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Inngan
ngur
Áhrif þvverunar Borrgarfjarðar með Borgarrfjarðarbrú sem vígð vaar 1981 er vviðfangsefn
ni
rannsókknar sem geerð var til BSc-prófgráððu frá Landb
búnaðarháskóla Íslandss á Hvanney
yri.
Rannsóóknin sem fóór fram sum
marið 2010 vvar endurtek
kning á sam
mbærilegri raannsókn sem
m gerð
var áriðð 1973, þá sem liður í undirbúning
u
gi að lagning
gu nýs vegaar.
Markmið rannsóknnarinnar varr tvíþætt; annnars vegar að bera sam
man breytinggar í lífríki
fjörunnar og hins vegar
v
að mæ
æla breytinggar í kornasttærðardreifiingu.
Borgarffirðinum vaar skipt upp í fjögur svæ
æði og sýni tekin af 30 stöðvum, tvvö sýni á hv
verri
stöð, allls 60 sýni. Svæði
S
I er efsta
e
svæði m
malarfjörun
nnar milli Sttraumeyrar og Seleyrarr,neðan
við brú,,svæði II er svæði fjöru
unnar neðann við brú no
orðan- og su
unnanmeginn. Svæði III nær frá
Borgarffjarðarbrú innn að Kistuhöfða að suunnanverðu og frá Bónd
dhólsvík ogg niður að brrú að
s og svæðið
norðanvverðu og svvæði IV er Andakílsárós
A
ð fyrir innan
n Kistuhöfðaa.
Fjörusýýnin voru skkoluð gegnu
um sigti meðð möskvastæ
ærð 1 mm og
o dýrin tíndd úr og greiind til
tegundaa eða safnhóópa. Fjöldi og
o þyngd líffvera á m2 var
v reiknað í öllum tilfe
fellum og bo
orið
saman vvið fyrri rannnsókn. Þá voru
v
tekin kkornastærðaarsýni á hverri stöð og
kornastærðardreifinng borin sam
man við fyrrri rannsókn
n í samræmii við Folk annd Ward að
ðferð.
Lífríki
Í rannsókninni 2010 komu lífverur í sýni á 200 stöðvum; meðalfjöldi
m
dýra
d á m2 varr 392 +/- 77 og
o
2
meðalþyyngd lífvera á m var 14,2
25 +/- 3,23 gg. Nafngreind
dar voru átta tegundir. Meeðalfjöldi teg
gunda á
stöð var 1,1 og flestaar tegundir seem fundust á einni stöð voru
v
fjórar. Burstaormar
B
ffundust í meestum
mæli ogg er tegundin leiruskeri (N
Nereis diverssicolor) einkeennistegund fjörunnar. H
Hlutfall hans af
heildarfjjölda dýra vaar 91%, hlutffall hans af fj
fjölda burstao
orma 99%.
Í fyrri raannsókn funddust lífverur í sýnum á 255 stöðvum, meðalfjöldi
m
dýra
d á m2 varr 246 +/- 52,
2
meðalþyyngd lífvera á m 32,7 +/-- 25,9g. Nafnngreindar vo
oru tólf tegun
ndir. Meðalfj öldi tegundaa á stöð
var 2,2 oog þá fundusst mest níu teegundir á stöðð. Fjöldi leirruskera (Nereeis diversicollor) var 72%
% af
heildarfjjölda dýra ogg 84% allra burstaorma
b
s em fundust...
Dýralíf í Borgarfjarððarfjörum ber merki dýraalífs í árós. In
nnst á svæðin
nu er dýralíf mjög fábrotiið og
tegunduum fjölgar þegar utar dreg
gur í fjörðinnn. Einkennisttegund er burrstaormurinnn Nereis diveersicolor
og flokkka má svæði II og III sem
m skeraleirur, sem eru algengar í árósu
um þar sem m
mikils ferskv
vatns
gætir.
Gögn fráá Veiðimálasstofnun sýnaa mikinn munn á seltu neðaan við Borgaarfjarðarbrú þþar sem nánaast fullri
sjávarseltu er náð á háflóði
h
og hiins vegar viðð Ferjukot við
ð Hvítá þar sem
s seltu gættir varla.
