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Ágrip 

 

Í ritgerð þessari er ætlunin að skoða íslensk íðorð í jarðfræði. Verkefnið hefur falist í því 

að skrá rúmlega 300 íðorð í jarðfræði í Orðabanka Íslenskrar málstöðvar og greina þau 

frá sjónarhorni íðorðafræðinnar.  

Byrjað verður á að kynna Orðabanka Íslenskrar málstöðvar og íslenska málstefnu. 

Skoðuð verða nokkur grundvallaratriði í íðorðafræði og lýst verður skráningarfærslum 

sem hafa verið notaðar við þetta verkefni og má finna í viðauka. Hverju íðorði fylgja 

meðal annars skilgreiningar, viðbótarupplýsingar og þýðingar á ensku og spænsku. 

Allar upplýsingar í sambandi við hvert íðorð lúta almennum leiðbeiningum í 

íðorðastarfi.  

Íðorðunum verður skipt í mismunandi flokka eftir undirsviði. Grein verður gerð fyrir 

venslum milli íðorða í hverjum flokki og skoðað verður sambandið á milli þessara 

vensla og skilgreininga á íðorðum. Einnig verður hugað að samanburðinum á 

hugtakakerfum í mismunandi tungumálum.   

Því næst verður orðmyndun í jarðfræði greind. Algengustu orðmyndunararðferðar í 

jarðfræði verða skoðaðar bæði í íðorðum sem voru þegar í Orðabankanum og í þeim 

orðum sem hafa verið skráð við þetta verkefni. Athugað verður hvort orðmyndun þeirra 

er í samræmi við íslensku hefðina og íslenska málstefnu. Tökuorð verða skoðuð 

sérstaklega. 

Að lokum verður fjallað um viðhorf íslenskra jarðfræðinga til íðorðastarfs. Umfjöllunin 

byggist á viðtölum sem ég hef tekið við íslenska jarðfræðinga. Viðtölum er ætlað að 

varpa ljósi annars vegar á íðorðaval í samskiptum við almenning og milli sérfræðinga 

og hins vegar á aðferð sem sérfræðingar fylgja til að mynda og staðfesta íðorð í 

sérhæfðu máli. 
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1. Kynning á Orðabanka Íslenskrar málstöðvar 

Þann 1. janúar 1985 tók Íslensk málstöð til starfa og hún var sett á fót sameiginlega af 

Háskóla Íslands og Íslenskri málnefnd. Árið 2006 samþykkti Alþingi lög um Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og samkvæmt þeim voru Íslensk málstöð, 

Orðabók Háskólans, Stofnun Sigurðar Nordals, Örnefnastofnun og Stofnun Árna 

Magnússonar á Íslandi sameinaðar frá og með 1. september 2006 (Lög um Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 2006). Hin nýja stofnun tók við skyldum 

stofnanna fimm og þeim verkefnum sem þær sinntu. 

Árið 2011 var málstefna samþykkt og aðalmarkmið sitt er að tryggja að íslenska verði 

notuð á „öllum sviðum íslensks þjóðlífs“ (Þingsályktun um íslenska málstefnu, 2009). 

Ari Páll Kristinsson (1998) nefnir tvo þætti í málstefnunni: 

- Varðveisla til að viðhalda samhenginu í íslensku ritmáli 

- Efling til að málið nýtist sem best í nútímanum 

Efling felst meðal annars í nýyrðasmíði og í þessu samhengi hefur Orðabanki Íslenskrar 

málstöðvar merkilegt hlutverk. Orðabankinn er íðorðagagnagrunnur sem Íslensk 

málstöð opnaði á Netinu þann 15. nóvember 1997 og síðan þá hafa almennir notendur 

ókeypis aðgang að birtingarhluta Orðabankans í gegnum vefslóðina 

http://www.ordabanki.hi.is. Ágústa Þorbergsdóttir er umsjónarmaður Orðabankans og 

málsræktarsviðs Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum sinnir starfseminni. 

Meðal annars hefur Orðabankinn eftirfarandi hlutverk: 

- Safna íðorðum úr fræðigreinum af ýmsu tagi. 

- Sameina þau. 

- Veita skilgreiningar á íðorðum á íslensku og öðrum tungumálum. 

- Auka samræmi í orðanotkun og skilgreiningum. 

- Veita aðgang að íslenskum þýðingum á erlendum íðorðum. 

Orðabankinn er nytsamlegur ekki aðeins fyrir sérfræðinga heldur einnig fyrir kennara, 

nemendur, þýðendur, fyrirtæki og alls konar fólk sem hefur áhuga á málrækt í 

samfélaginu. Auk þess gagnast hann vel orðabókarhöfundum eða þeim sem eru að taka 

saman íðorðasafn þar sem hægt er að greina merkingasvið orðanna og notkun þeirra í 

ýmsum greinum.  

Orðabankinn hefur að geyma mismunandi íðorðasöfn sem tengjast ýmsum 

fræðigreinum. Með því að slá inn flettiorð á leitarkerfinu koma upplýsingar fram úr 
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öllum íðorðasöfnum þar sem orð finnst. Höfundar íðorðasafna geta verið einstaklingar í 

ákveðinni grein svo sem orðanefndir. Hver höfundur fær ákveðið svæði í 

Orðabankanum til að vinna sitt orðasafn og tilheyrir það honum og engum öðrum. Unnt 

er að skrá orð á 19 mismundandi tungumálum en langflest orðasöfnin eru tvímála, þ.e. á 

íslensku og ensku. 

Hugtökum orðasafnanna fjölgar sífellt. Í dag eru 50 orðasöfn birt í Orðabankanum en 

talsvert fleiri orðasöfn eru lokuð þar sem þau eru í vinnslu. Árið 2003 voru hugtök í 

birtingarhluta Orðabankans um 150.000 talsins og heimsóknir voru 300 á dag á 

meðaltali (Ágústa Þorbergsdóttir, 2003). Í dag eru hugtökin tæplega 300.000 og 

heimsóknir voru ca. 1000 á dag að meðaltali í fyrstu þrjá mánuði á þessu ári. Eins og má 

sjá hefur Orðabankinn hefur stækkað og er nú meira notaður en áður. Þetta staðfestir 

hlutverk Orðabankans í sambandi við málrækt og íslanksa málstefnu. 

 

1.1. Íðorð í jarðfræði í Orðabankanum 

Íðorð í tengslum við jarðfræði eru að finna í orðasafni í jarðfræði eftir Jón Eiríksson 

jarðfræðing og í safni í byggingarverkfræði (jarðfræði) sem orðanefnd í 

byggingarverkfræði tók saman.  

Flettiorð í jarðfræði í þessum tveimur íðorðasöfnum eru um 700 talsins. Hins vegar er 

unnt að finna fleiri íðorð í sambandi við jarðfræði í öðrum íðorðasöfnum t.d. landafræði, 

eðlisfræði, efnafræði, stjörnufræði og veðurorð. Ekki má gleyma að jarðfræði er 

fjölbreytt vísindagrein þar sem ýmsar fræðigreinar skarast á að mörgu leyti og þess 

vegna ekki er hægt að takmarka íðorð í jarðfræði einungis í einu safni. Sem dæmi má 

nefna íðorð eins og anjón eða oxun-afoxun sem tilheyra efnafræði en þau eru iðulega 

notuð í steinda- eða bergfræði. 

 

1.1.1. Íðorð sem hafa verið skráð við þetta verkefni 

240 hugtök í jarðfræði hafa verið skráð í Orðabankann í sambandi við þetta verkefni.   

Hugtökunum hefur verið bætt við gagnagrunn orðasafnisins jarðfræði2 sem er nýtt í 

Orðabankanum og var skapað sérstaklega fyrir þetta verkefni. Það eru hugtök sem mér 

fannst mikilvæg en vantaði í gagnagrunninn. Þeim er skipt í eftirfarandi undirsvið: 
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- Kristalla- og steindafræði 

- Saga jarðarinnar 

- Flokkun eldgosa 

- Bergfræði storkuberga 

Hér á eftir eru hugtakalistar þar sem finna má hugtökin í stafrófsröð. Þess má geta að í 

listunum er að finna einungis eitt íðorð fyrir hvert hugtak. Eins og greint verður frá síðar 

í þriðja kafla hafa mörg hugtök eitt eða fleiri samheiti. Til dæmis hefur íðorðið járnkís 

þrjú samheiti sem eru brennisteinskís, glópagull og pýrít en aðeins járnkís birtist í 

listanum. Auk íðorðanna 240, sem nefnd eru hér að framan, voru 64 samheiti skráð í 

gagnagrunninn þannig að um er að ræða ný 304 flettiorð í Orðabankann í tengslum við 

þetta verkefni. 

Hin nýju hugtök í kristalla- og steindafræði í Orðabankanum eru 145 talsins og eru: 

agat fosfat labradorít sílíkat 
aktínólít glimmer lagsílíkat sillimanít 
albít grindsílíkat leirsteind sinkblendi 
almandín grossúlar levsít sirkon 
ametyst götít lomontít síderít 
amfíból halíð magnetít sítrín 
analsím halít malakít skólesít 
andalúsít hedenbergít mesólít smektít 
andesín hematít míkróklín snúningsás  
andradít hevlandít monticellít spessartín 
anhýdrít hornblendi montmorillonít spínil-hópur 
anortít hópsílikat mordenít spínill 
antofyllít hringsílíkat múskóvít stilbít 
apatít hýdroxíð nefelín striklitur 
aragónít illít omfasít súlfat 
ágít ilmenít ortóamfíból súlfíð 
bandsílíkat jadeít ortóklas sylvít 
barít jarosít ortópýroxen sýanít 
berýl jaspis ólígóklas talk 
bíótít járnkís ólívín teningskerfið 
blandkristall kabasít ónix tigulkerfið 
blýglans kalífeldspat ópall títanít 
bytovnít kalsedón oxíð tomsonít 
díoktahedral kaólínít phillipsít tremolít 
díopsít karbónat pigeonít tríoktahedral 
dólómít keðjusílíkat plagíóklas trídýmít 
einhalla kerfið kísilhyrna prenít túrmalín 
enstatít klínóamfíból pýroxen tvíburun 
epídót klínópýroxen pýróp uvarovít 
eyjasílíkat klórít rútíl vökvaferill  
fayalít koparkís samhverfuflötur wollastonít 
feldspat kordíerít sanidín þríhalla kerfið 
feldspatóíð kórúnd saponít þríhyrnda kerfið  
ferhyrnda kerfið kóvellít segulkís ægirín 
ferrósílít kristalferill  serpentín  
flúorít kristalkerfi sexhyrnda kerfið  
forsterít kristóbalít silfurberg  
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Hugtök um sögu jarðarinnar eru 40: 

afflæði einkennissteingervingur kol ólígósen 
alálfa eósen krít paleósen 
Alpafellingin Gondvanaland Lárasía Pangea 
ammoníti götungar Lárentía perm 
áflæði Harzfellingin lífsöld plíósen 
álfasmokkur hámark síðasta jökulskeiðs meginlandskjarni Tethys-hafið 
ártertíer Japetus-hafið míósen sílúr 
berghvelja júra mottuberg síðtertíer 
devon Kaledóníufellingin  númmulít-götungar trías 
Ediacarafána kambríum ordóvísíum þríbroti 
 

Í tengslum við flokkun gosa eru hugtökin 25 talsins: 

afgösun hamfaragos peléeískt eldgos tæting kviku 
blandgos havaískt eldgos plínískt eldgos últraplínískt eldgos 
flæðigos hjáský sprengigos VEI-kvarði 
gjóskugos IS-kvarði strombólskt eldgos vúlkanskt eldgos 
gjóskuhlaup kvikustrókur surtseyskt eldgos  
gosmökkur MS-kvarði súpereldgos  
gusthlaup möttulstrókur troðgos  
 

Loks eru 30 hugtök sem tengjast bergfræði storkuberga: 

alkali-ólívín basalt dasít lágalkalíska röðin trakýt 
alkalíska röðin foidít mugearít trakýandesít 
basaltískt andesít fónólít nefelínít trakýbasalt 
basaltískt íslandít fónólít-tefrít ólívín þóleiít trakýdasít 
basaltískt trakýandesít havaít pikrít þóleiíska röðin 
basanít há-alkalíska röðin ríólít þóleiít 
benmoreít íslandít tefrít  
bergröð kalk-alkalíska röðin tefró-fónólít  
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2. Íðorðaskráning 

2.1. Nokkur grundvallaratriði í íðorðafræði 

Íðorðafræði (e. terminology) er sú fræðigrein sem fæst við að halda utan um 

sérfræðilegan orðaforða hverrar greinar eða fags á skipulegan hátt (Ari Páll Kristinsson 

o.fl., 1991:19). Íðorðafræðin fæst við það sem kallast sérhæft mál (e. Language for 

Special Purposes, LSP) og íðorðaforði þess er viðfangsefni íðorðafræðinnar. Sérhæfða 

málið sker sig úr almennu málinu (e. Language for General Purposes, LGP). Minna má 

á að ekki teljast öll nýyrði til íðorða og ekki heldur eru öll íðorð nýyrði. Til að nýyrði 

teljist vera íðorð verður það að vera myndað í samhengi einhverrar fræðigreinar, þ.e.a.s. 

í samhengi sérhæfs máls. Mynd 1 sýnir tengsl milli íðorðaforða og almenns og sérhæfðs 

máls. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Afstaða íðorðafræði til almenna og sérhæfða málsisns (Ari Páll Kristinsson o.fl., 1991). 

Eitt grundvallaratriði sem greinir íðorðafræði frá almennum málvísindum er hugtakið (e. 

concept). Hugtakið er viðfangefni íðorðafræðingsins á svipaðan hátt og merking eða 

innihald orðs er viðfangsefni málfræðingsins. Í Orðasafni íðorðafræðinnar er hugtak 

skilgreint sem „hugmynd eða ímynd af merkingarmiði (e. referent) eða safni 

merkingarmiða“ og einnig er beint á að „hugtökin séu notuð til að átta sig á 

veruleikanum“ og að „ekki sé alltaf að finna orð fyrir öll hugtök“. 

Hugtak er þekkingareining sem við geymum í huga okkar. Það felur í sér óhlutbundna 

hugmynd ákveðins fyrirbæris sem er byggð á safni eiginleika þessa fyrirbæris. Þessir 

eiginleikir kallast einkenni (e. characteristics) og þeir mynda saman hugtakið. Einkenni 

eru notuð til að þekkja aftur sama fyrirbærið og þau hafa meginhlutverk í íðorðastarfi 

enda gagnast þau meðal annars til að flokka fyrirbæri, semja skilgreinar eða greina vensl 

 

 Almennt mál 

 

 
   Sérhæft mál 

 
Íðorðaforði 

Viðfangsefni 
málvísinda 

Viðfangsefni 
íðorðafræði 

Málið í heild 
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milli hugtaka. Þau einkenni sem einkenna ákveðið hugtak og greina það frá öðrum 

hugtökum kallast afmarkandi einkenni (e. essential characteristics) og þau verða að 

birtast óhjákvæmilega í skilgreiningu hugtaksins (Cabré 1992:183). 

Til að vísa til hugtaka og ræða um þau er nauðsynlegt að semja skilgreiningu og velja 

íðorð. Skilgreining (e. definition) felst í lýsingu í orðum á hugtaki. Eins og nefnt hefur 

verið áður hefur skilgreining að geyma afmarkandi einkenni hugtaksins og þar af 

leiðandi lýsir hver skilgreining aðeins einu hugtaki. Heiti hugtaksins sem skilgreining 

vísar til kallast íðorð (e. term). Í Orðasafni íðorðafræðinnar er íðorð skilgreint sem 

„málleg tjáning hugtaks sem heyrir til einhverju sérsviði“. Íðorð er þá mállegt tákn og 

þess vegna er það ekki takmarkað við aðeins eitt orð. Það getur verið eitt orð, 

orðasamband eða skammstöfun. Eins og hjá skilgreiningum ætti íðorð að vísa til aðeins 

eins hugtaks. Ef þetta skilyrði er uppfyllt þá er um að ræða einmerking (e. monosemy). 

Hugtak, vísimið (e. referent), skilgreining og íðorð eru nátengd. Þegar við lesum íðorð 

eins og nefelínít verðum við að hugsa um eitt ákveðið hugtak (og ekki annað) sem felur 

í sér þau afmarkandi einkenni sem birtast mállega í skilgreiningunni. Tengsl milli íðorðs, 

skilgreiningar og hugtaks eru þess vegna ótvíræð. Samband milli þeirra er sýnt á mynd 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Tengsl milli hugtaksins tré og vísimiðs, skilgreiningar og íðorðs þess (Suonuuti, 2004). 
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2.1.1. Hugtakavensl 

Hugtakalistarnir í lið 2.1.1 eru ekki einfaldir listar af einangruðum og sjálfstæðum 

hugtökum. Hugtökin í ákveðinni fræðigrein tengjast hvert öðru á fjölbreyttan hátt og 

mynda saman hugtakakerfi (e. conceptual system). Vensl milli þeirra geta verið 

mismunandi eðlis en Suonuuti (2004:16-20) greinir þrjár aðaltegundir:  

1. Rökvensl (e. generic relations). 

Rökvensl eru vensl milli tveggja hugtaka sem eiga sameiginleg einkenni en 

annað þeirra hefur a.m.k. eitt einkenni til viðbótar sem afmarkar það. Hugtakið 

sem hefur einkenni í viðbót kallast undirhugtak (e. hyponym) og hitt er 

yfirhugtak (e. hypernym). Eitt yfirhugtak getur haft fleiri en eitt undirhugtak sem 

þá eru kölluð hliðskipuð hugtök (e. co-hyponym). Sem dæmi má nefna hugtakið 

blóm sem er yfirhugtak undirhugtakanna rós og sóley sem eru hliðskipuð hugtök. 

2. Hlutavensl (e. partitive relations). 

Um er að ræða hlutavensl þegar yfirskipað hugtak tengist einhverju vísimiði í 

heild sinni og undirskipuð hugtökin tengjast hlutum þeirrar heildar. Sem dæmi 

um hlutavensl má nefna hugtökin Evrópusamband og Frakkland. 

3. Tengdarvensl (e. associative relations). 

Tengdarvensl ná yfir margs konar vensl þar sem ekki er um að ræða sigveldi t.d. 

framleiðandi/afurð (þröstur/þrastarhreiður), verknaður/staður (hreiðurgerð/tré), 

verkfæri/hlutverk (pappírsvél/pappírsgerð) o.s.frv. 

Hugtökin sem hafa verið skráð við þetta verkefni sýna að mörgu leyti áðurnefndu 

venslin en þau eru skýrð betur í 4. kafla. Vensl milli hugtaka skipta mestu máli hvað 

varðar að semja skilgreiningar þeirra og dæmi um þessi áhrif hugtakakerfisins á 

skilgreiningar hugtakanna verða einnig sýnd síðar í sama kaflanum, sérstaklega þegar 

rætt verður um flokkun steinda. 

 

2.1.2. Tegundir  skilgreininga 

Þegar íðorðafræðingur hefur gert sér grein fyrir hugtakakerfinu og venslum milli 

hugtakanna þá getur hann samið skilgreiningar. Ari Páll Kristinsson o.fl. (1991:26) 

nefna þrenns konar skilgreiningar: 



12 

 

1. Inntaksskilgreiningar  eða lýsandi skilgreiningar þar sem nefnd eru þau 

sérkenni sem nauðsynleg eru til að afmarka hugtakið frá öðrum hugtökum. Þau 

einkenni eru valin úr inntaki (e. intension) hugtaksins sem er safn allra einkenna 

þess. 

2. Umtaksskilgreiningar eða upptalningarskilgreiningar þar sem hugtakið er 

skilgreint með því að nefna umtak (e. extension) hugtaksins, þ.e.a.s. safn allra 

þeirra vísimiða sem hugtakið getur vísað til. 

3. Samhengisskilgreiningar þar sem orð er sett fram í tilteknu samhengi til að 

sýna hvað það merkir. 

Langflestar skilgreiningar í Orðabankanum, svo sem þær sem hafa verið samdar við 

þetta verkefni, eru inntaksskilgreiningar. Suonuuti (2004:24-28) nefnir nokkur 

grundvallaratriði í íðorðafræði sem varða hvernig skilgreining á að vera til að tryggja 

skýr boðskipti:  

- Aðeins afmarkandi einkenni eru valin í skilgreiningunni. 

- Lýsing á hugtakinu er ótvírætt. 

- Ljóst er hvernig hugtakið fellur inn í hugtakakerfið. 

