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Umsögn um þingsályktun um náttúruvemdaráætlun, Þskj. 239 -  192. Mál.

Vegna tillögu til þingsályktunar um náttúruvemdaráætlun 2009-2013, sem líffræðistofnun 
Háskóla íslands fékk til umsagnar, vil ég vekja athygli á tveimur tegundum 
grunnvatnsmarflóa sem nýlega fundust á íslandi; Crangonyx islandicus og Crymostygious 
thingvallensis. Báðar tegundimar ásamt helstu búsvæðum þeirra ættu að vera friðaðar. 
Grunnvatnsmarflæmar eru einstakar í lífríki íslands þar sem þær eru báðar einlendar (finnast 
hvergi nema á íslandi). Greining á útlitseiginleikum og erfðaefni þeirra sýnir að tegundimar 
eru vel aðskildar frá skyldum tegundum og C. thingvallensis myndar nýja ætt marflóa, 
Crymostygidae. C. thingvallensis hefur fundist í lindum í Þingvallavatni og í 
Herðubreiðarlindum, C. islandicus finnst víða í grunnvatnslindum á eldvirknisvæði íslands. 
Greining á erfðaefni C. islandicus, sem nú er unnið að á Líffræðistofnun, sýnir ennfremur að 
um vel aðskilda hópa er að ræða innan íslands sem skiptast upp í a.m.k. fimm aðskildar 
þróunarfræðilegar einingar (Evolutionary significant units) eða jafnvel undirtegundir, sem 
hafa aðgreinst hér á landi í milljónir ára og frá því fyrir ísöld. Þetta eru því elstu dýr íslands. í 
stuttu máli aðgreindist stofn á Melrakkasléttu, sem fundist hefur í lindum sem renna úr 
Kerlingarhrauni í Ormarsá og við Klapparós og Prestbakka frá öðrum fundarstöðum á Islandi 
fyrir um 5 milljónum ára. Sýni frá öðrum fundarstöðum innan íslands (sjá Bjami K 
Kristjánsson og Jörundur Svavarsson 2007) ásamt nokkrum nýjum fundarstöðum sýna 
aðgreiningu í fjóra undirhópa (1-4). Þessir undirhópar hafa fundist m.a. í lindum við 
eftirfarandi staði: 1) Þingvallavatn, Hraun í Ölfusi, Húsafell, 2) Miðhúsaskógur, 
Galtalækur,Svartárbotnar á Kili, 3) Laki,Skaftárhraun (Kirkjubæjarklaustur, Grenlækur), 4) 
Herðubreiðarlindir, Svartárvatn, Mývatn,Sandur í Aðaldal.

Sjá nánar: Bjami K Kristjánsson og Jörundur Svavarsson 2007. Subglacial refugia in Iceland 
enabled groundwater amphipods to survive glaciations. American Naturalist 170(2): 292-296.
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