettvangi fór fram á rannsóknarsvæðinu á Brúardölum og 
Vesturöræfúm dagana 13.-20. júlí 1999 en 21.-24. júlí og 11.-14. ágúst á rannsóknarsvæðinu á 
Hofsafrétt. Við endurskoðunina voru notuð endurgerð gróðurkort prentuð ofan á myndkort. 
Gróður- og landflokkun fór fram samlívæmt hefðbundnum aðferðum gróðurkortagerðar 
Náttúrufræðistofnunar Islands þar sem gróðursamféíög eru flokkuð eftir rikjandi tegundum 
plantna og litt eða ógróið land flokkað gróflega eftir landgerðum. 

Á báð um rannsóknarsvæðunum miðaðist endurskoðunin við það svæði sem nýju myndkortin 
ná yflr að undanskildu svæðinu beggja vegna Jökulsár á Dai innan Kringilsár, en aðgengi að 
svæðinu var erfitt vegna mikils vatns i Kringilsá. Þá náðu myndkortin af Hofsafrétt um 1,5 km 
lengra til austurs en gert hafði verið ráð fyrir. 

Við endurskoðun gróðurkortanna var farið um allt raimsóknarsvæðið og skráðar þær 
breytingar sem sýnilegar voru frá gömlu kortlagningunni. Mislengi var staldrað við á hverju 
svæði allt eftir því hve mikiila lagfæringa var þörf. Sums staðar var lítið hægt að byggja á 
gömlu kortlagningurmi, svo að kortleggja þurfti aftur frá grunni, en annars staðar var hægt að 
láta gömlu kortlagninguna standa óbreytta. Víðast voru þó einliverjar breytingar sem stafað 
geta af breytingum á gróðuifari, skýrari myndum í stærri mælikvarða en áður, breytingum á 
gróðurlykli eða af skekkjum i fyrri kortlagningu. 

6.3 Gróðurmælingar og skráning staka 

Gróðurmælingar fóru fram á rannsóknarsvæðinu á Brúardölum og Vesturöræfum dagana 19.-30. 
júli og á Hofsafrétt 9.-18, ágúst, Á Brúardölum og Vesturöræfum var mælt á 60 mælistöðvum (1. 
tafla) en 52 mælistöðvum á Hofsafrétt (2. tafla), I upphaflegri áætlun var miðað við að rannsaka 
gróður á öllum þeim mælistöðvum sem fúglar yrðu rannsakaðh á. Vegna tímaskorts reyndist 
þetta ekki mögulegt á Brúardölum og Vesturöræfúm en á Hofsafrétt var gróður mældur á öllum 
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5. mynd. Mælistöðvar á rannsóknarsvœðinu á Hofsafrétt. Gróðurkort voru einungis endur-
skoðuð á rúðustrikaða svœðimt. 

mælistöðvum að undanskilinni einni þar sem ski'áning fugla hafði farið fram. 

Á hvem mæiistöð var gróður mældur á 200 m löngu og 2 m breiðu svæði, þ,e, á fyrstu 200 m 
hvers mælisniðs. Gróðurmælingar fóru þannig fram að fyrst voru settar niður mælistangir á 
hvorn enda mælisniðsins, Síðan var gengin sem beinust ieið milli stanganna og reitir staðsettir 
og mældir. 

Á hvert mælisnið voru lagðir út alls 8 (100 X 33 cm) rannsóknarreitir, fjórir á hverja 100 m. 
Tilviljun var látin ráða hvorum megin við miðiinu reitur lenti. Á Vesturöræfum voru tveir 
reitanna ætíð staðsettir á sömu mælistöðum, þ.e. við upphaf og enda gróðursniðs. Varþað gert 
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2. tafla. FrumdrÖg að floklum vistgeröa á Hqfsafrétt. Skrá yfir mœlistÖðvar ogfrumdrög aö 
flokkun vistgerða á rannsóknarsvœðinu á Hqfsafrétt. Varastöðvar eru táknaðar með n + x. 

Flalar- Hluti Hluti Valdar 
Auð- Spildur mál lands gróins stöðvar Mælistöðvar scm voru 
kenní Vistgerðir (fjöldi) (ltin2) (%) lands (%) (%) rannsakaðar (fjöldi) 

Fuglar Plöntur 

Vistgerðir fersk vatns 
Rennandi vatn 

DJ Dragár/jökulár 40 9,7 2,5 - 5 5 5 
Liudár/lindalækir 

Stöðuvötn og ijarnir 
Vatn (ekki flokkað) 46 4,5 1,2 - 0 

Votlendi 
SM Súrar mýrar 3 0.2 0,1 0,4 0 
MM Miðlungsnæringarríkar mýrar 31 3,1 0,8 5,9 5 4+1 4 
RM Rústamýrar 14 3,6 0,9 6,9 5 7 7 
HH Hrossanálar-/hálmgresisjaðrar 10 0,6 0,2 1,2 3 3 3 

Runna- og heiðagróður 
GH Gamburmosaheiðar 65 6,5 1,7 12,4 5 I 1 

Lyngheiðar 
HM Holtasóleyj armóar/móas tararmóar 13 2,7 0,7 5,2 3 0 0 
KB Krækilyngsmóai/beitilyngsmóar 83 12,9 3,2 24,7 7 3 3 
BA Blábeijaly ngs/aðalblábeij aly ngsmóar 12 1,8 0,5 3,5 3 2 2 
vv V íð iflesj ur/víðigrundi r 88 10,7 2,7 20,5 7 3 3 
SD SnjódÆldir 83 4,7 1,2 9,0 5 3 3 

Graslendi 
Náttúrlegt graslendi 

SÞ Sef/þursaskeggs/stinnustarannóar 28 2,2 0,6 4,2 3 4 4 
Grasl. undir litlnm áhrifum mannsins 

GL Graslendi 25 1,4 0,4 2,7 3 0 0 
Grýttar vistgerðir 
Skriður 
Gljúfur 
Aðrar grýttar vistgerðir 

Ný líu gróin hraun 
Satidorpin hraun 
Gauiburniosahraun 

HR Hraun (óflokkað) 
Melar 
Hálendismelar 
Sandmelar 
Melar (óflokkað) 

MO Moldir (óflokkað) 

Alts 

Gróið lattd 

70 
1 

324,7 
0 

0.5 

83,0 
0 

3,5 

613 391,1 96,9 

52,2 13,3 

100,2 

20 
0 

74 

15 

52+1 

15 

52 

Aðrir reitir voru staðsettir með hjálp tilviljanatalna. Á Hofsafrétt voru allir reitir staðsettir á 
tilviljanakenndan hátt en þar voru smádýr ekki rannsökuð. 

Gróðurþekja. í hverjum reit var heildargróðurþekja metin með sjónmati svo og þekja 
háplantna, mosa, fléttna og mosategundanna melagambra Racomitrium ericoides og 
hraungambra R. lanuginosum. Auk þess var þekja svarðmosa Sphagnum metin sérstaklega og 
fiéttna af ættkvislunum Peltigera og Stereocaulon. Þekja fléttnanna fjaílagrasa Cetraria 
islandica, melakræðu C. aculeata og mundagrasa Cetrariella delisei var einnig metin i heild 
og sömuleiðis þekja lágplöntuskánar. Einnig var metin samanlögð þekja steina sem voru 
Stærri en 25 cm2 að flatarmáli. 
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til að fá betri upplýsingar um gróður við smádýragildrur sem þar höfðu verið settar niður. 
í hverjum reit voru háplöntur flokkaðar gróflega i þrjá floltka eftir þekju. I 1, flokk var sú 
tegund sctt sem mesta þekju hafði í reitnum. Tegundir sem höföu svipaða þekju og sú 
þekjumesta cða nálguðust hana lentu i 2. flokki. í 3. flokk féllu siðan allar aðrar tegundir. 
Væri þekja háplantna í reit Iítil var tegundum einungis skipt í tvo flokka, þ.e. 1. og 3. flokk. 
Með þessu fæst gróft mat á hlutfallsiega þekju tegunda í hverjum reit. Heildargróðurþekja var 
metin í prósentum en við þekjumatið var annars notaður þekjukvarði Braun-Blanquet eftir að 
á honum höfðu verið gerðar iitilsháttar breytingar (3. tafla). 

3. tafla. Þekjukvarði Braun-BlanqueL Þekjulcvarði Braun-Blanquet nokkuð breyttur, Sýndur er 
sú mælikvarði sem notaður var við mœlingarnar. 

Flokkur Þek.ja (%) Miðgildi þekju (%) 
0-0 ,5 0,3 

+ 0,5-1 0,8 
1 1 - 5 3 
2 5 - 2 5 15 
3 25-50 38 
4 50-75 63 
5 75-100 88 

Hæð gróðurs. í hverjum reit var hæð gróðurs flokkuð í eftirtalda flokka: 0-10 cm, 11 -20 cm og 
21-50 cm. Við mat á hæð gróðurs var reynt að meta meðalhæð hávöxnustu sprota í hverjum 
reit en ekki miðað við allra hæstu strá eða blaðenda. 

Halli. Landhalli i reit var mældur með einfóldum hallamæli. Miðað var við hringlaga svæði 
umhverfis reitinn, um 5 m að þvermáli. 

Yfirborð. Staðsetning reits á yfirborði var flokkuð i fenit: Botn, toppur, hlíð ogjafnlendi. Þessi 
flokkun gefur upplýsingar um hvort land er smáöldótt/með skorningum eða jafnlent. 

• Botn: Reitur i gildragi eða í greinilegri lægð miðað við nánasta umhverfi sitt. 
• Toppur: Reitur á hól eða hæð miðað við næsta umhverfi. 
• Hlið: Reitur utan i hól/hæð eða i barmi iautar, bakka eða skornings. 
• Jafnlendi: Allt land annað en botn, toppur eða hlið. 

Tekið skal fram að þótt land sé flokkað sem jafnlendi getur það verið i halla. Hér er því ekki 
miðað við landslag í stórum mælikvarða heldur smærri drætti í landslagi. 

Raki. Raki í reitum var flokkaður i fernt: Flói, mýri, deiglendi og þurrlendi. 
• Flói er blautasta landið. Vatnsstaða er tiá þannig að víða sér í opið vatn. Um er að ræða 

staði þar sem gróður og önnur ummerki benda tii hárrar vatnsstöðu, svo sem flóa, polia, 
smátjarnir, lækjarsytrur og smálæki. Vatn fyllir það rými sem er á miili jarðvegskorna. 

• Mýri er land þar sem alla jafna sér ekki í vatn á yfirborði en er þó yfirleitt ekki langt undir 
þvi. Jarðvegur er oftast blautur og vatn fyllir að miklum híuta rýmið milli 
jarðvegskorna. 

• Deiglendi er millistig milli mýrar og þurrlendis. Grunnvatn líggur yfírleitt nokkuð undir 
yfírborði. Jarðvegur er deigur viðkomu og vatn fyllir aðeins að nokkru leyti það holrúm 
sem er á milli jarðvegskorna. 

• Þurrlendi er land þar sem grunnvatn liggur að jafnaði talsvert undir yfírborði. Efstu lög 
jarðvegsins eru í litlu sambandi við grunnvatn. Jarðvegur er hvorki blautur né deigur 
viðkomu. 
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Jarðvegsgerð. Jarðvegsgerð var floklíuð samkvæmt tillögum að flokkunarkerfi sem Ólafur 
Arnalds hefur tekið saman i samráði við Sigurð H. Magnússon (óbirt). A rannsóknar-
svæðunum komu fyrir eftirfarandi gerðir: Lifræn jörð, áfoksjörð, melajörð, eyrarjörð, 
sandjorð og klapparjorð. 

'Lífrœn jörð: Votiendisjarðvegur þar sem lifræn efni ráða eiginleikum jarðvegs. 
fColefnisinnihald >12%, getur þó vcrið mun lægra eða allt niður í 6-8%. 

* Afoksjörð: Brúnn þurrlendisjarðvegur. Nær yfir stóran hluta jarðvegs i mólcndi og 
valllendi. Heldur miklu vatni. 

* Melajörð: Kolefnisrýr, frernur grófkorna þurrlendisjarðvegur. Ætið talsvert af finu efni 
neðan við gróft yfirborðslag. Uppruni jökulurð. 

* Eyrarjörð: Kolefnisrýr, fremur grófkorna jarðvegur, Oftast á þurrlendi, Yfirleitt ófrjórri 
en melajörð (minna af fínum efnum), Efni er að mestu aðflutt með vatni. 

* SandjÖrð: Kolefnisrýr sandjarðvegur. Oftast á þunlendi. Sandlag á yfirborði >12 cm 
þykkt. Sandjörð tilheyra einnig sendnir melar, þ.e. melar með >12 cm þykku sandlagi 
undir yfirborði svo og vikrar þar sem kornastærð er að uppistöðu <2mm. 

* Klapparjörð: Grjót, klappir, skriður og hraun, jafnvel með örþunnu jarðvegslagi ( 12 
cm). I þennan flokk falla einnig grófir vikrar, þ.e. ef lítið er af kornum undir 2 mm. 

Jarðvegsdýpt. Jarðvegsdýpt var mæld í hverjum reit með því að járnteinn var rekinn niður 
við hvorn enda reitsins uns komið var niður á þétt eða fast undirlag. Með teininum var 
ekki unnt að mæla metri dýpt en 110 cm. 

Sums staðar var klaki i jörð, einkum á Hofsafrétt. Við slíkar aðstæður var oft erfitt að meta 
hvort um var að ræða klaka, klöpp eða þétta jökulurð. Við ákvörðun jarðvegsdýptar var í þeim 
tilfellum ekki gerður greinarmunur á klaka og öðru föstu undirlagi. I mýrum, mólendi og 
annars staðar þar sem jarðvegur var greinilega mjög þykkur var hann þó skráður þykkari en 
110 cm þótt mæling sýndi annað. 

Grýtni. Gtýtni yfirborðs var metin á um 5 m víðu hringlaga svæði umhverfis hvern reit og 
flokkuð í eftirfarandi fimm flokka: 

* 0 Engin grýtni, stærstu kom <2 mm í þvermál 
* I Stærstu steinar <2 cm í þvermál 
* II Stærstu steinar 2-20 cm í þvermál 
* III Stærstu stetnar 21-40 cm í þvermál 
* IV Stærstu steinar >40 cm í þvermál 

Að loknum mælingum í reitum var gengið til baka eftir mælisniðinu og þær háplöntutegundir 
sem eldci höfðu komið fyrir í smáreitum skráðar sérstaklega. Teknar voru tvær yfirlitsmyndir 
af hverju mælisniði, sin frá hvorum enda mælisniðs og nærmyndir af fyrsta og síðasta reit. 

Auk þess sem að ofan greinir var farið um nágrenni hverrar mælistöðvar og eínkennum i 
náttúrufari viðkomandi vistgerðar lýst, svo sem gróðri, jarðvegi og ummerkjum um rask t.d. 
vegna beitar og frosts. Ahersla var lögð á að skrá plöntutegundir sem talist geta sjaldgæfar og 
lýsa mælistöðum þar sem gróður var á einhvern hátt sérstæður, t.d. gróskumikill eða 
fjölbreyttur. 

Stök. Auk þess sem að ofan greinir var farið um nágrenni hverrar mæiistöðvar og einkennum 
náttúrufars viðkomandi vistgerðar lýst. Var það gert með tvennum hætti. Annars vegar var 
helstu heildareinkennum lýst, þ.e. öllu þvi sem algengt gat talist og var sameiginlegt fyrir 
viðkomandi vístgerð, t.d. gróður, jarðvegur, ummerki um rask (beit, rof, frosthreyfmgar). Hins 
vegar voru skráð ýmis sérkenni, svokölluð stök, sem fundust í nágrenni mælistöðva en voru 

34 



NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 2000 Náuíimverndnrgildi á virkjunarsvtcðtlni norðan jök]a 

6. mynd. Skýringarmynd af landsvœði eða vistgerð með 6 stökum af þremur gerðum. Grái 
flöturinn táknar þá þœtti sem eru allsráðandi i landinu en stÖkin sýna þá þœtti sem lítið er af 
en gefa landinu ákveðinn svip og gildi. 

frekav sjaldgæf (6. mynd). Stökin gefa landinu ákveðinn svip og auka því á fjölbreytni. Dæmi 
um stök eru sjaldgæfar tegundir, grettistök, fléttuklettar, dý og tófugreni. Stök eru háð 
staðsetingu og hversu algeng þau eru. Þannig getur melkollur verið stak i mýrlendi og 
mýrarblettur stak á mel. Ljósmyndir voru teknar af þeim stökum sem sérstæðust þóttu. Sem 
stök eru taldar allar háplontutegundir sem fundust á mælisniðunum og eru sjaldgæfar á 
landsvísu eða em fremur sjaldgæfar á hálendinu norðan Vatnajökuls og Hofsjökuls (sjá einnig 
2. og 3. viðauka). 

Utan mælistöðva voru stök einnig skráð en aðeins þau sem á vegi mælingamanna urðu þegar 
farið var á milli mælistöðva. 

6.4 Fuglar 

Megintilgangur fuglarannsókna var að fá yfirlit yfir þéttleika mófugla i vistgerðum. Þær 
aðferðir sem beitt var gefa því fremur litlar upplýsingar um strjála fugla og þá sem verpa í 
þéttum og afmorkuðum byggðum. 

Fuglarannsóknir á rannsóknarsvæðinu á Bniardölum og Vesturoræfum fóru fram 25. júní-4. júli 
1999. Þar voru fúglar taldir á 74 mælisniðum (1. tafla). Rannsóknir á fuglum á Hofsafrétt fóru 
fram 5.-11. júlí 1999. Þar voru fúglar taldir á 53 mælisniðum (2. tafla) sem var nokkru minna en 
gert hafði verið ráð fyrir í upphafi. A Hofsafrétt tókst ekkí að kanna nyrsta hluta þess svæðis sem 
valið hafði verið til rannsókna. I sumum tilvikum var yfir ófærar ár að fara en mestu máli skipti 
að orðið var of áliðið sumars til að halda áfram marktækum rannsóknum á varpfúglum. Sumarið 
1999 voru því fuglar taldir á alls 127 mælisniðum á hálendinu norðan jökla og eru þetta 
langumfangsmestu mælingar á þéttleika mófugla sem farið hafa fram hér á landi til þessa. 

Miðað var við að fúglatalningarsnið væin að jafnaði 1000 m löng og hvert þeirra innan einnar 
vistgerðar, þ,e. þeirrat* sem gengið hafði verið út frá við frumflokkun vistgerða vorið 1999 (sbr. 1. 
og 2. töflu). Best er að hafa hvert mælisnið sem allra lengst vegna þess að fuglar eru strjálir í 
hálendinu og því lengri sem mælisniðin em, þeim mun minni líkur eru á því að tilviljanir hafi 
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áhrif á mælingar á þéttleika. í einstaka tilvikum voru mælisniðin allt að 1300 m löng en í 
allmorgum tilvikum mun styttri vegna þeirrar ákvörðunar að iáta hvert mælisnið lenda i aðeins 
einni vistgerð. Alls voru mælisniðin 127 um 105 km á lengd eða um 826 m aðjafnaði. 

Hverju mælisniði var skipt i 100 m langa hluta skv. mælingu með GPS-tæki. Fuglar voru 
taldir tíl hvorrar handar frá mælisniði og allir fuglar sem sáust voru staðsettir; annars vegar á 
hverjum 100 m hluta mælisniðs og hins vegar var fjarlægð í hvern fugl frá miðlínu mælisniðs 
metin. Breidd mælisniðs var því óendanleg en í raun þó aldrei meiri en sú vegalengd sem 
fugiar voru greinanlegir á. Þegar upp var staðið voru nær allar athuganir á fuglum, eða 98,5%, 
innan 200 m frá miðlínu mælisniðs og um 75% innan 100 m frá miðlínu mælisniðs (sbr. 7. 
viðauka). Athugunum utan 200 m beltis var því sleppt við frekari úrvinnslu. 

Allir fuglar sem sáust á mælisniði voru greindir til tegundar og kyns, ef við átti, og athuganir 
ski'áðar. Hegðun fuglanna var einnig skráð sem vísbending um hvort um varpfugla væri að 
ræða eða ekki. Einnig voru aðrir fugiar skráðir utan mælisniða eftir því sem tök voru á. Var 
þar einkum um að ræða ýmsa fugla sem sáust á göngu athugunarmanna milli mælisníða og 
vísbendingar um þétt fuglavarp (t.d. gæsabyggðir). Siðarnefndu athuganirnar, ásamt 
skráningum annarra rannsóknarmanna úr ferðum þeirra i júli og ágúst, voru hafðar til 
hliðsjónar við túlkun gagna. 

Sem fyrr segir var markmið sníðtalninga fyrst og fremst að fá yfirlit um dreifmgu og þétteika 
mófúgla, þ.e. vaðfugla og spörfugla, sem verpa á rannsóknarsvæðunum. Flestar aðrar 
fuglategundir verpa annaðhvort mjög strjált, t.d. fálki og hrafn, eða í þéttum byggðum, t.d. 
gæsir og máfar. Umfjöllun um fugla beinist þvi fyrst og fremst að varpi mófugla og þvi 
hvernig þeir tengjast mismunandi vistgerðum. 

Margir fuglar, þar á meðal nær allar tegundir mófugla, helga sér land um varptíma og verja 
það fyrir öðrum einstaklingum sömu tegundar. Því er yfírleitt nokkur spölur milli einstakra 
varppara og oftast nær auðvelt að greina sundur pör eða staka varpfugla. Framan af varptíma 
er yfirleitt aðeins annar fuglinn sjáanlegur, oftast karlfuglinn. Varptíminn hefst með því að 
fúglar helga sér land með söng og játbragði. Að varpi loknu liggur annar fuglinn á en stundum 
bæði kynin til skiptis. Eftir að ungar klekjast verða báðir fuglar hvers pars sýnilegir. 
Spörfuglar fóðra unga sina í hreiðrum þar til þeir verða fleygir og i nokkra daga eftir það. 
Fuglar með æti i goggi eru því nær örugg vísbending um að þeir eigi hreiður eða unga í 
nágrenninu. Hjá sumum tegundum vaðfugla annast báðir foreldrar ungana, t.d. heiðlóa og 
spói. Hjá öðrum fellur það karlfuglinum í skaut mestallan eða jafnvel allan ungatimann. (Þetta 
á t.d. við um sendíing, lóuþræl og óðinshana). 

Talningar á mælisniðum fóru fram fullseint að sumri. Æskilegra hefði verið að telja 2-3 vikum 
fyrr, sérstaklega á Hofsafrétt. Þangað var þó farið sama dag og Vegagerðin opnaði fyrir 
umferð um svæðið og var það nokkrum dögum fyrr en ráðgert hafði verið. Þegar athuganir 
hófust á Vesturöræfum hinn 25. júni voru ýmsir fuglar langt komnir með varp. Látbragð 
þeirra var því ekki eins áberandi eða með öðrum hætti en fyrr um sumarið þegar þeir voru að 
helga sér land. Til dæmis voru allar þær tegundir spörfugla sem verpa á svæðinu komnar með 
unga og foreldrarnir i óða önn að fóðra þá. Fyrstu vaðfuglaungarnir klöktust á svæðinu fyrstu 
dagana i júli og gæsir höfðu ailar leitt út þegar athuganir hóíúst. Á Hofsafrétt virtist fúglavarp 
vera á sama róli og á Brúardolum og Vesturöræfum, en snjótittlingsungar voru sumir hverjir 
meira að segja orðnir fleygir við upphaf athugana þar. 
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Að jafnaði eru mófuglar mest áberandi á morgnana kl. 5-9 og sumar tegundir eimiig síðdegis 
kl. 17-20. Þar sem telja þurfti á hverjum degi á 10-15 mælistöðvum sem dreifðar voru um 
stórt svæði var eklci urmt að einskorða íúglatalningar við besta athugunartimami. 
Sniðtalningar fóru þvi flestar fram kl. 11-19. Hvassviðri stóð fuglarannsóknum nokkuð fyrir 
þrifum á Hofsafrétt en slikt veðuifar er afar óheppilegt þegar leggja skal mat á þéttleika fugla. 
Því er líldegt að færri fuglar hafi komið fram á sumum mælisniðum en ef talið hefði verið við 
betri skilyrði. 

Hinn 9. júní 1999 var flogið yfrr helstu samfelldu gróðursvæði á rannsóknarsvæðinu á 
Hofsafrétt og hugað að dreifingu gæsa, álfta, anda og annarra vatnafugla. Athuganir beindust 
einkum að því að staðsetja þétt gæsavarp. 

6,5 Smádýr 

Þar sem söfnun og úrvinnsla smádýrarannsókna er mjög tímafrek var ákveðið að beina 
spjótum að Biúardölum og Vesturöræfum, en smádýralif hafði áður verið kannað í 
Orravatnsrústum á Hofsafrétt sumarið 1981 (óbirt gögn, Erling Olafsson). Könnun á 
smádýralífi þurfti auk þess að takmarka við um fjórðung mælistoðvanna. 

Valdar voru þær mælistöðvar sem fyrstar komu fram í slembivali fyrir hverja vistgerð og 
fjöldi mælistöðva i hverri vistgerð hafður í samræmi við umfang vistgerða á svæðinu. Vegna 
mikillar dreífíngar mæhstöðva fór dýrmætur tími í ferðir á rnilli þeirra. Þar sem vænlegra þótti 
að fá þokkaleg gögn af takmörkuðu svæði en minni gögn af stóru svæði var ákveðið að beina 
sýnatöku alfarið að mælistöðvum á rannsóknarsvæðinu á Vesturöræfum og láta Brúardali 
liggja á milli hluta. Nýjum mælistöðvum var þvi bætt við á Vesturöræfúm i stað amia iTa sem 
niður féllu á Brúardölum, 

Smádýrum var safnað með fallgildrum (Barbergildrum) á tveimur punktum mælisniðs, 0 og 
200 m. Einnig var safnað með háfi og beimii tinsíu þar á milli eftír því sem aðstæður leyfðu. 
Fallgildrur gefa gögn sem eru hæf til samanburðar i þar til gerðum tölvuforritum, vegna þess 
að sýnatakan er fyllilega stöðluð. Öimur sýni eru síður hæf til slíks samanburðar, þar sem 
ýmsir þættir hafa áhrif á sýnatökuna. Sú sýnataka er þó nauðsynleg samhliða gildruveiðum til 
að fá sem fyllsta mynd af fánu hverrar vistgerðar. 

Þegar allar forsendur höfðu verið metnar voru vaídar 20 mælistöðvar i þeim 10 vistgerðum 
sem gert var ráð fyrir að væru á Vesturöræfum, 1-3 mælistoðvar i hverri vistgerð (7. mynd). 
Ein mælistöð reyndist ekki rétt staðsett á vettvangi og þvi var önnur sett niður síðar á réttan 
stað (HM6e). Jafnframt var sýnatöku haldið áfram á fyrri staðnum (HM6n) sem virtist 
áhugaverður. Á sama tima var bætt við sérvalinui mælistöð í víðimólendi (VV0) sem var 
óvenju gróskumikið og forvitnilegt fyrir þær sakir. Smádýrum var því safnað markvisst á 22 
mælistöðvum á Vesturöræfum. Auk þess var safnað viða utan mælistöðva með háfi og tínslu, 
eftir þvi sem tilefni gafst til. 

Fallgildrur hafa þann kost að þær veiða stöðugt og eru ávallt til staðar þegar veður er hagstætt 
og skordýr láta á sér kræla. Þær eru hins vegar þeim annmörkum háðar að safna fyrst og 
fremst dýrum sem ferðast um á yfírborðinu og gefa mjög skerta mynd af fleygum skordýrum. 
Auk þess verða þær gjarnan fyrir átroðningi búsmala og hreindýra og hættir til að fyllast af 
sandi á bersvæðum þar sem yfirborð er þurrt og laust. Einn hressilegur vindblástur getur við 
slíkar aðstæður gert gildru óvirka á augabragði. Af þessum sökum er nauðsynlegt að huga að 
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«KB3B 

*KB3A 
, W 9 A 
'W9B 

• MESA 
ME8B , Hh.MA 

HM48 HM6AA 
HM6BB*J HM6A 

HM6B 

• ME11A 
•ME11S 

• ME12A 
ME12B 

#KB8A 
• l íBSB 

• SD39B 

*SD39A 

BA5B 
* BA5A 

»SD47A 
'SD47B 

MM24A 

,SM4B 
»SM4A 

SÞ65A..SÞ65B 

• SM17A 
•SM178 

• SÞ87B W88B 
'SÞ87A 

WS8A 

7. mynd. Mælistöðvar smadýrarannsókna á Vesturöræfum. 
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fallgildrum með reglujegu og ekki of löngu millibili. 
Þegar háfi er beitt við söfiiun er lögð áhersla á að ná til fieygra skordýra og smádýra sem halda sig í 
gróðriuum. Með beinni tínslu er fyrst og fremst sótt á sömu mið og fallgildrurnar gera. Arangur af 
veiðum með háfi er mjög undir veðri kominn. Regn, vindur og kuldi eni erldóvinir þess sem háfar. 
Rigning gerir iiáf óvirkan þar sem draga þarf hann eftir gróðrinum og blautur háfur er gagnslaus. 
Þegar vindur blæs hveifa flest smádýr niður i svörð og verða óaðgengileg. Sömu sogu er að segja af 
áhrifum kuldans. Flest smádýr þurfa nokkum lofthita til að láta á sér kræla. I kuldatið gera aðeins 
mestu harðjaxlamir vait við sig og söfnunin getur því geíið skakka mynd af fánunni, 

Fyrsta dvöl á Vesturöræfum stóð yfir dagana 26. júni-1. júlí. Þá voru fallgildrur settar niður á 
mælisniðum, 0 m og 200 m, ein á hvorn stað. Þar sem tímafrekt reyndist að staðsetja 
mælistöðvarnar vannst mjög lítill tími til að safna með háfi samhliða því að gildrum var 
komið fyrir. Þó var reynt að staðfesta tilvist tiltekinna tegunda sem eru á ferli snemma sumars 
og reikna mátti með að yrðu horfnar i næstu könnunarferð. 

önnur heímsóknin stóð yfir dagana 13.-21. júlí, Þá var farið á allar mælistöðvar, gildrur 
tæmdar og háfað eftir megni. Veður reyndist mjög óhagstætt á þessu timabiíi og aflaðist þvi 
mun minna með háfiium en yonir stóðu til. 

Þriðja og siðasta dvölin var á tímabilinu 13.-20, ágúst. Þá voru allar gildrur tæmdar og teknar 
upp. Söfnun með háfí var endurtckin en aðeins einn dag var veður eins gott og best varð á 
kosið. Annars var yfirleitt of hvasst þegar ekki rigndi. Gögn eftir ferðirnar þrjár gefa þvi 
tæplega fúllnægjandi mynd af smádýrafánu Vesturöræfa. 

Gildrur voru settar niður á 20 mælistöðvum i fyrstu ferð, á timabilinu 27. júni-1. júií. Tveimur 
mælistöðvum var bætt við í annarri ferð, dagana 15. og 19. júlí. Söfnun í gildrur lauk á 
tímabilinu 14.-19. ágúst. Fyrstu 20 gildrupörin söfnuðu því í 45-51 dag en hinar tvær í 31-32 

4. tafla. Gangtími fallgildra á Vesturörœfum 

Upphafs - Loka- Gangt imi 
Stöðvar d a g u r d a g u r (dagar ) 
BA5 1.7. 15.8. 46 
H H l 28.6. 14.8. 48 
HM4 30.6. 19.8. 51 
HM6e 15.7. 14.8. 31 
HM6n 27.6. 14.8. 49 
KB3 30.6. 19.8. 51 
KB8 28.6. 19.8. 53 
ME11 27.6. 14.8. 49 
ME12 1.7. 14.8. 45 
ME8 30.6. 15.8. 47 
MM24 30.6. 15.8. 47 
MM64 29,6. 18.8. 51 
SD39 28.6, 19.8. 53 
SD47 28.6. 14.8. 48 
SM17 29.6. 18.8. 51 
SM4 28.6. 18.8. 52 
SÞ38 28.6. 15.8. 49 
SÞ65 29.6. 18.8. 51 
SÞ87 29.6. 18.8. 51 
vvo 19.7. 19.8. 32 
VV88 29.6. 18,8. 51 
VV9 30.6. 19.8. 51 
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daga. Söfnunartími gildranna er sýndur í 4. töflu. 

6.6 Jaröfræði 

Aður hefur verið gerð grein fyrir megindráttum jarðfræði rannsóknarsvæðanna og er þar að 
mestu byggt á eldri rannsóknum. Farin var ein rannsóknarferð á rannóknarsvæðin og dvöídust 
tveir jarðfræðingar í þrjá daga á hvoru svæði dagana 12.-17. ágúst 1999. Tilgangur mcð 
jarðfræðilegri könnun var tviþættur. í fyrsta lagi að fylla í minniháttar eyður i þekkingu. I 
öðru lagi þurfti að fá heildaryfirsýn yfir bæði rannsóknarsvæðin til að unnt yrði að leggja mat 
á verndargildi einstakra jarðmyndana og þeirra þátta í landslagi sem sérstæðir geta talist. 
Kostnaðaráætlun gerði elcki ráð fyrir sérstakri jarðfræðikortlagningu. 

Á vettvangi var lögð megináhersla á að fá yfirsýn yfir sem stærstan hluta svæðanna. Á Biúar-
og VesturÖræfum var farið um ailt svæðið suður að Sauðá á Vesturöræfúm og suður að 
Kringilsá að vestanverðu. Litið var i öll helstu gil og skorninga og myndunarsaga leirhjallanna 
við Jökulsá sunnan Kárahnjúka skoðuð sérstaklega. Á Hofsafrétt var unnið á sama hátt og 
farið um nær allt svæðið. 

7 ÚRVINNSLA 

7.1 Endurskoðun gróðurkorta 

Gróðurkort þau sem til voru af rannsóknarsvæðunum eru frá árunum 1966-1969 og þvi meira 
en 30 ára gömul. Á þessu tímabili hefúr orðið bylting i allri tæknivinnu og úrvinnslu sem gerir 
kortin i dag áreiðanlegri og nákvæmari en áður. Því er samanburður á milli gömlu og nýju 
kortanna að mörgu leyti erfíður þar sem verið er að bera saman kort sem eru unnin á ólíkan 
hátt. 

Það eru einkum þrír þættir sem áhrif hafa á mismunandi niðurstöður gróðurkortlagningar á 
þessu tímabilí: (1) gæði mynda og kortagagna eru betri, (2) mat á gróðurfclögum hefúr breyst 
og (3) gróðurfar kann að hafa breyst. 

Gæði mynda og kortagagna eru nú mun betri en áður og skíptir það mestu máli varðandi 
mismunandi niðurstöður gróðurkortlagningar. Á vettvangi voru mörk gróðurfélaga fyrrum 
færð Ínn á svarthvítar loftmyndir i mælikvarða 1:36.000 og þeim siðan varpað á grunnkort, 
Yfírfærslunni gátu fylgt skekkjur, en það heyrir nú sögunni til. Nú eru notuð stafræn 
myndkort i lit og kortlagningin færð inn á þau á vettvangi í viðeigandi mælikvarða. Við 
endurskoðunina 1999 voru notuð myndkort í mælikvarða 1:15.000. Mun auðveldara er að 
greina gróður á litmyndum en á svarthvitum myndum og kortlagning i stærri mælikvarða 
gefur moguleika á mun nákvæmari greiningu. Niðurstaðan verður því nákvæmara kort með 
fleiri gróðurreitum og jafnframt réttari mynd af gróðurfari en áður fékkst. 

Líklegt er að mat kortagerðarfólks á gróðurfélögum hafi breyst nokkuð á fyrrgreindu timabili 
þrátt fyrir gróðurlykia sem notaðir eru. í nokkrum tilvikum hefur gróður verið ranglega 
greindur. Erfitt er að meta hversu mikil áhrif þetta hefur haft á niðurstöður 
gróðurkortlagningarinnar en í fáeinum tilvikum gætu þau verið nokkur. 

Loks er sennilegt að á þessum 30 árum liafí gróður breyst eitthvað sem siðan kemur fram á 
gróðurkortunum. Áhrif þess eru líklega fremur litil þvi gróður á hálendi brcytist yfirleitt hægt 
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(Elín Gunnlaugsdóttir 1985, Sigurður H. Magnússon 1994). 

Þegar bornar eru saman niðurstöður gróðurkortlagningar frá 1966-1969 annars vegar og 1999 hins 
vegarkemur í Ijós að heildarflatarmál einstakra gróðurlenda hefur litið breyst. Það sama á við þegar 
gerður cr samanburður á flatarmálí gróðurfélaga, cn frá því ena samt nokkrar undantekningar. 

7.1.1 Brúardalir og Vesturöræfi 
Fjöldi afmarkaðra gróðureininga á gróðurkortunum frá 1968 og 1969 var tæplcga 800, en á 
nýja kortinu frá 1999 eru þær rúmlega 1800 og nær gróðurkortlagningin yfir 293 knr. Einnig 
tvöfaidaðist fjöldi blandaðra gróðurfélaga á nýja kortinu. Itarlegri kortlagning með tilkomu 
breyttrar tækni er meginástæða breytinganna. 

Grétning i gróið og ógróið land breyttist yfírieitt lítið við endurskoðunina sem og hlutfall 
gróðurþekjuflokka. Þó nær tvöfaidaðist mosagróður (úr 4,7 Ivjii2 i 10,9 kirr) á kostnað litt eða 
ógróins lands. Lyngmói jókst um nær helming (úr 17,6 km2 i 32,3 km2), flokkun í 
þursaskeggsmóa minnkaði um iiðlega helming (úr 9,5 kmz i 3,8 knf) og graslendi minnkaði 
verulega (úr 8,3 km2 i 2,1 knr). Litlar breytingar urðu á flokkun í votlendi. 

Ástæður breytinganna eru ekki i öllum tilvíkum Ijósar. Greinilegt er að ný tækni veldur þvi að 
nú er auðveidara að greina sum gróðurfélög en áður var. Þetta er augljóst með héhimosa (A9) 
sem þrefaldast að flatarmáli við endurskoðunina (úr 3,8 km2 i 10,7 km2). í nokkrum tilvikum 
hefur greiningin i upphafi verið röng. Þetta á t.d. að liluta til við um breytingar á flatarmáli 
grasa með smárunnum (H3), en flatarmáí þess gróðurfélags var margfalt meira á gamla 
kortinu en á því nýja, 6,4 km2 i stað 0,4 km2. 

Gróðurfélagið holtasóley-krœkifyng-víðir (B6), sem er oft eins konar landnemagróðurfélag, 
stækkaði þrefalt við endurskoðunina (úr 3,5 km2 í 11,6 kmz) sem er vísbending um að á 
síðustu áratugum hafí land lítiHcga vcrið að gróa upp. Greinilegar visbendingar eru um 
breytingar á mólendinU i þá vcru, að flatarmál gróðurfélaga með lcrækilyngi hefur vaxið (úr 
17,2 knr í 32,3 km2). Til viðbótar við hoItasóley-krœkilyng-víði (B6) má nefna krœkilyng-víði 
(B3) og grávíði-krœkilyng (D1) sem hafa tvöfaldast að flatarmáli. Gróðurfélagið loðvíðir-
grávíðir (D3) hefur aftur á móti minnkað um helming (úr 19,4 km2 i 11,2 knr). 

7.1.2 Hofsafrétt 
Á Hofsafrétt náði gróðurkortlagningin yfír 246 knr og þar af voru um 30 knf ný kortlagning. 
í samanburði eldri og nýrri kortlagningar er því miðað við þá 216 km2 sem voru 
endurkortlagðir. Við kortlagninguna 1966-1968 voru gróðureiningar um 360, en á nýja 
kortinu íjölgaði þeim i liðlega 1300. Önnur afgcrandi breyting varð sú að fjöldi blandaðra 
gróðurfélaga þrefaldaðist. 

Litt eða ógróið land hefur i heild breyst litið að flatarmáli. Flatarmál mela (mc) hefur minnkað 
um 6% frá fyrri kortlagningu (úr 178 km2 i 168 knf) og flatarmál annarra landgcrða litt eða 
ógróins lands aukist að sama skapi. Hlutfall gróins og litt eða ógróins lands er svipað og áður, 
en hlutfall gróðurþekjuflokka hefur breyst veruiega. Algróið Iand er nær tvöfalt meira á nýja 
kortinu, en aðrir þekjuflokkar, þ.e. land með skerta gróðurþekju, hafa minnkað að flalarmáli 
sem þvi nemur. Þetta bendir til þess að þar sem gróður er á annað borð á rannsóknarsvæðinu, 
hafí gróðurþekja sumra gróðurfclaga þcst á seinustu þremur áratugum. Einnig er hugsanlegt 
að gróðurþckja hélumosa hafí við fyrrí kortlagninguna verið vanmetin. 
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Fyrir utan hélumosa var mosagróður ekki mikill fyrir. Annað gróið þurrlendi hefur aukist um 
16% (úr 18,5 knr i 21,4 knr), en helstu breytingar á ílatarmáli gróðurlenda i þeim flokki eru 
að starmói hefur tvöfaldast (úr 1,6 lcni" i 3,2 ktn2) og víðimói hefur aukist um 13% (úr 7,9 km2 
i 8,9 km2). Litlar breytingar hafa i heild orðið á flatarmáli votlendis, en það hefúr þó minnkað 
um 9% (úr 6,6 knf í 6,0 knf). Innbyrðis breytingar á votlendisgerðum hafa þó orðíð miklar. 
Deiglendi hefut* meira en tvofaidast að flatarmáli (úr Í,1 km2 i 2,9 knf), mýri er minni en 1/3 
af því flatarmáli sem hún mældist áður (úr 4,2 knf í 1,2 knf) og flatarmál flóa hefur aukist 1,2 
km2 i 1,9 km2. Astæður fyrir þessum breytingum eru þær að með nýjum loftmyndum er 
auðveldara að flokka híð margbrotna rústavotiendi. Til marks um það voru votlendisreitir á 
gamla kortínu alls 66, en á því nýja eru þeir 287 eða fjórum sinnum fleiri. 

Ef skoðaðar eru breytingar á stærð gróðurféiaga frá gamla kortinu tii þess nýja kemur í ljós að 
meirihluti kortlagðra gróðurfélaga hefur Iitið breyst. Flatarmál nokkurra smárra gróðurféfaga 
hefur þó breyst hlutfallslega mikið. Mosi með smánmnum (A4) minnkaði um meira en 
helming (úr 2,4 km2 í 1,0 knf). Eins og á eystra rannsóknarsvæðínu jókst flatarmál hélumosa 
(A9) mikið, eða meira en þrefalt (úr 0,4 km2 í 1,4 knf). Holtasóley-krækilyng-víðir (B6) sem 
er oít einskonar landnemagróðurfélag er margfalt meira að flatarmáli nú en áður (úr 0,2 knf í 
1,4 knf). Krœkilyng-jjalldrapi-bláberjalyng (BI) minnkaði nokkuð en grasvíðir (D6) jókst úr 
1,9 km2 i 2,9 knf. Hálmgresi (T3), sem er deiglendisgróðurfélag, hefur meira en tvöfaldast að 
flatarmáli á nýja kortinu, en á gamla kortinu var það gróðurfélag oft flokkað sem mosagróður 
(úr 1,1 knf í 2,6 km2). Astæða fyrir því vírðast vera breyttar áherslur við greininguna vegna 
þess að deiglendið á rannsólaiarsvæðinu sem hálmgresið vex i er oft mjög mosaríkt. I mýrinni 
hefur mýrastör/stinnastör-klófifa (U4) minnkað um meira en helming að flatarmáli (úr 0,5 
km2 i 0,2 km2) og í flóanum hefur flatarmál hengistarar (V4) aukist (úr 0,2 knf í 1,4 knf) sem 
bendir til þess að henni liaft áður verið of lítill gaumur gefinn. A seinna kortinu eru nokkur 
gróðurfélög sem ekki cru á því gamla. Sum þeirra voru ekki á gróðurlyklinum árið 1968-1969 
þegar kortlagt var i fyrra skiptið, en flatarmál allra þessara gróðurfélaga nú er fretnur lítið. 

7.2 Gróður 

Heiidarþekja gróðurs var fundin fyrir hvern mælireit út frá miðgildi þekjubils (3. tafla) og 
sömu aðferð beitt á þckju tegunda og tegundahópa. Ut frá þessum töíum voru síðan fúndin 
meðaltöl fyrir hvert mælisnið. 

Til þess að bera saman gróður einstakra mælisniða var notuð flokkun (classification) og 
hnitun (ordination). Flokkun var gerð með forritinu TWINSPAN (Hiil 1979) sem skiptir 
mælísniðum eftir skyldleika stöðugt niður i smærri einingar og gefur jafnframt upp 
einkennistegundir fyrir hverja einingu. Við flokkunina var byggt á samanlagðri einkunn 
tegunda á mælisniði. Einkunnin grundvallaðist á tíðni tegundar þannig að fyndist tegund í 
öllum 8 reítunum fékk hún einkunnina 8. Væri tegund skráð i hæsta þekjuflokk í ednhverjum 
reit bættist 1 við einkunn hennar, en 0,5 væri hún í 2. þekjuflokki. Ef tegund kom ekki fyrir í 
reitum en fannst á mælisníðinu utan reita fékk hún einkunnina 1. Þannig gat tegund sem 
fannst á mælisniði minnst fengið 1 í einkunn en mest 16, þ.e. væri hún í hæsta þekjuflokki í 
öllum 8 reitunum. Við flokkunina voru skurðgildi stillt á 0, 3, 6, 9 og 12. Að öðru ieyti voru 
notaðar þær sjálfgefnu stillingar sem forritið býður upp á. 

Við hnitunina var notað forritið CANOCO, útgáfa 3.11 (ter Braak 1987) en það gefur 
möguleika á að finna gróðurfarslegan skyldlcíka mælisniða og kanna samband umhverfisþátta 
og gróðurs. Við hnitunina var valin DCA-aðferð (Detrended Correspondence Analysis. ter 
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Braak 1987) byggð á einkunnum háplantna á mælisniðum. í greiningunní var einkunnum 
umbreytt samkvæmt eftirfarandi kvarða: 0-0, 3-1, 6-2, 9-3, 12-4. Valin var aðfcrð til að draga 
úr vægi sjaldgæfra tegunda (iownweighting of rare species) en að öðru leyti voru notaðar 
sjálfgefnar stillingar forritsins. 

Til að slíýra lauslega þá aðferð seiu hnitunin byggir á má taka dæmi (t.d. Jongman o.fl. 1995). Setjum svo 
að einn umhverfisþáttur, t.d. raki í jarðvegi, hafi verið mældur á Öllum mælisniðum og við vildum kanna 
hversu vei hann útskýrðí þær upplýsingar sem eiu í gagtiasafni tegundanna. Fyrir liverja tegund mætti t.d. 
fínna meðalraka í jarðvegi á þeim mælisniðum þar sem tegundin finnst. Ef þetta er gert fyrir allar tegundir 
fást mismunandi gildi vegna þess að sumar þeirra þrífast best við mikitin raka, aðrar við lítinn o.s.fv. Eftir 
þessum gildum má því taða tegundunum eftir einum umhverfísþættí (raka) á bcina línu. Mælikvarði á 
hversu ve) raki skýrir gagnasafnið er dreifing þessara gilda. Ef dreifitigin er mikil útskýrir raki stóran hluta 
af brcytileikanum en ef hún er lítil er þessu öfúgt farið. í náttúrunni em íjölmargir þættir sem haft geta 
áhrif á vöxt og viðgang tegunda og því má luigsa sér að liægt sé að fintia umhverfisþátt sem útskýrir 
breytileikann i gagnasafninu betur en rakinn. Hnitunin er aðferð sem með endurteknum reikningum 
(iterationj reikuar út hugsaða breytu sem best útskýrir þær upplýsingar scm eat í gagnasafhi tegundanna. I 
hnituninni er þetta geit mcð því að finna gildi fyrir tnælisniðin sem hámarkar þessa dreifingu. Þessi 
útreiknaða breyta er 1. ás hnitunarinnar. Með svipuðum hætti má fnma næsta ás eða ása í hnituninni. 

Þar sem plöntutegundir eru að miklu leyti háðar umhverfinu, og þvi ekki dreifðar 
tilviljanakennt i náttúrunni, endurspegla ásarnir ætíð að meira eða minna leyti raunverulega 
umhverfisþætti. 

Við hnitunina fást gröf sem hcr á eftir verða nefnd hnitamyndir. A hnitamyndum koma 
mælisnið fram sem punktar. Mælisnið sem eru lik að gróðurfari eru þétt saman í 
myndflctinum en langt er á milli ólikra mælisniða. Á hnitamynd koma umhvcrfísþættir fram 
sem örvar. Stefna örvar sýnir að viðkomandi þáttur eykst i stefnu örvarinnar cn lengd hennar 
táknar hve sterkt sambandið er á milli gróðurs og viðkomandi þáttar. Því lcngri sem örvarnar 
eru þeim mun sterkara er sambandið. 

Við TWINSPAN-flokkun gróðurgagna fengust átta flokkar. Til þess að kanna hvort munur 
væri á umhverfisþáttum á milli flokka var notuð eíns þáttar fervikagreining. Með frekari 
skiptingu þessara átta floldía fengust pör undirflokka. Munur milli einstakra para var einnig 
kannaður með eins þáttar fervikagreiningu. Væri drciftng skekkt var gögnum fyrst umbreytt 
annað hvort með log (1+x) eða log (x). 

Hœóyfir sjó. Til að reikna út landhæð í sniðpunktutn (0 m og 200 m) var eftirfarandi aðferð beitt: 
Fyrst voru gmnnkort Orkustofnunar, þ.e. hæðarlínur, ár og vötn, notuð til þess að útbúa hæðarlíkan 
af svæðunum, s.k. DTM (Digital Terrain Model) með 10 m upplausn. Siðan var forritið Arclnfo 
látið lesa hæð fýrir hveija punktstaðsetningu út úr líkaninu. Hæðarlikanið var þá notað til að búa til 
hallakort af viðkomandi svæðum. Það er gert þannig að Arclnfo les yfir hæðarlíkanið og út frá 
hæðargildum aðliggjandi myndeininga getur það reiknað halla í landslagi sem gefinn er upp frá 0° 
til 90'. Arclnfo les siðan hallagildi fýrir hvern sniðpunkt út út* þessu hallakorti, 

Flokkun í vistgerðir. Eitt af þeim skilyrðum sem sett voru við flokkun í vistgerðir var að 
einingar ættu sér vistfræðilega samsvörun i náttúrunni. Við flokkun í vistgerðir voru því 
notaðir þeir gróðurflokkar sem fengust með forritinu TWINSPAN og mið tekið af hnitun 
gróðurgagna en með því móti er leitast við að uppfylla áðurnefnt skilyrði. Til þess að ákvarða 
hvaða gróðurfélög skyldu flokkast saman i tiltekna vistgerð var eftirfarandi gert: 
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1. Einkenni einstakra TWINSPAN-flokka voru skoðuð, einkum röð ríkjandi 
háplÖntutegunda, heildarþekja og raki 

2. Endurskoðuð gróðurkort voru tekin og kannað í hvaða gróðurfélagi eða félögum hvert 
mælisnið var. Staðsetning mælisniðs gat verið með eftirfarandi hætti; 

* I hreinu gróðurfélagi 
* í blönduðum gróðurfélögum (skv. flokkunarkerfi við gróðurkortlagningu) 
* A mörkum gróðurfélaga eða biandaðra gróðurfélaga 

Þegar þessar upplýsingnar lágu fyrir var athugað hvernig einstök mælisnið höfðu flolckast 
með forritinu TWINSPAN og hvernig hnitun þeirra var háttað. Einkum var miðað við 
mælisnið i hreinum gróðurfélögum. Sem dæmi um flokkun má nefna að flest þau mælisnið 
sem á gróðurkorti hofðu verið flokkuð sem B3, þ.e. lyngmói með rikjandi krækiiyngi og víði, 
lentu í VI. flokki og voru á svipuðum stað á hnitamynd. A grundvelli þessa var því 
gróðurfélagið B3 sett í VI. flokk. Þannig var farið yfír öli þau gróðurfclög sem fyrir komu á 
endurskoðuðum gróðurkortum og þeim raðað niður á einstaka TWINSPAN-flokka. 

Ekki var unnt að flokka öll gróðurfélög með þessum hætti þar scm fyrirliggjandi upplýsingar 
voru ckki nægjanlegar. Graslendi var t.d. elcki hægt að flokka því engin mælistöð var á slíku 
Íandi. Sömulciðis var cnginn grundvðllur til að flokka flókin blönduð gróðurfélög þar sem 
ckki lágu fyrir nægar upplýsingar um gróðursamsetningu þeirra. 

7.3 Fuglar 

Þar sem likur á því að sjá fugla á mælisniði minnka eftir því scm fuglinn er fjær miðlínu sniðs 
er þéttleíki varpfugla (pör á knf) settur fram með tvennum hætti. Annars vegar með því að 
nota hrá gögn frá 200 m breiðu belti á hverju mælisniði (100 m á hvora hönd). Hins vegar 
með því að nota allar athuganir á 400 m breiðu belti (200 m á hvora hönd) og lciðrétta þær 
samkvæmt línulegu likani (Bibby o.fl. 1993: 73). Líkur á að sjá tiltekinn fugl í x metra 
fjarægð eru því = 1 - kx, þar sem k er óþekktur stuðull og ef fjarlægð í íúglinn er 1/k, jiá sést 
fuglinn ekki. Leiðréttingarstuðullinn k fæst með cftirfarandi jöfnu: 

k = (1 -kvaðratrót( I -p))/w 

þar sem p er hlutfall fugla scm sést á innra beltinu (100 m) og w er breidd þess sama beltis. 
Þéttleiki (D) fugla á hvern hektara fæst þá með eftirfarandi jöfnu: 

D = 1 ONk/L 

þar sem N eru allar athuganir á tiltekinni tegund á báðum athugunarbeltunum, k fyrrgreindur 
stuðull og L er lengd mælisniðs i km. Þar sem þéttleikatölur eru oftast settar fram sem pör/km-
þarf siðan að margfalda D með 100. 

Við samantekt og úrvinnslu fuglagagna á einstökum mælisniðum var byggt á hinum 8 
gróðurflokkum sem fengust í TWINSPAN- og CANOCO-flokiíun gróðurgagna (sbr. 7.4). 
Óleiðrétt gildi fyrir þéttieika fugla á hverju mælisniði (200 m belti) voru borin saman við 
niðurstöður hnitunar gróðurgagna. Þar sem gróðurmælisnið á hverri stöð voru einungis 200 m 
löng en fuglamælisniðin yfirleitt 1000 m var í allmörgum tilvikum ekki hægt með sæmilegri 
vissu að skipa hverju fuglamælisniði í sama tiltekna gróðurflokkinn. 1 Ĵ eim tilvikum voru 
aðeins notaðir hlutar mælisniðs. Slik mælisnið eru auðkennd með viðhenginu B á eftir heiti 
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mælisniðs í 6, viðauka. 

7.4 Smndýr 

Úrvinnsla hófst mcð hreinsun og grófflokkun gildrusýna. Tegundagreining gildru- og háfsýna 
fór fram samhliða flokkuninni og í kjölfar hennar. Alls voru greind 88 gildrusýni og 110 háf-
og tínslusýni. Unnið var úr Öllum flokkum landliðdýra nema tveimur illviðráðanlegum hópum 
jarðvegsdýra, stökkmori (Coilembola) og mítlum (Acari). Af þessum hópum safnaðist aragrui 
eintaka í fallgildrur, Úrvinnslan hefði orðið trimafrek og torsótt og var því útilokað að sinna 
henni innan þess tíma sem var til ráðstöfúnar. Þó ber ekici að efa að þessir dýrahópar séu mjög 
áhugaverðir i vinnu sem þessari. Að greiningum loknum var öllum eintökum komið fyrir í 
safni Náttúrufræðistofnunar Islands og upplýsingar um þau verða skráðar í Laup, gagnagrunn 
stofnunarinnar, 

Við flokkun smádýrasamfélaganna var beitt sömu aðferðum og notaðar voru til að bera saman 
gróðurfar og fuglalíf á einstökum mælisniðum. Við flokkunina var forritinu TWINSPAN beitt 
i þeirri von að smádýr myndu styrkja frekar flokkun vistgerðanna. Forritið CANOCO var 
notað við hnitun á völdum tegundum til að finna samband þeirra við umhverfísþætti. 

8 MÐURSTÖÐUR 

8.1 Gróðurkort og gróðurfar 

A gróðurkortum er gróið land skilgreint sem land með gróðurþekju yfír 10% og upp í 100%. 
Gróna landið er flokkað i gróðurfélög eftir ríkjandi plöntutegundum. Litt- eða ógróið iand eða 
bersvæði er með minna en 10% gróðurþekju. Það land er fíokicað eftir jarðvegsgerð en ekki 
gróðri. í 5. töflu eru flatarmálsútreikningar fyrir bæði rannsóknarsvæðin. Þar kemur fram 
samanlagt flatarmál gróðurfélaga og fiokka litt- eða ógróíns lands. í blönduðum gróður-
félögum er flatarmáli gróðurfélaga ekki skipt upp heklur fellur flatarmál þeirra undir það 
gróðurfélag sem fyrst er nefnt. ítarlegri flatarmálsreikningar eru sýndir í 5. viðauka. 

8.1.1 Brúardalir og Vesturöræfi 
Miðað við hæð yflr sjávarmáli, nánd við jökul og fjarlægð frá sjó er rannsóknarsvæðið 
nolckuð vel gróið. Hálsarnir og fjöllin eru að visu vindsorfin og að mcstu gróðurlaus en 
daiirnir aftur á móti vel grónir. Á Vesturöræfum er víðáttumikið samfcllt votlendissvæði. 
Samkvæmt meðfylgjandi gróðurkorti og 5. töfiu telst tæplega 89% rannsóknarsvæðisins vera 
þurrlendi, um 10% votlendi en um 1% eru ár og vötn. 

Ríflega helmingur rannsóknarsvæðisins eða um 53% telst gróinn og tæplega helmingur (47°/ó) 
er flokkaður sem bersvæðisgróður, þ.e. litt- eða ógróinn. Af gróna landinu er um helmingur 
algróinn, 20% gróinn að tveimur þriðju hlutum, 23% hálfgróinn og 7% er að meðaltali gróinn 
að einum Qórða hluta. 

Tæplega 90% af iítt- eða ógróna landinu, þ.e. þvi iandi sem flokkast undir bersvæði, eru 
grýttir melar. Stórgrýtt land er innan við 3%o og áreyrar liðlega 1%. Aðrir bcrsvæðisflokkar 
komast vart á blað, en þeir eru moldir, sandar og vikrar. 

Gróðurfélög þurrlendis 
Heistu þurru gróðurlendin á rannsóknarsvæðinu á Brúardölum og Vesturöræfum eru 
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5. tafla. Stærð gróðurlenda á rannsóknarsvœðunum. 
Brúardalir-Vesturöræfi Hofsafrétt* 

k m 2 % km3 % 
Þurrlendi: 
Mosagróður (A) 11 4 3 1 
Lyngmóí (B) 33 11 8 4 
Fjalldrapamói (C) 2 <1 1 <1 
Víðimói (D) 55 19 9 4 
Þursakcggsmói (E) 4 1 - -

Starmói (G) 22 7 3 1 
Graslendi (H) <1 <1 - -

Fléttumói (J) - - <1 <1 
Blómlendi (L) - - <1 <1 
Gróið þurrlcndi samtals: 127 43 24 11 

Votlendi: 
Dciglendi (háifdcigja) (T) 2 1 3 1 
Mýri (U) 16 6 1 1 
Flóí (V) 10 3 2 1 
Votlcndi samtals: 28 10 6 3 

Gróið land alls: 155 53 30 14 

Bersvœðisgróður - litt eða ógráið land: 
Melar (me) 128 44 169 78 
Grjót (stórgrýtt land) (gt) 4 1 5 2 
Annað lítt eða ógróið iand 2 <1 6 3 
Bersva;ðisgróður samtals: 134 46 180 83 

Bersvæðisgróður alls: 134 46 180 83 
Ár og vötn: 
Ár og vötn (av) 4 1 5 3 
Ár og vötn samtais: 4 1 5 3 

Flatarmál alls: 294 100 216 100 

* TSIureiga víd um þniin hhita rannsóbiarsrœóisms seni gróðurkort voru endmskoðuð uf. 

mosagróður, lyngmói, viðimói og starmói. Fjalldrapamói, þursaskeggsmói og graslendi koma 
einnig fyrir en hafa tninni útbreiðslu. 

Mosagróður. Mosagróður er að ftnna á um 11 km2 sem eru tæplega 4% af svæðinu. Nær 
eingöngu er um að ræða hélumosa (A9) sem vex eins og skán ofan á jarðveginum, en myndar 
ekki eiginiega mosaþembu. Hélumosi nær mestri útbreiðslu þar sem snjóaíög eru mikii og 
með honum vex oft grasviðir. Stór hélumosasvæði er að finna viðs vegar um 
rannsóknarsvæðið, oftast ofan við annan gróður í jaðri lítt- eða ógróna landsins. Eiginieg 
mosaþembugróðurfélög hafa nær enga útbreiðslu. Lítil svæði með mosaþembu eru á nokkrum 
stöðum meðfram Jökulsá á Dal, t.d. rétt neðan við ármótin við Sauðá á Brúardölum. 

Lyngmói. Lyngmói er næst útbreíddasta gróðurlendið. Hann er að finna á um 32 km2 og er 11% af 
svæðinu. Lyngmóinn er nokkuð jafnt dreifður um allt gróið þurrlendí á svæðinu. Gróðurfélagið 
krœkilyng-víðir (B3) er að finna á meira en helmingi af flatarmáli lyngmóans. Næst að flatarmáli er 
gróðurfélagið holtasóley-krœkilyng-víðir (B6), en það er um þriðjungur af flatarmáli lyngmóans. 
Gróðurþekja er oft gisin og jarðvegur þunnur, enda er það helst að finna á hryggjum og öðrum 
svæðum sem eru þurr og áveðra. Krækilyng-bláberjalyng-sauðamergur (B2) og krækilyng-
jjalldrapi-bláberjalyng (Bl) eru gróðurlendi sem finnast á stöku stað en hafa sáralitla útbreiðslu. 