- Skilgreining er eins stutt, skiljanleg og skýr og mögulegt er. 

Auk þess nefnir hún önnur atriði sem verður að forðast: 

- Viðbótarupplýsingar og dæmi. 

- Hringskilgreiningar, þ.e.a.s að skilgreina hugtak með því að nota því sjálfu í 

skilgreiningunni. 

- Neikvæðar skilgreiningar, þ.e. að skilgreina hugtak með því að lýsa því sem það 

er ekki í stað þess að lýsa því sem það er í raun og veru. 

 

2.2.   Skráningarfærslur 

Hverju íðorði, sem hefur verið skráð í Orðabankann við þetta verkefni, fylgja 

mismunandi upplýsingar af ýmsu tagi varðandi m.a. einkenni og notkun íðorðsins. Til 

þess að skrá íðorð ásamt öðrum skráningarþættum á skipulagðan hátt voru sérstakar 

skráningarfærslur notaðar. Í þessum færslum eru að finna allar upplýsingar um ákveðið 

hugtak sem fannst í heimildum og síðar voru skráðar í birtingarhluta Orðabankans. Hér 

má sjá færsluna sem hefur verið notuð við þetta verkefni fyrir hvert hugtak. 
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Ég hef undirbúið 240 slíkar færslur sem samsvara þeim 240 hugtökunum sem nefnd 

voru í lið 2.1.1. Allar skráningarfærslurnar má finna í viðauka I. Sem dæmi má skoða 

hér að framan færsluna sem samsvarar hugtakinu flúorít: 

 

Til skýringarauka lítum við nánar á hvern skráningarþátt færslunnar: 

Íðorð á íslensku: 

Hér stendur ákveðið íðorð sem fannst í fræðiritum og var ekki skráð í Orðabankanum.  

Eins og nefnt var áður getur íðorð verið eitt orð (t.d. spínill), orðasamband (t.d. hámark 

síðasta jökulskeiðs) eða skammstöfun (t.d. VEI-kvarði). Hvað íðorðamyndun áhrærir 

getur íðorð verið samsett orð (t.d. kvikustrókur), afleidd orð (t.d. afgösun) eða tökuorð 

(t.d. strómatólít) en íðorðamyndun verður könnuð í kaflanum 5.2. Íðorð eru yfirleitt 

rituð með litlum upphafsstaf nema stafsetningin krefjist stórs upphafstafs í sérstökum 

tilfellum (t.d. Pangea eða Ediacarafána). Þegar lent var í vandræðum varðandi 

stafsetningu vegna mikils ósamræmis í fræðiritum var flett upp í 

íðorð X  
ís. íðorð á íslensku 
sh. samheiti á íslensku 

skilgreining skilgreining hugtaksins 

heimild s. heimild skilgreiningar 

skýringar einkenni hugtaksins sem eru ekki afmarkandi  
dæmi notkunardæmi úr sérhæfðum texta þar sem íðorðið birtist 
heimild d. heimild notkunardæmisins (verk og blaðsíða) 
en. íðorð og samheiti á ensku 
sp. íðorð og samheiti á spænsku 

flúorít  
ís. flúorít 
sh. flússpat 

skilgreining Halíð af efnasamsetningu CaF2 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í  teningskerfinu; harka: 4; aðallitur: glær, grænleitur, 
fjólublár; kleyfni: góð; glergljái; eðlisþyngd: 3,1 - 3,2 gr/cm3. 

Dæmi 
Styrkur flúoríðs í vatni virðist stjórnast af efnajafnvægi við steindina 
flúorít. 

heimild d. RAG, 486 
en. fluorite 
sp. fluorita 
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Stafsetningarorðabókinni eða beðið var um ráð hjá sérfræðingum. Í kafla 5.3.1 verður 

gerð nánari grein fyrir ósamræmi við aðlögun tökuorða.  

Samheiti: 

Þegar tvö eða fleiri íðorð standa fyrir sama hugtakið um er að ræða samræðni (e. 

synonymy) og slík íðorð kallast samheiti (e. synonym). Eins og Ari Páll o.fl. (1991:41) 

benda á er samræðni óæskileg í íðorðafræði enda veldur hún erfiðleikum í boðskiptum. 

Tengsl milli íðorðs og hugtaks ættu að vera ótvíræð. Samheiti gætu skapað misskilning 

af því að það lítur út að þau séu að vísa til tveggja mismunandi hugtaka en í rauninni er 

um sama hugtakið að ræða. Boðskipti yrðu þá óskýr. 

Samt sem áður eru samheiti hvarvetna og mestu máli skiptir að greina þau til að finna 

þau íðorð sem vísa til sama hugtaksins. Þess vegna hefur samheitum verið bætt við í 

skráningarfærslunum. Tæplega 25% íðorða, sem hafa verið skráð við þetta verkefni, 

hafa a.m.k. eitt samheiti. Yfirleitt finnst aðeins eitt samheiti (t.d. seguljárnsteinn-

magnetít) en unnt er að finna fleiri í ákveðum tilvikum (t.d. járnkís-brennisteinskís-

glópagull-pýrít). Samheiti getur verið annað orð á íslensku (t.d. samhverfuás-

snúningsás) en oftast eru samheiti tökuorð úr öðrum tungumálum (t.d. tigulkerfið-

rómbíska kerfið og berhvelja-graptólíti). Við nánari athugun kemur hins vegar í ljós að 

þrátt fyrir að tökuorð og íslenskt íðorð vísa til sama hugtaksins virðist hvort þeirra vera 

notað í ólíku samhengi. Þetta verður skoðað í kafla 5.3.2. 

Skilgreiningar: 

Skilgreiningar í skráningarfærslunum voru teknar úr fræðiritum og alls konar 

vísindatextum þar sem sérfræðingar hafa skilgreint íðorð. Stundum hef ég sjálfur samið 

skilgreiningar og þá eru þær byggðar á eigin þekkingu minni sem jarðfræðingur. Í 

öðrum tilvikum hef ég notað upplýsingar úr mismunandi heimildum sem ég hef tekið 

saman og lagað til að semja skilgreiningu. Í slíkum tilvikum stendur skammstöfunin FT 

(Fabio Teixidó) í færslunum. Skilgreiningarnar í skráningarfærslum hafa verið samdar í 

samræmi við grundvallarreglur í íðorðafræði sem nefnd voru í kaflanum 3.1.2 (sbr. 

skilgreiningu á flúoríti í dæminu). 

Þar sem skilgreiningar byggjast á venslum milli hugtaka er óhjákvæmilegt að nota 

önnur íðorð í skilgreiningum. Notkun íðorða til að skilgreina önnur íðorð auka samræmi 

í íðorðanotkun. Þegar í ákveðinni skilgreiningu kemur fram annað íðorð í orðasafninu í 



15 

 

órðabankanum er það undirstrikað (eins og halíð í skilgreiningunni flúoríts í dæminu). 

Slík íðorð vísa annaðhvort til flettiorða sem voru nú þegar til í gagnagrunninum eða til 

orða sem voru skráð við þetta verkefni. Notendur Orðabankans geta smellt á 

undirstrikað íðorð og skoðað allar tengdar upplýsingar. Á þennan hátt geta notendur gert 

sér grein fyrir venslum milli íðorða í hugtakakerfinu.  

Skýringar: 

Hér eru að finna viðbótarupplýsingar um hugtakið sem eru merkilegar en ekki 

nauðsynlegar til að skilgreina það. Þessar viðbótarupplýsingar eru þau einkenni 

hugtaksins sem eru ekki afmarkandi en þær geta einnig verið dæmi eða hluti af umtaki 

hugtaksins. Í færslunni í dæminu eru taldir upp eiginleikar flúoríts varðandi kristalkerfi, 

hörku, lit, kleyfni, gljáa og eðlisþyngd. Þessi einkenni skilgreina ekki hugtakið flúorít 

en þau hjálpa vitaskuld að þekkja aftur fyrirbærið og greina það frá öðrum steindum. 

Slíkar skýringar eru sérstaklega mikilvægar hjá steindunum af því að oftast er 

efnafræðilega samsetningin afmarkandi einkenni en hún er ekki sjáanleg með berum 

augum.  

Þau íðorð Orðabankans sem koma fram í þessum skýringum eru undirstrikuð (sbr. 

færslu í dæmi) og hægt er að smella á þau. 

Notkunardæmi 

Hér eru að finna setningar eða textabrot úr heimildum þar sem íðorð er notað af 

sérfræðingi. Í hverri færslu stendur heimild notkunardæmisins (bæði verk og blaðsíða). 

Tilgangurinn með því að bæta við notkunardæmum í skráningarfærslunum er sá að sýna 

hvernig íðorðið hagar sér mállega inn í textanum, þ.e.a.s hvers konar tengsl eru milli 

þess og annarra orða í textanum. Reynt var að velja notkunardæmi sem sýna hvernig 

íðorðið beygist eða hvernig greinirinn bætist við. Þar að auki voru einnig valin 

notkunardæmi þar sem íðorð myndar samsett orð ásamt öðrum íðorðum. Hér á eftir eru 

nokkur slík notkunardæmi: 

- gjóskuhlaup: „Hamfarirnar í Nevado del Ruiz í Kólumbíu árið 1985 má einnig 

rekja til gjóskuhlaups. Í því gosi fórust um 22.000 manns.“ (ÁRM-1, sjá 

heimildaskrá í viðauka II) 
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- ólívín-þóleiít: „Hins vegar er meðalkorna ólivín-þóleiítið með stöku plagíóklas 

dílum (sumir þeirra virðast vera hópdílar) og örfáum ummynduðum ólivín 

dílum.“ (HEL, sjá heimildaskrá í viðauka II) 

- trakít: „Hraungúllinn er úr tvenns konar kvikutegundum, basískri kviku og súrri 

trakítkviku, sem lítið hafa blandast saman.“ (GUÐB, sjá heimildaskrá í viðauka 

II) 

Þýðing á ensku og spænsku 

Síðustu skráningarþættirnir í færslunum eru þýðingar á íðorðum yfir á ensku og 

spænsku sem voru tekin úr sérhæfðum textum um jarðfræði á þessum tungumálum eða 

byggjast á eigin þekkingu minni sem jarðfræðingur. 

Einnig hafa verið skráð samheiti á ensku og spænsku. Samheitafjöldi getur verið 

misjafn milli tungumála. Ekki síður athyglisvert er að stundum er um samræðni að ræða 

í einu tungumáli en einmerking í hinum eins og t.d. hjá íðorðinu hematít: 

ís. hematít, járnglas, blóðsteinn 

en. hematite 

sp. hematites, hematita, oligisto 

Það sem skiptir helstu máli er að áðurnefndu íðorðin sjö tákna sama hugtakið enda vísa 

öll til sama safns einkenna. 

 

3.3  Um heimildir 

Íðorðin, sem voru skráð við þetta verkefni, voru valin úr vísindatextum af ýmsu tagi. 

Textunum hefur verið safnað í textasafni sem hefur verið skoðað til að semja 

skilgreiningar og finna samheiti og notkunardæmi. Heimildir eru sem fjölbreyttastar og 

öll verkin eru í tengslum við jarðfræði og eru rituð af sérfræðingum. Meðal annars má 

nefna: 

- Vísindagreinar úr vísindatímaritum eins og Náttúrufræðinginum 

- Fræðirit og kennsluefni í jarðfræði á háskólastigi 

- B.Sc- og M.Sc-ritgerðir í jarðfræði 

- Bækur um jarðfræði fyrir almenning 
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- Rannsóknaskýrslur úr ýmsum rannsóknastofnunum 

- Ágrip erinda á ráðstefnum hjá Jarðfræðafélagi Íslands 

- Orða- og textasöfn á netinu 

- Vísindagreinar á netinu t.d. hjá Vísindavefnum 

- Blogg um jarðfræði eftir sérfræðinga 

- Vefsíður úr ýmsum stofnum í sambandi við náttúrufræði eins og m.a. 

Náttúrufræðistofnun Íslands og Náttúrufræðistofa Kópavogs 

Í textasafninu eru 93 textar og heimildaskrá er að finna í viðauka II. Hverju verki í 

heimildaskránni fylgir skammstöfun sem auðveldar úrvinnsluna. Í skráningarfærslunum 

birtist aðeins samsvarandi skammstöfun verksins og blaðsíðuna þar sem notkunardæmi 

fannst. Til dæmis er heimild hjá hugtakinu flúorít: 

RAG: Ragna Karlsdóttir, Kristján Sæmundsson, Guðmundur Ómar 

Friðleifsson, Jón Örn Bjarnason og Magnús Ólafsson. 2001. 

Yfirborðsrannsókn á Torfajökulssvæði. Orkustofnun, Reykjavík. 

Geta má þess að íðorð eru máleiningar sem þróast eftir því sem tækni- og 

vísindaþekking aukist. Sum íðorð úreldast með tímanum meðal önnur ný myndast. 

Einnig geta þau breyst eða komið í staðinn fyrir önnur. Hvað sem öðru líður verður 

íðorðaforði að svara kröfum samtímans og þess vegna verða heimildir að vera 

samtímalegar. Allir vísindatextar við þetta verkefni komu út á undanförum 20 árum en 

langflestir komu út á fyrsta áratugi 21. aldar. Sú nýjasta er grein eftir Sigurð 

Steinþórsson á Vísindavefnum sem birtist 24.2.2012. 
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3. Greining á íðorðum eftir undirsviði 

3.1. Kristalla- og steindafræði 

Íðorð, sem voru skráð á þessu undirsviði, samsvara aðallega heitum algengustu 

steindanna. Einnig voru skráð önnur íðorð sem koma fram í skilgreiningum og 

viðbótaupplýsingum en voru ekki í Orðabankanum, t.d. heiti kristalkerfa og 

samhverfuþátta. 

Hefðbundin steindaflokkun í jarðfræði er sú sem Strunz setti fram árið (1970). 

Samkvæmt henni flokkast steindategundir eftir kristalsgerð og efnafræðilegri 

samsetningu og talað er um súlföt, sílíköt, karbónöt o.s.frv. eftir því hvaða anjón eða 

efnaeiningar mynda sambönd. Í viðauka III má finna heiti steindanna sem hafa verið 

skráð við þetta verkefni. Þau flokkast eftir steindaflokkun Strunz. 

Þar sem um 90% af steindum á jörðinni eru silíköt mun ég hyggja nánar að þeim. Þeim 

er skipt samviskusamlega í ýmsa undirflokka og undirflokkunarviðmið eru alltaf, eins 

og áður var nefnt, kristalgerð og efnasamsetning.  

Steindir eru dæmigerð fyrirbæri fyrir rökvensl milli þeirra og mynda saman það sem 

kallast má rökvenslakerfi. Í slíku hugtakakerfi hafa hugtökin ákveðna sameiginlega 

þætti. Hvert undirhugtak hefur öll einkenni samsvarandi yfirhugtaksins en það hefur eitt 

eða fleiri einkenni í viðbót sem aðgreinir það. Með öðrum orðum hefur ákveðið 

undirhugtak einkennafjöldann a+xn, næsta undirhugtakið hefur a+xn+1, það næsta a+xn+2 

o.s.frv. Þetta er sýnt á mynd 3 í samhengi sílíkata. Geta má þess að rökvensl eru mjög 

algeng í náttúruvísindum á borð við jarðfræði og líffræði þar sem náttúrufyrirbærum 

eins og dýrum og plöntum er lýst og þau flokkuð. 

Sem dæmi má líta nánar á hugtakið ágít sem kemur fram á mynd 3. Ágít er undirhugtak 

yfirhugtaksins klínópýroxen og þess vegna hefur inntak ágíts að geyma einkenni 

klínópýroxens nema eitt í viðbót. Fyrir sitt leyti er klínópýroxen undirhugtak 

yfirhugtaksins pýroxen og pýroxen er undihugtak yfirhugtaksins keðjusílíkat o.s.frv. þar 

til rakið er til hugtaksins steind. Þessi vensl krefjast þess að skilgreina öll þessi hugtök á 

mjög skipulagðan hátt þar sem skilgreiningar verða að sýna vensl hugtaka hvers við 

annað. Í íðorðafræði þykir æskilegt að skilgreiningar í rökvenslahugtakakerfi byrji á 

íðorði yfirhugtaksins og svo komi fram aðgreinandi viðbótareinkenni. Þar af leiðandi 

ættu skilgreiningar allra hliðskipaðra hugtaka að byrja á sama hátt, þ.e. á sama  
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Mynd 3. Hugtök sem tengjast flokkun steindanna mynda saman rökvenslahugtakakerfi. Myndin sýnir 

tengsl milli yfirhugtaka, undirhugtaka, hliðskipaðra hugtaka og einkenna þeirra. 

 

yfirhugtakinu enda eru einkenni þess sameiginleg. Á mynd 4 er að finna skilgreiningu á 

hugtakinu ágít svo sem skilgreiningar allra yfirhugtaka þess. Eins og sjá má er í hverri 

skilgreiningu viðbótareinkennum bætt við með því að nota tilvísunarsetningu eða 

forsetningarlið sem byrjar á forsetningunni með. Í þessu tilviki er hverju undirhugtaki á 

hverju flokkunarstigi skipt niður eftir aðeins einu einkenni. Slíkt kerfi kallast einfalt 

rökvenslakerfi og steindaflokkun er dæmi um það. Aðalkostir þess konar kerfis er hve 

einfalt og greinilegt það er. 

Minnast má á að við skráningu steinda í gagnagrunninum skiptir öllu máli að hafa 

aukaskýringar í skráningarfærslunum. Eins og sagt var áður er langoftast efnafræðilega 

samsetningin eitt af þeim afmarkandi einkennum sem notuð eru til að skilgreina steindir. 

Hins vegar er samsetningin ekki sjáanleg með berum augum og þess vegna verðum við 

að nota viðbótarupplýsingar eins og hörku, lit, kleyfni o.s.frv. til að þekkja ákveðna 

steind án þess að gera  efnagreiningu. 
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Mynd 4. Dæmigerðar skilgreiningar í einföldu rökvenslakerfi. Skilgreiningar byrja á yfirhugtakinu og  eitt 
viðbótareinkenni aðgreinir undirhugtakið frá yfirhugtaki þess. 

 

Samt sem áður getur ákveðið einkenni verið afmarkandi hjá einu hugtaki en ekki hjá 

öðru. Þetta á við t.d. hjá nokkrum steindum með nákvæmlega eins samsetningu en 

mismunandi kristalgerð. Skoðum til dæmis skilgreiningu hugtaksins aragónít: 

„Karbónatsteind sem hefur sömu efnasamsetningu og kalsít en kristallast í 

tigulkerfinu.“ 

Í skilgreininni verður af nefna einkennið „kristallast í tigulkerfinu“. Annars væru 

aragónít og kalsít sama hugtakið. Upplýsingar um kristalkerfið sem steind kristallast í 

eru oftast ekki aðgreinandi og þær eru nefndar aðeins sem viðbótarútskýringar (sbr. 

skilgreiningu hugtaksins ágít á mynd 4 þar sem kristalkerfið stendur ekki). En í tilfelli 

aragóníts virðast samhverfuþættirnir vera afmarkandi einkenni og þeir aðgreina þessa 

steind frá öðrum. 

Ekki síður athyglisvert er samanburðinn milli íslensku íðorðanna keðjusílíkat (sjá 

afstöðu þess í hugtakakerfinu á myndunum 3 og 4) og bandsílíkat og samsvarandi 

íðorða á ensku og spænsku. Hyggjum fyrst að skilgreiningum hugtakanna tveggja á 

íslensku: 
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keðjusílíkat: „Sílíkat sem er myndað úr einföldum keðjum af sílíkat-

einingum.“ 

bandsílíkat: „Tegund af sílíkati sem er myndað úr tvöföldum kveðjum af 

sílíkat-einingum.“ 

Enska íðorðið fyrir keðjusílíkat er single-chain inosilicate (sp. inosilicato de cadena 

simple) og þýðing á bandsílíkati er double-chain inosilicate (sp. inosilicato de cadena 

doble). Hér kemur í ljós að íðorð á íslensku er aðeins eitt orð en á ensku og spænsku eru 

fleiryrt. Einnig virðist þau vera tegund af því sem á ensku kallast inosilicate. Skoðum þá 

skilgreiningu þessa hugtaks á ensku: 

inosilicate: „Silicate in which the SiO4 tetrahedrons are linked together by 

forming linear chains.“ 

Það kemur þá í ljós að yfirhugtak hugtakanna keðjusílíkat og bandsílíkat er sílíkat en 

yfirhugtak hugtakanna single-chain inosilicate og double-chain inosilicate er inosilicate 

(en ekki silicate). Það er ekki til íðorð á íslensku sem samsvarar hugtakinu inosilicate. 