Tegundaasamsetning hefur breystt frá fyrri rannnsókn. Færri hafrænar teegundir finnaast og
einkenniistegundin N.diversicolor
N
r er orðin næ
ær algerlega ríkjandi
r
á þeim svæðum þþar sem líf finnst.
fi
Marflærr hafa alveg horfið
h
af innssta svæði fjaarðarins og þæ
ær finnast í minna
m
mæli á öðrum svæ
æðum
fjörunnaar. Nú finnast fleiri landræ
ænar tegundiir sem bendir til að ferskv
vatnsáhrif sééu enn meiri í
firðinum
m en áður. Þeetta eru tegun
ndir sem lifa í ferskvatni en ná stundu
um ofan í sjóó þar sem seltta er lág
t.d. í áróósum eða lónnum.
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Þegar heeildartölur fyyrir allar stöð
ðvar eru skoððaðar kemur í ljós að með
ðalfjöldi dýraa á m2 er rúm
mlega
60% meeiri árið 20100 en árið 1973. Lífvana sttöðvar eru nú
ú 10 en voru 5 áður. Heilldarlífþyngd í fjörum
Borgarfjjarðar er rúm
mlega helmingi minni en í fyrri rannsó
ókn, og mun jafnari dreiffing var þá á fjölda
og þynggd lífvera millli stöðva og milli svæða II og III. Skeerðing búsvæ
æða hefur þan
annig valdið því
þ að
skeraleirrurnar eru víðáttuminni og
o lífþyngd líífvera í þeim
m er mun min
nni.
Nokkrarr stöðvar skera sig úr með
ð mikinn þétttleika N.diveersicolor á eiinstökum stööðvum, allt sttöðvar
norðan m
megin fjarðar á svæði II, þ.e. neðan vvið brú. Í fyrrri rannsókn var
v mesti þétttleiki á stöð á svæði
III, þ.e. iinnan við núúverandi brú.
Mjög maarktækur muunur (P<0,00
01) mælist núú á svæðum II
I og III sem ekki var tilfe
fellið í fyrri
rannsóknn, bæði á fjöölda og þyngd
d sem bendirr til að brúin hafi breytt miklu
m
varðanndi búsvæði í
firðinum
m.

Sørenseen fjölbreytnnistuðull er formúla sem
m nota má til
t að bera saman
s
breyttingar í
tegundaasamsetninggu milli visttkerfa, svokkallaða β-fjö
ölbreytni (beeta-fjölbreyytni).
(β=2C/S
S1+S2).Um er að ræða einfaldan saamanburð þar
þ sem gild
dið 1 gefur ttil kynna að
ð
nákvæm
mlega sömuu tegundir séé að finna í báðum sam
mfélögum, en
n gildið 0 sýýnir að engaar sömu
tegundiir finnast í báðum
b
samffélögum. Úttreikningar skv. Sørenssen fjölbreyt
ytnistuðli á
tegundaasamsetninggu á öllum svæðum
s
í fj örum Borgaarfjarðar gefa gildi 0,555 sem sýnirr glöggt
að tegunndasamsetnning hefur breyst
b
veruleega frá árinu
u 1973.
Kornasstærð
Meðalkkornastærð var
v mjög maarktækt gróófari árið 2010 en 1973, meiri sanddur er í fjöru
um ofan
við brú en áður og sandur bersst ekki lenguur jafn lang
gt niður fyrirr brú. Fjöruur sem hafa
meðalkornastærð sem
s flokkast sem silt-eðða leirfjörurr er ekki len
ngur að finnna á svæðinu
u.
Í fyrri rannsókn vaar hlutfall leirs í fjörusýýnum 65% á móti 35% af sandi enn árið 2010 hafði
h
3,5 % eru saandur og 36% er leir.
hlutfalliið nánast snnúist við, 63
Ályktan
nir
Þrenginng vegna brúúarinnar hin
ndrar sjávarrföll upp fjö
örðinn og ferrskvatnáhriffa gætir meeir nú en
áður. Fjjörðurinn err því minna ísaltur en ááður sem en
ndurspeglastt í tegundasaamsetningu
u
fjörulífvvera. Brúin hægir á útrennsli Hvítáár sem veld
dur uppsöfnu
un efna ofann við brú og
g
framrennnsli sands út
ú fjörðinn er
e minna enn áður sem veldur
v
breyttingum í koornastærð.
Til að m
meta frekarii áhrif af þverun Borgarrfjarðar með
ð Borgarfjaarðarbrú á viistkerfi værri þarft
að gera úttektir á flleiri þáttum
m lífríkis einss og þörung
gagróðri, fug
glalífi og gööngum laxffiska
upp fjörrðinn. Þá væ
æri fróðlegt að taka bottnsýni til að
ð skoða lífrík
ki á botni fjjarðarins.
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