Fjalldrapamói. Fjalldrapamói er sjaidséðastur þeirra gróðurienda sem kortlögð voru. Hann 
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þekur aðeins tæpa 2 km2 eða um 0,6% af flatarmáli alls svæðisins og var einkum að fínna við 
utanverð Dimmugljúfur og í Glúmsstaðadal. Þau gróðurfélög sem koma fyrir eru fjalldrapi-
bláberjalyng-krœkilyng (C1), fjalldrapi-þursaskegg-grös (C2) og fjalldrapi-víöir (C3). 
VíÖimói. Viðimóinn er útbreiddasta gróðurlendið. Hann er að finna á um 56 km2 sem eru 
tæpiega 19%> af svæðinu. Viðimóinn kemur fyrir við afar fjöibreyttar aðstæður um allt svæðið. 
Hann er einkum að finna i dalnum á milli Sauðafells og Sauðafellsöldu, i Laugarvalladal, 
Vesturdal og Dysjarárdal. Algengasta gróðurfélagið er grasvíðir (D6) sem ríkir á nærri 
helmingi af flatarmáli viðimóans. Þótt grasviðir sé ríkjandi tegund i þessu gróðurfélagi, er 
hélumosi nær undantekningarlaust áberandi i sverði. Gráviðir-krœkilyng (Dl) er um einn 
þriðji af flatarmáli viðimóans. Loðvíðir-grávíðir (D3) hefur einnig talsverða útbreiðslu. A 
gróðurkortinu er elcki gerður greinarmunur á loðviði og grávíði. Gráviðir-fjalldrapi (D2) 
kemur fyrir á svæðinu, en er lítill að flatarmáii. 

Þursaskeggsmói. Þursaskegg et" algeng tegund viða á rannsóknarsvæðinu, en er ekki ríkjandi 
nema á tæpum 4 km2. Þursaskeggsmóann er að ftnna þar sem jarðvegur er þurr. Stærstu 
svæðin eru i Glúmsstaðadal og beggja vegna Jökulsár á Dal, ofan Sauðár á Brúardölum og 
neðan Dimmugljúfra. Meira en helmingur þursaskeggsmóans á svæðinu er þursaskegg-
holtasóley (E4). Á tæpum helmingi svæðisins er að fmna gróðurfélagið þursaskegg-
smárunnar (E2). Gróðurfélagið þursaskegg (El) kemur fyrir en er mjög litið að flatarmáli. 

Starmói. Starmói er nokkuð útbrciddur, en hann er að ftnna á 21 ktrr sem em um 7% af 
heildarflatarmáli svæðisins. Gróðurþekja í starmóanum er oftast samfelld og iðulega er hann þýfður. 
Jarðvegur er yfirleitt nokkuð rakur og oftast talsvert þykkur. Starmói er algengur á þurrari svæðum 
inni í mýrlendi og í mýrajöðrum. Á gróðuikortinu er þvi oft erfitt að aðgreina starmóann frá mýrum 
og jafnvel flóum, Stærstu starmóasvæðin em við votlendið á Vesturöræfum, þ.e. ofan til í hiíðinni 
austan við Jökulsá á Dal og í efstu drögum Glúmsstaðadals og Þuriðarstaðadals. Stinnastör-
smárunnar (G2) er lang algengasta gróðuifélagið í starmóanum eða meira en 90%» af flatarmáli 
hans. Algengustu smárunnamir i þessu gróðuifélagi eru krældlyng og grasviðir. Stinnastör (Gl) 
hefur nokkra útbreiðslu, en fylgitegundir í því gróðutfélagi eru litið áberandi. Móastör-krœkilyng-
grávíðir (G3) er gróðurfélag sem kemur fyrir á tveimur iitlum svæðum. 

Graslendi. í heild þekur graslendi aðeins liðlega 2 knf eða innan við 1%> af rannsóknar-
svæðinu. Graslendið er einkum að ftnna á neðri hluta svæðisins og oftast er um að ræða illa 
gróið land með 50% gróðurþekju eða minna. Undantekning er þó graslendi við eyðibýlið i 
Laugavalladai. Mest er af hreinu graslendi þ.e, grös (Hl), noldvuð er um grös með smárunnum 
(H3) og gróðurfélagið grös með elftingu (H7) kemur fyrir i litlum mæli. 

Gróðurféiög votlendis 
Votlendi er samtals 28 km2 eða tæp 10% af rannsóknarsvæðinu. Mýri er stærst, flói er meira 
en hálfdrættingur á við mýrina, en deiglendi er mjög litið að flatarmáli. 

Deiglendi. Deiglendi cða hálfdeigja, millistig á milli votlendis og þurrlendis, þekur ekki nema 
1,5 knf cða 0,5%> af heildarflatarmáli svæðisins. Það gróðurfélag sem um ræðir er nær 
einvörðungu hálmgresi (T3). Stærstu samfelldu deiglendissvæðin eru í Kringilsárrana, en 
minni svæði er að finna víðsvegar um allt rannsóknarsvæðið, einkum i lægðum þar sem rekju 
er að finna í annars lítt grónu landi. 

Mýri. Mýri þekur samtals liðlega 16 km- eða tæplega 6% af svæðinu og tilheyrir það nær aílt 
votlendinu á VesturÖræfum upp af drögum Glúmsstaðadals. Mýrlendi er einnig að fínna á 
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rústasvæðinu norðan við Sauðafell. Mýrin er flokkuð í sjö gróðurfélög og eru þrjú þeirra 
útbreídd. Mest að flatarmáli er mýrastör/stinnastör-hengistör (Ul), en það er að fínna á nærri 
helmingi mýrlendisíns. Næst i röðinni er mýrastör/stinnastör-klófífa (U4) og síðan 
mýrastör/stinnastör-víðir (U2). Önnur gróðurfélög mýrarinnar eru litil að flatarmáli. 

Flói. Flói er samtals liðlega 10 km- eða 3,5% af rannsóknarsvæðinu. Alla flóa á svæðinu er að 
finna í votlendinu á VesturÖræfum. Aðeins þrjú gróðurfélög koma fyrir i flóum og hafa þau 
öll mikla útbreiðslu. Klófifa (V3) þckur 38% flóans, tjarnastör (V2) 36% og hengistör (V4) 
26%. 

Bersvœðisgróður 
Þurrar áreyrar (ey) eru misgrýttar eyrar sem flæðir það mikið yfír í vatnavöxtum að varanleg 
gróðurþekja nær ekki að myndast. Þær eru innan við 0,3% af ógrónu landi á 
rannsóknarsvæðinu. 

Grjót (gt) eða stórgrýtt land sem er grýttara en melur. Undir það falla stórgrýtisurðir, 
grjótholt, skiúður og klettar. Grýtt land er rúmlega 1% af rannsóknarsvæðinu. 

Blautar áreyrar (le) eða leirur eru eyrar sem eru ekki grýttar og myndaðar af leir, sandi og 
finni möl. Þær eru óstöðugar og yfír þær flæðir oft þannig að gróður myndar afar litla þekju. 
Blautar áreyrar eru ekki nema 0,3% af rannsóknarsvæðinu. 

Melar (me) spanna stóran hluta ógróins lands á gróðurkortunum. Oftast er um að ræða 
jökulruðning en stundum líka vatna- og árset. Kornastærðin er oftast möl en getur bæði verið 
blönduð sandi og hnullungum. Rakastig í melum er mismunandi en það er háð landslagi og 
öðrum ytri aðstæðum. Megnið af lítt- og ógróna landinu er flokkað sem melar og þekur það 
um 44% af rannsóknarsvæðinu. 

Moldir (mo) eru litil svæði með moldarjarðvegi þar sem gróður hefur eyðst og jarðvegur er 
smám saman að hverfa vegna rofs eða land að gróa upp. Á rannsóknarsvæðinu koma moldir 
fyrir en hafa nær enga útbreiðslu. 

Sandar (sa) og vikrar (vi) koma fyrir en hafa mjög litía útbreiðslu. 

Ár og vötn (av) þekja samtals liðlega 4 knf eða sem nemur 1,5% af kortlagða svæðinu. 

8.1.2 Hofsafrétt 
Svæðið er mjög lítið gróið og samfelld gróðurlendi er aðeins að fmna í lægðum og drögum, 
t.d. i Orravatnsrústum, Vestari-Pollum, Austari-Pollum, Bleikálupollum og Svörturústum. 
Miklar freðmýrarústir gera gróðurfarið afar sérstætt. Austurdalur er vel gróinn upp í efstu 
drög og þar vex birki hæst yfir sjó á íslandi, eða í um 600 m hæð, 

Samkvæmt meðfylgjandi gróðurkorti og 5. toflu teljast aðeins 14% svæðisins gróið land en 
86% lítt- eða ógróið. Af þeim 14% sem teljast gróin em 40% algróið land, 38% gróið að 
tveimur þriðju hlutum, 17% hálfgróið og 5% eru að meðaitali gróin að einum Qórða hluta. Um 
94% af lítt- eða ógróna landinu, þ.e. því landi sem flokkast sem bersvæði, eru mismunandi 
grýttir melar. Stórgrýtt land er rúmlega 2%, áreyrar rétt innan við 3% og sandar vel innan við 
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1%. Moldir koma fyrir á svæðinu en eru tnjög litlar að flatarmáli. 

Gróðwfélög þurrlendis 
Helstu þurrlendisgróðurfélögin á svæðínu eru mosagróður, iyngmói, viðimói og starmói. 
Fjalidrapamói, graslendi, fléttumói og blómlendi koma einnig fyrir en hafa mjög litla 
útbreiðslu. 

Mosagróðw: Mosagróður er að fínna á um 3 knf sem ctii tæplega 1,4% af svæðinu. 
Algengastur er hann við Vesturbug og í drögum nálægt jaðri svæðisins vestan Orravatnsrústa. 
Helmingurinn af flatarmáli mosagróðurs er hélumosi (A9). Litið er um mosaþembu á 
svæðinu, nema þá hclst mosa með smárunnum (A4) sem þekur samtals 1 ktif. 

Lyngmói. Lyngmói er næst útbreiddasta gróðurlendið, á eftir viðimóa. Flatarmál hans er um 8 
km' sem eru tæp 4% af svæðinu. Lyngmóinn er nokkuð jafnt dreifður um allt gróna svæðíð cn 
minnkar eftir því sem hærra dregur. Gróðurfélagið krœkilyng-víðir (B3) er að finna á tveimur 
þriðju hlutum af flatarmáli lyngmóans. Næst gróðurfélaga að flatarmáli er holtasóley-
krœkilyng-víðir (B6) sem er um flmmtungur af flatarmálinu. Krœkilyng-fjalldrapi-
bláberjályng (B1) er þriðja gróðurlendi lyngmóans á svæðinu. 

Fjalldrapamói. Fjalldrapamói er sjaldscður á svæðinu. Af honum voru aðeins kortlagðir tveir 
reitir við Stórahvamm t Austurdal og þekja ekki nema 0,3% af flatarmáli alls svæðisins. 

Víðimói. Viðimóinn er útbreiddasta gróðurlendið. Hann þekur tæpa 9 knf cða um 4% af 
svæðinu. Víðimói er dreifður um alit gróna svæðið. Tiltölulega meira er af honum eftir þvi 
sem hærra dregur, öfugt við lyngmóann. Algengasta gróðurfélagið er loðvíðir-gráviðir (D3) 
sem ríkir á nærri helmingi af flatarmáli viðimóans. Næstur að flatarmáli er grasvíðir (D6) sem 
þekur um þriðjung. Grávíðir-krœkilyng (Dl) þekur um fimmtung af flatarmáli víðimóans. 

Starmói. Starmói er nokkuð útbreiddur, en hann þekur liðlega 3 km2 sem eru um 1,5% af 
heildarflatarmáli svæðisins. Starmóinn flnnst með öðrum gróðurfélögum á rustasvæðum eða i 
jaðri þeirra. Gróðurfélagið stinnastör-smárunnar (G2) er nær einrátt í starmóanum (97%). 

Graslendi. Graslendi er vart merkjanlegt á svæðinu en flatarmál þess er 0,6 km2eða 0,3% af 
heildinni, Það kemur fyrir á tveimur stöðum ofarlega við bakka Eystri-Jökulsár og i 
Austurdal. 

Gróðurfélög votlendis 
Votlendi er samtals um 6 knf eða sem svarar tæpum 3% af rannsóknarsvæðinu. Deigíendi er 
algcngast, því næst fiói en mýri sjaldgæfust. Gróður á rústasvæðum er flokkaður eftir ríkjandi 
tegundum i gróðursamfélög á venjubundinn liátt eftir flokkunarlykli gróðurkortagerðarinnar. 
Vegna hins scrstæða þróunarferils rústanna koma fyrir mörg gróðurfélög þurrlendis og 
votlendis á rústasvæðum. Rústasvæðin flokkast öll sem votlendi og því gefa flatarmálstölur 
fyrir votlendið á Hofsafrétt lítið eitt skekkta mynd. 

Deiglendi. Deiglendi eða hálfdeigja, þekur samtals tæpa 1,5 km2 eða 1,4% af heildarflatarmáli 
svæðisins. Þar er fyrst og fremst um að ræða háhngresi (T3), en einnig er nokkuð af hrossanál-
grávíðiAoðvíði (T10). Stærstu samfelklu deiglendissvæðin eru austan Ulviðrahnjúka. 
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Mýri, Mýri þekur samtals liðlega 1 km3, eða tæplega 0,5% af svæðinu. Mýrlendið er að finna 
á rústasvæðunum, einkum i Vestari-Pollum og Orravatnsrústum. Það gróðurfélag sem er mest 
að flatarmáli er mýrastðr/stinnastör-víðir (U2), en það er að finna á nærri helmingi 
mýrlendisins. Næst í roðinni er mýrastör/stinnastör-hengistör (Ul), heldur minna að umfangi. 
Þrjú önnur mýragróðurfélög koma fyrir en þekja mjög lítil svæði. 
Flói nær yfir samtais tæpiega 2 km2 sem eru 0,8% af svæðinu. Flóana er, eins og mýrarnar, að 
finna á rústasvæðunum, einkum i Austari- og Vestari-Pollum, Orravatnsrústum, Svörturústum 
og Bleikálupollum. Það gróðurfélag sem er algengast í flóanum er hengistör (V4) sem þekur 
tvo þriðju hluta af fiatarmáii hans. Klófifa (V3) þekur 21% flóans en önnur gróðurfélög eru 
lítil að flatarmáli. 

Bersvœðisgróður 
Þurrar áreyrar (ey) eru 0,5% af ógróna landínu á svæðinu. 

Grjót (gt). A gróðurkortinu af Hofsafrétt er grýtta landið ekki merkt sérstaklega, nema um sé 
að ræða stærri samfelld svæði. Lítií grjótholt er að finna víðsvegar um allt svæðið, en vegna 
þess hve þau eru lítil og sjást i)la á loftmyndum voru þau ekki koitlögð. Giýtt land mælist 
þess vegna ekki nema rúmlega 2% af kortlagða svæðinu, en er eflaust meira. Stærsta 
samfellda grýtta landið á kortinu cm Illviðrahnjúkar. 

Blautar áreyrar (le) eða leirur eru hátt í 4% af svæðinu. Sunnan víð Vcsturbug eru leirur sem 
hafa gróið talsvert upp, en um þær flæðir Htið straumvatn. 

Melar (me) eru stór hluti iitt- eða ógróins lands á gróðurkortinu. Eins og að framan greinir 
voru smærri grjóthoit látin fylgja melnum þegar kortlagt var. Niu tiunduhlutar af lítt- eða 
ógróna landinu (fyrir utan ár og vötn) eru flokkaðir sem melar, en það er um 78%o af öllu 
svæðinu. 

Moldir (mo) koma fyrir á nokkrum stöðum, en flatarmál þeirra er mjög litið. Mest áberandi 
eru moldir norðan við Reyðarvatn. 

Sandar (sa) eru nærri 1,3 knf eða scm nemur 0,6% af flatarmáli svæðisins. Stærstur er 
sandfláki vestan við Miðkvisl sem rennur úr Bleikálupollum. 

Ar og vötn (av) þekja samtals rúmlega 5 knf eða sem nemur 2,5% af af kortlagða svæðinu. 

6. tafla. Fjöldi háplöntutegunda á rannsóknarsvæóunum. 

Brúardalir ug 
Vesturöræfi 

Hofsafrétt Alls fundnar 

Alls fundnar 122 130 151 
Á mælisniðum 115 109 133 
Utan mælisniða 91 121 136 

8.2 Gróðurgreining 

Á svæðunum tveimur fannst samtals 151 tegund háplantna (6. tafla). Á rannsóknarsvæðinu á 
Brúardölum og Vesturoræfum voru skráðar 122 tegundir en á Hofsafrétt 130. Þær tegundir 
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sem fundust á mælisniðum vom hins vegar 115 á eystra svæðinu en 109 á Hofsafrétt. 

Miðað við mælingar á mælisniðum voru tegundir háplantna mjög misalgengar. Aígengasta 
tegundin var grávíðir sem fannst á 109 mælisniðum af 112. Aðrar algengar tegundir voru 
grasviðir (105 mælisnið), lambagras (105), túnvingull (102), kornsúra (101), axhæra (100), 
geldingahnappur (98), beitieski (93), músareyra (93) og fjallasveifgras (87). Allmargar 
tegundir voru sjaldgæfar og komu aðeins fyrir á örfáum mælisniðum. Aíls vom 27 tegundir 
sem fundust eingöngu á einu mælisniði, 7 á tveimur mælisniðum og 6 tegundir á þremur 
mælisniðum (sjá 4. viðauka). 

8.2,1 Hnitun 
Með hnitun gróðurgagna fæst yfirlit yfír breytileika gróðurs á einstökum mælisniðum og 
upplýsingar um hversu likur gróður er á þeim. Rétt er að minna á að staðsetning mælisniða á 
hnitamynd ræðst af samsetningu og vægi tegunda, þannig að langt er á milli mælisniða sem 
eru ólík að gróðurfari en stutt á miUi þeirra sem hafa svipan gróður (8. mynd), 

Fyrsti ásinn i hnituninni spannaði langstærsta bluta þess breytileika sem ásarnir íjórir skýra, 
en eigingildi (eigenvalue) hans var 0,38. Eigingildi hinna ásanna þriggja sem forritið gefur 
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8. mynci Niðurstöður DCA-hnitunar. Niðurstöður DCA-hnitunar fyrir mælisnið, byggð ú 
einkunnum haplöntutegunda. Sýndir eru megindrœttir í gróðurþekju og raka. 
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voru 0,18; 0,07 og 0,06. Tekíð ska) fram að eigingildi er ætíð tala á milli 0 og 1. Því hærra 
sem það er þeim mun mikilvægari er viðkomandi ás í hnituninni. 

Niðurstöður hnitunar sýna að mælisnið mynda eldci skýrt afmarkaða flolcka heldur spanna þau 
noklcuð jafnan breytileilca í gróðri (8. mynd). Eina undantekningin frá þessu er að allmörg 
mælisnið, sem nánast öll eru á melum, mynda þyrpingu hægra megin og nokkuð neðan við 
miðju hnitamyndar. Dreifing mælisniða eftir 1. ás er fremur jöfn og lítill munur er á gróðri 
svæðanna tveggja. Dreifing mælisniða eftir 2. ás er skekkt þar sem flest mælisniðin lenda 
neðarlega á myndinni. A efsta hluta myndarinnar eru eingöngu mælisnið frá Hofsafrétt. 

Við hnitunina var samband milli þelcju nokkurra tegundahópa og gróðurs katuiað eins og það 
birtist á hnitamynd. Það sama var einnig gert fyrir nokkra umhverfisþætti. Best samsvörun var 
milli heildarþelcju og staðsetningar reita á hnitamynd (8. mynd). Mælisnið með minnstu þelcjuna 
eru flest ofarlega til hægri á myndinni en þekja eykst síðan þegar farið er til vinstri og niður á við. 
Nolckru veilcara samband var á milli þekju háplantna og mosa og staðsetningar mælisniða. Falla 
breytingar á þekju mosa að mestu saman við 1. ás. Mun minni samsvomn var milli heildarþekju 
fléttna og staðsetningar á hnitamynd en veikast var samband hnitunar og þekju lágplöntuskánar. 
Hæð gróðurs var að meðaltali mest á mælisniðum sem eru lengst til vinstri á hnitamynd. 

Fjöldi háplöntutegunda á mælisniðum og meðalflöldi i reit á hverju mælisniði sýndi svipað 
mynstur. Gróður var að meðaltali fjolbreyttastur á mælisniðum sem eru neðarlega og nokkuð 

As í 
9. mynd. DCA-hnitun, örvamynd. Niðurstöður DCA-hnitunarfyrir mœlisniö, byggð á einkunnum 
háplöntutegunda. Orvar sýna samhengi einkunna og þekju (nokkrir flokkar), halla, hœðar 
gróðurs og hœðaryfir sjó. 
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til vinstri á myndinni (9. mynd). Af öðrum þáttum sem kannaðir voru sýndi grýtni mesta 
samsvörun við dreifingu mælisniða á hnitamynd en grýtni eykst frá vinstri til hægri á 
myndinni. Þótt ekki væri sterkt samband milli halla og staðsetningar á hnitamynd er land 
einna brattast á þeim mælisniðum sem staðsett eru neðarlega og til hægri á myndinni en flatast 
á mælisniðum á gagnstæðum hluta myndarinnar, þ.e. ofarlega til vinstri. 
Eins og við var að búast sýna einkunnir margra tegunda mikla samsvörun við 1. ás. Þær 
tegundir sem einkum finnast á mælisniðum hægra megin á hnitamynd eru allar algengar á 
tiltölulega þurrum bersvæðum. Má þar nefna melablóm, hvítmöðru, blóðberg, vetrarblóm, 
blásveifgras, melanóru, móasef, lambagras og axhæru. Tegundir sem einkum finnast á 
mælisniðum vinstra megin á hnitamynd eru hins vegar allar algengar i vel grónu votlendi, eins 
og t.d. mýrastör, hengistör, klófífa og tjarnastör; 

Þótt algengustu tegundirnar hafi fundist á flestum mælisniðum, og sýni þannig takmarkaða 
sérhæfingu, hafa þær nokkuð ólika útbreiðslu (10. mynd). Tegundirnar kornsúra og grasviðir 
hafa minnsta sérhæfingu því þær finnast á mælisniðum sem drcifð cru um alla hnitamyndina. 
Grávíðir og túnvingull em einnig mjög algengar en liafa samt nokkuð ólika útbreiðslu. Gráviðir 
hefur cinlaim mikið vægi til vinstri á hnitamynd meðan túnvingull er hægrisinnaður að þessu leyti. 
Beiticski hcfúr mikla dreifingu eftir 1. ás en skekkta miðað við 2. ás. Axhæra, geldingahnappur og 
lambagras hafa allar meginútbreiðslu á mælisniðum sem eru hægra megin á hnitamynd. 

A hnitamynd sést að mælisniðin drcifast á nokkurn veginn tígullaga flöt sem þó er nokkuð 
skekktur (8. mynd). Flestar þær tcgundir sem hafa mikið vægi á mælisniðum við hægri og 
neðri hlið tígulsins eru þurrlendistegundir, svo sem blásveifgras, bióðberg, holtasóley, 
hvitmaðra, móasef og þursaskegg (11. mynd). Svipaða útbreiðslu hafa einnig holurt, 
dvergstör, Ijósberi, sauðamergur, tungljurt og fjallakobbi. Við gagnstæða hlið tigulsins eru 
hins vegar tegundir sem allar einkenna blautt land, svo sem hálmgresi, hengistör, 
hrafnaklukka, klófifa, naflagras og rauðstör (12. mynd). Aðrar tegundir með svipaða 
útbreiðslu eru t.d. flagasef, hrossanál, rjúpustör, hrafnastör og blómsef. 

Niðurstöður hnitunar draga því fram tvö meginmynstur í gróðrinum. Annars vegar er um að 
ræða breytileika sem tengist mismunandi raka og hins vegar breytileika scm kemur fram i 
mismunandi gróðurþekju (8. mynd). 
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10. mynd. Bólurit algengra tegunda. Tengsl hnitunar og einkunna algengra tegunda á 
rannsóknarsvœðunum. Nánari skýringar eru í texta. 
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11. mynd. Bólurit nokkurra þurrlendistegunda. Tengsl hnitunar og einkunna algengustu 
þurrlendistegunda á rannsóknarsvœðunum. Nánari skýringar eru í texta. 
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12. mynd. Bólurit nokkurra rakakærra tegunda. Tengsl hnitunar og einkunna nokkurra 
rakakærra tegunda á rannsólmarsvæðunum. Nánari skýringar eru í texta. 
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8.2.2 TWINSPAN-flokkar og ríkjandi tegundir 
Floklcun gróðurgagna með forritinu TWINSPAN leiddi til svipaðrar niðurstöðu og hnitunin. Á 
fyrsta þrepi floldcunarinnar skiptust gróðurmælisniðin 112 í tvær megingerðir (13. mynd). 
Einlcennandi fyrir fyrri gerðina (53 mælisnið) voru tegundirnar melablóm og vetrarblóm. 
Mælisniðin í þessum hluta eru öll á bersvæðum eða lítt grónu landi, svo sem melum, skriðum, 
áreyrum, hraunum, í hélumosalandi og holtasóleyjarmólendi. Seinni megingerðina (59 
mælisnið) einlcenna tegundirnar hálmgresi, klóelfting og stinnastör. Er þar um að ræða 
allbreytilegt en mun betur gróið land, allt frá tiltölulega þurru mólendi yfir í mjög blautt land. 
Á öðru skiptiþrepi fengust fjórir hópar og á því þriðja átta. Hóparnir átta á þriðja þrepi verða 
hér eftir kallaðir floldcar. Við frekari skiptingu fengust síðan alls 15 hópar sem til aðgreiningar 
verða nefndir undirflokkar. 
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13. mynd. TWINSPAN-ýlokkun mœlisniða. Sýnd eru jýrstu jjögur sldptiþrepin sem forritið 
gefur ásamt einkennistegundum skiptinganna. Flokkar eru merktir með rómverskum tölum. 
Tölur sýna jjölda mœlisniða í flokki eða undirflokld. Mœlisnið af Brúardölum og Vestur-
örœfum eru merkt með K en af Hofsafrétt með H. 

Öll mælisnið í I. floklci (5 mælisnið) eru mjög lítið gróin. Að meginhluta eru þetta blautar 
áreyrar og rakir melar en að auki eitt mælisnið á lítt grónu hrauni. Helstu rilcjandi tegundir eru 
lambagras, grasvíðir, geldingahnappur, túnvingull og fjallasveifgras (7. tafla). 
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7. tafla. Ríkjandi háplöntutegundir í helstu TWINSPAN-flokld. Tölur sýna meðaleinkunnir 
tegunda á mcelisniðum. Nánari skýringar eru í texta. 

I Ila Ilb III IVa IVb 
4,2 Lambagras 6,9 Lambagras 8,3 Lambagras 8,3 Kornsúra 12,8 Grasvíðir 9,2 Kornsúra 
3,7 Grasvíðir 5,8 Túnvingull 8,2 Grasvíðir 7,3 Grasvíðir 9,8 Kornsúra 7,9 Holtasóley 
3,5 Geldingahn. 5,2 Blóðber 7,3 Túnvingull 6,7 Grávíðir 8,0 Lambagras 7,9 Túnvingull 
2,8 Túnvingull 4,7 Melablóm 4,9 Axhær 6,2 Skriðlíngresi 6,7 Túnvingull 7,5 Grasvíðir 
2,8 Fjallasveifgr. 4,1 Blásveifgras 4,4 Kornsúra 6,0 Snækrækill 4,5 Geldingahn. 7,0 Lambagras 
2,8 Skriðlíngresi 3,0 Axhær 4,0 Blásveifgras 3,3 Vetrarblóm 4,3 Axhær 5,1 Grávíðir 
2,6 Naflagras 3,0 Beitieski 3,6 Melablóm 3,0 Naflagras 3,7 Fjallasveifgras 5,1 Krækilyng 

V Vla Vlb VII VIII 
7,6 Grávíðir 9,8 Krækilyng 9,4 Kornsúra 10,0 Kornsúra 7,1 Hálmgresi 
7,5 Grasvíðir 8,9 Kornsúra 9,1 Krækilyng 9,1 Stinnastör 7,0 Klófífa 
6,7 Kornsúra 8,0 Klóelfting 7,6 Grasvíðir 8,8 Grávíðir 6,7 Grávíðir 
5,7 Hálmgresi 7,7 Túnvingull 7,4 Klóelfting 6,6 Beitieski 6,6 Hengistör 
4,7 Túnvingull 6,2 Holtasóley 7,0 Grávíðir 5,9 Grasvíðir 6,3 Kornsúra 
4,7 Klóelfting 5,2 Lambagras 6,0 Stinnastör 5,4 Klóelfting 6,0 Stinnastör 
3,6 Lambagras 4,8 Þursaskegg 5,9 Túnvingull 4,8 Hálmgresi 4,9 Grasvíðir 

í II. flokki (32 mælisnið), sem er stærsti flokkurinn, eru nánast eingöngu mælisnið af misvel 
grónum en frekar þurrum melum. í báðum undirfloldcunum Ila og Ilb er lambagras sú tegund 
sem fær hæstu einkunn en auk þess eru túnvingull, melablóm og axhæra með háar einlcunnir. 
Það sem skilur að undirfloklcana tvo, hvað varðar ríkjandi tegundir, er að mun meira er af 
blóðbergi í Ila en í Ilb en þessu er öfugt farið með grasvíði og kornsúru. 

í III. flokki eru aðeins 3 mælisnið, öll á tiltölulega rökum en nokkuð vel grónum áreyrum. Af 
ríkjandi tegundum í þessum flokld slculu hér nefndar kornsúra, grasvíðir, grávíðir, 
skriðlíngresi og snækrækill. 

í IV. flokki (13 mælisnið) eru annars vegar mælisnið með mildu af hélumosa (IVa) og hins 
vegar þurrt holtasóleyjarmólendi (IVb). í báðrnn undirflokkmn eru kornsúra, grasvíðir, 
lambagras og túnvingull ríkjandi. Munur þessara undirfloldca lcemur helst fram í því að í fyrri 
floklcnum eru tegundirnar geldingahnappur, axhæra og flallasveifgras meðal ríkjandi tegunda 
en þær eru einnig algengar á melum. í undirflokknum IVb eru mólendistegundirnar 
holtasóley, grávíðir og krækilyng í hópi ríkjandi tegunda. 

Öll mælisnið í V. flolcki (9 snið) eru á deiglendi eða allblautu landi. Ríkjandi tegundir eru grávíðir 
og grasvíðir en einnig má nefna kornsúru, hálmgresi og túnvingul. Undirflokkarnir tveir eru 
fremur ólíkir. Annars vegar er um að ræða talsvert grónar en blautar sandflesjur (Va), svokallaðar 
gljár, en hins vegar hálfgróið og rofið víðiland með grávíði, grasvíði og hálmgresi (Vb). 

VI. flokkur (30 mælisnið), sem er annar stærsti flokkurinn, samanstendur af margs konar mólendi. 
Yfírborð er að mestu gróið en raki í jarðvegi er breytilegur, þurr til deigur. Ríkjandi tegundir í báðum 
undirflokkum eru krækilyng, komsúra, ldóelfting og túnvingull. Munur á imdirflokkunum kemur 
m.a. fram í því að holtasóley er ríkjandi í VI. undirflokki a en grasvíðir og stinnastör í VI. undirflokki 
b. Annar mikilvægur munur á þessum undirflolckum er að mælisnið í þeim fyrri era nánast öll í 
mólendi sem skorið er sundur af misdjúpum rásum eða giljum sem ekki er raunin með VI. undirflokk 
b. Þetta land verður hér kallað giljamólendi en VI. undirflokkur a verður kallaður heiðamólendi. 
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í VII. flokld (9 mælisnið) eru deigar til allblautar mýrar. Land er nokkuð breytilegt. Yfirborð 
er yfirleitt vel gróið og oft noltkuð þýft. í lægðum eru sums staðar tjarnir með tjarnastör eða 
blautir blettir með flóagróðri. Ásýnd landsins ber þó mest svip af mýri. Ríkjandi tegundir eru 
kornsúra, stinnastör, grávíðir, beitieski og grasvíðir. Aðrar tegundir með mikið vægi í gróðri 
eru klóelfting og hálmgresi. 

VIII. floldcur (II mælisnið) hefur að geyma blautasta landið sem kannað var. Það er algróið 
en noldcuð breytilegt þar sem skiptast á þýfðir rimar, blautir flálcar og misstórar, fremur 
gróðurlitlar tjarnir. Ríkjandi tegundir eru hálmgresi, klófífa, gráviðir, hengistör og kornsúra. 
Aðrar tegundir með mikið vægi eru stinnastör og grasvíðir. 

Þótt rannsóknarsvæðin tvö séu mjög misvel gróin er eldd stórkostlegur munur á gróðri þeirra 
þegar miðað er við einstaka gróðurflokka. Munur á milli svæða kom t.d. ekki fram fyrr en á 
þriðja skiptiþrepi (14. mynd). I. floldcur (rakar, lítt grónar áreyrar) og III. flolckur (allvel 
grónar áreyrar) samanstanda nánast eingöngu af mælisniðum af Hofsafrétt en í VII. flokki 
(mýrar) eru flest mælisnið af Vesturöræfum. Við flokkun í undirfloklca varð munur á svæðum 
hins vegar mun ljósari, einlcum vora það undirflokkarnir Vla og Vllb sem slcára sig úr að því 
leyti að flest mælisnið þeirra era af Vesturöræfum. 

8.2.3 Einkenni einstakra flokka 
Landhœð. Rannsóknarsvæðin tvö liggja mishátt yfir sjó. Á Brúardölum og Vesturöræfum var 
lægsta mælisnið í 515 m hæð en það hæsta í 772 m. Á Hofsafrétt voru samsvarandi tölur 700 
m og 878 m. 

Mikill munur var á floldcum hvað landhæð varðar (14. mynd). Hæst lágu mælisnið í I. floklci 
(752 m) og III. flokki (775 m) en lægst í VI. flokki (658 m) og VII. flokki (662 m). Mikill 
munur var á landhæð para sumra undirfloklca. Mælisnið í IV. undirfloklci a (770 m) lágu t.d. 
mun hærra en mælisnið í IV. undirflolcki b (639 m) og mælisnið í VI. undirfloldci a (606 m) 
lágu að meðaltali lægra yfir sjó en mælisnið í VI. undirflolcki b (680 m). 

Halli lands. Gott samhengi var á milli meðalhalla á mælisniðum sem mældur var i reitum og 
halla sem reiknaður var út frá hæðarlínum á lcorti en fylgnistuðull þessara breyta var 0,90 
(r2=0,80). 

Mestur halli á mælisniðum, reilcnaður út frá hæðarlínum, var í II. (4,8°), IV. (8,1°) og VI. 
flolcki (4,2°) en minnstur á mælisniðum í III. (0,4°), V. (0,8°) og VIII. flolcki (0,8°) (15. 
mynd). Ekki var marktækur munur á halla í pöram undirfloldca nema í mólendi. í giljamólendi 
(Vla) var halli að meðaltali 9,3° en aðeins 2,0° í heiðamólendi (Vlb). 

Munur á pörum undirflokka var skýrari þegar miðað var við halla mældan í reitum en þar sem 
hann var reiknaður út frá hæðarlínum (15. og 16. mynd). Athuga ber að mælingar sem gerðar 
eru á halla í reitum era nálcvæmari hvað varðar smærri drætti í landslagi en þegar um 
reilcnaðan halla út frá hæðarlínum er að ræða. Eins og í mólendinu lcom fram marktækur 
munur á undirflokkunum Ia og Ib sem eru lítt grónar, blautar áreyrar og ralcir melar en einnig 
á undirfloklcum melanna, þ.e. Ila og Ilb. 

Flokkun yfirborðs (topografi). Yfirborðsflokkun sýndi að land er jafnlendast á áreyram og 
rökum melum (I. og III. flokkur) en ójafnast á þurram melum (II. flokkur), í hélumosalandi og 
holtasóleyjarmólendi (IV. floldcur), í mýrum (VI. floldcur) og flóum (VIII. floldcur). Ástæða 

5 9 



NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 2000 Náltúruvcrndargildi á vírkjunar&væðurn norðan jökla 

þess að land er ójafnt í mýrum og flóum er sennilega sú að í þessum floldcum eru allmörg 
mælisnið úr rústamýrum sem eru með sérlega ójöfnu yfirborði (17. mynd). 

Grýtni. Þekja steina og grjóts (>25 cm2) var mjög breytileg milli floklca (18. mynd). Innan sumra 
þeirra var einnig mildll breytileiki, einlcum í I. og V. flokki. Að meðaltali var þelcja steina mest á 
lítt grónum, blautum áreyrum og rökum melum (I. flokkur) (10,6 %) og á þurrum melum (II. 
floldcur) (10,6%) en minnst í mýrum (VII. floldcur) (<0,1%) og ílóum (Vfll. floldcur) (0,1%). 
Munur á pörum undirfloldca var yfirleitt lítill, aðeins var marlctækur munur á undirfloldcunum Ia og 
Ib. 

Grýtni umhverfis reiti gaf svipaða niðurstöðu og þekja steina. Mest grýtni var í I. og II. flokki, 
þ.e. lítt grónum áreyrum og rökum melum, en minnst í vel grónu votlendi, mýrum (VII. 
floldcur) og flóum (VIII. floldcur). 

Jarðvegur. Jarðvegsgerð var mjög mismunandi eftir floldcum (19. mynd). 11. flolcki var mest 
um melajörð (40%) og eyrarjörð (40%) en nokkuð um klapparjörð (20%) enda er hér um að 
ræða lítt gróið land, blautar áreyrar, raka mela og hraun. í II. flokki, þ.e. á þurrum melum, var 
milcill meirihluti reita melajörð (93%) en örlítið af klapparjörð og sandjörð. Allir reitir á 
mælisniðum í III. floldci tilheyrðu eyrarjörð (100%) enda öll mælisniðin á tiltölulega vel 
grónum áreyrum. í IV. flolcki, sem er hélumosaland og holtasóleyjarmólendi, flokkaðist rúmur 
helmingur reita sem áfoksjörð {51%) en tæpur helmingur var melajörð (43%>). í V. flolcki var 
jarðvegur mjög breytilegur sem er skiljanlegt í ljósi þess að þar er um að ræða annars vegar 
ralct og roflð víðiland og hins vegar gljár. Flestir reitir voru á áfoksjörð (58%), allmargir 
tilheyrðu sandjörð (26%) en afgangurinn var lífræn jörð (10%) og melajörð (6%). VI. floklcur, 
sem er margs lconar mólendi, var mjög ólíkur öðrum flolckum að því leyti að meirihluti reita 
var áfolcsjörð (88%). Lítill hluti var lífræn jörð (10%) og örlítið brot melajörð og sandjörð. í 
mýrarflokknum (VII. flokkur) var lífræn jörð langalgengust (94%) en einnig var noklcuð um 
áfoksjörð (6%>). Jarðvegur í VIII. floklci (flóar) var mjög svipaður og í þeim sjöunda. Lífræn 
jörð var ríkjandi (86%) en einnig var þar áfoksjörð (6%) og eyrarjörð (8%). 

Við skiptingu í undirflokka lcom einkum fram munur á jarðvegsgerð í I., V. og VI. floldd. 
Athuga ber að í sumum undirflokkum eru mjög fá mælisnið og því fáir reitir. Helsti munur á 
jarðvegi í I. undirfloldd a (2 mælisnið) og b (3 mælisnið) er sá að í Ib var klapparjörð algeng 
en kom eldci fyrir í Ia. Munur á jarðvegsgerð í V. undirflolcki a (2 mælisnið) og b stafar 
einlcum af því að í Va er sandjörð sem nánast ekki finnst í Vb. Munur á VI. undirflokki a og b 
felst í því að í Vlb er noldcuð af lífrænni jörð sem eldci var í Vla. 

Jarðvegsdýpt. Jarðvegsdýpt var mjög misjöfn eftir flokkum (20. mynd). Mest var dýptin í III. 
flokki, sem eru vel grónar áreyrar, VII. flolcki (mýrar) og VIII. flokki (flóar) en þar var 
jarðvegsþykkt meiri en 110 cm í yflr 80% reita. Jarðvegur var þynnstur í II. flokki (þurrir 
melar) og IV. floklci (hélumosaland og holtasóleyjarmólendi). Þar var hann þynnri en 60 cm í 
yfir 65% reita. 

Við skiptingu í undirfloklca kom einlcum fram munur á jarðvegsdýpt í I., IV. og V. flokki. 
Helsti munur á I. undirflokki a (tvö mælisnið) og b (þrjú mælisnið) er að jarðvegsdýpt er mun 
meiri í þeim fyrri. Jarðvegsdýpt í IV. undirflokki a er talsvert minni en í IVb og dýpt í V. 
undirflokki a (tvö mælisnið) er mun meiri en í Vb. 
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Raki. Raki í jarðvegi var mjög misjafn eftir flokkum (21. mynd). Þurrastur var jarðvegur í II. 
floldci (melum) og IV. flokki (hélumosaland og holtasóleyjarmólendi) en í báðum þessum 
flokkum var þurrlendisjarðvegur í yfir 97% reita. Litlu ralcari var jarðvegur í VI. flokki sem er 
margs lconar mólendi. Þar var þurrlendisjarðvegur í 79% reita og deiglendi í 17% en 
afgangurinn var mýri eða flói. Næst í röðinni hvað varðar ralca voru mælisnið í I. og III. flokki 
sem eru misvel grónar áreyrar. Samlcvæmt flokkuninni var jarðvegur þar annað hvort deigur 
eða þurr. Noldcru blautara var land í V. floldci sem er ralct víðiland og gljár. Rúm 30% reita 
voru á þurrlendi, 17% á deiglendi og um 14% floklcuðust sem mýri. Blautasta landið var í VII. 
og VIII. floldci en á þessum floldcum er samt noldcur munur. í fyrri flolcknum er raki jafnari en 
meirihluti reita floldcaðist þar sem mýri (57%) eða deiglendi (33%). í VIII. flokki var ralci 
breytilegri þótt land væri þar yfirleitt blautara. Um helmingur reita floklcaðist sem mýri og 18-
19%) annað hvort sem flói eða deiglendi en um 14% sem þurrlendi. 

Við slciptingu í undirfloklca kom fram noldcur munur á einstölcum pörum. Þar sem fáir reitir 
liggja að bald sumra undirfloldca verður að túllca þennan mun af varúð. I undirfloklcum 
mólendis (VI) er þó greinilegur munur þar sem giljamólendi (Vla) er mun þurrara en 
heiðamólendi (Vlb). 

Hæð gróðurs. Mikill munur var á hæð gróðurs eftir flokkum (22. mynd). Lágvaxnastur var gróður í 
I.-IV. flolcki (5 cm), þ.e. á áreyrum, melum, hélumosalandi og holtasóleyjarmólendi. Gróðurhæð 
var mest þar sem land var bæði vel gróið og blautt, þ.e. í VII. flokki (mýrar) (10,6 cm) og VIII. 
flokki (flóar) (10,7 cm). Lítill munur var á hæð gróðurs í samstæðum pörum undirflokka. 

Fjöldi háplöntutegunda. Fjöldi háplöntutegunda á mælisniðum (200X2 m) í hinum ýmsu 
floldcum var breytilegur (23, mynd). Að meðaltali var fjölbreytnin mest í IV. flokki (37,5 
teg./mælisnið), sem er hélumosaland og holtasóleyjarmólendi, og í VI. floldci, þ.e. mólendi, 
(38,3 teg./mælisnið). Fæstar tegundir vora í I. (20,4 teg./mælisnið) og II. flokki (24,8 
teg./mælisnið), þ.e. á lítt grónum áreyram og á melum. Eldci var milcill munur á tegundafjölda 
i samstæðum pöram undirfloklca nema í Va (17,5 teg./mælisnið) og Vb (36,0 teg./mælisnið) 
og Vla (43,9 teg./mælisnið) og Vlb (35,9 teg./mælisnið). 

Giljamólendi (VI. undirflokkur a) var tegundarílcast allra undirflokka. í giljamólendinu eru 
tegundir sem era algengar í venjulegu mólendi auk ýmissa snjódælda- og raldendistegunda. 
Má þar t.d. nefna fjallafoxgras, blágresi, brennisóley, steindeplu, ilmreyr og stjörnusteinbrjót. 
Allar þessar tegundir eru bundar við gil, læki og slcorninga sem bjóða upp á allt önnur vaxtar-
slcilyrði en þau sem ráða í venjulegu mólendi. 

Fjöldi tegunda í reitum. Meðalfjöldi háplöntutegunda í reit á hverju mælisniði sýnir 
tegundafjölbreytni á mjög litlum blettum en hver reitur var aðeins 0,33 m2. Að meðaltali vora 
flestar tegundir í IV. flokki (12,2 teg./reit), þ.e. í holtasóleyjar/hélumosagróðri, og í VI. flolcki 
(12,6 teg./reit) en hann samanstendur af margs lconar mólendi. Fæstar tegundir vora i I. floklci 
(3,5 teg./reit), þ.e. á lítt grónum, blautum áreyram og rökum melum. 

Við slciptingu í undirfloklca kom fram marktælcur munur á tegundafjölda í fjóram flokkanna 
(24. mynd). Tegundafjöldi á melum var t.d. meiri i II. undirflokki b (8,1 teg./reit) en í Ila (5,9 
teg./reit) og í holtasóleyjarmólendi (IV. undirfloldcur b) vora einnig fleiri tegundir (13,3 
teg./reit) en í hélumosagróðri (IV. undirflokkur a) (10,9 teg./reit). í undirflolckunum Va og Vb 
lcom einnig fram munur og sömuleiðis í Vlla og Vllb. 
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Gróðurþekja. Heildarþekja var afar misjöfn eftir flokkum (25. mynd). Að meðaltali var þekja 
minnst í I. og II. flokki eða 6% og 8%, þ.e. á blautum áreyram og melum. í III., IV. og V. 
flokki var þekjan um 60% en mest í VI.-VIII. flokki eða að meðaltali 90%-98%. Samanburður 
á samstæðum reitapörum sýndi ekki marktækan mun á þekju nema í undirflokkunum Va 
(23%) og Vb (69%) og í Vlla (95%) og Vllb (100%). 

Þekja háplantna. Þekja háplantna var breytileg eftir flokkum (26. mynd). Hún var lítil í fyrstu 
þremur floklcunum (I-III) eða 2-4%, um 20% í IV. og V. floklci og um 45% í VI. og VIII. 
flokki. Hæst reyndist hún í VII. floklci eða 57%. Samanburður á samstæðum reitapörum leiddi 
í ljós að háplöntuþekja var marlctælct minni í IV. undirfloklci a, þ.e. hélumosagróðri, en í IV. 
undirfloklci b, sem er holtasóleyjarmólendi. Einnig lcom fram að í giljamólendi (Vla) var 
háplöntuþekja marlctælct meiri en í heiðamólendi (Vlb). 

MosaþeJga. Mosaþelcja var mjög breytileg eftir flolckum (27. mynd) og var meiri munur milli 
floldca en hjá háplöntum. Mosaþekja var minnst í I. og II. flokki, þ.e. á lítt grónum áreyrum og 
melum, en í þessum flokkum náðu mosar eklci einu sinni að þelcja 1% af yfírborði að meðaltali. 
Mosaþekjan var hins vegar langmest á votlendissvæðum, þ.e. í VII. og VIII. flolcki eða um 70% 
að meðaltali. Ekld var marktælcur munur á pörum undirflokka nema í Vlla og Vllb. 

Fléttuþekja. Þelcja fléttna var alls staðar lítil þótt verulegur munur væri á einstökum floklcum 
(28. mynd). Mest var fléttuþekjan í VI. flolcki (4%), þ.e. í mólendi. Hún var hins vegar mun 
minni á bersvæðum svo sem í I., II. og III. floldci og sömuleiðis í V. flokki sem er rakt 
víðiland og gljár. Fléttuþelcja var einnig lítil í blautasta landinu (VIII. floklcur). 

Þekja lágplöntuskánar. Lágplöntuslcán, sem að meginhluta er hélumosi, var víða milcil (29. 
mynd). Miðað við heildarþekju var þekja lágplöntuslcánar veruleg á bersvæðum, þ.e. á 
áreyrum (I. og III. flokkur) og á melum (II. flokkur). Að meðaltali var þelcja lágplöntuskánar 
þó mest í IV. flokki, sem er hélumosa/holtasóleyjargróður, eða um 35%. Þelcja 
lágplöntuskánar var einnig veruleg í V. floklci sem er rakt víðiland og gljár og í VI. flokki sem 
er mólendi. 

Allnoklcur munur var á þelcju lágplöntuskánar í samstæðum reitapörum. Á melum (II. flolckur) 
var lágplöntuskán t.d. marktækt meiri í II. undirflolcki b (5,6%) en í Ila (1,1%). Lágplöntuslcán 
var einnig mun hærri í V. undirflokld a (rakt víðiland) en í Vb (gljár). Marlctælcur munur lcom 
einnig fram á undirfloldcum mýrlendis, þ.e. Vlla og Vllb. 

Þekja annarra tegunda og tegundahópa. Þelcja annarra tegunda og hópa tegunda var yfirleitt lítil. 
Undantekning frá þessu voru svarðmosar (Sphagnum) sem voru bundnir við vel gróið en rakt eða 
blautt land (30. mynd). Þekja svarðmosa var að meðaltali 6-7% í votlendisfloldcunum VII og VIII. 

Þelcja mosategundanna hraungambra (Racomitrium lanuginosum) og melagambra (R. 
ericoides) var mest í mólendi (VI. flokki) eða 3% og 5%. Annars staðar var hraungambri með 
afar litla þelcju. Melagambrinn var bæði algengari og yfirleitt með meiri þelcju. 

Þekja hreindýrakróka (Cladina arbuscula) og fléttutegunda af ættkvíslinni Peltigera var 
óveruleg, eða undir 0,2% í öllum floldcum. Þekja fléttna af ættlcvíslinni Stereocaulon var 
noldcru meiri en náði þó mest 0,7% að meðaltali í flokki IV. 

Þekja íjallagrasa (Cetraria islandica), kræðufléttna (C. muricata, C. aculeata) og mundagrasa 
(C. delisei) sem metin var sem heild var sömuleiðis lítil. Þelcja þessara fléttna var langsamlega 
mest í mólendi (VI. floklci) en þar var meðalþelcja þeirra 3%>. 
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14. mynd. Samband hnitunar og hœðar mœlisniða yfir sjó. Sýnd er meðalhœð hvers 
mœlisniðs. TWINSPAN-flokkarnir 1- VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hœgri 
sýna meðalhœð íflokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan sviga er 
sýnd niðurstaðafervikagreiningar milliflokka og undirflokka. Niðurstaðafervikagreiningar 
á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: ***=P<0,001; 
**=P<0,01; EM=ekki marktœkur munur. 

15. mynd. Samband hnitunar og halla mœlisniða. Sýndur er meðalhalli hvers mœlisniðs. 
TWINSPAN-flokkarnir I- VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hægri sýna 
meðalhæð í flokkum og undirfíokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan sviga er 
sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli flokka og undirflokka. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: 
***=P<0,001; **=P<0,01; EM=ekki marktækur munur. 
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16 mynd. Samband hnitunar og halla lands í reitum. Sýndur er meðalhalh reita a 
mœlisniðum TWINSPÁN-flokkarnir I-VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplanttn til hœgn 
syna meðalhalla iflokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik táJma staðalskekkju. Innan sviga 
er sýnd niðurstaða ferviJmgreiningar miJU flokka og undirflokka. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: 
***=p<0,001; **=P<0,01; EM=ekki marktœJcur munur. 
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17 mynd Tíðnidreifing yflrborðsgerða. Tiðnidreifmg mismunandi yfirborðsgerða í 
TWINSPAN-flokkum (ofan striks) og undirflokkum (neðan striks). TöJur innan sviga syna 
jjöJda reita. 
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18. mynd. Samband hnitunar og þekju steina og grjóts. Samband þekju steina og grjóts 
(>25 cm2) og hnitunar. Sýnd er meðalþekja á hverju mœlisniði. TWINSPAN-floklcarnir I-
VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hœgri sýna meðalþekju í flokkum og 
undirflokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan sviga er sýnd niðurstaða 
fervikagreiningar milli flokka og undirflokka. Niðurstaða fervikagreiningar á pörum 
undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: ***=P<0,001; *=P<0,05; 
EM=ek1d marktækur munur. 
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19. mynd. Tíðnidreifing jarðvegsgerða. Tíðnidreifing jarðvegsgerða í TWINSPAN-flokkum 
(ofan striks) og undirflokkum (neðan strilcs). Tölur innan sviga sýna jjölda reita. 
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20. mynd. Tíðnidreifing jarðvegsdýptar. Tíðnidreifing jarðvegsdýptar i TWINSPAN-flokkum 
(ofan striks) og undirflokkum (neðan striks). Tölur innan sviga sýnafjölda reita. 
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21. mynd. Tíðnidreifing rakaflokka. Tiðnidreifing mismunandi rakaflokka í TWINSPAN-
flokkum (ofan striks) og undirjlokkum (neðan striks). Tölur innan sviga sýna jjölda reita. 
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22. mynd. Samband hnitunar og hæðar gróðurs. Sýnd er meðalhœð gróðurs á hverju 
mœlisniði. TWINSPAN-flokkarnir I- VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hœgri 
sýna meðalhœð íflokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan sviga 
er sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli flokka og undirflokka. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktækur munur: 
***=P<0,001; EM=ekki marktœkur munur. 

23. mynd. Samband hnitunar ogfjölda háplöntutegunda á sniðum. Sýndur er meðaljjöldi á 
mælisniðum. TWINSPAN-flokkarnir I-VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hægri 
sýna meðalhalla íflokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan sviga 
er sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli flokka og undirflokka. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktækur munur: 
***=P<0,001; *=P<0,05; EM=ekki marktækur munur. 
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24. mynd. Samband hnitunar og jjölda háplöntutegunda í reitum. Sýndur er meðaljjöldi í 
reitum jýrir hvert mælisnið. TWINSPAN-flokkarnir I- VIII eru afmarkaðir með línum. 
Stöplaritin til hœgri sýna meðalhalla í flokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik tákna 
staðalskekkju. Innan sviga er sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli floklca og 
undirflokka. Niðurstaða fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra 
stöplariti. Marktækur munur: ***=P<0,001; **=P<0,01; *=P<0,05; EM=ekki 
marktœkur munur. 

25. mynd. Samband hnitunar og heildarþekju á sniðum. Sýnd er meðalþekja á hverju 
mælisniði. TWINSPAN-flokkarnir 1- VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hœgri 
sýna meðalþekju íflokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan sviga 
er sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli flokka og undirjlokka. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: 
***=P<0,001; *=P<0,05; EM=ekki marktœkur munur. 
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26. mynd. Samband hnitunar og háplöntuþekju á sniðum. Sýnd er meðalþekja á hverju 
mœlisniði. TWINSPAN-flokkarnir I- VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hœgri 
sýna meðalþekju íflokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan sviga 
er sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli flokka og undirflokka. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirjlokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: 
***=p<0,001; **=P<0,01; *=P<0,05; EM=ekki marktœkur munur. 

27. mynd. Samband hnitunar og mosaþekju á sniðum. Sýnd er meðalþekja á hverju 
mœlisniði. TWINSPAN-flokkarnir I- VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hœgri 
sýna meðalþekju íflokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan sviga 
er sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli flokka og undirflokka. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: 
***=P<0,001; EM=ekki marktækur munur. 
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28. mynd. Samband hnitunar og fléttuþekju á sniðum. Sýnd er meðalþekja á hverju 
mœlisniði. TWINSPAN-flokkarnir I- VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hœgri 
sýna meðalþekju í flokkum og undirflokkum. Lóðrétt strík tákna staðalskekkju. Innan 
sviga er sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli flokka og undirflokka. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: 
***=p<0,001; **=P<0,01; EM=ekki marktœkur munur. 

29. mynd. Samband hnitunar og lágplöntuskánar á sniðum. Sýnd er meðalþekja á hverju 
mælisniði. TWINSPAN-flokkarnir I- VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hœgri 
sýna meðalþekju íflokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan sviga 
er sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli flokka og undirflokka. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: 
***=P<0,001; *=P<0,05; EM=ekki marktœkur munur. 
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30. mynd. Samband hnitunar ogþekju svarðmosa á sniðum. Sýnd er meðalþekja á hverju 
mœlisniði. TWINSPAN-flokkarnir I- VIII eru afmarkaðir með línum. Stöplaritin til hœgri 
sýna meðalþekju í flokkum og undirflokkum. Lóðrétt strik tákna staðalskekkju. Innan 
sviga er sýnd niðurstaða fervikagreiningar milli flokka og undirfloklia. Niðurstaða 
fervikagreiningar á pörum undirflokka er sýnd undir neðra stöplariti. Marktœkur munur: 
***=P<0,()01; EM=ekld marktœkur munur. 

Önnur einkenni flokka 
Hér á eftir er gerð stutt grein fyrir helstu niðurstöðum sem fengust með lýsingu lands og 
skráningu stalca í næsta nágrenni hverrar mælistöðvar. Til þess að forðast endurtekningu er í 
lýsingum aðeins lauslega fjallað um þá þætti sem mældir voru á mælisniðum, svo sem 
gróðurþekju, hæð gróðurs o.fl. en um þá heíur verið fjallað áður. 

I. flokkur (áreyrar og rakir melar) 
Lýsing. Land er yfirleitt flatt og stendur stendur lægra en umhverfið, t.d. nálægt ám eða 
grunnum vötnum. Flest mælisniðin i þessum floldd eru á áreyrum sem vatn flæðir yfir og er 
umhverfið þvi allt mjög óstöðugt. Annars staðar eru melar sem eru stöðugri hvað flóð varðar 
en í þeim er mikil frostlyfting. Grýtni og grófleiki jarðvegs er fjölbreyttur og sama er að segja 
um jarðvegsdýpt. Sums staðar er mikil svörfun vegna foks og merki eru um sandflutninga. 
Gróður er strjáll og plöntur yfirleitt lágvaxnar. Lítið er um skófir og mosa sem helst vaxa á 
steinum og grjóti eða í skjóli þeirra. í næsta nágrenni eru móbergshæðir, hamrar og gljúfur. 

Stök. Á eyrum standa klettar sums staðar upp úr ármölinni, vaxnir fléttum (einlcum 
hrúðurfléttum), skófum og mosiun. Þar sem land er lægst eru á stölcu stað bleytublettir, pollar 
og tjarnarstæði. Sjaldgæfar háplöntutegundir eru aðeins tvær, snænarfagras og fjallafræhyrna 
(8. tafla). 
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8. tafla. Sjaldgcefar háplöntutegundir í einstökum TWINSPAN-flokkum á rannsóknar-
svœðunum. Tegundir sjaldgæfar á landsvisu eru feitletraðar, hinar eru sjaldgœfar á 
héraðsvísu. 

I Ila Ilb III IVa rvb 
Fjallafræhyrna Finnungsstör Burnirót Fjallafræhyrna Burnirót Engar 
Snænarfagras Grávorblóm Fjallalójurt Snækobbi Fjallafræhyrna 

Melgresi Héluvorblóm 
Sortulyng Snækobbi 
TýtuKngres 

V Yla Vlb v n v m 
Engar Blágresi Burnirót Burnirót Broddastör 

Bugðupuntur Mýrelfting Engjarós Fjallafræhyrna 
Gullmura Týtulíngres Fergin Lækjagrýta 
Gulmaðra Vallelfting Gullmura Dökkhæra 
Hálíngresi Vallhæra Hárleggjastör Trefjasóley 
Ilmreyr Sérbýlisstör Engjarós 
Ljósadúnurt Vallhæra Skollafingur 
Lækjagrýta Vallelfting 
Maríustakkur Vatnsnarfagras 
Snarrótarpuntur 
Steindepla 
Vallelfting 
Vallhæra 
Vegarfi 

II. undirflokkur a (óstöðugir melar) 
Lýsing. Landslag einlcennist af stórum samfelldum víðáttum með lágum melaöldum, ásum og 
stöku hæðum. Landgerð er melur en einnig eru í þessum flokki skriður og hraun. Hér og þar 
eru móbergsklappir eða móbergshnullungar. Sandur hefur sums staðar safnast saman og 
skriður eru hér og þar. Grjót er víðast sorfið af sandi og skafrenningi. Ummerlci sandrennings 
eru víða augljós, litlir sandslcaflar við steina og í gróðri. 

Gróður er strjáll og smávaxinn. Hrúðurfléttur og mosar eru víða áberandi á steinum og grjóti 
sem standa upp úr melunum. 

Stök. Misstór stöðuvötn í lægðum, sum með grónum kraga við íjömborð en önnur ógróin. 
Viða standa klettar upp úr landinu. Á Kárahnjúkasvæðinu eru sums staðar ljósar vikurrásir, 
sem eru leifar af öskufallinu frá Öskju árið 1875, oft grónari en melarnir umhverfis. Á 
melunum eru víða lælcjardrög og þurrir farvegir. Sjaldgæfar háplöntutegundir voru fimm 
talsins og er finnungsstör sú eina þeirra sem er sjaldgæf á landsvisu (8. tafla). 

II. undirflokkur b (stöðugir melar) 
Lýsing. Víðlend melasvæði sem einkennast af lágum öldum, ásum og lægri fjöllum sem 
skerast af lægðum og drögum. Melarnir eru fjölbreyttir hvað varðar kornastærð, grýtni og 
jarðvegsdýpt. Viða setja móberg, klappir, mylsna og hnullungar svip á melana. Vikur frá 
Öskjugosinu 1875 er sums staðar áberandi í lægðum og lækjardrögum. 

Gróður er strjáll og alls staðar er grjótið áberandi. Skófir, hrúðurfléttur og mosar ná víða að 
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þelcja stærri steina og grjót. Mosar eru áberandi hlémegin við grjót og mishæðir. Þar sem er 
ralcara eða snjór liggur lengur á vorin eru skákir eða flilorur með lágplöntuslcán, einkum 
hélumosa en einnig þörungum og fléttum. 

Stök. Drangar og klettar með skófum eru víða áberandi. Sums staðar er stuðlaberg. I lægðum 
eru á nokkrum stöðum stöðuvötn af ýmsum stærðum, sum með gróðurblettum við fjöruborð, 
en önnur gróðurlaus. Kvíslar, lækir og lindir eru allvíða. Þar sem jarðvegur er blautur er 
gróður áberandi. Má þar nefna lindagróður, tjarnarstæði, grónar lægðir, grafninga, gil og 
snjódældir. Vatnsrofnir bakkar og brúnir eru hér og þar. Sjaldgæfar háplöntutegundir eru 
burnirót og fjallalójurt og er sú síðari sjaldgæf á landsvísu. 

III. flokkur (rakar en tiltölulega vel grónar áreyrar) 
Lýsing. Landslag er fábreytt. Allstöðugar áreyrar sem eru að gróa upp. Gróðurþekja er 
mismikil, mest í gömlum vatnsfarvegum. Mosar eru áberandi, einlcum hélumosi, en fléttur 
finnast einnig. 

Stök. Sjaldgæfar háplöntutegundir voru fjallafræhyrna og snækobbi. Snækobbinn er 
sjaldgæfúr á landsvísu. Engin önnur stök voru skráð en í næsta nágrenni vistgerðarinnar eru 
melhæðir, móbergshlíðar eða hrauntungur sem gefa landinu álcveðna tilbreytingu. 