Þetta sýnir ósamræmi í íðorðum milli tungumála í hugtakakerfinu. Á ensku er aukastig í 

einkennaröð eins og má sjá á mynd 5 þar sem borin eru saman íðorðin á mynd 4 með 

íðorðum á ensku. Hugtakið keðjusílíkat jafngildir single-chain inosilicate en hitt 

síðarnefnda íðorð (og öll undirhugtökin sín) hefur eitt einkenni í viðbót, þ.e. það að vera 

inosilicate.  

                     

Mynd 5. Samanburður milli íðorða á íslensku og ensku í sambandi við steindaflokkun. 
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Önnur íðorð sem hafa verið í tengslum við kristallafræði eru: 

- Nöfn á kristalkerfunum (t.d. sexhyrnda kerfið, þríhalla kerfið). Geta má þess að 

þau eru eldri en hundrað ára og voru sett fram af Benedikt Gröndal (1878). 

- Samhverfuþættir (t.d. snúningsás). 

- Hugtök sem tengjast kristöllun (t.d. vökvaferill, tvíburun). 

 

 

3.2. Saga jarðarinnar 

Íðorð, sem skráð voru í sambandi við sögu jarðarinnar, samsvara aðallega heitum þeirra 

tímaskeiða í jarðsögutímatali sem ekki voru skráð í Orðabankanum. Jarðsögutímatalinu 

er skipt í aldabil, aldir, tímabil og tíma. Mynd 6 sýnir jarðsögutímatalið þar sem 

nýskráðu íðorðin eru skáletruð. Nota bene að samkvæmt Stafsetningarorðabókinni eru 

heiti á tímaskeiðunum rituð með litlum upphafsstaf (þess vegna kambríum en ekki 

Kambríum). 

aldabil öld tímabil tími  aldur  

lífsöld 

nýlífsöld 

kvarter 
hólósen  

pleistósen 
1,65 m.á. 

tertíer 

síðtertíer 
plíósen  
míósen 

24 

artertíer 
ólígósen  
eósen  

paleósen 
65 

miðlífsöld 
krít   
júra  

trías 
245 

fornlífsöld 

perm  
kol  

devon  

sílúr  

ordóvísíum  

kambríum 
570 

frumlífsöld    
upphafsöld  

grá forneskja 
4600 

     
Mynd 6. Jarðsögutímatalið. Íðorð sem hafa verið skráð við þetta verkefni eru skáletruð. Aldurinn er í 

milljónum ára. 

 

Tímaskeiðin eru dæmi um það sem kallast stök hugtök, þ.e.a.s hvert hugtak tengist 

eingöngu einu vísimiði. Þar sem einungis er til ein tímalína í sögunni er þar af leiðandi 
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aðeins ein fornlífsöld, eitt júra, eitt ólígósen o.s.frv. (sbr. önnur stök hugtök eins og 

Eiffelturninn eða Frelsisstyttan). 

Hugtökin í mynd 6 mynda saman dæmigert hugtakakerfi sem byggist á hlutavenslum. 

Slík kerfi nefnist hlutavenslakerfi. Tímalínan er heild sem skiptist í mismunandi hluta 

og hver hluti skiptist í aðra. Aldabilið lífsöld skiptist í þrjá aldir: fornlífsöld, miðlífsöld 

og nýlífsöld. Hverri öld er skipt í tímabil o.s.frv. Mynd 7 sýnir vensl milli yfirhugtaksins 

fornlífsöld og undirhugtaka þess.  

 

Mynd 7. Hugtakið fornlífsöld og undirhugtök þess. Þau eru partur af hlutavenslahugtakakerfi. 

 

Í slíkum hugtakakerfum þar sem tímavensl eru áberandi er tímaröð flokkunarviðmið. 

Hvert undirhugtak á mynd 7 hefur aðeins eina afstöðu í samræmi við hin hliðskipuðu 

hugtök. Til dæmis verður alltaf að hugsa um hugtakið ordóvisíum milli hugtakanna 

kambríum og sílúr. Tímatakmörk og tímaröð eru þá afmarkandi einkenni sem verða að 

endurspeglast í skilgreiningum þessara hugtaka. Sem dæmi má nefna eftirfarandi 

skilgreiningar á þremur íðorðum á mynd 7: 

kambríum: „Elsta tímabil fornlífsaldar sem stóð frá því fyrir 582 

milljónum ára fram til fyrir um 488 milljónum ára.“ 

sílúr: „Þriðja elsta tímabil fornlífsaldar sem stóð frá því fyrir 443 

milljónum ára fram til fyrir um 416 milljónum ára.“ 

perm: „Síðasta tímabil fornlífsaldar sem stóð frá því fyrir 299 milljónum 

ára fram til fyrir um 251 milljónum ára.“ 

Tímatakmörkin, sem skilgreina tímaskeiðin, byggjast á ákveðnum áhrifamiklum 

viðburðum í sögu jarðarinnar á borð við útrýmingar eða fellingahreyfingar. 

Upplýsingum um þessa viðburði svo sem aðra merkilega atburði sem áttu sér stað á 

hverju tímaskeiði hefur verið bætt við sem viðbótarútskýringar í skráningarfærslunum. 

Þau íðorð, sem töldust vera nauðsynleg til að sýna þessar upplýsingar en vantaði í 
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Orðabankanum, voru einnig skráð í gagnagrunnunum. Þessi íðorð tengjast meðal annars 

eftirfarandi atriðunum: 

- Steingervingar (t.d. þríbroti, götungar) 

- Heiti á fornálfum og fornhöfum (t.d. Gondvanaland, Japetus-hafið) 

- Heiti á fellingahreyfingum (t.d. Harzfellingin, Alpafellingin) 

- Íðorð sem tengjast breytingum á sjávarmáli (t.d. afflæði, hámark síðasta 

jökulskeiðs) 

 

3.3. Flokkun eldgosa 

Skráð hafa verið 25 íðorð í sambandi við flokkun eldgosa og önnur fyrirbæri sem 

tengjast uppruna eldgosa og lýsingu á þeim. 

Tveir meginmöguleikar eru fyrir hendi til að flokka eldgos. Munurinn felst í því hvaða 

viðmið er notað í flokkunaraðferðinni. Flokkunartegundirnar tvær eru: 

- Flokkun sem byggist á því gosefni sem eldstöðin framleiðir, t.d. hraun og 

gjósku. 

- Flokkun sem byggist á krafti, gosefnamagni og hegðun gossins (goshætti). Þessi 

flokkun var sett fram af Walker árið 1973. 

Um er að ræða tvö mismunandi flokkunarviðmið: gosefni og gosháttur (sjá mynd 8).  

Greiningarnar veita mismunandi upplýsingar. Með öðrum orðum samsvara báðar 

greiningarnar tveimur mismunandi rökvenslahugtakakerfum þar sem afmarkandi 

einkenni hugtakanna eru ólík. Á hinn bóginn skarast báðar greiningarnar að mörgu leyti. 

Því öflugra sem eldgos er því meira gjóska (og minna hraun) er framleidd. Flæðigos 

(gos þar sem eingöngu hraun er framleitt) er oft havaískt gos eftir flokkun Walkers. 

Meðalöflugt blandgos (gos þar sem bæði hraun og gjóska er framleidd) er vissulega 

strombólskt en mjög öflugt blandgos getur verið vúlkanskt eða sub-plínískt. Frá 

sjónarhóli íðorðafræðinnar er það lykilatriði að íðorðin vúlkanskt og plínískt eldgos hafa 

afl og framleiðslumagn sem einkenni en blandgos hefur gosefni sem aðaleinkenni. Best 

virðist vera að nota fleiri en eitt íðorð til að lýsa nákvæmlega ákveðnu eldgosi, t.d. 

„plínískt sprengigos“ sem er ekki staðfest íðorð í sjálfu sér heldur blanda af íðorðum. 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Tvær mismunandi flokkanir eldgosa eftir tveimur misminunandi flokkunarviðmiðum. 

 

Eins og Ari Trausti Guðmundsson segir í Íslenskum jarðfræðilykli (2004:69) hefur 

alþjóðleg flokkun Walkers ekki fest alveg í sessi á Íslandi. Íslenska hefðin hefur verið 

sú að nota flokkun eftir gosefni án þess að þar komi inn kraftur og hegðun gossins. 

Reyndar hefur verið erfitt við íðorðaskráninguna að finna notkunardæmi íðorðanna 

havaískt, strombólskt o.s.frv. (í raun vantar notkunardæmi í sumum skráningarfærslum). 

Þau er varla að finna í fræðiritum. Hins vegar tíðkast notkun þessara hugtaka víða 

erlendis. Í alþjóðlegum ritum er einnig talað um flæðigos (e. effusive eruption) og 

gjóskugos (e. explosive eruption) en sum þessara hugtaka eru vissulega erfið að nota á 

ensku eins og t.d. „mixed eruption“ fyrir blandgos. Íslenska hefðin að nota íðorð eins og 

flæðigos, gjóskugos o.s.frv. stafar hugsanlega af því að þau eru lýsandi almenn orð sem 

leikmaður skilur sæmilega vel. Hins vegar hafa menn með þekkingu á jarðfræði notað 

íðorð eins og strombólskt o.s.frv. undanfarin ár. Sem dæmi má nefna greinar eftir 

Ármann Höskuldsson á Vísindavefnum. Notkun tökuorða eins og havaískt eða plínískt 

er skoðað nánar í kafla 5.2.2. 

Eins og nefnt var áður voru einnig skráð viðbótaríðorð sem notuð voru til að skilgreina 

eða einkenna tegundir eldgosa. Þessi viðbótaríðorð tengjast meðal annars eftirfarandi 

atriðunum: 

- Kvarði sem lýsa eldgosum (t.d. VEI-kvarði, MS-kvarði) 

- Fyrirbæri sem leiða af eldgosum (t.d. kvikustrókur, gusthlaup) 

- Íðorð í sambandi við uppruna eldgosa (t.d. möttulstrókur, afgösun) 

 

 

flokkun eftir 
gosefni 

 
flæðigos 

blandgos 

gjóskugos 

sprengigos 

 

flokkun eftir afli 
(Walker, 1973) 

 
havaískt 

strombólskt 

vúlkanskt 

plínískt 

últraplínískt 

hraun 

+ kraftur    gjóska 
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3.4. Bergfræði storkuberga 

30 íðorð, sem tengjast flokkun storkuberga, hafa verið skráð í Orðabankann. Íðorðin 

samsvara heitum helstu storkuberga. Flokkunarviðmið er efnasamsetningin. Algengasta 

flokkun er sýnd í svokölluðu TAS-grafi (e. Total Alkali vs. Silica) sem er víða notað og  

er sýnt á mynd 9.  

 

Mynd 9. TAS-grafið sýnir flokkunarkerfi storkuberga byggt á styrk kísils (SiO2) og summu alkalimálma 
(Na2O+K2O). Feitdregna línan skilur að alkalískar og lág-alkalískar bergtegundir (endurteiknað eftir 

Sigurð Steinþórsson 2012, sjá SIG-13 í viðauka II). Heiti í grafinu m.a. hafa verið skráð í Orðabankann. 

 

Hver bergtegund tilheyrir því sem nefnist bergröð. Guðbjartur Kristófersson (2002, sjá 

GUÐ í viðauka II) skilgreinir bergröð í Jarðfræðiglósum sínum sem: 

„Berg sem þróast hefur frá sams konar móðurkviku við svipaðar aðstæður 

í möttlinum.“ 

Samsetning ákveðinnar kviku þróast með tímanum meðan hún geymist í kvikuhólfinu. 

Bergröð er óhlutbundið hugtak sem táknar samfellu af öllum þeim bergum sem geta 

þróast úr ákveðinni móðurkviku. Hvert berg er þá partur af einhverri bergröð og þar af 

leiðandi eru hlutavensl milli tiltekins bergs og bergraðar þess. Skilgreining á 

bergtegundum krefst þá þess að nefna bergröðina (sem tengist innihaldi á alkalimálum) 

og kísilsýruhlutfallið (sem tengist hve þróað eða súrt bergið er). Bæði innihaldið á 
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alkalimálum og kísilsýruhlutfallið eru afmarkandi einkenni. TAS-grafið byggist á þeim. 

Til dæmis má sýna skilgreiningu hugtaksins basaltískt íslandít: 

basaltískt íslandít: „Ísúrt berg í þóleiísku bergröðinni þar sem 

kísilsýruhlutfallið er hærra en í basalti og minna en í íslandíti.“ 

Eins og sjá má í mynd 9 hafa tiltekin berg ekki nákvæma efnasamsetningu, öfugt við 

steindir sem hafa nákvæma efnafræðiformúlu. Eitt berg samsvarar ákveðnu svæði í 

TAS-grafinu sem erfitt er að aðgreina í skilgreiningunni. Þess vegna virðist best að bera 

saman kísilsýruhlutfallið með tengdum bergum í sömu bergröðinni (sbr. skilgreiningu á 

basaltískt íslandít). 
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4. Íðorðamyndun 

Í þessum kafla verða skoðaðar algengustu íðorðamyndunaraðferðir í jarðfræði. Ari Páll 

Kristinsson (2004) segir að einkum séu fjórar aðferðir notaðar við orðmyndun í íslensku: 

1. Orð færð nýja merkingu. Eldri orð sem til voru í málinu má nota sem heiti á 

nýju hugtaki en einhver tengsl má sjá á milli eldri merkingar og hinnar nýju. 

Alþekkt dæmi er skjár sem er notað í dag í tölvufræði en fyrr gat merkt „gegnsæ 

himna í glugga“ eða „auga“.  

2. Samsetning þar sem tveir eða fleiri orðstofnar eru tengdir saman til að mynda 

nýtt orð. Baldur Jónsson (1987:95) skiptir samsetningum í þrennt: 

a. Stofnsamsetning þar sem fyrri liður samsetta orðsins er stofn. Sem 

dæmi í samhengi jarðfræðinnar má taka siggengi, berghlaup. 

b. Eignarfallssamsetning þar sem fyrri samsetningarliðurinn er nafnorð í 

eignarfalli ýmist í eintölu (sprunguveggur, völuberg) eða fleirtölu 

(stuðlaberg, jöklafræði). Notkun eignarfalls í eintölu eða fleirtölu verður 

greind í undirkaflanum hér á eftir. 

c. Tengistafssamsetning þar sem samsetningarliðir eru tengdir saman með 

sérstökum bandstaf (tengistaf) sem ekki er hluti af stofni eða 

eignarfallsendingu. Þessi tengistafur getur verið a, i, u eða s. Sem dæmi 

má nefna sprengigjá. 

3. Afleiðsla þar sem einhver orðstofn eða rót, sem til er í málinu, fær annaðhvort 

framan á sig forskeyti eða aftan á sig viðskeyti. Sem dæmi má nefna samrek, 

misgengi.  

4. Erlend orð aðlagað.  Erlent orð getur verið notað þegar íslenskt orð vantar. Um 

er þá að ræða tökuorð. En þessi tökuorð verða að lagast að íslenskum hljóð- og 

beygingarvenjum (Baldur Jónsson, 2002:222). Nokkur dæmi í jarðfræði eru 

gabbró, epídót, ólígósen. Nánari grein verður gerð fyrir aðlögun tökuorða í 

undirkaflanum 5.2.1. 

Við þetta verkefni hafa verið skoðaðar orðmyndunaraðferðir 677 íðorða í jarðfræði sem 

voru í Orðabankanum fyrir skráningu nýju íðorðanna. Í þeim tilgangi að sýna 

niðurstöður á skipulagðan hátt var íðorðum skipt í fimm flokka: 
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- Íðorð af íslenskri rót sem eru ósamsett eða ekki afleidd orð. 

- Samsett orð. 

- Afleidd orð. 

- Fleyrirt íðorð, þ.e. sem eru mynduð af tveimur eða fleiri orðum. 

- Tökuorð. 

Eftirfarandi tafla sýnir skiptingu á íðorðum eftir framangreindum flokkum: 

íðorð í jarðfræði % 
ósamsett/óafleidd orð 82 12,1 
samsett orð 490 72,4 
afleidd orð 26 3,8 
fleiryrt íðorð 69 10,2 
tökuorð 10 1,5 

SAMTALS 677 100 
 

Eins og sjá má virðist samsetning vera langalgengasta aðferðin við að mynda íðorð í 

jarðfræði. Hún nær yfir tæplega 75% tilvikanna. Þetta er í samræmi við íslenska hefð 

enda er samsetning algengasta aðferðin við gerð nýrra orða í íslensku (Ari Páll 

Kristinsson, 2004). Þess vegna er þess virði að greina samsetningu við nánari skoðun og 

um það er fjallað í næsta undirkafla. 

 

4.1. Um samsetningu 

Lítum nánar á samsett orð. Í eftirfarandi töflu er samsettum orðum skipt eftir því 

hvernig samsetningarliðir eru tengdir saman. Taflan sýnir hlutfall á milli stofns-, 

eignarfalls- og tengistafssamsetninga: 

orðmyndun samsettra íðorða % 
stofnssamsetning 216 44,1 

eignarfallssamsetning 270 55,1 

tengistafssamsetning 4 0,8 

SAMTALS 490 100 
 

Hlutföll stofn- og eignarfallssamsetninga eru mjög svipuð og hvor aðferð nær yfir 

nánast helminginn af tilvikum. Eignarfallssamsetning er aðeins algengari. Hins vegar er 

tengistafssamsetning notuð mjög sjaldan. Þetta er í samræmi við Baldur Jónsson 
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(1987:95) sem segir að meirihluti samsettra nafnorða sé annaðhvort stofnsamsetningar 

eða eignafallssamsetningar. 

Eins og nefnt var áður getur fyrri samsetningarliður eignafallssamsetningarinnar verið í 

eintölu eða í fleirtölu en fyrrnefndi möguleikinn virðist vera algengari meðal samsettra 

íðorða í jarðfræði: 

 

 

 

Ari Páll Kristinsson (2004) minnist á að hin almenna regla er sú að nota frekar 

eignarfall eintölu þegar bæði eintala og fleirtala geta gengið miðað við merkingu 

orðsins. Einnig má geta þess að sum orð séu ekki höfð í fleirtölu og þá kemur fyrri 

liðurinn í samsetningu aðeins í eignarfalli eintölu til álita: orkusöfnun, gjóskugígur, 

sjávarrof. Stundum krefst merking orðsins þess að hafa forliðurinn í fleirtölu fremur en 

eintölu: gígaröð, brotaberg. 

Greining á fyrri lið samsetningar er ekki síst áhugaverð. Hann getur verið ósamsett, 

samsett eða afleitt orð. Í töflunni hér að framan er að finna hlutfall hvers möguleika: 

fyrri liðurinn í samsettum íðorðum % 
ósamsett orð 366 74,7 
samsett orð 107 21,8 
afleitt orð 17 3,5 

SAMTALS 490 100 
 

Eins og sjá má er fyrri liðurinn ósamsett orð í ca 75 % tilvikanna og í hinum tilvikum er 

aðallega ósamsett orð. Hugum við nú nánar að þeim áhrifum sem fyrri liðurinn hefur á 

samsetningaraðferðina. Reiknað hefur verið hlutfall hverrar aðferðar þegar fyrri liðurinn 

er ósamsettur og niðurstöðurnar eru að finna í eftirfarandi töflu:  

aðferð þegar fyrri liðurinn er ósamsettur % 
stofnssamsetning 213 58,2 

eignarfallssamsetning 149 40,7 

tengistafssamsetning 4 1,1 

SAMTALS 366 100 
 

eignarfallssamsetning % 
eintala 227 84,1 
fleirtala 43 15,9 

SAMTALS 270 100 
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Hér á eftir er tafla sem hefur að geyma hlutfall milli liða í eintölu og fleirtölu þegar um 

er að ræða eignarfallssamsetningu:  

eignarfallssamsetning þegar fyrri 
liðurinn er ósamsettur % 

eintala 136 91,3 

fleirtala 13 8,7 

SAMTALS 149 100 
 

Í ljós kemur að þegar fyrri liður er ósamsett orð er tilheiging að hafa stofnssamsetningar. 

Einnig kemur eignarfallssamsetning mjög oft fyrir og í þessum tilvikum er miklu 

algengara að hafa fyrri liðurinn í eintölu. 