IV undirflokkur a (hélumosaland) 
Lýsing. Landslag er einsleitt og sérlcenni fá. Land þetta er oftast ofarlega í hlíðum þar sem 
snjór liggur lengi og er raki því verulegur. Yftrborð nokkuð stöðugt nema vegna jarðsils sem 
er talsvert algengt. Gróður er samfelldari en á melum. Háplöntur standa þéttar og svarðgróður 
myndar oft samfellda skán. Gróður er yfirleitt mestur í stöllum og slöldcum en berangurslegra 
er á milli. 

Stök. Einlcum eru það lclettamyndanir sem setja svip á landslagið og bollar með gróslcumildum 
gróðri sem allvíða er að finna. Sjaldgæfar tegundir háplantna á svæðunum voru fjórar að tölu 
og er snælcobbi, sú eina þeirra sem er sjaldgæf á landsvísu (8. tafla). 

IV undirflokkur b (holtasóleyjarmólendi) 
Lýsing. Einsleit svæði hvað landslag og sérlcenni varðar. Land þetta er áveðurs. Yfirborð víða 
rofið og frosttíglar algengir. Þar sem rof er mest setja moldir svip á landið. 

Stök. Gil, slcarpar snjódældir og bollar. Engar sjaldgæfar háplöntutegundir skráðar. 

Vflokkur (gljár, raktvíðiland ogjaðrar) 
Lýsing. Land á mörkum þurrlendis og votlendis. Gróðurþekjan er mismikil, algrónir flálcar, 
rofnir jaðrar, sandorpnar flesjur eða deigir móar. Staksteinar og stórgrýti vaxið fléttum og 
mosum standa víða upp úr grónu landinu og aulca gil og skorningar á fjölbreytnina. 

Stök. Stölc í þessum flokki tengjast vatni. Má þar nefna stöðuvötn, oftast gróin með bökkum, 
stórar og litlar tjarnir, læki, lcvíslar, lindir og rústir. Hólmar setja oft milcinn svip á tjamir og 
vötn. Engar sjaldgæfar háplöntutegundir skráðar. 

VI. undirflokkur a (giljamólendi) 
Lýsing. Allvíðáttumikil mólendissvæði með fjölbreyttu landslagi. Gil, grafningar og 
slcorningar eru nær hvarvetna. Oftast eru þeir grónir þó víða megi sjá moldir og rof en einnig 

7 3 



NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 2000 Náltúruvcrndargildi á vírkjunar&væðurn norðan jökla 

snjódældir og bolla með kröftugum gróðri. Frosttíglar eru viða áberandi. 

Stök. I giljum eru viða lækjarsytrar og lindir og á einum stað í Hálsi eru volgar lindir. Við 
sérstök slcilyrði eru minni blettir þar sem t.d. votlendi eða gráviðir aulca á íjölbrcytnina. 
Sjaldgæfar háplöntutegundir eru margar en engin þeirra er þó sjaldgæf á landsvísu. Flestar eru 
þær algengar á láglendi. 

VI. undirflokkur b (heiðamólendi) 
Lýsing. Víðáttumikil vel gróin mólendissvæði þar sem skiptast á ávalar öldur, hallandi land og 
flatneskja. Gróðurþekja er nær samfelld og jarðvegsþykkt veruleg. Frosttíglar eru mjög 
áberandi (ljósmynd) og sums staðar setur jarðsil svip á landið. Á eystra svæðinu setur 
geldingahnappur víða mikinn svip á þessa landgerð (25. og 26. ljósmynd). 

Stök. Melablettir, flagmóar og mýrablettir. Sums staðar er rof og sandsorfið land. Stöðuvötn, 
tjarnir og rústatjarnir, lældr og uppsprettur eru allviða. Einnig fmnast blettir með bollagróðri, 
rústir og tjarnarstæði. Mikill fjöldi landslagsgerða setur svip á landið. Má þar nefna hóla, 
grettistök, klettastrýtur og staksteina sem margir eru vaxnir fléttum. Allvíða eru gil, giljadrög 
og grafningar og einnig má fínna jarðbrýr og jarðsig. Sjaldgæfar háplöntutegundir eru 
burnirót, mýrelfting, týtulíngresi, vallelfting og vallhæra en engin þeirra telst sjaldgæf á 
landsvísu (8. tafla). 

VII. flokkur (mýri) 
Lýsing. Víðáttumikil landsvæði á flatlendi, í lægðum eða halla þar sem jarðvatn nær yfirleitt 
upp í gróðursvörð. Stærstur hluti landsins er það blautur að hann telst til mýra en inni á milli 
eru þurrari blettir með mólendi. Sums staðar hefur land risið i mýrunum og myndað rústir. 
Gróðurþekja er nær alls staðar samfelld, jarðvegsdýpt mikil og gróður kraftmikill. 

Stök. Tjarnir, gil, grafningar, lækir og uppsprettur. Sums staðar sjást ummerki eftir vatnsrof, 
þ.e. moldir og bakkar. Sjaldgæfar háplöntutegundir eru 7 en engin þeirra telst sjaldgæf á 
landsvísu. 

VIII. flokkur (flói) 
Lýsing. Víðáttumikil landsvæði á flatlendi eða í lægðum. Landið er svo blautt að það telst til 
flóa en inni á milli eru þurrari blettir með mólendi. Vötn, tjarnir, hólmar og rústir setja svip á 
flóann. Gróðurþekja er að mestu samfelld og gróska mikil. 

Stök. Melkollar, staksteinar með fléttum. Einnig lækjargil með skorningum og moldum. Á 
þessum stöðum er annars lconar gróður, einlcum snjódældagróður og bollagróður sem eylcur á 
fjölbreytileika. Sjaldgæfar tegundir háplantna í þessum flokki era 9 talsins en engin þeirra er 
sjaldgæf á landsvisu. Af þessum tegundum fundust dökkhæra og trefjasóley bæði á 
mælisniðum i rústamýram og utan þeirra en engjarós, skollafmgur, vallelfting og 
vatnsnarfagras fundust eingöngu á mælisniðum í rústamýram. 

Rústamýrar. Við úrvinnslu gróðurgagna kom í ljós að gróður í rústamýram skar sig ekki frá 
öðrum gróðurflokkum heldur er gróður þeirra blanda allmargra gróðurfélaga. Samkvæmt 
TWINSPAN-flokkuninni tilheyra rústamýrar þremur flokkum gróðurs, þ.e. VI. (mólendi), 
VII. (mýrar) og VIII. flokki (flóar) og þær era því mjög fjölbreytilegar að gróðurfari. 

Þær rústamýrar sem rannsakaðar vora eru allar á Hofsafrétt en á því svæði era rústir 
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tiltölulega algengar. Á eystra rannsóknarsvæðinu eru rústamýrar hins vegar sjaldgæfar þótt 
þar finnist einnig blettir með sifrera, t.d. í Dysjarárdal og stærri svæði í Kringilsárrana 
(vistgerðakort). Rústamýrarnar sem mældar voru á Hofsafrétt liggja allar i lægðum og eru í 
710-738 m hæð yfir sjó. Yfirborð þeirra er óslétt sem lcemur bæði fram í miklum breytileika á 
mældum landhalla við reiti (0,9°-4,9°) og tiltölulega hárri tiðni þeirra flokka sem lýsa ósléttu 
yfirborði (botn, hlíð, toppur) (15. og 17. mynd). Steinar eða grjót fannst eklci í yfirborði 
rústamýra, enda er þar þykkur lífrænn jarðvegur. Hæð gróðurs var mjög breytileg, eða að 
meðaltali frá 5 cm upp í 14 cm. 

Fjöldi háplantna í rústamýrum var afar breytilegur, eða frá 15 tegundum upp i 52 tegundir á 
mælisniði. Þetta er ekld langt frá lægstu og hæstu tölum sem mældust á öllum þeim 
mælisniðum sem rannsökuð voru (12 teg./mælisnið-56 teg./mælisnið) sem sýnir að rústamýrar 
eru afar breytilegar. Miðað við svæði með svipuðum gróðri er heildargróðurþekja rústamýra 
einnig breytileg en að meðaltali fremur lítil. Stafar það einkum af því að í þeim er talsvert um 
opin flög og sprungur. Þelcja háplantna var að meðaltali rúm 50% sem er svipað og á öðrum 
svæðum með sambærilegum gróðri. Þekja mosa var nokltuð meiri en háplantna eða að 
meðaltali tæp 60%. Þekja fléttna var fremur lítil eða um 6%. Svipaða þekju höfðu einnig 
svarðmosar (6%) og lágplöntuskán (7%). Þelcja kræðufléttna var yfirleitt mjög lítil en 
breytileg (0-22%). Þekja Peltigera og Stereocaulon var enn minni (< 0,5%). 

8.3 Fuglar 

Alls hafa fundist 39 tegundir fugla á rannsóknarsvæðunum, þar af 35 á Brúardölum og 
Vesturöræfum og 30 á Hofsafrétt (9. tafla). Til skýringar skal þess getið að fuglalíf á 
fyrrnefnda svæðinu var vel þekkt fyrir (sbr. Kristinn H. Skarphéðinsson 1998) en fremur litið 
var vitað um fugla á Hofsafrétt (Þóroddur F. Þóroddsson o.fl. 1992, Erling Ólafsson, óbirt 
gögn, Kristinn H. Skarphéðinsson, óbirt gögn). Staðfestar eða liklegar tegundir varpfugla eru 
25 á eystra svæðinu og lcomu þær allar nema ein fram sumarið 1999. Á vestara svæðinu eru 
staðfestar eða liklegar tegundir varpfugla mun færri eða 13-15. Munar mest um að flestar þær 
tegundir mófugla, sem sjaldséðar eru í hálendinu, verpa ekld á rannsóknarsvæðinu á 
Hofsafrétt sem er allt yfir 700 m y.s. Hér má nefna spóa, maríuerlu, steindepil og skógarþröst. 
Þessar tegundir eru hins vegar sjaldgæfir varpfuglar á rannsóknarsvæðinu á Brúardölum og 
Vesturöræfum enda liggur það víðast hvar mun lægra en vestara svæðið eða 500-700 m y.s. 
Engar verulega sjaldgæfar tegundir varpfugla fundust. Snæugla sást á Hofsafrétt, en ekki er 
vitað til þess að hún hafi orpið þar eða í grenndinni. 

8.3.1 Varpfuglar á mælisniðum 
Alls lcomu 16 tegundir varpfugla, liklegra og staðfestra, fram á sniðtalningum (10. tafla). 
Heiðlóa var langalgengust eða um 39% para (10. tafla). Þrjár tegundir, lóuþræll, þúfutittlingur 
og snjótittlingur, voru allalgengar, hver þeirra var 13-19% para. Þessar fjórar tegundir voru 
84% allra para (10. tafla). Sandlóa, sendlingur og óðinshani voru hver um sig 3-5% para en 
aðrar tegundir voru afar strjálar, hver þeirra um og innan við 1% para. 

Fjöldi varpfuglategunda var mjög breytilegur milli mælisniða og var á bilinu 0-6 (31. og 32. 
mynd, 6. og 7. viðauki). Engir varpfuglar komu fram á 14% mælisniða (18/127), 1 tegund sást 
á 22% mælisniða (28/127), 2 tegundir á 33% mælisniða (42/127), 3 tegundir á 14% mælisniða 
(18/127), 4 tegundir á 10% mælisniða (13/127), 5 tegundir á 6% mælisniða (7/127) og 6 
tegundir á einu mælisniði. 
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9. tafla. Fuglategundir semfundist hafa á rannsóknarsvœðunum 

Brúardalir og Vesturöræfí Hofsafrétt 
Tegund Skráðar alls Skráðar Á mæli- Skráðar alls Skráðar A mæli-

1999 sniðum 1999 sniðum 
Lómur g 
Fýll g 
Álft V V V V V V 
Grágæs g 
Heiðagæs (hreiður) V V V V V V 
Helsingi g 
Rauðhöfðaönd g g 
Urtönd V X X 
Stokkönd g g 
Grafönd V 

g 

Duggönd V? V? V V V 
Hávella V V V V V V 
Straumönd V V V V 
Toppönd g 
Gulönd V V X X 
Smyrill V V g 
Fálki V V g g g g 
Rjúpa V V V V V V 
Sandlóa V V V V V V 
Heiðlóa V V V V V V 
SendUngur V V V V V V 
Lóuþræll V V V V V V 
Hrossagaukur V? V? 
Jaðrakan g 
Spói V V V g 
Stelkur g g g 
Oðinshani V V V V V V 
Kjói V V V g/v? g g 
Skúmur g g g g 
Sílamáfur g g g g g 
Svartbakur g g g 
Kría g g/v? 
Snæugla g g g 
Þúfutittlingur V V V V V V 
Maríuerla V V V g 
Steindepill V V V g 
Skógarþröstur V V V 
Hrafn V V g g g 
Snjótittlingur V V V V V V 
Alls (39) 35 28 19 30 22 16 

Skýringar á táknum: V = öruggur eða afar líklegur varpfugl, v = líklegur varpfugl, g = gestur, x = óvíst. 

í talningum á mælisniðum lcomu andfuglar (t.d. álft og heiðagæs) mun verr fram en aðrar 
tegundir (10. tafla) enda eru þeir oft hnappdreifðir og ár, tjarnir og vötn voru ekki skoðuð 
sérstalclega í þessari lcönnun. Álftir sjást vel á löngu færi, jafnvel á hreiðrum. Hið sama verður 
ekld sagt um heiðagæsir. Þær voru reyndar búnar að klekja út þegar athuganir hófúst og sáust 
fyrst og fremst dreifðar í pörum með unga. Nokkur útleidd heiðagæsahreiður fúndust en þau 
sjást aðeins á stuttu færi. Rjúpur sjást illa eftir að lcarrarnir draga úr óðalsatferli snemma 
sumars og því eru talningar á þeim seint í júní og í byrjun júlí ekki marktækar. 

Auk varpfúgla, sást talsvert af öðrum fuglum á mælisniðum (11. tafla). Þetta voru bæði 
tegundir sem voru algengir varpfuglar á mælisniðum en einnig tegundir sem voru annað hvort 
gestir á svæðinu (stelkur, sílamáfúr) eða strjálir varpfúglar í grenndinni (endur, fálki). 
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1 engr.r, fujjl 

31. mynd, Varpjuglar á Brúardölum og Vesturörœfum. Fjökli tégunda sem • ^ ^ 
fram kom á einstökum mœlisniðum á Brúardölum og Vestwöræfum sumarið 0 iwi' 
1999. Sniöum, styttri en 500 m, ersleppt. 

| i tsoundir 

f Stogundir 
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32. mynd. Varpfuglar ú Hofsafrétt. Fjöldi tegunda sem fram kom á einstökum • 
mælismÖum á Hofsafrétt sumarið 1999. Sniðum, styttri en 500 m, er sleppt. • 

^^ 4 leguridir 
( 5 tegundir 
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10. tafla. Þéttleiki varpfugla á rannsólmarsvœðunum. Þéttleild varpfugla á rannsólmar-
svœðunum á Brúardölum og Vesturörcefum (talið á 74 mœlisniðum 26. júní-4. júlí 1999) og á 
Hofsajrétt (talið á 53 mælisniðum 5.-11. júlí 1999). Mælisnið eru flokkuð slcv. TWINSPAN-
jlokkun gróðurgagna (sjá 8.2.2). Heildarlengd sniða var 105,23 Jan. 

Tegund N1 N d k D 
Leiðr.-
stuðull 

Hlutfall (%) 
para 

Álft (hreiður/ungar) 3 7 0,14 0,0024 0,16 1,14 0,81 
Heiðagæs (hreiður) 5 9 0,24 0,0033 -

Hávella (hrreiður) 1 1 0,05 0,01 0,1 2 0,50 
Kjói 1 - - -

Rjúpa 1 1 0,05 0,01 0,1 2 0,50 
Sandlóa 13 16 0,62 0,0057 0,86 1,39 4,33 
Heiðlóa 119 153 5,65 0,0053 7,69 1,37 38,70 
Sendlingur 12 17 0,57 0,0046 0,74 1,3 3,72 
Lóuþræll 42 57 1,95 0,0049 2,57 1,32 12,93 
Spói 4 6 0,19 0,0042 0,24 1,27 1,21 
Óðinshani 7 7 0,33 0,01 0,66 2 3,32 
Þúfutittlingur 34 35 1,62 0,0083 2,76 1,71 13,89 
Maríuerla 1 1 0,05 0,01 0,1 2 0,50 
Steindepill 2 4 0,1 0,0029 0,11 1,1 0,55 
Skógarþröstur 1 1 0,05 0,01 0,1 2 0,50 
Snjótittlingur 61 91 2,9 0,0043 3,68 1,27 18,52 
Mófuglar (pör) 294 391 14,52 - 19,87 -

Fjöldi tegunda 15 16 

Skýringar: Nl=Jjöldi para á 200 m belti, N= heildarjjöldi fugla á 200 og 400 m belti, d= þéttleiki (pör/km'' óleiðrétt 

fyrir 200 m belti), k- sýnileikastuðull, D= leiðrétt gildi fýrirþéttleika (pör/km2) 

8.3.2 Varpfuglar í einstökum flokkum mælisniða 
Á grundvelli TWINSPAN-flokkunar gróðurgagna (sjá 8.2.2) var mælisniðum slcipt í 8 
meginfloltka og nokkra undirflokka, alls í 11 flokka (11. tafla, 8. viðauki). Hér verður gerð 
frekari grein fyrir niðurstöðum sniðtalninga á fuglum á grundvelli þessarar flokkunar. 

I. flokkur (áreyrar og rakir melar) 
Gróður var lítill á mælisniðum í þessum floklci en þau vora á blautum áreyrum, rölcum melum 
og í lítt grónu landi. Fuglalíf var afar lítið á þeim 5 mælisniðum sem féllu í þennan flokk en 
flest þeirra (4) voru á Hofsafrétt. Aðeins lcomu tvær tegundir varpfúgla fram, báðar á sama 
mælisniðinu, sendlingur og snjótittlingur (6.-8. viðauki). Vart er að búast við fuglavarpi á 
óstöðugum áreyrum sem flæðir reglulega yfir. Heiðlóa og sandlóa sáust einnig (11. tafla) en 
virtust ekki verpa á mælisniðum í þessum flokki. 

II. flokkur (melar) 
Næstum þriðjungur mælisniða (40/127) flokkuðust sem melar, misjafnlega vel grónir og 
frelcar þurrir. Alls fundust á mælisniðum í þessum flolcki 8 tegundir fúgla og var þéttleilci 
mófúgla um 12 pör/km2 (6.-8. viðauki). Snjótittlingur var algengastur (5,25 pör/km2), heiðlóur 
næstalgengastar (um 4 pör/km2) og þá sandlóur (1,3 pör/km2). Meðal fúgla sem fram lcomu á 
melasniðum vora slcógarþröstur og maríuerla (1 fúgl af hvorri tegund). Báðir þessir fúglar 
urpu í gili Dysjarár, austan við Ytri-Kárahnjúlc og ættu því í raun ekki að teljast til þessa 
flokks. Ummerki um rjúpur fundust á tveimur mælisniðum (11. tafla). 

Ekki virtist munur á fúglalífl á melagerðunum tveimur sem TWINSPAN-flokkun sýndi. Hins 
vegar var fuglalíf á melum afar ólikt á Brúardölum og Vesturöræfúm annars vegar og 
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11. tafla. Fuglar á mœlisniðum, aðrir en varpfuglar. Aðrir fuglar en varpfuglar sem sáust við talningar á sniðum á Brúardölum og Vesturörœfum 
26.6.-4.7. 1999 og á Hofsafrétt 5.7.-11.7. 1999. Sýndar eru samtölur fyrir snið sem flokkuð eru skv. gróðurgreiningu. Efri lína sýnir fjölda 
einstaklinga eða para (heiðagces með unga) sem sáust á 20 m beltinu og neðri lína samtölur fýrir 200 m og 400 m sniðin. Ef ummerki fundust um 
tegund á sniði erþað táknað með x og tala fýrir framan sýnir á hve mörgum sniðum slík ummerki fundust. 

Lengd ~ H e i ð a g æ s Heiða- Dugg- H á - S f l a - Sand- Heið- Send- Lóu- Stelk- Óðins- Þ ú f u - M a r í u - Snjó- M ó f u g l a r 
F l o k k u r (km) Álf t m e ð u n g a gæs önd vella Fá lk i K jó i m á f u r H r a f n R j ú p a lóa lóa l ingur þ ræl l u r han i tittl. erla tittl . Alls 
I . f l o k k u r 4,35 1 1 1 3 

H . flokkur 36,62 1 1 1 2x 3 1 2 3 9 
1 1 2x 3 1 2 4 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

IV. flokkur a 6,48 1 2 2 

1 
IV. l lokkur I) 5.6S 2 3 1 4 

V. flokkur a 1,2 x 1 1 

x 1 1 
V. flokkur b 6,45 4 1 1 2 4 5 1 1 1 15 

VI . flokkur a 7,66 4 1 22 2 4 1 30 
2 4 1 24 2 4 1 1 33 

VI . flokkur b 16,78 3 8 5 3 í x í 11 5 16 3 1 5 42 : 

V H . flokkur 8,17 4 60 4 2 6 2 9 7 24 

4 1 60 4 3 6 2 10 7 25 
V i n . f l okku r 9^52 7 2 1 5 Í 9 8 1 1 19 

2 7 2 1 6 2 1 9 8 1 1 20 

200 m snið alls 105,23 5 14 77 11 1 ÍÖ 1 1 3x 6 48 12 41 1 19 8 1 16 152 
400 m snið alls 9 17 82 1 14 1 13 2 1 3x 6 54 12 42 1 23 8 1 18 165 
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Hofsafrétt hins vegar (8. viðauki). Á Hofsafrétt (15 mælisnið) var afar fátt fugla á melum eða 
einungis 2 pör/km2 og voru það einlcum snjótittlingar en einnig sást sandlóa. Á eystra svæðinu 
(25 mælisnið) fundust hins vegar 8 tegundir og þar var þéttleiki mófugla sjö sinnum meiri (14 
pör/km2) en á Hofsafrétt. Fram hefur komið að hvassviðri háði noklcuð fuglaathugunum á 
Hofsafrétt og því er hugsanlegt að fuglar hafi sést verr þar en á eystra svæðinu. 
Sýnileikastuðull fyrir snjótittling á melum á Hofsafrétt (k = 0,0055) var hins vegar áþelckur og 
á eystra svæðinu (k = 0,0046) og bendir það ekki til þess að veður hafi haft umtalsverð áhrif á 
niðurstöður talninga á snjótittlingum (sjá 8. viðauka). 

III. flokkur (rakar en tiltölulega vel grónar áreyrar) 
Þrjú mælisnið lentu í þessum flokki og voru þau öll á tiltölulega rökum og allvel grónum 
áraurum á Hofsafrétt. Fuglalíf var lítið á þessum sniðum (6.-8. viðauki). Snjótittlingar komu 
fram á þeim öllum og sendlingur á einu. Þessir fuglar verpa þó tæpast í þessari landgerð, 
heldur á öldum og í ijallshlíðum sem liggja að aurunum en þeir lentu innan 100 m frá 
mælisniðlínu. Áraurarnir eru varla varpland fugla, fremur en þeir aurar sem lýst var í I. floldci. 
Liklega leita fuglar þangað í ætis og sást sandlóa í ætisleit á einu mælisniðinu (sbr. 11. töflu). 

IV. undirflokkur a (hélumosaland) 
Átta mælisnið lentu í þessum flokki og var milcið af hélumosa á þeim öllum. Þrjú voru á 
Hofsafrétt og fimm á Brúardölum og Vesturöræfum. Þrjár tegundir varpfugla fundust (6.-8. 
viðauki). Þéttleiki mófugla var um 22 pör/km2. Heiðlóa og snjótittlingur voru álíka algengar 
tegundir (8-9 pör/km2) og einnig var talsvert um sendling (4,6 pör/km2). Snjótittlingur var 
hvergi eins algengur og á mælisniðum í þessum flokki og þeim næsta. Fálki sást á veiðum á 
einu mælisniðinu (11. tafla). 

IV. undirflokkur b (holtasóleyjarmólendi) 
í þennan flokk sem einlcenndist af þurru holtasóleyjarmólendi féllu 6 mælisnið og voru þau öll 
nema eitt á eystra svæðinu. Á þeim fundust alls 7 tegundir varpfugla (6.-8. viðauki). Þéttleiki 
mófugla var þó noklcuð meiri en í IV. flokki eða um 33 pör/km2 og líkt og þar voru 
snjótittlingur (8 pör/km2) og heiðlóa (9 pör/km2) algengastir varpfugla. Aðrir varpfuglar voru 
sandlóa, sem varp hvergi eins þétt og á mælisniðum í þessum flokki (5 pör/km2), spói og 
þúfutittlingur (6 pör/km2). 

V. undirflokkur a (gljá) 
Aðeins tvö mælisnið töldust til þessa flokks, bæði á Hofsafrétt. Einkenni hans er talsvert 
grónar en blautar sandflesjur sem nefndar eru gljár. Fuglalíf þar var strjált, aðeins tvær 
tegundir varpfugla komu fram, sendlingur og snjótittlingur (8. viðauki). Liklegt er að báðar 
tegundirnar hafi fremur orpið á melum sem liggja að gljánum en í þeim sjálfum. Á einu 
mælisniði sást sandlóa og ummerki eftir álftir (11. tafla). 

V. undirflokkur b (rakt víðiland) 
Þetta land einlcennist af hálfgrónum víðflesjum og er það talsvert rofið. Á 7 mælisniðum, þar 
af 4 á Hofsafrétt, fundust 4 tegundir fugla og urpu þær fremur strjált (15,5 pör/km2). Yfir 
helmingur varppara voru heiðlóur (9 pör/km2) en aðrar tegundir voru sandlóa, sendlingur og 
snjótittlingur. Fuglalífi í þessum flokki svipaði til þess sem er í melaflokknum (II. flokki). 
Heiðagæsir með unga sáust, hávella á aðliggjandi tjörn, svo og stelkur, óðinshani og lóuþræll 
sem eldci virtust verpa á mælisniðunum. 

VI. undirflokkur a (giljamólendi) 
Níu mælisnið féllu í þennan flolck og voru þau öll nema eitt á Brúardölum og Vesturöræfum. 
Þetta mólendi er sundurskorið af ásum og lælcjardrögum. Fuglalíf var að jafnaði mest í 
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þessum floldíi. Þéttleild mófúgla var 42 pör/km2 og sjö tegundir varpfúgla komu fram (8. 
viðauki). Þúfutittlingur (16 pör/km2) og heiðlóa (15 pör/km2) voru algengustu tegundirnar og 
var sú fyrrnefnda hvergi eins algeng og á mælisniðum i þessum flokki. Aðrar tegundir, taldar 
upp eftir hversu algengar þær voru, eru: snjótittlingur, lóuþræll, sandlóa og sendlingur. 
Noldcur útleidd heiðagæsarhreiður fundust en eklci er hægt að beita þeirri aðferð sem notuð 
var við fuglatalningar til að meta þéttleika heiðagæsa af neinni nákvæmni. Einnig varð vart 
við heiðagæsir með unga á mælisniðum í þessum floldd. 

VI. undirflokkur b (heiðamólendi) 
Fuglalíf var fjölbreytt á mælisniðum í þessum floldci, sem er margs lconar mólendi. Til hans 
töldust 22 mælisnið, þar af 10 á Hofsafrétt. Alls fundust 12 tegundir varpfúgla, (8. viðauki), 
fleiri en i nokkrum öðrum flokki. Þéttleiki mófugla var í hærra lagi samanborið við aðra 
floklca eða um 33 pör/km2. Heiðlóur vora langalgengastar (15 pör/km2) eða um helmingur 
allra varppara. Aðrir varpfúglar vora: álft, heiðagæs, sandlóa, sendlingur, lóuþræll, spói, 
óðinshani, þúfutittlingur, steindepill og snjótittlingur. Auk þeirra fugla sem áður eru taldir sást 
talsvert af öðrum fuglum á mælisniðum í þessum flokld (11. tafla). Hér má nefna heiðagæsir 
með unga, álft, duggendur og hávellur sem verpa sennilega við tjarnir. Einnig fundust 
ummerki eftir rjúpur og telja má víst að þær verpi. 

Þéttleiki mófugla í þessum floldd á Hofsafrétt (47 pör/lcm2) var mun meiri en á Brúardölum og 
Vesturöræfum eða 27 pör/lcm2 (8. viðaulci). Heiðlóur voru hvergi eins algengar og í mólendi á 
Hofsafrétt (22 pör/lcm2). 

VII. flokkur ('mýri) 
Alls vora 11 snið floldcuð sem mýri og voru þau öll nema eitt á Brúardölum og Vestur-
öræfum. Fuglalíf var fjölbreytt í mýrum en þar fundust 9 tegundir varpfúgla (8. viðauki). 
Þéttleilci mófugla var í hærra lagi eða um 33 pör/km2. Lóuþræll var algengasta tegundin (15 
pör/km2) og var hann hvergi eins algengur og á mælisniðum í þessum flokld. Heiðlóur vora 
einnig allalgengar (11 pör/km2) og talsvert var um þúfutittlinga (um 5 pör/lcm2). Aðrir 
varpfuglar vora: álft, hávella (1 hreiður fannst), óðinshani og snjótittlingur sem varp á holtum 
í jaðri þessarar landgerðar. Kjói sást einnig en varp var eklci staðfest (11. tafla). 

VIII. flokkur (flói - rústamýri) 
Fuglalíf var fjölbreytt í þessum flokki en til hans telst blautasta landið sem var lcannað. 13 
mælissnið töldust til þessa flolcks. Flest sniðanna (9) vora á Hofsafrétt og vora þau nær öll 
lögð á rústamýrum. Alls fundust 8 tegundir varpfúgla og var þéttleiki mófugla í meðallagi eða 
um 25 pör/lcm2. Heiðlóur, lóuþrælar og þúfútittlingar voru algengustu tegundirnar, 5-7 
pör/km2 af hverri. Aðrir varpfuglar vora álftir, heiðagæsir (hreiður og pör með unga), 
sendlingur, spói og óðinshani. Aulc þess sáust hávellur sem verpa án efa, lcjóar, sílamáfar og 
snjótittlingar (11. tafla). 

8.3.3 Yfirlit yfir einstakar tegundir 
Þéttleiki varpfugla var mjög misjafn frá einu sniði til annars, (33. og 34. mynd) svo og milli 
einstakra flokka mælisniða. Að meðaltali var þéttleiki mófúgla tæplega 20 pör/km2 (10. tafla). 
Heiðlóur vora algengastar (7,7 pör/km2), þá snjótittlingar (3,7 pör/km2), þúfutittlingar (2,8 
pör/km2) og lóuþrælar (2,6 pör/lcm2). Aðrar tegundir voru mun strjálli. Hér á eftir verður 
fjallað lauslega um þær tegundir sem fundust á rannsóknarsvæðunum sumarið 1999. 
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t rnófutfl 
• 1 - -JB pör 

33. myncl Þéttleiki mójugla (pör/knf) ú 200 m breiðum mœlisniðum ú £ v'-Zll 
Brúardölum og Vesturöræfum sumarið 1999. Sýnd eru óleiðrétt gildi (sjú •31-4Dp6' 
7.3) a sniðiim sem voru tengn en 500 m. 

^ )lteiri oh 50 por 

83 



Niuúmvemdargi Idj ;i virkjunarevEtðum norð.in jöfcla 

34, mynd. Þétthiki mófugla (pör/km2) á 200 m breiðum mcelisniðum á • 
Hofsafréttsumarið 1999. Sýnd eru óleiðrétt gildi (sjá 7.3)fyrir sniðsem vom • 
lengrien 500m. ®si-«p«r 

( | 41 - 5D pöi 
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Álft. Allalgengur varpfugl á eystra svæðinu og verpur einnig talsvert á Hofsafrétt. Hreiðrin 
voru í mýrum (VII flokkur) og flóum (VIII floklcur) en einnig í rökum stinnastararmóum (Vb 
flokkur). Sniðtalningar henta eldd til að meta stofnstærð og þéttleika mjög strjálla fugla eins 
og álfta. Öðrum aðferðum þarf að beita í slikum tilfellum. Tiltölulega auðvelt er að telja álftir 
úr lofti eða af völdum sjónarhólum. 

Heiðagœs. Algengur varpfugl á Brúardölum og Vesturöræfum og virðist einnig vera algeng á 
Hofsafrétt. Útleidd hreiður fundust nánast fyrir tilviljun og pör með unga vora vör um sig og 
sáust illa. Til þess að meta varpþéttleilca heiðagæsar þarf að beita öðram aðferðum en hér var 
gert enda verpa þær yfirleitt í þéttum byggðum. 

Rauðhöfðaönd. Noldcrir fuglar sáust á Reyðarvatni á Hofsafrétt og hafa það að öllum likindum 
verið snemmbúnir umferðarfuglar. 

Urtönd. Líklegt er að urtendur verpi strjált á Brúardölum og Vesturöræfum. Tveir steggir 
sáust í Sauðárdal og var annar þeirra ófleygur (í fjaðrafelli). 

Stokkönd. Nolckrir fuglar sáust á Reyðarvatni á Hofsafrétt og er hugsanlegt að tegundin verpi 
á svæðinu. 

Hávella. Algengasta andartegundin á báðum rannsóknarsvæðunum og verpur þar. Þar sem 
helsta búsvæði hennar var sleppt, þ.e. vötnum og tjörnum, era athuganir á stofnstærð og 
þéttleika ekki marktækar. 

Duggönd. Allalgeng á Hofsafrétt skv. flugtalningu í júní 1999 (alls um 30 fuglar) og sást 
einnig síðar um sumarið. Étið egg fannst við Orravatn. Duggönd er sjaldséð á Vesturöræfum 
og óvíst hvort hún verpur þar. 

Straumönd. Afar strjál á báðum rannsóknarsvæðunum en búsvæði hennar, straumvötn, var 
ekki skoðað sérstaklega. 

Gulönd. Verpur sennilega á Brúardölum og Vesturöræfum en ein kolla sást í Hafra-
hvammagljúfri og flaug hún síðan upp með Dysjará. Tegundin sást einnig á Orravatni, stakur 
steggur í flugtalningu í byrjun júní. 

Smyrill. Verpur i Hafrahvammagljúfri. Þar sást stakur fugl í byrjun júlí. 

Fálld. Verpur á nokkrum stöðum á Brúardölum og Vesturöræfum og líklega vora tvö hreiður 
á rannsóknarsvæðinu sumarið 1999. Fálld sást einnig á veiðum á Hofsafrétt (hafði drepið 
fullorðna, fleyga heiðagæs) og verpur rétt norðan marka rannsóknarsvæðisins. 

Rjúpa. Talningar fóra of seint fram til að vera marktækar fyrir þessa tegund. Hún verpur 
strjált á báðum rannsóknarsvæðunum. 

Sandlóa. Strjáll varpfugl á melum og í rýra mólendi. Þéttleiki varpfugla á öllum mælisniðum 
var um 0,9 pör/km2 (10. tafla). Þéttast var varpið í holtasóleyjarmólendi, 5,3 pör/km2 (8. 
viðauki). Sandlóur sáust bæði á hreiðram og með litla unga í fyrstu viku júlí. 

Heiðlóa. Langalgengasti varpfuglinn eða um 40% para og ríkjandi tegund í flestum flokkum 
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mælisniða. Þéttleikinn var mestur í mólendi (floldcar Vla og Vlb) eða um 15 pör/km2 (8. 
viðauki). 

Sendlingur. Strjáll varpfugl (0,7 pör/km2; 10. tafla) og varp i svipuðu landi og sandlóa, þ.e. á 
melum og innan um strjálan gróður. Þéttleiki sendlings var mestur í hélumosalandi (floldcur 
IVa) eða 4,6 pör/lcm2 (8. viðaulci). 

Lóuþrœll. Algengur sums staðar en fremur staðbundinn og sást fyrst og fremst í mýrum og 
flóum (floldcar VII og VIII). Þéttleiki var að meðaltali 2,6 pör/lcm2 en mestur í mýrum, (14,7 
pör/lcm2), en þar var lóuþræll algengasta tegundin og i flóum, (6,8 pör/lcm2). 

Hrossagaukur. Sást aðeins einu sinni, hneggjandi fugl í varplcjörlendi austur af Fífuleiruvatni 
á Vesturöræfum. Verpur e.t.v. á svæðinu. 

Jaðrakan. Sást við Runulcvísl á Hofsafrétt í byrjun júní. Er aðeins gestur á svæðinu. 

Spói. Verpur afar strjált á Vesturöræfum austur af Fífluleiruvatni og í Syðradragi. Hann lcom 
fram á noklcrum mælisniðum í mólendi og flóum. Þéttleild hans þar var um eða innan við 1 
par/lcm2. Spói hefur einnig sést á Hofsafrétt. 

Stelkur. Sást einu sinni á Vesturöræfum en verpur þar eklci svo vitað sé. 

Óðinshani. Afar strjáll og staðbundinn varpfugl, einlcum í rústamýrum. Þéttleiki í þeim 
flolckum mælisniða þar sem hann lcom fyrir var 0,6-1,5 pör/lcm2. 

Kjói. Mjög strjáll varpfugl á Brúardölum og Vesturöræfum en flestir þeir fuglar sem sáust virtust 
vera geldfuglar (sbr. 11. tafla). Kjói sást einnig á Hofsafrétt en fannst þar eldd í varpi. Þéttleiki á 64 
km2 svæði á Vesturöræfum sumarið 1980 var 0,08 pör/km2. Miðað við þann þéttleilca hefði þurft 
að ganga mun fleiri mælisnið til að fá marlctælcar upplýsingar um þéttleilca. 

Skúmur. Sjaldgæfur gestur á báðum rannsólcnarsvæðunum. 

Sílamáfur. Allalgengur gestur á báðum svæðunum. 

Svartbakur. Allalgengur gestur á Vesturöræfum og Brúardölum og hefur einnig sést á 
Hofsafrétt. 

Kría. Afar sjaldgæfur gestur á Vesturöræfum og hefur einnig sést á Hofsafrétt en óvíst er 
hvort hún verpur þar innan rannsóknarsvæðisins. 

Snæugla. Sjaldséður gestur á báðum rannsóknarsvæðunum. 

Þúfutittlingur. Allalgengur varpfugl í mólendi og mýrlendi á Brúardölum og Vesturöræfum en 
strjáll varpfugl á Hofsafrétt. 

Maríuerla. Afar strjáll og staðbundinn varpfugl á rannsóknarsvæðinu á Brúardölum og 
Vesturöræfum. Fáein pör verpa i gili Dysjarár og meðfram Jölclsá á Dal allt inn að Sauðá á 
Vesturöræfum. Maríuerla er fargestur á báðum rannsóknarsvæðunum. 
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Steindepill. Strjáll varpfugl á eystra svæðinu og verpur á svipuðum slóðum og maríuerla, þ.e. í 
árdal Jökulsár og Dysjarár. Steindepill er fargestur á báðum rannsólcnarsvæðunum. 

Skógarþröstur. Mjög strjáll varpfugl á Vesturöræfum. Verpur fyrst og fremst meðfram 
utanverðri Dysjará og vestan i Smjörtungufelli, en einnig vestan undir Fremri-Kárahnjúk. 

Hrafn. Strjáll varpfugl á Brúardölum og Vesturöræfum. Þelckt eru a.m.k. 5 hrafnssetur á þvi 
svæði og voru a.m.k. 2 þeirra í ábúð vorið 1999. Hrafninn er gestur á Hofsafrétt en verpur 
skammt norðan marka rannsóknarsvæðisins. 

Snjótittlingur. Algengur og útbreiddur varpfugl á báðum rannsóknarsvæðunum. Þéttleiki 
varpfugla var að jafnaði 3,7 pör/km2 (10. tafla). Þéttast var varpið í holtasóleyjarmólendi (yfir 
8 pör/km2) og í snjódældum með hélumosa (yfir 9 pör/lcm2, 8. viðauki). I síðarnefnda 
flokknum var snjótittlingur algengasti varpfuglinn. 

8.4 Smádýr 

8.4.1 Efniviður 
Alls voru 12.669 eintök smálanddýra slcoðuð. Þar af voru skordýr (Insecta) 10.025 eintök og 
áttfætlur (Arachnida) 2.590 eintölc. Lítið safnaðist af öðrum hópum, en þar var um að ræða 
krabbadýr (Crustacea) 5 eintölc, snigla (Gastropoda) 14 eintök, þráðorma (Nematoda) 30 
eintök og liðorma (Annelida) af ættinni Enchytraeidae 5 eintök. 

Mikill meirihluti tegundanna var greindur í fyrstu atlögu. Nokkur fjöldi verður áfram til 
slcoðunar þar sem greining tegunda getur tekið langan tíma. Þrátt fyrir það vandamál er 
mögulegt að áætla heildarfjölda tegunda sem fundust í könnuninni, en lágmarksfjöldinn er 
áætlaður um 267 tegundir (12. tafla, 9. viðauki). 

12. tafla. Smádýr á Vesturörœfum. Fjöldi tegunda af hverjum œttbálki (lágmarksfjöldi) sem 
fannst í könnuninni 1999. 

Ættbálkar Fjöldi 
Plecoptera Steinflugur 1 
Hemiptera Skortítur 8 
Thysanoptera Kögurvængjur 2 
Neuroptera Netvængjur 1 
Trichoptera Vorflugur 3 
Lepidoptera Fiðrildi 8 
Coleoptera Bjöllur 23 
Hymenoptera Æðvængjur 59 
Diptera Tvívængjur 147 
Araneae Köngulær 14 
Opiliones Langfætlur 1 

Alls: 267 

8.4.2 TWINSPAN-flokkun 
Meginmarkmið þessarar könnunar var að finna leiðir til að afmarka og skilgreina vistgerðir. 
Niðurstöður af úrvinnslu smádýragagna í Twinspan-forritinu lofuðu góðu en þar sem aðeins liggja 
fyrir gögn frá hluta mælistöðvanna var ekki hægt að nota niðurstöðurnar við skilgreiningar á 
vistgerðunum. Þvi var valinn sá kostur að fella niðurstöður smádýrarannsókna að skilgreiningum 
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byggðum á gróðurfari. 

Fimm mismunandi útfærslur voru skoðaðar með forritinu TWINSPAN: 
1. Öllum sýnum sem safnað var á mælistöð, bæði gildru- og háfsýnum, steypt saman; 

tegundaskrá og samanlagður fjöldi safnaðra eintalca. 
2. Háfsýnum frá hverri mælistöð steypt saman; tegundasl<xá og samanlagður fjöldi 

safnaðra eintaka. 
3.Gildrusýnum frá hverri mælistöð steypt saman; tegundaskrá og samanlagður fjöldi 

safnaðra eintalca. 
4. Sýnum úr einstökum gildrum haldið aðskildum; tegundaskrá og samanlagður fjöldi 

safnaðra eintaka. 
5. Sýnum úr einstölcum gildram steypt saman, ásamt lista yfir plöntutegundir í smáreit 

við viðlcomandi gildru; tegundaskrá (absence/presence). 

Þessar mismunandi útfærslur gáfú breytilegar niðurstöður enda forsendur ólíkar. Það varð 
strax ljóst að háfsýnin væra óhentug í þessu tilliti, en ýmis illviðráðanleg vandamál tengjast 
þeirri sýnatölcu. Háfsýnin voru óhjákvæmilega tekin við mjög breytilegar aðstæður. 
Stundum viðraði þoldcalega til sýnatöku en þess á milli afleitlega. Sýnataka var því engan 
veginn samræmd á öllum mælistöðvum. Því var ljóst að niðurstöður úr fyrstu tveimur 
aðferðunum gæfu eklci tilefni til túlkunar. 

Sýnatalca með fallgildrum var aftur á móti stöðluð og sambærileg á milli mælistöðva. Hún 
fór fram samtímis á öllum mælistöðvum nema tveimur, en þar voru gildrar settar niður síðar 
og gengu mun slcemur. Gildrasýnin vora þvi raunhæfúr kostur til samanburðar. Hins vegar 
vora aðeins tvö gildrusýni tekin á hverju mælisniði, með gildrum sem settar voru niður á 0 
m og 200 m. Áhrifasvæði gildru er eldd stórt. E.t.v. er gildra að talca sýnishorn af lífriki á 
u.þ.b. einum fermetra, í sumum tilfellum meira en öðrum mun minna, þar sem yfírferð 
dýranna er ákaflega breytileg. Stundum var umhverfi gildra á sömu mælistöð harla ólikt. Af 
þeim sökum var óraunhæft að túllca niðurstöður úr 3. útfærslu, en tvær gildrur á mælistöð 
era ólíklegar til að gefa raunhæfa mynd af smádýrafánu mælistöðvarinnar. Æslcilegt hefði 
verið að hafa gildrur á öllum þeim átta reitum á 200 m mælisniðinu sem valdir vora til 
gróðurmælinga. Af þessum sölcum var athyglinni beint að síðustu tveimur útfærslunum. 

í 4. útfærslu var borinn saman smádýraafli úr stökum gildrum, þ.e. tegundaskrá ásamt tölum 
yfir fjölda einstaldinga hverrar tegundar. Niðurstaðan varð skipting í 17 flokka. Þar mátti 
greina sitthvað sem lofaði góðu en myndin var fúll flóldn til að höndla hana. Því var gripið 
til þess ráðs sem 5. útfærsla var byggð á, þ.e. að skeyta saman upplýsingum um smádýr og 
gróðurfar í næsta umhverfí gildranna, þ.e. á 0,33 m2 reit, til að treysta stoðirnar. í þessari 
útfærslu var ekki hægt að taka tillit til fjölda safnaðra eintaka smádýra og algengni 
plöntutegunda, þar sem þær upplýsingar vora elcki sambærilegar fyrir þessa tvo óliku hópa 
lífvera. Þvi var notast við svolcallaðan absence/presence samanburð. 

Þrátt fyrir takmörlcuð gögn, þ.e. upplýsingar tengdar aðeins 44 gildrum, reyndust niðurstöður 
ásættanlegar. Tölvuvinnslan skilaði alls 8 flolckum. í sumum tilfellum aðskildust gildrur á 
sömu mælistöð og lentu sín i hvoram flokki. Það lcom ekki á óvart því stundum var umhverfi 
þeirra ólíkt, eins og fyrr var frá greint. í 13. töflu er slcrá yfir gildrurnar ásamt upplýsingum 
um þau gróðurfélög sem þær standa fyrir i könnuninni, ríkjandi plöntutegundir aulc 
baktegunda (subdominant species) i smáreit við viðkomandi gildrar. Fylgitegundir eru látnar 
liggja á milli hluta. Hér á eftir fylgja nánari athugasemdir um hvern floklc. 
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13. tafla. TWINSPAN-flokkun smádýra. TWINSPAN-flokkun á einstökum fallgildrum, byggtá 
tegundum smádýra í afla gildranna og tegundum plantna í smáreit við viðkomandi gildrur. 

Gildrur Gróðurfélag Ríkjandi plöntuteg. Baktegundir 
1. flokkur HHIA rakt víðiland grasvíðir stinnastör 

HHIB rakt víðiland grávíðir hrossanál 
2. flokkur SM17A mýrlendi hengistör, grávíðir, stinnastör, kornsúra 

SM17B mýrlendi grávíðir, stinnastör 
SM4B mýrlendi kornsúra stinnastör, bijóstagras 
MM24A flói grávíðir hengistör, kornsúra 
MM24B flói hengistör grávíðir 
MM64A mýrlendi stinnastör grávíðir, grasvíðir 
MM64B mýrlendi hengistör grávíðir, kornsúr 

3. flokkur BA5A heiðamólendi stinnastör kornsúra 
ST87A heiðamólendi stinnastör, grasvíðir, kornsúra, krækilyng 
ST87B heiðamólendi stinnastör, krækilyng 
W 8 8 B heiðamólendi stinnastör grasvíðir 
SM4A mýrlendi kornsúra grávíðir, tjarnastör 
ST65B heiðamólendi stinnastör grávíðir, kornsúr 

4. flokkur BA5B heiðamólendi krækilyng stinnastör, grasvíðir 
ST38B heiðamólendi stinnastör kornsúra, brjóstagras 
W 8 8 A heiðamólendi kornsúra grávíðir, brjóstagras, krækilyng 

5. flokkur ME8A melar grasvíðir 
SD39B hélumosaland grasvíðir kornsúra 
SD47A holtamólendi holtasóley krækilyng 
SD47B holtamólendi kornsúra þursaskegg 
SD39A hélumosaland grasvíðir kornsúra 
MEl lA melar lambagras 
ME12A melar grávíðir holtasóley 
ME12B melar grasvíðir þursaskegg, holtasóley 
ME8B melar túnvingull 

6. flokkur HM6eA holtamólendi holtasóley krækilyng 
HM6eB holtamólendi holtasóley krækilyng, grávíðir 
KB8B giljamólendi krækilyng grávíðir, lambagras 
VV9B holtamólendi loðvíðir kornsúra, túnvingull 
HM4A holtamólendi holtasóley krækilyng, loðvíðir 
HM4B holtamólendi krækilyng loðvíðir, holtasóley 
VV9A holtamólendi holtasóley krækilyng, móastör 

7. flokkur WOB giljamólendi krækilyng loðvíðir 
KB3B giljamólendi stinnastör krækilyng, holtasóley 
ST38A heiðamólendi stinnastör kornsúra, brjóstagras 
ST65A heiðamólendi krækilyng hrís, holtasóley 
VVOA giljamólendi loðvíðir klóelfting, krækilyng, 
KB3A giljamólendi krækilyng kornsúra, loðvíðir, lambagras 
KB8A giljamólendi krækilyng grávíðir, kornsúra, bláberjalyng 

8. flokkur HM6A melar grávíðir beitieski, túnvingull 
HM6B melar grávíðir 
MEl lB melar lambagras 

1.flokkur. Tvær gildrur; gildrupar í raklendi (HHl). Umhverfi þessara tveggja gildra var ólíkt 
umhverfi annarra gildra. Þær skilja sig því frá á mjög sannfærandi hátt. 

2. flokkur. Sjö gildrur; gildrupar í flóa (MM24), tvö gildrupör (MM64, SM17) og stölc gildra 
(SM4B) í mýrlendi. Ekld er óeðlilegt að gildrur í flóum og mýrlendi lendi saman í flokki 
vegna þess að þær voru staðsettar á þúfum og þúfnarindum, þar sem aðstæður eru áþekkar í 
gróðurflokkunum tveimur. 
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3. flokkur. Sex gildrur; gildrapar (SÞ87) og stakar gildrar (BA5A, SÞ65B, VV88B) í mólendi, 
stök gildra í mýrlendi (SM4). Umhverft síðasttöldu gildrunnar þomaði mjög er leið á sumar 
og var þá vart hægt að tala um mýrlendi í næsta nágrenni hennar. Það sem annars virðist 
einkenna þennan flokk mólendis er heldur meiri jarðvegsraki en við gildrar í 7. floldci. 

4. flokkur. Þrjár gildrar; stalcar gildrar í mólendi (BA5B, SÞ38B, VV88A). Aðskilnaður frá 3. 
flokki óljós. 

5. flokkur. Níu gildrur; tvö gildrapör (ME8, ME12) og stölc gildra (MEllA) á melum, 
gildrapar í snjódæld (SD39), gildrapar i holtasóleyjarmóa (SD47). í þessum flokki eru gildrar 
sem sýna stigul frá stöðugum melum við breklcurætur, um snjódæld til áveðra, rofinna 
holtasóleyjarmóa. Mælistöð SD47 var upphaflega valin sem fulltrúi snjódælda en reyndist 
falla betur að einkennum holtasóleyjarmóa. Stök gildra á mel (MEllA) tilheyrir sandmel, en 
er þó sú af sandmelsgildranum sem hafði stöðugasta umhverflð. 

6. flokkur. Sjö gildrar; þrjú gildrapör í holtasóleyjarmóa (HM4, HM6e, VV9), stök gildra i 
mólendi með skorningum (KB8B). Síðasttalda gildran sómir sér ágætlega í þessum flokki. 

7. flokkur. Sjö gildrar; tvö gildrupör (KB3, VVO) og stök gildra (KB8A) í mólendi með 
skorningum, tvær stakar gildrar í heiðamólendi (SÞ38, SÞ65). Þessar gildrar eiga ágætlega 
saman. Hér er jarðvegur þurrari en við gildrar í 3. og 4. flokki. 

8. flokkur. Þrjár gildrar; gildrapar (HM6n) og stölc gildra (MEllB) á melum. Mjög 
sannfærandi flokkun gildra á sandmelum. 

Mólendi er samheiti ýmissa gróðurlenda með þurrum eða noldcuð rökum jarðvegi. Staðhættir 
era afar breytilegir. Til dæmis getur rakastig jarðvegs spannað allt frá umtalsverðum raka upp 
í þurrt, sendið áfoksland. Sums staðar er skýlt, annars staðar liggur landið áveðurs o.s.frv. 
Þetta hefúr mikil áhrif á gróðurfar og dýralíf. 

Vegna fjölbreytni mólendis var viðbúið að gildrurnar lentu ekki allar saman í flolcki. Ástæður fyrir 
aðsldlnaði 3. og 4. flolcks eru ekld ljósar. Hins vegar ef þessir tveir floldcar eru telcnir saman og þeim 
stillt upp til samanburðar við 7. flokk, þá má þar greina verulegan mun á jarðvegsralca. í fyrri 
hópnum er töluverður raki í jarðvegi en í seinni floklcnum er jarðvegur mun þurrari. Þessi prófún 
gefúr ástæðu til að ætla að hér sé um að ræða færa leið til að flolcka vistgerðir. 

8.4.3 Smádýrafána gróðurflokkanna 
Sumar tegundir smádýra era sérhæfðar og fara eldci mjög víða. Þarflr annarra era eklci í eins 
þröngum slcorðum og fara þær gjarnan um víðan völl. Þó má í langflestum tilfellum greina hjá 
þeim nolckurt val, þannig að þær era algengari í einum gróðurflokki en öðram.Yfirleitt er það 
svo að algengar tegundir era eldci eins sérhæfðar og þær fágætu og henta því síður sem 
vísitegundir. Sumar leita eindregið í tiltekna gróðurflokka. Langflestar era mun víðar þótt þær 
þrífist best við tiltelcnar aðstæður. Leit að einlcennistegundum gróðurflokka getur því reynst 
árangurslítil. Þegar skilgreina slcal smádýrafánu gróðurflokka er gæfulegra að slcoða 
heildarsamsetninguna, þ.e. kanna hvaða tegundir eru til staðar og þátt hverrar og einnar í 
samspilinu. 
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Smádýrafánu gróðurfloldcanna verður lýst hér á eftir. Gripið var til þess ráðs að slá saman 
öllum gögnum frá viðkomandi mælistöðvum, þ.e. fallgildrusýnum og háfsýnum. Tekinn var 
saman heildarfjöldi safnaðra eintaka fyrir hverja tegund og síðan reiknaður meðalfjöldi 
hverrar tegundar á hverja einstaka mælistöð í viðlcomandi gróðurflokki. Til einföldunar voru 
hverri tegund gefin stig í samræmi við meðalfjöldann. Tegundir með færri en eitt eintak að 
jafnaði á mælistöð fá eitt stig, tegundir með 1-2 eintök fá tvö stig og svo. lcoll af lcolli upp í 
átta stig, en til að ná svo hátt þarf meðalljöldinn að vera yfir hundrað eintök að jafnaði á 
mælistöð (14. tafla). 

14. tafla. Stigagjöf við úrvinnslu smádýra. Til einföldunar við úrvinnslu voru tegundum 
smádýra gefin stig í samrœmi við meðalfjölda eintaka á mœlistöðvum. 

Stig Meðalfjöldi 
1 <1 
2 >1-2 
3 >2-5 
4 >5-10 
5 >10-20 
6 >20-50 
7 >50-100 
8 >100 

Með þessu móti var reynt að meta hvaða tegundir eru mikilvægar í hverjum gróðurfloldd og 
hverjar eru tilfallandi. Varlega þarf að fara í túlkun niðurstaðna þar sem mjög skortir á að 
viðunandi fjöldi mælistöðva hafí verið skoðaður í öllum gróðurfloldcum. Sem fyrr greinir voru 
mælistöðvarnar alls 22 og deilast þær á 8 gróðurflokka eftir endurskoðun (15. tafla). 

15. tafla. Dreifing mœlistöðvafýrir smádýrarannsóknir. 

Gróðurflokkur Fjöldi stöðva 
I. flokkur (áreyrar) 0 
n. flokkur (melar) 4 
ffl. flokkur 0 
IV. undirflokkur a (hélumosaland) 1 
IV. undirflokkur b (holtamólendi) 4 
V. undirflokkur a (gljár) 0 
V. undirflokkur b (rakt víðiland) 1 
VI. undirflokkur a (giljamólendi) 3 
VI. undirflokkur b (annað mólendi) 5 
VII. flokkur (mýrlendi) 3 
VIII. flokkur (flóar) 1 

Engar mælistöðvar sem valdar voru til smádýrarannsókna lentu i flokkum I og III, þ.e. á 
áreyram. Einni mælistöð var ætlað að lenda í meintum bláberjalyngsmóa sem reyndist vera 
raklent stinnastararmólendi (mælistöð BA5). Sem sjá má í 15. töflu var aðeins ein mælistöð i 
þremur gróðurflokkanna átta eftir endurskoðun. Á 35. mynd er sýnt hvar mælistöðvar sem 
valdar voru til smádýrarannsókna falla innan marka gróðurfloldcanna. í 16. töflu er sýndur 
fjöldi tegunda sem fannst í gróðurflokkunum ásamt skiptingu tegunda í stigaflokka. 

í umfjöllun um hvern gróðurflolck fylgir tafla með skrá yfír þær tegundir smádýra sem fundust 
í viðlcomandi flokki. Skrárnar era byggðar á sameiningu allra sýna sem tekin vora innan 
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viðkomandi gróðurflokka, bæði gildrusýna og háfsýna, og sýnt er í hvaða stigaflokki hver og 
ein tegund lenti. Tegundunum er raðað eftir stigum, algengustu tegundir fremst (flest stig), og 
síðan í stafrófsröð innan stigaflokka. Töflurnar gefa til kynna samsetningu smádýrasamfélaga 
í gróðurflokkum. 

16. tafla. Smádýr í gróðurflokkum. Fjöldi tegunda smádýra sem fundust í átta gróðurflokkum; byggt á 
samanlögðum afla úr fallgildrum og háfsýnum. Sýnd er skipting í stigaflokka. 

Fjöldi 8 stig 7stig 6stig 5 stig 4 stig 3 stig 2 stig l s t ig 
Gróðurflokkur alls fjöldi % fjöldi % flöldi % fjöldi % fjöldi % fjöldi % fjöldi % fjöldi % 
Melar 104 4 3,8 0 0 1 1,0 3 2,9 9 8,7 8 7,7 25 24,0 54 51,9 
Hélumosaland 36 1 2,8 0 0 1 2,8 1 2,8 5 13,9 7 19,4 21 58,3 
Holtamólendi 100 1 1,0 0 0 1 1,0 1 1,0 10 10,0 10 10,0 15 15,0 62 62,0 
Giljamólendi 166 0 0 1 0,6 5 3,0 12 7,2 19 11,4 19 11,4 45 27,1 65 39,2 
Mólendi 125 0 0 0 0 4 3,2 3 2,4 8 6,4 12 9,6 29 23,2 69 55,2 
Rakt víðiland 54 1 1,9 0 0 0 0,0 2 3,7 9 16,7 11 20,4 31 57,4 
Mýrlendi 118 0 0 1 0,8 3 2,5 6 5,1 12 10,2 20 16,9 18 15,3 58 49,2 
Flóar 55 0 0 0 0 6 10,9 11 20,0 7 12,7 8 14,5 23 41,8 

Meðaltöl: 94,8 0,9 1,2 0,3 0,2 2,6 3,1 4,9 5,6 9,9 11,2 11,9 13,8 25,9 32,8 38,5 32,2 

II. jlokkur (melar) 
Melar á rannsóknarsvæðinu floklcast í tvær megingerðir, einkum út frá yfirborðinu, sem er 
ýmist laust eða tiltölulega fast fyrir. 

Melar með lausu yfirborði, sandmelar, eru helst staðsettir í nokkrum halla upp af 
brekkurótum. Jarðvegur er sendinn og laus, gjarnan með vikri. Þeir halda illa raka, hitna i 
sólskini og yfirborð fer auðveldlega á hreyfingu þegar vindur blæs. Gróðurþekja er lítil og 
flóra fábreytt, en sandblásnir grávíðirunnar og túnvingull eru meira áberandi en á öðrum 
melum. Þessar aðstæður leiða til smádýrafánu sem er töluvert frábrugðin smádýrafánu á 
föstum melum. 

Fastir melar eru miklum mun útbreiddari en sandmelar, t.d. á öldukollum, en undir öldunum 
eru gjarnan melar með hærra rakastigi jarðvegs þar sem þeir taka við afrennslisvatni frá 
öldunum. Yfirborð mela við brekkurætur er þétt, snjór hvílir þar lengi fram eftir vori. 
Gróðurfar getur verið noldcuð fjölbrcytt og þekja töluverð. Mosaskán bindur gjarnan yfirborð 
og gerir það enn fastara fyrir og stöðugra í vindi. Þessi gerð mela líkist nokkuð 
hélumosalandi. 

Alls voru fjórar mælistöðvar á melum. Tvær þeirra flokkast sem sandmelar, báðar staðsettar 
austan undir Ytri-Kárahnjúk (HM6n, MEll) . Hinar tvær voru á melum við breklcurætur, 
önnur austan undir Fremri-Kárahnjúk (ME12), hin norðaustan undir Búrfelli (ME8). Engin 
stöð var uppi á melöldu. 

í 17. töflu eru sýndar þær tegundir sem fundust á melum og þeim raðað eftir samanlögðum 
stigum þeirra á sandmelum og öðrum melum. Til samanburðar eru sýnd stig tegundanna i 
hvorum ofangreindra melaflokka fyrir sig. 

Á melastöðvum fundust alls 104 tegundir eða flokkunareiningar (taxa). Þar af fannst 81 á 

9 2 



NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS 2000 Náttúniverndargildi á virkjunarsvæðum norðan jökl; 

17. tafla. Smádýr á melum. Tegundir smádýra sem fundust á mœlistöðvum á melum (4 
stöðvum), samanlagður afli úr fallgildrum og háfsýnum. Sýnd eru stig tegundanna á 
sandmelum (2 stöðvar) og öðrum melum (2 stöðvar) aukstiga á melum samtals. 

Stig Stig Stig Stig Stig Stig 

sandnielar aðr i r mela r alls sandmelar aðr i r mela r alls 

Amara quenseli 8 7 8 Atheta graminicola 1 1 

Aphididae 8 5 8 Barycnemis bellator 1 1 

Mitopus morio 8 7 8 Botanophila betarum 1 1 

Otiorhynchus arcticus 8 7 8 Bradysia rufescens 2 1 

Pardosa palustris 6 1 6 Brevicornu sericoma 1 1 

Agyneta nigripes 1 6 5 Chaetocladius sp. 1 1 

Eukiejferiella minor 6 2 5 Chamaemyia geniculata 1 1 

Orthocladius frigidus 6 2 5 Chorebus sp.B 1 1 

Apamea zeta 5 4 Coccoidea (ógreind tegund) 1 1 

Botanophila fugax 5 1 4 Coenosia pumila 1 1 

Delia echinata 4 4 4 Collinsia holmgreni 1 1 

Diamesa bertrami 5 1 4 Delia angustifrons 2 1 

Islandiana princeps 3 4 4 Dendrocerus bifoveatus 2 1 

Polypeza ciliata 2 4 4 Diadegma boreale 2 1 

Rhamphomyia hirtula 3 5 4 Diamesa latitarsis 1 1 

Simulium vittatum 4 2 4 Diamesa lindrothi 2 1 

Spilogona baltica 5 4 4 Diamesa zernyi 2 1 

Aphidius sp.A 4 3 Diarsia mendica 1 1 

Arctorthezia cataphracta 4 3 Dolichopus plumipes 1 1 

Diamesa bohemani 4 1 3 Eana osseana 1 1 

Pylafusca 4 3 Egle minuta 2 1 

Rheocricotopus sp. 4 3 Egle pilitibia 2 1 

Spilogona alpica 4 3 Encyrtidae (ógreind tegund) 1 1 1 

Stenomacrus affinator 4 3 Ephedrus sp. 1 1 

Thysanoptera (ógr. ungviði) 4 3 Heleomyza borealis 1 1 1 

Aclastus gracilis 1 3 2 Javesella pellucida 1 1 

Alloxysta sp. 2 2 Kimminsia betulina 1 1 

Arctosa alpigena 2 2 Lasiomma picipes 1 1 

Byrrhus fasciatus 3 2 Megaselia clara 1 1 

Campoletis varians 3 2 Mesochorus punctipleuris 1 1 

Ceratopogonidae (ógr. teg.) 2 2 Micropsectra recurvata 1 1 

Coccinella undecimpunctata 2 2 Monoctonus caricis 2 1 

Deliafabricii 3 2 Nodisplata diffinis 2 1 

Delia platura 3 1 2 Notiophiius biguttatus 2 1 

Diamesa incaliida 3 2 Paraphaenocladius impensus 2 1 

Erigone arctica 3 2 Parasyrphus tarsatus 1 1 

Erigone tirolensis 3 2 Phronia sp. 1 1 

Exechiafrigida 1 3 2 Phygadeuontinae sp.A 1 1 

Limnophyes sp. 3 1 2 Phytomyza affinis 1 1 1 

Megaselia sordida 2 1 2 Phytomyza opacella 1 1 1 

Metriocnemus sp. 1 2 2 Pimpla flavicoxis 1 1 

Nebria gyllenhali 2 2 2 Pimpla sodalis 1 1 

Orthocladius oblidens 2 1 2 Polytribax picticornis 1 1 

Philygria vittipennis 2 2 2 Pristiphora staudingeri 1 1 

Phratora polaris 3 2 Salda littoralis 1 1 

Plectiscidea hyperborea 1 3 2 Scambus atrocoxalis 2 1 

Scathophaga furcata 2 2 Scaptomyza graminum 1 1 

Spilogona megastoma 3 2 Simulium vernum 1 1 

Tenthredinidae (lirfur) 1 2 2 Sphaerophoria scripta 2 1 

Thienemanniella sp. 3 2 Themira dampfl 1 1 

Apanteles fulvipes 2 1 Thricops cunctans 1 1 

Atheta atramentaria 1 1 TUiphne frontata 1 1 
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sandmelum en aðeins 58 á föstum melum. Á sandmelum fundust 47 tegundir sem ekki 
fundust á föstum melum en 24 tegundir ef dæminu er snúið við. Algengustu tegundir eru 
margar hverjar þær sömu í báðum flokkum en fjöldi einstaklinga reyndist verulega meiri á 
sandmelum. Þar ná 4 tegundir inn í hæsta stigaflokk, með 8 stig, en engin tegund nær fleiri en 
7 stigum á fostum melum (alls 3 tegundir). 

Það sem e.t.v. veldur fjölbreytni smádýra á sandmelum eru grávíðir og túnvingull sem eru þar 
milcilvægar plöntutegundir. Á viðinum var mikill fjöldi blaðlúsa, miklu meiri en annars staðar 
á rannsólcnarsvæðinu, en þær laða til sín fjölda annarra smádýra. Snikjuvesputegundir verpa 
eggjum í blaðlýs, t.d. Aphidius sp., Microctonus caricis og Dendrocerus bifoveatus. 
Maríubjöllur Coccinella undecimpunctata og netvængjur Kimminsia betulina éta blaðlýsnar 
og margar tvívængjur sækja í sætan úrgang þeirra. Hnoðalcönguló Pardosa palustris leitar á 
staði þar sem næg er bráðin. Ofangreindar plöntutegundir skapa einnig skilyrði fyrir fiðrildi, 
þ.e. viðimöl Pyla fusca og hrossyglu Apamea zeta sem ýmsar sníkjuvespur geta nýtt sér, s.s. 
Apanteles fulvipes, Campoletis varians, Diadegma boreale, Mesochorus punctipleuris, 
Polytribax picticornis og Scambus atrocoxalis. Gullsmiður Amara quenseli og silalceppur 
Otiorhynchus arcticus kjósa öðru fremur þurrt yfirborð með lausum, lítt grónum sandi. 
Langleggur Mitopus morio er algengur í öllum gróðurlendum en reyndist algengastur á 
sandmelum á svæðinu. Á sandmelum er því áhugavert vistlcerfi. Tvívængjurnar Delia 
angustifrons og D. fabricii finnast einna helst á sandhólum með víðirunnum, einnig 
Botanophila fugax. Hins vegar má finna Delia echinata, Spilogona baltica og Philygria 
vittipennis, einnig Rhamphomyia hirtula, á öllum melum, en sú síðasttalda er þó ein þeirra 
tegunda smádýra sem fmnast í öllum gróðurfloklcum. 

Aðrir melar slcilja sig frá sandmelum elclci aðeins á fábreyttari fánu heldur einnig með færri 
smádýrum. Bjöllurnar Amara quenseli og Otiorhynchus arcticus og langleggur Mitopus morio 
tróna sem fyrr efst á lista þótt eklci séu þær eins algengar og á sandmelum. Mun minna er af 
blaðlúsum og vægi hnoðaköngulóar Pardosa palustris er óverulegt, e.t.v. vegna minna 
framboðs á veiðibráð. Hins vegar koma til sögu voðlcöngulær sem talist geta til 
einkennistegunda fastra mela, þ.e. urðaló Agyneta nigripes og ljósaló Islandiana princeps. 
Snílcjuvespurnar Polypeza ciliata og Stenomacrus affinator einkenna einnig þennan flolclc. Um 
lífshætti þeirra að öðru leyti er elclci vitað. 

IV. undirflokkur a (hélumosaland) 
Hélumosaland hefúr einnig verið nefnt snjódæld og er útbreidd og nolckuð víðfeðm landgerð á 
rannsólcnarsvæðinu, undir brelckum og á stöllum í hlíðum. Gróðurfarslega líkist það nokkuð 
stöðugum melum undir brelckurótum. Þar er einnig umtalsverður ralci í jörðu og snjóa leysir 
elcki fyrr en seint um síðir. Á hélumosalandi vex mosaskán þar sem hélumosi gefur 
yfirborðinu hélaða áferð. 

Tveimur mælistöðvum var ætlað að lenda í fyrirfram slcilgreindu hélumosalandi en önnur 
þeirra (SD47) reyndist vera í annars konar gróðurlendi eftir endurslcoðun. Þvi eru upplýsingar 
um smádýralíf þessa gróðurfloldcs byggðar á sýnatöku á aðeins einni mælistöð á stalli í 
suðvesturhlíð Búrfells (mælistöð SD39). Svo takmörkuð sýnataka gefur elcki tilefni til 
ályktana, en niðurstöður benda þó til þess að smádýralíf landgerðarinnar sé í rýrara lagi. 

I 18. töflu eru sýndar tegundir sem fundust á einu mælistöðinni sem lcönnuð var í 
hélumosalandi. Aðeins 36 tegundir fúndust og einungis ein þeirra kemst í hæsta stigaflokk (8 
stig). Það er langleggur Mitopus morio sem öðru fremur lcýs berangurslegt land. Heiðaló 
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Erigone tirolensis raðast ofarlega, þótt hún sé fyrst og fremst mólendistegund, einnig kembuló 
Collinsia holmgreni sem kýs að hafa nokkurn raka í jarðvegi. Tengslin við föstu melana eru 
augljós og lcemur m.a. fram í sníkjuvespunum smáu Polypeza ciliata og Stenomacrus 
affinator. Minna kveður að gullsmið Amara quenseli og silakepp Otiorhynchus arcticus en á 
melunum, enda raki jarðvegs orðinn meiri en þeim hentar. Hélumosaland virðist, skv. þessari 
könnun, eklci eiga sér einkennistegundir meðal smádýranna. Þar eru öðra fremur tegundir af 
melum annars vegar og holtamólendi hins vegar, t.d. heiðaló Erigone tirolensis, letikeppur 
Otiorhynchus nodosus og blaðvespan Pristiphora staudingeri. 

18. tafla. Smádýr í hélumosalandi. Tegundir smádýra sem fundust á mœlistöð í hélumosalandi 
(1 stöð), samanlagður afli úr fallgildrum og háfsýnum. 

St i s Stifi Stig 

Mitopus morio 8 Nebria gyllenhali 3 Orthocladiinae (ógr. tegund) 2 

Erigone tirolensis 6 Scathophaga furcata 3 Otiorhynchus arcticus 2 

Collinsia holmgreni 5 Stenomacrus affinator 3 Otiorhynchus nodosus 2 

Aclastus gracilis 4 Aphidius sp.A 2 Phygadeuon cylindraceus 2 

Amara quenseli 4 Brevicornu griseicolle 2 Plectiscidea hyperborea 2 

Phytomyza affinis 4 Egle minuta 2 Pristiphora staudingeri 2 

Polypeza ciliata 4 Erigone arctica 2 Scaptosciara vivida 2 

Rhamphomyia hirtula 4 Heleomyza serrata 2 Scathophaga stercoraria 2 

Atheta graminicola 3 Hilairafrigida 2 Spilogona alpica 2 

Delia echinata 3 Limnophyes sp. 2 Spilogona megastoma 2 

Diamesa bohemani 3 Microgasterinae (ógr. tegund) 2 Walckenaeria clavicornis 2 

Exechia frigida 3 Nodisplata diffinis 2 Zaphne frontata 2 

Mólendi 
Landgerð sem í daglegu tali kallast mólendi er fjölbreytt bæði hvað varðar staðhætti og 
gróðurfar. Það endurspeglast einnig í fánu smádýra. Það er öðra fremur jarðvegsgerðin sem 
gefur mólendi til kynna þar sem um þurran áfoksjarðveg er að ræða. Stundum getur þó verið 
nolckur raki í jarðveginum og hann haldist alllengi eftir úrkomutið. Mismunandi gróðurfar 
mólendis mótast af staðbundnum aðstæðum. Rakastig jarðvegs hefur mikil áhrif á gróðurfar, 
einnig staðsetning í landslagi, þ.e. hvort skýlt er eða áveðurs. Af skjóli ráðast snjóalög, en þau 
hafa umtalsverð áhrif á gróðurfar, tegundasamsetningu og vöxt. Gróðurþelcja er jafnan mikil, 
en þar sem háplöntuþekja er rofin, veðrað, er jarðvegur gjarnan bundinn af mosaskán. 

IV. undirflokkur b (holtamólendi) 
Þessi mólendisgerð er þurr og staðsett áveðurs, t.d. þar sem vindur næðir um hlíðarbrúnir, ása 

) og hæðir. Ásýndin er noklcuð sérstölc. Fyrir áhrif vinda er gróðurþekjan gjarnan noklcuð rofin 
og gróður snöggvaxinn. Við þessar aðstæður er snjólétt þar sem snjó skefur gjarnan af 
landinu. Holtasóley er oftast áberandi i gróðurfari, stundum rikjandi. Mosaslcán bindur 
jarðveg á rofblettum. 

Alls vora fjórar mælistöðvar lcannaðar í þessum gróðurflolcki. Reyndar var lagt upp með val á 
tveimur mælistöðvum en eftir endurmat færðust tvær aðrar í flokkinn. Önnur var upphaflega 
skilgreind sem víðimói, staðsett i norðurbrún Smjörtungufells (mælistöð VV9). Hin var 
slcilgreind sem snjódæld á lágri öldu suður af Sandfelli (mælistöð SD47). Upphaflegu 
mælistöðvarnar voru í áveðra hlíð norðvestan í Búrfelli (mælistöð HM4) og í brattri austurhlíð 
Ytri-Kárahnjúks (mælistöð HM6). Sú siðasttalda var reyndar sett niður á röngum stað í 
upphafi. Mælistöðinni var ætlaður staður ofar í ijallshlíðinni þar sem gróðurfar samræmdist 
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betur því sem til var ætlast. í næstu ferð á svæðið, í júlí, var ráðin bót á og mælistöð sett niður 
á réttum stað, mælistöð (HM6e). Akveðið var að halda þar áfram sýnatöku á upphaflegu 
mælistöðinni (HM6n) sem var á sandmel. 

í 19. töflu eru sýndar þær tegundir sem fundust í holtamólendi. Af 100 tegundum sem fundust 
náðu 62 ekki nema einu stigi. Það bendir til þess að hér sé um einfalt smádýrasamfélag að 
ræða, borið uppi af tiltölulega fáum tegundum. 

19, tafla. Smádýr í holtamólendi. Tegundir smádýra sem fundust á mœlistöðvum í holta-
mólendi (4 stöðvum), samanlagður afli úr fallgildrum og háfsýnum. 

Stig StÍK Stig 

Mitopus morio 8 Plectiscidea hyperborea 2 Limnephilus picturatus 1 

Amara quenseli 6 Polypeza ciliata 2 Limnephilus picturatus 1 

Erigone tirolensis 5 Pylafusca 2 Limnophyes sp. 1 

Aclastus gracilis 4 Tenthredinidae (lirfur) 2 Megaselia clara 1 

Collinsia holmgreni 4 Agyneta nigripes 1 Megaselia giraudii 1 

Delia echinata 4 Allodia embla 1 Microgasterinae (ógreind tegund) 1 

Diamesa bertrami 4 Alloxysta sp. 1 Monoctonus caricis 1 

Eukiefferiella minor 4 Alysia atra 1 Mycomya brunnea 1 

Exechiafrigida 4 Aphidius sp.A 1 Nebria gyllenhali 1 

Otiorhynchus arcticus 4 Atheta graminicola 1 Nodisplata diffinis 1 

Otiorhynchus nodosus 4 Barycnemis bellator 1 Orthocentrus fulvipes 1 

Pardosa palustris 4 Botanophila betarum 1 Orthocladius gelidus 1 

Spilogona baltica 4 Botanophila fugax 1 Paraphaenocladius impensus 1 

Apanteles fulvipes 3 Brevicornu boreale 1 Parasyrphus tarsatus 1 

Aphididae 3 Brevicornu griseicolle 1 Phronia sp. 1 

Diamesa bohemani 3 Brevicornu proximum 1 Phygadeuon cylindraceus 1 

Phratora polaris 3 Brevicornu sericoma 1 Phytomyza opacella 1 

Phytomyza affinis 3 Byrrhus fasciatus 1 Pimpla sodalis 1 

Rhamphomyia hirtula 3 Calathus melanocephalus 1 Pteromalidae sp.C 1 

Scathophaga furcata 3 Campoletis varians 1 Pteromalidae sp.D 1 

Simulium vittatum 3 Cynomya mortuorum 1 Rheocricotopus sp. 1 

Spilogona alpica 3 Diadegma boreale 1 Salda littoralis 1 

Spilogona megastoma 3 Diamesa incallida 1 Scatella stagnalis 1 

Arctorthezia cataphracta 2 Diamesa latitarsis 1 Scathophaga stercoraria 1 

Arctosa alpigena 2 Dorytomus taeniatus 1 Sphaerophoria scripta 1 

Bradysia rufescens 2 Ecechia nitidicollis 1 Spilogona contractifrons 1 

Coccoidea (ógreind tegund) 2 Encyrtidae (ógreind tegund) 1 Spilogona micans 1 

Coenosia pumila 2 Eupeodes punctifer 1 Stenomacrus affinator 1 

Delia platura 2 Gelis nitritus 1 Thienemanniella sp. 1 

Eana osseana 2 Heleomyza borealis 1 Thricops cunctans 1 

Hilaira frigida 2 Hydrellia griseola 1 Thysanoptera (ógreint ungviði) 1 

Megaselia sordida 2 Islandiana princeps 1 Waickenaeria clavicornis 1 

Orthocladius frigidus 2 Lasiomma picipes 1 Zaphne frontata 1 

Phytomyza hedingi 2 Limnephiius griseus 1 

Holtamólendi er hrjóstragasta mólendisgerðin og er smádýralífið þar því fáskrúðugra en í 
hinum gerðunum. Samt sem áður fundust þar 100 tegundir smádýra. Aðeins ein tegund náði 
stigum í hæsta flokk. Sem fyrr var það langleggur Mitopus morio. Gróður er nægilega rýr til 
að gullsmiður Amara quenseli hafist við í nokkrum fjölda. Heiðaló Erigone tirolensis er e.t.v. 
einkennistegund þessa gróðurflokks. Þótt hún finnist í öllum þurrum mólendisgerðum er hún 
hvergi í meiri mæli en hér. Einnig er nokkuð um kembuló Collinsia holmgreni. Silakeppur 
Otiorhynehus arcticus og letilceppur O. nodosus falla í sama stigaflokk. Sá fyrrnefndi er þó 
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rakin bersvæðistegund, eins og fram hefur komið hér framar, en sá siðarnefndi velur öllu 
meiri grósku og þrifst betur i mólendi. Silakeppur og gullsmiður gefa vísbendingu um það hve 
rýr landgerð holtamólendi er í raun miðað við annað mólendi. Laufbjallan Phratora cf. polaris 
fannst í nokkrum mæli, en aðrar bjöllutegundir voru afar sjaldgæfar. Tvær tegundir bjallna 
sem eru afar fágætar á rannsólcnarsvæðinu, fundust aðeins i þessum gróðurflokld, þ.e. 
kragasmiður Calathus melanocephalus og viðirani Dorytomus taeniatus. Þar var án efa um að 
ræða áhrif frá nærliggjandi láglendi undir Smjörtungufelli. 

Tvær tegundir fiðrilda fundust á mælistöðvum i holtamólendi, þ.e. grasvefari Eana osseana 
og viðimölur Pyla fusca, en sú síðarnefnda er líkleg til að þrífast ágætlega í þessu gróðurlendi. 
Þriðja tegundin, kálmölur Plutella xylostella, fannst utan mælistöðva í holtamólendi, en þar 
fer útlent flækingsfiðrildi. Tvö eintök fundust í hliðum Búrfells og Smjörtungufells þann 30. 
júní. Af sníkjuvespum var Aclastus gracilis algengust. Það tengist e.t.v. því hve algeng 
heiðaló Erigone tirolensis er í holtamólendi, en snikjuvespan verpur eggjum sinum í 
eggjaseldd köngulóa. Nokkuð var einnig af Apanteles fulvipes, Plectiscidea hyperborea og 
Polypeza ciliata sem þó á kjörlendi á meiri bersvæðum. Aðrar tegundir voru mun fágætari. 

Af tegundum tvivængja virðast harðjaxlarnir Delia echinata og Spilogona baltica 
atkvæðamestar. Einnig má nefha Spilogona alpica og S. megastoma sem báðar eru 
dæmigerðar hálendistegundir. Annars virðist holtamólendi óvistlegt fyrir tvívængjur. Þetta var 
þó eina landgerðin sem skilaði sveifflugunni Eupeodes punctifer sem einnig er dæmigerð 
hálendistegund. Rikjandi veður söfnunardagana var reyndar þess eðlis að sveifflugur 
(Syrphidae) komu treglega fram. 

V. undirflokkur b (rakt víðiland) 
Flokkurinn einkennist af nokkuð háum jarðvegsraka. Staðhættir eru noklcuð breytilegir, einnig 
gróðurfarið. Jarðvegur er áfoksjarðvegur, oft mjög sendinn, og landið gjarnan lítt gróið. Víðir 
setur svip á þennan gróðurfloldc, hálmgresi gefur rakastigið noldcuð glöggt til kynna og sums 
staðar vex hrossanál. 

Aðeins ein mælistöð var í þessum gróðurflokki. Um var að ræða spildu við tjörn sunnan 
Búrfells (mælistöð HHl). Aðstæður voru fjölbreytilegar og voru gildrurnar tvær í nokkuð 
óliku umhverfi. Sýnatalcan dugði vart til að gefa nægar upplýsingar um smádýrafánu 
gróðurfloldcsins. 

í 20. töflu eru slcráðar þær 54 tegundir sem fundust á mælistöðinni í gróðurfloldcnum. Ein 
tegund er i hæsta stigafloldd (8 stig), þ.e. langleggur Mitopus morio. Það sýnir ákveðin tengsl 
við mela eða litt gróið land. 

Ekki lcomu fram sérstakar einlcennistegundir þessarar landgerðar, en smádýrasamfélagið er 
mjög sérstölc blanda af tegundum þurrlendis og votlendis. Opinn, sendinn jarðvegurinn er 
sums staðar tiltölulega þurr. Það hentar tegundum eins og langlegg Mitopus morio og silakepp 
Otiorhynchus arcticus. Þar sem grónara er og tiltölulega þurrt eru heiðaló Erigone tirolensis 
og letikeppur Otiorhynchus nodosus, kembuló Collinsia holmgreni þar sem rakara er en 
mýraló Erigone psychrophila er hins vegar dæmigerð votlendistegund. Heiðaló og mýraló eru 
að öllu jöfnu algjörlega aðskildar tegundir í rúmi. Aðeins í þessari landgerð fundust þær í 
návigi. Þetta er einfalt dæmi um það samspil andstæðna sem virðist eiga sér stað í 
gróðurfloklcnum. Tegundir eins og leirtita Salda littoralis, járnsmiður Neria gyllenhali og 
jötunuxinn Atheta graminicola flnna kjöraðstæður í þessum gróðurflokki. 
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20. tafla. Smádýr í röku víðilandi. Tegundir smádýra sem fundust á mælistöð í röku víðilandi (1 
stöð), samanlagður afli úr fallgildrum og háfsýnum. 

Stig Stifi Stig 

Mitopus morio 8 Orthocladius gelidus 3 Limnephilus picturatus 2 

Phytomyza affinis 5 Otiorhynchus arcticus 3 Megaselia ciara 2 

Scathophaga furcata 5 Rhamphomyia hirtula 3 Megaselia sordida 2 

Atheta graminicola 4 Rhamphomyia simplex 3 Microgasterinae (ógr. tegund) 2 

Cricotopus sylvestris 4 Salda littoralis 3 Nebria gyllenhali 2 

Cricotopus tibialis 4 Allodia embla 2 Orthocladius frigidus 2 

Erigone psychrophila 4 Aphididae 2 Otiorhynchus nodosus 2 

Erigone tirolensis 4 Aphidius sp.A 2 Platycheirus clypeatus 2 

Exechia frigida 4 Borborillus fumipennis 2 Psectrocladius sp. 2 

Limnephilus fenestratus 4 Brevicornu griseicolle 2 Rheocricotopus sp. 2 

Metriocnemus sp. 4 Brevicornu proximum 2 Scathophaga stercoraria 2 

Spilogona alpica 4 Brevicornu sericoma 2 Simulium vittatum 2 

Aclastus gracilis 3 Byrrhus fasciatus 2 Sphaerophoria scripta 2 

Collinsia holmgreni 3 Chironomus spp. 2 Spilogona baltica 2 

Delia echinata 3 Cynomya mortuorum 2 Spilogona contractifrons 2 

Diamesa bertrami 3 Diamesa bohemani 2 Spilogona depressiuscula 2 

Empis lucida 3 Egle minuta 2 Tanytarsus gracilentus 2 

Limnophyes sp. 3 Eukiefferiella minor 2 Zaphne brunneifrons 2 

Dæmigerðar þurrlendistegundir sem fundust, auk þeirra sem fyrr var getið, voru 
tvívængjurnar Empis lucida, Sphaerophoria scripta, Delia echinata, Egle minuta, Spilogona 
baltica og S. contractifrons. Til votlendistegunda teljast tvívængjurnar Rhamphomyia simplex, 
Platycheirus clypeatus, Borborillus fumipennis, Spilogona depressiuscula og Zaphne 
brunneifrons. Þá fundust og tegundir sem má relcja til nálægrar tjarnar, vorflugurnar 
Limnephilus fenestratus og L. picturatus og tegundir rykmýs, t.d. Cricotopus sylvestris og C. 
tibialis. 

VI. undirflokkur a (giljamólendi) 
Þessi landgerð er afar sérstæð á rannsóknarsvæðinu. Um er að ræða hallandi mólendi neðan til 
í brekkum þar sem landið er skorið af nokkuð djúpum og breiðum skorningum. Um 
slcorningana falla lækjarsytrur og oft rúmast þar einnig votlendi á ýmsum stigum. A milli 
slcorninganna eru þurrir mólendisflákar. Rásirnar fyllast af snjó á veturna og ber gróður utan í 
böldcunum þess ótvíræð merki, en þar er yfirleitt mjög gróskumikill víðir. Uppi á 
mólendisflákunum er gróður mun sneggri, oftast með yfirbragð krækilyngsmóa, með 
víðitegundum og holtasóley og mörgum fleiri plöntutegundum. Sums staðar má sjá merki 
þess að snjólétt sé og vindsorfið. Þessar fjölbreyttu aðstæður, þar sem saman spila þurr 
mólendi og skorningar með votlendi, bjóða upp á fjölbreytt lífríki og kemur það fram bæði í 
gróðurfari og smádýralífi. Gróskumikið mólendi á dalbotnum eða undirlendi, sem er sjaldgæft 
á svæðinu, tilheyrir einnig þessum gróðurflokki. 

Þrjár mælistöðvanna voru í þessum gróðurflokki. Ein þeirra var austanvert í svonefndum 
Smjörtungudal, þ.e. í vesturhlíð Fjallkolls (mælistöð KB3). Önnur var í áþekku landi 
austanvert í Dysjarárdal, þ.e. í vesturhlíð Búrfells (mælistöð KB8). Sú þriðja var valin 
sérstaklega af smádýrasérfræðingum þegar komið var á staðinn, þ.e. ekki slembival fyrirfram. 
Sú mælistöð var sett niður í óvenju gróskumikið víðimólendi austan undir Fremri-Kárahnjúk 
(mælistöð W 0 ) , en það þótti of forvitnilegt til að láta óafskipt. Þar dafnaði víðir einlcar vel 
enda áfoksjarðvegurinn sandríkur. 
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Elcki kom á óvart að fjölbreyttar aðstæður í giljamólendi leiddu til ijölslcrúðugustu 
smádýrafánu rannsóknarsvæðisins, þar sem fánan einkennist af samspili tegunda þurrlendis og 
votlendis sem mynda órofa heild. Engin önnur landgerð stenst þar samjöfnuð. Langmest var 
um smádýr utan i böklcum rása þar sem skjól er mest og gróður gróskumestur. Uppi á 
mólendisflákunum reyndist mun minna af smádýrum. 

í 21. töflu eru upp taldar þær tegundir sem fundust i giljamólendi, alls 166, en af þeim hlutu 
65 aðeins eitt stig. Eftir stendur 101 tegund sem hlaut fleiri en eitt stig. Það ber ótvírætt vitni 
um þá fjölbreytni sem ríkir í þessum gróðurfloldd. 

Margar tegundir reyndust algengar, en samt náði engin hæsta stigaflokki. Svarðmýið Bradysia 
rufescens trónir efst á blaði með 7 stig. Það er hins vegar einkennandi fyrir gróðurflokkinn að 
þar eiga margar tegundir sæla vist og eru algengar eða allalgengar, miklu fleiri en í öðrum 
gróðurflokkum þar sem yfírleitt aðeins fáeinar tegundir verma sæti í hæstu flokkunum. Góð 
staðfesting fæst á samblandi tegunda þurrlendis og deiglendis i fánunni þegar stigaflokkur 6 er 
skoðaður. Þar má sjá gullsmið Amara quenseli, einn helsta fulltrúa þurrlendisins, og 
svarðmýið Scaptosciara vivida, sem þrífst hvergi betur en í mýrlendi. Laufbjallan Phratora cf 
polaris er tegund viðimólendis. 

Ýmsar tegundir koma við sögu sem einlcenna þennan gróðurfloklc öðrum fremur. Fiðrildi eru 
fáskrúðug og tiltölulega fágæt á hálendinu en þeirra er helst að vænta i landi sem þessu. 
Grasvefari Eana osseana var algengasta fiðrildið. Einnig fannst víðimölur Pyla fusca, 
klettafeti Entephria caesiata, birkifeti Rheumaptera hastata, hrossygla Apamea zeta, jarðygla 
Diarsia mendica og hin sárasjaldgæfa Gnorimoschema valesiella. Eru þá upp taldar þær 
tegundir flðrilda sem fundust á Vesturöræfum fyrir utan kálmöl Plutella xylostella sem er 
erlendur slæðingur. Fiðrildafánan gerir það að verlcum að margar tegundir snikjuvespna halda 
til í þessum gróðurflokki, en þær era margar hverjar snildar á fiðrildalirfum. Sníkjuvespan 
Apanteles fulvipes fannst fyrst og fremst í þessu landi, einnig örsmá ógreind tegund af ættinni 
Encyrtidae. Þá má nefna sníkjuvespurnar Plectiscidea hyperborea, P. collaris, Pimpla sodalis, 
Gelis nigritus, Phygadeuon cylindraceus, Agrypon flaveolatum, Campoletis varians, C. 
vexans, Hyperbatus segmentator, Hypamblys albopictus, Mesochorus punctipleuris, Scambus 
atrocoxalis, Sussaba nigrithorax, Syrphoctonus signatus og Meteorus rubens. Þessi 
upptalning gefur vel til kynna fjölbreytnina. Er þá ótalin Pimpla aethiops sem fannst í annað 
sinn á landinu. Blaðvespan Amauronematus variator er algeng á víði. Nokkrar tegundir 
tvívængja voru hér í umtalsverðum mæli en reyndust fágætar annars staðar. Þar má nefna 
Pegomya bicolor, Botanophila profuga, Thricops cunctans, Spilogona contractifrons og 
Coenosia pumila. Sveifflugan Sphaerophoria scripta var nokkuð tíð. Búist var við fleiri 
tegundum sveifflugna, en erfitt er að finna þær nema við mjög góð veðurskilyrði. Þá sat 
töluvert af lcögurvængjunni Apterothrips secticornis á víðilaufum. 

Köngulær era aftur á móti ekki ýkja algengar í giljamólendi. Aðeins hnoðakönguló Pardosa 
palustris virtist þar nokkuð sæl með sitt hlutskipti, enda veiðilendur gjöfular fyrir þurftarfreka 
veiðikló. Heiðaló Erigone tirolensis reyndist vera algengust voðköngulóa, enda er mólendi 
kjörlendi hennar. Hún kýs þó frekar snöggvaxna gróðurinn i holtamólendi. Aðrar tegundir 
reyndust fágætari. Þarna fannst og ein af fágætustu köngulóartegundum landsins, þ.e. melaló 
Mecynargus borealis. 

Ef hugað er frekar að áhrifum skorninganna á smádýrafánuna þá má nefna til sögu tegundir 
eins og Erioptera trivialis, Ormosia fascipennis, Dolichopus plumipes, Campsicnemus 
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21. tafla. Smádýr í giljamólendi. Tegundir smádýra sem fundust á mælistöðvum í giljamólendi 
(3 stöðvum), samanlagður afli úr fallgildrum og háfsýnum. 

Stig Stig Stig 

Bradysia rufescens 7 Agrypon flaveolatum 2 Campoletis varians 1 

Amara quenseli 6 Apamea zeta 2 Campoletis vexans 1 

Megaselia sordida 6 Aphidius sp.A 2 Ceratopogonidae (ógr. tegund) 1 

Mitopus morio 6 Aphidius sp.B 2 Chamaemyia geniculata 1 

Phratora cf. polaris 6 Atheta atramentaria 2 Chorebus sp.A 1 

Scaptosciara vivida 6 Barycnemis bellator 2 Copromyza equina 1 

Coenosia pumila 5 Borborillus fumipennis 2 Cordyla brevicornis 1 

Delia echinata 5 Botanophila betarum 2 Crumomyia nigra 1 

Exechia frigida 5 Byrrhus fasciatus 2 Dacnusa sp. 1 

Lasiomma picipes 5 Chaetocladius sp. 2 Diarsia mendica 1 

Limnophyes sp. 5 Chorebus cf. aphantus 2 Egle pilitibia 1 

Metriocnemus sp. 5 Cricotopus tibialis 2 Ephedrus sp. 1 

Otiorhynchus arcticus 5 Deliafabricii 2 Erioptera trivialis 1 

Pardosa palustris 5 Delia platura 2 Exechia sp. 1 

Phytomyza affinis 5 Diadegma boreale 2 Gnorimoschema valesiella 1 

Plectiscidea hyperborea 5 Diamesa incallida 2 Gonatium rubens 1 

Scathophagafurcata 5 Diamesa latitarsis 2 Heleomyza borealis 1 

Scathophaga stercoraria 5 Diamesa lindrothi 2 Helina annosa 1 

Aclastus gracilis 4 Eukiefferiella minor 2 Hyperbatus segmentator 1 

Allodia embla 4 Exechia nitidicollis 2 Limnophora pandellei 1 

Apterothrips secticornis 4 Hypamblys albopictus 2 Liriomyza richteri 1 

Botanophilafugax 4 Limnephilusfenestratus 2 Macrocera parva 1 

Campsicnemus armatus 4 Marcosteles laevis 2 Mecynargus borealis 1 

Copromyza similis 4 Microplitis coacta 2 Mecynargus morulus 1 

Eana osseana 4 Monoctonus caricis 2 Megaselia giraudii 1 

Gelis nitritus 4 Orthocladiinae (ógr. tegund) 2 Mesochorus punctipleuris 1 

Megaselia clara 4 Orthocladius gelidus 2 Meteorus rubens 1 

Pegoplata infirma 4 Orthocladius oblidens 2 Microctonus intricatus 1 

Rhamphomyia hirtula 4 Otiorhynchus nodosus 2 Micropsectra atrofasciata 1 

Scatella stagnalis 4 Parasyrphus tarsatus 2 Micropsectra recurvata 1 

Simulium vittatum 4 Phygadeuon cylindraceus 2 Minilimosina fungicola 1 

Spilogona alpica 4 Phytomyza hedingi 2 Minilimosina vitripennis 1 

Spilogona baltica 4 Polypeza ciliata 2 Mycomya brunnea 1 

Spilogona contractifrons 4 Pteromaiidae sp.A 2 Ormosia fascipennis 1 

Spilogona megastoma 4 Pylafusca 2 Oscinella hortensis 1 

Tenthredinidae (lirfur) 4 Rhamphomyia simplex 2 Parydra pusilla 1 

Thricops cunctans 4 Rheocricotopus sp. 2 Pegomya bicolor 1 

Amauronematus variator 3 Rheumaptera hastata 2 Philonthus pachycephalus 1 

Apanteles fulvipes 3 Salda littoralis 2 Phygadeuontinae sp.A 1 

Aphididae (ógreind tegund) 3 Spelobia rufilabris 2 Phygadeuontinae sp.B 1 

Aphodius lapponum 3 Spilogona depressiuscula 2 Pimpla aethiops 1 

Botanophila profuga 3 Taeniothrips atratus 2 Platycheirus clypeatus 1 

Botanophila tuxeni 3 Thysanoptera (ógreint ungviði) 2 Pristiphora staudingeri 1 

Diamesa bertrami 3 Walckenaeria clavicomis 2 Pteromalidae sp.B 1 

Diamesa bohemani 3 Zaphne frontata 2 Pteromalidae sp.D 1 

Dolichopus plumipes 3 Alloxysta brachyptera 1 Scambus atrocoxalis 1 

Encyrtidae (ógreind tegund) 3 Alloxysta sp. 1 Scaptomyza pallida 1 

Erigone tirolensis 3 Alysia atra 1 Scatelia tenuicosta 1 

Nebria gyllenhali 3 Aphidius sp.C 1 Simulium aureum 1 

Orthocladiusfrigidus 3 Arctosa alpigena 1 Stenomacrus affinator 1 

Philygria vittipennis 3 Aspilota sp. 1 Sussaba nigrithorax 1 

Phytomyza opacella 3 Atheta sp. 1 Syrphoctonus signatus 1 

Pimpla sodalis 3 Bembidion bipunctatum 1 Themira dampft 1 

Plectiscidea collaris 3 Botanophyla silvatica 1 Thienemanniella sp. 1 

Seladerma sp.? 3 Brevicornu griseicolle 1 

Sphaerophoria scripta 3 Brevicornu proximum 1 
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armatus, Platycheirus clypeatus, Themira dampfi, Parydra pusilla, Scatella stagnalis, S. 
Tenuicosta, Borborillus fumipennis, Scathophaga furcata, Spilogona depressiuscula og 
Limnophora pandellei. 

Giljamólendi er af augljósum ástæðum vel þokkað af sauðfé og þess má finna glögg merki í 
fánunni. Allnokkrar tegundir smádýra fundust þarna sem beinlínis tengjast nærveru sauðfjár; 
tegundir sem eru meira eða minna háðar kindaskít sér til framfæris. Þar má nefna taðýfil 
Aphodius lapponum, jötunuxana Atheta atramentaria og Phylonthus pachycephalus, 
taðflugurnar Copromyza similis, C. equina, Crumomyia nigra, Spelobia rufilabris, Mini-
limosia funicola og M. Vitripennis, svo og mykjuflugu Scathophaga stercoraria sem reyndar 
er útbreidd um allt rannsóknarsvæðið en er algengust í nálægð sauðijár. 

VI. undirflokkur b (heiðamólendi) 
1 Undir þennan gróðurflolck heyra öll mólendi sem ekki falla undir tvær ofangreindar gerðir. 

Innan flokksins er verulegur breytileiki. Jarðvegur er ýmist þurr eða noklcuð rakur, en 
gróðurfar fer mjög eftir rakastigi jarðvegs. Þar sem hann er þurr og sendinn í meira lagi ríkja 
grávíðir eða loðvíðir, en krækilyng þar sem jarðvegur er frjósamari. Þar sem rakara er nær 
stinnastör yfirhöndinni, gjarnan með grasvíði. Annars vaxa þessar plöntutegundir yfirleitt allar 
saman í gróðurlendum þessa flokks en slciptast á um yfirráðin. 

Mólendi með rikjandi stinnastör er víðfeðmt á Vesturöræfum. Yfirleitt er þó um að ræða 
mishæðótt land með breytilegu rakastigi jarðvegs. Krældlyngsmóar eru þar sem þurrast er en 
deiglendi með votlendis- eða raklendisplöntum þar sem lægst liggur. Þar sem landi hallar eru 
oft lækjarásir, þó minni í mælisniðum en skorningar giljamólendis. Rásirnar duga þó til að 
setja mark á samsetningu fánunnar í gróðurflokknum og auðga hann með votlendistegundum. 

) 

Valdar voru þrjár mælistöðvar í stinnastararmóa. Ein var í dalbotni meðfram Syðradragi 
(mælistöð SÞ38) og tvær í aflíðandi breldcum í Hálsi (mælistöðvar SÞ65 og SÞ87). Þær falla 
allar í þennan gróðurflokk. Tvær voru valdar i viðimóa. Önnur þeirra, i suðausturhluta 
rannsólcnarsvæðisins (mælistöð VV88), fellur í þennan flokk, en hin í flolck IVb, þ.e. 
holtamólendi (mælistöð VV9). Eftir endurmat gróðurlendanna féll enn ein mælistöð, staðsett i 
Tungu (mælistöð BA5), best að þessari skilgreiningu. Þeirri mælistöð var upphaflega ætlað að 
gefa upplýsingar um bláberjalyngsmóa sem elcki reyndist vera fótur fyrir. Upplýsingar um 
smádýralif í mólendi eru þvi byggðar á fimm mælistöðvum, mun fleiri en í öðrum 
gróðurfloklcum. 

Smádýrafána gróðurfloldcsins er fjölbreytt, þótt langur vegur sé í jöfnuð við giljamólendið. 
Þar má samt finna ýmsar hliðstæður. Sem dæmi má nefna tvívængjurnar Thricops cunctans, 
Spilogona contractifrons og Coenosia pumila, sníkjuvespurnar Apanteles fulvipes og ógreinda 

1 tegund ættarinnar Eneyrtidae, einnig kögurvængjuna Apterothrips secticornis og fleiri 
tegundir. 

Rakastig jarðvegs í stinnastararmólendi hæfir mörgum tegundum sem hvorlci lcjósa of þurrt 
umhverfi né bleytu votlendisins. Þá hafa rásir í þessu landi einnig umtalsverð áhrif og 
einkennist fánan því sem fyrr af samspili þurrlendis- og votlendistegunda. 

í 22. töflu er getið þeirra tegunda sem fundust i floldcnum. Af 125 tegundum sem fúndust 
hlutu 69 eitt stig. Eftir standa 56 „algengar" tegundir, ríflega helmingi færri en í 
giljamólendinu. Það gefur til lcynna þann umtalsverða mun sem er á þessum tveimur 
tegundaríkustu gróðurflolckum Vesturöræfa. 
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Engin tegund náði inn í hæsta stigaflokk frekar en i giljamólendi. Fjórar tegundir tróna efstar 
með 6 stig. Þar ber fyrst að nefna svarðmýið Scaptosciara vivida sem virðist fylgja stinnastör i 
raklendi. Laufbjallan Phratora cf. polaris er mólendistegund sem unir sér best í raklendari 
hluta gróðurflokksins, en þar dafnar helsta fæðuplantan, grasviðir, einna best. Tvívængjan 
Delia echinata hefur viða útbreiðslu en er einna algengust hér. Þá skal geta langleggs Mitopus 
morio sem hér fær 6 stig eins og í giljamólendi. í holtamólendi og öðrum harðbýlli 
landgerðum nær hann hins vegar inn i hæsta stigaflokk. 

22. tafla. Smádýr í heiðamólendi. Tegundir smádýra sem fundust á mœlistöðvum í heiða-
mólendi (5 stöðvum), samanlagður afli úr fallgildrum og háfsýnum. 

Stig Stifí StÍK 

Delia echinata 6 Metriocnemus sp. 2 Egle minuta 1 

Mitopus morio 6 Microplitis coacta 2 Entephria caesiata 1 

Phratora cf. polaris 6 Monoctonus caricis 2 Erioptera trivialis 1 

Scaptosciara vivida 6 Orthocladius gelidus 2 Eukiefferiella claripennis 1 

Megaselia sordida 5 Pegoplata infirma 2 Eukiefferiella minor 1 

Phytomyza affinis 5 Piectiscidea hyperborea 2 Gelis nitritus 1 

Scathophaga furcata 5 Psectrocladius obvius 2 Gonatium rubens 1 

Aphididae 4 Pteromalidae sp.A 2 Heleomyza borealis 1 

Arctosa alpigena 4 Rhamphomyia simplex 2 Lamproscatella sibilans 1 

Collinsia holmgreni 4 Seladerma sp.? 2 Limnephilus picturatus 1 

Dolichopus plumipes 4 Spilogona baltica 2 Limnophora pandellei 1 

Exechia frigida 4 Tenthredinidae (lirfur) 2 Marcosteles laevis 1 

Lasiomma picipes 4 Themira dampfi 2 Mesoleius geniculatus 1 

Pardosa palustris 4 Thricops cunctans 2 Metriocneus obscuripes 1 

Rhamphomyia hirtula 4 Agyneta nigripes 1 Microgasterinae (ógreind tegund) 1 

Aclastus gracilis 3 Allodia embla 1 Minilimosina vitripennis 1 

Atheta graminicola 3 Alysia atra 1 Nodisplata diffinis 1 

Campsicnemus armatus 3 Apamea zeta 1 Orthocladius frigidus 1 

Diamesa bertrami 3 Apanteles fulvipes 1 Otiorhynchus arcticus 1 

Erigone tirolensis 3 Aphidius sp.B 1 Otiorhynchus nodosus 1 

Limnephilus fenestratus 3 Aphodius lapponum 1 Paracladopelma laminata 1 

Limnephilus griseus 3 Atheta melanocera 1 Parydra pusilla 1 

Limnophyes sp. 3 Botanophila betarum 1 Patrobus septentrionis 1 

Orthocladius oblidens 3 Bradysia rufescens 1 Phygadeuon cylindraceus 1 

Scathophaga stercoraria 3 Brevicornu boreale 1 Phytomyza hedingi 1 

Simulium vittatum 3 Brevicornu griseicolle 1 Phytomyza opacella 1 

Spilogona alpica . 3 Brevicornu sericoma 1 Pimpla sodalis 1 

Agyneta decora 2 Byrrhus fasciatus 1 Platycheirus clypeatus 1 

Alloxysta sp. 2 Campoletis varians 1 Polypeza ciliata 1 

Amara quenseli 2 Capnia vidua 1 Psectrocladius sp. 1 

Aphidius sp.A 2 Ceratopogonidae 1 Pteromalidae sp.D 1 

Apterothrips secticornis 2 Chironomus spp. 1 Rheocricotopus sp. 1 

Arctorthezia cataphracta 2 Chorebus sp.B 1 Scatella stagnalis 1 

Barycnemis bellator 2 Coenosia pumila 1 Sphaerophoria scripta 1 

Borborillus fumipennis 2 Cricotopus tibialis 1 Spilogona contractifrons 1 

Botanophila fugax 2 Cynomya mortuorum 1 Spilogona megastoma 1 

Brevicornu proximum 2 Delia platura 1 Spilogona opaca 1 

Coccoidea (ógreind tegund) 2 Dendrocerus bifoveatus 1 Sussaba nigrithorax 1 

Empis lucida 2 Diamesa aberrata 1 Trachyopella bovilla 1 

Encyrtidae (ógreind tegund) 2 Diamesa bohemani 1 Walckenaeria clavicornis 1 

Mecynargus morulus 2 Diamesa latitarsis 1 Zaphne frontata 1 

Megaselia clara 2 Eana osseana 1 
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Sníkjuvespufánan er fábreyttari hér en í giljamólendi, einlcum er minna af þeim tegundum 
sem byggja aflcomu sína á fiðrildum, t.d. Apanteles fulvipes, Gelis nigritus og Campoletis 
varians. Einnig fundust Phygadeuon cylindraceus, Mesoleius geniculatus, Barycnemus 
bellator, Sussaba nigrithorax og Polypeza ciliata, svo og Aclastus gracilis en það er tegund án 
nolclcurrar vistsérhæfingar. Hún lifir á eggjum lcöngulóa og getur lílclega nýtt sér flestar 
tegundir þeirra. Snilcjuvespur sem lifa á blaðlúsum eru við lýði, t.d. Aphidius sp., Monoctonus 
caricis, Encyrtidae (ógreind tegund) og Dendrocerus bifoveatus. 

Köngulær svara vel breytingum á staðháttum. Ef haldið er áfram að slcoða raklendari hluta 
gróðurflolcksins þá er hnoðalcönguló Pardosa palustris eldci eins algeng og á þurrara mólendi, 
einnig heiðaló Erigone tirolensis. Heiðalcönguló Arctosa alpigena er hér hins vegar í lcjörlendi 
sínu og lcembuló Collinsia holmgreni orðin rilcjandi tegund voðlcöngulóa. Móaló Mecynargus 
morulus er í meiri mæli en annars staðar, þó óvarlegt sé að draga álylctanir um lcjörlendi 
tegundarinnar af þeim tiltölulega fáu eintökum sem fundust. Þá er jarðvegsraki orðinn nægur 
til að buraló Agyneta decora lcomi við sögu. 

Þurrlendisbjöllur era mun færri en í þurrari gróðurfloldcum en samt fundust gullsmiður Amara 
quenseli, silalceppur Otiorhynchus arcticus og letilceppur O. nodosus. Aðeins síðasttalda 
tegundin er lílcleg til að una sér þoklcalega þar sem relcja viðhelst í jarðvegi. Jötunuxinn Atheta 
graminicola er elslcur að þessu umhverfi og fjallasmiður Patrobus septentrionis sem er 
einlcennistegund votlendis gerir vart við sig. 

Ýmsar tvívængjur votlendisins fundust í þessum gróðurfloldci og má fyrst og fremst relcja þær 
til deiglendra staðhátta í dældum og rásum. Þar má nefna Erioptera trivialis, Campsicnemus 
armatus, Rhamphomyia simplex, Themira dampfi, Borborillus fumipennis, Parydra pusilla og 
Scatella stagnalis. 

Fiðrildi era hér afar fágæt en aðeins grasvefari Eana osseana og klettafeti Entephria caesiata 
fundust. Fiðrildi era sjaldgæf í votlendi. Vorflugurnar Limnephilus fenestratus, L. griseus og 
L. picturatus fundust hér allar en þær má rekja til nálægra polla. 

VLI.flokkur (mýrlendi) 
Er sýnatalcan var skipulögð var gert ráð fyrir tveimur gerðum mýra, annars vegar súrum 
mýrum, hins vegar meðalnæringarríkum mýram. Niðurstaðan varð sú að votlendi á 
rannsólcnarsvæðinu var skipt í tvær votlendisgerðir eftir því hve blautt var, þ.e. mýrlendi og 
flóa. 

Mýrlendi á Vesturöræfum er ýmist í víðáttumilclum flálcum eða á minni blettum. Mýrar era 
víða í nokkrum halla og er þá um töluverð vatnsslcipti að ræða sem eylcur frjósemi. Mýrar era 
yfirleitt þýfðar og ralci breytilegur. Oft þornar mýrlendi noklcuð þegar liður á sumar eða í 
þurrlcatíð. Gróðurfar er noldcuð fjölbreytt og gróður gróskumikill. 

Ráðgerðar voru tvær mælistöðvar í súrum mýrum og tvær í meðalnæringarríkum mýram. 
Þrjár þessara mælistöðva lentu í þessum gróðurfloklci. Ein var staðsett í slakka austan við 
Syðradrag (mælistöð SM4), önnur ofan við mesta slakkann i Hálsi (mælistöð SM17) og sú 
þriðja á víðáttumiklu tjarnasvæði suðaustantil á rannsólcnarsvæðinu (MM64). 

í 23. töflu eru sýndar tegundir sem fundust í mýrlendi. Af 118 tegundum vora 58, eða um 
helmingur, það fágætar að þær fengu aðeins eitt stig. 
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23. tafla. Smádýr í mýrlendi. Tegundir smádýra sem fundust á mœlistöðvum í mýrlendi 
(3 stöðvum), samanlagður afli úr fallgildrum og háfsýnum. 

Stig Stig Stig 

Scaptosciara vivida 7 Spilogona opaca 3 Dacnusa faeroeensis 1 

Megaselia sordida 6 Walckenaeria clavicornis 3 Delia platura 1 

Mitopus morio 6 Alloxysta brachyptera 2 Dendrocerus bifoveatus 1 

Scathophaga furcata 6 Alloxysta sp. 2 Diamesa incallida 1 

Dolichopus plumipes 5 Aphididae 2 Diamesa latitarsis 1 

Limnephilus picturatus 5 Baricnemis bellator 2 Diptera Cyclorrhapha 1 

Orthocladius gelidus 5 Coenosia pumila 2 Eana osseana 1 

Patrobus septentrionis 5 Cricotopus sylvestris 2 Egle minuta 1 

Psectrocladius sp. 5 Cricotopus tibialis 2 Exechiafusca 1 

Themira dampfl 5 Diamesa bertrami 2 Limnophora pandellei 1 

Arctosa alpigena 4 Diamesa bohemani 2 Mecynargus morulus 1 

Borborillus fumipennis 4 Lasiomma picipes 2 Mesoleius geniculatus 1 

Cecidomyiidae sp.A 4 Limnephilus griseus 2 Microgasterinae (ógreind tegund) 1 

Chironomus spp. 4 Parydra pusilla 2 Micropsectra atrofasciata 1 

Exechiafrigida 4 Pegoplata infirma 2 Monoctonus caricis 1 

Limnephilus fenestratus 4 Scathophaga stercoraria 2 Orthocentrus fulvipes 1 

Metriocnemus sp. 4 Spilogona alpica 2 Orthocladiinae 1 

Phytomyza affinis 4 Tanytarsus gracilentus 2 Orthocladius frigidus 1 

Plectiscidea hyperborea 4 Zaphne brunneifrons 2 Otiorhynchus nodosus 1 

Rhamphomyia simplex 4 Zaphne subarctica 2 Phygadeuon cylindraceus 1 

Scatella stagnalis 4 Acidota crenata 1 Phytomyza hedingi 1 

Spilogona depressiuscula 4 Agyneta decora 1 Phytomyza opacella 1 

Aclastus gracilis 3 Alysia atra 1 Phytomyza ranunculi 1 

Allodia embla 3 Aphidiidae 1 Platycheirus clypeatus 1 

Aphidius sp.A 3 Aphidius sp.B 1 Plectiscidea collaris 1 

Atheta graminicola 3 Atheta atramentaría 1 Psectrocladius obvius 1 

Bradysia rufescens 3 Botanophila tuxeni 1 Pteromaiidae sp.A 1 

Collinsia holmgreni 3 Brevicornu boreale 1 Pteromalidae sp.D 1 

Colymbetes dolabratus 3 Brevicornu proximum 1 Pteromalidae sp.E 1 

Delia echinata 3 Brevicornu sericoma 1 Rhymosia sp. 1 

Empis lucida 3 Byrrhus fasciatus 1 Scaptomyza graminum 1 

Erigone psychrophila 3 Capnia vidua 1 Spelobia rufilabris 1 

Hilaira frigida 3 Cecidomyiidae sp.B 1 Spilogona contractifrons 1 

Limnophyes sp. 3 Cecidomyiidae sp.C 1 Spilogona megastoma 1 

Megaselia clara 3 Cerodontha lindrothi 1 Tenthredinidae (lirfur) 1 

Paraphaenocladius impensus 3 Chaetosa puntipes 1 Thricops cunctans 1 

Pardosa palustris 3 Chorebus sp.A 1 Thysanoptera (ógreint ungviði) 1 

Rhamphomyia hirtula 3 Chorebus sp.C 1 Zaphne frontata 1 

Seladerma sp. 3 Copromyza similis 1 

Simuiium vittatum 3 Cynomya mortuorum 1 

Efst trónir svarðmýið Scaptosciara vivida (7 stig). Tegundin var einnig algeng í raklendum 
móum þar sem stinnastör var ríkjandi, en nær hámarki í mýrlendi. Mykjufluguna Scathophaga 
furcata er að fmna í öllum landgerðum, en hún er hvergi algengari en í mýrlendi. Sömu sögu 
er að segja af kryppuflugunni Megaselia sordida, en þessar tvær tegundir ná 6 stigum, ásamt 
langlegg Mitopus morio sem fær þó hvergi færri stig. Að flestu öðru leyti hefur smádýrafánan 
breytt verulega um yfirbragð samanborið við fyrrgreinda gróðurfloklca. Lítið fannst af 
tegundum sem kjósa vist í þurrlendi. Það slcal þó haft í huga að gildru í votlendi er gjarnan 
valinn staður á þúfnakolli þar sem minnst hætta er á að hún flæði. Þar getur reynst nægilega 
þurrt fyrir tegundir sem forðast mestu bleytuna og má ætla að veiðin gefi nolckuð skekkta 
mynd af fánunni. Til dæmis komu fram tegundir eins og letilceppur Otiorhynchus nodosus, 
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tvívængjurnar Empis lucida, Delia echinata, Thricops cunctans, Spilogona contractifrons og 
Coenosia pumila og móaló Mecynargus morulus, en þær eru þó afar fágætar í mýrlendi. 

Aðrar algengar tegundir eru t.d. tvívængjurnar Dolichopus plumipes, Rhamphomyia simples, 
Themira darnpfi, Borborillus fumipennis, Scatella stagnalis og Spilogona depressiuscula, 
einnig agnarsmá ógreind hnúðmýstegund (Cecidomyiidae). í þessari upptalningu á 
fjallasmiður Patrobus septentrionis einnig heima. Allt eru þetta einkennistegundir votlendis. 
Sú fyrsttalda finnst reyndar víðar, einkum þó í þéttvöxnu blómstóði þar sem nægur raki helst 
undir gróðrinum. Slík blómstóð voru afar sjaldgæf á Vesturöræfum. Við þessa upptalningu 
má bæta tvivængjunum Platycheirus clypeatus, Parydra pusilla, Chaetosa punctipes, Zaphne 
brunneifrons, Z. subarctica og Spilogona opaca. Hin stórvaxna heiðalcönguló Arctosa 
alpigena unir hag sínum vel í mýrlendi og hnoðalcönguló Pardosa palustris heldur velli. Af 
voðlcöngulóm eru freraló Hilaira frigida, finuló Walckenaeria clavicornis og mýraló Erigone 
psychrophila í lcjörlendi sínu. Sú siðasttalda er hinum fremur bundin votlendi. Þá má geta 
jötunuxanna Atheta graminicola og Acidota crenata, en sá síðarnefndi fannst einungis í 
þessum floldci. Snílcjuvespur eru fábreyttar i mýrlendi en þar ber helstar að telja Plectiscidea 
hyperborea og Aclastus gracilis. Báðar finnast í flestum gróðurfloklcum, en virðast þó taka 
mýrlendi fram yfir þurrlendi. 

Þá ber að nefna vorflugurnar Limnephilus picturatus og L. fenestratus, einnig fjölda 
rykmýstegunda, t.d. Psectrocladius sp., Orthocladius gelidus, Metriocnemus sp., Limnophyes 
sp. og Paraphaenocladius impensus, Cricotopus, sylvestris, C. tibialis, Tanytarsus gracilentus 
og Chironomus spp. sem lcoma úr nálægum tjörnum. Einnig eru fjallakluldca Colymbetes 
dolabratus og skötuormur Lepidurus arcticus í tjörnunum. 

VIII. flokkur (flóar) 
Flóar eru flatlendir, grunnvatn stendur uppi og endurnýjast lítið. Þvi eru þeir tiltölulega 
ófrjósamir. Klaki nær djúpt i jörðu á vetrum og er að hverfa langt fram eftir sumri. Lifrikið 
nær sér þvi seint á strik. 

Flóar eru sums staðar víðáttumildir á milli misstórra, oft sefi girtra tjarna. Þar eru gjarnan 
stórir flákar með einsleitu gróðurfari, hengistör er sums staðar allsráðandi en mýrastör eða 
stinnastör annars staðar. Þar sem er aðeins þurrara, á þúfnarindum, er gróður mun 
fjölbreyttari. Grávíðir, grasviðir og lcornsúra verða ráðandi og með þeim vaxa einnig 
hrafnalclukka, beitieski, hálmgresi o.fl. Flóar eru víðfeðmastir suðvestur af Búrfelli, þ.e. 
Búrfellsflói, og suðaustantil á rannsólcnarsvæðinu. í þessum flóaflákum er fjöldi tjarna af 
ýmsum stærðum. 

Þar sem jarðvatn stendur hátt í flóum er vandkvæðum bundið að haga sýnatöku með 
fallgildrum þannig að fram lcomi fána sem er dæmigerð fyrir blautu flálcana. Eins og gerð var 
grein fyrir í umfjölluninni um mýrlendi varð að velja gildrum stað uppi á þúfum eða 
þúfnarindum. Því er vart hægt að búast við að milcill munur komi fram á smádýrafánu mýra 
og flóa með fallgildruveiðum. 

Aðeins ein mælistöð féll innan þessa gróðurflolcks. Hún var í Búrfellsflóa (mælistöð MM24). 
í 24. töflu eru tegundir sem fúndust á þessari mælistöð, alls 55 tegundir. 

Smádýrafána í flóanum er mjög afgerandi votlendisfána, litt blönduð utanaðlcomandi 
tegundum. Þurrlendistegundir berast í mun minni mæli út í flóana en mýrlendið. Fyrir bragðið 
verður fánan fábreyttari en í flestum öðrum gróðurflolckum. Leitun er að þurrlendistegundum 
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24. tafla. Smádýr íflóa. Tegundir smádýra sem fundust á mœlistöð íflóa (1 stöð), samanlagður 
afli úr fallgildrum og háfsýnum. 

Stig Stifi Stig 

Ablabesmia monilis 6 Patrobus septentrionis 4 Diamesa bertrami 2 

Collinsia holmgreni 6 Rhamphomyia hirtula 4 Diamesa lindrothi 2 

Limnophyes sp. 6 Rhamphomyia simplex 4 Dolichopus plumipes 2 

Metriocnemus sp. 6 Scathophaga stercoraria 4 Empis lucida 2 

Mitopus morio 6 Spilogona depressiuscula 4 Lasiomma picipes 2 

Psectrocladius sp. 6 Aclastus gracilis 3 Limnephilus griseus 2 

Chironomus spp. 5 Allodia embla 3 Orthocladius gelidus 2 

Dicrodentipes modestus 5 Brevicornu proximum 3 Plectiscidea hyperborea 2 

Erigone psychrophila 5 Byrrhus fasciatus 3 Polytribax picticornis 2 

Exechiafrigida 5 Copromyza similis 3 Prionocera turcica 2 

Limnephilus fenestratus 5 Delia echinata 3 Procladius islandicus 2 

Limnephilus picturatus 5 Hilairafrigida 3 Salda littoralis 2 

Megaselia sordida 5 Paraphaenocladius impensus 3 Scaptosciara vivida 2 

Scathophaga furcata 5 Atheta atramentaria 2 Simulium vittatum 2 

Spilogona alpica 5 Borborillus fumipennis 2 Spilogona megastoma 2 

Spilogona opaca 5 Botanophila betarum 2 Stenus carbonarius 2 

Themira dampfl 5 Brevicornu boreale 2 Walckenaeria clavicornis 2 

Atheta graminicola 4 Brevicornu griseicolle 2 

Colymbetes dolabratus 4 Brevicornu sericoma 2 

á listanum. Nefna mætti tvívængjurnar Empis lucida, Botanophila betarum, Delia echinata og 
Spilogona megastoma og sníkjuvespuna Polytribax picticornis. Einnig íundust mykjuflugan 
Scathophaga stercoraria, taðflugan Copromyza similis og jötunuxinn Atheta atramentaria, allt 
tegundir sem tengjast kindaskít, enda var nokltuð um sauðfé í flóum. 