Nú skulum við sjá hvaða samsetningaraðferð er valin þegar í fyrri lið er samsett orð eða 

afleitt orð. Hlutföllin eru eftirfarandi: 

aðferð þegar fyrri liðurinn er samsettur 
eða afleiddur % 

stofnssamsetning 3 2,4 

eignarfallssamsetning 121 97,6 

tengistafssamsetning 0 0,0 

SAMTALS 124 100 
 

Taflan sýnir þegar fyrri liður í samsetningu er sjálfur samsetning þá verður nýja orðið 

langoftast eignarfallssamsetning. Stofnsamsetningar eru mjög fátíðar í slíkum tilvikum. 

Þetta samsvarar sterkri tilhneigingu sem virðist vera áberandi í málinu varðandi samsett 

orð (Baldur Jónsson, 1987:96-98).  

Í sambandi við eignarfallssamsetningu í þessu tilfelli er fyrri liðurinn aftur algengari í 

eintölu en í fleirtölu.  

eignarfallssamsetning þegar fyrri 
liðurinn er samsettur % 

eintala 96 79,3 

fleirtala 25 20,7 

SAMTALS 121 100 
 

Þegar allt kemur til alls kemur í ljós að myndun íðorða í jarðfræði sýnir þá tilhneigingu 

sem ríkir í málinu og sem málvísindamenn hafa gert grein fyrir áður. Í stuttu máli er 

tilhneigingin eftirfarandi: 
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- Samsetning er algengasta orðamyndunaraðferðin. 

- Stofn- og eignarfallssamsetningar eru meginsamsetningarleiðir. 

- Í eignarfallssamsetningum er algengara að fyrri liðurinn sé í eintölu heldur en í 

fleirtölu. 

- Þegar fyrri liðurinn er ósamsett orð er stofnssamsetning algengari en 

eignarfallssamsetning. 

- Þegar fyrri liðurinn er samsett orð er samsetning langoftast 

eignarfallssamsetning. 

 

4.2. Um tökuorð 

Hér að framan var talað um aðferðir við myndun þeirra íðorða sem voru í 

Orðabankanum áður en ný íðorð voru skráð við þetta verkefni. Nú skulum við skoða 

nánar hvaða leiðir voru notaðar til að mynda íðorðin sem bætt hefur verið við 

Orðabankann. Hér er tafla sem sýnir niðurstöðurnar: 

íðorð % 
ósamsett orð 1 0,3 

samsett orð 72 23,8 

afleidd orð 6 2,0 

tökuorð 211 69,6 

fleiryrt íðorð 10 3,3 

skammstöfun 3 1,0 

SAMTALS 303 100 
 

Niðurstöðurnar koma á óvart enda virðast þær afsanna þá tilhneigingu í málinu sem 

grein hefur verið gerð fyrir í undanfarandi kaflanum. Samkvæmt þessari tilhneigingu 

ætti samsetning vera algengasta aðferðin en þvert á móti ná tökuorð yfir 70% íðorðanna 

sem hafa verið skráð við þetta verkefni. Minna má á að íðorðin í kafla 5.1 eru samsett 

orð í 70% tilvikanna. 

Heiti á steindum, storkubergum og tímabilum í jarðsögutímatalinu virðast vera 

undantekningar á hinni almennu reglu sem segir að aðalaðferð við að mynda íslensk 

íðorð sé samsetning. Að sögð Sigurðar Steinþórssonar jarðfræðings eru steindanöfn 

„alþjóðleg“ (sjá viðtal við hann í viðauka IV) og auk þess notar hann tökuorð til að 

nefna storkuberg (sjá mynd 9). Ólíkt ýmsum fræðigreinum virðist notkun tökuorða í 

steinda- og bergfræði svo sem í öðrum undirsviðum í jarðfræði vera algeng.  
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Í sambandi við íðorðin, sem voru skráð við þetta verkefni, eru tveir möguleikar: 

- Aðeins er hægt að finna tökuorð til að vísa til ákveðins hugtaks. Sem dæmi má 

nefna nokkrar steindir eins og aragónít eða malakít, storkuberg eins og 

benmoreít eða trakýt, jarðsögutímabil eins og kambríum eða júra. Það er enginn 

möguleiki að nota orð af íslenskri rót til að vísa til þessara hugtaka. Meira að 

segja geta tökuorð haft samheiti sem eru einnig tökuorð eins og hjá steindinni 

títanít sem má kallast einnig sfen en ekki er til íðorð af íslenskri rót fyrir hana. 

- Bæði íslenskt íðorð og tökuorð eru til fyrir eitt hugtak. Þetta er algengt meðal 

annars hjá ýmsum steindum (t.d. magnetít-seguljárnsteinn, síderít-járnspat) og 

steingervingum (álfasmokkur-belemníti). 

Íðorð, sem eru íslensk orð og hafa ekki tökuorð sem samheiti, er reyndar varla að finna 

meðal þeirra sem skráð voru við þetta verkefni. Sem dæmi má nefna götungar, 

möttulstrókur, gusthlaup. Nefna má að langflestar steindir hafa a.m.k. eitt tökuorð sem 

samheiti.  

Hins vegar krefjast tökuorð aðlögunar þau að íslenska málkerfinu og aðlögun þeirra er 

könnuð í eftirfarandi kafla. 

 

4.2.1. Aðlögun tökuorða 

Jón Sveinbjörnsson o.fl. (1997:3) greina mun milli umritunar (e. transcription) og 

aðlögunar. Með umritum er átt við að hljóðum tungumáls, sem notar tiltekið táknakerfi, 

sé komið til skila með öðru táknakerfi. En þegar reynt er að sveigja orð enn frekar að 

ýmsum málfræðilegum kröfum viðtökumálsins mætti fremur tala um aðlögun. 

Baldur Jónsson (2002:222) minnist á fimm formlegar aðlögunarkröfur í íslensku: 

1. Áhersla skal hvíla á fyrsta atkvæði. 

2. Tökuorð skal lúta íslenskum hljóðkerfisreglum. 

3. Tökuorð skal lúta íslenskum hljóðskipunarreglum. 

4. Tökuorð skal falla inn í einhvern beygingarflokk sem fyrir er og hlíta 

beygingarreglum hans og öðrum sérreglum flokksins. 

5. Tökuorð skal stafsetja með stöfum íslenska stafrófsins á þann veg að 

reglubundin vensl séu milli ritháttar og framburðar. 
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Þó að aðlögun ákveðins íðorðs ætti að vera ótvíræð finnast mörg tilvik af íðorðum sem 

hafa mismunandi afbrigði af sama tökuorðinu. Með öðrum orðum fannst ósamræmi að 

nokkru leyti varðandi hvernig orð úr öðrum tungumálum verða að lagast að íslenskunni. 

Í þessum tilfellum var flett upp í Stafsetningarorðabókinni og skráð varo í Orðabankann 

þau flettiorð sem orðabókin mælir með. Á töflu 1 má finna lista af tökuorðum með 

mismunandi afbrigði í heimildum. Í töflunni er að finna samsvarandi flettiorð í 

Stafsetningarorðabókinni (s.s. þau sem skráð voru), aðrar myndir á sömu orðum sem 

fundust í heimildunum og íðorð á ensku til að skoða hvort um er að ræða áhrif frá ensku.  

 

Stafsetningarorðabók aðrar myndir í heimildum íðorð á ensku 
graftólíti graptólíti graptolite 
ordóvísíum ordóvísium Ordovician 
sílúr silúr Silurian 
sinkblendi zinkblendi zincblende 
sirkon zirkon zircon 
epídót epidót epidote 
túrmalín turmalin tourmaline 
pýroxen pyroxen pyroxene 
ortópýroxen orþópýroxen orthopyroxene 
díopsít díopsíð diopside 
amfíból amfibol amphibole 
aktínólít aktinólít actinolite 
ónix onyx, ónyx onyx 
ametyst ametýst amethyst 
ortóklas orþóklas orthoclase 
anortít anorþít anortite 
tomsonít thomsónít thomsonite 
lomontít laumontít, lámontít laumontite 
kalsedón kalsedon chalcedony 
sílíkat silíkat silicate 
anhýdrít anhydrít anhydrite 
oxíð/hýdroxíð oxíð/hýdróxíð oxide/hydroxide 
kórúnd kórund corundum 
sýanít kýanít kyanite (cyan) 
pýróp pyróp pyrope 
ólígósen óligósen Oligocene 
hevlandít heulandít heulandite 

 

Tafla 1. Tökuorð með mismunandi afbrigðum í heimildunum. Feitletruðu íðorðin eru flettiorð í 

Stafsetningarorðabókinni og hafa verið skráð í Orðabankann. 

 

Eins og sjá má er ósamræmið margs konar. Við skulum nú reyna að skoða nokkur atriði 

í tengslum við þetta ósamræmi: 
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- Mörg þessara íðorða koma úr forngrísku og eru afleidd orð sem voru mynduð 

með því að bæta við forskeytum og viðskeytum. Sem dæmi um aðskeyti af 

grískum uppruna má nefna pýro- (πυρ-), -xen (-ξένος), epí- (έπι-) eða ólígó- 

(ὀλίγος-). Jón Sveinbjörnsson o.fl. (1997:5) segja í tengslum við umritun á 

forngríska hljóðunum O, o, Ω, ω, Ι, ι, og Υ, υ úr forngrísku að engar öruggar 

reglur sé hægt að gefa um hvenær hvert um sig samsvarar o, i , y og hvenær ó, í, 

ý. Hugsanlega stafar ósamræmi við aðlögun tökuorða úr grísku af því að reglan 

er ekki alveg föst. Einnig geta ensk íðorð haft áhrif á óæskilega aðlögun (sbr. 

pyroxen, amfibol). Sömuleiðis benda Jón Sveinbjörnsson o.fl. á að í áhersluleysi 

í íslensku séu hljóðin a, i og u svo til einráð nema í samsettum orðum og 

tökuorðum. Því mætti hafa þá reglu að leiðarljósi að nota i og o fremur en í og ó 

í áhersluleysi.  

- Baldur Jónsson (2002:226) segir að þ komi oft fram í óæskilegum stöðum vegna 

enskra áhrifa þegar æskilegt væri að hafa t. Til dæmis stendur í 

Stafsetningarbókinni ortóklas en ekki orþóklas og anortít en ekki anorþít. 

- Samkvæmt aðlögunarkröfum í íslensku sem nefndar voru áður verða tökuorð að 

vera rituð með stöfum íslenska stafrófsins og þess vegna er æskilegt að skrifa 

sirkon og sinkblenid í stað fyrir zirkon og zinkblendi enda er z ekki lengur stafur 

í íslenska stafrófinu. 

- Mörg tökuorð eru nafnheiti (eponym), þ.e.a.s. þau eru dregin af persónu, þjóð 

eða stað. Nafnheiti eru algeng í steindafræði þar sem steindir fá oft nöfn sín til 

heiðurs tilteknum steindafræðingi eða vísindamanni. Sem dæmi má taka 

tomsonít (til heiðurs Thomas Thomson efnafræðingi), hevlandít (til heiðurs J.H. 

Heuland steindasafnara) og lomontít (til heiðurs Gillet de Laumont jarðfræðingi). 

Athygli vekur að í Stafsetningarbókinni standa íðorðin tomsonít, hevlandít og 

lomontít en hins vegar eru þau hvergi að finna í fræðiritum úr textasafninu sem 

notað var við þetta verkefni. Aðeins fundust hinar myndirnar sem eru á töflu 1. 

Reglur um aðlögun nafnheita (ef slíkar reglur eru til) virðast hafa fest ekki í sessi 

í málinu og í kjölfarið er mikið ósamræmi. 

En Stafsetningarorðabókin hefur ekki að geyma öll tökuorð í sérhæfðu máli. Þegar 

fundust ýmis afbrigði af tilteknu tökuorði í heimildum en samsvarandi íðorð var ekki í 

Stafsetningarorðabókinni þá var nauðsynlegt að taka ákvörðun um hvert þeirra ætti að 
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vera skráð í Orðabankann. Dæmi um slík tökuorð eru að finna á töflu 2 þar sem 

feitletruð afbrigði eru þau sem skráð voru við þetta verkefni. 

myndir í heimildum íðorð á ensku 
þóleiít, þóleít tholeiite 
ríólít, rýólít, rhyolít, rhýólít rhyolite 
trakýbasalt, trakíbasalt trachytbasalt 
trakýt, trakít trachyte 
kóvellít, covellít covellite 
götít, götheít goethite 
barít, barýt barite, baryte 
wollastonít, wollastónít, vollastonít wollastonite 
prenít, prehnít prehnite 
ólívín, ólivín olivine 
grindsílíkat, grindarsílíkat tectosilicate 
ólígóklas, óligóklas oligoclase 
míkróklín, mikróklín microcline 
levsít, leusít leucite 

 

Tafla 2. Tökuorð með mismunandi afbrigðum sem fannst ekki í Stafsetningarorðabókinni. Feitletruðu 

íðorðin eru þau sem hafa verið skráð í Orðabankanum. 

Flest tökuorð á töflu 2 samsvara nafnheitum eða koma úr forngrísku sem eru erfiðustu 

tökuorðin að aðlaga. Ekki má gleyma að markmið þessa verkefnis er ekki að ákveða 

fastar reglur um aðlögun tökuorða að íslenskunni. Ekki heldur ætla ég við þetta verkefni 

að greina hvert einasta tilvik enda væri það viðfangsefni annarrar rannsóknar. 

Hins vegar notaði ég viðmið af ýmsu tagi til að ákveða hvaða tökuorð ætti að vera skráð 

í Orðabankann. Í sumum tilvikum valdi ég þau tilbrigði sem oftast voru notuð í 

heimildum t.d. trakýt (úr forngrísku τραχύ sem þýðir „gróft“) eða trakýbasalt í stað fyrir 

trakít eða trakíbasalt eins og Sigurður Steinþórsson nota á mynd 9. Í öðrum tilkvikum 

styð ég ákvörðun mína við áðurnefndu reglurnar sem Baldur Jónsson (2002:222) bendir 

á, t.d. að nota stafi íslenska stafrófsins og þess vegna kóvellít en ekki covellít. 

Sum tökuorð eru ekki í Stafsetningarbókinni en hins vegar er hægt að finna önnur orð 

með sömu rót, t.d. er hægt að finna ólíva en ekki ólívín og þess vegna hef ég valið ólívín 

en ekki ólivín. Á sama hátt eru í Stafsetningarbókinni orð eins og ólígósen, míkrógramm 

eða hevlandít og þess vegna hef ég valið orðin ólígóklas, míkróklín og levsít í staðinn 

fyrir óligóklas, mikróklín eða leusít. 

Mörg tökuorð birtast ekki í Stafsetningarbókinni og ekki heldur tengd orð. Sem dæmi 

má taka steindir eins og klínópýroxen, feldspatóíð, uvarovít, sylvít, pigeonít, saponít, 
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tremolít; heiti á fornálfum, fornhöfum og fellingahreyfingum eins og Gondvanaland, 

Lárasía, Lárentía, Tethys-hafið, Harzfellingin, Kaledóníufellingin; heiti á bergum eins 

og múgearít, pikrít; nafnheiti eins og  prenít (til heiðurs Hendrik Von Prehn hermanni), 

götít (til heiðurs J. W. von Goethe), þóleiít (úr Tholey heiti á þýskri borg), phillipsít (til 

heiðurs William Phillips jarðfræðingi), bytovnít (úr Bytown forn heiti á borginni Ottava). 

Í öllum þessum tilvikum skráði ég þau orð sem ég fann oftast í heimildum án þess að 

athuga hversu nákvæmt eru þau aðlögð. Eins og ég sagði áður væri þetta markmið 

annarrar ritgerðar. 
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5. Viðhorf íslenskra jarðfræðinga 

Eins og minnst var á í upphafi er sérhæfða málið viðfangsefni íðorðafræðinnar. 

Sérfræðingar nota íðorð í samskiptum sín í milli og við almenning. Í þeim tilgangi að 

varpa ljósi á hvernig jarðfræðingar mynda, staðfesta og nota íðorð hef ég tekið viðtöl 

við nokkra íslenska sérfræðinga í jarðfræði. Tekið var viðtal við fimm jarðfræðinga sem 

vinna í akademísku umhverfi eða í fjölmiðlum. Sérfræðingarnir eru: 

- Sigurður Steinþórsson: Prófessor í bergfræði hjá Raunvísindadeild, Háskóla 

Íslands. 

- Ólafur Ingólfsson: Prófessor í jökla- og ísaldafræði hjá Verkfræði- og 

náttúruvísindasviði, Jarðvísindadeild, Háskóla Íslands. 

- Guðrún Sverrisdóttir: Sérfræðingur í jarðfræði hjá Jarðvísindastofnun Háskólans 

(Norrænu eldfjallastöðinni). 

- Jón Eiríksson: Vísindamaður (setlagafræði) hjá Verkfræði- og 

náttúruvísindasviði, Raunvísindadeild, Háskóla Íslands. 

- Ari Trausti Guðmundsson: Jarðfræðingur og fjölmiðlamaður. 

Spurt var eftirfarandi spurninga og svör má finna í viðauka IV: 

1. Hvers konar vísindatextar á íslensku hefur þú skrifað sjálfur? (kennsluefni, 

fræðabækur, vísindagreinar, upplýsingar á netinu...) Hvað hefur þú skrifað 

margar bækur um jarðfræði? (um það bil)  

2. Hefur það komið fyrir þig að eitthvert orð er ekki til á íslensku? Hvað gerir þú 

þá? 

3. Talar þú við aðra sérfræðinga um hvernig nýja orðið ætti að vera? 

4. Hvað er aðalaðferðin til að mynda ný orð? (t.d. að taka orð beint úr ensku, að 

laga ensku eða latínu orðin að íslenskunni, að búa til alveg ný orð af íslenskri 

rót...) 

5. Ræðið þið sérfræðingar saman um stafsetningu íðorðanna? (t.d. þóleiít eða þóleít? 

ríólít eða rýólít?) 

6. Hvernig eru nýju íðorðin staðfest? (þegar maður er búinn að búa til nýtt íðorð 

sjálfur)  

7. Ert þú í sambandi við Íslenska málstöð til að fá ráð? 

8. Getur þú nefnt dæmi um íðorð sem þú hefur myndað sjálfur? 

Hér á eftir er samantekt á helstu atriðum sem koma í ljós í viðtölunum.  
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5.1. Samantekt á viðtölum við jarðfræðinga 

Svör við fyrstu spurningunni sýna að sérfræðingarnir sem viðtal var tekið við hafa víða 

reynslu af því að skrifa fræðirit af ýmsu tagi eins og vísindagreinar, fræðibækur fyrir 

almenning, pistla, netefni, kennsluefni o.s.frv. Þar af leiðandi hafa þeir vissulega rekist á 

alls konar íðorðafræðileg vandamál og þess vegna er skoðun þeirra dýrmæt til að meta 

viðhorf íslenskra jarðfræðinga varðandi myndun og notkun íðorða. 

Um aðlögun tökuorða 

Þeir eru sammála því að algengasta og eðlilegasta aðferð til að mynda íðorð sem vantar 

í íðorðaforða er sú að búa til orð af íslenskri rót (sjá svör á spurningu 4) sem oft kemur 

ásamt setningu sem útskýra íðorðið eða lýsir því. En einnig segja þeir að algengt sé að 

grípa í erlend orð og aðlaga þau að íslenska málkerfinu. Hins vegar koma vandamál í 

ljós um hvað varðar hvernig tökuorð verða að aðlagast. Lítil umræða virðist vera milli 

sérfræðinga um stafsetningu tökuorðanna (sjá svör á spurningum 5 og 6). Nokkrir þeirra 

virðast tala um aðlögun við aðra sérfræðinga en að sögn Sigurðar Steinþórssonar 

„syngur hver með sínu nefi“ og kemur í ljós með tímanum hvað festist í sessi í málinu. 

Ekki heldur virðast þeir ná oft sambandi við Íslenska málstöð til að fá ráð (sjá svör á 

spurningu 7). Þessi skortur á samskiptum milli sérfræðinga um aðlögun og stafsetningu 

tökuorða leiðir vissulega til hins tiltölulega mikla ósamræmis sem sýnt var í 

undanförnum kafla (sjá töflur 1 og 2). 

Minna má á að íðorðafræði og vísindafræðigreinar skarast á að nokkru leyti. Eins og 

nefnt var í upphafi þessarar ritgerðar er eitt af hlutverkum íðorðafræðinnar það að 

sameina íðorð ákveðinnar fræðigreinar og að auka samræmi í orðanotkun til að 

auðvelda boðskipti í sérhæfðu máli. Þess vegna þykir í íðorðafræði æskilegt að íðorð 

hafi aðeins eina merkingu en einnig aðeins eitt form. Ósamræmi í aðlögun tökuorða 

getur komið þá í veg fyrir því að sameina og varðveisla íðorðin.  