Engin tegund lenti í hæsta stigaflokk frekar en í mýrlendi. Það kemur ekki á óvart að ýmsar 
rykmýstegundir raðast efst á lista, en þær klelcjast úr tjörnum á svæðinu. Þar slculu nefndar 
Metriocnemus sp., Psectrocladius sp., Ablabesmia monilis, Limnophyes sp., Chironomus spp. 
og Dicrodentipes modestus. Tvívængjurnar, Megaselia sordida, Themira dampfl, Scathophaga 
furcata, Spilogona alpica og S. opaca voru algengar. Aðrar dæmigerðar votlendistegundir úr 
þeim hópi voru Prionocera turcica, sem fannst eingöngu i flóum, Dolichopus plumipes, 
Rhamphomyia simplex og Spilogona depressiuscula. Einnig voru íjallasmiður Patrobus 
septentrionis og jötunuxinn Atheta graminicola algengir. Hvergi var meira af steinvörtu 
Byrrhus fasciatus og jötunuxinn Stenus carbonarius, sem er afar fágætur á hálendinu, fannst 
aðeins í þessum gróðurflokki. Aðeins tvær tegundir af sníkjuvespum fundust auk þeirra sem 
þegar hafa verið nefndar, en þær eru Aclastus gracilis og Plectiscidea hyperorea og falla þær 
vel að gróðurflokknum. 

Kembuló Collinsia holmgreni reyndist algengust lcöngulóa með alls 6 stig. Næst kemur 
mýraló Erigone psychrophila. Noklcuð var einnig af freraló Hilaira frigida og finuló 
Walckenaeria clavicornis. Aðrar tegundir köngulóa fundust ekki. Svarðmýið Scaptosciara 
vivida sem er í miklum íjölda í mýrlendi er fágæt tegund í flóum. Mikið er af vorflugunum 
Limnephilus picturatus og L. fenestratus sem alast upp í tjörnunum, en þar má einnig fmna 
fjallaklukku Colymbetes dolybratus og skötuorm Lepidurus arcticus. 

Munur á smádýralífi í flóum og mýrlendi kemur fyrst og fremst fram í einsleitari 
votlendisfánu i flóanum. Mun minna er af yfirborðsdýrum í flóa, en þeirra er helst að leita á 
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þurrari þúfnarindum þar sem aðstæður eru í raun svipaðar og í mýrlendi. Úti á blautustu 
flálamum finnast smádýr einlcum sitjandi á gróðrinum, þ.e. smádýr sem vaxa upp í tjörnum, s.s. 
rykmý og vorflugur. Smádýr blautu flákanna eru því mun tengdari lifrild tjarna en lífríki lands. 

8.4.4 Kjörlendi smádýra 
Sjaldgæft er að tegundir séu mjög sérhæfðar í vali lcjörlendis, þó vissulega séu þess dæmi. 
Algengast er að tegundir eigi ákveðin kjörlendi en geri sér að góðu töluverð frávik. Þótt telja 
megi sumar tegundir einkennistegundir ákveðinna aðstæðna, gróðurlenda eða gróðurflokka þá 
er eins víst að þær finnist mun víðar. 

Margar tegundanna sem fundust á Vesturöræfum eru einmitt því markinu brenndar að eiga 
kjörlendi án þess að binda sig alfarið við það. Áhugavert er að skoða myndrænt nokkrar 
tegundir og sjá hvernig þær dreifast á gróðurflokka. 

Þegar niðurstöður hnitunar eru skoðaðar er æskilegt að hafa 35. mynd til hliðsjónar, en hún 
sýnir dreifmgu sýnatökustöðva innan gróðurflokkanna. Myndirnar byggja eingöngu á afla 
fallgildra og eru heildartölur notaðar óleiðréttar, þó vissulega hafi ekki allar gildrurnar gengið 
nákvæmlega jafnlengi. Það var ekld talið valda skekkju svo máli skipti. 

Langleggur Mitopus morio var algengastur og fannst á öllum mælistöðvum, en var áberandi 
algengastur á bersvæðum og í snöggvöxnum gróðurlendum, bæði þurrum og raklendum. Þetta 
kemur ljóslega fram á 36. mynd A. 

35. mynd. Niðurstöður DCA-hnitunar fyrir mœlisnið. Fylltir hringir sýna mœli-
stöðvar þar sem smádýrum var safnað. 

Ásl 
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36. mynd. Fjöldi smádýra nokkurra tegunda í mismunandi TWINSPAN-gróðurjlokkum. Ath. 
mismunandi Icvarða á hringjum. 
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mismunandi kvarða á hringjum. 
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38. mynd. Fjöldi smádýra nokkurra tegunda í mismunandi TWINSPAN-gróðurflokkum. Ath. 
mismunandi kvarða á hringjum. 
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Fjallabredda Rhamphomyia hirtula er dæmi um tvívængju sem finnst hvarvetna. Hún er 
algeng á hálendinu en fágæt á láglendi. Tegundin veiðir aðrar flugur sér til matar og sýnir 
engar sérþarfir í þeim efnum. Hún leitar bráðar hvar sem hana er að finna, jafnt í þurrlendi 
sem votlendi, gróðurríku sem gróðursnauðu landi (36. mynd B). Steinvarta Byrrhus fasciatus, 
sem étur mosa, var mun sjaldgæfari en fannst einnig víðast hvar, þó mest í ólíkustu 
gróðurflolckunum, melum og fióum. Tiltölulega fá veidd eintök leyfa ekki frekari vangaveltur 
(36. mynd C). Kembuló Collinsia holmgreni reyndist algengust voðlcöngulóa og lcom sterlct 
fram víðast hvar. Melar voru þó utan lcjörlendis hennar og einnig gróskumesta, þurra 
mólendið sem velcur athygli vegna þess hve algeng tegundin reyndist í þurru holtamólendi 
(36. mynd D). 

Ýmsar tegundir velja mjög markvisst búsetu á þurrum bersvæðum og fínnast vart annars 
staðar. Voðköngulærnar urðaló Agyneta nigripes og ljósaló Islandiana princeps eru góðir 
fulltrúar slílcra tegunda (36. mynd E og F). 

Aðrar tegundir eru einnig dæmigerðar fyrir þurr bersvæði en teygja þó anga sina yfir í 
þurrasta mólendið. Góð dæmi um þetta mynstur eru gullsmiður Amara quenseli (36. mynd G), 
silalceppur Otiorhynchus arcticus (36. mynd H) og sníkjuvespurnar Stenomacrus affinator 
(37. mynd A) og Polypeza ciliata (37. mynd B). Því miður eru hýslar sníkjuvespnanna 
ókunnir, en þar er eflaust að leita skýringa á kjörlendisvalinu. 

Hnoðalcönguló Pardosa palustris sýndi nokkuð óvænt mynstur. Hún er þekkt fyrir búsetu í 
mólendi af ýmsu tagi, bæði þurru og raklendu, en forðast meiri bleytu. Hún finnst einnig á 
melum. Á Vesturöræfum var tegundin langalgengust á sandmel sem reyndist mjög lífríkur, en 
það tengdist e.t.v. því að grávíðir sem þar óx var þakinn blaðlús. Blaðlýs laða til sín mikinn 
fjölda ýmissa smádýra. Þarna var því nóg af aðgengilegri bráð fyrir gráðugan ræningja eins og 
hnoðakönguló. Þessi mikli toppur á melum er því sennilega til lcominn vegna tilfallandi, 
staðbundinna aðstæðna frekar en að um eðlilegt mynstur sé að ræða (37. mynd C). 

Ýmsar tegundir eru algengastar í mólendi. Heiðaló Erigone tirolensis er öðru fremur 
mólendistegund sem er hvergi algengari en í holtamólendi. Það er eina tegundin sem kom 
fram með mjög eindregið val á þessum gróðurflokki (37. mynd D), þó vissulega megi sjá þess 
merki hjá letilcepp Otiorhynchus nodosus (37. mynd E). 

Svarðmýið Bradysia rufescens er algeng einkennistegund í þurru, gróskumiklu mólendi (37. 
mynd F). Móaló Mecynargus morulus virðist einnig bundin við þurrara mólendið, en er hins 
vegar ákaflega sjaldgæf (37. mynd G). Þá er laufbjallan Phratora cf. polaris dæmigerð 
mólendistegund sem lifir á víðilaufum. Grasvíðir er í uppáhaldi hjá henni og því er hún 
algengust á raklendum víðiflesjum (37. mynd H). 

Finuló Walckenaeria clavicornis kýs vel gróið land, allt frá þurrum móum og út í flóa (38. mynd 
A). Sömu sögu er að segja af kiyppuflugunni Megaselia sordida. Hún kýs raklent, gróskumikið 
umhverfi (38. mynd B). í þurrari hluta kjörlendisins er hún í mestum mæli þar sem gróður er 
þéttvaxnastur og mestur raki viðhelst undir honum. Ýmsar fleiri tegundir sem hafa víða 
dreifingu seilast gjarnan yfir í rakari hlutann. Heiðakönguló Arctosa alpigena er algengust í 
raklendu mólendi, en fer einnig út í mýri og upp á mela (38. mynd C). Jötunuxinn Atheta 
graminicola er einnig rakasækinn þótt hann finnist víðar (38. mynd D). Sömu sögu er að segja af 
mykjuflugutegundinni Scathophagafurcata sem nær hámarki í votlendi (38. mynd E). 
Svarðmýið Scaptosciara vivida er einkennistegund gróðurlenda þar sem stinnastör er ríkjandi. 
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Hún er því í langmestum mæli í raklendu mólendi og mýrum (38. mynd F). Að lolcum slculu 
nefndar til sögu tvær einkennistegundir votlendis. Þær era fjallasmiður Patrobus septentrionis 
(38. mynd G) og mýraló Erigonepsychrophyla (38. mynd H). 

8.4.5 Sjaldgæf smádýr 
Fram hefur komið að fleiri tegundir smádýra fundust í þessari könnun á Vesturöræfum en 
fyrirfram var búist við. Líkleg slcýring þess er að svæðið er ekki einangrað frá láglendi. Um að 
ræða óslitna samfellu gróins lands frá láglendi sem hækkar jafnt og þétt upp Jökuldal og inn á 
Vesturöræfi. Engar hindranir standa i vegi fyrir þvi að láglendistegundir sælci eins hátt upp og 
þeim líst. Þess vegna fundust á svæðinu ýmsar tegundir sem eldd hefur áður orðið vart í 
einangruðum gróðurvinjum á hálendi landsins. 

Margar tegundanna eru útbreiddar um land allt og gjarnan algengar. Einnig fundust ýmsar 
óvæntar tegundir. Þar er ýmist um að ræða láglendistegundir sem elcki var búist við að myndu 
finnast á hálendinu, svo og aðrar tegundir sem fundust á skjön við þekkta útbreiðslu eða 
tegundir afar fágætar á landsvísu. 

Svo virðist sem ein tegundanna hafi eldci fyrr fundist á landinu. Um er að ræða sveppamý af 
ættlcvíslinni Exechia (ætt Mycetophilidae). Enn sem komið er hefur ekki tekist að greina 
tegundina. Tvö eintök fundust, annað á jarðhitasvæðinu í Lindum en hitt í giljamólendi í 
Búrfelli (mælistöð KB8). Allmargar tegundir æðvængja (Hymenoptera) eru ógreindar og gætu 
þar leynst fleiri athyglisverðar nýjungar. I 10. viðauka er slcrá yfir óvæntar tegundir ásamt 
athugasemdum. 
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9 UMFJÖLLUN 

9.1 Gróður 

9.1.1 Hnitun 
Hnitunin greindi nokkuð vel megindrætti i gróðri. Það mynstur sem fram lcom er að stórum 
hluta tengt ralca og gróðurþekju (8. mynd). Þótt ekki hafi verið gerðar mælingar á jarðvegi 
heldur land flokkað í nokkrar jarðvegsgerðir er ljóst að eiginleikar jarðvegs lcoma fram í 
tegundasamsetningu og gróðurþekju. Þar sem jarðvegur er rýr, svo sem á melum, áreyrum og 
klöppum, er gróðurþekja yfirleitt lítil en fer vaxandi með aukinni hlutdeild áfolcsjarðvegs og 
þar sem lífrænn jarðvegur er ráðandi. Að jafnaði eykst þá einnig hæð gróðurs og framleiðni. 
Hæð yfir sjó hefur þarna greinileg áhrif en alkunna er að gróðurþelcja og fjölbreytni tegunda 

1 minnkar yfirleitt með aukinni hæð (Helgi Hallgrimsson og Hörður Kristinsson 1965). 

Niðurstöður hnitunarinnar benda til þess að eklci sé um skýrt afmarlcaða flokka í gróðri að 
ræða ef undan er skilinn melagróður sem er töluvert frábrugðinn öðrum gróðri. Á 
hnitamyndum lcemur fram að gróður á mælisniðum myndar að meira eða minna leyti samfellu 
þar sem ein gróðurgerð breytist i aðra án þess að um skörp skil sé að ræða. Til þessa liggja 
einkum tvær ástæður. í fyrsta lagi er þetta að hluta til afleiðing þeirrar aðferðar sem beitt var 
við mælingar en mælisnið voru eldd alltaf lögð út i hrein gróðurfélög heldur lentu á mörlcum 
þeirra eða i blönduð gróðurfélög. Þetta hvorutveggja gerir það að verkum að mörlc milli 
einstalcra gróðurfélaga koma illa fram á hnitamyndum. Önnur ástæða þessa er sú að mörlc 
milli gróðurfélaga geta verið afar óljós. Þetta á einkum við um gróðurfélög í mólendi á 
Yesturöræfum. Land er þar víða öldótt og drættir í landslagi ekki skarpir sem veldur því að 

) skil milli gróðurfélaga verða óskýr. 

Hnitunin gefur allgóðar upplýsingar um skyldleika mismunandi gróðurfloldca. Fram kom að 
stigsmunur er á melagróðri og hélumosagróðri sem að sinu leyti er likur gróðri holta-
sóleyjarmóa. Athyglisvert er að mörg gróðurfélög mólendis eru tiltölulega lik að tegunda-
samsetningu en saman mynda þau einn stóran floklc (VI) sem á margt slcylt með gróðri 
hóltasóleyjarmólendis og mýra (t.d. 14. mynd). Mýragróður var síðan millistig á milli 
flóagróðurs og gróðurs mólendisins. Gróður á röku hálfgrónu víðilandi (V. flokkur) er 
sérstæður að því leyti að hann á ýmislegt sameiginlegt með öllum floklcum nema melagróðri. 

9.1.2 Flokkun í vistgerðir 
Tilgátur um flokkun í vistgerðir, sem settar voru fram áður en vettvangsvinna hófst vorið 
1999, eru eklci nema að hluta til í samræmi við þær niðurstöður sem fengust við úrvinnslu 
gróðurgagna. Allmörg gróðurfélög sem upphaflega voru floklcuð í sömu vistgerð reyndust 

) vera talsvert ólilc. Einnig var um hið gagnstæða að ræða, þ.e. að gróðurfélög sem talin voru til 
mismunandi vistgerða reyndust við flokkun og hnitun vera það lík að þau ættu frekar heima i 
sömu vistgerð. 

Þótt gróðurmælingar hafi verið gerðar í 896 reitum á alls 112 mælisniðum viðs vegar um 
rannsólcnarsvæðin er ljóst að upplýsingar um einstök gróðurfélög eru í mörgum tilfellum 
takmarkaðar. í sumum gróðurfélögum voru mælisnið mjög fá eða að þau lentu á mörkum 
tveggja gróðurfélaga sem gerir það að verlcum að erfitt er að setja viðkomandi gróðurfélög i 
ákveðinn flokk. Um sum gróðurfélög vantar algerlega upplýsingar eins og t.d. graslendi. Við 
fyrri kortlagningu höfðu stór svæði á Vesturöræfum verið kortlögð sem graslendi en reyndust 
við endurskoðun vera melar eða tilheyra enn öðrum gróðurfélögum. Þessar mælistöðvar gáfii 
því engar upplýsingar um gróður í graslendi. Svipaða sögu er að segja um gamburmosagróður 
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en slík svæði reyndust mun minni en sýnt var á eldri lcortum. Við endurskoðun reyndist 
flatarmál hélumosagróðurs hins vegar vera mun meira en áður var talið. 

Smádýrafána og gróðurfar eru mjög nátengdir þættir í náttúrunni og samanlagt ættu þeir að 
gefa noldcuð traustan grunn til að vinna út frá. Vegna þess að sýnatalca til smádýrarannsókna 
var eldd jafnítarleg og sýnataka vegna gróðurfarsrannsókna (2 reitir á móti 8 plöntureitum á 
mælisniði) var hins vegar eldd mögulegt að talca tillit til smádýranna i útreilcningum þeim sem 
vistgerðirnar eru hér byggðar á. 

Hér á eftir eru kynntar nýjar tillögur að flokkun i vistgerðir (25. tafla, meðfylgjandi 
vistgerðalcort). Flokkunin byggist á TWINSPAN-flokkun gróðurs og niðurstöðum 
hnitunarinnar. Einnig er gerð grein fyrir þeirri vistgerðafloldcun sem gerð var vorið 1999, þ.e. 
áður en vettvangsvinna hófst. Þá er einnig greint frá slcipan einstalcra gróðurfélaga í vistgerðir, 
bæði í upphaflegri floklcun og samlcvæmt nýjum tillögum. 

25. tqfla. Flatarmál vistgerða á rannsóknarsvæðunum. Samanburður á flatarmáli einstakra 
vistgerða á rannsóknarsvœðunum á Brúardölum og Vesturöræfum annars vegar og Hofsafrétt 
hins vegar. 

TWINSPAN-flokkar Vistgerðir Brúardalir og Vesturöræfl 
km2 

Hofsafrétt 
km2 

I og III Eyravist 1,7 6,5 
n a 

Ilb 
Melavist I 
Melavist II 132,0 197,2 

IVa Hélumosavist 23,5 1,8 
IVb Holtamóavist 15,8 1,6 
V Rekjuvist 1,5 3,7 

Vla Giljamóavist 20,2 0,6 
Vlb Móavist 58,3 17,9 
VII Mýravist 12,8 0,3 
VIII Flóavist 14,3 0,8 

Rústamýravist 1,1 4,4 
Vatn 4,3 5,8 
Annað, gróið 0,3 2,8 
Annað, lítt gróið 7,6 2,3 

Flatarmál alls 293,4 245,7 

Votlendi 
Við upphaflega floldcun í vistgerðir var gróðurfélögum votlendis á rannólcnarsvæðunum skipt 
í eftirfarandi fimm flolcka (39. mynd): 1) súrar mýrar, 2) meðalnæringarrílcar mýrar/flóa, 3) 
hrossanálar-/hálmgresisjaðar, 4) rústamýrar og 5) lindir/dý. 

Súrar mýrar. Eina af vistgerðum Evrópusambandsins mætti kalla súrar mýrar (Transition mires and 
qualdng bogs) en þetta er blautt land sem er millistig á milli „soligenous" og „ombrogenous" 
votlendis (39. mynd). Þarna er um að ræða vistgerð með mörgum gróðurfélögum. 

Tvö gróðurfélög á rannsólcnarsvæðunum voru upphaflega flokkuð sem súrar mýrar, þ.e. 
mýrastör/stinnastör-fjaiJdrapi (U3) og mýrastör/stinnastör-kJöfifa (U4). Niðurstöður 
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Votlendi 

39. mynd. Yfirlityfirflokkun votlendis í vistgerðir. Til vinstri eru sýndarþœr tilgátur aðflokkun 
sem settar voru fram áður en mœlingar fóru fram á rannsóknarsvæðunum, ásamt stuttri 
lýsingu á hverri vistgerð. Þœr vistgerðir sem byggðust á flokkun Evrópusambandsins eru 
merktar með E (ásamt flokkanúmeri) en aðrar vistgerðir með N. Til hœgri eru tillögur að nýrri 
flokkun í vistgerðir byggðar á niðurstöðum rannsólma á rannsóknarsvœðunum tveimur. Sýnd 
eru gróðurfélög hverrar vistgerðar samkvœmt upphaflegri tilgátu og tillögum að nýrri flokkun. 
Þau gróðurfélög sem ekki komu fýrir á rannsóknarsvæðunum eru feitletruð. Heiti einstakra 
gróðurfélaga eru sýnd í 11. viðauka. 
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gróðurmælinga sýndu að þessi gróðurfélög voru ekki það frábrugðin öðmm gróðri að það 
réttlætti sérstalca vistgerð en þau sýndu aftur á móti mesta samsvömn við mýravist (flokkur 
VII) og voru því sett í þann floklc. Hugsanlegt er að súrar mýrar verði í framtíðinni taldar ein 
af vistgerðum votlendis hér á landi en það mun þá lcoma í ljós við frelcari rannsólcnir. 

Miðlungsnœringarríkar mýrar/flóar. Miðlungsnæringarrílcar mýrar/flóar er vistgerð sem elclci 
var til í flolclcun Evrópusambandsins. í þennan flolclc voru upphaflega sett allmörg gróðurfélög 
sem álitin vom tilheyra miðlungi næringarríku votlendi (39. mynd). 

Niðurstöður gróðurmælinga á rannsólcnarsvæðunum bentu elclci til að eðlilegt væri að nota þessa 
vistgerð til flolclcunar. Réttara væri að floklca gróðurfélög þessarar gerðar í tvennt, þ.e. í mýravist 
(floklcur VII) og flóavist (flokkur VIII) (39. mynd). í mýravistina falla því gróðurfélög með 
ríkjandi mýrastör/stinnastör og félög þar sem þessar starir vaxa með hengistör, víði eða klófífu 
(Ul, U2 og U5) auk svæða með rílcjandi mýrelftingu (U10). í flóavistinni er hins vegar 
flóagróður með ríkjandi tjarnastör (V2), ldófífu (V3) og hengistör (V4). 

Hrossanálar-/hálmgresisjaðrar. Þessi vistgerð var eldd til sem eining samkvæmt floldcun 
Evrópusambandsins (39. mynd). Um er að ræða hálfrakt, oft hallandi land á mótum þurrlendis 
og votlendis. Þau gróðurfélög sem upphaflega vom talin tilheyra þessari vistgerð reyndust 
vera líkust gróðri í V. flolcki sem er talsvert gróið raklendi eða hálfdeigja. Miðað við 
niðurstöður gróðurmælinga er þar einnig mikið af víði, bæði gráviði og grasvíði. Allgóð 
samsvömn er á milli þessarar vistgerðar eins og hún var upphaflega skilgreind og flokks Vb. 
Hér er því lagt til að þau gróðurfélög sem best falla að þeim flolcki verði látin mynda 
vistgerðina rekjuvist. 

Rústamýrar. Rústamýrar em flolckaðar sem sérstölc vistgerð í floldcun Evrópusambandsins 
(39. mynd). Hér er lagt til að svo verði einnig gert á íslandi. Af niðurstöðum gróðurmælinga 
er ljóst að gróður rústamýra er mjög ijölbreytilegur en samkvæmt TWINSPAN-floldcuninni 
vom mælisnið í rústamýmm í þremur flolckum. Fjölbreytni rústamýra kemur einnig vel fram á 
gróðurlcortum en í þeim voru slcráð fjögur hrein gróðurfélög, þ.e. mosi með grösum og 
smárunnum (A8), mosi með grösum (A5), krœkilyng-víðir (B3) og stinnastör-smárunnar (G2) 
en einnig fjölmargar mismunandi gerðir blandaðra gróðurfélaga. Rústamýrar verða því eldci 
eingöngu greindar af gróðri eins og hann birtist á gróðurkortum. Með nútímatækni við 
loftmyndatölcu er sennilega auðvelt að greina rústamýrar. Við endurslcoðun gróðurlcortanna 
voru rústamýrar merktar sérstaklega svo eldci þurfti að beita þeirri aðferð í þetta sinn. 

Lindir/dý. Ein vistgerð votlendis samkvæmt flolckun Evrópusambandsins er lindir/dý (39. 
mynd). Við upphaflega floldcun í vistgerðir var gert ráð fyrir að um tvenns konar dý væri að 
ræða, dýjamosadý og narfagrasdý. Við gróðurkortagerð hafa dý hér á landi verið floldcuð í 
gróðurfélagið U21 en þar em mosarnir dýjamosi og lindaskart rilcjandi. Þar sem aðeins eitt 
mælisnið lenti í sliku landi er eldci unnt að gefa miklar upplýsingar um þessa vistgerð. Telcið 
skal fram að þetta mælisnið tilheyrði VIII. flokki og myndaði VIII. undirflokk b sem 
undirstrikar að gróður þess er talsvert frábmgðinn gróðri annarra mælisniða. Ákvörðun um 
floldcun þessarar vistgerðar verður því látin bíða uns frekari upplýsingar liggja fyrir. 

Runna- og heiðagróður 
Miðað við floldcun Evrópusambandsins og gróður rannsóknarsvæðanna komu einkum tvær 
vistgerðir mnna- og heiðagróðurs til greina, þ.e. lyngheiðar og víðiflesjur/víðigrundir (40. 
mynd). Lyngheiðum var skipt í þrjá undirhópa, þ.e. a) holtasóleyjar/móastararmóa, b) 
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Runna- og heiðagróðnr 

Siijódældií (N) 

Nfeiiivaíirs!.\<'ftid-iMÍi\hmassiKtnO 
mjdjjimg LeiMfisKÍ me{ ' iikiarnli 
sojámosa. gr;isYh\i oœ rjúpustðj;. 

A9 

D6 

C4 

TW-IVa 

-A9 

-D6 

Hélumosavist 

A<) !)<• 
D6.fi 

TW-lVb Holíamóavist 

A9 B6 BÖG2 
B6-'DI B6A4 

~*"A7 l i(. IX. I X-~*"A7 
BMÍS D6 H6 03 

X.B6 
I'iíVA" H2 

X.B6 B6B3 E4 

TW-VI a og b Giljamóavisl 

\ Móavist \ 
A3 

\ 
a ? g:í 

\ 
A3U2Í 
A4'C;2'Víi 

C3 C2 
C.VE2 \ A4'03 Dl.'BCi 

A8 A4B3 DID2 
A4-B() Dl Dó 

G3 AS'DÍ DIE2 G3 A9B1 D1 B3 
^ B l A9B.Í Dl B3 A«) ^ B l A'íCiÍ D102 

HIA9 1)3'Bf. 
BI'Bó D3 DI 
B1-E4 D3X>5 
B1-A3 D3®3 
BI-D6 D6B3 
B2-BC> DC> 'D 1 
B2 1)2 1)61)3 
B3 A<> DvB3'B<> 
B.VBÖ E2B3 
B.íBö'GJ E2*D3 

^ D1 
B3'B<.> D3 E2D6 

^ D1 B3DI. E4 D t 
B3.D3 K4D3 

D2 B3;l)i) CÍ2-B3 
B3-02 G2-BÍ) 

D3 B3-G3 G2B6B3 D3 B3113 G2C1 

C3 
B3,l.i 02 C3 

C3 Bh (Ý2 (i2!)l 
B7B6 <:;:!>:.. 
C2-C3 <i2 G3 

40. mynd. Yfirlityfir flokkun runna- og heiðagróðurs ívistgerðir. Sjá einnig skýringar 
við 39. mynd. 
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lcrækilyngs- og beitilyngsmóa og c) bláberjalyngs- aðalbláberjalyngsmóa. Hér á landi eru 
þessar gerðir mólendis talsvert viðáttumiklar og þvi var ákveðið að halda þessari skiptingu 
uns niðurstöður mælinga lægju fyrir. í ljósi niðurstaðna yrði síðan metið hvort ástæða væri til 
svo nákvæmrar floklcunar. Á rannsólcnarsvæðunum voru nolclcur gróðurfélög sem elclci var 
auðvelt að fella undir þessa floklca Evrópusambandsins. Þvi voru búnir til tveir nýir flolclcar, 
þ.e. hélumosagróður og gamburmosaheiðar. 

Hélumosagróður. Góð samsvörun var á milli gróðurfélaganna hélumosi (A9) og grasvíðir (D6) 
í hélumosagróðri og IV. undirflolclcsins a. Bæði þessi gróðurfélög era viðáttumilcil á 
rannsólcnarsvæðunum (40. mynd) og reilcna má með að þau séu það víðar á hálendinu. Lagt er 
til að þau gróðurfélög sem best falla að undirflolclci IVa myndi sérstalca vistgerð, þ.e. 
hélumosavist. 

Gamburmosaheiðar. Miðað við niðurstöður gróðurmælinga er fátt sem mælir með því að 
gróðurfélögin mosi með þursaskeggi og smárunnum (A7), mosi með stinnastör og smárunnum 
(A3), mosi með smárunnum (A4) og mosi með grösum og smárunnum (A8) myndi saman 
vistgerðina gamburmosaheiði. Líklegra er að þessi gróðurfélög tilheyri annars vegar IV. 
undirfloklci b sem hér er nefnd holtamóavist og VI. flolcki sem er móavist (40. mynd). Rétt er 
að talca fram að á rannsólcnarsvæðunum var frekar litið af gamburmosa. Þá verður einnig að 
hafa í huga að niðurstöður hnitunar og flolckunar byggjast eingöngu á háplöntum sem gerir 
það að verkum að áhrifa gamburmosans gætir aðeins óbeint i floklcuninni, þ.e. eingöngu ef 
mosinn hefur áhrif á vægi og tegundasamsetningu háplantna. Á íslandi eru víðáttumikil svæði 
vaxin gamburmosa sem er eitt af sterlcustu sérlcennum í gróðri landsins. Þótt 
gamburmosagróður hafi elclci komið fram sem sérstölc eining má ætla að svo geti orðið þegar 
upplýsingar frá öðrum svæðum með meiri gamburmosaþekju liggja fyrir. 

Lyngheiðar. Samlcvæmt niðurstöðum gróðurmælinga má ætla að flest gróðurfélög sem 
samkvæmt upphaflegum tilgátum vora floklcuð undir lyngheiði eigi sér besta samsvörun i VI. 
flolcki (40. mynd) en sá flokkur samanstóð af margs konar mólendi. Undantelcning frá þessu 
var gróðurfélagið holtasóley-krœldlyng-víðir (B6) sem var líkast gróðri i IV. undirfloklci b og 
þvi var það flolclcað sem holtamóavist. 

Víðiflesjur/viðigrundir. í floldcun Evrópusambandsins eru víðiflesjur/viðigrundir flokkaðar sem 
sérstök vistgerð og telcið fram að hún sé algeng á hálendi íslands og í Skotlandi (The 
Interpretation Manual of European Union Habitats 1996). Niðurstöður gróðurmælinga benda 
hins vegar til að víðir hafi mjög vitt svið og vaxi við margs lconar aðstæður á talsvert þurru en 
einnig blautu landi (40. mynd). Af þessum ástæðum er afar óheppilegt að miða floklcun í 
vistgerðir við viði eingöngu. Þau gróðurfélög sem upphaflega voru sett í vistgerðina 
víðiflesjur/víðigrundir, eins og grávíðir-krœkilyng (Dl), grávíðir-jjalldrapi (D2), loðvíðir-
grávíðir (D3) og jjalldrapi-víðir (C3), voru gróðurfarslega likust VI. floklci og voru því 
floklcuð samkvæmt því. Floklcun viðis i sérstalca vistgerð á ef til vill rétt á sér á svæðum með 
hávöxnum víði en reikna má með að formgerð gróðurs hafl milcil áhrif á lífsskilyrði margra 
lifvera, svo sem smádýra og fugla. Á rannsóknarsvæðunum var víðir yflrleitt lágvaxinn og út 
frá því sjónarmiði er eklci réttlætanlegt að flokka viðiflesjur/viðigrundir sem sérstalca vistgerð. 
Þegar á heildina er litið er gróður mólendisins á rannsóknarsvæðunum (VI. floldcur) noklcuð 
fjölbreyttur en í mólendinu era tvær megingerðir, þ.e. giljamólendi og heiðamólendi. 
Munurinn á þessum tveimur gerðum réttlætir að þeim sé skipt í tvær vistgerðir, þ.e. 
giljamóavist og móavist (40. mynd). Aðgreining þessara vistgerða verður ekki lesin út frá 
gróðurfélögum á gróðurlcorti en er nolckuð auðveld þegar gróðurkort eru lögð yfir loftmyndir 
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og hæðarlínugrunn. Má þá auðveldlega greina giljamóavistina frá móavistinni út frá halla 
lands og skorningum í landslagi. 

Graslendi 
Samkvæmt floklcun Evrópusambandsins er graslendi skipt í nokkrar vistgerðir. Af þeim voru 
tvær sem líklegt var að fyndust á rannsólcnarsvæðunum, þ.e. sef-þursaskeggs-stinnastararmóar 
og graslendi (valllendi) (41. mynd). Gróður í fyrri hópnum reyndist vera nokkuð breytilegur. 
Gróðurfélögin þursaskegg-smárunnar (E2) og þursaskegg-hoItasóley (E4) eru einna líkust 
gróðri í IV. flokki b, þ.e. í holtamóavist, en gróðurfélögin jjalldrapi-þursaskegg-grös (C2), 
stinnastör (Gl) og stinnastör-smárunnar (G2) áttu sér mesta samsvörun í VI. flokki, mólendi. 
Þar sem engin mælistöð lenti á svæðum sem floklcuð höfðu verið sem graslendi (vallendi) á 
gróðurkortum var eklci unnt að segja neitt til um flokkun þeirra og verður það að bíða betri 
tíma. 

Klettóttar/grýttar vistgerðir 
Skriður. í floklcun Evrópusambandsins eru skriður floklcaðar í noldaar vistgerðir. Við slcoðun á 
þeim varð ekki séð að sú floklcun hentaði íslenskum aðstæðum. Hvernig flokka skal íslenslcar 
skriður í vistgerðir er óljóst en ef miðað er við bergfræðilega skiptingu kemur til greina að 
skipta þeim í líparítskriður, basaltslcriður, gabbróslaiður og móbergsslcriður (41. mynd). Hvort 
vistfræðilegur munur er á þessum skriðum er eldci þekkt. Við gróðurkortlagningu hafa skriður 
hér á landi eklci verið flokícaðar sérstaklega svo uppíýsingar um staðsetningu, stærð eða 
gróður í slcriðum fást eklci af gróðurlcortum. Á rannsólcnarsvæðunum tveimur voru aðeins örfá 
mælisnið í slcriðum og reyndist gróður þeirra elcki vera frábrugðinn gróðri mela. Vegna slcorts 
á upplýsingum er floklcun slcriðusvæða í mismunandi vistgerðir eklci raunhæf á þessu stigi. 

r r 

Gljúfra- og klettagróður. A rannsólcnarsvæðunum eru allvíða hamrar, ldettar og lclappir. A 
eystra svæðinu eru þessi fyrirbæri einkum i gljúfrum með Jölculsá á Dal og með þverám 
hennar og utan í Kárahnjúlcum. Á Hofsafrétt eru hamrar, ldettar og ldappir algengastar í 
Illviðrahnjúlcum og með Jölculsá. Þá má finna misstór grettistölc víða á báðum svæðum. Við 
gróðurlcortlagningu hefur gljúfra- og klettagróður eldci verið kortlagður sérstaklega og við 
rannsólcnirnar var gróður í gljúfrum ekki mældur. Grettistölc og klettar nálægt einstölcum 
mælistöðvum voru slcoðuð, gróður slcráður og honum lýst. Þær upplýsingar sem fyrir liggja 
um vistgerðir í gljúfrum og lclettum nægja því eldci til að unnt sé að greina þar mismunandi 
vistgerðir (41. mynd). 

Lítt gróin hraun. Samlcvæmt floklcun Evrópusambandsins eru lítt gróin hraun floklcuð sem 
sérstök vistgerð. Hér á landi eru hraun afar breytileg að gróðurfari sem er m.a. háð því hversu 
langt gróðurframvinda hefur gengið (t.d. Ágúst H. Bjarnason 1991). Á rannsóknarsvæðunum 
eru hraun tiltölulega lítil að flatarmáli og flnnast eingöngu á Hofsafrétt í Kvíslahrauni vestan 
Illviðrahnjúlca. Gróður þar var mældur á tveimur mælisniðum. Annað mælisniðið floldcaðist 
með melagróðri en hitt með mælisniðum af blautum áreyrum. Vegna takmarlcaðra upplýsinga 
er eklci unnt á þessu stigi að álcvarða skiptingu lítt gróinna hrauna í vistgerðir. 

Melar. í flokkun Evrópusambandsins í vistgerðir eru melar elcki flokkaðir sérstaklega en þeir 
eru mjög víðáttumiklir hér á landi. Við undirbúning floklcunar á vistgerðum var talið að slcipta 
mætti melum gróflega í hálendismela, láglendismela og sandmela. Við gróðurkortagerð hafa 
melar verið flokkaðir sem heild en elcki gerð tilraun til að greina að einstakar gerðir. 
Niðurstöður gróðurmælinga gefa til lcynna að á rannsólcnarsvæðunum sé um tvær megingerðir 
mela að ræða. Annars vegar tiltölulega óstöðuga mela á hallandi landi og hins vegar stöðugri, 
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Graslendi 
Náttúrlegt graslendi 

Graslendi undir litlum áhrifum mannsins 

Graslendi (valllendi) (E 6270) 
Þurr-rök svæði, oft undir 
talsverðum beitaráhrifum. 
Tegundasamsetning breytileg 
eftir stöðum, jarðvegi og raka. 
Fjölbreytni háplantna oft mikil. 

H2 
H6 
H7 
T5 

H1 

H3 

} TW-IVb Holtamóavist 
(sjá 40. mynd) 

} TW-VI a og b Giljamóavist 
og 

Móavist 
(sjá 40. mynd) 

^ Ekki flokkað 
j vegna ófullnægjandi 

upplýsinga. 

Skriður 
Móbergsskriður 

Líparítskriður 

Basaltskriður 

Gabbróskriður 

Móbergsskriður 

Klettóttar/grýttar vistgerðir 

Ekki flokkað á gróðurkortum. 
Flokkun í vistgerðir ekki möguleg 
vegna ófullnægjandi upplýsinga. 

Gljúfur og klettar 
Móbergsklettar/hamrar/klappir/gil 

Líparítklettar/hamrar/klappir/gil 

Basaltklettar/hamrar/klappir/gil 

Hraun 

Ekki flokkað á gróðurkortum. 
Flokkun í vistgerðir ekki möguleg 
vegna ófullnægjandi upplýsinga. 

Ný lítt gróin hraun 

Sandorpin hraun 

Gamburmosahraun 

Hraunbreyskjuhraun 

Ekki flokkað á gróðurkortum. 
Flokkun í vistgerðir ekki möguleg 
vegna ófullnægjandi upplýsinga. 

Melar 
Hálendismelar Ekki flokkaðir á 

gróðurkortum. 

Sandmelar Ekki flokkaðir á 
gróðurkortum. 

TW-IIa Melavist I 

TW-nb Melavist II 

41. mynd. Yfirlityfir flokkun graslendis o.fl. í vistgerðir. Sjá einnig skýringar við 39. mynd. 
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hallaminni mela (41. mynd). Miðað við þessar niðurstöður er lagt til að melum verði til 
bráðabirgða skipt í tvær vistgerðir, melavist I og melavist II. Aðgreining þessara vistgerða á 
korti er eldd möguleg á þessu stigi og því eru þessar gerðir ekki aðgreindar á vistgerðakorti. 

9.1.3 Gagnsemi aðferðarinnar 
Hingað til hafa góðurrannsóknir á virkjunarsvæðum einlcum falist i kortlangingu gróðurs, 
lýsingu á gróðri og skráningu tegunda og útbreiðslu háplantna, mosa og fléttna (Hjörleifur 
Guttormsson o.fl. 1981). í flestum tilfellum hefur sveppum einnig verið safnað og þeir 
greindir. Við þessar rannsóknir hefur landi verið skipt í reiti og síðan farið um þá kerfisbundið 
til rannsólcna. Sú vinna sem lýst er í þessari skýrslu er talsvert frábrugðin þar sem tilviljun var 
látin ráða staðsetningu mælisniða, þó innan valinna gróðurfélaga. Slcráning á tegundum mosa 
og fléttna var mjög takmörkuð og sveppir voru ekki skráðir. Háplöntutegundir voru aftur á 
móti skráðar kerfisbundið á mælisniðum og óskipulega i nágrenni þeirra. Reynslan sýnir að 
gróðurlcort gefa mikilsverðar upplýsingar sem nota má við floldcun lands í vistgerðir. Á 
aðferðinni eru þó allmargir annmarlcar og eru þessir helstir: 

1. Greining í einstök gróðurfélög er ekki nægilega nákvæm, a.m.lc. ekld á óendurslcoðuðum 
lcortum. Fram kom að stór svæði höfðu ekki verið greind á sama hátt við eldri 
lcortlagningu. Væntanlega eru enn skekkjur i lcortlagningunni þrátt fyrir endurskoðun. 

2. Á gróðurkortum eru allstór svæði flokkuð sem blönduð gróðurfélög, sum jafnvel samsett 
úr þremur eða fleiri mismunandi gróðurfélögum. Ef gróðurfélögin sem saman mynda 
þessar einingar eru tiltölulega skyld er yfirleitt hægt að ákvarða hvernig þau skuli 
floldcast. Má sem dæmi taka eininguna hélumosi/grasvíðir (A9/D6) þar sem bæði 
gróðurfélögin tilheyra sömu vistgerð, þ.e. hélumosavist. Ef gróðurfélögin eru aftur á 
móti mjög ólík eins og krœkilyng- víðir/klófífa (B3/V3) eða úr mörgum gróðurfélögum 
er ógerlegt að setja þau í tiltekna vistgerð. 

3. I þeirri aðferð sem notuð hefur verið við gróðurkortlagningu hér á landi er falin viss 
skekkja. Við floldcun i einstök gróðurfélög hefur hingað til verið miðað við rikjandi 
tegund eða örfáar rílcjandi tegundir. Sumar þeirra eru mjög algengar og vaxa við margs 
konar aðstæður. Má þar t.d. nefna grávíði, grasvíði og stinnastör sem allar koma fyrir i 
mörgiun gróðurfélögum og eru auk þess meðal rilcjandi tegunda i mörgum þeirra. 
Niðurstöður floklcunar og hnitunar sýndu t.d. að land sem floldcað hafði verið sem 
loðvíðir-grávíðir (D3) var talsvert breytilegt að gróðurfari. Einnig var verulegur 
breytileilci á stinnastararmóum, svo sem gróðurfélögunum stinnastör (Gl) og stinnastör-
smárunnar (G2), og noklcrum gróðurfélögum þar sem grasviðir er lagður til grundvallar 
floldcuninni. Niðurstöður hnitunar og flolckunar benda til að gróður í raklendi sé 
vanmetinn, einlcum var áberandi að land sem floldcað hafði verið sem stinnastararmóar 
var samlcvæmt hnitun i mörgum tilfellum stinnastarardeiglendi. Tekið slcal fram að 
stinnastör er algeng á talsvert þurru landi og yfir i blautt. Notkun þessara tegunda með 
þeim hætti sem gert hefur verið til flolckunar gróðurfélaga er þvi vafasöm. Æskilegra er 
að byggja flolckunina á fleiri tegundum eða að reyna að finna einkennistegundir fyrir 
viðlcomandi gróðurfélög. Fyrri lcosturinn er líklega mun vænlegri þvi ekki er víst að 
unnt sé að finna heppilegar einkennistegundir sem auðvelt er að greina á vettvangi. 
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9.2 Fuglar 

Til þessa hefur afar lítið verið gert af því að mæla magnbundið þéttleika mófúgla í hálendi 
Islands. Þvi eru eldd fyrir hendi nothæf samanburðargögn. Liklegt er að talsverð áraskipti séu 
í hversu margir fuglar verpa og er það sennilega að mestu leyti háð tiðarfari sem er að jafnaði 
sveiflóttara á hálendi en á láglendi. Mælingarnar sumarið 1999 gefa því aðeins vísbendingar 
en eru jafnframt mikilvægur grunnur til að byggja á. 

Hefðbundnar aðferðir við skráningu fugla á hálendinu hafa hingað til falist í því að fara 
rækilega um tiltekin svæði, skrá fugla og meta hvort þeir væru líklegir varpfúglar. Auðvelt er 
að telja suma þeirra nákvæmlega, eins og álftir á hreiðrum, en fjöldi annarra tegunda hefur 
eldd verið metinn, þótt oftast sé hægt að geta sér til um hlutfall (algengni) einstakra tegunda. 
ítarlegar rannsólcnir fóru fram á fuglalíft á Brúardölum og Vesturöræfúm um 1980 (sbr. 
Kristinn H. Skarphéðinsson 1998). Meginniðurstöður þeirra eru óbirtar. Miðað við 
niðurstöður rannsókna sumarið 1999 er ljóst að hefðbundnar aðferðir gefa glögga mynd af því 
hvaða tegundir verpa og einnig hversu algengar einstakar tegundir eru. Rannsólcnir sumarið 
1999 bættu því litlu við hvað þetta varðar. Hins vegar er nú hægt að segja til um hvaða 
búsvæði skipta mestu máli fyrir einstakar tegundir á rannsóknarsvæðinu og leggja grunn að 
samanburði á þýðingu einstalcra landssvæða fyrir fúgla á magnbundinn hátt. Aðferðum sem 
þróaðar voru sumarið 1999 verður þvi án efa beitt í vaxandi mæli á komandi árum. 

Á Brúardölum og Vesturöræfúm verpa noldcrar tegundir mófúgla sem eru afar sjaldgæfar í 
hálendinu. Hér má nefna þúfutittling sem er allalgengur i mólendi allt inn undir jökul og 
strjálar tegundir eins og steindepil, spóa, maríuerlu og slcógarþröst. Ástæðan er m.a. sú að 
samfelld gróðurhula nær óslitið frá láglendi og til jölcla. Þess vegna þrífast á svæðinu ýmsar 
tegundir plantna, smádýra og fúgla sem finnast að jafnaði eldd i gróðurlendum 
miðhálendisins. Þéttleiki mófúgla á þessu svæði er hins vegar mun minni en víðast hvar á 
láglendi, eða allt að 5-10 falt minni. Engu að siður verpa margir fúglar á fyrrgreindu svæði 
enda er það víðáttumilcið. Það sem kom e.t.v. mest á óvart var að talsvert fuglalíf var í 
vistgerðum á borð við mela. Þetta á þó aðeins við um Vesturöræfi og Brúardali, á Hofsafrétt 
var afar litið fúglalif á melum. 

Sem dæmi um þýðingu mela fyrir fuglalif má nefha að á Brúardölum og Vesturöræfúm verpa 
litlu færri lóur í melavist en í lífríku mólendi sem er auðugusta vistgerðin. Þéttleild heiðlóu í 
melvist á fyrrgreindu svæði er um 4 pör/km2 (sbr. 8. viðauka) og flatarmál vistgerðarinnar er 
um 130 lcm2 (25. tafla). Þvi verpa gróflega áætlað um 540 pör af heiðlóum í melavist á 
rannsólcnarsvæðinu á Brúardölum og Vesturöræfum. Sambærilegar tölur fyrir móavist og 
giljamóavist eru 9-11 pör/km2 og flatarmál þeirra vistgerða er samanlagt um 80 pör/km2. I 
þessum vistgerðum verpa því gróflega áætlað um 800 pör af heiðlóum. 

9.3 Smádýrafána Vesturöræfa í hnotskurn 

Á Vesturöræfum lcom verulega á óvart hinn mikli fjöldi smádýrategunda, eða a.m.k. 267, ekki 
síst með tilliti til ríkjandi veðurfars þá daga sem sýnataka fór fram. Margar tegundanna höfðu 
ekki áður fundist á miðhálendinu og allnokkrar aldrei fyrr á Austurlandi. Þessi háa tala er 
athyglisverð i ljósi þess að í Þjórsárverum, þar sem fram fóru rannsóknir á snádýrum á 
árunum 1972-1973 hafa fundist u.þ.b. 275 tegundir af sambærilegum tegundahópum. (Erling 
Ólafsson 2000). Þótt tegundafjöldinn sé áþelckur er samsetning fánunnar ólik á þessum 
tveimur svæðum. í Þjórsárverum fúndust mun fleiri tegundir tvivængja en töluvert fleiri 
æðvængjutegundir á Vesturöræfum, en það má væntanlega relcja til áhrifa frá aðliggjandi 
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láglendi innst í Jölculdal. Það skal þó tekið fram að tegundir æðvængja í Þjórsárverum eru 
vantaldar, en hluti gagna glataðist i sendingu til frekari greiningar erlendis. Allt bendir til þess 
að smádýralíf i einangruðum gróðurvinjum norðan Vatnajökuls, t.d. Fagradal og Grágæsadal, 
sé öllu fáskrúðugra en í Þjórsárverum og á Vesturöræfúm (sjá Erling Olafsson 1988). 

Það hefur augljós áhrif á smádýrafánuna að gróið land er óslitið upp Jölculdal og inn á 
rannsóknarsvæðið. Land hæklcar jafnt og þétt og mörlc láglendis og hálendis eru óljós. Þess 
sjást glögg merlci að ýmsar láglendistegundir lcoma inn á svæðið norðan frá og ná að fylgja 
Dysjarárdal allt inn að Kárahnjúkum. Svipað ferli má einnig merlcja, en þó í minni mæli, upp 
eftir Glúmsstaðadal og áfram upp með Syðradragi. Aðstæður í Þjórsárverum eru ólilcar að því 
leyti, að þau eru einangruð gróðurvin fjarri láglendissvæðum. Austan Snæfells eru aðstæður 
svipaðar og á Vesturöræfum, þ.e. gróðurlendi eru samfelld frá láglendi og upp til heiða. 
Smádýralíf þar hefur hins vegar litt verið lcannað (Hjörleifur Guttormsson o.fl. 1981). 

9.4 Jarðfræði 

Við könnun á jarðfræði rannsóknarsvæðanna var að mestu byggt á eldri rannsólcnum. Þegar 
aðstæður á rannsóknarsvæðunum eru bornar saman, lcemur í ljós að þau eru svipuð að 
jarðfræðilegri gerð og á það bæði við um berggrunn og jarðgrunn. Berggrunnur á Hofsafrétt 
annars vegar og Brúardölum hins vegar, sitt hvoru megin við rekbeltið, er frá svipuðu 
tímaslceiði jarðsögunnar. Virlcar eldstöðvar teygja anga sína inn á bæði svæðin, 
ummyndunarstig berggrunnsins er lágt og þar eru minniháttar lághitasvæði. Jökulruðningur 
frá lokum ísaldar er einlcennandi fyrir laus jarðlög á báðum svæðunum. 

Eldci verður annað séð en að jarðfræðileg gerð rannsóknarsvæðanna sé það áþeldc að hún ein 
og sér sé ekki líkleg til að valda mun á gróðurfari svæðanna. Kanna þyrfti sérstaklega eftir að 
flokkun vistgerða er lolcið hvort staðbundnir jarðfræðilegir þættir hafa áhrif á eða stjórna 
tilvist þeirra. 
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10 SKILGREININGAR VISTGERÐA 

10.1 Eyravist 

Lýsing. Áreyrar meðfram jökulám og dragám. Yfirborð er lárétt, yfirleitt slétt. Frostlyfting er 
litil. Gróður er lágvaxinn og strjáll, háplöntutegundir fáar. Yfirborð er víðast mjög óstöðugt 
vegna ágangs vatns. Lítið er um skófir og mosa sem helst vaxa á steinum og grjóti eða í 
skjóli þeirra. Á stöðugra yfirborði er gróðurþekja meiri, einkum lágplöntuskán (1.-4. 
ljósmynd). 

Jarðvegur. Eyrajörð, fremur næringarsnauð, rök eða blaut, með lágu kolefnisinnihaldi. 
Jarðvegsdýpt oft mikil. 

Plöntur. Meirihluti tegunda eru landnemar og rasktegundir, margar aðlagaðar næringarsnauðu 
umhverfi, s.s. naflagras, snækrækill, skriðlíngresi, túnvingull, grasviðir og grávíðir. 

Fuglar. Strjált og fábreytt fuglalíf. Vegna vatnagangs er óliklegt að fuglar verpi að jafnaði í 
þessari vistgerð en þangað leita fuglar noklcuð i ætisleit. 

Smádýr. Ókannað. 
Stök. Klettar og steinar sem standa upp úr ármölinni. Sjaldgæfar háplöntutegundir eru fáar, 
þar má nefna fjallafræhyrnu, snænarfagras og snækobba sem er sjaldgæfur á landsvísu. 

Líkar vistgerðir. Melavist I og II og rekjuvist. 

10.2 Melavist I 

Lýsing. Viðáttumiklir, litt grónir, nokkuð grýttir, fremur þurrir, óstöðugir hálendismelar, 
yfirleitt í hallandi landi. Gróður lágvaxinn og fremur strjáll. Háplöntuflóra tiltölulega 
fábreytt, lítið af lágplöntuslcán. Viða er sandur eða vilcur á yfirborði sem er óstöðugt vegna 
áfoks, sandrennings og frostlyftingar. Hrúðurfléttur og mosar eru viða áberandi á steinum 
sem standa upp úr melunum (4.-8. ljósmynd). 

Jarðvegur. Melajörð, næringarsnauð, kolefnisrýr. Jarðvegur yfirleitt þunnur. 
Plöntur. Ríkjandi háplöntutegundir eru lambagras, túnvingull, melablóm, blásveifgras og ekki 

síst blóðberg sem er einlcennandi fyrir þessa vistgerð. 
Fuglar. Fuglalif fremur strjált en þó ótrúlega mikið á sumum melum og meira en virðist við 

fyrstu sýn. Einkennisfuglar eru snjótittlingar og heiðlóur, en sandlóur og sendlingar eru mun 
strjálli. 

Smádýr. Smádýralif fjölbreytt og einstaklingafjöldi mikill miðað við önnur bersvæði. 
Gullsmiður Amara quenseli, silakeppur Otiorhynchus arcticus, langleggur Mitopus morio og 
hnoðakönguló Pardosa palustris í miklum fjölda. Blaðlýs á grávíði og fjöldi skordýra sem 
þeim tengist. Snikjuvespur fjölbreyttar. 

Stök. Misstór stöðuvötn í lægðum, klettar sem standa upp úr yfirborði (48. ljósmynd, 50. 
ljósmynd), lækjardrög og þurrir farvegir. Sjaldgæfar háplöntutegundir eru grávorblóm, 
melgresi, sortulyng, týtulíngresi og finnungsstör sem er sjaldgæf á landsvisu (45. ljósmynd). 

Líkar vistgerðir. Melavist II, eyravist og hélumosavist. 

10.3 Melavist II 

Lýsing. Víðlendir litt grónir, nokkuð grýttir, fremur þurrir en stöðugir hálendismelar á fremur 
hallalitlu landi. Gróður lágvaxinn, fremur strjáll. Háplöntuflóra tiltölulega fjölbreytt. 
Lágplöntuskán áberandi og mun meiri en i melavist I. Skófir, hrúðurfléttur og mosar ná víða 
að þekja að töluverðu leyti stóra steina og grjót (9.-12. ljósmynd). 

Jarðvegur. Melajörð, næringarsnauð, kolefnisrýr. Jarðvegur yfirleitt þunnur. 
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Plöntur. Ríkjandi háplöntutegundir eru lambagras, túnvingull, axhæra og blásveifgras, ásamt 
grasviði og kornsúru, sem eru einkennandi fyrir þessa vistgerð. 

Fuglar. Á grundvelli gagna um fugla er eklci hægt að greina á milli melavistanna tveggja. 
Smádýr. Smádýralif fábreytt og einstaklingaf]öldi mun minni en i melavist I. Algengustu 
tegundir sameiginlegar í báðum melavistnum, þótt minna sé af þeim i melavist II. í þessari 
vistgerð eru einlcennistegundir urðaló Agyneta nigripes og ljósaló Islandiana princeps, 
einnig snikjuvespurnar Polypeza ciliata og Stenomacrus cf. affinator. 

Stök. Drangar og klettar (49. ljósmynd), stuðlaberg og misstór stöðuvötn. Allvel grónir blettir 
við kvíslar, lælci og lindir. Sjaldgæfar háplöntutegundir eru burnirót og íjallalójurt sem er 
sjaldgæf á landsvisu. 

Líkar vistgerðir. Melavist I, eyravist og hélumosavist. 

10.4 Hélumosavist 

Lýsing. Allvel gróið en nokkuð grýtt, mikið hallandi land með mikilli þekju hélumosa. Þekja 
annarra mosa og fléttna lítil. Gróður lágvaxinn og uppskerurýr. Háplöntuflóra talsvert 
fjölbreytt. Gróður mestur í stöllum og slökkum en berangurslegra er á milli. Yfirborð fremur 
stöðugt nema vegna jarðsils (13.-16. ljósmynd). 

Jarðvegur. Þunnur jarðvegur, til helminga næringarsnauð melajörð og áfoksjörð. 
Plöntur. Aulc hélumosans eru eftirfarandi háplöntutegundir rilcjandi: grasviðir, lcornsúra, 

lambagras, túnvingull, geldingahnappur, axhæra og fjallasveifgras. 
Fuglar. Einlcennisfuglar eru heiðlóa, snjótittlingur og sendlingur, noklcrar þeirra tegunda sem 

einnig eru einlcennandi fyrir melavist. Þéttleilci fugla er þó meiri i hélumosavist, einlcum 
sendlings, og lilclega er þetta milcilvægasta vistgerð þessarar tegundar hér á landi. 

Smádýr. Mjög fáslcrúðugt og rýrt smádýralíf. Langleggur Mitopus morio algengur, einnig 
heiðaló Erigone tirolensis og lcembuló Collinsia holmgreni og sníkjuvespurnar Polypeza 
ciliata og Stenomacrus cf. affinator, sem bendir til slcyldleilca þessarar vistgerðar og 
melavistar II. Letilceppur Otiorhynchus nodosus bendir til tengsla við holtamóavist. 

Stök. Klettar og bollar með gróslcumilclum gróðri. Sjaldgæfar tegundir háplantna eru burnirót, 
ijallafræhyrna, héluvorblóm og snælcobbi sem er sú eina þeirra sem er sjaldgæf á landsvísu 
(46. ljósmynd). 

Líkar vistgerðir. Melavist I og II, eyravist og holtamóavist. 

10.5 Holtamóavist 

Lýsing. Allvel gróið, nokkuð hallandi, þurrt mólendi á snjóléttum, oft áveðra stöðum. Gróður 
fremur lágvaxinn en þekja víða slitrótt, oft með moldarrofi og melablettum. Lágplöntuskán 
áberandi í gróðri. Háplöntuflóra tegundarilc, samanstendur af ýmsum mela- og 
mólendistegundum( 17. -20. lj ósmynd). 

Jarðvegur. Fremur þunnur næringarsnauður jarðvegur, áfoksjörð og melajörð. 
Plöntur. Rílcjandi háplöntutegundir eru lcornsúra, túnvingull, grasvíðir, lambagras, gráviðir og 

lcrælcilyng. Einkennistegund er holtasóley sem er einnig í hópi rilcjandi tegunda. 
Fuglar. Fuglalíf er allfjölbreytt og þétt á hálendisvísu, einkennisfuglar eru heiðlóa og 

snjótittlingur en sandlóur og þúfutittlingar eru aulc þess alláberandi. 
Smádýr. Nolckuð íjölbreytt smádýralif en tiltölulega fáar tegundir algengar. Langleggur 
Mitopus morio algengur, einnig gullsmiður Amara quenseli og heiðaló Erigone tirolensis. 
Noklcuð um silalcepp Otiorhynchus arcticus og letilceppur Otiorhynchus nodosus hvergi 
algengari. 

Stök. Gil, slcarpar snjódældir og bollar. Engar sjaldgæfar háplöntutegundir. 
Líkar vistgerðir. Hélumosavist, móavist og holtamóavist. 
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10.6 Giljamóavist 

Lýsing. Vel gróið, allþurrt, hallandi mólendi, neðarlega í hliðum og brekkurótum, 
sundurskorið af smáum giljum, lækjum og skorningum (61. ljósmynd). Milli gilja og lækja 
er land víða áveðra vaxið lágvöxnum mólendisgróðri. Með lækjum og í skorningum vaxa 
ýmsar snjódældaplöntur, sumar noklcuð hávaxnar. Mjög fjölbreytt háplöntuflóra. 
Háplöntuþekja veruleg. Gamburmosar viða áberandi. Frosttiglar algengir milli gilja(25.-28. 
ljósmynd). 

Jarðvegur. Áfoksjörð. Á milli gilja og lælcja er þyklcur áfoksjarðvegur, miðlungi 
næringarrílcur, en i giljum er jarðvegur þyrmri og næringarrílcari. 

Plöntur. Rílcjandi háplöntutegundir eru lcrælcilyng, lcornsúra, klóelfting, túnvingull, holtasóley, 
lambagras og þursaskegg. 

Fuglar. Fjölbreytt og mikið fuglalif. Einkennisfuglar eru heiðlóa og þúfutittlingur. 
Smádýr. Mjög íjölbreytt smádýralíf; engin önnur vistgerð lcemst í hálfkvisti við þessa hvað 

smádýralíf varðar. Sambland þurrlendis- og deiglendistegunda. Óvenjumargar tegundir 
algengar. Algengast er svarðmýið Bradysia rufescens. Allar tegundir fiðrilda á 
rannsóknarsvæðinu fundust i vistgerðinni en þeim fylgir fjölbreytt snikjuvespufána. 
Tvívængjurnar Coenosia pumila, Pegomya bicolor, Botanophila profuga, Thricops cunctans 
og Spilogona contractifrons einkenna vistgerðina. Hnoðalcönguló Pardosa palustris nokkuð 
algeng, einnig heiðaló Erigone tirolensis. Laufbjallan Phratora cf. polaris algeng. 

Stök. Lælcjarsytrur, kaldar og volgar lindir, votlendisblettir. Sjaldgæfar háplöntutegundir eru 
margar. Flestar eru þó algengar á láglendi. Blágresi (47. ljósmynd), bugðupuntur, gullmura, 
gulmaðra, hálingresi, imreyr, ljósadúnurt, lælcjagrýta, maríustalckur, snarrótarpuntur, 
steindepla, vallelfting, vallhæra og vegarfi. 

Líkar vistgerðir. Holtamóavist og móavist. 

10.7 Móavist 

Lýsing. Víðáttumilcið vel gróið, allþurrt til deigt, hallalítið eða flatt mólendi. Gróður er 
lágvaxinn. Fjölbreytt háplöntuflóra. Þelcja háplantna í meðallagi. Graslcenndar tegundir 
áberandi i gróðri. Mosar og fléttur þelcja stóran hluta yfirborðs. Frosttiglar eru viða og sums 
staðar setur jarðsil svip á landið (29.-32. ljósmynd). 

Jarðvegur. Fremur þylclcur jarðvegur. Mest er af áfolcsjörð en einnig nolclcuð af lifrænni jörð. 
Plöntur. Rílcjandi háplöntutegundir eru einkum kornsúra, lcrælcilyng, grasvíðir, klóelfting, 

gráviðir, stinnastör og túnvingull. 
Fuglar. Fjölbreytt fuglalif en heiðlóa er þó langalgengust varpfugla. Tegundaflesta vistgerðin 

sem var skoðuð. 
Smádýr. Næst fjölbreyttasta vistgerðin, en stendur giljamóavist töluvert að balci, þó margar 

tegundir séu sameiginlegar. Einnig noklcurt sambland þurrlendis- og deiglendisfánu. 
Laufbjallan Phratora cf. polaris er hér í kjörlendi sínu og svarðmýið Scaptosciara vivida 
algengt. Tvívængjan Delia echinata hvergi algengari. Hnoðakönguló Pardosa palustris 
algeng og heiðalcönguló Arctosa alpigena i kjörlendi. Kembuló Collinsia holmgreni rilcjandi 
tegund voðköngulóa. 

Stök. Mela- og mýrablettir, rústir, vötn, lækir og uppsprettur, bollar, hólar, grettistök, 
klettastrýtur, staksteinar, gil, giljadrög, grafningar og jarðbrýr. Sjaldgæfar háplöntutegundir 
eru burnirót, mýrelfting, týtulíngresi, vallelfting og vallhæra. 

Líkar vistgerðir. Giljamóavist, rekjuvist og mýravist. 
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10.8 Rekjuvist 
Lýsing. Miðlungi vel gróið, rakt, hallalitið eða flatt, oft talsvert rofið land á mörkum 

þurrlendis og votlendis. Gróður er fremur lágvaxinn. Háplöntuflóra miðlungi fjölbreytt. 
Þekja háplanta í meðallagi. Þekja lágplöntuskánar og mosa er talsverð en fléttuþekja 
óveruleg (21.-24. ljósmynd). 

Jarðvegur. Mest áfoksjörð en einnig noklcuð af sandjörð. Jarðvegsþyklct er breytileg. 
Áfoksjarðvegur er yfirleitt fremur þunnur en á sendnum svæðum er hann víðast 100 em eða 
þykkari. 

Plöntur. Ríkjandi háplöntutegundir eru grávíðir, grasvíðir, kornsúra, hálmgresi, túnvingull, 
klóelfting og lambagras. 

Fuglar. Fremur strjált fuglalíf og minnir á mela. Heiðlóa er langalgengust, einnig er talsvert af 
sendlingi, sandlóu og snjótittlingi. 

Smádýr. Fábreytt smádýralíf. Mjög sérstök blanda af þurrlendis- og votlendistegundum, 
jafnvel svo að hér mætast tegundir sem ekki lcoma saman í nokkurri annarri vistgerð, t.d. 
heiðaló Erigone tirolensis og mýraló Erigone psychrophila. Langleggur Mitopus morio mjög 
algengur, einnig mykjuflugan Scathophaga furcata. Jötunuxinn Atheta graminicola, 
járnsmiður Nebria gyllenhali og leirtíta Salda littoralis í kjörlendi. 

Líkar vistgerðir. Giljamóavist, móavist og eyravist. 

10.9 Mýravist 

Lýsing. Vel grónar, blautar-rakar, hallalitlar mýrar með allhávöxnum mýragróðri. Yfirborð er 
misjafnt, þýfðir rimar og sléttara land oft með grunnum, talsvert grónum tjörnum og 
misstórum blettum með flóagróðri. Lítið um gil og grafninga. Háplöntuflóra noldaið 
fjölbreytt. Þekja háplantna mikil, mosar ráðandi i sverði. Svarðmosar (Sphagnum) víða 
áberandi (33.-36. ljósmynd). 

Jarðvegur. Þykk, lífræn jörð. 
Plöntur. Ríkjandi háplöntutegundir eru einkum kornsúra, stinnastör, grávíðir, beitieski, 

grasvíðir, klóelfting og hálmgresi. 
Fuglar. Einlcennisfuglar eru heiðlóa og lóuþræll sem er hvergi eins algengur og í mýravist. 
Smádýr. Noklcuð fjölbreytt smádýralíf. Svarðmýið Scaptosciara vivida er einkennandi fyrir 

vistgerðina. Kryppuflugan Megaselia sordida og mykjuflugan Scathophaga furcata eru 
hvergi algengari. Fjallasmiður Patrobus septentrionis og tvívængjurnar Dolichopus 
plumipes, Rhamphomyia simplex, Themira dampfi, Borborillus fumipennis, Spilogona 
depressiuscula og ýmsar fleiri í kjörlendi, einnig freraló Hilaira frigida, finuló Walckenaeria 
clavicornis og mýraló Erigone tirolensis. 

Líkar vistgerðir. Móavist og flóavist. 

10.10 Flóavist 

Lýsing. Vel grónar, blautar, hallalitlar mýrar og flóar með allhávöxnum gróðri. Yfirborð er 
breytilegt, sléttir flákar vaxnir flóagróðri, viða með fremur grunnum, lítt grónum tjörnum. 
Milli flálcanna eru þýfðir rindar með mýrategundum. Háplöntuflóra fremur fábreytt. Þekja 
háplantna mikil, mosar ráðandi í sverði. Talsvert ber á svarðmosum (Sphagnum, 37.-40. 
ljósmynd). 

Jarðvegur. Þykk, lífræn jörð. 
Plöntur. Ríkjandi háplöntutegundir eru einkum hálmgresi, ldófífa, grávíðir, hengistör, 

kornsúra, stinnastör og grasvíðir. 
Fuglar. Fuglalíf er likt því sem gerist í mýravist; heiðlóa, lóuþræll og þúfutittlingur eru 
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algengustu tegundirnar. Mikilvægt varpland fyrir álftir. 
Smádýr. Fábreytt og sérhæfð votlendisfána, mjög lítið blönduð þurrlendistegundum. 

Rykmýstegundir úr nálægum tjörnum áberandi, t.d. Ablabesmia monilis, Limnophyes sp., 
Metriocnemus sp., Psectrocladius sp., Dicrodentipes modestus og Chironomus spp. 
Vorflugurnar Limnephilus fenestratus og L. picturatus algengar, einnig tvívængjurnar 
Megaselia sordida, Scathophaga furcata, Spilogona opaca, Themira dampfi o.fl. 
Fjallasmiður Patrobus septentrionis í lcjörlendi á þúfnarindum, einnig jötunuxinn Atheta 
graminicola. Kembuló Collinsia holmgreni og mýraló Erigone psychrophila algengar 
voðköngulær. 

Stök. Melkollar, staksteinar með fléttum, lækjargil. Sjaldgæfar háplöntutegundir eru 
broddastör, fjallafræhyrna, lælcjagrýta, döklchæra og treíjasóley. 

Líkar vistgerðir. Mýravist. 

10.11 Rústamýravist 

Lýsing. Hallalítið votlendi til fjalla samsett úr mörgum gróðurfélögum. Yfirborð er breytilegt, 
tjarnir, flóa- og mýrasund og rústir sumar með klakalinsum. Rústirnar eru sérkennilegar 
þúfur sem lyfst hafa upp úr votlendinu og þornað. Þær eru mismunandi að stærð, lögun og 
gróðurfari. Háplöntuflóra i rústamýrum er fjölbreytt og spannar allt frá þurrlendisgróðri yfir í 
votlendisgróður. Gróðurþekja er yfirleitt milcil en hæð gróðurs breytileg (41.-44. ljósmynd). 

Jarðvegur. Þykk, lífræn jörð, víða með sífrera. 
Plöntur. Ríkjandi tegundir eru mismunandi eftir því hvort um er að ræða rústir, tjarnir eða 

votlendi. Áberandi háplöntutegundir eru grávíðir, hálmgresi, kornsúra, hengistör, grasviðir 
og stinnastör. 

Fuglar. Mikið og fjölbreytt fuglalif; lóuþræll er einlcennistegund, en aulc hans eru heiðlóur, 
óðinshanar og þúfutittlingar allalgengir. 

Smádýr. Ókannað. 
Líkar vistgerðir. Móavist, mýravist og flóavist. 
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11 VERN DA RVIÐMID 

Skilgreining og þróun verndarviðmiða verður að taka mið af íslenskum lögum og 
alþjóðasamningum um náttúruvernd sem ísland er aðlili að. Hér koma einkum til álita: 

'Lög um náttúruvernd nr. 44/1999. 
• Lög um vernd,friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum nr. 64/1994. 
• Lög um mat á umhverfisahrifum nr. 106/2000. 
'Ramsarsamningurinn um vernd votlendis sem ísland gerðist aðili að 1977. 
•Bernarsamningurinn um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu sem ísland 

gerðist aðili að 1993. 
• Ríósamningurinn um líffræðilega fjölbreytni sem ísland gerðist aðili að 1994. 
• Samningur um verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins sem Island gerðist aðili 

að 1996. 

Einnig ber að talca tillit til þeirra skuldbindinga sem íslenska rikið hefur tekið á sig með aðild 
að íjölþjóðlegu samstarfi á sviði náttúruverndar. Hér kemur einlcum til álita samstarf um 
vernd lífríkis á norðurslóðum (Náttúruverndarhópur Norðurskautsráðsins, CAFF) og samstarf 
Norðurlandanna á vegum norrænu ráðherranefndarinnar. 

11.1 Helstu leiðarljós 

íslensk lög á sviði náttúruverndar hafa flest verið endurskoðuð nýlega og við þá endurskoðun 
hefur mið verið tekið af skuldbindingum sem felast i alþjóðlegum samningum. Við val á 
verndarviðmiðum og skilgreiningu á þeim er þvi helst horft til náttúruverndarlaga, laga um 
vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum og laga um mat á 
umhverfisáhrifum. Hliðsjón hefur einnig verið höfð af skilgreiningum á verndarviðmiðum og 
hugtökum sem samþyldctar hafa verið á fundum aðildarrikja viðlcomandi samninga og af 
alþjóðlegum samtökum sem ísland á aðild að, svo sem Alþjóðlegu 
náttúruverndarsamtökunum (IUCN). 

í lögum um náttúruvernd eru meginlínur lagðar fyrir náttúruvernd í landinu. Lögin eiga m.a. 
að tryggja eftir föngum að islenslc náttúra þróist eftir eigin lögmálum, verndun þess sem þar er 
sérstætt eða sögulegt og að stuðla að vernd og nýtingu auðlinda á grundvelli sjálfbærrar 
þróunar (1. gr.). Þetta marlcmið laganna ber að hafa að leiðarljósi við skilgreiningu og val á 
verndarviðmiðum og mat á verndargildi. Önnur leiðarljós er að finna í einstölcum greinum 
laganna, sem sýna vel afstöðu löggjafans til náttúruverndar hér á landi: 

• 37. gr. fjallar um sérstaka vernd landslagsgerða 
• 39. gr. fjallar um vernd og friðun slcóga og annarra gróðursamfélaga 
• 40. gr. fjallar um vernd steinda og töku þeirra úr föstum jarðlögum 
• 41. gr. fjallar um innflutning, ræktun og dreifíngu framandi lifvera 
• 51. gr. fjallar um stofnun þjóðgarða 
• 53. gr. íjallar um friðlýsingu náttúruminja annarra en þjóðgarða, þar á meðal friðun 

landsvæða, jarðmyndana, lífvera, búsvæða þeirra og vistkerfa 
• 54. gr. fjallar um friðlýsingu náttúrminja í hafi 
• 55. gr. fjallar um stofnun fólkvanga 
• 66. gr. fjallar um efni náttúruverndaráætlunar og þau viðmið sem ber að hafa að 

leiðarljósi við gerð hennar og mat á verndargildi vistgerða (búsvæða) 

Helstu náttúrufarsþættir sem fjallað er um i náttúruverndarlögum eru landslag, ósnortin 
víðerni, jarðmyndanir, lífverur, búsvæði og vistkerfí. Hafa slcal í huga að í 66. gr. laganna á 
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hugtakið „búsvæði" samsvörun i enska hugtakinu „habitat type", sbr. náttúruverndarlöggjöf 
Evrópusambandsins og Bernarsamninginn. í þessari skýrslu er hugtakið „vistgerð" notað fyrir 
enslca hugtakið „habitat type", en hugtakið „búsvæði" er notað þar sem það á við og hefur 
skirskotun til búsvæða tegunda. 

11.2 Landslag 

Fyrir flesta hefur hugtakið „landslag" fremur skýra almenna merkingu en þegar kemur að 
nánari skilgreiningu getur málið vandast. íslensk orðabók segir landslag vera „form, útlit 
náttúrunnar". í samræmi við þessa orðnotkun er sá skilningur lagður í hugtakið landslag i 
þessari skýrslu, að það taki til útlits og ásýndar lands, þ.m.t. lögunar þess, áferðar og lita. 
Landslagið endurspeglar samspil ólikra þátta sem í sameiningu setja sérstakan svip á landið á 
hverjum stað. Þessir þættir eru t.d. berg- og jarðgrunnur, jarðvegur, vatnafar, gróðurfar og 
landnotkun hvers konar. 

Þar sem stórar jarðmyndanir geta náð yfir viðáttumikil svæði og verið rikjandi þáttur i 
landslagi verður óhjálcvæmilega nokkur skörun þegar fjallað er um landslag og 
landslagsgerðir annars vegar og jarðmyndanir hins vegar. 

Þessi túllcun á hugtakinu landslag stangast á við 37. gr. náttúruverndarlaga, en þar eru 
margvíslegar jarðmyndanir og vistgerðir taldar vera landslagsgerðir en ekki þættir í landslagi. 
í 37. gr. náttúruverndarlaga eru taldar upp landslagsgerðir sem njóta sérstakrar verndar og 
forðast slcal að raska, svo sem eldvörp, gervigigar og eldhraun, stöðuvötn og tjarnir, 1.000 m2 

að stærð eða stærri, mýrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri, fossar, hverir og aðrar 
heitar uppsprettur, svo og hrúður og hrúðurbreiður, 100 m2að stærð eða stærri, sjávarfitjar og 
leirur. Ekkert þessara náttúrufyrirbæra er „landslag" samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan. 
Segja má að í íslenslcum lögum sé fátt sem taka má mið af við val á viðmiðum til að meta 
verndargildi landslagsgerða. I 3. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum er áhersla lögð á 
mikilvægi „landslagsheilda, ósnortinna viðerna, hálendissvæða og jökla". 

11.3 Osnortin víðerni 

í 66. gr. náttúruverndarlaganna segir að við gerð náttúruverndaráætlunar skuli m.a. taka tillit 
til ósnortinna víðerna en þau eru slcilgreind svo í lögunum: 

„Landsvœði sem er a.m.k. 25km2 að stærð eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og 
náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð véiknúinna farartœkja á jörðu, er í 
a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem raflinum, 
orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum, og þar sem ekJd gætir beinna ummerJga 
mannsins og náttúran fær að þróast án áiags af mannJegum umsvifum ". 

11.4 Jarðmyndanir 

Samkvæmt grundvallarhugmyndum um náttúruvernd er áríðandi að varðveita mikilvæga hluta 
af berggrunni, jarðgrunni, jarðvegi og landslagi auk virkra jarðfræðilegra ferla. Sú 
grunnforsenda náttúruverndar að náttúran skuli fá að þróast eftir eigin lögmálum kallar á 
skilning á samspili dauðrar og lifandi náttúru. Þannig er jarðfræðilegur fj ölbreytileiki 
(geodiversitet), svo dæmi sé tekið, ein helsta undirstaða hinna margbreytilegu lífsskilyrða sem 
aftur eru undirstaða liffræðilegs íjölbreytileika. 
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Lagalegan grann að verndarviðmiðum fyrir jarðmyndanir er einungis að finna í lögum um 
náttúravernd og lögum um mat á umhverfisáhrifum, en ekki er fjallað um einstalcar 
jarðmyndanir í öðram lögum. Eini alþjóðasamningurinn sem nær til varðveislu jarðmyndana 
er samningurinn um verndun menningar- og náttúraarfleifðar heimsins, en þar sem innlendar 
skilgreiningar skv. 4. gr. samningsins liggja ekki fyrir er ekki unnt að taka mið af honum. 
Hins vegar má hafa hliðsjón af afrakstri vinnuhóps um verndun jarðfræðilegra minja, sem 
starfaði á vegum norrænu ráðherranefndarinnar og hafði það meginhlutverk að skilgreina 
hugtakið geodiversitet (Johansson o.fl., 2000). 

Þær jarðmyndanir sem tilteknar era í náttúraverndarlögum era eldvörp, gervigígar og 
eldhraun slcv. 1. tl. 37. gr., hellar og fundarstaðir steingervinga skv. 2. tl. 53. gr. og sjaldgæfar 
steindir skv. 40. gr. og 2. tl 53. gr. Fossar eru tilteknir í 4. tl. 37. gr. og að auki er þess getið í 
athugasemdum með framvarpinu að þær landslagsgerðir á íslandi sem teljast sérstalcar á 
heimsmælikvarða séu fyrst og fremst gosmyndanir frá nútíma og síðasta [jökulskeiði] ísaldar, 
þ.e. hrauna- og móbergsmyndanir og þvi talin ástæða til að umgangast slík landsvæði með 
sérstakri varúð. Þá segir í 66. gr. náttúraverndarlaga um náttúraverndaráætlun að hún skuli ná 
til helstu tegunda jarðmyndana. í lögum um mat á umliverfisáhrifum er áhersla lögð á að 
vernda sérstæðar jarðmyndanir, svo sem hverasvæði, vatnsföll, jökulminjar, eldstöðvar og 
bergmyndanir. 

11.5 Lífríki (lífverur, vistgerðir, vistkerfi) 

Ákvæði laga og alþjóðasamninga um vernd lífrílcisins era töluvert viðameiri en þau sem varða 
landslag og jarðmyndanir. í íslenskum lögum er áhersla lögð á að vernda tegundir og stofna, 
búsvæði þeirra og vistkerfi. Áhersla er lögð á að vernda votlendi, strandsvæði, skóga, 
upprunaleg gróðurlendi, fuglabjörg og önnur lcjörlendi dýra og að sporna gegn hættu af 
völdum framandi lífvera. í lögum er áhersla m.a. lögð á að vernda sérstaklega landsvæði sakir 
sérstaks lifríkis, sjaldgæfar tegundir og tegundir í útrýmingarhættu ásamt vistgerðum sem era 
nauðsynlegar fyrir viðhald sterkra stofna mikilvægra tegunda. Einnig að tryggja viðgang og 
náttúrlega fjölbreytni villtra dýrastofna. í alþjóðlegum slculdbindingum felst m.a. að vernda 
það erfðaefni sem finnst í íslenskri náttúra og tegundir sem mikilvægar era taldar á alþjóðlega 
vísu og búsvæði þeirra, vistgerðir og vistkerfi. 

Ramsarsamningurinn um votlendi, sem hafa alþjóðlegt gildi, einlcum fyrir fuglalíf, kveður 
m.a. á um stofnun votlendisfriðlanda og gerð áætlana um verndun og skynsamlega nýtingu 
votlendissvæða í löndum aðildarríkjanna. Við mat á verndargildi votlendissvæða og 
alþjóðlegu mikilvægi þeirra ber aðildarríkjum að beita viðmiðum sem búið er að samþyklcja. 
Þessum viðmiðum má skipta í fjóra floldca: 

• Viðmið sem ákvarða hvort votlendi sé einstakt eða dæmigert fyrir stórt svæði 
• Almenn viðmið sem byggjast á upplýsingum um plöntur og dýr 
• Sértæk viðmið sem byggjast á upplýsingum um plöntur og dýr 
• Sértæk viðmið sem byggjast á upplýsingum um fiska 

Á vegum samningsins hafa verið samdar og samþylddar nákvæmar leiðbeiningar um það 
hvernig beita skuli þessum viðmiðum við mat á verndargildi votlendis. Mikilvægt er að hafa í 
huga að þessum viðmiðum verður ekki beitt nema fyrir liggi nokkuð nákvæmar upplýsingar 
um viðkomandi votlendi og þá plöntu- og dýrastofna sem þar era. 

Meginmarkmið Ríósamningsins um líffrœðilega fjölbreytni er, eins og titillinn gefur til kynna, 
verndun líffræðilegrar fjölbreytni svo og sjálfbær nýting lífrænna auðlinda og réttmæt 
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skipting á afrakstri þeirra. Hugtakið „líffræðileg fjölbreytni" tekur til vistlcerfa og vistgerða, 
tegunda og stofna og alls erfðaefnis. Þessi samningur er mjög umfangsmikill og nær til allra 
þátta þjóðlífsins og auðlindanýtingar sérstaklega. í samningnum er lcveðið á um að hvert 
aðildarríki skuli skrá skipulega lífrílci sins lands og flolcka það með tilliti til verndargildis á 
grundvelli settra viðmiða (7. gr. og viðauki I). Viðmiðin sem nota skal til að flokka lífríki með 
tilliti til verndargildis eru frekar almenn, en þau eru að stofni til sömu og eru í 66. gr. 
náttúruverndarlaganna. I Ríósamningnum er einnig lögð áhersla á að koma kerfisbundið upp 
neti friðaðra svæða og styrlcja það með verndarráðstöfunum á aðliggjandi svæðum. Áhersla er 
lögð á vernd vistkerfa, náttúrlegra vistgerða og sterkra stofna dýra og plantna i náttúrlegu 
umhverfi sinu. Þá er sú slcylda lögð á herðar aðildarríkja að koma i veg fyrir innflutning 
framandi tegunda sem skaðað geta náttúrleg vistkerfi, vistgerðir eða tegundir. Jafnframt að 
hafa stjórn á framandi tegundum sem fyrir eru eða uppræta þær. 

í Bernarsamningnum um verndun villtra plantna og dýra og lifsvæða í Evrópu eru meginlínur 
lagðar fyrir náttúruvernd í löndum Evrópu og Norður-Afríku. í þessum samningi er áhersla 
lögð á að slcrá þær tegundir dýra og plantna sem þarfnast verndar og flokka með tilliti til þess 
á grundvelli samþyldctra viðmiða. Aðildarriki skuldbinda sig til að vernda þessar tegundir og 
aðrar sem eiga undir högg að sælcja, m.a. með gerð válista og aðgerða á grundvelli þeirra. 
Áhersla er jafnframt lögð á verndun búsvæða tegundanna og allra helstu vistgerða sem fínnast 
í Evrópu, m.a. með því að setja á fót net friðaðra svæða samkvæmt ákveðnum reglum. 
Válistarnir eru byggðir á samþyklctum viðmiðum Alþjóðlegu náttúruverndarsamtakanna 
(IUCN). Álcvæði er varða framandi tegundir í villtri náttúru eru sambærileg við ákvæði 
Riósamningsins. 

11.6 Tillaga um verndarviðmið 

Þegar leggja slcal mat á verndargildi jarðfræðilegra og líffræðilegra þátta i íslenskri náttúru 
þarf óhjálcvæmilega að ganga út frá þeim grundvallarsjónarmiðum sem fram lcoma í 
marlcmiðsákvæðum laga um náttúruvernd nr. 44/1999, þ.e.: 

• Að samskipti manns og umhverfis séu með þeim hætti að ekki valdi náttúruspjöllum 
• Að íslensk náttúra fái að þróast eftir eigin lögmálum 
• Að það sé verndað sem er sérstætt eða sögulegt 
• Að auðvelda kynni af náttúru landsins og stuðla að nýtingu á grundvelli sjálfbærrar 

þróunar 

Jafnframt þarf að leggja áherslu á þau slcýru leiðarljós sem fram eru sett í 66. gr. laganna en 
þar segir að við mat á verndargildi slculi talca tillit til: 

• menningarlegrar og sögulegrar arfleifðar 
• nauðsynjar á endurheimt vistgerða 
• nýtingar mannsins á náttúrunni 
• ósnortinna viðerna 

Þá skal m.á. talca mið af því hvort vistgerðir og svæði: 
• hýsi sjaldgæfar tegundir eða tegundir í útrýmingarhættu, 
• séu óvenju tegundarílc eða viðkvæm fyrir röskun, 
• séu nauðsynleg til viðhalds sterkra stofna mikilvægra tegunda, 
• hafi verulegt vísinda-, félags-, efnahags- eða menningarlegt gildi, 
• séu mikilvæg fyrir viðhald náttúrlegra þróunarferla, 
• hafi alþjóðlegt náttúruverndargildi, 
• séu einkennandi fyrir náttúrufar viðkomandi landshluta. 
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Við mat á þvi hvaða tegundir teljast sjaldgæfar og hverjar i útrýmingarhættu er hér lagt til að 
miðað verði við svo lcallaðar válistategundir, þ.e. tegundir sem heima eiga á válista samlcvæmt 
viðurkenndum viðmiðum sem byggja á reglum Alþjóðlegu náttúruverndarsamtakanna 
(IUCN), sbr. útslcýringar í Válista Náttúrufræðistofnunar íslands (1996). 

Þegar metið er hvort vistgerð eða vistkerfi hýsi óvenjumikinn íjölda tegunda ber að skoða það 
í ljósi ríkjandi aðstæðna (m.a. með tilliti til loftslags, berggrunns og jarðvegs) og annarra 
vistgerða eða vistkerfa á sama landsvæði. 

Mikilvægi tegunda getur verið af ýmsum toga. Hér er lagt til að helst verði horft til þess hvort 
vikomandi tegund eða undirtegund: 

• sé áberandi hluti af náttúru landsvæðis, 
• eigi aðalheimkynni sín að öllu eða að einhverju leyti á íslandi (responsibility species), 
• hafi efnahagslegu-, félagslegu- eða menningarlegu hlutverki að gegna, t.d. vegna veiða 

eða annarra nytja eða tengsla við þjóðtrú og skáldskap. 

Við mat á alþjóðlegu náttúraverndargildi verður m.a. að taka mið af viðaukum og álylctunum 
Bernarsamningsins um tegundir og vistgerðir, samþyklctu mati á því hvaða votlendissvæði 
teljast hafa alþjóðlegt gildi (viðmið Ramsarsamningsins) og öðram alþjóðlegum samþylcktum. 
Jafnframt ber að horfa til þess hversu sjaldgæft eða sérstætt viðkomandi náttúrafyrirbæri er á 
alþjóðlega visu. 

Hið eiginlega verndargildi jarðmyndunar, lifveru, vistgerðar, vistlcerfis eða landsvæðis getur 
verið af margvíslegum toga og samansett af mörgum þáttum. Við mat á verndargildinu þarf að 
taka mið af mörgum viðmiðum, sem má slcipta í þrjá floldca: 

• Verndarviðmið sem ráðast af afstöðu manna 
• Verndarviðmið sem era óháð afstöðu manna 
• Verndarviðmið sem era milcilvæg til að viðhalda náttúrlegum lcerfum og vistfræðilegum 

þáttum sem þeim tengjast 

Hér á eftir era settar fram tillögur um slilc viðmið, sem ber að slcoða og taka tillit til við 
álcvörðun um verndargildi ásamt leiðarljósi náttúraverndarlaganna, svo sem ákvæðum 66. gr. 
þeirra. Við gerð tillagnanna hefur mið verið tekið af álcvæðum islenslcra laga, eins og rakið 
hefur verið hér að framan sem og alþjóðlegra samninga og samvinnuverlcefna á þessu sviði. 

11.6.1 Verndarviðmið sem ráðast af afstöðu manna 
• Efnahagur: Fyrirbærið hefur beina eða óbeina þýðingu fyrir efnahag á tiltelcnu 

landsvæði. Dæmi: Geysir, Gullfoss, hreindýr á Austurlandi, æðarfugl á Breiðafirði, 
Laxá i Suður-Þingeyjarsýslu (veiði á urriða og laxi). 

• Fegurð: Fyrirbærið er almennt talið fallegt og hefur verndargildi þess vegna. Dæmi: 
Kirlcjugólf (formfagurt stuðlaberg), Slcógafoss (einn fegursti foss landsins), 
Arnarfellsbrekkur i Þjórsárverum (fallegar blómabrelckur). 

• Frœðsla: Fyrirbærið hentar vel til almennrar uppfræðslu. Dæmi: Lambhagi við 
Kleifarvatn (aðgengilegt bólstraberg), fjörar á Seltjarnanesi, votlendi við 
Urriðalcotsvatn, Hafnaberg (aðgengilegt sjófuglabjarg). 

• Menningar- og atvinnusaga: Fyrirbærið tengist menningu og starfi þjóðarinnar og 
skarast yfirleitt við þjóðminjar. Dæmi: Fornar bað- og þvottalaugar (Hólsgerðilaug), 
surtarbrandsnámur (Stálfjall), ætihvönn við rústir útilegumannalcofa (Hvannalindir), 
innfluttar tegundir i menningarlandslagi (kúmen í Viðey). 
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• Útivist: Fyrirbærið er til þess fallið að fólk njóti þar útivistar eða í næsta nágrenni þess. 
Dæmi: Stefánshellir (vinsæll skoðunarstaður), Hrafnagjá (lclifuræfingar í klettum), 
Grótta á Seltjarnarnesi (vinsæll staður til fuglaskoðunar), Skaftafell í Öræfum 
(landslag, jarðmyndanir og fjölbreytt lifriki). 

• Vísindi: Fyrirbærið, stórt eða smátt, hefur sérstakt vísindalegt rannsólcnargildi, felur i sér 
sérstakar upplýsingar um einstaka þætti í þróun lífríkis eða myndunarsögu landsins eða 
hefur vísindasögulegt gildi. Dæmi: Surtsey (myndun móbergs og landnám og þróun 
lifrikis), Siðufjall (samnefnd segulmund i hraunlagastafla), gróður í Esjufjöllum (þróun 
lífrílcis án áhrifa mannsins). 

• Þjóðfrœði- og átrúnaður: Á fyrirbærinu hvila álög eða helgi eða það hefur sérstakt gildi í 
islenskri þjóðtrú í fortíð og nútíð. Dæmi: Hálfdánarhurð i Ólafsfjarðarmúla (þjóðsögur), 
Álfhóll í Kópavogi (þjóðtrú), Gunnarssteinn við Eystri-Rangá (íslendingasögur), hrafn 
(þjóðtrú). 

11.6.2 Verndarviðmið sem eru óháð afstöðu manna 
• Fágœti: Fyrirbærið hefur verndargildi vegna þess hve sjaldgæft eða sérstætt það er. 

Dæmi: Móbergsmyndanir íslands (sjaldgæfar á heimsvísu), Árvíkursteinninn 
(isborinn framandsteinn), súrsmæra (sjaldgæf planta), þórshani (sjaldgæfur fugl), 
rústamýravist (sjaldgæf vistgerð). 

• Undur: Fyrirbærið ber af öðrum sams konar og hefur verndargildi þess vegna, er t.d. 
fallegast, stærst, hæst eða frægast: Dæmi: Dettifoss (vatnsmestur), Glymur (hæstur), 
Stefánshellir (lengstur), Slcaftáreldahraun (mest hraun á sögulegum tima), steypireyður 
(stærsta spendýrið), hagamús (stærsta skógarmús í heimi). 

• Einkenni: Fyrirbærið er einkennandi fyrir náttúrufar á tilteknu svæði. Dæmi: Hraun á 
Reylcjanesskaga, skeljasandur á Rauðasandi, ætihvönn á Hornströndum, birkikjarr á 
Þingvöllum, burknar i Búðahrauni. 

11.6.3 Vistfræðileg viðmið 
• Fjölbreytni: Fyrirbærið er mikilvægt til að viðhalda fjölbreyttri náttúru. Dæmi: 

Giljamólendi á Hofsafrétt, rústamýrar í Þjórsárverum, gjallgígar á Reykjanesslcaga, 
Mývatn. 

• Frelsi: Fyrirbærið er laust við afskipti manna. Náttúrleg framvinda, flóð og 
bugðurennsli lælcja og fljóta eru dæmi um frjálsa náttúru. Þar sem frelsi er mikið 
ráðast breytingar og þróun af frjálsum náttúrlegum ferlum. Á, sem rennur óhindruð, 
hefur því mikið frelsi. Sé rennslinu stjórnað svo sem með görðum eða með 
uppistöðulóni minnlcar frelsið og þar með verndargildið. Á svæðum sem hafa milcið 
frelsi stjórnast stofnar villtra plantna og dýra af vistfræðilegum þáttum án eða að miklu 
leyti án afskipta manna. Dæmi um hátt frelsisgildi: lífríki og jarðfræðilegir kraftar í 
Surtsey, lífríki í Esjufjöllum í Vatnajökli. Dæmi um lítið frelsi: Framræst mýrlendi, tún. 

• Uppruni: Fyrirbærið hefur þróast án íhlutunar mannsins. Breytingar á upprunagildi 
eru óafturkræfar. Ef t.d. upprunalegum skógi eða landslagi er breytt verður 
upprunalegu ástandi aldrei náð aftur. Votlendi með óröskuðu vatnafari hefur hátt 
upprunagildi en votlendi sem endurheimt hefur verið með þvi að stífla skurði hefur það 
elcki. Sömuleiðis hefur óbreyttur jarðvegur hátt upprunagildi. Ef hluti jarðvegsins er 
fjarlægður eða jarðvegi breytt með jarðvinnslu eða annarri meðhöndlun rýrir það 
upprunagildi hans. í vistgerðum sem hafa hátt upprunagildi eru dýr og plöntur aðlöguð 
aðstæðum og tilheyra viðkomandi landsvæði. Tegundir sem eru framandi i vistgerð rýra 
hins vegar upprunagildi hennar. Erfitt getur verið að álcvarða upprunagildi lífvera þvi 
loftslag og framvinda breyta tegundasamsetningu vistgerða og vistkerfa. Upphaflegar 
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lífverur eru þær sem reikna má með að fyrirfinnist i því loftslagi sem nú ríkir án þess að 
maðurinn hafi haft þar áhrif. í mörgum tilfellum er hér um hlutlægt mat að ræða. Dæmi 
um hátt upprunagildi: Surtsey, gróður i Eldhrauni. Dæmi um lágt upprunagildi: 
Lúpinubreiður og gróðurlendi sem myndast við uppgræðslu með lúpínu eða öðrum 
framandi tegundum. Guttormslundur í Hallormsstaðarskógi, greniskógar á Héraði, 
lifriki í Þórisvatni, lax i Rangánum. 

• Samfella: Samfella getur bæði átt við um tíma og rúm. Samfella í tíma er mikilvæg 
vegna þess að við óbreytt lifsskilyrði hafa lífverur meiri möguleika á að sérhæfast og 
verða sérstæðar. Með samfellu í tíma er átt við náttúrlegar breytingar, sveiflur eða 
röskun sem viðheldur ástandi. Þannig getur samfella verið ráðandi á áreyrum þótt 
röskun sé þar mikil, t.d. vegna flóða og rofs sem veldur þvi að einstakar lifverur hverfa 
oft slcjótt en aðrar koma í þeirra stað. Afslcipti manna, svo sem áburðargjöf eða 
jarðvinnsla, hafa oft mikil áhrif á samfellu í tíma. Á sama hátt valda minnkandi umsvif 
mannsins breytingum á samfellu. Dæmi um þetta eru svæði sem breytast vegna 
minnkandi búfjárbeitar. Á stórum samfelldum svæðum geta líffræðileg ferli virlcað 
óhindrað og lifverurnar eru eldci eins viðkvæmar fyrir breytingum. Aulc þess geta fleiri 
mismunandi framvindustig verið til staðar samtimis sem er mikilvæg undirstaða 
tegundafjölbreytni. Skipting lands i spildur ásamt landfræðilegum hindrunum, svo sem 
vegum og skurðum, hafa oft mikil áhrif. Breytingar mannsins á náttúrunni eru oft 
óafturlcræfar eða langvarandi. Dæmi um hátt samfellugildi: Þjórsárver (timi, rúm), 
hálendismelar norðan Hofsjökuls (tími, rúm), víðerni á hálendi norðan Vatnajökuls 
(timi, rúm). Dæmi um lágt samfellugildi: Framræst mýrlendi i Flóa, Dagmálatjörn i 
Biskupstungum (endurheimt votlendi). 

• Sannvirði: Fyrirbærið sem við sjáum er það sem það lítur út fyrir að vera. Viðmiðið hefur 
slcörun við frelsismatið. Sannvirðinu má lýsa með því t.d. að bera saman raunverulegan 
goshver við annan sem hefur verið endurlifgaður eða búinn til með borun, jafnvel þótt 
munurinn verði eingöngu greindur af sérfræðingum. Með verndun sannra fyrirbæra 
varðveitist frásagnargildi landslags og annarrar náttúru. Sannvirði er einnig slcylt 
uppruna þvi upprunalegar vistgerðir eru t.d. einnig sannar þótt því þurfi eklci að vera 
öfúgt farið. Þessi skilgreining þýðir að frumgerð verður einungis dæmd út frá 
upplýsingum um afskipti mannsins af viðlcomandi náttúrufyrirbæri. Á svæðum með 
mikið sannvirði hefur maðurinn ekki gert neitt til þess að fá þau til að líkjast einhverju 
öðru eða haft áhrif á náttúrlegt ástand þeirra. Manngerð svæði með mikið sannvirði 
einlcennast af þvi að ekki er reynt að ná tiltelcnu ástandi í náttúrunni, þ.e. náttúran þróast 
á eigin forsendum. Dæmi um mikið sannvirði er tún á næringarsnauðu landi sem 
breytist i lyngmóa þegar hætt er að nýta það. Lyngmói sem er búinn til með því að 
lækka sýrustig næringarríkari jarðvegs með innblöndun efna hefúr hins vegar lítið 
sannvirði. Dæmi um mikið sannvirði: Miklumýrar á Hrunamannaafrétti, Surtsey, 
mólendi sem gróið hefúr upp af sjálfsdáðum. Dæmi um lítið sannvirði: Graslendi sem 
er viðhaldið með áburðargjöf, Strokkur i Haukadal. 

• Lífsskilyrði: Fyrirbærið; svæði, jarðmyndun, vistgerð eða vistkerfi, er mikilvægt til að 
tryggja eðlilegan viðgang villtra stofna, sérstaklega mikilvægra lífvera eða þeirra sem 
sjaldgæfar eru eða í útrýmingarhættu. í flestum tilfellum er um að ræða ríkulega 
fæðuframleiðslu aulc þess sem aðrar aðstæður eru þannig að lífverurnar þrífast. Dæmi: 
Eyjabakkar sem er mikilvægur fellistaður heiðagæsa. Þar er bæði næg fæða fyrir fjölda 
gæsa og svæði sem gerir þeim mögulegt að fella fjaðrir án truflunar. Þanghrannir i 
íjörum - mikilvægar fyrir smádýrastofna ýmissa dýrategunda. Mývatn mikilvægt fyrir 
mýflugur, fiska og fúgla. Jarðhitasvæði fyrir tilteknar plöntutegundir. 

• Raskþol: Náttúran er sífelldum breytingum háð. Orsakir breytinganna geta verið 
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líffræðilegar, eðlisfræðilegar eða efnafræðilegar auk þess sem mikið samspil er 
yfirleitt á milli þessara þátta. í öllum vistgerðum og vistkerfúm á sér ætíð stað 
eitthvert rask sem veldur breytingum af ýmsu tagi. Hversu næmar vistgerðirnar eða 
vistkerfin eru fyrir raski er misjafnt og afleiðingar af raski því afar mismunandi. 
Raskþol er t.d. mælikvarði á næmi vistgerða eða svæða gagnvart rasld af völdum beitar 
og traðlcs, rofs og áfolcs, frosts og þíðu. Raskþol er einlcum háð gerð gróðurs og 
jarðvegs. Kraftmikill gróður og sterlc gróðurþelcja eylcur þol gagnvart raslci. Kornastærð 
jarðvegs og samloðun jarðvegslcorna hafa einnig milcil áhrif á raslcnæmi. Dæmi um 
svæði og vistgerð með hátt raslcþol, þ.e. að það þolir talsvert raslc án þess að breytast 
milcið eru: Næringarríkt túnvingulsgraslendi, birlciskógur, eyravist. Dæmi um svæði 
með lágt raslcgildi: Flagmói, mosaþemba, hélumosaland. 

11.7 Flokkun 

Gert er ráð fyrir að jarðfræðilegir og líffræðilegir þættir verði metnir og floldcaðir eftir gildi á 
héraðsvísu, landsvísu og á heimsvísu. í hverjum floklci er gert ráð fyrir fjórum eða fleiri 
þrepum, þ.e. að lágmarki háu gildi, meðalgildi, lágu gildi og gildi sem er óþeldct vegna slcorts 
á upplýsingum. Breytilegt getur verið hvort og hversu mikil gögn þurfi til að unnt sé að meta 
verndargildi út frá einstölcum verndarviðmiðum og ræðst það af eðli einstalcra flolcka, t.d. þarf 
ekld milcla gagnasöfnun til að meta fegurð, öfugt við t.d. vísindagildi eða raslcþol. 

11.8 Gátlistar 

Samlcvæmt lögum um náttúruvernd er það hlutverlc Náttúruverndar rilcisins að leggja mat á 
verndargildi náttúru íslands og náttúruminja. Náttúrufræðistofnun íslands hefur hins vegar 
það lögbundna hlutverlc að aðstoða við mat á verndargildi vistkerfa og náttúruminja með 
rannsólcnum og ráðleggja um áhrif mannvirlcjagerðar og annarrar landnotlcunar á náttúra 
landsins. Mat á verndargildi náttúraminja er þannig á verlcsviði þessara tveggja stofnana. Til 
að unnt sé að beita verndarviðmiðum við mat á náttúruverndargildi þarf að móta aðferðir til 
úrvinnslu á einstölcum gildisþáttum þannig að niðurstaðan verði samþætt mat á verndargildi 
einstalcra þátta og stærri heilda. 

Lagt er til að við mat á náttúruverndargildi fyrirhugaðra virlcjanasvæða verði notaðir gátlistar, 
sem samdir verða og þróaðir innan þess ramma sem hér er gerð tillaga um. Þar verði talin upp 
sem flest einstölc atriði er til álita lcoma við mat á verndargildi viðlcomandi náttúrufyrirbæris. 
Útbúa þarf slika gátlista, sem með tíð og tíma yrðu aulcnir og endurbættir. 

11.9 Jaðarsvæði 

Þegar teknar era álcvarðanir um vernd náttúrafyrirbæra er nauðsynlegt að gerð sé grein fyrir 
því hversu stórt jaðarsvæði þarf að fylgja þvi sem verndað er. Þetta þarf að gera til að tryggja 
að fyrirbærið sé ekki slitið úr samhengi við umhverfið. Nauðsynleg stærð slíks jaðarsvæðis 
ræðst af aðstæðum hverju sinni. 
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12 MAT Á VERNDARGILDI 

12.1 Tillögur 

Náttúrufræðistofnun íslands leggur til að við mat á verndargildi virkjunarsvæða verði 
eftirfarandi gögn lögð til grundvallar: 

1.Vistgerðakort af áhrifasvæði virkjunar þar sem vistgerðir eru sldlgreindar bæði áþurru 
landi og í ferskvatni. 

2. Listi og lcort yfir sjaldgæfar lífverur og tegundir í hættu slcv. skilgreiningum Alþjóðlegu 
náttúruverndarsamtakanna IUCN, þ.e. tegundir sem eiga heima á válista. 

3. Kort sem sýnir útbreiðslu mikilvægra villtra fugla og spendýra á svæðinu, t.d. heiðagæsa 
og hreindýra. 

4. Listi og lcort yfir sjaldgæfar og sérstæðar jarðmyndanir. 
5. Lýsing og mat á þeirri landslagsheild sem svæðið tilheyrir. 

Afstætt verndargildi virkjunarsvæða fæst síðan með samanburði á þessum þáttum 
samanlögðum en vægi þeirra innbyrðis mun ávallt verða matsatriði. 

12.2 Fyrirliggjandi gögn 

Eftir þá vinnu sem fram hefur farið á Brúardölum og Vesturöræfum annars vegar og 
Hofsafrétt hins vegar liggja nú fyrir: 

• kort af þurrlendisvistgerðum rannsólcnarsvæðanna 
•listi yfir sjaldgæfar plöntur 
• kort yfir sjaldgæfar og sérstæðar jarðmyndanir 

Það sem á vantar til að nægjanleg gögn liggi fyrir svo unnt sé að meta verndargildi 
virkjunarsvæðanna er: 

• lcort af vistgerðum ferslcvatns en ekki var gert ráð fyrir þeim í verkefninu 
•listi yfir sjaldgæf smádýr í hættu skv. skilgreiningum Alþjóðlegu náttúruverndar-

samtakanna IUCN en enn slcortir áþekkingu á landsvisu til að unnt sé að gera slíkan lista 
• kort yfir útbreiðslu mikilvægra villtra fugla og spendýra 
• lýsing og mat á landslagsheild en úttekt á þeim þáttum var ekki innifalin i verkefninu 

12.3 Verndargildi vistgerða 

Þar sem engar upplýsingar liggja fyrir um sambærilegar vistgerðir annars staðar á landinu er á 
þessu stigi aðeins hægt að meta verndargildi vistgerðanna innbyrðis. Vistgerðir voru 
flokkaðar samkvæmt þeim tillögum um verndarviðmið sem lýst í 11. kafla. Fyrir hvert viðmið 
voru vistgerðirnar 11 bornar saman og þeim raðað innbyrðis eftir kvarða frá 1 til 5 (26. tafla). 
Á þessum kvarða þýðir einkunnin 1 að vistgerðin hafi lágt verndargildi en einltunnin 5 að 
verndargildið sé hátt. Á þessu stigi er þó einungis um afstæða flokkun að ræða og ekld hægt 
að taka einstakar einkunnir bókstaflega. í þeim tilvilcum sem ekki var unnt að gera greinarmun 
á vistgerðunum, t.d. vegna skorts á upplýsingum, var þeim öllum gefin einkunnin 3 sem er 
miðgildi einkunnalcvarðans. Einkunnin 1 hefði leitt til sömu niðurstöðu, þ.e. ekki er gerður 
munur á vistgerðunum innbyrðis. Við floklcunina var ekki gerður greinarmunur á 
rannsóknarsvæðunum tveimur og er verndargildi hverrar vistgerðar þvi metið fyrir bæði 
svæðin í heild. Hér á eftir fylgja nánari skýringar. 

Efnahagur. Til grundvallar efnahagslegu gildi vistgerðar var einkum miðað við eftirfarandi 
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þætti: Gildi hennar vegna sauðfjárbeitar eða beitar fyrir annað búfé, vegna ferðamanna og 
vegna veiða (hreindýr, rjúpur, gæsir, silungur). Hæstu einkunn féklc giljamóavist, einlcum 
vegna þess að hún var álitin hafa hátt beitargildi fyrir búfé og veiðidýr aulc þess sem hún hefur 
væntanlega noklcra efnahagslega þýðingu vegna ferðamennsku. 

Fegurð. Þar sem eklci liggur fyrir hvernig meta skuli fegurð þeirra vistgerða sem hér eru til 
umfjöllunar var var þeim öllum gefin sama einkunn og flokkun því látin biða betri tima. 

Frœðsla. Við floldcun eftir fræðslugildi var lítill greinarmunur gerður á vistgerðunum og var 
þeim því öllum gefin einkunin 3 nema rústamýravist sem féklc 4 í einlcunn. Astæða þess er sú 
að rústamýravist er afar sérstæð, hefur takmarkaða útbreiðslu og er fágæt á landsvísu. 

Menningar- og atvinnusaga. Enginn greinarmunur var gerður á vistgerðum hvað varðar 
menningar- og atvinnusögu. Helstu þættir sem koma til greina við mat á gildi vistgerðar vegna 
menningar- og atvinnusögu eru tengdir beitarafnotum svo sem upprelcstri og fjallferðum. 
Einnig má nefna grasaferðir á fyrri tíð, grenjaleit og ýmiss lconar veiðiskap. 

Útivist. Útivistargildi var einkum metið með sjónarmið alcandi, ríðandi og gangandi í huga. 
Vegna skorts á upplýsingum var ekki gerður mikill greinarmunur á vistgerðum. 
Melavistunum tveimur og giljamóavist var þó gefið örlitið hærra útivistargildi en öðrum. 
Miðað við aðrar vistgerðir eru melavistirnar tiltölulega greiðfærar. Um melana liggja t.d. 
flestir slóðar og vegir og ferðamenn leggja þvi yfileitt leið sína um mela ferðist þeir um 
hálendið. í giljamóavist eru hinsvegar góðir áningar- og náttstaðir enda er þar skjól fyrir veðri 
og vindum (52. ljósmynd). Lægst gildi til útivistar félck hinsvegar eyravist en á 
rannsóknarsvæðunum eru flestar áreyrar við jökulár og því oft illar yfirferðar. 

Vísindi. Vísindalegt gildi vistgerðanna var talið noklcuð mismunandi. Hæstu einkunnir fengu 
rústamýravist og giljamóavist vegna mikillar fjölbreytni. í rústamýravistinni er sífreri sem 
gerir hana áhugaverða til rannsókna. 

Þjóðfrœði og átrúnaður. Flokkun vistgerða undir þessum lið var einlcum miðuð við ýmiss lconar 
helgi, álfa- og tröllabyggðir. Vegna slcorts á upplýsingum var eklci unnt að meta hvort munur 
væri á vistgerðunum að þessu leyti og því var þeim ölllum gefin sama einkunn. 

Fágœti. Flolckun vistgerða miðast hér aðallega við hversu stórar og útbreiddar þær eru og 
hvort þar var að fínna sjaldgæfar tegundir eða önnur sjaldgæf fyrirbæri. Hæstu einkunnir 
fengu giljamóavist, rekjuvist og rústamýravist. Giljamóavist hýsir margar sjaldgæfar 
háplöntutegundir sem hækkar gildi hennar. Relcjuvist og rústamýravist eru minnstu 
vistgerðirnar og því var þeim gefin hærri einkunn en flestum öðrum vistgerðum. Lægstu 
einkunnir fengu hinsvegar melavistirnar tvær og holtamóavist en þær eru mjög stórar og hýsa 
eklci margar sjaldgæfar tegundir. 

Undur. Samlcvæmt tillögum um verndarviðmið slcal við flolckun á undrum miða við hvort 
vistgerð skari fram úr öðrum að einhverju leyti, svo sem um stærð eða smæð. Þar sem 
upplýsingar um aðra þætti en stærð eru afar takmarkaðar verður eklci á þessu stigi unnt að 
raða vistgerðunum þannig að marlc sé á takandi. Þeim er því öllum gefin sama einlcunn. 

Einkenni. Vistgerðum var raðað eftir því hvort þær geta talist einlcennandi fyrir náttúrfar á 
rannsólcnarsvæðunum. Á þessum lcvarða fengu melavistirnar og rústamýravist hæstu einlcunn. 
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Melavistirnar eru afar viðáttumiklar og setja mjög sterkan svip á land bæði á Hofsafrétt og á 
Brúardölum og Vesturöræfum. Þótt rústamýrar séu eklci eins einlcennandi á Brúardölum og 
Vesturöræfum og á Hofsafrétt setja þær mjög sterkan svip á bæði svæðin. Rekjuvist var sú 
vistgerð sem talin var hafa lægst einnkennisgildi en hún er frekar lítil og eldd áberandi í landi. 

Fjölbreytni. Floldcun vistgerða miðast hér aðallega við tegundaijölda og annan ijölbreytileika 
innan vistgerðar. Hæstu einkunnir fengu giljamóavist og rústamýravist en þær eru 
langsamlega fjölbreyttastar allra vistgerðanna. Lægstu einlcunn féldc hinsvegar eyravistin sem 
er tegundafátælc og fremur fábreytt vistgerð. 

Frelsi. Þegar frelsi vistgerðanna var metið var einlcum miðað við hvort maðurinn hefði með 
einhverjum hætti haft áhrif á náttúrlega verlcan vinda og vatns. Á rannsólcnarsvæðunum eru 
áhrif af þessu tagi fremur lítil en þau eru helst vegna vega og slóða. Öllum vistgerðum var því 
gefin sama einlcunn nema eyravistin sem féldc noldcru hærri einlcunn vegna þess að þar er lítið 
um vegi. Telcið slcal fram að á landsvísu fengju þessar vistir allar sennilega mjög háa 
frelsiseinkunn. 

Uppruni. Upprunagildi miðast aðallega við hvort náttúran sé upprunaleg og hafi fengið að 
þróast án íhlutunar mannsins. Helstu áhrif mannsins á upprunagildi vistgerðanna eru vegna 
búfjár- og hreindýrabeitar sem rýrir upprunagildi þeirra. Væntanlega hefur beitin haft 
mismikil áhrif á uppranagildi vistgerðanna en á þesssu stigi er eklci unnt að dæma um að hvort 
svo sé. Öllum vistgerðum var því gefin sama einlcunn. 

Samfella. Samfella i tima miðast einkum við hvort lífríkið hafi getað þróast samfellt í langan 
tima við svipaðar aðstæður. Ut frá því sjónarmiði má ætla að mýravist og flóavist eigi sér 
einna lengsta sögu og fengu þær því hæstu einkunn i þessum floklci. Stystan þróunartima að 
baki eiga væntanlega rústamýravist og eyravist en allar aðstæður era þar mjög miklum 
breytingum háðar. Þær fengu því lægstu einlcunn allra vistgerða. Samfella i rúmi álcvarðast 
einlcum af landfræðilegum hindranum. Má þar nefna ár, jölcla, gljúfur, hamra, stærri íjöll, 
vegi, slóða, háspennulinur og byggingar. Melavistirnar ásamt mýravist og flóavist þelcja stór 
samfelld svæði og var þeim því gefin nolckra hærri einkunn en öðram vistgerðum. Eyravist og 
rústamýravist era báðar mjög afmarlcaðar og era þvi lægstar á þessum lcvarða. 

Sannvirði. Sannvirði er mælikvarði á hvort náttúran er það sem hún lítur út fyrir að vera. Á 
þeim kvarða fá allar vistgerðirnar mjög háa einlcunn. Eklci var unnt að gera upp á milli þeirra 
og fá þær því sömu einlcunn. 

Undirstaða sterkra stofna mikilvœgra tegunda. Við röðun vistgerða undir þessum lið var 
einkum miðað við framleiðni gróðurs sem er yfirleitt mikilvæg í þessu tilliti. Helstu stofhar 
sem hér lcoma til álita eru hreindýr, gæsir og aðrir fuglar. Hæsta gildi á þessum kvarða féklc 
því giljamóavist en hún er að öllum lilcindun mjög mikilvæg fyrir fugla og hreindýr. Lægst 
var aftur á móti eyravistin sem er afar uppskerurýr og óstöðug og því elcki mikilvæg fyrir 
þessar lifverar. 

Rasknœmi. Flolckun vistgerða miðast hér við hversu næmar þær era fyrir raski, þ.e. beit, 
traðki, rofi, áfoki og áhrifum frosts og þíðu. Matið byggir því einkum á einkennum jarðvegs 
og gróðurs (tegundasamsetningu, gróðurþekju og hæð gróðurs). Hélumosavist og rekjuvist 
voru taldar viðkvæmastar fyrir raski. Jarðvegur er þar víða þunnur og/eða hefur litla samloðun 
og gróðurþelcja er á mörgum stöðum þunn og slitrótt. Eyravistin er hinsvegar sú vistgerð sem 
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þolir einna best rask vegna þess að raskið er sá umhverfisþáttur sem í raun viðheldur 
vistgerðinni. 

Niðurstaða mats á verndargildi hinna einstöku vistgerða innbyrðis (26. tafla) er ekki mjög 
afgerandi nema hvað eyravist fær áberandi lægsta einkunn. Hæsta einlcunn fær giljamóavist en 
mýravist, flóavist og rústamýravist fylgja fast á eftir. Þá má benda á að ef rannsóknarsvæðin 
hefðu verði flokkuð hvort i sínu lagi hefði niðurstaðan líklega orðið eitthvað frábrugðin, því 
vistgerðirnar setja mismikinn svip á svæðin. Nægir þar að nefna að hélumosavist er mun 
sterlcara einkenni á Brúardölum og Yesturöræfum en á Hofsafrétt. 

Slcv. 26. töflu er munur á milli einstakra vistgerða ekki milcill þó giljamóavist ásamt 
vistgerðum votlendis (rústamýravist, mýravist og flóavist) fái hæstu einkunnirnar. Líklegt má 
telja að munur milli vistgerða aukist eftir þvi sem þær verða fleiri kannaðar og þekkingin nær 
til stærri hluta landsins. 

12.4 Sjaldgæfar plöntur 

í 2. viðaulca er listi yfir þær plöntutegundir á rannsóknarsvæðunum sem sjaldgæfar teljast á 
landsvisu og í 3. viðauka er listi yfir þær plöntutegundir sem teljast sjaldgæfar á svæðisvisu. 
Við flokkun vistgerða eftir verndarviðmiðum var m.a. tekið mið af sjaldgæfum tegundum. 

12.5 Verndargildi jarðmyndana 

Við mat á verndargildi jarðmyndana er fátt til að styðjast við eins og fram hefur lcomið. í 
vettvangsferð voru skráðar allar athyglisverðar jarðmyndanir og þeim lýst eftir föngum. Til 
athugunar voru tekin öll helst jarðfræðileg fyrirbæri sem athyglisverð þóttu, 15 á Brúardölum og 
Vesturöræfum og 5 á Hofsafrétt. Gerð var tilraun til að floklca þessi 20 atriði út frá þeim 
viðmiðum sem fram hafa voru sett hér að framan nema hvað vistfræðilegum viðmiðum var 
sleppt. Notaður var einkunnalcvarðinn 0, 2 og 4, þ.e. lágt gildi, meðalgildi og hátt gildi. 
Einlcunnirnar byggjast að sjálfsögðu á þekldngu og mati þeirra einstaklinga sem verkið unnu enda 
liggja hvorki fyrir tölfræðilegar upplýsingar sem unnt er að taka mið af, né staðlaðar aðferðir við 
mat sem þetta. Hið sama gildir um val á þeim jarðfræðilegu fyrirbærum sem talin eru 
athyglisverð. Hér á eftir fýlgir örstutt lýsing á þeim fyrirbærum sem talin voru athyglisverð. 

Sethjallar við Jökulsá á Dal. Um 20 km löng og 1 km breið dalfýlling frá ísaldarlokum sem 
grófst út í áföngum við myndun Dimmugljúfra. Eftir standa mildar hjallamyndanir með a.m.k. 
10 þrepum meðfram Jökulsá, sunnan Kárahnjúka. Hjallarnir eru að stórum hluta úr hvarfleir. 
Að likindum mestu setlög sinnar tegundar í landinu. 

Töðuhraukar. Jökulgarðar í Kringilsárrana með samanvöðluðum jarðvegi frá framrás 
Brúarjölculs 1890. Garðarnir sýna mestu framrás jökulsins frá ísaldarlokum. 

Dimmugljúfur. Árgljúfur Jölculsár á Dal vestan undir Kárahnjúlcum. Gljúfrið er allt að 140 m 
djúpt, sorfið i bólstraberg Kárahnjúkamyndunar og eldri berggrunn. Þrepamyndanir i 
sethjöllum sunnan Kárahnjúlca tengjast myndunarsögu gljúfranna. 

Jökuljaðar - Brúarjökull. Jaðar Brúarjökuls ásam noklcurra kilómetra breiðu belti meðfram 
jöklinum. Óvenju fjölbreyttur jökuljaðar með ummerkjum um hlaup jökulsins. 
Kárahnjúkamyndun. Um 10 lcm langur bólstrabergs- og móbergshryggur sem liggur mislægt 
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ofan á snöruðum og rofnum berggrunni svæðisins. Austasti útvörður eystra gosbeltisins á 
þessum slóðum. 

Jarðhiti á Laugarvöllum. Eitt mesta lághitasvæði á Austurlandi. 

Stuðlaberg. Einstaklega formfagurt stuðlaberg i gljúfri Jökulsár á Dal sunnan við Sauðá á 
Brúardölum. 

Jökulgarðar v. Kárahnjúka. Stórgrýttur jölculgarður suðaustur af Kárahnjúkum, ummerki um 
slcammvinna framrás jöklulsins í lok isaldar. 

Kringilsárfoss og -gljúfur. Einn af glæsilegustu fossum Austurlands ásamt tilkomumiklu 
gljúfri með nær sammelldum flúðum á um 2 km lcafla niður að Jökulsá á Dal. Kringilsá og 
Sauðá á Brúardölum hafa sameiginleg upptök þannig að milcið vatn í annarri ánni leiðir að 
jafnaði til lítils vatns í hinni. 

Sauðárfoss og -gljúfur. Myndarlegur foss ásamt samfelldum fossum og flúðum á um 1 km 
lcafla niður að Jölculsá á Dal. Kringilsá og Sauðá hafa sameiginleg upptölc þannig að mikið 
vatn í annarri ánni leiðir að jafnaði til lítils vatns í hinni. 

Flikruberg. Flikrubergslag sem kemur fram í árgljúfri Jökulsár milli Sauðánna. Líklega einu 
ummerkin um virkni megineldstöðvar sem liggur falin dýpra inni í jarðlagastaflanum. 

Jarðhiti íLindum. Volgar laugar ofan á sethjöllunum við Jökulsá á Dal (60. ljósmynd). 

Jarðhiti við Sauðárfoss. Að mestu kulnaður jarðhiti ásamt töluverðri hverahrúðurshellu. Klár 
ummerki um meiri virkni á fyrri tíð. 

Jökulgarðar - Þorláksmýrar. Jökulgarðar sem liggja um Þorláksmýrar á Brúardölum nærri 
Sauðá á Vesturöræfum. Ummerki um skammvinna framrás jöklulsins i lolc isaldar. 

Jarðhiti í Sauðárdal. Volgar laugar á allstóru svæði upp með Vesturdalslæk í Sauðárdal á 
Brúardölum. 

Jökuljaðar - Hofsjökull. Jaðar Hofsjökuls ásamt nokkurra ldlómetra breiðu belti meðfram 
jöklinum. Virlcur jölculjaðar ásamt ummerkjum um breytingar á stærð jökulsins. 

Jarðhiti við Laugafell. Mesta lághitasvæði á hálendinu norðanlands. Áningarstaður. 

Kvíslahraun. Eitt örfárra hrauna sem koma fram undan HofsjÖkli og sýna tilvist virkrar 
megineldstöðvar undir jöklinum. 

Jökulgarðar - Vesturbugur. Jökulgarðar við Eystri-Jökulsá, ummerki um skammvinna framrás 
jöklulsins í lolc ísaldar. 

Rauðhólasandur og Klofnahæð. Ummerki um jölculhlaup á þeim tíma sem jölcull var að hörfa 
af svæðinu í lok ísaldar. Endasleppur sandur hefur myndast fast við jökulröndina og ummerki 
um rof undir jöklinum sjást í Klofnuhæð (55. ljósmynd). 

Af 27. töflu má sjá að fimm fyrirbæri skera sig úr í heildareinkunn, Töðuhraukar, jaðar 
Brúarjökuls, sethjallar við Jökulsá á Dal, Dimmugljúfur og Rauðhólasandur. Fjögur 
fyrirbæranna eru á Brúardölum og Vesturöræfum en aðeins eitt á Hofsafrétt. Staðsetning 
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nokkurra af helstu athyglisverðum jarðmyndunum á rannsólcnarsvæðunum er sýnd á 42. og 
43. mynd. 