Um notkun tökuorða 

Varðandi notkun tökuorða er tvennt athyglisvert: 

- Eins og grein hefur verið gert í þessari ritgerð hafa mörg íðorð sem voru skráð 

við þetta verkefni tvö afbrigði: orð af íslenskri rót og tökuorð. Bæði íðorð standa 

fyrir sama hugtakið. En er notkun þeirra hin sama? Samkvæmt Jóni Eiríkssyni 

og Guðrúnu Sverrisdóttur (sjá svör á spurningu 9) er tilhneiging sú að nota 
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gagnsæ íslensk íðorð í samskiptum við almenning eða stjórnvöld en hins vegar 

eru tökuorð notuð í sérfræðihópum. Að mati Sigurðs Steinþórssonar hljóma orð 

eins og blágrýti eða ljósgrýti ekki „fræðilega“. Sem dæmi má nefna að í 

textasafni þessa verkefnis finnst íðorð seólít í BS- og MA-ritgerðum í jarðfræði 

(sbr. Steinþór Níelsson, 2011) en hins vegar er talað um geislasteinar í bókum 

fyrir almenning (sbr. Hjálmar R. Bárðarsson, 1995). Eins og Ari Trausti 

Guðmundsson segir í Íslenskum jarðfræðilykli (2004) eru íðorð eins og 

strombólskt eða vúlkanskt eldgos varla notað hér á landinu af því að 

almenningur skilur betur orð eins og flæðigos eða gjóskugos (sjá umræðu í 

kaflanum 4.1.3). 

Tökuorð virðast þá öðlast sérstakt hlutverk og afstöðu í málinu og vera notuð í 

sérfræðilegum samskiptum. Samsvarandi íðorð af íslenskri rót sýna aftur á móti 

tilhneigingu að fella að almennu máli (sjá sambandi milli almenna og sérhæfða 

málsins á mynd 1). Spurning er sú hvort við ættum þá að tala um almennt orð 

eða íðorð. Vandamálið stafar af því að t.d. steindir eða eldgos eru fyrirbæri sem 

almenningur þekkir og þess vegna þarfnast hann orðs til að lýsa og vísa til 

þessara fyrirbæra. Í þessum skilningi gætum við sagt að tökuorð aðgreina 

sérhæfða málið frá almenna málinu. Merking íslenska orðins og samsvarandi 

tökuorðs er vissulega hin sama en notkun þeirra fer eftir viðtakandanum.  

- Í öðru lagi kemur í ljós úr svörum sérfræðinganna að íðorðaforði er lifandi 

fyrirbæri. Nokkur íðorð eru sett fram en þau geta verið samþykkt eða hafnað. 

Dæmi um þetta eru íðorð sem Ari Trausti Guðmundsson setti fram í bókinni 

Ágrip af jarðfæði Íslands (1982) varðandi flekakenninguna (sjá svar hans við 

spurningunni 8). Þar er sett fram m.a. íðorð plötumót fyrir „colliding plate 

boundaries“ en samkvæmt honum hefur það ekki náð almennri notkun. Meira að 

segja nota jarðfræðingar að sögð hans plötumót fyrir „plate boundaries“ (eða 

flekaskil samkvæmt Orðabankanum). 
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6. Niðurstöður  

Við þetta verkefni hafa 304 íðorð í jarðfræði verið skráð í Orðabanka Íslenskrar 

málstöðvar. Skráningarfærslur voru gerðar samkvæmt almennum leiðbeiningum í 

íðorðastarfi og í þeim eru að finna allar upplýsingar um hvert íðorð eins og samheiti, 

skilgreiningar, viðbótarskýringar og þýðingar á ensku og spænsku. Íðorðin tengjast 

kristalla- og steindafræði, sögu jarðarinnar, flokkun eldgosa og bergfræði storkuberga. 

Greind voru vensl milli íðorðanna svo sem myndun og notkun þeirra. Vensl milli þeirra 

eru aðallega rökvensl og hlutavensl en þau vensl fara eftir viðmiði sem er notað til að 

greina hugtakakerfið. Venslategund hefur áhrif á byggingu á skilgreiningu íðorðanna. 

Meginniðurstöður þessa verkefnis varðandi myndun íðorða í jarðfræði eru: 

- Algengasta og eðlilegasta aðferðin sem sérfræðingar nota til að mynda nýtt íðorð 

sem vantar í íðorðaforða er sú að búa til orð af íslenskri rót.  

- Samsetning er algengasta aðferðin við íðorðamyndun. 

- Við samsetningu er eignarfallssamsetning aðeins algengari en stofnssamsetning.  

- Við eignarfallssamsetningu er frekar notað eignarfall eintölu. 

- Fyrri liður í samsettum íðorðum er oftast samsett orð.  

- Þegar fyrri liður í samsetningu er samsett orð þá er eignarfallssamsetning 

langalgengasta orðmyndunaraðferðin en stofnsamsetning er mjög fátíð í slíkum 

tilvikum.  

- Þegar fyrri liður er ósamsett orð er tilhneiging að hafa stofnssamsetningu en ekki 

alltaf. 

- Íðorð í jarðfræði virðast lúta almennum orðmyndunareglum sem virðast vera 

áberandi í íslensku en hins vegar eru heiti á steindunum, bergum og tímabilum á 

jarðsögutímatali undantekningar þar sem þau eru flest tökuorð. 

Helstu niðurstöður um það sem varðar aðlögun tökuorða eru: 

- Í heimildum fannst tiltölulegt ósamræmi varðandi hvernig ákveðið orð úr öðru 

tungumáli verður að lagast að íslenska málkerfinu. Sérstaklega flókin er aðlögun 

nafnheita og tökuorða af forngrískum uppruna. 

- Ósamræmi stafar hugsanlega annars vegar af skorti á föstum reglum varðandi 

aðlögun tiltekinna erlendra orða og hins vegar af fátíðri umræðu milli 

sérfræðinga um aðlögun og samsetningu tökuorða. 
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Í lok eru niðurstöður varðandi notkun íðorða eftirfarandi: 

- Það er tilhneiging sérfræðinga að nota gagnsæ íslensk íðorð í samskiptum við 

almenning eða stjórnvöld en hins vegar tökuorð í sérfræðihópum. 

- Tökuorð virðast aðgreina sérhæfða málið frá almenna málinu. 

- Íðorðaforði mótast með tímanum eftir því sem sérfræðingar samþykkja eða 

hafna íðorðum. 
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ís. agat 

skilgreining 
Afbrigði af kalsedóni með mislitum rákum sem fylgja gjarnan útlínum 
holuveggjanna og verða þannig til sammiðja mynstur. 

heimild s. KRI-EIN,148 

skýringar 
Dulkristallað; harka: 7; aðallitur: hvítur, grár, fölblár gulleitur, grænleitur; 
striklitur: hvítur; kleyfni: engin; glergljái, fitugljái; eðlisþyngd: 2,57-2,65 
gr/cm3. 

dæmi 
Rendurnar í agati fylgja gjarnan útlínum holuveggjanna, annars þekkjast af 
honum margvísleg mynstur sem hafa sérstök nöfn. 

heimild d. AXE, bls. 70 
en. agate 
sp. ágata 

ís. almandín 

skilgreining Granat með efnafræðiformúluna Fe3Al 2(SiO4)3 

heimild s. FT 

en. almandine 
sp. almandino 

ís. ametyst 

skilgreining 
Fjólublátt kvarsafbrigði sem inniheldur meira járnoxíð en nokkurt annað 
afbrigði. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Kristallast í sexhyrnda kerfinu; harka: 7; aðallitur: fjólublár; striklitur: 
hvítur; kleyfni: engin; glergljái, fitugljái; eðlisþyngd: 2,65 gr/cm3. Talið er 
að steindin fái þennan lit af járnsamböndum. 

dæmi 
Af kvarssteindum eru til mörg afbrigði sem greinast að á formi og lit, svo 
sem kvars, jaspis og ametýst. 

heimild d. STE-2, bls. 192 
en. ametyhst 
sp. amatista 

ís. aktínólít 

skilgreining Klínóamfíból með efnafræðiformúluna Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH,F)2 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 5,5-6; aðallitur: ýmis grænir litir, hvítur, 
grár; striklitur: hvítur; kleyfni: góð; glergljái, silkigljái; eðlisþyngd: 2,9-3,3 
gr/cm3. 

dæmi 
Á 1778 m mældu dýpi er innskot skorið ásamt því sem að vatnsæð tengist 
innskotinu, nokkur oxun er í kringum innskotið og við það eykst magn 
aktínólíts í svarfi mjög mikið og ummyndun. 

heimild d. STEI, bls. 79 
en. actinolite 
sp. actinolita 

ís. albít 

skilgreining Plagíóklas sem inniheldur 90-100% NaAlSi3O8 og 0-10% CaAl2Si2O8 

heimild s. FT 

dæmi 
Þessi dæmi sýna mikilvægi efnaveðrunar við það að binda koltvísýring 
CO2, úr andrúmsloftinu: Veðrun albíts bindur jafnmörg mól af koltvísýringi 
er berast til sjávar sem bíkarbónat. 

heimild d. SIG-13 
en. albite 
sp. albita 

ís. amfíból 

skilgreining 
Bandsílíkat sem er byggt upp af tvöföldum sameindakeðjum, (SiO3)

-2, sem 
liggja samsíða kleyfnisflötunum, en þeir mynda u.þ.b. 56°/124° horn 
innbyrðis. Í kristalgrindinni eru hydoxíðjón (OH–) eða halógenar (F, Fl)  

heimild s. FT 

skýringar 
Amfíból flokkast í ortóamfíból og klínóamfíból eftir því í hvaða kristalkerfi 
þau kristallast. 

dæmi 
Ummyndun er töluverð og er plagíóklasinn allt frá því að vera nokkuð 
ferskur og fer alveg yfir í albít einnig er stöku pýróxen farinn að ummyndast 
yfir í amfíból. 

heimild d. GUÐ 
en. amphibole 
sp. anfíbol 

V.I a  KRISTALLA- OG STEINDAFRÆDI 
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ís. analsím 

skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna NaAlSi2O6·H2O 

heimild s. KRI-EIN, FT 

skýringar 
Kristallast í teningskerfinu; harka: 5-5,5; aðallitur: glær, hvítur; striklitur: 
hvítur ; kleyfni: ógreinileg; glergljái; eðlisþyngd: 2,22-2,63 gr/cm3. 

dæmi 
Fjölbreytileiki í gerð ummyndunarsteinda er mestur neðst í Skriðnafellsnúpi, 
þ.e. neðan 100 m y.s. Þar má m.a. finna geislasteinana kabasít, thomsonít, 
levýn, stilbít og analsím. 

heimild d. MAG-SVE, bls. 36 
en. analcime, analcite 
sp. analcima 

ís. anhýdrít 

skilgreining 
Súlfatsteind sem hefur sömu efnasamsetningu og gifs en inniheldur ekki 
vatn. 

heimild s. KRI-EIN,210 

skýringar Harka :3-3,5; aðallitur: hvítur, gráleitur; glergljái, skelplötugljái. 

dæmi 

Röðin er sem hér segir þegar vatnið í venjulegum sjó gufar upp: Fyrst falla 
út kalsít (CaCO3) og dólómít (CaMg(CO3)2), þá gifs (CaSO4.2H2O) og 
anhydrít (CaSO4), síðan halít (salt, NaCl) og loks kalíum- og 
magnesíumsölt. 

heimild d. SIG-8 
en. anydrite 
sp. anhidrita 

ís. andalúsít 

skilgreining Eyjasílíkat sem er lághitaafbrigði af álsílíkati Al2SiO4 

heimild s. KRI-EIN,148 

dæmi 
Ef bergið hefði samsetningu innan efsta þríhyrningsins á 2. mynd (merktur 
2) væri steindafylkið andalúsít+anortít+kordíerít o.s.frv. 

heimild d. FT 
en. andalusite 
sp. andalucita 

ís. anortít 

skilgreining Plagíóklas sem inniheldur 90-100% CaAl2Si2O8 og 0-10% NaAlSi3O8 

heimild s. FT 

dæmi 
Algengt er að byggja flokkun storkubergs á gerð og magni plagíóklasa og er 
berg sagt basískt ef meira en 50% af Ca-feldspötum (anortíti) er í 
plagíóklösunum. 

heimild d. GUÐ 
en. anorthite 
sp. anortita 

ís. antofyllít 

skilgreining Ortóamfíból með efnafræðiformúluna (Mg, Fe)7Si8O22(OH)2 

heimild s. FT 

en. anthophyllite 
sp. antofillita 

ís. andesín 

skilgreining Plagíóklas sem inniheldur 50-70% NaAlSi3O8 og 30-50% CaAl2Si2O8 

heimild s. FT 

en. andesine 
sp. andesina 

ís. andradít 

skilgreining Jarnríkt granat með efnafræðiformúluna Ca3Fe2(SiO4)3 

heimild s. FT 

en. andradite 
sp. andradita 
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ís. apatít 

skilgreining Fosfatsteind með efnafræðiformúla Ca5(PO4)3(OH,F,Cl). 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í sexhyrnda kerfinu; harka: 5; aðallitur: gulgrænn til svartur; 
glergljái; eðlisþyngd: 3,1-3,2 gr/cm3. 

dæmi 
Tærir og litfagrir kristallar apatíts væru vafalaust vinsælar skrautsteindir ef 
harka þeirra væri meiri. 

heimild d. GUÐ 
en. apatite 
sp. apatito 

ís. bandsílíkat 

skilgreining 
Tegund af sílíkati  sem er myndað úr tvöföldum kveðjum af silíkat-
einingum. 

heimild s. GUÐ, FT 

skýringar Dæmi: amfíból 

dæmi 
Ef tvær keðjur tengjast saman með súrefnisatómum að endilöngu myndast 
bandsilíköt. 

heimild d. STE-1, bls. 183 
en. double chain inosilicate 
sp. inosilicato de cadena doble 

ís. aragónít 

skilgreining 
Karbónatsteind sem hefur sömu efnasamsetningu og kalsít sem kristallast í 
tigulkerfinu. 

heimild s. FT 

skýringar 
Harka: 3,5-4; aðallitur: glær, gráleitur; striklitur: hvítur; kleyfni: góð; 
glergljái, skelplötugljái; eðlisþyngd: 4,5 gr/cm3. 

dæmi Geislar aragóníts eru mun grófari en hjá geislasteinum. 

heimild d. NÁT-KÓP 
en. aragonite 
sp. aragonito 

ís. barít 
sh. þungspat 

skilgreining Súlfatsteind með efnafræðiformúla BaSO4 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í tigulkerfinu; harka: 3-3,5; aðallitur: hvítur, gráleitur, svartur, 
gulleitur; striklitur: hvítur; kleyfni: góð; glergljái; eðlisþyngd: 4,5 gr/cm3. 

dæmi 
Barýt er steintegund sem fellur út úr kvikuvessum í grennd við 
djúpbergsinnskot. 

heimild d. AXE, bls. 93 
en. barite, baryte 
sp. barita 

ís. ágít 

skilgreining 
Klínópýroxen með mismunandi efnafræðiformúluna (Ca, Mg, Fe, 
Al,Ti) 2(Al,Si)2O6 eftir því hvert hlutfallið er milli járns, magnesíums og 
kalsíums. 

heimild s. FT 

skýringar 
Eitt algengasta pýroxenafbrigðið í basalti og gabbrói; það myndar 
blandkristala. 

dæmi 
Kom þá í ljós að bæði gangurinn og afsteypan innihalda töluvert magn 
smárra díla af plagíóklas og ágíti, ásamt stöku ólivíndílum. 

heimild d. MAG-SVE, bls. 38 
en. augite 
sp. augita 

ís. berýl 

skilgreining Hringsílíkat áls og beríls með efnafræðiformúla Be3Al 2(SiO3)6 

heimild s. FT 

en. beryl 
sp. berilo 
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ís. bíótít 

skilgreining 
Dökkt magnesíum- og járnglimmer með efnafræðiformúluna 
K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(OH,F)2 

heimild s. FT 

skýringar 
Bíótít er ein aðalfrumsteindin í graníti; kristallast í einhalla kerfinu; harka: 
2,5-3; aðallitur: dökkbrúnn, svartur; striklitur: hvítur; kleyfni: góð; 
skelplötugljái; eðlisþyngd: 2,7-3,3 gr/cm3. 

dæmi 
Í íslandíti er plagíóklas algengasta steindin en síðan pýroxen í stað 
hornblendis og bíótíts. 

heimild d. STE-1, bls. 204 
en. biotite 
sp. biotita 

ís. bytovnít 

skilgreining Plagíóklas sem inniheldur 70-90% CaAl2Si2O8 og 10-30% NaAlSi3O8 

heimild s. GUÐ, FT 

en. bytownite 
sp. bytownita 

ís. díoktahedral 

skilgreining 
Sem hefur kristalgerð þar sem tvö af hverjum þrem OH- deila O2- með 
kísilhyrnu. 

heimild s. Fabio, SIG-ÁRN, bls. 21 

en. dioctahedral 
sp. dioctahédrico 

ís. blandkristall 

skilgreining Kristallausn, einsleit blanda tveggja eða fleiri efna. 

heimild s. GUÐ 

skýringar Dæmi: fosterít-fayalít syrpa frumsteindarinnar ólívín. 

dæmi 
En það sem er sérstakt við eiginleika blandkristallanna er að þegar þeir 
bráðna myndast bráð sem hefur aðra samsetningu en kristallarnir. 

heimild d. STE-1, bls. 185 
en. solid solution 
sp. solución sólida 

ís. díopsít 

skilgreining Klínópýroxen með efnafræðiformúluna CaMgSi2O6 

heimild s. FT 

skýringar Það myndar blandkristalar með hedenbergíti. 

dæmi 
Annarsvegar eru frumstætt Cr-díopsíð (Mynd 3.7a) og hinsvegar krómsnautt 
ágít (Mynd 3.7b). 

heimild d. BJA, bls. 14 
en. diopside 
sp. diópsido 

ís. blýglans 

skilgreining Súlfíð af efnasamsetningu PbS. 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í  teningskerfinu; harka 2,5-3; aðallitur: blýgrár; striklitur: blýgrár 
til svartur; kleyfni: góð; málmgljái; eðlisþyngd 7,5 3,4 gr/cm3. 

dæmi 
Sýnin voru XRD-greind og fundust kalsít (CaCO3), kvars (SiO2), anhýdrít 
(CaSO4) auk súlfíðanna; sinkblendis, eirkíss og blýglans. 

heimild d. VIG, bls. 605 
en. galena 
sp. galena 

ís. dólómít 

skilgreining 
Steind af kalsíum- og magensíumkarbónati með efnafræðiformúluna 
CaMg(CO3)2 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í þríhyrnda kerfinu; harka: 3,5-4; aðallitur: glær, hvítur; striklitur: 
hvítur ; kleyfni: góð; glergljái, skelplötugljái; eðlisþyngd: 2,86 gr/cm3. 

dæmi 
Kolefni jarðar er að langmestu bundið í kalksteini (kalsíum karbónat) og 
dólómíti (kalsíum-magnesíum karbónat). 

heimild d. STE-3, bls. 246 
en. dolomite 
sp. dolomita 
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ís. einhalla kerfið 
sh. mónóklína kerfið 

skilgreining 
Kristalkerfi sem hefur þrjá mislanga ása. Tveir þeirra eru hornskakkir hvor á 
annan. Sá þriðji er hornréttur á plan hinna. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 25 

skýringar Dæmi: gifs, ágít 
en. monoclinic system 
sp. sistema monoclínico 

ís. fayalít 

skilgreining Járnríkur ólívín sem inniheldur 90-100% Fe2SiO4 og 0-10% Mg2SiO4. 

heimild s. GUÐ, FT 

dæmi 
Helstu frumsteindir í kísilríku bergi á Íslandi eru: Plagíóklas, anortóklas eða 
sanidín, ágít, fayalít og magnetít. 

heimild d. NÁT 
en. fayalite 
sp. fayalita 

ís. enstatít 

skilgreining Ortópýroxen með efnafræðiformúluna Mg2Si2O6 

heimild s. GUÐ, FT 

skýringar 
Nokkuð algeng og finnst í myndbreyttu bergi, gosbergi og loftsteinum. 
Steindin myndar blandkristala með ferrósílíti. 