12.6 Verndargildi rannsóknarsvæðana 

Þegar bornar eru saman niðurstöður mats á verndargildi á rannsóknarsvæðunum tveimur 
lcemur í ljós að þær vistgerðir sem fá hæsta einkunn skv. 26. töflu, giljamóavist, flóavist, 
mýravist og rústamýravist, eru útbreiddar á rannsóknarsvæðinu á Vesturöræfum og 
Brúardölum og þekja svæði á Vesturöræfum sem ná yfir tugi ferldlómetra sbr. meðfylgjandi 
vistgerðalcort. Á Hofsafrétt er það fyrst og fremst rústamýravist sem hefur sérstöðu en 
úbreiðslan talanarkast að mestu við votlendi á vesturhluta rannsóknarsvæðisins. 

Mat á verndargildi jarðmyndana leiðir í ljós að hæst verndargildi fá fyrirbæri á Brúardölum og 
Vesturöræfum sem tengjast Brúarjökli og Jölculsá á Dal, þ.e. Töðuhraukar, jölculgarðar frá 
1890, sem marka mestu framrás jökulsins eftir ísöld, svæðið meðfram Brúarjökli með frekari 
ummerkjum eftir framlaup jökulsins, setmyndanir i lónstæði frá ísaldarlolcum i farvegi 
Jökulsár og Dimmugljúfur sem áin hefur grafið. Töðuhraukar og jaðar Brúarjölculs eru utan 
þess svæðis sem gróðurrannsólcnir fóru fram á en eftir sem áður innan marka upphaflegrar 
áætlunar um rannsóknir. Á Hofsafrétt fær Rauðhólasandur ásamt Klofiiuhæð hæsta einkunn 
jarðmyndana enda einstök ummerki um jökulhlaup i lok ísaldar. Þessar myndanir eru skammt 
frá vesturmörkum þess svæðis sem var til rannsóknar. 

Sé aðeins tekið mið af ofangreindum niðurstöðum er eðlilegt að draga þá ályktun að 
verndargildi rannsóknarsvæðisins á Brúardölum og Vesturöræfum sé töluvert meira en 
rannsóknarsvæðisins á Hofsafrétt. Enn skortir þó noklcuð á að nægilegar upplýsingar liggi 
fyrir til að unnt sé að fullyrða um slíkan samanburð og slcal þar sérstaklega nefna upplýsingar 
um vistgerðir ferslcvatns. 
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27. tafla. Flokkun jarðmyndana eftir verndarviðmiðum. Flokkunin byggist á mati og er notaður kvarði þar sem einkunnin 0 merkir lágt 
verndargildi, 2 meðalgildi og 4 hátt verndargildi. Reynt er að meta verndargildi einstakra jarðfrœðilegra Jyrirbœra á heims- (H), lands- (L) og 
svæðismœlikvarða (S). Jarðfræðilegjyrirbæri á Hofsafrétt eru auðkennd með leturbreytingu. 

Viðmið háð afstöðu manna 
ÍC Menningar- Þjóðfræði 

Jarðmyndun Alís t Efnahagur Fegurð Fræðsia og Utlvist Vísmdi og Fágæti IjiKktr Einkenni 
>-H atvinnusaga átrdna.ðiu' 

Staður - mynclim H L S 5C H L s H L s H L s H L s H L S H L S H L s H L S H L s H L s 
Töðuhraukar 18 24 26 68 0 0 ð 2 2 4 2 4 4 0 0 0 8 7 2 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
Jaðar Bróarjökuis 18 24 24 66 0 0 0 2 7 2 2 4 4 0 0 0 0 2 2 4 4 4 0 0 0 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
Sethjaiíar við Jökulsá á Dai 12 26 26 64 0 0 0 2 4 4 2 4 4 0 0 0 0 2 2 2 4 4 0 0 0 2 4 4 2 4 4 7 4 4 
Dimmagljófur 14 24 26 64 0 0 0 2 4 4 2 4 4 0 0 0 0 2 2 2 4 4 0 0 2 4 4 4 2 4 4 2 2 7 
Rauðhólasandur o.ft. 14 24 22 60 0 0 0 2 4 4 7 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 4 2 4 4 0 4 2 
Laiigafett ~jarðhiti 6 18 24 48 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 2 4 4 0 2 2 0 0 0 7 2 4 0 2 4 2 7 2 
Kárahnfúkamyndun 14 14 18 46 0 0 0 7 2 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 2 2 2 2 4 4 4 2 4 

Laugar\re1Iir - jarðliiti. 10 1.4 22 46 0 0 {} 2 2 2 0 0 7 0 2 2 0 0 2 2 4 4 0 0 0 2 2 4 7 2 4 2 2 2 

Knslahraim 12 14 20 46 0 0 0 2 2 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 4 7 4 2 2 4 7 4 4 

Stuðlaberg við .fökulsá á Da! 10 12 20 42 0 0 0 4 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 2 2 4 7 2 4 7 2 4 

Jökulgarðar við Kárahnjúka 2 14 18 34 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 4 4 0 7 4 7 2 2 

Jaðar Hofsj'ðktiJs 8 12 12 32 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 7 0 2 2 2 2 2 

Kriiigiisáríbss og -gljú&r 0 12 18 30 0 0 0 0 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 2 4 0 2 4 0 2 2 
Jðkulgarðar í Vestur-Bug 2 10 16 28 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2- 4 0 0 0 0 2 4 0 2 4 2 7 2 
Sauðárfoss og -gijufur 2 10 16 28 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 4 0 2 2 2 2 4 
Jarðliití við Saitðárfoss 0 12 16 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 4 0 4 4 0 2 4 
Flikruberg við Jökulsá á Dai 2 10 16 28 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 4 0 2 4 0 2 2 
Jarðhiti í Ljndum 2 6 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 7 2 <•> 

Jökulgarðar í Þorláksmýrum 2 6 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 
Jarðhki. í Sauðárdaí 2 6 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 7 2 

Viðmið óháð afstöðu manna 
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Kringilsái 

Þorlá kemýrar 

- T ^ u . v a u k a r 

'ÚRUFRÆI 'OFNUI IDS 2 0 0 0 

42. mynd. Nokkur athyglisverð jarðfrœðifyrirbœri á Brúardölum og Vesturörœfwn. 
Ljósgrár litur sýnir jaðar Brúarjökuls, dökkgrár litur útbreiðslu setmyndana við Jökulsá 
á Dal og brúnn Utur sýnir Kárahnjíikamyndun. Hnútalinur sýna jökulgarða, óreglidegar 
svartar línur sýna glji'tfur, þrihyrningar táknci fossa og rauður depill jarðhita, 500 m breiö 
jaðarsvœði eru skástrikuð. 
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43. mynd. Nokkur athyglisverð jarðfrœöifyrirbœri á Hofsafrétt. Ljósgrár litur sýnir Kvisla-
hraun og dökkgrár litur sýnir Rauðhólasand. Hnútalina sýnir jökidgarð og rauður depill 
jarðhita. 500 m breið jaðarsvœði eru skástrikuð. 
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Eyravist 

1. IjÓSmynd. Eyravist á Hofsafrétt. Mœlistöó DJ3, sbr. 5. mynd. Areyrar suðvestur af 
GrœnutjÖrn norðan Illviðrahnjú ka. Mikill ágangur vatns og gróðurþekfa lítil 
(heildarþekja <1%). Ljósmynd Sigurður H. Magússon 15/8 1999. 

2. Ijósmynd. Eyravist á Hofsafrétt. Mœlistöð DJ3, sbr. 5. mynd. Áreyrar suðvestur af 
Grœnutjðrn norðan íllviðrahnjúka, nœrmynd af yfirborði. Ljósmynd Sigurður H. 
Magnússon 15/8 1999. 
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J. Ijósmynd. Eyravist á Hofsafrétt. Mœlistöð HHX, sbr. 5. mynd. Areyrar vestan 
Hlviðrahnjúka. Yfirborð er allvel gróið (heildarþekja um 85%) og fremitr stöðugt. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 16/8 1999. 

4. Ijósmynd. Eyravist á Hofsafrétt. Mælistöð HHX, sbr. 5. mynd. Areyrar vestan 
Elviðrahnjúka. Nærmynd af yfirborði. Lágplöntuskán (hélumosi) þekur stóran hluta 
eyrarinnar. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 16/8 1999. 
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Melavist I 

Nauíiniverndaryildi á virkjunarsvsfium norihMi jökla 

5. Ijósmynd. Melavist I suðaustan viö Ytri-Kárahnjúk á Vesturöræfum. Mælistöð 
MEl 1, sbr. 4. mynd. Yfirborð óstððugt og lítt grúðið (.heildarþekja títn 5%). Mikill 
sandur og vikur i gróðri. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 24/7 1999. 

6. Ijósmynd. Melavist I suðaustan við Ytri-Kárahnjúk á Vesturðrœjum. Mœlistöð 
MEll, sbr. 4. mynd. Nærmynd af yfirborði, lambagras og blóðberg áberandi. 
Ljósmynd Sigurður II. Magnússon 24/7 1999. 
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7. Ijósmynd. Melavist I suður af Hraunlœk á Hofsafrétt. Mœlistöð ME21, sbr. 5. 
mynd. Laus og gróðurlítill (heildarþekja um 2%) melur. Ljósmynd Sigurður 11. 
Magnússon 10/8 1999. 

8. Ijósmynd. Melavist I suður af Hraunlœk á Hofsafrétt . Mælistöð ME21, sbr: 5. 
mynd. Nærmynd af yfirborði, smáir steinar fljóta ofan á sandríkum melajarðvegi. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 10/8 1999. 
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Melavist II 

9. Ijósmynd. Melavist II norðaustur af Fremri-Kárahnjúk ú Vesturörœfum. Mœlistöð 
MEI2, sbr. 4. mynd. Allvel gróinn (heildarþekja um 50%) og stöðugur melur. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 23/7 1999. 

10. Ijósmynd. Melavist II norðaustur af Fremri-Kúrahnjúk ú Vesturörœfum. Mœlistöð 
ME12, sbr. 4. mvnd. Nœrmyncl af yfirborði, snjómosi áberandi í sverði. Ljósmvnd 
Sigurður H. Magnússon 23/7 1999. 
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11. Ijósmynd. Melavist II á Skógarhálsi á Brúardölum. MœlistÖð GLl 7, sbr. 4. mynd. 
Lítt gróinn (heildarþekja um 2%) og nokkuö þéttur melur. Gráviðir áberandi. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 29/7 1999. 

12. Ijósmynd. Melavist II á Skógarháísi á Brúardölum. Mælistöð GLl 7, sbr. 4. mynd. 
Nærmynd af yfirborði. Gróðurþekja lítil. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 29/7 
1999. 
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Hélumosavist 

13. Ijósmynd. Hélumosavist suöaustur af Búrfellsölduvatni ú Vesturörœfum. Mœlistöö 
SD39, sbr. 4. mynd. Snjódœldagróður ú þunnum úfoksjarðvegi með meláblettum. 
Heildargróðurþekja er um 60%. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 23/7 1999. 

14. Ijósmynd. Hélumosavist suðaustur afBúrfellsölduvatni ú Vesturörœfum. 
Mælistöð SD39, sbr. 4. mynd. Nærmynd af yfirborði. Gróðurþekja allmikil Mest ber ú 
hélumosa. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 23/7 1999. 
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15. Ijósmynd. Hélumosavist Vestan IUviðrahnjúka á Hofsafrétt. Mælistöð ME42, sbr. 
5. mynd. Melar með slitróttiim snjódældagróðri. Heildargróðurþekja er um 30%. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 16/8 1999. 

16. Ijósmynd. Hélumosavist vestan Illviðrahnjitka á Hofsafrétt. Mælistöð ME42, sbr. 
5. mynd. Nœrmynd af yjirborði. Hélumosi er ríkfandi í gróðri. Aðrar áberandi 
tegundir eru mosályng, þursaskegg og holtasóley (utan ramma). Ljósmynd Sigurður 
H. Magnússon 16/8 1999. 
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Holtamóavist 

17. Ijósmynd. Holtamóavist sunnan við Kávahnjuka ú Vesturörœfum. Mœlistöð SD47, 
sbr. 4. mynd. Velgróið lárétt (heildarþekja um 95%) fioItasóleyjarmólendi ú þunnam 
áfoksjarðvegi. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 25/7 1999. 

18. Ijósmynd. Holtamóavist surman við Kúrahnjúka ct Vesturörœfum. Mælistöð SD47, 
sbr. 4. mynd. Nærmvnd af yfirborði. Hélumosi rikjandi i gróðri. Ljósmynd Sigurður 
H. Magnússon 25/7 1999. 
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19. Ijósmynd. Holtamóavist vestan við lUviöruhnjúka á Hofsafrétt. Mœlistöð SD16, 
sbr. 5. mynd. Blanda holtasóleyjarmólendis og mela. Heildargróðurþekja um 50%. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 16/8 1999. 

20. Ijósmynd. Holtamóavist vestan við Illviðrahnjúka á Hofsafrétt. Mœlistöð SD16, 
sbr. 5. mynd. Nærmynd af yfírborði. Rikjandi háplöntutegundir eru holtasóley og 
þursaskegg. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 16/8 1999. 
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Rekjuvist 

21. Ijósmynd. Rekjuvist norðaustur af Langahrygg ú Hofsafrétt. Mælistöð HH4, sbr. 
5. mvnd. Gljá með hálmgresi og gráviði. Heildargróðurþekja um 35%. Ljósmynd 
SigurðurH. Magnússon 12/8 1999. 

22. Ijósmynd. Rekjuvist norðaustur afLangahrygg á Hofsafrétt. Mælistöð HH4, sbr. 
5. mynd. Nærmynd af yfirborði. Rakur sandur með rikjandi hálmgresi. Ljósmynd 
SigurðwH. Magnússon 12/8 1999. 
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23. IjósmynéL Rekjuvist vestan við Laugafellshnúk á Hofsafrétt. Mœlistöð MM9, sbr. 
5. mynd. Lárétt, allrofið raklendi á áfoksjarðvegi. Heildarþekja er um 65%. Ljósmynd 
SÍgurðurH. Magnússon 12/8 1999. 

24. Ijósmynd. Rekjuvist vestan við Laugafellshnúk á Hofsafrétt. Mœlistöð MM9, sbr. 
5. mynd. Nœrmynd af yfirborði. Gráviðir er áberandi i gróðri. Ljósmynd Sigurður H. 
Magnússon 12/8 1999. 
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Giljamóavist 

Náttúruvcmdargildi á virfcjnnaTsvsðunt tiorðati jökla 

25. Ijósmynd. Giljamóavist vestan við suðurenda Búrfells. Mælistöð KB8, sbr. 4. 
mynd. Vei gróið (heildargróðurþekfa um 80%), allþurrt mólendi í brekkurótum með 
þykkum áfoksjarðvegi, sundurskorið af alldjúpum giljum. A milli gilja er 
geldingahnappur í blóma. Aðrar áberandi tegundir eru krœkilyng og gráviðir. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 24/7 1999. 

26. Ijósmynd. Giljamóavist vestan við suðurenda Búrfells. Mælistöð KB8, sbr. 4. 
mynd. Nœrmynd af yfirborði. Áberandi tegundir eru krœkilyng, gráviðir og 
geldingahnappur. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 24/7 1999. 
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27. Ijósmynd. Giljamóavist á eystri bakka Jökulsár á Dal á móts við Sauðárgil. 
MœlistÖð KB12, sbr. 4. mynd. Vel gróið (heildargróðurþekja um 100%) 
krœkilyngsmólendi með fjalldrapa á allþykkum áfoksjarðvegi. Ljósmynd Sigurður H. 
Magnússon 25/7 1999. 

28. Ijósmynd. Giljamóavist á eystri hakka Jökulsár á Dal á móts við Sauðárgil. 
Mælistöð KB12, sbr. 4. mynd. Nærmynd afyfirborði. Krœkilyng og bláberjalyng 
áberandi í gróðri. Ljósmynd Sigurður H. Magnússön 25/7 1999. 
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Móavist 

29. Ijósmynd. 1Móavist suðvestan viö Fifuleiruvatn á VesturÖrœfum. Mœlistöö SÞ65, 
sbr. 4. mynd. Algróið nokkuð rakt mólendi með rikjandi kræWyngÍ, kornsúru og 
stinnastör. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 20/7 1999. 

30. Ijósmynd. Móavist suðvestan við Fífuleiruvatn á Vesturöræfum. Mælistöð SÞ65, 
sbr. 4. mynd. Nærmynd af yfirborði. Krækilyng og stinnastör áberandi i gróðri. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 20/7 1999. 
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31. Ijósmynd. Móavist við Austari-Jöklitsá norðan við Langahrygg á Hofsafrétt. 
Mœlistöð VV28, sbr. 5. mynd. Hálfgróið mólendi (heildarþekja um 50%) með rikjandi 
krœkilyngi og lambagrasi. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 12/8 1999. 

32. Ijósmynd. Móavist við Austari-Jöklusá norðan við Langahtygg á Hofsafrétt. 
Mælistöö VV28, sbr. 5. mynd. Nærmynd afyjirborði. Krækilyng og hélumosi áberandi 
i gróðri. Ljósmynd Siguröur H. Magnússon 12/8 1999. 
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Mýravist 

33, Ijósmynd. Mýravist við Syðradrag austur af Fíjuleiruvatni á Vesturöræfum. 
Mœlistöð SM4, sbr. 4. mynd. Vel gróið mýrlendi (heildarþelqa um 90%) með ríkjandi 
kornsúru ug stinnastÖr. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 22/7 1999. 

34. Ijósmynd. Mýravist við Syðradrag austur af Fifuleiruvatni á Vesturöræfum. 
Mœlistöð SM4, sbr. 4. mynd. Nærmynd afyfirborði. Áberandi tegundir eru kornsúra 
og stinnastör. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 22/7 1999. 
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35. Ijósmynd. Mýravist austur af Búrfellsöldit suðtir af Búrfellsölduvatni ú 
Vesturörœfum. Mœlistöð SÞ36, sbr. 4. mynd. Algrúið þýft mýrlendi með ríkjandi 
stinnastör, kornsúru oggrúviði. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 22/7 1999. 

36. Ijósmynd. Mýravist austur af BúrfeUsöldu suður af Búrfellsolduvatni ú 
Vesturörœfum. Mœlistöð SÞ36, sbr. 4. mynd. Nœrmynd af yftrborði. Stinnastör 
ciberandi í gróðri. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 22/7 1999. 
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Flóavist 

37. Ijósmynd. Flóavist i Búrfellsflóa á Vesturörœfum. Mœlistöð MM24, sbr. 4. mynd. 
Algróið votlendi (heildarþekja 100%) með rikjandi hengistör og grávtði. Ljósmynd 
Sigurður H. Magnússon 22/7 1999. 

38. Ijósmynd. Flóavist i Búrfellsflóa á Vesturörœfum. Mœlistöð MM24, sbr. 4. mynd. 
Nærmynd af yfirborði. Ríkjandi tegundir eru hengistðr, gráviðir og grasvíðir. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 22/7 1999. 
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39. Ijósmynd. Flóavist i Tungu á Vestwöræfum. Mælistöö MM14, sbr. 4. myncl. Vei 
gróið votlendi (heildarþekja um 95%) meö rikjandi klófiju og gráviði. Ljósmynd 
SigurðurH. Magnússon 2317 1999. 

ÍÉ^éi 

b h : 

40. Ijósmynd. Flóavist i Tungu á Vesturöræfum. Mælistöð MM14, sbr. 4. mynd. 
Nærmynd af yfirborði. Áberandi tegundir eru gráviðir, klófífa og grasvíðir. Ljósmynd 
Sigurður H. Magnússon 23/7 1999. 
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Rústamýravist 

41. Ijósmynd. Rustamýravist við Orravatn á Hqfsafrétt. Mæ/istöð RM4, sbr. 5. mynd. 
Næst er allþurr, vel gróin pallarúst enjjœr er votlendi með tjornum. Heildarþekja er 
um 100%. Mikill breytileiki i gróðri. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 11/8 1999. 

42. Ijósmynd. Rústamýravist við Orravatn á Hofsafrétt. Mælistöð RM4, sbr. 5. mynd. 
Nœrmynd af gróðri í deiglendi. Votlendismosar i sverði. Áberandi háplöntutegundir 
eru stinnastör og hálmgresi. Ljósmynd SigurðurH. Magnússon 11/8 1999. 
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43, Ijósmynd. Rústamýravist á Vesturbug á Hqfsafrétt. Mœlistöð RM9, sbr. 5. mynd. 
Votlendi með smáum rústum og tjörmun. Heildarþekja um 100%. Rikjandi 
háplöntutegundir eru háhngresi, hengistör og klójífa. Ljósmynd Siguröur H. 
Magnússon 14/8 1999. 

44. Ijósmynd. Rústamýravist á Vesturbug á Hofsafrétt. Mælistöð RM9, sbr. 5. mynd). 
Nærmynd af yfirborði. Votlendismosar, hengistör og hálmgresi áberandi í gróðri. 
Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 14/8 1999. 
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Stök 

45. IjóSmynd. Finmmgsstör. Stak i melavist I. Finnungsstör, sjaldgœf 
tegund á landsvísu, fundin skammt frá mœlisniði ME21 (sbi: 5. myncl) á 
Hofsafrétt. Ljósmynd Hörður Kristinsson 10/8 1999. 

46. Ijósmynd. Snækobbi. Stak í hélumosavist. Snœkobbi, sjaldgæf tegund á 
landsvisu, fundinn skammt frá mælisniði BA5 (sbr. 5. mynd), vestan við 
Ulviðrahnjúka. Ljósmync! Hörður Kristinsson 16/8 1999. 
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47. Ijósmvnd. Blágresi. Stak i giljamóavist. Blágresi, sjaldgæf tegund á 
svœðisvisu, við Vesturdalsá austur af Báruvatni, skammt fvá mœlisniði MM2 
('sbr. 4. mynd). Ljósmynd Kristbjöm Egilsson 28/7 1999. 

48. Ijósmynd. Klettur. Stak i melavist I. Klettur norðaustur af 
Búrfellsölduvatni á Vesturörœfum skammt frá mœlisniði ME21 (sbt. 4. 
mynd). Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 21/7 1999. 
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Stök 

49. Ijósmynd. Drangur úr basaltflögum. Stak í melavist II. Sérkennilegw 
drangur úr óreglulegum basaltflögum skammtfrá mœlisniði ME36 (sbr. 5. 
myrtd) norðan við Mviðrahnjúka á Hofsafrétt. Drangurinn er alvaxinn 
skófum en einnig vaxa á honum krækilyng, holtasóley, þúfusteinbrjótur og 
hagavorblóm. Ljósmynd Hörður Krístinsson 14/8 1999. 

50. Ijósmynd. Grettistak með skófum. Stak í melavist. Grettistak með 
skófum á mel nærri mælisniði VV31 (sbr. 5. mynd) norðaustan við 
Langahrygg á Hofsafrétt. Ljósmynd Hörður Kristinsson 12/8 1999. 
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51. Ijósmynd. Lindir mcð lindamosa. Stak i mýravist. Lindir með 
lindamosa á Vesturbug austur aj' Grænutjörn skammt j'rá mælistöð MM7 
(sbr. 5. mynd). Ljösmynd Ilörður Kristinsson 15/8 1999. 
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Áh uga verðir staðir 

52. Ijósmynd. Aurar Jökulsár á Dal norðan við Hmtasporð. Handan 
árinnar er giljamóavist i hliöum SmjörtungiifeUs. Ljósmynd Kristbjörn 
Egilsson 25/7 1999. 

53. Ijósmynd. Sérstœtt og jjölbreytt landslag við ármót Jöhdsár á Dal og 
Dysjarár. Handan árinnar er giljamóavist neðst í hliðum Smjörtungufeils. 
Hnitasporður erjyrir miðri mynd en Snæfell í baksýn. Ljósmynd Sigurður 
H. Magnússon 27/7 1999. 
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54. Ijósmynd. Armót Jokulsár á Dal og Dysjarár. Sérstætt og jjölbreytt 
landslag viÖ ármót Jökulsár á Dal og Dysjarár. Hnitasporður fyrir miðri 
mynd en Hniti og Ytri-Kárahnjúlair til hægri. Ljósmynd Sigurður H. 
Magnússon 27/7 1999. 

55. Ijósmynd. Gamall vatnsfarvegur. Gamall vatnsfarvegur við Klofnuhœð 
vestur af Grænutjörn á Hofsafrétt. Ljósmynd Höröur Kristinsson 
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Ymislegt 

56. Ijósmynd. Grávíðir. Grávíðir á mel skcimmt frá mœlistöð ME21 vestan 
við Vestaradrag austur undan Búrfellsölduvatni á Vesturörœfum. Ljósmynd 
Kristbjörn Egilsson 25/7 1999. 

57. Ijósmynd. Frostsprungur. Frostsprungur í mólendi skammt frá 
mœlisniði KB27 (sbr. 5. mynd) vestur af Orravatni austan við Rústakvisl á 
Hofsafrétt. Skorurnar eru 20-30 cm djúpar, mest vaxnar krækilyngi, 

fjalldrapa, bláberjalyngi, stinnastðr og móasigð (Sanionia unicinata). 
Ljósmynd Hörður Kristinsson 11/8 1999. 
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58. Ijósmynd. Rúst ú Vesturbug. Rúst ú Vesturbug ú Hofsafrétt skammtjrá 
mœlisniði RA410 (sbr. 5. mynd). Rústin er með gróskumikhim og þéttum 
hrajhafifukraga sem sennilega stafar af aulmu framboði nœringarefna í 
jarðvegi vegna rotnunar lifrœnna efna i rústinni. Ljósmynd Hörður 
Kristinsson 14/8 1999. 

59. Ijósmynd. Svörturústir á Hofsafrétt. Rústir í Svörturústum ú Hofsafrétt 
skammtfrá mœlisniði KB33 (sbr. 5. mynd). Ljósmynd Hörður Kristinsson 
13/8 1999. 
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60. Ijósmynd. Jarðhitasvœði við Lindur. Jarðhitasvæði við Lindur á 
Vesturöræfum. Volgt vatn streymir upp á nokkrum stÖðum. Meðfram lœknum 
er sérstæður og þróttmikill gróður. Laiul er talsvert bitið af saiiöfé sem sækir 
i volgt vatnið í lœknum. Ljósmynd Sigurður H. Magnússon 25/7 1999. 

61. Ijósmynd. Giljcimóavist. Giljamóavist austan Jökulsár á Dal á móts við 
Sauðárgil á Vesturörœfum. Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 25/7 1999. 
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62. Ijósmynd. Gróðurmœlingar i giljamóavist. XJnnið að gróðutmcelingum i 
giljamóavist norðaustan við Lindur á Vesturörcefam (mœlisnið SÞ3I, sbr. 4. 
myncl). Ljósmynd Kristbjörn Egilsson 25/7 1999. 
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1. viðauki. Samningur um ráðgjöf 

Orkustofnuu (verkkaupi), kt. 500269-5379, Landsvirkjun 
(vcrkkaupj), kt. 420269-1299, og Náttúrufræðistofnun íslands (verksalí), 
kt.. 480269-5869, gera með sér svoíelldan sainning. 

Markraið samningsins er að afla gagna um náttúaifar ú tveitratr 
fyritiiuguðum virkjanasvæðum og þróa aðferðir til að nieta verodargildí 
viðkomandi svæða og eínstakra hluta þeirra, sem beita má við mat á 
umhverfisáhrifura fyrirhugaðra virkjana á öðrum svæðum. 

Skráning á náttúruiari og þróun aðferða til að meta 
riáitúraverndargildi skal fara fram á tveitnur fyrirhuguðurn 
virkjanasvæðum, Bugum norðan Hofsjakuls (250 km.2) og á vatnasvæði 
Jökulsár á Ðal sunrian Kárahnöka (300 km2), (sbr. meðfylgjandi 
verkáætlun). Orktistofnun og Landsvirkjun sjá til þess að fyrir liggi 
nauðsynleg granngögn af þessum svæðum, þ.e. stafræn grunnkort og 
upp.réttar litloftmyndir (myndkort). 

Náttúrufræðistofnuíi fslmds gengur frá gróðurkortum af þessum 
svæðum, skilgreínir, ílokkar og kortleggur helstu búsvæðagerðir sem þar 
eru og kannar með skipulegum hætti einkenni hverrar búsvæðagerðar og 
aðstæður sern þar ríkja. Stofnuniti aílar m.a. upplýsinga urn 
jarðmyndanir, plöntur og gróðurfar, smádýr (hryggleysingja) og fugla 
auk þess að skrá öll þau náttúrufyrirbærí seni sérstök geta taiist og eru 
eínkennandi fyrir hverja búsvæðagerð. 

Náttilinfræðistofriíin Islands skilgreinir og þróar verndarviðmið í 
sanuáði v ið Orkustofnun og Náttúraverad likisins og gerir tilraun til að 
nota þau til þess að meta verndargildi þeirra svæða sem samninguriim 
nær til. 

J-gr 
Markmið 

2. gr 
Verklag og svæði 

Í&O 
S í/ú> 
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3.gr 
Verktími og verkskii 

Náttúruiiæðislofnun íslands afhendir verkkaupum gróðurkort af 
Bugum og rannsoknarsvæðmu v.id Jökulsá á DaJ. sunnan Kárahnúka í 
mæiikvarða 1:25.000 og 1:50.000 eigi síðar en 1.5. mars 2000. Jafiaframt 
aíliend.ír stofnunio kort í sama mælikvarða se.m sýna helstu 
biisvæðagerðir og öli þau tiátttínjfyrirbæri sem sérstök geta talist og 
einkejuiandi. eru íyrir hverja búsvæðagerð að mati stofnunarinnar. 
Náttúrufræðistofnun skal leggja fram rökstudda tiilögu um 
verndarviðmið, sem beita má tii að meta vemdargildi. virkjanasvæða, 
Jafnframt skaJ hun setja fnun tillögu u.m verklag við skráningu 
oáttúrui'ars á slíkum svæðum til að meta umhverfísáhrif virkjana. Ef 
verksali telur framlengingu á verktíma óhjákvæmiiega skai hann tilkynna 
það verkkaupum og tilgrei.na ástæðuna. 

4.gr 
Kostnaður og greiðslur 

Heildarkostnaður verkefnisias er áætlaður kr. 35.603,8 þ.kr. (án 
VSK) samkvæmt ineðfylgjandi verk- og kostnaðaráætlun (fylgiskjöl I og 
2). Orkustofnun og Lanclsvirkjun greiða Náttúrufræðistofnun ísiands kr. 
27.000,0 þ,kr. fyrir ofangreint verk sem skiptist þannig: 

1: Landsvirkjun greiðir kr. 2.000.000 við undirritun samnings og kr. 
5.000.000 fyrir 1. september 1999. 

2. Orkustofnun greiðir kr. 5.000.000 við undirritun samnings, kr. 
10.000.000 íyrir 1. september 1999 og kr. 5.000.000 þegar verki er 
lokið samkvæmt samningi þessum. 

Gretðslur þessar nnðast við að báðir verkkaupar fái þijú eintök af kortum 
og skýrslu. 

Nattúrutxæðistofnun íslands leggur kr. 5.000 þ.kr. til verksins og 
Jeitar Jeida til að draga úr kostnaði sem nemur 3.603,8 þ.kr. eða tryggja 
með öðrum hætti að verkáætlui] standist. 

5. gi' 
Sainskipti verkkaupa og verksala 

Tengiliðir verða Sigmundur Einarsson fyrir 
Náttúrufræðistofnunar ístands, Hákon Aðalsteinsson fyrír 
Orkustolnunar og Helgi Bjarnason fyrir hönd Landsvirkjunar. 

hönd 
hönd 
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6. gr 

Náttúnifríéðlst.ofiiun íslands oru heiniil eítir verkíok frjáls aiiiot 
gagna sem stofnunin aflar skv. samningi þessuin. 

7 o r 

Saniningur þessi er gerður í þremur samhljóða eintökum, eitt 
handa hverjum aðila og teljast þau öll Mlgild frumrit sarnningsins. 

Rísi ágreiningur út af samkomuJagi þessu skal mál.ið rekið fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur. 

Reykjavík I8 .maf l999 

f.h. Náttúrufræðistofhunar íslands 

Jón Gunnar Ottósson 

f.h. Orkustofnunar 

Sveinbjöm Björnsson on\ 

f.h. Landsvirkjunar 

Agnar Olsen 

Vottai': 

Samþykkir ofanskri.fuðu 
og viðhengjum 

iðnaðar- og viðskipfarððherra umhverfisráðherra 

Fylgiskjal 1 verkáætlun 
Fylgi.skjal 2 kostnaðaráætlun 
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Yerkáætlun 

reining búsvœdagerða og val rannsáktiasvœða. (9 vikur, innivinna) 
Miðað er við að koitlögð verði tvö iandsvæði, þ.c. Bugar aorðaxi líofsjökuks 
(250 krn2) og hluti af vaínasvæði Jökulsár á Dal yunnan Kárahtiúka (300 kin2), 
ea bæð.i þessi svæði uppfylla nokkuð veJ. skiiyrði um kortlagnhsgu 
búsvæðagerða. 

Frágangur gróðurkortu á myndkorl og önnur grunnkorl (1.8 vikur ínnivintia, 10 vikur 
útivírma) 
Sva'ði Undírbiíningur Emlucskoðun kortlagfliniiíir Fr.ígangur korís 

siatnen vinnsla á vellvangi slafræt) vinnsta 
Viknr Vikur Vikur 

I.Uigar 
lökíilsá á Dnl 
SamlaJs 10 10 

Kortlagning búsvœðagerða (6 vikur, útivinna) 
Svacöi Vikur 
Bugar 
Jökulsá á Dal 
Sanitals 

Mœling og skráning eiginda í cinstökum húsvœðagerðum (30 vikur, útivinna) 
Svii-öi Gróöur Smádyr Fuglalíi' jarðfræði 

Vikur Vikur Vikur vikur 
Bugnr 6 3 4 2 " 
Jökttlsá á Dai J > 3 4 2 
Sanitals 12 6 8 4 

Urvhmsla gagna, tegundagreining og úireikningar (75 vikur, inmvinjia) 
Svœði 

Bugar 
Jokulsú ú Du! 
Siuntiils 

Gróour 
Vikur 

7 
7 
14 

Smádýi' 
Vikur 
20 

20 
40 

Fuglalíf 
Vikur . 

5 
.5 

jaröfncðí 
vikur 

5 • 
6 
H 

186 
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Teikning korta, tölvuvimxlu (21 víkur, Innivirma) 
.Svæði Gróður Smádýr 

Viknr Vifcm 
Fuglalíí 
Viknr 

jnröfiræði 
víkur 

Bugar 
Jokulsá a Dal 

0,5 
0,5 

Saiu!a)s 10 

Ferðir 
Miðað er við að íariö verði á bílum tíi ramisók.na á Bugum og þá ekið Ixá Reykjavík. 
Við rannsóknir á vatnasvæði Jökuisár á Brú verði fyrst fiogið til Egilsstaða og þaðan 
faiið á bíluiu á ran.nsóknasvæðin. 

Akstur (19200 km), jlugfargjöld (22 fai'gjöld Rvík-Egilsl.-Rvík) 
Svæði Enílujrek. »r(jðuikoits Gróður Smádýr Fugtaiff Jarði'raiði Fiugfar 

á vetivangi, íctn km km km km Rvfk-Eoiist.-Rvík 
Busar 2200 2200 2800 • 1500 1500 
Jökolsá á Vul 2400 2000 2000 J300 1300 22 
Samlals 4600 4200 4800 2800 2800 22 

Viima, akstur og flugfargjold alls 
Svruði Innivinna Útivimw Akstur FlugfaigjöUS 

Vikur Vjkur Km Rvík-KgilsL-Rvík 
Skiigt'. og val svæön. 9 
Bugor 52,5 22 10200 
Jökolsá á Dai 61,5 24 9000 22 
Samtals 123 46 19200 22 

Miðuð er við 12 tíma útivinnu á da.a 
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Kostnaðaráíetiuri 

1. Sk.ilgreiníng bLÍsvæðagerða og val á rannsóknarsvæðum. 
360 t (9 v) x 4082 kr. = 1.469,5 þ.kr. 

1.469,5 þ.kr. 

2, Frágatigur gróðurkorta á myndkoit og önnur grunnkort. 
400 t (10 v) x 4082 k.r, = 1.632,8 þ.kr. 
320 t (8 v ) x 4620 kr. = 1.478,4 þ.kr, 
600 t (10 v) x 4082 kr. = 2.44.9,2 þ.kr. 

5.560,4 þ.kr. 

3. Kortlagning búsvæðagerða. 
360 t (6 v) x 4082 kr. = 1.469,5 þ.kr. 

1.469,5 þ.kr. 

Mæling og skrániog eígjnda í einstökum biísvæðagerðum. 
18001 (30 v) x 4082 kr, =7.347,6 þ.kr. 

7.347,6 þ.kr. 

5. Úrvirmsla gagna, tegundagreining, lítreikningar og skýrslugerð. 
30001 (75 v) x 4082 kr. = 12.246,0 þ.kr. 

12.246,0 þ.kr. 

6. Tcikmng korta og íölvuvinnsia. 
840 t (21 v) x 4620 kr. - 3,880,8 þ.kr. 

7. Ferðakostnaður. 
Akstur 19.200 km. x 36,5 kr. = 700,8 þ.kr. 
flugleiðir 22 x. 11.100 kr = 244,2 þ.kr. 
Oagpen. 230 dagar x 9500 kr. = 2185 þ.kr. 

3.880,8 þ.kr. 

3.130,0 þ.kr. 

8. Stjórnun, útgáfa og ýmis gjöíci 
500,0 þ.kr. 500,0 þ.kr. 

Samtats 35.603,8 þ.kr. 
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2. viðauki. Listi yfir plöntutegundir, sjaldgæfar á landsvísu 

Mt'iiskt 
heití: 

Latneskt hciti: Brúardalir og 
VesturÖræfi 

HofsufréU Otbrdðsla á landsvísu 

Finnungsstör Carex tmrdina Kriiigilsárrani, 
Sauðárdalur, 
KMB-7. 

Gráni við Jökulsá eystri, 
Bystri-Pollar, Reyðarvatn, 
Hnjökskvísl -
Strangilækur, 
Hraunlækur, HMB-21. 

Sjaldgæf og 1 litlu 
magni, einkum á þremur 
svæðum: Frá Hofsafrétt 
austur undir Vonarskarð 
norðan 
Tungnafelisjökuls, ftá 
Herðubreið og 
Kverkfjöllum austur í 
Kringilsárrana, og á 
hátjöllum við Hyjafjörð. 

Hjallabrúða Diapensia lappoiríca Vex í nágrenni .svæðisins 
á banni Hraunþufugits, 

Pinnst einkum á tjöllum 
við Noröurströndina. 
Nasr aðeins á einuni stað 
langt ínn í iand, á fjöHum 
meðfram Jökulsónum f 
Skagufirði og inn 1' 
Hraunþúl'ugil. 

Fjallalójurt Antennaría alpina. KQHI, KME-16 Norðan Vamajökuls á 
stöku stað og í hálendinu 
upp af Eyjafirði. Vex 
afar stijáH. 

Fjailavorbióm Draba alpina Aðcíns á cimim 
stað, 
Hafrahvammar-
Kárahnjúkar 

Milli jöklaá 
miðhálendinu, í 
hálendina upp úr 
Eyjafii'ði og norðan 
Vatnajökuls. Vex afar 
strjált. 

Grájurt Omalotheca sylvatica Vex f Stórahvanimi 1 gili 
Eystri-Jökíilsár. 

Finnst nokkuð víða tim 
landi, einkum á láglendi 
f brekkum mót suðri, en 
óvfða í nokkrti magni. 

Kollstör Carex mactoviam Kringilsárrani, 
Laugarvellir, 
Sauðafell. 

Stóríhvammur við Eystri-
Jökulsá, Orravatnskofi við 
gilið, Orravatnsrústir. 

Vex nokkuð dreift um 
landræna svæðið. en 
oftast mjög lítið á 
hvejjum stað. 

•Sriækobbí Erigeron humilis Bleikáiudntg, suðvestur af 
Laugaíellslinjtík, 
Iílviðrahnjúkar, vestra 
fellíð á tiokkrum stöðum. 
HBA-5, HHH-X, 

Vex mjög strjált á 
hálendinu norðan jökla 
og í kringum Hofsjökul, 
eionig á tiokkrum 
stöðum á hátjöllum við 
Byiafjörð. 

i 
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3. viðauki. Listi yfir tegundir, sjaldgæfar á svæðisvísu 

ÍsU'nsktht'iti: Lafnt'skt lieiti: Knjiirdalir ou Veshirö.raifi HÖfeitfrétt Aðalbtóbcrjalvne Vaojifdum niyriithix Stóilhvansmtir viS Eystri-Jöktíkft. 
Bamíiníí. Coek'ghwm vlride ? .hiíiiiliekiír - Klajipiiriítikilr li 

Háisi Slitrihvammsir viö Rvstri-JöVutítá, 
F.vsui-Pollar. 

BilM Iktiikí indw.yamx Bititírskíiííur. Sttirihvaiwnur viO Hvhiri-.IOkufMÍ. Bfágíesi úeramiuit srlvulkum Víða, KiIM-2. KCiL-i. 
KMM-2. 

Stófilívaœnuir við Eystfi-Jökuisá, 
Evstri-PoMiir. 

Biíjfiljií l.(itimtoi>mimm 
mtaturn StimláRÍid ut-j i ̂ isigiit ví.'itir. 

UroílilastSt Curex itúcrt.<gfodiitt liysti'i-Jöktiisá viö I f íviðfaJiftjöka, 
síiðvcstiir af Littigsfcllshuják. 
HGI-i-l 6. 

Brönusrös Dacniorhim rtittcitktti St<5rihvimmw við Evstri-Jotolsít, 
BiigðupunElir Dcst'haitipsíafhvuma Á nukknmi siflAum. KHM-2, 

KMM2. A atikkrum síiiðttni. 
tJumirót Riwditliti pjseu OriAtó á Vesturötu'ftiia. 

KÍ1E-9. KSD-30, JÍSD-39, 
K.SM-15, KMM-2, KMM-Ö4 

Störihvaiiumir viö Bystti-Jöliulsí, 
Eystfí-í'ollaf, vestan víð. 

RverjgsiVtey Ratiimatlm py%niGms Vosínn Grjótlir á 
Vestun'Srtfc'ftiTO, 
Krinjgnsiirnmi. 

Sutrihvarnmíir, Orravatnskofí í 
gilittu, Vtisttirhtigtir. 

DvL'rgKldiibrjötur .Saxifrttga ittmiis SUíriitvauiittur við HyKlri'Jtíkulsá, 
Iltviörallíiiúkar, Strziŝ ttííL'kjtii'dni;-', 
víð Miðkvísi, SV atf 
Líilissufeilsímtlk'. 

DBkkiuctn Ltimfo mieticít SiniðáfdaJtir. Or«iv!ims.kofi við jsiUð. 
VesWrbugiirHofsafrétíi, HMM-7, 
imM-7. ' 

F.inir Jimipemí ctmitttimis: Hairiiiivniiim;ir norðttn vttl 
Ylri-Kánihn|tik. .Slúrihvammur v'ið Kyslri-.Tí)kiií.s:í. 

iíllgjíltóS PtiletiiiiUt jntltixtrix Vcstutöfœíí - litWelíslKii. 
l'duleti'tivata, S'estiiííirstii N 
afLitití-Satiöá, 
Ljdsalykkjuflái. Við srœtSt 
Kriílgiteáf, KMM-14. KMM-
24, KSM-IS. 

Onuvatstskofi, giliS, HKM-7. 

Rski F\<iuíwn») hyemute Sfórihviiinmut' við Rystri-Jöktsíss. 
R-IWflili Hkrm'íttiii atííimtm SUitiltvstTlimur viO Kysiri 'Jrtkulsií, 

Oeldiní,vá. b'y.vtri.pollsr. 
FfTgin EiiiihvlttmJSimtiiiíe- JCSM-2Í. Orravstosalstir. 
Fjiiniifntihymn Ctrastlm nrcth'ttm CTTJÍVI.-Í ;Í Yo-;tiír(;r;i.'itíin. HDM. HDJ-3, HDJ-fl, HHH-X, DJ..22, HBA-5, HMM -7. 
Flâ sðley Rttiimcttlít S repítttts Krinsitsárrani. Reyðarvato á nokkrura stöðttm, 

Orrotvíttiisrasti!'. 
Frijjgiargra.s' 
Gi'íiviírijlóm 

Pfottmthmt 
bypet-lwrea 
Orahtt incémtt 

Á mörgiim stiiðiim, 
Laugarvollii' Hafralivaiiimar 
Kinihftjálur. KMLÍ-2. 

.Stórihvíimnsur við Ky.stri-Jnkulsá, 
yuðvtismr jif 1 ,:tuiiiirll;!Whttjiik. 

OræBvðndnr Geiilitimlltt atmsti'lht A nokfcnim stöðnm. 
Gulímuni Poitintílh ci'nnf-'íi A1 Svt'Oii. .S;i tiíVirkn fii vt'Utir VL'sliiriintífutTi, .Sailítaflíit, 

í.íminiækiii'- Klnpptilíqkur •• 
Vcsturíkiulunt Irsnri-
KiiTiSÍmjíkur, KMM-<i4, 
KSM' tS. KSM-4, KST'52. 

AlIvtOa. .Stíirihvíimmtir. 
Bltíiklíludríig.Oirssvjitnsn'istir, 
Onaviitnskot'i, Vc;;li!rht;tatt', HST-
3. 

Oiilh'öisdui (jetiliiiíteilti ttttrttu Á iiokkrtim stíSöuœ. Gulranðrii Calítm vmtrtt latigítíveHh', HiifrahvamnKtf 
-Ktír.ihnjtiktir,Dysjaratd;i)iir, 
við Ytri-KiSrahnjttkíi. KVV-0, 

Stórihvamnuif við Eyistri-JöViitsii 

{iulsiíir Otrttx iynghytii Siimtárdaltir N iíl'dröguiu 
StóMla'kiar. Suirihviiniiníir við Bvslri-jukutítíí. 

Calvíðir Sttiix fihyUcifoliii Satiðácdaitir nofðttr af 
dröguœ Stðralækiar, 
.Ustgítiveílif. 

Stóríhvantmttf við Eystri-Jöktilsá, 
Oríavstasríístii. 

Hiiugítrfi Capsclh l'insii-
pttstorix 

Hiifnlhviimmar. 
Hatigarl'i Síelltiritt mtttlia ijitigtirveílir. Slötihvíimiitui' við iiyslri.Jftitutsá, 

Oeid'iitgsá N'ÝiabíCíáisfs'élti. 
Háriegiiiastor Catex atfiillttríx Sattðárdahir, KST-36. Eystft-rollaf. 
H6isiY(iEt>ítim Drtiha tilmlis Omtvilíjisnislir, Illvsðrahnjiíkar, 

ttppi tt vcstaru t'clit ;i itttkknim 
stiSðum. HM1''42. 

iljóaa.sras I'stidiitirchix alhidti Slófihvammtii' við Evstii-Jökulsá, 
Hsappstiir C(tre.x eaphata Nflliest ármðtum Krinjiílsár, 
HniiiilK.'r Riifittx utxtililix UifigaxvL'ltir, HarniíivamTiuir 

Kardhitjúkar. 
Hvftsmari Trifoihmi repeitx Stórihvattitmif við Ilvsii'i-Jökulsá. 
lirareyf Ainhoxíimlmm 

txiommm 
Haftnhvtimsw - Kiir.t-
hniiíkur, l.,aiijtniv(!l!tf KGI.,-
3. KHM-2. KMM-2. 

Stórihvaromtir.OrRiviiWsnistir. 

Is'liHidsriiVn fliartidimi isUitiilwum .Stóríhvanttnur við Kvslri'.liikul.sá. 
Jöfclakliifcka Cttrtlmnitie bcllidifoliii Grjfílá S VesttiröíœfuiB, 

Saaðafcli. 
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! 

) 

JöMasóley ffiinuiiai'htí fijácsalii Gijótíi á Vesturörrfimi. 
vestíii) við. 

Kjami-svcríijnss Pím ni'.maralis Stitrihvummur vii> Ey.slri-JtiVulsá. 
Krsiátröagi'as Al'-ipzcuriix 

}!c'iu\ificilli> 
VIB OiKivatt). 

1 .ausnsttf Jiinríis m-tk.uhtm 1-ítfJRitrveilir. 
Ljöfwíuppi' AUímniikt aípma LatigiíiVi:ntr, HaftíílivímiTiísr 

Nijrðíiti vií> Ytri -Kitrítliíljúk. 
KHM-2. Sattð&dttlur. 

.Stóribviiitirimr viO Hyslri-Jtíkulsá, 
Omívalnsrúi'iiir, Rtlsiítkviiil, 
Blcikálttl.víS'1 • BlcikálultSls. 

Ljóssdtiiiíin Epiiobiitm Íttciij'hrtím Latisat'veEir, KGL-3, Stórihvaaiœur við Eystri-Jökttls.l 
Bleikaliidrag. 

l,iHsveif(>riis pm fle.xnosa Círjt>!;i ií Vttsttirörítilttnt. Vtð BlstViíhtlcvKl, 

Lóíótur Hipimrfc vttigaris Vftituröratn • Btírft:HsHót. 
Lónasóley Rattwwithiy 

irichophittlttS 
Á nokkrum stöðtiisi 

Í,»;kjíiríírýi;t Akmtití fútttfítni. Hillriihvttmmttr-KíírítliTijtilíar, 
KKR-3. KST-31. 

A nolckrtim slöðstm ií Hofíiíif'réu, 
HCiH-16. 

Mdgreiií Levmitx arettuH'ts Satíitórdiiliií. Desj&ritrdaíur, 
Lftttgarvallttdftlur. KHM-6, 
KMÍi-8, KMU-11 . KMM-2. 

M<T!«fií«»rt 1 SpiiohhM) pnluslre Liiugarvellir. 
Mýrnsóky : Pnrnxsxí/.i piílutxiis. 

I 
Allvíilu. Stiiíihviiitiriiur viO Hyslri •.liikitlsri, 

F.vsíri -Poíhir. 
MírííE'tfng líqmseluiit imlttxtre Á íiOkkTttm stöðum. KMM-2. Stót'ihvariuntjr við liystri-JSkulsá. 
Mýrfj&n Viold paluslris Laagan'allitclaliir. 

Ye«iirörafi - Smidaflöi. 
KST-3K. 

OjxavatnsHSsdr, 

Rcyrgresi llu'jiichltt? oiltmiíti Allvröa. KSMI5, KST-38. SUtriÍtvtmtitJur við liy.slrí-Jökulsá. 
SíifcíHsstör Ctirt'x tlívt'ai KSM-4. 
SVíirfiikiíi Gxhfcíttiti e.t'hi'wUs .liikijlsií i-'v-iri vi<l lllviðiiiltnjúktt. 
Skuvil'fliíl Letmlwiim tltlUtlllimlix Lyuiíai-vellir. StÓTthvajiiínuv vtð BvsSii-Jökulsá. 
Skollaíiiijur hiipenht it'Uixv Stórliís'aítiatur við Evsul-Jökoisá. 

IffiM-1, HRM-4. 
SkfitntptinUir MiMttm effnstim Siórihviiittmur við F,ystri-Jöknlí,á. 
SrtarriHsrpmilm' DnxcUtimjmtt 

íuiaspikisa 
VttsUiriiriSiii. KST-36. OriítvalJsskuli við gjfið. HST-'Í. 

SiiKtiarfajras I'hippsia ítlyufít Á mSrgnm 5töðum. 
Kriitsiisáiraiii, Satiðafcil. 

Vi8a á ilofsafrStt, Satiðárdalttr, 
lIKf-4, 

Sortnlyng Atx-tt>.mi>hylos im>-
ursi 

HiifmhviiniTnnrN við Yíri-
Kjírctlinjiílqi, lijmgíirvellir. 
KMF.-Í. 

Sétstöf Ciuvx tiíruíu Sauðáí'daúir. Stórihvatiimtir viö Liystvi-JBkulsá. 
Steindepla Veroiitciijhillctins Hafrafevaro.mar milli 

Kiirahiiitíka, KKB-3, KKB-S. 
Stórihvammur við Eyítri-Jö.ktilsít, 

Tóltignis CysUtptMUfrasiHs Hitlitthviitttiniir tííívíIíiii vif> 
Ytri-Kánihiytík. 

vSimiítvitiTitntir viA Hystri-JiVkTilsá. 

hipsrböretts HMM-7, HKM-IO, HKM-9. 
TýsQóhi í'íy/rt atttiiiít UttiRatveiJlír, 
Hiíít'ttgrost /1 fj rvxti t cttpilliiw 1 .ttugííiYíISir, Httfnthviimmifr. Síórihvitsnniur við Hvstri-Jíikttlsií, 

HST-3. 
Valfcll'títig iíquisetiim pmttm.se Á itokkfiiiTi íttðCuíti. KKU-3. Sttjrihviiitiítiur viö Uy.sErí-Jökul.sá. 

HMM-X. HRM-7. 
Valilimii.iU AdtilUut miIktvUum I.4Higan'ellk. IMralivainnsar, 
Vttllhisira ÍMZiila tnultifíara Viíl ámti'tL Kringilsiír, Háls 

Lifidttrlii'kttr, Klapparlækur, 
SauOárdalur. KSM.2I, KST-
31, KST-65. KST-.S7, KMM-
1, KSM-I7. 

Stijrihviinimur við F.yslri-Jöiitilsis. 
Gcldiftgsá, Eystri-Fulliir. f)n;i 
vatnsrústir. 

VainsJiðagras Aí'jpc'ctmtx titqttatis Satíðárdítlai' iieðri hluti 
Kvfelartækjítf, SauðSrdaltir-
Lambnfeíl. 

Reyðai'varn, Orravatrisrístir, 
Oldksiitipolíar. 

Vtiímtiiirfitgnis Catobrosfí aqttatictí Kringilsíijritui. Veslurhu«ur, HRM-9. 
Vtigitríi Cnnisliltiit ft/nhm niii Ltiugan'trlSir, KGL-3. SíórihvaitHiiur vtð liystti-Jökulsá, 

liystfi-Folliir, OiTavatitsktifi í 
ýiítttu, OrríivalEisiustií', HST-3. 

Þráðavkra I'otítmozeioii fiUfortitis Kjlngilsitrratii. OffavattssHistír, Reyðorvísta, 
Vestari-Pollar, VestH(bu;ur. 

) 
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4. viðauki. Skráðar háplöntutegundir á rannsóknarsvæðum árið 1999 

íslerisk lieiíi Lattiusk iteiti VíiSturtiraeft Vesturöræíi Hdl'safrétt Hol'safrétí 
Lmtan sntða Utan sniða .Innan sniða Utan stúða 

Augnfr<5 Euphrasiafrígida X X X X 
Axiiæra T.imila xpicata x X X X 

Bciticski Etfuketurtt varfcgaiiim X X X X 
Bjcígstör Ctirex itwrílima X X X 

Bláharjaiyng Vavcmium uligiiwsum X X X X 
Biágrcsi Geranium sflvaticum X X' 

Blásveifgras l'oa giauca X X X X 
Blávingull Feswra vívipara X X X X 

Ðlóðbcrg Thyititis praecox X X X X 
Blómsef Juncus trigiumis X X 
Btighæra TmzuIu anruata X X X 

Brcnntsólcy Ranuneulux actix X X X X 
tírjósíagras Thalictmm aipinum X X X X 
Rríid(la>Uör Curex microglotMn X 

Bugðupuntuf Deschamp.tia Jkxttosa X X 
Burmrót Khodhk msea X X X 

Dvergsóley Rammc.uiux pygmavus' X 
Dvergstcinbrjótur Saxiftaxa lenuix X 

Dvergstör Carex giacialis X X 
Dýragras Gentíma mvalis X X X 

Dilkkliæt'a Luzula sudetica X X 
Engjarós Potentilla palustris X X X 
Byntrös Epilahhm latífoiiitm X X 

Fcllafífill Híeracium tdpinmn X 
i-crgin Equisetumjhiviatile X 

Finnungsslðr Cantx nardina X X X 

Fjalladcpla Vertmica alpina X X X X 

Pjaliadúnuil Eptíobiitm 
anagallidifalium 

X X X X 

Fjallíífoxgras Phleum atpimtm X X X 
Fjallafi'æhyma Cerastium arctiatm X 

Fjallakobbi Erigervn imifloru.s X X X X 
FjallalójUft Antmrmria aipinú X X 
Fjallanóra Minuartia bijlora X X X 

Fjallapuntur Dnschampsia iúpina X X X 
Fjallasmái't SibbahHa procumbens X X X X 

Fjallastör Carex norvegica X X X 
Fjallasveifgrjis Poa alpina X X X X 
iFjaliavorblótn Draha incana X 

l'jaildrapi Lk'.tuia nana X X X X 
Flaga.hnoðri Setium vilkmm X X X X 

Ragasef Juncitx higlumis X X X 
f'lagíisólcy Rtmtnculus reptans X 

Friggjargra I'htanthera 
hyperbore 

X 

Geklíngahnappur Ármeria mariuma X X X X 
Orasvíðir Salix herbacea X X. X X 
Grátvvulia Omaloihecii xupina X X X X 
Grávíðir Salix caiíicarpaeti X X X X 
Gullbrá Saxifiaga hirculm K X. X X 

Gullmura Patentilla crtmtzii X X X 
Gutmaðra Galium verum X X 

Tlagavorblóin Draba norvegica X X X 
Hálfngre.vi Agrtt.vtix capilhtris X 
iíáimgresi Calamagrostis strícta X X X X 

Hárleggjastör Carex capillfíris X 
Hciðadúnurt EpUohium hornemannii X 
Hciiuhnoðn Sedam acre X X 

Hengistör Carex rariflora X X X X 
Héktvorblóm Draba iiivtdís X 
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HnoAilitmríuslakkur Ak-hemilla s.ip, 
gkmiemluns 

X 

Holtasóley Ðiyas octopetala X X X X 

Holitr! Silerw umflara X X X X 

Hrafnafífa Eriúphorum 
sche.uch7.eri 

X X X X 

Hral'naklukka Canlamine nymantí X X X X 

Hrafnasiðr Carex xaxiililix X X X X 

llrossanál Juncus arcticas X X X X 

Hvftmaðra Gafíum nonnami X X X X 

Hvfistör C'arex bícotor X X X 

litnreyr Anthoxanthum 
odoratum 

X X 

iak'obsfíflU Erigeron boreatis X X X X' 

Klóelfting Equiseium arvense X X X X 

KíöfiTa Erioplwnun 
angustifolium 

X X X X 

Kiukkubióm Fyrola minor X X X 

Ktsllslör Carex macbviana X 

Kornsúra Bhtorta vivipara X X X X 

Krækili, ógr. Sagina spp. X 

Krækilyng Empetmm nigrum X X X X 

Lambagras Silene aaudLs X X X X 

Langkricfcill Sagina saginaides X X X X 

T^uikasleíiibrjóíur Saxifraga cernua X X X 

Lindadúnurt Epilobium alsínifolium X X 

Ljónslappi Álchemitta aip 'ma X X X 

f.jösadúnurt Epilobium lactrflormn X X 

Ljósberi Lyclmix aip'ma X X X 

Loðvíðir Saí'tx lanata X X X X 

IxXsvesfgras I'oaflexuosa X X 

Lógmst Trisetum spicalum X X X X 

Lónasóiey Ranunculus 
tricliðphylliis 

X 

l.yljagras Pinguicula vulgarix X X X X 

Lækjafræhyrna CerasUum cerastoides X X X X 

Liekjagrýta Montiafontana X X 
Lækjasleinbrjóltir Saxifraga rmtlaris X 

Maríustakkiu' Alchemiila ssp. 
ftiieauiis 

X 

Maríusíakktir Álcheimlla mlgaris X X X X 

Mafí'uvendlingnr GeMkmeila tenelia X X X X 

Melablóro Cardaminopsis petraea X X X. X 

Melanóra Minuartki rubelki X X X 

Mclgrcsi Leymtnt arenarius X X 

Mosajafni SeJaginelh 
seiaginoides 

X X X X 

Mosaiyng Cassiope hypno'tdes X X X X 

Mosasteinbrjótur Saxifraga hypnoides X X 

Móanóra Minuartia slritrla X X X 

xMóascf Juncus trifldus X X X X 

Móasíör Carex mpestris X X X X 

Músareyra Cerastium alpinum X X X X 

Mýrasólcy Parnassia palusitis X X 

Mýrastör Carex nigra X X X 

Mýrclfling Equisentm paluxtre X X 

Mýrfjóla Viola palustris X 

Naflagras Koetiigia islandic X X X 

Ólafssúra Oxyria di.gyna X X X .X 

Rauðstör Carex. rufina X X 

Rc.yrgrcsi Ilierochloe. odorata X X 

Rjúpusíör Carex lacheimlii X X X 

Sauðamergur Ijnseieuria 
procumbens 

X X X 

Sérbýlisstör Carex. dknca X 

Skamtttkraakill Saginct procumbens X 

Skcggsandi Arenaria norvegica X X X X 

Skoilafingiir Hupenia selago X 
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Skrriðlíngrcsi Agmlis! swíonlfera X X X X 
Skr.iðnabióm Ambis alpina x X X X 

Smjörgraii Bcirtsia cdpina X X X X 
Snarróíarputuuf Desdiampsla X X X 

cuespitosu 
Sn;ekt>bbi Erigeron hitmiiis X X 

Snækrækfll Saxiita tiívtiíw X' X X 
Snænarvagras l'hippsia algida X X 

Snítsteitibrjótur Saxifivga nivaiis X X X 
Sortulytig Arctasiaphylox uva-um X 
S'temdepla Veronica fruticans X 
Sn'nnasl/ir Cart'x bigeknvii X X X X 

StjðnHisÉcinbrjómr Sítxifraga steUarís X X X' X 

Sýkigras Tofteldia pusilla X X X X 

Tjamaxiör Carex rwtratfí X X X 
Toppastör Carex krausei X X X 

Trefjasóley Rammcuíus X X 

hvperboKtis 
Troilasiakkur Pedwularísjlammea X X X X 

"l'uacjjtnt Bouychium tunaria X X X X 

Túnffflar Tarwawum spp. X X X X 

Túnsúra Runmx acaiosa X X X X 

Túavinguii Festuca rkhardsonll X X X X 

Týlulíngresí Agrmtis vincalis s .X X 
Vallarsveif'graíí Poa pratenxix X X X X 

Valicífting Equistítum pmtense X X 
Vallhæra luznla muhiýlora X X 

Vatnsnariagras Calabrom aquaticu X' X 

Vegíu'fi Cerasíiumfontanum X X X 
Ve(r;irhl(>iri Saxifmga oppositifolia X X X X 

Þráðnykra Polamogeloit fdifimtis X' 

Þursaskegg Kohresia myosaroides X X X X 
Þufiisleinbijóítir Su,xifiwaga caespitosa X X X X 

ijöldi tegunda 115 91 108 121 

Vesturörœfi Bœði svæði. Hofsafiéít 
Héiidarljíildi tegtmda 122 !49 129 
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5. viðauld. Niðurstöður flatarmálsmælinga á rannsóknarsvæðinu á Brúardölum og 
Vesturöræfum og rannsóknarsvæðinu á Hofsafrétt*. 