en. enstatite 
sp. enstatita 

ís. feldspat 

skilgreining 
Flokkur grindsílíkata sem eru al-silíköt og einkum tengjast kalíum, natríum 
eða kalsíum. 

heimild s. KRI-EIN, bls.32 

skýringar Feldspötum er skipt í tvo aðalflokka: kalífeldspat og plagíóklas. 

dæmi 

Vegna þess að efnið myndaðist við svörfun jökla sýnir það lítil merki 
efnaveðrunar og samanstendur einkum af kristöllum og kristalbrotum 
steinda sem einkenna granít og aðrar meginlands-bergtegundir: kvars, 
feldspat og glimmer. 

heimild d. SIG-9 
en. feldspar 
sp. feldespato 

ís. epídót 

skilgreining Hópsílíkat með efnafræðiformúla Ca2(Fe,Al)Al2Si3O12(OH) 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 6-7; aðallitur: dökkgrænn til gulgrænn; 
striklitur: hvítur til gráleitur; kleyfni: góð; glergljái; eðlisþyngd: 3,4 gr/cm3. 

dæmi 
Þar kemur fram að jarðlögin hafi orðið fyrir háhitaummyndun þar sem 
epidót og granat kemur fram á afmörkuðu svæði. 

heimild d. SIG-GAR, bls. 4 
en. epidote 
sp. epidota 

ís. feldspatóíð 

skilgreining Flokkur grindsílíkata sem eru svipuð feldspötum en með lægra Si-innihald. 

heimild s. FT 

en. feldspathoid 
sp. feldespatoide 

ís. eyjasílíkat 

skilgreining Tegund af sílíkati sem er myndað úr stökum silíkat-einingum. 

heimild s. GUÐ, FT 

skýringar Formúla: [SiO4]
6-; Dæmi: ólívín, granat, sirkon. 

dæmi Séu KS-einingarnar alveg aðskildar er um eyjasilíköt að ræða. 
heimild d. STE-1, bls 182 
en. nesosilicate 
sp. nesosilicato 
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ís. ferhyrnda kerfið 
sh. tetragónala kerfið 

skilgreining 
Kristalkerfi sem hefur þrjá ásar hornrétta hver á annan. Tveir jafnlangir, en 
sá þriðji lengri eðastyttri en hinir. Kerfið hefur einn fjórfaldan samhverfuás. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 25 
skýringar Dæmi: sirkon 
en. tetragonal system 
sp. sistema tetragonal 

ís. fosfat 
sh. fosfatsteind 

skilgreining Steindtegund sem hefur að geyma sameindajónina PO4
–2 

heimild s. GUÐ 
skýringar Dæmi: apatít 

dæmi 
Þannig er gosbergið basalt (blágrýti) eða djúpbergið gabbró í meginatriðum 
plagíóklas + pýroxen, en einnig er þar að finna magnetít, apatít (fosfat) og 
oft ólivín. 

heimild d. SIG-3, bls. 168 
en. phosphate, phosphate mineral 
sp. fosfato, mineral fosfato 

ís. ferrósílít 

skilgreining Ortópýroxen með efnafræðiformúluna Fe2Si2O6 

heimild s. FT 

skýringar Það myndar blöndkristalar með enstatíti. 

en. ferrosilite 

sp. ferrosilita 

ís. fosfat 
sh. fosfatsteind 

skilgreining Steindtegund sem hefur að geyma sameindajónina PO4
–2 

heimild s. GUÐ 
skýringar Dæmi: apatít 

dæmi 
Þannig er gosbergið basalt (blágrýti) eða djúpbergið gabbró í meginatriðum 
plagíóklas + pýroxen, en einnig er þar að finna magnetít, apatít (fosfat) og 
oft ólivín. 

heimild d. SIG-3, bls. 168 
en. phosphate, phosphate mineral 
sp. fosfato, mineral fosfato 

ís. flúorít 
sh. flússpat 

skilgreining Halíð af efnasamsetningu CaF2 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í  teningskerfinu; harka: 4; aðallitur: glær, grænleitur, fjólublár; 
kleyfni: góð; glergljái; eðlisþyngd: 3,1 - 3,2 gr/cm3. 

dæmi Styrkur flúoríðs í vatni virðist stjórnast af efnajafnvægi við steindina flúorít. 
heimild d. RAG, 486 
en. fluorite 
sp. fluorita 

ís. forsterít 

skilgreining 
Magnesíumríkur ólívín sem inniheldur 90-100% Mg2SiO4 og 0-10% 
Fe2SiO4. 

heimild s. GUÐ, FT 

dæmi 
Þá eru einungis forsterít og anorþít í jafvægi við bráðina þar til díopsíð fer 
loks að kristallast í grunnmassa við 1 atm þrýsting. 

heimild d. GUÐM, bls.18 

en. forsterite 

sp. forsterita 

ís. glimmer 

skilgreining 
Hópur af lagsílíkötum með efnafræðiformúluna X2Y4–6Z8O20(OH,F)4 þar 
sem X er K, Na eða Ca; Y er Al, Mg eða Fe; Z er Si eða Al. 

heimild s. FT 
skýringar Dæmi: bíótít, múskóvít. 

dæmi 
Stórar flögur af ljósu glimmer finnast oft í gögngum (pegmatíti) í tengslum 
við berghleifa úr súru bergi. 

heimild d. ÞOR, bls. 18 
en. mica 
sp. mica 
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ís. grindsílíkat 

skilgreining Tegund af sílíkati þar sem silíkat-einingarnar mynda þrívíðar grindur. 
heimild s. GUÐ, FT 
skýringar Dæmi: kvars, feldspat, seólítar. 

dæmi 
Loks eru það grindarsilíkötin, en í þeim liggja öll fjögur súrefnisatómin í 
KS-einingunni á milli tveggja kísilatóma. 

heimild d. STE-1, bls. 183 
en. tectosilicate 
sp. tectosilicato 

ís. halít 
sh. steinsalt 

skilgreining Halíð af efnasamsetningu NaCl. 
heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í  teningskerfinu; harka: 2; aðallitur: hvítur, grár, glær; striklitur: 
hvítur; kleyfni: góð; glergljái; eðlisþyngd: 2,1 - 2,2 gr/cm3. 

dæmi 
Slíkur stöpull myndast við það að seigfljótandi saltlög (yfirleitt halít, þ.e. 
venjulegt matarsalt, og anhýdrít, sem er kalsíumsúlfat) ýtast upp í gegnum 
setlóg afleir og sandi. 

heimild d. STE-SIG, bls. 213 
en. halite 
sp. halita ís. grossúlar 

skilgreining Granat með efnafræðiformúluna Ca3Al 2(SiO4)3 

heimild s. FT 

en. grossular 

sp. grosularia 

ís. hedenbergít 
skilgreining Klínópýroxen með efnafræðiformúluna CaFeSi2O6 
heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 5,5-6; aðallitur: dökkgrænn til svartur; 
striklitur: hvítur til fölgrænn; kleyfni: góð; glergljái; eðlisþyngd: 3,2-3,6 
gr/cm3; Það myndar blöndkristalar með díopsíði. 

dæmi 
Helstu háhitasteindir sem finnast hér á landi eru epidót, prehnít, granat, 
aktínólít og hedenbergít. 

heimild d. SAF-AKR-2 
en. hedenbergite 
sp. hedenbergita 

ís. götít 

skilgreining Hýdroxíð með efnafræðiformúluna FeO(OH). 

heimild s. FT 

dæmi 
Nær yfirborði koma S og Fe fyrir á meira oxuðu formi, t.d. sem kristallaður 
brennisteinn, ýmis súlföt, hematít og götít. 

heimild d. AND, bls. 19 

en. goethite 

sp. goethita ís. hematít 
sh. járnglas, blóðsteinn 

skilgreining Steind af járnþrígildisóxíði með efnafræðiformúluna Fe2O3 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í þríhyrnda kerfinu; harka: 5-6; aðallitur: stálgrár, svartleitur, 
rauður, rauðbrúnn; striklitur: rauðbrúnn, svartur; kleyfni: engin; málmgljái; 
eðlisþyngd: 5,3 gr/cm3. 

dæmi 
Mest áberandi er gulur litur brennisteins, rauður litur steindarinnar hematíts 
(ferríoxíðs, Fe2O3) og dökkgrár litur leirs. 

heimild d. GUÐ-HEL 
en. hematite 
sp. hematites, hematita, oligisto 

ís. halíð 

skilgreining Steindtegund sem myndar sambönd með halógenum. 

heimild s. FT 

dæmi 
Meirihluti útfellingasteindanna tilheyra þeim flokkum steinda er nefnast 
halíð og súlföt, en einnig er nokkuð um oxíð og karbónöt. 

heimild d. SVE-KRI, bls. 11 

en. halide 

sp. haluro 



 

 

 

52 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ís. hevlandít 

skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna (Ca,Na2)Al 2Si7O18·6H2O 
heimild s. KRI-EIN, FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 3-3,5; aðallitur: glær; striklitur: hvítur; 
kleyfni: góð; glergljái, skelplötugljái; eðlisþyngd: 2,1-2,29 gr/cm3. 

dæmi 
Töluvert er af seólítum í syrpunni, þó aðallega í neðri hluta hennar. Mest ber 
á mesólíti, kabasíti, heulandíti, levýni og stilbíti. 

heimild d. SIG-GAR, bls. 33 
en. heulandite 
sp. heulandita 

ís. hýdroxíð 

skilgreining Steindtegund sem myndar sambönd með hýdroxíðjóninni (OH-). 
heimild s. FT 

dæmi 
Aðrar steindir eins og kalsít, leir og seólítar og járnoxíð og hýdroxíð eru 
hins vegar undirmettaðar í súru vatni en yfirmettaðar í basísku, í samræmi 
við aðstæður þar sem slíkar ummyndunarsteindir finnast. 

heimild d. AND, bls. 40 
en. hydroxide 
sp. hidróxido 

ís. illít 

skilgreining 
Hópur leirsteinda sem hafa byggingu smektíts en K+ jónir milli laga í stað 
vatns. 

heimild s. SIG-ÁRN, bls. 21 

dæmi 
Þar sem þess hefði mátt vænta að illít hefði fundist í leirnum, þar sem kísill 
er hæstur. 

heimild d. KARL, bls. 22 

en. illite 

sp. illita 

ís. hornblendi 

skilgreining 
Klínóamfíból með efnafræðiformúluna (Ca,Na)2-

3(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH,F)2 

heimild s. GUÐ, FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 5-6; aðallitur: svartur; striklitur: hvítur, 
grár; kleyfni: góð; glergljái; eðlisþyngd: 3,2 gr/cm3. 

dæmi 
Í þessu bergi eru dílar af hornblendi og bíótíti algengir auk plagíóklass, en 
tvær fyrstnefndu steindirnar bera þess vott að kvikan hafi verið tiltölulega 
vatnsrík. 

heimild d. STE-1, bls. 204 
en. hornblende 
sp. hornblenda 

ís. hópsílíkat 

skilgreining 
Tegund af sílíkati sem er myndað úr pörum af tvemur silíkat-einingum 
saman. 

heimild s. GUÐ, FT 
skýringar Formúla: [Si2O7]

6-; dæmi: epídót 
en. sorosilicate 
sp. sorosilicato 

ís. hringsílíkat 

skilgreining Tegund af sílíkati þar sem silíkat-einingarnar mynda hringi. 

heimild s. GUÐ, FT 

skýringar Formúla: [SinO3n]
2n-; dæmi: kordierít, beryl 

en. cyclosilicate 

sp. ciclosilicato 

ís. ilmenít 

skilgreining Steind af járn- og títanoxíði með efnafræðiformúluna FeTiO3 

heimild s. FT 

dæmi 
Þar fyrir utan eru í basalti aðrar steindir í minna mæli og fer eftir 
efnasamsetningu bergsins hverjar og í hve miklum mæli, til dæmis ólivín 
(hátt MgO), magnetít (hátt FeO), ilmenít (hátt TiO2) og svo framvegis. 

heimild d. SIG-12 
en. ilmenite 
sp. ilmenita 

ís. jadeít 

skilgreining Natríumríkt klínópýroxen með efnafræðiformúluna NaAlSi2O6 
heimild s. FT 
skýringar Það myndar blandkristala með ágíti, díopsíði og ægiríni. 
en. jadeite 
sp. jadeíta 
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ís. kabasít 
skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna CaAl2Si4O12·6H2O 

heimild s. KRI-EIN, FT 

skýringar 
Kristallast í þrýhyrnda kerfinu; harka: 4,5; aðallitur: glær, hvítur; striklitur: 
hvítur ; kleyfni: greinileg; glergljái; eðlisþyngd: 1,97-2,20 gr/cm3. 

dæmi 
Algengustu sprungufyllingar eru stilbít og skólesít ásamt kabasíti, kalsíti og 
kvarsi. 

heimild d. SIG-GAR, bls. 59 
en. chabazite 
sp. cabasita 

ís. jarosít 

skilgreining Súlfatsteind með efnafræðiformúluna KFe3OSi2O7(OH). 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í sexhyrnda kerfinu; harka: 2,5-3,5; aðallitur: fölgulur, brúnleitur, 
brúnn; striklitur: fölgulur; kleyfni: greinileg; glergljái, fitugljái; eðlisþyngd: 
2,9-3,3 gr/cm3. 

dæmi Auðvelt er að villast á jarosíti og brennisteini eða brúnjárnsteini. 

heimild d. KRI-EIN, bls. 218 

en. jarosite 

sp. jarosita 

ís. alkalífeldspat 
skilgreining Kalíum- og natríumríkur feldspat. 
heimild s. FT 
skýringar Dæmi: ortóklas, sanidín, míkróklín. 

dæmi 
Alkalífeldspöt í BRL2 hafa breiðari samsetningu, heillegir kristallar sjást þó 
ekki í örgreini sem gæti bent til seinni tíma ummyndunar á feldspötunum. 

heimild d. ÁSL, bls. 20 
en. alkali feldspar 
sp. feldespato alcalino 

ís. jaspis 

skilgreining Nær myndlaust afbrigði kvarssteinda, mörg litarafbrigði. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Dulkristallað; harka: 7; aðallitur: margir litir; striklitur: hvítur; kleyfni: 
engin; glergljái, fitugljái; eðlisþyngd: 2,57-2,65 gr/cm3. 

dæmi Lita dýrðin í jaspis er eftirsóknarverð fyrir safnara. 

heimild d. AXE, bls. 70 

en. jasper 

sp. jaspe 

ís. kalsedón 
sh. glerhallur, draugasteinn 

skilgreining 
Afbrigði af kvarssteind sem oft er talin myndlaus, en kristalgerðin er mjög 
smágerð, þráðótt og rétt greinanleg í smásjá. 

heimild s. GUÐ, KRI-EIN 

skýringar 
Dulkristallað; harka: 7; aðallitur: hvítur, grár, fölblár gulleitur, grænleitur; 
striklitur: hvítur; kleyfni: engin; glergljái, fitugljái; eðlisþyngd: 2,57-2,65 
gr/cm3. Dæmi um afbrigði: agat, ónyx. 

dæmi 
Mjög algengt er að sjá lag af kalsedóni yst inan í holunni og innan á því 
bergkristal. 

heimild d. HJÁ, bls. 74 
en. chalcedony 
sp. calcedonia 

ís. járnkís 
sh. brennisteinskís, glópagull, pýrít 

skilgreining Súlfíð af efnasamsetningu FeS2. 
heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í  teningskerfinu; harka 6-6,5; aðallitur: gulur, gulbrúnn; 
striklitur: svartur; kleyfni: engin; málmgljái; eðlisþyngd 4,9 - 5,1 gr/cm3. 

dæmi 
Brennisteinninn sem myndar járnkísið er upphaflega af tvennum toga, beint 
úr eldfjallagasi eða úr veðrun storkubergs. 

heimild d. SIG-10 
en. pyrite 
sp. pirita 
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ís. kaólínít 
sh. porulínsleir 

skilgreining Leirsteind með efnafræðiformúluna Al2Si2O5(OH)4 
heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í þríhalla kerfinu; harka: 2-2,5; aðallitur: hvítur, grár, fölblár; 
striklitur: hvítur; kleyfni: góð; glergljáilaus; eðlisþyngd: 2,6 gr/cm3; 
kristalarnir eru örsmáir. 

dæmi 
Yfirborðsummyndun í Kerlingarfjöllum er dæmigerð fyrir súrt, 
brennisteinsríkt umhverfi sem einkennist af myndlausum kísli, kaólíníti, 
anatas, pýríti og götíti og hematíti. 

heimild d. AND, bls. 47 
en. kaolinite 
sp. caolinita 

ís. kísilhyrna 

skilgreining Sílíkat-einingin SiO4. 

heimild s. STE-1, bls. 182, FT 

en. sílica tetrahedron 

sp. tetraedro de sílice 

ís. klínóamfíból 

skilgreining Amfíból sem kristallast í einhalla kerfinu. 

heimild s. FT 

skýringar Dæmi: tremolít, aktínólít, hornblendi. 

en. clinoamphibole 

sp. clinoanfíbol 

ís. klínópýroxen 
skilgreining Pýroxen sem kristallast í einhalla kristalkerfinu. 
heimild s. FT 
skýringar Dæmi: ágít, hedenbergít, jadeít. 

dæmi 
Jafnframt telur hún að það berg sem hún greindi sé upprunið frá einni eða 
tveimur móðurkvikum með kristöllun á plagíóklas, klínópýroxen, magnetít, 
ilmenít og lítilega af ólivíni. 

heimild d. GUÐM, bls. 1 
en. clinopyroxen 
sp. clinopiroxeno 

ís. karbónat 
skilgreining Steind þar sem einn eða fleiri málmar tengjast anjóninni (CO3)

-2 
heimild s. KRI-EIN, bls. 154 

dæmi 
Utan á karbónat-steindunum fundust magnetít- og járnsúlfíð-steindir, sem 
eru sömu gerðar og steindir myndaðar af tilteknum örverum á jörðu. 

heimild d. ÞORS 
en. carbonate 
sp. carbonato 

ís. klórít 

skilgreining 
Flokkur af lagsílíkötum með efnafræðiformúluna X4-6Z4O10(OH,O)8 þar sem 
X er Al, Fe, Li, Mg, Mn eða Ni; Z er Al, Fe aða Si. 

heimild s. Fabio, GUÐ 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 2-3; aðallitur: grænn; striklitur: grænn; 
kleyfni: góð; glergljái, skelplötugljái; eðlisþyngd: um 2,68gr/cm3. 

dæmi 

Þar sem klórít, epídót og albít einkenna ummyndun í dýpri hluta 
Reykjaneskerfisins, en amfíból hefur ekki fundist þar í neinum mæli 
(Hrefna Kristmannsdóttir 1984, Árný E. Sveinbjörnsdóttir 1983), verður að 
telja ólíklegt að hitastig jarðhitakerfisins hafi nokkru sinni verið svo hátt. 

heimild d. ÁRNÝ, bls. 176 
en. chlorite 
sp. clorita 

ís. keðjusílíkat 

skilgreining 
Tegund af sílíkati  sem er myndað úr einföldum kveðjum af silíkat-
einingum. 

heimild s. GUÐ, FT 
skýringar Dæmi: pýroxen, wollastonít 

dæmi 
KS-frumeiningarnar geta tengst saman og myndað keðjur þannig að eitt 
súrefnisatóm liggur alltaf á milli tveggja kísilatóma (3. mynd). Þau kallast 
keðjusilíköt. 

heimild d. STE-1, bls. 182-183 
en. single chain inosilicate 
sp. inosilicato de cadena simple 
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ís. koparkís 
sh. eirkís 

skilgreining Súlfíð af efnasamsetningu CuFeS2. 
heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í  ferhyrnda kerfinu; harka 3,5-4; aðallitur: gulleitur, margleitur; 
striklitur: svartur, grænleitur; kleyfni: ógreinileg; málmgljái; eðlisþyngd 4,2 
gr/cm3. 

dæmi 
Sýnin voru XRD-greind og fundust kalsít (CaCO3), kvars (SiO2), anhýdrít 
(CaSO4) auk súlfíðanna; sinkblendis, eirkíss og blýglans. 

heimild d. VIG, bls. 605 
en. chalcopyrite 
sp. calcopirita 

ís. kóvellít 
skilgreining Súlfíð af efnasamsetningu CuS. 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í  sexhyrnda kerfinu; harka 1,5-2; aðallitur: blár, fjólublár, 
ljósblár, svarblár; striklitur: svarblár; kleyfni: góð; málmgljái; eðlisþyngd 
4,7  gr/cm3. 

dæmi 
Þar sem kóvellít er að finna í brennisteini slær stundum á hann grænleitum 
blæ fjarlægð séð. 

heimild d. STE-2, bls. 189 
en. covellite 
sp. covellina 

ís. kristalferill  
sh. sólídus, solidus-ferill 

skilgreining Hitastigsmörk storknunar og bráðnunar 
heimild s. GUÐ, FT 

skýringar 
Ofan sólídus eru kristallar í jafnvægi við kvikubráðina en neðan við sólídus 
er kerfið storkið. 

dæmi 
Ríki slík efnajafnvægi verður bráðin að liggja á vökvaferlinum og 
kritallarnir á kristalferlinum. 

heimild d. STE-1, bls. 187 
en. solidus 
sp. solidus 

ís. kordíerít 
skilgreining Hringsilíkat með efnafræðiformúluna (Mg,Fe)2Al 4Si5O8 
heimild s. FT 

dæmi 
Margar tegundir kristalla skauta ljós, og þar á meðal er kordíerít, sem er 
nokkuð algengt á Norðurlöndunum, einnig feldspat og svo silfurberg.  

heimild d. HAR-2 
en. cordierite 
sp. cordierita 

ís. kristalkerfi 

skilgreining 
Flokkur kristalgerða sem byggist á mismunandi samhverfuþáttum eins og 
samhverfuásum og samhverfuflötum. 

heimild s. Fabio, GUÐ, HJÁ 

dæmi 
Til að skilgreina á skipulegan hátt margbreytilegar gerðir kristalla, hefur 
þeim verið raðað saman í 7 kristalkerfi. 

heimild d. HJÁ, bls. 264 
en. crystal system 
sp. sistema cristalino 

ís. kórúnd 
skilgreining Steind af aloxíði með efnafræðiformúluna Al2O3 
heimild s. FT 
skýringar Harka: 9; eðlisþygnd: 4,0 - 4,2 gr/cm3. 

dæmi 
Óþekkt sýni með 20% kórund er keyrt í XRD og ákvarðað hvaða fasar 
koma fyrir í því. 

heimild d. ÞRÁ, bls. 65 
en. corundum 
sp. corindón 
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ís. kristóbalít 
skilgreining Há-hitastig afbrigði af kvarsi sem kristallast í ferhyrnda kerfinu. 

heimild s. FT 
en. cristobalite 
sp. cristobalita 

ís. leirsteind 

skilgreining 
Flokkur Al-lagsilíkata með fjölbreytilegri samsetningu sem innihalda 
bundið vatn. 

heimild s. FT 

skýringar 
Aðallega myndast við ummyndun bergs. Leirsteindir flokkast í hópa eftir 
innri gerð og samsetningu eins og kaólínít, smektít, illít.  

dæmi 
Sama berg getur því innihaldið mismunandi leirsteindir og samskonar 
leirsteindir geta fundist í mismundandi berg. 

heimild d. SIG-ÁRN, bls. 19 

en. clay mineral 

sp. mineral de la arcilla 

ís. labradorít 
skilgreining Plagíóklas sem inniheldur 50-70% CaAl2Si2O8 og 30-50% NaAlSi3O8 
heimild s. FT 

dæmi 
Í Norður-Ameríku er orðið diabas notað um berg með efnasamsetningu 
basalts þar sem meginsteindir eru augít og labradorít og með einkennandi 
"ófitískri veftu" (dólerít-textúr). 

heimild d. GUÐ 
en. labradorite 
sp. labradorita 

ís. levsít 

skilgreining Feldspatóíð með efnafræðiformúluna K[AlSi2O6] 

heimild s. FT 

en. leucite 

sp. leucita 

ís. lagsílíkat 

sh. blaðsílíkat 

skilgreining Tegund af sílíkati  þar sem silíkat-einingar mynda blöð (þynnur). 

heimild s. GUÐ, FT 

skýringar Dæmi: glimmer, leirsteindir, klórít. 

dæmi 
Enn einn möguleikinn er sá að þrjú af hverjum fjórum súrefnisatómum í 
KS-frumeiningunni liggi á milli tveggja kísilatóma. Þannig myndast 
samfelld lög af KS-frumeiningum, lagsilíköt, en á milli laga eru katjónir. 

heimild d. STE-1, bls. 183 

en. phyllosilicate 

sp. filosilicato 

ís. lomontít 

skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna CaAl2Si4O12 · 4H2O 

heimild s. FT, KRI-EIN 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 3-3,5; aðallitur: hvítur; striklitur: hvítur; 
kleyfni: góð; glergljái,skelplötugljái; eðlisþyngd: 2,20-2,41 gr/cm3. 

dæmi Tilvist laumontíts er í andstöðu við að steindir eins og epídót sjáist. 

heimild d. STEI, bls. 78 

en. laumontite 

sp. laumontita 
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ís. magnetít 

sh. seguljárnsteinn 

skilgreining 
Steind af járnóxíði sem tilheyrir spínil-hópnum sem efnafræðiformúluna 
Fe2+Fe2

3+O3 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í tengingskerfinu; harka: 5,5-6; aðallitur: svartur; striklitur: 
svartur; kleyfni: ógreinileg; málmgljái; eðlisþyngd: 5,2 gr/cm3; sterk 
segulmögnun. 

dæmi 
Járnasambönd eru í öllu storkubergi og þá einkum sem seguljárnsteinn 
(magentít), en það er einmitt hann sem veldur segulmögnun þess. 

heimild d. ÞOR, bls. 18 

en. hematite 

sp. hematites, hematita, oligisto 

ís. mesólít 

skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna NaCa2Al 6Si9O30 · 8H2O 

heimild s. KRI-EIN, FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 5; aðallitur: hvítur, hálfglær, grár, 
bleikur, rauðleitur; striklitur: hvítur; kleyfni: góð; glergljái,silkigljái; 
eðlisþyngd: 2,25-2,26 gr/cm3. 

dæmi 

Fyrir neðan það kemur miðbelti með mesólít (Mynd 20) sem 
einkennissteind, en það kemur fyrst fram í beinu framhaldi af 
kabasít/thomsonít beltinu og nær niður á láglendi vestan megin, en niður í 
sjó við Hvammsvík. 

heimild d. SIG-GAR, bls. 41 

en. mesolite 

sp. mesolita 

ís. malakít 

skilgreining 
Græn karbónatsteind úr vötnuðu kopar(II) og kopar(I) karbónat-hýdroxíð 
Cu2CO3(OH)2 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 3,5-4; aðallitur: ljósgrænn til 
dökkgrænn; striklitur: fölgrænn; kleyfni: greinileg; glergljái, silkigljái; 
eðlisþyngd: 4 gr/cm3. 

dæmi 
Gulleitu smákristallarnir í kring um malakítið er dólómít, en svo nefnist 
kalsít (kalkspat), sem hefur ummyndast með því að magnesíum hefur komið 
í stað hluta af kalsíum. 

heimild d. HJÁ, bls. 171 

en. malachite 

sp. malaquita 

ís. mikróklín 

skilgreining Afbrigði af ortóklasi sem kristallast í þríhallakerfinu. 

heimild s. FT 

dæmi 
Við þessar aðstæður geta mikróklínkristallarnir orðið allt að 2000 tonn að 
þyngd og eru þeir stærstu kristallar sem þekkjast. 

heimild d. GUÐ 

en. microcline 

sp. microclina 

ís. monticellít 

skilgreining Granat með efnafræðiformúluna CaMgSiO4 

heimild s. FT 

en. monticellite 

sp. monticellita 
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ís. montmorillonít 

skilgreining 
Mg-ríkt díoktahedral smektít með efnafræðiformúluna 
(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·nH2O 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í þríhalla kerfinu; harka: 2-2,5; aðallitur: hvítur, grár, fölblár; 
striklitur: hvítur; kleyfni: góð; eðlisþyngd: 2,6 gr/cm3; kristalarnir eru 
örsmáir. 

dæmi 
Þar sem hinn einsleiti basaltberggrunnur landsins er ríkjandi í flestum 
námum má ætla að Ca-montmorillonít sé einnig ríkjandi tegund leirs. 

heimild d. SIG-ÁRN, bls. 43 

en. montmorillonite 

sp. montmorillonita 

ís. nefelín 

skilgreining Feldspatóíð með efnafræðiformúluna Na3KAl 4Si4O16 

heimild s. FT 

dæmi 
VE I sýnin eru lægri í alkalímálmum og eru hýpersten normatif en VE II er 
hærra í alkalímálmum og hefur nefelín í normi. 

heimild d. GUÐM, bls. 10 

en. nepheline 

sp. nefelina 

ís. omfasít 

skilgreining 
Natríumríkt klínópýroxen með efnafræðiformúluna 
(Ca,Na)(Mg,Fe,Al)Si2O6 eftir því hvert hlutfallið er milli natríums, 
kaslíums, járns og magnesíums. 

heimild s. FT 

skýringar Það myndar blandkristala með ágíti og jadeíti. 

en. omphacite 

sp. onfacita 

ís. mordenít 

skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna (Na2,K2,Ca)Al2Si10O24 · 7H2O 

heimild s. KRI-EIN, FT 

skýringar 
Kristallast í tigulkerfinu; harka: 4-5; aðallitur: hvítur; striklitur: hvítur; 
kleyfni: góð; glergljái, silkigljái; eðlisþyngd: 2,12-2,15 gr/cm3. 

dæmi Stilbít kemur oft fyrir ásamt kalsíti, kalsedón og mordeníti. 

heimild d. SIG-GAR, bls. 27 

en. mordenite 

sp. mordenita 

ís. ortóamfíból 

skilgreining Amfíból sem kristallast í tegulkerfinu. 

heimild s. FT 

skýringar Dæmi: antofyllít 

en. orthoamphibole 

sp. ortoanfíbol ís. múskóvít 

skilgreining Ljóst glimmer með efnafræðiformúluna KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 2,5; aðallitur: litlaus, grá, brúnleit, 
græn, gul og bleik, gagnsæ; kleyfni: mjög góð í eina átt; glergljái, perlugljái; 
eðlisþyngd: 2,7-2,8 gr/cm3. 

dæmi 
Hornblendi og glimmer innihalda vatn en af glimmer eru aðallega til tvær 
tegundir, múskóvít og bíótít. 

heimild d. STE-1, bls. 191 

en. muscovite 

sp. moscovita 

ís. ortóklas 

skilgreining Alkalífeldspat með efnafræðisformúluna KAlSi3O8 

heimild s. FT 

skýringar Kristallast í einhalla kristalkerfinu. 

dæmi 
Erlendis er granít algengt og er þó oft nær eingöngu myndað úr ortóklas-
feldspötum og kvarsi. 

heimild d. GUÐ 

en. orthoclase 

sp. ortosa, ortoclasa 



 

  

 

59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ís. ortópýroxen 

skilgreining Pýroxen sem kristallast í tegulkristalkerfinu. 

heimild s. FT 

skýringar Dæmi: enstatít, ferrósílít 

dæmi 
Hafi bráðin hins vegar þróast nægilega til hærri kísilstyrks, mundi 
orþópýroxen fremur en ólivín myndast í grunnmassa við 1 atm þrýsting. 

heimild d. GUÐM, bls. 18 

en. orthopyroxene 

sp. ortopiroxeno 

ís. ónix 

skilgreining Afbrigði af kalsedóni með beinum, samsíða, mislitum röndum. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 147 

skýringar 
Dulkristallað; harka: 7; aðallitur: hvítur, grár, fölblár gulleitur, grænleitur; 
striklitur: hvítur; kleyfni: engin; glergljái, fitugljái; eðlisþyngd: 2,57-2,65 
gr/cm3. 

dæmi 
Ýmis afbrigði eru til af kalsedón, bæði eftir lit og innri gerð, til dæmis 
röndóttur ónyx, lauklaga (með sammiðja hringjum) agat, jaspis og 
(eld)tinna. 

heimild d. SIG-6 

en. onyx 

sp. ónice, ónix ís. ólígóklas 

skilgreining Plagíóklas sem inniheldur 70-90% NaAlSi3O8 og 10-30% CaAl2Si2O8 

heimild s. FT 

dæmi 
Snæbjörn Guðmundsson (2009) gerði einnig mæingar með örgreini á BRL2 
og fann feldspatkristal þar sem kjarninn er óligóklas, líklega frumsteind, en 
byrðingur kristalsins er alk-feldspat (sjá einnig mynd 3.4) 

heimild d. ÁSL, bls. 20 

en. oligoclase 

sp. oligoclasa 

ís. ópall 

skilgreining Nánast myndlaust afbrigði af kvarsi sem inniheldur 3-13% af bundnu vatni. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 152 

skýringar 
Harka: 5,5-6,5; aðallitur: glær til allir litir; striklitur: hvítur; kleyfni: engin; 
glergljái; eðlisþyngd: 1,9-2,3 gr/cm3. 

dæmi 
Á flestum myndanna á þessari opnu sést líka glergljái ópals í brotsárum 
steinanna.  

heimild d. HJÁ, bls. 109 

en. opal 

sp. ópalo 
ís. ólívín 

skilgreining 
Syrpa Mg- og Fe-eyjasílíkata  með mismundandi efnasamsetningu frá 
Mg2SiO4 til Fe2SiO4 eftir því hvert hlutfallið er milli magnesíums og járns. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 36, FT 

skýringar 
Kristallast í tigulkerfinu; harka: 6,5-7; aðallitur: ólífugrænn, gulgrænn, 
brúnn; striklitur: hvítur; kleyfni: ógreinileg; glergljái; eðlisþyngd: 3,2-4,3 
gr/cm3. 

dæmi I ólivíni getur magnesíum og járn því verið í hvaða hluföllum sem er. 

heimild d. STE-1, bls 183 

en. olivine 

sp. olivino 

ís. oxíð 

skilgreining Steindtegund sem er sambönd málms og súrefnis (O2-). 

heimild s. KRI-EIN, bls. 173 

dæmi 
Hins vegar er mettunarstig pýríts og járnoxíða eins og hematíts nokkuð 
óljóst, pýrít reiknast mjög yfirmettað og hematít mjög undirmettað í flestum 
sýnum. 

heimild d. AND, bls. 24 

en. oxide 

sp. óxido 
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ís. phillipsít 

skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna NaCa2Al 6Si9O30 · 8H2O 

heimild s. KRI-EIN, FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 5; aðallitur: hvítur, hálfglær, grár, 
bleikur, rauðleitur; striklitur: hvítur; kleyfni: góð; glergljái,silkigljái; 
eðlisþyngd: 2,25-2,26 gr/cm3. 

dæmi 
Phillipsíti var gefið þetta nafn árið 1825 til heiðurs William Phillips (1775-
1829), en hann var steinafræðingur og stofnaði Geological Society í 
London. 

heimild d. HJÁ , bls. 134. 

en. phillipsite 

sp. phillipsita 

ís. prenít 

skilgreining Lagsílíkat með efnafræðiformúluna Ca2Al(AlSi 3O10)(OH)2 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í tegulkerfinu; harka: 6-6,5; aðallitur: fölgrænn; striklitur: hvítur; 
kleyfni: greinileg; glergljái; eðlisþyngd: 2,9 gr/cm3. 

dæmi 
Aðrar steindir í þessu belti eru kvars, wairakít og fyrstu merki um prenít og 
epídót eru greinileg. 

heimild d. STEI, bls. 76 

en. prehnite 

sp. prehnita 

ís. pýroxen 

skilgreining 
Keðjusílíkat sem er byggt upp af sameindakeðjum, (SiO3)

-2, sem liggja 
samsíða kleyfnisflötunum, en þeir mynda u.þ.b. 87°/93° horn innbyrðis. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Pýroxen flokkast í ortópýroxen og klínópýroxen eftir því í hvaða kristalkerfi 
þau kristallast. 

dæmi 
Í hraunsýninu sýndi Mössbauer-grafið lítið sem ekkert gler en hins vegar 
mikið (títanó)magnetít, auk ólivíns, ilmeníts og pýroxens. 

heimild d. GUÐM, bls. 19 

en. pyroxene 

sp. piroxeno 

ís. pigeonít 

skilgreining 
Klínópýroxen með mismunandi efnafræðiformúlu (Mg,Fe,Ca)(Mg,Fe)Si2O6 
eftir því hvert hlutfallið er milli járns, magnesíums og kalsíums. 

heimild s. FT 

skýringar Það myndar blandkristala. 

dæmi Ekki fundust nein merki um afblöndun eða myndun pigeoníts. 

heimild d. BJA, bls. 14 

en. pigeonite 

sp. pigeonita 

ís. plagíóklas 

skilgreining 
Syrpa Na- og Ca-feldspata með mismunandi efnasamsetningu frá 
NaAlSi3O8 til CaAl2Si2O8 eftir hlutfallinu milli kalíns og kalsíums. 

heimild s. GUÐ, FT 

dæmi 

Þannig myndast kristallar eins og ólivín sem verður til við það að magnesín 
fellur úr kvikunni, og plagíóklas sem tekur kalsín úr kvikunni, fyrst en eftir 
því sem minna verður af þessum efnum breytist samsetning kvikunnar og 
eiginleikar þeirra kristalla sem út falla. 

heimild d. 
Ármann Höskuldsson. „Hvernig myndast súr kvika?“. Vísindavefurinn 
26.2.2008. http://visindavefur.is/?id=7103. (Skoðað 6.2.2012). 

en. plagioclase 

sp. plagioclasa 

ís. pýróp 

skilgreining Granat með efnafræðiformúluna Mg3Al 2(SiO4)3 

heimild s. FT 

en. pyrop 

sp. piropo 
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ís. rútíl 

skilgreining Steind sem er oxíð títans með efnafræðiformúla TiO2 

heimild s. FT 

dæmi 

Margs konar rannsóknir eru gerðar með svo mjög útfjólubláu eða innrauðu 
ljósi að kalkspat er orðið ógegnsætt; á þeim bylgjusviðum hafa komið fram 
skautunarprismu t.d. úr títan-oxíði (rútíl) og magnesíum flúoríði, svo og 
skautunarspeglar. 

heimild d. LEÓ, bls. 261 

en. rutile 

sp. rutilo 

ís. saponít 

skilgreining 
Mg-ríkt tríoktahedral smektít með efnafræðiformúluna 
(Ca0.5,Na)0.3(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2 nH2O 

heimild s. FT 

dæmi 
Þetta hefur valdið því að corrensít finnst þegar á um 200 m dýpi í 
borholunum þar sem annars mætti vænta di-oktahedral smektíts á borð við 
saponít-baddeleyít (Yamada et. al. 1999). 

heimild d. KARL, bls. 21 

en. saponite 

sp. saponita 

ís. samhverfuflötur 

skilgreining 
Speglun sem flytur tiltekna rúmmynd þannig að hún falli aftur saman við 
sjálfa sig. 

heimild s. GUÐ 

dæmi 
Þessir 9 samhverfufletir skerast í samtals þremur skurðlínum, sem tengja 
saman miðju gagnstæðra útflata teningsins. 

heimild d. HJÁ, bls. 264 

en. mirror plane 

sp. plano de simetría 

ís. segulkís 

skilgreining Súlfíð af mismunandi efnasamsetningu Fe1-xS þar sem x = 0 - 0,2 

heimild s. FT 

dæmi 
Í slíkum jarðhitakerfum er járnkís helsta súlfíðið, stundum einnig með 
segulkís, FeS. 

heimild d. SIG-10 

en. pyrrothite 

sp. pirrotita, pirrotina 

ís. sanidín 

skilgreining Há-hitastig afbrigði af alkalífeldspati.  

heimild s. FT 

skýringar Kristallast í einhalla kristalkerfinu. 

dæmi 
Víðast hefur þetta lag verðast illa en tókst að finna stað þar sem nægilegt 
magn var af ferskum sanidínkristöllum í laginu - en það er einmitt 
kalíumríkur feldspat. 

heimild d. KARLG, bls. 75 

en. sanidine 

sp. sanidina 

ís. serpentín 

skilgreining Flokkur lagsílíkata með efnafræðiformúluna (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 

heimild s. FT 

skýringar Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 1; aðallitur: hvítur, grár, fölgrænn. 

dæmi 
Serpentínít er berg, sem að mestu er úr serpentín-steindum, ummynduðum 
úr ólívíni eða pýroxeni við myndbreytingu á útbasísku bergi. 