Bnlardiilir 
Vcsttirijriufi Hofsafréft 
Flntitrmiíl 'fc Fliitni'iœíl % 

ktt)2 

MosiijíróOtir 
Ai Mosi i),(X>2 -

A3 MCÍSí mcA slinn.-i.sliir og smárunnum 0,39 0,2 
A4 Mnsi miíð smíinmntmi 1,0 0,5 
A5 Mtwi ÍHÖÖ ̂ rí'wum 0,003 A7 Mtisi nuiðjii[rsii.skcu[-;i oí.' xntíírtmnqrn 
AH MíisE cik'A gríis.íiín tij.: síiuiínsnnum - (Ufi' tij 
A9 Háiíimosi Í0,72 3,7 1.42 0,7 

Smntab 10,89 3,7 2,99 1,4 
Lynsntói 
B'! Kríekilvmí - íliilUirapi - bláterjalynj; 2,69 0,!> 0.42 0,'2 B2 Krækityns - blátetjiflvDg -saudiimerstii' 0,18 -

B3 KiækiIvoB - vffli.r .{?,7S 6,1 6,06 2,8 
B6 ííoiiasólsy - tokiiyrt!! - víðir 11,63 4,0 W5 0,7 

Samtals 32.25 11,0 8,03 3,7 
Fjiilidrapaniói 
Cl FjtiiWrapi - blíiteriiilvng - krækilyns 0,S'3 0,3 
C2 FjnHdrapi - Iwrsaske.eíi - grBs. 0,60 0,2 
03 Fiíiiidtiipí - víðír 0.33 0,1 0.61 0,3 

Samtsls 1,76 0.6 (1,61 0,3 
Víöimói 
D1 Gnívíðir - kraskiivng 17,3! 5,9 1.58 0,7 
D2 OnivWir - fjaMrapi. 0,.í 
D3 Loðvfðir - gráviöir 11,2) 3,8 4,41 2,0 
D6 Grasvíffir 25.92 8,8 2,90 1,3 

Samiáls 54,81 18.6 8.89 4,1 
f'iirsaskcegsinói 
E1 intssi!skeí.a 0,06 -

132 Þitrsaskeg.c - smáruimaí 1.6? 0,6 
E4 Þursaskejiíi - hoitasóley 2,14 0,7 

SaintaLs 3,81 13 
Starniði 
G1 Stiuitastör 1,71 0,6 0,08 -

G2 Stiniiisstör - smániíiti.ir 1.9,75 6,7 2,90 1.3 
G3 Móastor - krækilvag - grávíðir 0.01 - 0.25 0,1 

Samláls 21,47 73 3.23 l,s 
CirasícntB 
III GrSs 1,71 0.6 0.11 0,1 
H'.í Griis mcð smáraimmii 0.37 0.1 0.45 0,2 
117 Grös mcð elftiiisu 0,06 _ 

Smnlals 0,7 0,56 0.3 
Kiíttuiniii 
J1 I'Iéuur ttieð smáiMiiiium 0.003 -

J2 Gtábnivskiníur 0,04 
.S'iimlais 11,04 

íiltirniemíi 
L2 Líí.svastim' Wðffiiurtir 0,002 -

•Samtáis (l,(N)2 
(irúiii þiirrféndi snmíals 127,19 43,3 2435 11.3 
1 íiiiii tt[iiti i (hulfdiMgíu) 
'13 Hái.tii'jicsi 1,21) 0.4 2.«i 1.2 
Tlil Hrii.ssi-nál - gtáviiMr/íoðvíðir 0,29 1,0 0.34 0.2 

Sumtulx 0.5 2,94 1,4 
M.ýri 
Ul MvTiisíiir/sftnnsisiiir •• iKiiíiístiir ft.SH 2,3 0,44 0.2 
i;2 M v'nis!i'!r/slii!ina.si(?r - víðij' 2.64 0.0 CL57 0,3 
U3 MýriKiiir/síiimasííir • iíulidrspi 0,03 
IM Mvriisííir/siinimsííir •• klöl'ffu 6,07 2,1 !!.I3 0,1 
U5 M vi'iisíi'ír/sLiiiiHíSiiir 0,17 0.1 
«10 Mýrciftiiis 0.53 0.1 
152» Hralilalíík - hálnijiresí (1,01 
li21 Dvjaiusiippur • iitidaskiirl 0,0» 0,04 

Siiintliis 16.4 5,6 1,19 0,5 
Fkii 
V2 Ttamasliir 3,71 1,3 0,06 . 

V3 Klóliiii 3.86 1.3 0,40 0,2 
V4 Hcrt«isíi>r 2,71) 0.9 1.42 0,7 
Vfi HviilVsji.sfi'ir - mýrii.slur- kióiil'n 0,(X>7 

Snmtíils KW7 3,5 1,89 0.8 
(íi'iiiil v<,i|fft)di siimtais 28,16 9,6 2,8 
Grúið laiitl ttlls 155.35 52,9 30.37 14,0 
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ÓGKÓID LAN'ij 
Lftt- cöa óRi'Mð lanð, btrsvfeSisgróðiii' 
ev Þttrrat ííreyrar 0,82 0.3 1.05 0,5 
SM Gíiöt fstór.arýtr.límd) 3,73 1,3 4,98 2,3 
Ss Blatitarareyrttr 0,87 0,3 3,69 1,7 
tt!« Melar 128,23 43,7 UÍ9.35 78,3 
rao Moliiir 0,2<> 0,1. 0,11 0,1 
sa Satidar 0,01 - 1,28 0,6 
vi VStna 0,01. -

Samtals 133,93 45,6 180.40 S3,4 
Á r og vBtii 
av Vam 4,27 i ,5 5,43 2,5 

.Saimats 4,27 1,5 5.43 2,5 
Ógritiíi huui ídl\ 138,2 47,1 185,89 85,9 

Fliitnrnral alls: 293*55 

* Sá liluri svteðislns sm var eitdutsfcoðitður. 
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6. viðauki. Fuglatalningar á Vesturöræfum og Brúardölum. (K-XX) 26.6-4.7. 1999 og á 
Hofsafrétt (H-XX) 6.-11.7. 1999. Tölur sýna fjölda varpfugla (para) sem fram komu á 200 m 
breiðu belti (100+100 m) á hverju sniði. Snið eru flokkuð skv. TWINSPANflokkun á gróðri. Einnig 
eru sýndar samtölur fyrir 400 m belti. Leiðrétt gildi eru skv. linidegu líkani, sbr. 8. viðauka. 
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00 

Sntó (2O0ai) 
Lcngd 
( faa) Áif t 

HefiJa 
-gæs 

Háv-
eila K j ó i K j u p a Saodlóa Meiðlóa 

Sendi-
ingur 

Lóu-
þ r æ l ! 

I Óðins-
Spói han í 

W f u t i í í l -
ingnr 

M a r í a -
er la 

Steúi-
depill 

Skógar-
f>Fösti»r 

Sa jó í iö l -
ingiir 

Mófugfa-
p ö r 

Teg-
a n d i r 

I I flokknr f r h . 

K - M E l 1-2 1 •*> 3 o 

K-ME19-2B I I I 1 7 5 

K-ME23-2 1 

K-ME7-2 i 2 1 2 

K-GH2-2 0.5 1 1 •-> 

K-GHX-2 0,5 3 1 1 

K-GI..17-2 f 

ÍC-ME1-2 1 1 1 1 

K-MEi 2-2B i I i 2 2 

K-ME36-2 I 

K-ME2Ö-2 1 1 1 7 2 

K-MIíS-2 I 1 3 1 

K-ME6-2 I 1 1 1. 5 4 

K-ME8-2 .1 1 1 1 

K-ME9-2 1 í 3 l 
K-MBX-2 5,2 2 2 3 

K-SD12-2 1 1 i i 

2ÍX5 m smö - áiis 36,62 7 Í9 •> 2 S i I Í6 49 S 

Pör /knr 0,96 2,59 0,27 0,27 0,14 0,14 0,34 2,18 6,69 

4ÍKÍ œ sníð - afls 36,62 9 2Í 4 S 2 1 21 61 S 

Pör/kra~~ lciðtótt gilát 1,3 3.96 0 3 2 j 0,55 0 2 7 0,16 í>,27 5.25 12,ÖS 

z >-
c-(0 
c 
S0 
fö 2 
GC -J o •n z 

r § 
a 

I I I í l o k k u r - 2 snið | I 

H-DJ22-2 0,6 1. 3. 3. 

H-DJ9-2 1,2 i 1 ! 
H-HHX-2 0,52 1 ! 1 

2CM) m sijið - afis 2.32 3 3 3 

Pör/kmr 6.47 6,47 

400 m snið - alis 2,32 1 4 4 2 

Pör/ki t r - loiðrótt giícii 1 1 12.93 12.93 

TV a flokkor - 8 s»ið j 

H-BA5-2 0,29 

H-BA7-2 0,49 1 1 1 

H-ME42-2 1,18 I í 2 2 

K-S039-2 1 2 4 6 2 

K-SD51-2 1 | 1 i 1 
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Snift (2ðOm) 
L t o g d 
(km) Áif t 

Ht ' iöa-
g æ s 

H á v -
eí la K j ó i R j t í p a | SandiiSa i íe ið ióa 

Sead l -
i n g u r 

Lóíi-
þræi i Spói 

OðÍBS-
iiaiii 

M f o t i í t l -
i n g u r 

M a r í a -
e r i a 

Ste ia-
áep í i i 

S k é g a r -
þ r ö s t u r 

Sn jó t i t t i -
ingHr 

Móftsgia-
p ö r 

T e g -
a n d i r 

V b f l o k k u r . f r h . j 

2(X) j u sníð - aíls 6 ,45 1 6 1 3 i l 4 

Pör/kin'" 0,6 3,6 0,6 6,6 
4 0 0 i n s i i l ð - a i s 6,45 1 6 1 4 12 
P ö r / k m ! - leiðrétt giJái .1,55 9,3 1,55 j 3,1 .15,5 

V i a f lofckar - 9 SHÍð [ 
H-STH3-2 ö,7 í 2 í 1 5 j 4 

K-GL3-2 0,46 3 7 5 j 2 

K-HM2-2 0 ,5 1 ! 2 ( 2 

K-KB12-213 i 3 i 1 5 2 

K-KB3-2 1 3 í í i 7 3 

K-KB37-2 1. 2 .1 1 4 j 3 

K.-VV76-2 1 i 2 3 [ 2 

K-KB8-2B 1 2 2 4 1 2 

K-STH3S-2B 1 5 í 6 3 

K - W 2 9 - 2 I 4 i l 2 i 9 j 4 

200 m anið — alis 8,66 3 1 59 1 4 14 8 4 7 [ 7 

Pö r /ku r t ,73 0,58 10.97 0 3 S 2 , 3 1 8,08 4 , 6 2 2 7 , 1 4 j 

4<X)«is i i ið -a l i s 8,66 3 1 24 i 6 Í4 11 6 0 j 7 

Pör/fcœ;!- Icíðrctt giidi 3 ,46 1,1.6 15,07 1,15 2 .93 16,17 6,07 42,2H j 

V b í l o k k o r - 2 3 s n i ð 

H-KB27-2 0,4 l 3 2 

H-KB33-2 0 ,6 í 1 2 2 

H-KB37-2 0 .S 2 1 

H - M M 5 B 0,49 1 1 i 1 í 4 4 

H-MM8-2B 0,72 3 2 2 7 3 

H-RM2-2B 0,75 f 1 7 

H-RM6-2B 0,73 1 3 2 --> 7 3 

H-SD34-2 0,55 1 1 1 i 

H-STH9-2 0 ,6 3 3 1 

H-VV2S-2 0 , 5 2 1 I 4 3 

K-BA5-2 0,34 .1 1 1 

S - H M 9 - 2 0,5 3 3 1 

K-KB39-2B 0 , 8 I 4 1 6 3 

K-MM2-2 0 ,7 1. 2 4 3 9 5 

K-SD30-2 í í 'f i 3 3 



Siiið (200 m) 
Lengd 
(km) Áia 

Heiöíi 
gæs 

Háv-
eíla Kjói R j ú p a Sandlóa Heiðfóa 

Sendí-
i n g B r 

Lóa- j j Óðrns-
þvæll Spói j hani 

Þáfts-
tiítlingtir 

Maríti-
erla 

Stein-
ttepíil 

Skógar-
fjröstar 

SHjÓtí t t l -
inpsr 

Mófugia-
p ö r 

Teg-
aiidír 

V'b flokkur. i'rh. 
K-STH3S-2 1. .3. 1 i. 
K - S T H 6 5 - 2 B i 4 I j 1 j 1 7 4 
K-STH87-2 1 1 1 1 
K - Y V 1 2 - 2 0 , 9 

K - W 2 6 - 2 í I 2 I 4 3 
K-W84-2B 1 2 2 1 

K-W88-2 0 , 4 

Alls 2(X) m snið 15,7S 2 2 1 35 ! Í 2 j 2 j 4 4 1 1 2 7 2 11 
Pör/kiií 0 , 6 3 0 , 6 3 0 ,32 11 ,09 0 3 2 3,8 j 0.63 j 1 .27 i 0 .32 3,8 22,81 

AIls 400 m söið 15 ,78 4 6 i 1 4 3 3 J9 j 2 j 4 4 1 2 3 iOi 12 

t o o 

VII flokkar - 1 1 snið 
H-STH6-2 0,2 1 1 1 
K-MM64-2 ö,6 1 j 1 2 3 
K-MM6S-2 0,63 i 2 j 3 2 

K-SMI5-2 0.63 1 •7 2 4 3 

K-SM17-28 í 
K-SM21-2 1 i 2 3 7 

K-SM4-2 0,7 3 3 6 •-> 

K-SM6-2B I ,1 ••> | 3 2 
K-STH36-2 0,41 í 3 j I 5 3 

K-STH52-2B I 4 3 7 --> 

K-STR64-2B 1 2 l j 3 2 

200 rn stsið - aiix 8,17 1 15 Í6 j 1 4 1 37 6 
Pör/km2 0,61 9.18 9,79 j 0.61 2,45 0,6 i 22,64 
400 m sntð - aHs 8.17 i 1 1 25 18 j 2 i 4 5 56 9 
PÖr/kat'- Iciðrétt gíldí í,22 1 i ,25 14,69 j I 22 4,9 0,65 32,71 

VIII Utíkkor - 13 snið | 
H-GH16-2 0,4 
H-MM7-2 0,3 3 1 .1 5 3 
B-MMX-2 1,3 1 1. í 3 1 2 8 5 
H-RM10-2 0,59 1 2 3 •-> 

H-RM1-2 0,8 I 3 1 
H-RM4-2 0,6 
H-RM7-2B 0,5 i i 1 
I-Í-RM9-2B 0.64 I 2 j 2 5 3 



z 

to o 
N) 

S a i f t ( 2 0 6 m ) 
Lengá 
(km) Átf t 

Heiða 
gæs 

Háv-
eiia K j ó i B j ú p a Saadíóa Heiðlóa 

Sendi-
ingiir 

Lóu-
þræli Spói 

OðÍBS-
hani 

Þ á f n -
tí{tiin«ur 

M a r f o -
e r ia 

Steái-
depítl 

Skógar -
þ r S s t a r 

Snjóti t t i -
iiignr 

Mófag la -
p ö r 

Teg-
uitdir 

VIII , f r t . 

H-STH4-2 0,49 

K-MM14-2 ð.9 2 2 1 
K-MM23-2B I 1 1 i 2 

K-MM24-2 1 2 I 3 2 
K-MM35-2 1 1 1 1 
200 m snið - aíis 9,52 1 1 10 1 10 1 2 5 30 8 
Pör/kirt" 0,52 0.52 5,25 0,52 5,25 0,52 1,05 2,63 15,76 
400 m snið - alis 9,52 2 1 15 1 14 í 2 5 í 40 

Pör/knr- leiórélt gildi 0,62 1,05 6,62 1,05 6,84 1,05 2,1 5.25 24.63 

§ 
H 73 
tð B w H O Tí z 
c: 2 
r > 
z o 
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7 . viðauki. Fuglatalningar á Vesturöræfum og Brúardölum (K-XX) 26.6-4.7. 1999 og á 
Hofsafrétt (H-XX) 6.-11.7. 1999. Tölur sýna jjölda varpfugla (para) sem fram komu á 400 m 
breiðu belti (200+200 m) á hverju sniði. Snið eru flokkuð si<v. TWINSPANflokkun á gróðri. 

f»: § 
iti fe 2 'gj 

'g'.S 

fc 
5/5 

ö f« 
s « 
CC T3 

a tZ 

5 g 

•S s 

I I 

•» » I f 

s u £ 

- T" - T— 1— w CNÍ •r- T " i— -

- - - - - C) fN r-1 r>) - ct t- r-t « 

r-J c-i OS -

-

N v-> ct -

-

- -
QO 
o -

M oo 
o 

- o" 
tn T. 

ö ö ' - - - - O. 
o ' 

!* 3 

a 

rn 
s 
tc 
i jH

-M
E1

6-
3 

3 % 
s jH

-M
El

S-
3 

s r! >— 

£ jH
-M

E2
1-

3 Ci 
<••} 

s 
33 jH

-M
E2

3-
3 

| 
|H

-M
E2

4-
3 

| 
jH

"-M
E2

8-
3 

| 
|H

-M
E3

4-
3 

| 
jH

-M
E3

5-
3 

| 

W % 
ÍB JH

-M
E3

9-
3 

| 

m 

s 
SK 

jK
-B

A
2-

3B
 

cn 
ffi 
O 
tk 

33 9 
tr, 

U 
o 

rf) 

r-

1 

3 
9 

íö CO 1 rt 
tNj 
O 
!>* 

di 
Ö 
Ú jK

-H
M

6-
3 

2 

1 jK
-M

E
.li

-3
 

| 
K

-M
E1

2-
3B

 

2 0 3 



Snið (400 m) 
Leugd 

íkm> ÁMt 
Heiða- H á v -

ella K |ó i RJúpa Sandtóa i leiðióa 
Sertdl-
i n g n r 

Lóu-
þræl i Spói 

Öðins-
han i 

ÞtifutittS-
tagur 

M a r í u -
eria 

Stcin-
depil l 

Skógar -
þrí is ínr 

Snjóii t t i-
ingnr 

Móf,-
pör 

Teg-
u s d i r 

I I f lokkur , f r h . 
K-MFJ-3 S I 'i 1 

K-ME.Í.6-3 3 í í 2 

K-MEI9-3B 3 2 1 l 1 2 7 5 

K-ME20-3 3 1 l 2 2 

K-SDI2-3 3 ! i 2 1 

l t -ME2-3 I 

K.-ME23-3 1 

K-ME5-3 í ! ! I 

K-ME6-3 3 2 1 1 3 1 6 5 

K-ME7-3 1. 2 .1 3 2 

K-ME8-3 1 1 1 1 

K-ME9-3 3 1 1 •j 

K-MEX-3 1,2 3 3 1 
Alís 36,62 9 21 4 1 2 1 21 61 8 

to o 

111 ð o k k u r 

H-DJ22-3 0,6 I I 2 2 

H-DJ9-3 1,2 I I 1 

H-HHX-3 ÍV52 i í 1 
Ails 2,32 3 3 4 2 

IV a ílofckur í | 
H-8A5-3 0 3 

H-BA7-3 0,49 1 í 1 

H-ME42-3 1,18 1 3 4 2 

K-SD51-3 3 | 1 7 3 2 

K-SÐ55-3 3 1 1 l 

K-SD70-3 0 :52 2 i 3 2 

K-SD9-3 i í 3 1 } 5 3 

K-SD39-3 3 2 4 6 

A3is 6,48 [ 8 3 12 23 3 

ÍV b ftokkttr j 
H - S D Í 6 - 3 0 , 4 8 2 2 1 
K - G B 3 - 3 1 1. 3 2 j 2 

K - H M 4 - 3 3 5 4 ! !2 4 
K - S D 4 5 - 3 3. 1 1 2 4 j 3 

K - S D 4 7 - 3 B 1 3 1 4 | 2 
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Snið (480 m) 
Lcugd 

(fcm) Álft 
Hciða-

gæs 
Háv-
eila KjÓ! SÆöpa Saottlóa Heiðlóa 

Sendl-
íngar 

Lóu-
j>ræll Spóí 

Oðins-
han i 

Þófut l t t i -
ingnr 

Mítríis-
eria 

Stehi-
depöl 

Skógiír-
þrösteir 

SnjóftltJ-
in su r 

Móf,-
p ð r 

Tcg-
und i r 

V! I> f lokkur , f r h . 

H-RM2-3B 0,75 ! S 2 2 
H-RM6-3B 0,73 í 5 2 2 9 3 

H-S0Í4 -3 0,55 1 2 3 2 

H-STÍI9-3 0.6 3 3 1 
H-VV28-3 0.5 2 1 i 4 3 

K.-BA5-3 0,34 1 1 2 2 
K-HMy-3 0,5 3 1 4 2 
K-KB39-3B 0,8 2 ! 9 ( 13 4 

K-MM2-3 0,7 i 2 4 4 Í0 

K-STH38-3 i 2 1 1 4 3 

K-STH65-3B 1 4 1 J ] 7 4 

K-STHS7-3 i i ! 2 

K - W Í 2 - 3 0,9 4 4 1 

K-VV26-3 3 1 3 2 6 4 

K-VV84-3B 1 2 2 í 

K-VV88-3 0.4 3 i 2 3 i 4 5 
Aiis 15,78 4 6 1 .1 43 3 19 2 4 4 1. 23 101 .12 

z >-

o § 
T1 V 
Eö 2 
h o •n z c z 
r > 
z 
ö 

VII flobkar 
H-STfíó-3 0.2 t f 1 

K-SM15-3 0,63 I 2 2 4 3 
K-SM17-3B i. 
K-SM2Í-3 i 'i 2 3 & 3 

K-SM4-3 0,7 3 .1 3 9 4 

K-SM6-3B 1 5 2 7 o 

K-STH36-3 8,41 2 3 1 i 7 4 
K-STH52-3B 1 5 3 ÍS 2 

K-STH64-3B 1 3 2 1 6 3 
K-MM64-3 0.6 1 1 1 2 3 

K-MM68-3 0 , 0 3 2 I 6 3 

Alls 8,17 1 1 1 25 18 2 1 4 5 56 9 
c 

V i n flokkur 
H-GHIó-3 0,4 ! f 1 
H-MM7-3 0.3 1 3 1 1. 5 3 
M-MMX-3 1.3 1 1 1 3 2 8 5 
H-RMfO-3 0,59 1 2 3 2 
H-RMi-3 0,S í 1 t 



Siiið (400 m) 
Léngd 

(km) 
AHt Heiðá-

gæs 
H á v -
ella K,fói S.Ktpa Sandlóa Heiðlóa 

Sendi-
i agu r 

Lóu-
brætt Spói 

Oðtns-
h a m 

Kifu t i l t i -
íngnr 

Mítrtii-
er la 

Stéin-
depili 

S M g á r -
þ r ö s t a r 

Snjéf i t t i -
i nga r 

M ó f u g 
ia-pör 

T tg -
uud i r 

VIII f iokkur , í r h . 

H-RM4-3 0,6 

H-RM7-3B 0,5 1 1 1 

H-RM9-3B 0 , « 1 2 5 3 

H-STH4-3 0,49 

K-MMÍ4-3 0,9 4 3 7 2 

K-MM23-3B 1. 1 l 2 

K-MM24-3 1 2 1 3 2 

K-MM35-3 ! 1 3 2 5 3 

Alís 9.52 i i 5 1 14 i 5 1 40 9 
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NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN fSLANDS 2000 Náttúruverndargildi á virkjunarsvæðum norðan jökla 

8. viðauki. Þéttleiki varpfugla á Vesturöræfum og Brúardölum (talið á 74 sniðum 26.6-4.7 
1999) og á Hofsafrétt (talið á 53 sniðum 5.-11.7 1999). Snið eru flokkuð slcv. TWINSPAN 

flokkun ár gróðri. N1 = Jjökli para á 100+100 m belti, N = heildarjöldi fugla á 200+200 m 
belti, d = þéttleiki (pör/km2 - óleiðréttur fyrir 200 m belti), k = sýnileikastuðull, D = leiðrétt 
gildifyrir þéttleika. 

I flðkkur 4,35 km m N (1 k I) 
(Áreyrar - rakir meiar) 

Álft 
Heíðagæs 
Háveila 
Kjói 
Rjtípa 
Santllúa 
Heiðlóa 
Sendlíngur í 3 3,15 0,01 2,3 
Lóuþræll 

Óðinshani 
Þúfutittlingur 
Maríuerla 
Steindepiíí 
Skógarþröstur 
Snjótittlingur í 1 1,15 0,01 2,3 
Mófuglapör 2 2 2,3 - 4,6 
Teguncíir 2 2 

II ilokkur 36,62 km m N d k D 
(Melar) 

Álft 
Heiðagæs 
Hávella 
Kjói 
1? Ííít^ 
Í\J UjJtl 
Sandlóa 7 9 0,96 0,0053 1,3 
Heiðlóa 19 21. 2,5.9 0,0069 3,96 
Sentliingur 2 4 0,27 0,0029 0,32 
Lóuþræll 
Spói 
Oðinshatii 
Þúfutittlíngui: 2 2 0,27 0,01 0,55 
Maríuerla 1 1 0,14 0,01 0,27 
Steindepili 1 2 0,14 0,029 0,16 
Skógarþröstur 1 1 0,14 0,01 0,27 
Snjótittlingur 16" 21 2,18 0,0051 5,25 
Mófuglapi>r 49 61 6,69 - 12,0* 
Tegundír 8 8 

2 0 8 



NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN fSLANDS 2000 Náttúruverndargildi á virkjunarsvæðum norðan jökla 

III ílokkur 2,32 km N'l N d k Ð 
(rakar, grónar áreyrar) 

Áift 
Heiðagæs 
Hávella 
Kjóí 
Rjópa 
Sandlóa 
Heið3óa 
Sendlmgur 1 
Lóuþræil 
Spói 
Óðínshani 
Mfutíttlmgur 
Maríuerla 
Steindepiil 
Skógarþröstur 
Snjótittliiigur 3 3 6,4? 0,01 1.2,93 
Mófuglíipðr 3 4 6,47 - 12,93 
Tegundir 1 2 

IV a ílokkur 6,48 km Ní N d k D 
(hélumosi) 

Álft 
Heiðagæs 
Hávella 
Kjói 
Rjúpa 
Sandlóa 
Heiðkui 7 8 5,4 0,0065 7,98 
Sendlingur 3 3 2,3 0,01 4,62 
Lóuþræll 
Spói 
Óðinshani 
Þiííutittlíngur 
Maríuerla 
Steindepill 
Skógarþröstur 
Snjótiltlingur 9 12 6,94 0,005 9,26 
Móíuglapör 1.9 23 1.4,64 21,86 
Tegundir 3 3 

2 0 9 
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IV b llokkur 5,68 km 
(holtíisóleyj armólendi) 

Álft 
Heiðagæs 
Hávella 
Kjói 
Rjtípa 
Satidlóa 
Heiðlóa 
Sendiingur 
Lóuþræll 
Spói 
Óðinshani. 
Þúl\ititt!ingur 
Marfuerla 
Sieindepill 
Skógarþröstur 
Snjótittlingur 
Mófuglapör 
Tegundir 

V a Ookkur 1,2 km 
(gljá) 

Álft 
Heiðagíes 
Hávelia 
Kjóí 
Rjúpa 
Sandlóa 
Heiðlóa 
Sendlingur 
Lóuþræll 
Spói 
Óðíushani 
Þúftiíittlingur 
Maríuerla 
Steíndepill 
Skógarþröslur 
Snjótittlingur 
Mófuglapör 
Tegundir 

N1 N d k D 

3 3 2,64 0,02 5,28 
8 11 7,04 0,0048 9,25 
1 I 0,88 0,01 1,76 

1 1 0,88 0,01 1,76 

5 6 4,4 0,059 6,25 

1 

7 9 6,16 0,053 8,38 
24 30 21,12 - 32,68 
6 7 

N1 N d k D 

1 1 4,17 0,01 8,33 

1 1 4,17 0,01 8,33 
2 8,33 - 16,66 
f 2 

2 1 0 



NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN fSLANDS 2000 

V b flokkiir 6,45 km N1 N 
(rakt. víðíkmd) 

Áift 
Heiðagæs 
HáveJla 
Kjöí 
Rjúpa 
Sandlóa 1 1 
Heíðlóa 6 6 
Sendíingur 1 1 
Lckiþræll 
Spói 
ÓðSnsliarii 
Þdfutittiingur 
Maríuerla 
Steindepili 
Skógarþröstar 
Snjótittlingur 3 4 
Mófuglapör 11 12 
Tegundir 4 4 

VI a ílokkur 8,66 kui N1 N 
(giljumóiencii) 

ÁJft 
Heiðagæs 3 3 
Hávelia 
Kjói 
Rjúpa 1 1 
Sandióa 
Heiðlóa 19 24 
Scndiingur 1 1 
Lóuþræll 4 6 
Spói 
Óöinsbani. 
Þúfutittlingur 14 14 
Maríuerla 
Steindepill 
Skógarþrtístur 
Snjótittlingur 8 11 
Mófuglapör 46 59 
Tegundir 7 7 

Náttúruverndargildi á virkjunarsvæðum norðan jökla 

d k D 

0.6 0,01 1,55 
3.6 0,01 9,3 
0,6 0,01 1,55 

1,8 0.005 3,1 
6,6 15,5 

d k D 

1,73 0,01 3,46 

0,58 0,01 1,16 

10,97 0,0054 15,07 
0,58 0,01 1,15 
2,31 0,0042 2,93 

8,08 0,01 16,17 

4,62 0,0048 6,07 
27,14 - 42,28 

2 1 1 
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VI b llokkur 15,78 km N1 N d k D 
(annað mólendi ) 

Álft. 9 4 0,63 0,0029 0,74 
Heiðagæs 2 ó 0,63 0,001.8 0,68 
Rávella 

i 
Kj oí 
Rjtípa 

t 

Sandlóa 1 1 0,32 0,01 0,63 
Heiðióa 35 43 11,09 0,0057 15,5 
Sendltngur 1 3 0,32 0,0018 0,35 
Lóuþræll 12 19 3,8 0,0039 4,7 
Spói 2 2 0,63 0,01 1,27 
óðinshani 4 4 1,27 0,01 2,53 
Þt'ifulittlingur 4 4 1,27 0,01 2,53 
Maríuerla 
Steindepiil 1 I 0,32 0,01 0,63 
Skógarþröstur 
Snjótitilingur 12 23 3,8 0,003 4,5 
Mófuglapör 72 101 22,81 32,64 
Tegundir 11 12 

VII flokkur 
(mvri) 

8,17 km N1 N d k D 

Álft 1 
Heiðagæs 
Háveila 1 1 0,61 0,01 1,22 
Kjói 
Rjúpa 
Sandlóa 1 
Heiðlóa 15 25 9,18 0,0037 11,25 
Sendlmgur 
Lóuþræll 16 18 9,79 0,0067 14,69 
Spói 2 - - -

Óðínshani. 1 :i 0,61 0,01 1,22 
Þúfutíttlingur 4 4 2,45 0,01 4,9 
Mariuerla 
Steindepiil 
Skógarþröstur 
Siijótitliingur 1 5 0,6.1 0,001 0,65 
Mófugfapör 37 56 22,64 - 32,71 
Tegundir 6 9 

2 1 2 
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VIII ilokfcur 9,52 km Ni. N d k D 
(flói m/ þuiTum riimimj 
Álft 1 2 0,52 0,0029 0,62 
Heiðagæs 
llávella 
Kjðí 
Rjópa 
Sandksa 1 1 0,52 0,01 1,05 
Heiðlóa 10 15 5,25 0,0042 6,62 
Sendlingur 1 1 0,52 0,029 1,05 
Lóuþræil 10 14 5,25 0,0047 6,84 
Spói 1 I 0,52 0,01 1,05 
Óðinshani 2 2 1,05 0,01 2,1 
Þiifutittlingur 5 5 2,63 0,01 5,25 
Man'uerla 
Steindepili 
Skógarþröstur 
Snjótittíingur 1 
Mófuglapör 30 40 15,76 - 24,63 
Tegundir 8 9 

) 

2 1 3 
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9. viðauki. Tegundir og hópar landhryggleysingja sem fundust á Vesturöræfum 1999 að 
viðbættri einni tegund sem hafði fundist þar áður en kom ekki fram í könnuninni (merkt 

INSECTA (skordýr) 
COLLEMBOLA (stökkmor) 

Ógreindar tegundir 
HRMTPTERA (skortftur) 
Lygaeidae 

Nysius groenlandicus (Zetterstedt, 1840) 
Mycrophysidae 

Myrmedohia e.xilis (Fallcii, 1807) 
Saldidae 

Salda títtoralis (Linnaeus, 1758) - ieirtíta 
Cieadelíidae 

Macrostdes iaevis Ribaut, 1927 
Dclphacidae 

Javesella pellucida (Fabrieius, 1794) 
Aphídidae 

Ógreindar legurtdir 
Ortheziidae 

Arctorthezia cataphracta (Oiai'seu, 1772) ~ jarðllís 
Coccoídea 

Ogreiud tegund 
THYSANOPTERA (k'ögurvæugjur) 
Thripidae 

Apterothríps secticornis (Trybom, 1896) 
Taeniothrips atratus (Haliday, 1836) 

NEUROPTERA (uetvængjur)' 
Hemerobiidae 

Kimminsia betuiina (Ström, 1788) ••• birkiglirna 
TRIC'HOPTERA (vorfiugur) 
Limnephilidae 

Limnephiius fenestratus (Zetterstedt, 1840) 
Limnephilus gríseus (Liunaeus, 1758) 
Limnephiluspicturatus MeLaehlun. 1875 

t.BPlDOPTERA (fiðriidi) 
Ypoiiorneatidae (kúlmelíi:) 

Plutella xyíostella (Linmieus, 1758) -kálmölur 
Gelechtidae 

tínorimoschema valesiella (Sfaudinger, 1877) 
Tortrieidue (vefarar) 

Earn osseana (Seopoii, 1763) - grasvefari 
Pyralidae 

Pyiafuxca (ITaworth, 1 8 ! ! ) - vfðimölur 
Geometridae (íetar) 

Entephria caesiata (Denis & Sehiffermtilier, 1775) -klcttaJ'eti 
Rheumaptem hastata (Linnaeus, 1758) - birkifeti 

Noetuidae (ygiur) 
Apamea zeta Treitschke, 1825 - hrossygta 
Diarsia mendica (Fabrieius, 1775) - jarðygla 

COLEOPTERA (bjöllur) 
Carabidae (smiðir) 

Nebria gyllenhaii (Sehöuherr, 1806) - járnsniiður 
Notiophilus biguttatus (Fabrieius, 1779) - glitsmiður 
Bembidkm bipunctatum (Lianaeus, 1761.) - ieksmiður 
Patrobus sepientríonis (Dejean, 1828) ••• gjallasmiður 
Calathus mekmocephalus (Linnaeus, 1758) - kragasmiður 
Amara quenseii. (Sehönbetx, 1.806) - gullsmiður 

Dytiseidae (klukkur) 
Hydroporus nigríla (Fabricius, .1792) - lækjafclukka 
Agabus bipustulatm (Linnaeus, 1767) - brunnkiukka 
Colymhetes doiabratus (Paykuíl, 1798) - fjítllaklukka 

Staphylinidae (uxar) 
Acidota crenata (Fabrieius, 1792) 
Phikmthuspachycephalus Nordrrmn.n, 1937 
Atheta mehmocera (Thomson, 1856) 
Atheta islandica (Kraatz, 1856) 
Atheta atramentaría (Gy lfenhal, 1810) 
Atheta graminicoia (Gravenhoris, 1806) 
Stenus carbonarius Gyllenhal. 1827 

Searabaeidae (ýflar) 
Aphodius lapponum Gyllenhal, 1806 - taðýfill 

Byrrhidae (vörtur) 
Byrrhus fasciatus (Forstcr, 1771) - steinvarta 

Coceineliidae 
Coccmelia undecimpunctata Linnaeus, 1758 - marfuhæna 

Clvysorneiid ae (1 aufbjö I lur) 
Phyllodecia el'. polaris (Sparre Sehneider, 1886) 

Citrcuiionidae (ranabjöllur) 
Otiorhynchus arcticus (O. Fabrieius, 1780) - silakeppur 
Otiorhynchus nodosus (Mílller, 1764) ~ ietikeppur 
Doiytomus taeniatus (Fabrieius, 3781) 

HYMENOPTERA (æðvængjur) 
Temhrediuidae (blaðvespur) 

Prístiphora staudingerí (Ruthe, 1859) 
Amauronematus variator (Ruthe, 1859) 

lehneumonidae 
Scambus atrocoxaiis (Ashmead, 1902) 
Pimpl iieihiops Curtis, 3 828 
Pimpl arctica Zetterstedt, 1838 
Pimpl flavicoxis Thomson, .1877 
Pimpi sodalis Rtithe, 1859 
Aciastus gracilis (Tliomson, 1884) 
tíelis nigritus (Förstec, .1.850) 
Phygadeuon cylindraceus Ruthe, 1859 
Polytribaxpicticornis (Ruthe, 1.859) 
Phygatieuontinae ógr. tegundir 
Mesoleius geniculatus Holmgren, 1855 
Hyperbatus segmentator (Holmgren, 1855) 
Hypamblys albopictus (GravenhorKt, 1829) 
Campoletis varians (Tliomsoni, 1887) 
Campoletis vexans (Rolmgren, 1860) 
Diadegma boreale Horstmann, 1980 
tíarycnemis bellator (Mul ler, 1776) 
Mesochorus punctipleuris Thomson, 1886 
Ágryponflaveolatum (Gravenhorst, 1807) 
Plectiscidea œlktris (Gravenhorst, 1829) 
Plectiscidea hyperborea (Holntgren, 1869) 
Orthocentrusfulvipes Gravenhorst, 1829 
Stenomacrus cf. affinator Aubert, 1981 
Syrphoctonus signatus (Gravenhorst. 1829) 
Sítsmlm Nígríthomk Dtuch, 

Braeonidae 
Alysiti atra Haliday, 1838 
Aspilola sp. 

Chorebus ef. aphantus (Marshall, 1895) 
Chorebus spp. 
Dacnusafaeroeensis (Roman, 19 i 7) 
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Dacnusa sp. 
Apantelesfulvipcs (Halklay, 1834) 
MicropUtis coacta (Lundbecfc, 1897) 
Microgasterinae ógr. 
Meteorus mbens (Nees, 1811) 
Microclomts iniricatus (Kuthe, 1859) 

Apbidiidae 
Ephedms sp. 
Áphidius spp. 
Monoctonus caricis (Haliday, 1833) 

Cynipidau 
Alloxysta brachyptera (Hartig, 1840) 
Ailoxysta sp. 

Ptónjmalidae 
Nodispiata difflnis (Walker, 1874) 
Seladerma sp. 
Ógreindar tegundir 

Encyrtidae 
Ógre'md tegund 

Diaphriidae 
Polypeza ciiiata (Thomson, 1858) 

Megaspilidae 
Dendrocerus bioveatus (Kiefí'er, .1907) 

DIPTERA (tvívængjur) 
Tipulidae (hrossatlugur) 

Prionocera turcico (Fabricius, 1794) 
Tipula rujina Meigen, 1818* 

Límoniídae 
Linmophiia meigeni Venall. 1887 
Eriaptera trivialis Meigen, 181.8 
Ormosia J'ascipennis (Zetterstedt, 1838) 
Ormosia hederae (Curtis, 1835) 

Mycetuphilidae (sveppamý) 
Mycomya brutmea (Dziedzicki, 1885) 
Exechia frigida (Boheman, 1865) 
Exechia fusca (Meigen, 1804) 
Exechia nigra Edwards, 1925 
Exechia nitidicollis Lundströra, 1913 
Exechia sp. 
Allodi embla Hackman, 1.971. 
Brevicornu boreale (Lundstrom, 1914) 
lirevicornu grisewolie (Staeger, 1840) 
Brevicornu proximum ('Staeger, 1840) 
lirevicomu sericoma (Meigen, 1830) 
Cordyla brevkornis (Slaeger, 1840) 
Phronia sp. 

Keroplatidac 
Macrocera parva Lund.s íröm, 19 i 4 

Sciaridae (svarðmý) 
Bradysia rufescens (Zettersledt, 1854) 
Scaptosciara vivida (Winneriz, 1867) 

Cceidomyiidae (hndðmý) 
Ógreindar iegundir 

Simulíidae (bitmý) 
Simulium aureum (Fríes, 1824) 
Simulium vernum Macquart, 1826 
Simuiium vittcitum Zetterstedt, 1838 ~ mývargur 

Ceratopogonídae (lúsmý) 
Ógreind tegund 

Cliironomidae (rykmý) 

Botanophila tuxeni (Ringdahl, 1953) 
Lasiomma picipes (Meígen, 1826) 
Egte minuta (Meigen, .1826) 
Egkpilitibia (Ringdalil, 1918) 
Zíiplme ímmneiftVM (Zetterstedt, 1838) 
Zaphne frontata (Zetterstedt, 1938) 
Zapfme subarctica (Ringdahi, 1918) 
úeiia angustifrons (Meigen, 1826) 
Delia ecMnata (Séguy, 1923) 
De.Uafabric.ii (Holmgren, 1873) 
Deliapiatura (Meigen, 1826) 

Muscidae (husflugur) 
Thriœps cimctans (Meigen, 1826) 
Musca domestica Lkmaeus, 17.58 - húsfluga 
Phaonia errans (Meigen, 1826) 
Heiina atmosa (Zetterstedl, 1838) 
Myospila meditahunda (Fabricius, 1781) 
Spiiogona alpica (&tterstedl, 1845) 
Spiiogona baitica (Ringdahl, 1918) 
Spihgona contractifrons (Zetferstedl, 1838) 
Spilogona ckpressiuscukt (Zetterstedt, 1838) 
Spilogona megastoma (Bohetnann, 1866) 
Spiiogona miccms (Ringdalil, 1918) 
Spilogona opaca (Schtiabí. 1915) 
Limnophora pandellei Séguy, 1923 
Limnophora ripciria (Fallén, 1824) 
Coemsia pwnila (Fallén, 1825) 

Fanniidae 

Fannia ccmicularís (Linnaeus, 1761) 
Calliphoridae (tlskltlugur) 

Ctdliphora vicina Raubineau-Ðesvoidy, 1830 
Cynomya moriuorum (l .innaeus, 176.1) 
Phormia terraenovae Raubineau-Desvoxdy, 1830 

ARAC.H.NI.DA (áttfætlur) 
ARANEAB (kÖ.ngulíer) 
Lycosidae (hnoðaköngulær) 

Pardosa paluslris (iinnaeus, 1758) - hrioðaköngi 
Arc.tosa alpigena (Doleschall. 1852) - heidaköngt 

Linyphiidae (voðköngulær) 
Walckenaeria claviconm (Eroerton, 1882) - Jdnul 
Conatium rubens (Blacksvall, 1833) - roöaló 
Mecynargus boreaUs (íaokson, .1930) - melaló 
Mecynargus morulus (O.P.-Camhrtdge, 1873) - n 
Collinsia hoimgreni (Thorell, 1871) - kembuló 
Erigone arctica (Whíte, 1852) - blökkuló 
Erigone tirolensis L. Koch, 1872 - heiðalt') 
Erigone psychrophiia Thorell, 1871 - mýraló 
Isiandiana primxps Bramdegaard, 1932 - Ijósaló 
Hikiira frigida (Thorell, 1872) - freraló 
Agyneta decora (P.O.-Camblidge, 1870} - buraló 
Agvneta nigripes (Simon. 1884) - urðaló 

OPILIONES (langl'ætlur) 
Phalangiidae (langleggir) 

Mhopus morio (Fabricius, 1779) - langleggur 
ACARl (míllaí) 

Ógreíndar tegundir 
TARDIGRADA (bessadýr) 

Ógreind tegund 
ANNELIDA (liðormar) 

Enelrytraeidae ógr. tegund 
GASTROPODA (sniglar) 

Lymnaea peregra Roszowski, 1914 - vafnabobbi 
Vitrina pellucida (MUller, 1774) - hvannabobbí 
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Heleomyta borealis (Boheman, 1866) 
Heleamyza serrata (Linnaeus, 1758) 

Splioerocerídae (saurflugur) 
Copromyza equina Inillén, 1 S'20 
Copromyza similis (Collin, 1930) 
Borborillus fumipemiis (Stenhammar, J 855) 
Cnmwmyia nigra (SMeigejn, 1.830) 
Mmilimosinafungicoia (Huliday, 1836) 
Miniiimosina vitrípennis (Zetlersíedl, 1847) 
Spelohia mfilabris (Stenhammar, 1855) 

Drosophilidae (gerfiugur) 
Scaptomyza graminum (Falídn, 1823) 
Scaptomyza pallitia (Zettersledl, 1847) 

Ephycíridae 
HydrelKa griseoki (Falíén, 1823) 
Philygria vhtipennis (Zeticrstcdl, 1838) 
Parydra pusilhi (Meigen, 1830) 
LamproscateHa sibilans (Haliday, 1833) 
Scatella stagnaiis (Fallén, 1823) 
Scatella tenuicosta Collin, 1930 
Scatelia tenuicosta fonna thermarum Collm, 3930 

Chloropidae 

Oscinelia hortensis Collin, 1946 
Seathophagidae (mykjuflugur) 

Chaetosa punctipes (Meigen, 1826) 
Scathophagafurcatu (Say, 1823) 
Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) - mykjulluga 

Anthomyiidae (kálflugur) 
Pegoplata inftrma (Meígen, 1826) 
Pegomya bicolor (Wiedetnann, 1817) 
Botanophiia betarum (Lintner, 1883) 
Botanophita fugax (Meigen, 1826) 
Boumophila profuga (Stein, .1.9.16) 
Botanophiia silvatim (Robineau-Desvoidy, 1830) 
fíotanophihi tuxeni (Ringdahl, .1953) 
iMsiomma picipes (Meigen, .1826) 
Egle minuta (Meigen, 1826) 
Egle pUitibia (Ríngdahl, 191.8) 
Zaphne brtmneifrons (Zetterstedt, 1838) 
Zaphnefrontata (Zetterstedt, 1938) 
Zaphne subarctka (Ringduhl, 1918) 
Delia angustifrons (Meigen, 1826) 
Delia echinata (Séguy, 1923) 
Deliafabricii (Holmgren, 1873) 
Delia platura (Meigen, 1826) 

Museidae (húsfiugur) 
Thrkops cunctans (Meigen, 1826) 
Musca domestica Lmttaeus, 1758 - húsfluga 
Phaonia errans (Meigen, 1826) 
Helina antwsa (Zetterstedt, 1838) 
Myospita meditabunda (Fabricíus, 1781) 
Spilogona alpica (Zetíersledt, 1845) 
Spilogona baltica (Ringdahl, 1918) 
Spilogona contractifrom (Zettersledt, 1.838) 
Spilogona depressiuscula (ZeUersiedt, 1838) 
Spilogona megastoma (Bohemann, 1866) 
Spilogona micans (Ringdahl, 1918) 
Spilogona opaca (Sehnabl, 1915) 
Limnophora pandellei Séguy, 1923 
Limnophora riparia (Fallén, 1824) 

Coenosla pumita (Fallé.n, 1825) 
Fan.nii.dae 

Fannia canicnlaris (Linnaeus, 1761) 
Caliiphoridae (fiskiflugur) 

CaHiphora vkina Raubineau-Desvoidy, 1830 
Cynomya mortuorutn (Línnaeus, 1761) 
Phormia terratmovae Raubineau-Desvoidy, 1830 

AKACHNIDA (átlfa'tkir) 
ARANEAE (köngulær) 
Lyeosidae (hnoðaköngulær) 

Pardosa paiustris (Linnaeus, 1758) - imoðakiing 
Arctosa alpigena (Dolesehali, 1852) - heiðaköng 

Linyphiidae (voðköngul ær) 
Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882) - finu 
Oonatium ritbeiis (Bluckwíill, 1833) - roðaló 
Mecynargus borealis (Jaekson, 1930) - melaló 
Mecynargits morulus (O.P.-Cambridge. 1873) - 1 
Collinsia holmgreni (Thorcil, 1871) - keinbuló 
Erigon arctka (White, 1852) -blökkuló 
Erigon tirolensis L. Koeh, 1872 - heiðaló 
Erígon psychrophila Thorell, 1871 -mýraló 
Islandiana princeps Bra'ildegaard, 1932 - ljósaló 
Hilaira frigida (Thorell, 1872) - freralö 
Agyneta decora (P.O.-Cambridge, 1870) -buralc 
Agyneta nigripes (Simon, ,1884) ~ urðaló 

OPILIONES (langfætlur) 
Phalangiidae (langleggir) 

Mitopus morio (Fabricitis, 1779) -langleggur 
ACARl (mítlar) 

Ógreindai' tegundír 
TARDIÖRADA (bessadýr) 

Ógreind tegund 
ANNELIDA (iiðonttar) 

Hnchytraeidae ógr. tegund 
GASTROPODA (sniglar) 

Lymnaea peregra Roszowski, 1914 - vatnabobbi 
Vhrinapellucida (Mtiller, 1.774) - hvaonabobbi 
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10. viðauki. Óvæntar tegundir smádýra. 

Plecoptera (steinflugur) 
Capnia vidua. Fundin austan og vestan Snæfells; útbreidd á láglendi. 

Hemiptera (skortitur) 
Nysius groenlandicus. Heíúr ekki fúndist áður í hálendinu; útbreidd á láglendi. 
Myrmedobia exilis. Hefúr ekki fundist áður i hálendinu; hefúr fúndist um sunnan- og 

austanvert landið. 
Macrosteles laevis. Fundin í Hvannalindum; algeng á láglendi. 
Javesella pellucida. Hefúr eldd fúndist áður í hálendinu; útbreidd á Suðurlandi og i 
Suður-Þingeyj arsýslu. 
Coccoidea ógr. Þessi ógreinda skjaldlúsartegund vakti athygli þar sem eitt eintakið 
reyndist vera karldýr, en þau hafa ekki áður fúndist hér á landi. 

Neuroptera (netvængjur) 
Kimminsia betulina. Fundin i Þjórsárverum; útbreidd á láglendi. 

Lepidoptera (fiðrildi) 
Plutella xylostella. Flækingur erlendis frá. 
Gnorimoschema valesiella. Fundin í Fagradal; fágæt á láglendi. 

Coleoptera (bjöllur) 
Notiophilus biguttatus. Fundin við jarðhita í Þjórsárverum; algeng á láglendi. 
Bembidion bipunctatum. Fundin á Hveravöllum; nokkuð algeng á láglendi. 
Calathus melanocephalus. Slæðist upp á hálendið frá nærliggjandi láglendi; mjög 

algeng á láglendi. 
Phylonthus pachycephalus. Hefur ekki fúndist áður í hálendinu; víða á láglendi 

einlcum í tengslum við gripahús. 
Acidota crenata. Fundin í Þjórsárverum; strjál tegund á láglendi um land allt. 
Stenus carbonarius. Fágæt á hálendinu, áður ófúndin norðan Vatnajölculs; útbreidd á 
láglendi. 
Dorytomus taeniatus. Hefúr ekki fundist áður i hálendinu; útbreidd á láglendi. 

Hymenoptera (æðvængjur) 
Pimpla aethiops. Fundin aðeins einu sinni áður á landinu, í Miðfirði 1987. 
Pimpla arctica. Hefúr ekki fúndist áður í hálendinu; strjál í öðrum landshutum. 
Pimpla flavicoxis. Hefúr ekki fundist áður í hálendinu; nokkuð algeng á láglendi. 
Gelis nigritus. Hefúr ekki fundist áður i hálendinu; útbreiðsla að öðru leyti óljós. 
Polytribaxpicticornis. Hefur ekki fúndist áður í hálendinu; útbreidd á láglendi. 
Hyperbatus segmentator. Hefur ekki fúndist áður í hálendinu; áður fúndin á fáeinum 
stöðum á sunnan- og vestanverðu landinu. 
Campoletis varians. Hefúr ekki fúndist áður í hálendinu; dreifð útbreiðsla á láglendi. 
Campoletis vexans. Hefur ekki fúndist áður í hálendinu; fundin á fáeinum stöðum á 
Suðurlandi og í Eyjafirði. 
Mesochorus punctipleuris. Hefur ekki fundist áður i hálendinu; dreifð útbreiðsla á 
láglendi. 
Agrypon flaveolatum. Hefúr ekki fúndist áður í hálendinu; nokkuð tíð á sunnan- og 
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austanverðu landinu. 
Orthocentrus fulvipes. Fundin i Arnarfelli hinu mikla; dreifð útbreiðsla á láglendi. 
Syrphoctonus signatus. Hefur ekki fundist áður í hálendinu; á láglendi um land allt. 
Sussaba nigrithorax. Hefur ekki fundist áður i hálendinu; útbreiðsla á láglendi óljós. 
Chorebus cf aphantus. Meint tegund áður ófundin á hálendinu; fáeinir fúndarstaðir 
á Suðurlandi. 
Dacnusafaeroeensis. Hefur ekki fundist áður í hálendinu; fáeinir fundarstaðir á 

Suður-, Norður- og Austurlandi. 
Microplitis coacta. E.t.v. fundin í Esjufjöllum i Vatnajöldi; fágæt á sunnan- og 
suðaustan-verðu landinu. 
Microctonus intricatus. Hefur ekki fúndist áður í hálendinu; á láglendi á sunnan- og 
vestanverðu landinu. 
Monoctonus caricis. Hefúr ekki fundist áður í hálendinu; dreifð á láglendi í flestum 
landshlutum. 
Alloxysta brachyptera. Hefur ekki fundist áður í hálendinu; strjál á láglendi um land 

allt. 

Encyrtidae, ógreind tegund. Þrjár afar fágætar tegundir þessarar ættar hafa fundist á 
landinu, engin þeirra áður á hálendinu. 

Diptera (tvívængjur) 
Prionocera turcica. Fundin í Þjórsárverum og Fagradal; algeng á láglendi. 
Brevicornu boreale. Fundin á tveim stöðum á landinu, í Þjórsárverum og á 
Eyjabökkum. 
Brevicornu griseicolle. Fundin í Þjórsárverum; fágæt á sunnan- og suðaustanverðu 
landinu. 
Brevicornu proximum. Fundin í Þjórsárverum og á Eyjabökkum; einnig undir 
Eyjafjöllum og í Vestmannaeyjum. 
Cordyla brevicornis. Fundin í Þjórsárverum og á Eyjabökkum; auk þess fundin í 

Öræfúm. 
Syntormon pallipes. Fundin við jarðhita í Landmannalaugum; á láglendi um land 
allt. 
Liriomyza richteri. Fundin austan Snæfells; algeng á lágendi. 
Trachyopella bovilla. Áður ófúndin á hálendinu; á láglendi um land allt. 
Minilimosina vitripennis. Áður ófúndin á hálendinu; algeng á láglendi. 
Spelobia rufilabris. Fundin í Þjórsárverum og Laugarvalladal; algeng á láglendi. 
Chamaemyia geniculata. Fundin austan Snæfells; útbreidd á láglendi. 
Scaptomyza pallida. Áður ófúndin á hálendinu norðan jökla; útbreidd á láglendi. 
Oscinella hortensis. Fundin í Þjórsárverum og Laugarvalladal; algeng á láglendi. 
Botanophila sylvatica. Áður ófúndin á hálendinu; dreifðir fúndarstaðir á láglendi. 
Delia angustifrons. Fundin við Hölkná norðan Snæfells, einnig í Veiðivötnum og við 
Jökulheima; útbreidd á Suðurlandi, sjaldgæf á Norðurlandi. 

Araneae (köngulær) 
Agyneta decora. Fundin i Þjórsárverum; á láglendi um land allt. 
Mecynargus borealis. Aðeins fúndin i Orravatnsrústum og nágrenni norðan 
Hofsjökuls. 
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11. viðauld. Endurskoöaður gróðurkortalykiil. Náttúrufræðistofnun Islands, 1997 

ÞURRLENDI 
Mosagróöur 
A.'l Mosi (Racomilrium) Aó Mosi með þursaskeggi 
A2 Mosi með stinnastftr A7 Mosi með þursaskeggi og smárunnum 
A3 Mosi með stinnastör og smárunnu A8 Mosi með grösum og smárumiu 
A4 Mosi með smárunnum A9 Héluinosi (snjómosí) 
A5 Mosi nieð grösu 
Lyngmói 
B1 Krækilyng - íjalfdrapi - hláberjalyng B6 Hóltasóiey - krækilyng - víðir 
B2 Rrækiiyng - blábeijaíyng - sauðamergur B7 Bláberjaiyng - krækilyng - víðir 
B3 Krækilyng - víðir 0 8 Sortuivng - krækiiyng - fjalídrapi 
B4 Beiti.lyng - krækíiyng - bMberjalyng B9 Aðaiblábeijaiyng 
B5 Beitilyng - sortuíyng - krækílyng 
Fjitildrapamói 
C1 Fjaildrapi - biáberjaiyng - krækilyng C3 Fjalidrapi - víðir 
C2 Fjalidrapi - þursaskegg - grös C8 Fjalídrapi - beitiiyng - krækilyng 
BM« 
C5 Ilmbjörk C7 Hmbjörk •• gulvfðir 
Víðiiiiói og kjarr 
D1 Grávíök - knukiiyng D5 Gulvíðir - grös 
D2 Grávfðir - fjalidrapi Dó Grasvfðir 
D3 Loðv.fðir - grávfðir 
Þtirsaskeggsmói 
E1 Þursaskegg E4 Þursaskegg - hoitasóley 
E2 F'ursaskegg - smárunnar 
Sefmói 
F.l Móasef F2 Móasef - smárunnar 
Starmói 
G1 Stinnastör G3 Móastör - fcrækilyng - gi-ávíðir 
G2 Stinnastör - smárunnar G4 Rjúpustör 
Graslendi 
H1 Grös H5 Sjávarfitiungur 
H2 Grös með störam Hó Finmragur (Nardus stricta) 
H3 Grös með smáninniim H7 Grös með elftingu 
H4 Melgras 
Fléttumói 
JJ Fléttur og smárunnar J2 Grábreyskingur 
Blómtendi 
L1 Hávaxnar blómjurtir L3 Alaskalilpína 
L2 I.ágvaxnar biómjurtir 
Riektað laiul 
R1 Garðlönd, korn- og grænfóðurakrar R4 Tön sem ekki er hægt að taka til heynytja atiur án þess 

að endurvinnaþau og votletidi sein er aðbreytast ( 
graslandi vegna framræsiu á fyrirhuguðum 
nektunarsvæðum. 

R2 'Tiín f góðrí rækt, noiuð ti 1 síægna og/eða beiíar 
R3 Önnur tún. i.atid sem hefur verið biotið og nekíað en R5 Ræktað graslendi. Uppgræðslusvæði þar se 

er ekki nytjað lengur tií heyöflunar þegar landgreining gróðurtítið iand eða náittiruleg gróðnrlendi hafa breyst 
fer fnun nema e.tv, til beitar. Þessi tiín eru þó í því í grasiendi vegna ábtirðargjafar með eða án sáningar. 
ástandi að hægt er að nýta þau til heyöflunar aftur með 
því að bera á þau að nýju. 

Skógrækt 
R6 1. Barrtré 2. Laufíré: Til þess að báðir fiokkarnír séu 

meiktir í sama reit þarf þekja þess t'laíarniiiuii að vera 
meira cn 10%. Sá tlokkur sem meira er af er skrðður 
fyrst 
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VOT.LEN0I 
Hálfdeigja 
T2 Hrossanál - starir- grös T6 Broddastör - víðir - starir 
T3 Hálmgresi T7 Sef 
T4 Gulvíðtr - starir - grös T9 Hrossanál - vingull 
T5 Grös - starir TJ.0 Hrossanál - grávíðir/loðvíðír 
Mýrí 
U1 Mýrastör/stínnastör - hengistör U13 Mýrastör/stinnastör - fflýielfting 
U2 Mýrastör/stinnastör - víðir U14 Bjúgstör 
U3 Mýrastör/stinnastör - tjalldrapi U15 Skriðstör 
U4 Mýrastör/stinnustör-klófffa u:t8 Klófífa - finmingur 
U5 Mýrastör/stinnastör U19 Mýrastör/stinnastör - tjarnastör 
U8 Mýrastör/stinnastör - gnlstör U20 Hraííiaíífa - hálmgresí 
UIO Mýrelfting U21 Dýjahtiappur - lindaskart 
U l l Gulvfðir - starir U22 Barnam.osar 
1,112 Mýrafinnungur ~ mýrastör/stinna.stör 
Flói 
VI Gulstör V6 Hrafnastör- mýrastör - klóítíá 
V2 Tjarnastör V7 Gulstör- blátoppastör -hálnigresi 
V3 Klóffla V8 Klóffta - bláberíaiyng - fjalldrapi 
V4 Hengislör V9 Ffóastör - klófífa 
V5 Vetrarkvíðastör 
Vatnagróður 
Y1 Fergin Y5 Lónasólev 
Y2 Vatnsnál - vætuskúfur Y6 Nykrur - marar 
Y3 Vaínsiiðagras ~ brúsar Y7 Fiöóapuntur 
Y4 Lófótur Y8 Hiuiðsef 

Gróðurþekja: 
90% -100% gröðurþckja; algróið land 
10% - 0% gróðurþekja: Jftið eða ógróið land 

x Gróðurþekja að meðaitali 75% (meira en 67% gróið land. 90% - 67% gróið 3and) 
/. Círööuiþekja að nieöaitaSi 50% (67% - 34% gróið lantl) 
þ Gróðtirþekja að meðaltali 25% (minna en 67% gróið land, 34% -10% gróið land) 

Aunað: 
a Grjót á yíirhorði gerir land illræktanlegt, sniágrýti 
b Gijót á yfirborði gerir land óræktartlegt, stórgrýti. klappir 
r Land setn er raskað/umby It av völdum mantia 

le Biautar áreyraí' gt Stórgrýtt iancí 
ey ímrrar áreyrar vi Vikur 
hr Hraun Freðmýrarúst 
mo Mold Sand-, malttr-, grótnáma 
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