heimild d. GUÐ 

en. serpentine 

sp. serpentina 
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ís. sexhyrnda kerfið 

sh. hexagónala kerfið 

skilgreining 
Kristalkerfi sem hefur fjóra ása. Þrír eru jafnlangir og liggja í láréttum fleti 
og með 120° horn á milli sín. Sá fjórði er sexfaldur snúningsás og liggur 
hornrétt á lóðrétta flötinn og er af annarri lengd en hinir þrír. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 25 

skýringar Dæmi: beryl 

en. hexagonal system 

sp. sistema hexagonal 

ís. sillimanít 

skilgreining Eyjasílíkat sem er háþrýstings- og háhitaafbrigði af álsílíkati Al2SiO4 

heimild s. FT 

dæmi 
Í myndbreyttum leirsteini er oft að finna eina eða fleiri steindir með 
efnasamsetninguna Al2SiO4. Til eru þrjár steindir með þessa 
efnasamsetningu. Þær heita andalúsít, kýanít og sillimanít. 

heimild d. STE-3, bls. 239 

en. sillimanite 

sp. sillimanita 

ís. sinkblendi  

skilgreining Súlfíð af efnasamsetningu ZnS. 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í  teningskerfinu; harka 3,5-4; aðallitur: gulur, brúnn, dökkgrár til 
svartur; striklitur: gulur-brúnn; kleyfni: góð; málmgljái; eðlisþyngd 3,9-4,1 
gr/cm3. 

dæmi XRD-greining sýndi aðallega sinkblendi (ZnS). 

heimild d. VIG, bls. 603 

en. zincblende, sphalerite 

sp. blenda, esfalerita 

ís. silfurberg 

skilgreining Afbrigði af kalsíti sem er þekkt fyrir sterk tvíbrot. 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í þríhyrnda kerfinu; harka: 3; aðallitur: vatnstær; striklitur: hvítur; 
kleyfni: góð; glergljái; eðlisþyngd: 2,7 gr/cm3. 

dæmi 
Þá hefur verið horft á þá geisla sem komu í gegnum efnin, og athugað 
hvernig styrkur þeirra breyttist við að silfurberginu var snúið. 

heimild d. LEÓ, bls. 46 

en. Iceland spar 

sp. espato de Islandia 

ís. sirkon 

skilgreining Sirkon-eyjasílíkat með efnafræðiformúluna ZrSiO4 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í ferhyrnda kerfinu; harka: 7,5; aðallitur: rauðbrúnn, gulur, grár, 
grænn eða litlaus; kleyfni: gárátt brotsár; gljái: líkur demantsgljáa; 
eðlisþyngd: 4,6 - 4,7 gr/cm3. 

dæmi 
Dílar eru plagíóklas, kvars, hornblendi, kummingtónít, ágít, ortópyroxen, 
magentít, ilmenít, bíótít, apatít og sirkón. 

heimild d. SVE, bls. 149 

en. zircon 

sp. zircón, circón 

ís. sílíkat 

skilgreining 
Steind sem er gerð úr samböndum kísilsýru þar sem kísill og súrefni mynda 
samsettu jónina (SiO4)

-4 

heimild s. GUÐ 

dæmi 
Loftsteinarnir eru einkum þrenns konar; úr bergi (silíkötum, til dæmis 
ólivín), járnmálmi, og loks járni og silíkötum. 

heimild d. SIG-7 

en. silicate 

sp. silicato 
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ís. síderít 

sh. járnspat 

skilgreining Steind af járnkarbónati með efnafræðiformúluna FeCO3 

heimild s. FT 

skýringar 
Kristallast í þríhyrnda kerfinu; harka: 4-4,5; aðallitur: gulur, brúnn, 
rauðbrúnn, hvítur, grár, svartur; striklitur: hvítur til fölbrúnn; kleyfni: góð; 
glergljái; eðlisþyngd: 3,89 gr/cm3. 

dæmi Hérlendis finnst síderít einkum sem smákúlur sem eru geislóttar að innan. 

heimild d. SAF-AKR-1 

en. siderite 

sp. siderita 

ís. snúningsás 

sh. samhverfuás 

skilgreining 
Ás í kristalkerfi sem gefur tvær eða fleiri sams konar ásýndir við að snúast 
ein hring. 

heimild s. GUÐ 

dæmi 
Með því að tengja miðjur þeirra saman, tvær og tvær, og snúa teningnum 
um þessa 6 snúningsása, fellur form teningsins í sjálft sig tvisvar á einum 
snúningi. 

heimild d. HJÁ, bls. 264 

en. symmetry axis 

sp. eje de simetría 

ís. skólesít 

skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna CaAl2Si3O10·3H2O 

heimild s. KRI-EIN, FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla kerfinu; harka: 5,5; aðallitur: glær, hvítur; striklitur: 
hvítur ; kleyfni: góð; glergljái, silkigljái; eðlisþyngd: 2,25-2,31 gr/cm3. 

dæmi 
Á um 396 m mældu dýpi fer að bera nokkuð á mesólíti og skólesíti í svarfi 
og í þunnsneiðum og eru neðri mörk þeirra á um 725 m mældu dýpi 

heimild d. SIG-GAR, bls. 78 

en. scolecite 

sp. escolecita 

ís. spessartín 

skilgreining Granat með efnafræðiformúluna Mn3Al 2(SiO4)3 

heimild s. Fabio 

en. spessartine 

sp. espesartina 

ís. spínil-hópur 

skilgreining 
Hópur bergmyndunarsteinda með efnafræðiformúluna A2+B3+

2O4 þar sem A 
getur verið Mg, Fe, Zn, Mn eða Ni og B getur verið Al, Cr og Fe. 

heimild s. GUÐ 

en. spinel 

sp. espinela 
ís. smektít 

skilgreining 
Hópur leirsteinda með mismunandi efnafræðiformúlu (Ca, Na, H)(Al, Mg, 
Fe, Zn)2(Si, Al)4O10(OH)2·nH2O eftir því hvert hlutfallið er milli jóna. 

heimild s. FT 

skýringar Smektít getur verið dioktahedral eða trioktahedral. 

dæmi 
Lög smektíts gliðna auðveldlega í sundur og ýmsar jónir geta bundist milli 
laganna. 

heimild d. SIG-ÁRN, bls. 21 

en. smectite 

sp. esmectita 

ís. spínill 

skilgreining Steind sem tilheyrir spínil-hópnum með efnafræðiformúluna MgAl2O4 

heimild s. FT 

skýringar Spínil-hópur dregur dregur nafn sitt af spínilnum. 

dæmi 
Með enn lækkandi þrýstingi verður kerfið divariant, tveir kristallar (an + fo) 
í jafnvægi við bráð, en spínill og díopsít ,,leysast upp” 

heimild d. GUÐM, bls. 18 

en. spinel 

sp. espinela 
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ís. stilbít 

sh. desmín 

skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna (Ca,Na2,K2)Al 2Si7O18·7H2O 

heimild s. KRI-EIN, FT 

skýringar 
Kristallast í einhalla- eða tigulkerfinu; harka: 3,5-4; aðallitur: hvítur, glær; 
striklitur: hvítur; kleyfni: góð; glergljái, skelplötugljái; eðlisþyngd: 2,12-
2,21 gr/cm3. 

dæmi 
Á Íslandi hefur fundist alls 21 mismunandi tegund seólíta, en aðeins 7 þeirra 
geta talist algengar, þ.e. heulandít, stilbít, skólesít, mesólít, tomsónít, kabasít 
og analsím. 

heimild d. STE-2, bls. 192 

en. stilbite 

sp. estilbita, desmina 

ís. súlfíð 

skilgreining Steindtegund sem myndar sambönd með anjóninni S–2. 

heimild s. FT 

dæmi 
Frá holutopp að blendu er útfellingin aðeins þunn skán af súlfíðum 
(sinkblendi (ZnS) og eirkís (CuFeS2)) og leir. 

heimild d. VIG, bls. 601 

en. sulphide 

sp. sulfuro 

ís. sylvít 

skilgreining Halíð af efnasamsetningu KCl. 

heimild s. FT 

dæmi 
Útbúnir voru FULLPAT staðlar fyrir kvars, wollastónít, sylvít, ferrihýdrít, 
míkróklín, díopsíð, klórít, montmorillonít og kaólinít. 

heimild d. ÞRÁ, bls. 65 

en. sylvite 

sp. silvina 

ís. striklitur 

skilgreining 
Litur steindar sem fæst þegar steindin er strokið við hvíta matta 
postulínsplötu. 

heimild s. GUÐ 

dæmi Jaspis, sem venjulega er rauður, grænn eða brúnleitur, hefur hvítan striklit. 

heimild d. ÞOR, bls. 15 

en. streak, powder color 

sp. raya 

ís. sýanít 

skilgreining Eyjasílíkat sem er háþrýstings- og lághitaafbrigði af álsílíkati Al2SiO4 

heimild s. FT 

en. kyanite, disthene 

sp. cianita, distena 

ís. súlfat 

sh. súlfatsteind 

skilgreining Steindtegund sem myndar sambönd með sameindanjóninni (SO4)
–2 

heimild s. GUÐ 

skýringar Dæmi: gifs, anhydrít 

dæmi Jarosít tilheyrir blendinghópi súlfata sem innihalda hydroxíð. 

heimild d. KRI-EIN, bls. 218 

en. sulphate 

sp. sulfato 

ís. talk 

skilgreining Lagsílíkat með efnafræðiformúlu Mg3Si4O10(OH)2 

heimild s. FT 

skýringar Grængulleitt og oft blettótt. 

dæmi 
Við eðlilegt ástand (sýni 2000-0020) er vatnið mettað m.t.t. krýsótíls og 
talks en það er algengt með jarðhitavatn á Íslandi, einkum síðarnefndu 
steindarinnar (Hrefna Kristmannsdóttir o.fl., 1983). 

heimild d. BJA-STE, bls. 14 

en. talc 

sp. talco 
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ís. teningskerfið 

sh. kúbíska kerfið 

skilgreining 
Kristalkerfi sem hefur þrjá ása jafna að lengd, hornréttir hver á annan. 
Kerfið hefur þrjá fjórfalda samhverfuása. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 25 

skýringar Dæmi: steinsalt 

dæmi Kristall sem hefur þrjá fjórfalda snúningsása telst til kúbíska kerfisins. 

heimild d. KRI-EIN, bls. 26 

en. isometric system, cubic system 

sp. sistema isométrico, sistema cúbico 

ís. tomsonít 

skilgreining Geislasteinn með efnafræðiformúluna Ca2Na[(Al,Si)5O10]2 · 6H2O 

heimild s. KRI-EIN, FT 

skýringar 
Kristallast í tilgulkerfinu; harka: 5; aðallitur: hvítur, grár, fölblár, rauðleitur, 
gulletiur; striklitur: hvítur; kleyfni: góð; glergljái,skelplötugljái; eðlisþyngd: 
2,25-2,44 gr/cm3. 

dæmi 
Í mesólítbeltinu er mikið af seólítum, auk mesólíts eru kabasít og thomsonít, 
levyn, analsím og heulandít. 

heimild d. SIG-GAR, bls. 41. 

en. thomsonite 

sp. thomsonita 

ís. tigulkerfið 

sh. rómbíska kerfið 

skilgreining 
Kristalkerfi sem hefur þrjá ásar sem eru misjafnir að lengd og mynda allir 
rétt horn hver við annan. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 25 

skýringar Dæmi: ólívín 

dæmi 
Sagt er að ásarnir séu tvöfaldir snúningsásar og kristallinn telst til rombíska 
kerfisins. 

heimild d. KRI-EIN, bls. 26 

en. orthorhombic system 

sp. sistema ortorrómbico 

ís. tremolít 

skilgreining Klínóamfíból með efnafræðiformúluna Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

skýringar FT 

en. tremolite 

sp. tremolita 

ís. tríoktahedral 

skilgreining Sem hefur kristalgerð þar sem öll OH- eru bundin kísilhyrnu. 

heimild s. SIG-ÁRN, bls. 21, FT 

en. trioctahedral 

sp. trioctaédrico ís. títanít 

sh. sfen 

skilgreining Eyjasílíkat með efnafræðiformúluna CaTiSiO5 

heimild s. FT 

dæmi 
Málmsteindirnar eru frekar harðar af sér þegar kemur að ummyndun en þær 
ummyndast oft yfir í sfen (títanít). 

heimild d. STEI, bls. 75 

en. titanite, sphene 

sp. titanita, sfena 

ís. trídýmít 

skilgreining 
Há-hitastig afbrigði af kvarsi sem kristallast í sexhyrnda, tegul- eða einhalla 
kerfinu. 

heimild s. FT 

en. tridymite 

sp. tridimita 
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ís. túrmalín 

skilgreining 
Hópur af hringsílíkötum með efnafræðiformúluna 
(Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(BO3)3(Si6O18).(OH,F)4 

heimild s. FT 

dæmi 
Hann setti m.a. sýni af turmalini í heitan ofn (Kirchhoff 1860) til að prófa 
þessa tilgátu og svo reyndist vera, en tilraun hans var ekki nákvæm. 

heimild d. LÉO, bls. 100-101 

en. tourmaline 

sp. turmalina 

ís. wollastonít 

skilgreining Keðjusílíkat með efnafræðiformúluna CaSi2O3 

heimild s. FT 

dæmi 
Auk aktinólíts sást töluvert af wollastóníti innan beltisins í holu HE-46, en 
það var fyrst greint á rúmlega 1300 m dýpi. 

heimild d. SAN, bls. 67 

en. wollastonite 

sp. wollastonita 

ís. þríhalla kerfið 

sh. tríklína kerfið 

skilgreining 
Kristalkerfi sem hefur þrjá mislanga ása sem mynda ekki rétt horn hver við 
annan.  

heimild s. KRI-EIN, bls. 25 

skýringar Dæmi: plagíóklas 

en. triclinic system 

sp. sistema triclínico 

ís. tvíburun 

skilgreining Samvöxtur tveggja kristala af sömu tegund samkvæmt ákveðum reglum. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 26 

en. crystal twinning 

sp. macla 

ís. þríhyrnda kerfið  

sh. trígónala kerfið 

skilgreining 
Kristalkerfi sem hefur fjóra ása.  Þrír liggja í sama plani með 120° horn á 
milli sín. Sá fjórði er þrefaldur ás og liggur hornrétt á lóðrétta flötinn og er 
af annarri lengd en hinir þrír. 

heimild s. KRI-EIN, bls. 25 

skýringar Dæmi: kalsít 

en. trigonal system 

sp. sistema trigonal 

ís. uvarovít 

skilgreining Granat með efnafræðiformúluna Ca3Cr2(SiO4)3 

heimild s. FT 

en. uvarovite 

sp. uvarovita 

ís. vökvaferill  

sh. kímmörk, liquidus-ferill 

skilgreining Hitastigsmörk bráðnunar og byrjunar kristöllunar 

heimild s. GUÐ, FT 

skýringar 
Ofan kímmarka er kerfið bráðið en neðan þeirra byrjar kristöllun og 
kristallarnir eru jafnframt í jafnvægi við bráðina 

dæmi Við kælingu á þessari bráð nær það vökvaferlinum við hitastig t1. 

heimild d. STE-1, bls. 187 

en. liquidus 

sp. liquidus 

ís. ægirín 

skilgreining Natríumríkt klínópýroxen með efnafræðiformúluna NaFeSi2O6 

heimild s. FT 

skýringar Það myndar blandkristala með ágíti, díopsíti og jadeíti. 

en. aegirine 

sp. egirina 
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                                               V.I b   SAGA JARÐARINNAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ís. ammoníti 

skilgreining 
Útdauð sælindýr af flokki kolkrabba sem komu fram á árdevon og urðu 
aldauða í lok krítartímabilsins. 

heimild s. GUÐ 

skýringar Þeir eru einkennissteingervingar á miðlífsöldinni. 

dæmi 
Ef svo væri gætu setklumpar, til dæmis úr sandsteini, með ammonítum 
hugsanlega borist upp í yfirborðslög með bergkviku í eldgosum. 

heimild d. LEI-2 

en. ammonites 

sp. ammonites 

ís. afflæði 

skilgreining Lækkun sjávarborðsins þannig að land rís úr sæ. 

heimild s. JÓH, bls. 176 

dæmi 
Ásýndarbreytingin frá eðju yfir í möl ber vott um vaxandi strauma og 
öldurót en það endurspeglar aftur afflæði sjávar. 

heimild d. JÓN-KAR, bls. 167 

en. regression 

sp. regresión 

ís. alálfa 

skilgreining Stórt meginland sem inniheldur tvær eða fleiri álfur eða meginlandskjarna. 

heimild s. FT 

skýringar Þekktasta dæmið um alálfu er Pangea. 

dæmi 
Það stafaði af því að alálfan mikla, Pangea, tók að brotna upp í marga búta 
og grunn höf með mihafshryggjum stækkuðu á kostnað úthafsins mikla. 

heimild d. JÓH, bls. 192 

en. supercontinent 

sp. supercontinente 

ís. áflæði 

skilgreining Hækkun sjávarborðsins þannig að sjórinn flæðir á land. 

heimild s. JÓH, bls. 176 

dæmi 
I nágrannalöndum okkar hafa fundist jarðlög frá miðbiki nútíma sem eru af 
sama aldri og nákuðungslögin og mynduð á sama hátt við áflæði sjávar. 

heimild d. ÓLÖF, bls. 222 

en. transgression 

sp. transgresión 

ís. álfasmokkur 

sh. belemníti 

skilgreining 
Útdauð sælindýr af flokki höfuðfætlinga sem höfðu ekki skel um sig eins og 
ammonítar en bakspöngin náði þó aftur úr sporðtotunni sem broddur. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Forfeður nútímasmokkfiska. Þeir eru einkennissteingervingar á 
miðlífsöldinni.  

dæmi 
Tveir ættbálkar smokkfiska, ammonítar og belemnítar, sem höfðu verið 
einkennisdýr í heimshöfum miðlífsaldar, urðu aldauða, svo og ýmsar 
kóraltegundir og samlokur, ýmsar örverur, einfrumungar og götungar. 

heimild d. KRI, bls. 1 

en. belemnite 

sp. belemnites 

ís. Alpafellingin 

skilgreining 
Fjallamyndun sem hófst líklega á krít fyrir um 100 Má. og var í gangi til á 
míósen fyrir u.þ.b. 10-5 Má. 

heimild s. GUÐ, FT 

skýringar 
Alpafellingunni tilheyra meðal annars Alpafjöll, Atlasfjöll, Pýreneafjöll, 
Appennínafjöll, Sagrosfjöll og Himalajafjöll. 

dæmi 
Dæmi um virk fellingafjöll eru Andes- og Klettafjöll á vesturbrún Suður- og 
Norður-Ameríku, og Alpafellingin sem teygir sig frá Vestur-Evrópu til 
Himalajafjalla. 

heimild d. SIG-11 

en. Alpine orogeny 

sp. orogenia Alpina 
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ís. ártertíer 

sh. paleógen 

skilgreining 
Fyrri hluti nýlífsaldar  sem stóð frá því fyrir 65 milljónum ára fram til fyrir 
um 23 milljónum ára. 

heimild s. FT 

skýringar Það spannar yfir tímana paleósen, eósen og ólígósen. 

dæmi 
Alvarezfeðgarnir og samstarfsmenn þeirra urðu til þess að örva mjög 
rannsóknir á jarðlögum frá síðkrít og ártertíer. 

heimild d. KRI, bls. 8 

en. Paleogene 

sp. Paleógeno 

ís. Ediacarafána 

skilgreining 
Elstu dýrin sem leifar eru af í jarðlögum og sem voru með mjúka líkama án 
stoðgrindar eða brynju. 

heimild s. GUÐ, ÖRN-2 

skýringar 
Dýrin finnast steingerð í jarðlögum frá lokum forkambríum 580 – 542 Má. 
en voru fyrst uppgötvaðir í Ediacara-hæðum í Suður-Ástralíu. Þetta eru 
furðuskepnur og menn hafa jafnvel dregið í efa hvort telja skuli þær til dýra. 

dæmi 
Fyrir kambríumtímabil hafa, samtímis ediacarafánunni, verið að þróast dýr 
er minna meir á þau sem við eigum að venjast, en merki um þau eru af 
skornum skammti. 

heimild d. ÖRN-2, bls. 64 

en. Ediacara biota, Ediacara fauna, Vendian biota 

sp. fauna de Ediacara, fauna vendiense ís. berghvelja 

sh. graftólíti 

skilgreining 
Leifar útdauðra botn- og sviflægra félagsdýra sem komu fram á mið-
kambríum og lifðu fram á mið-kol. 

heimild s. GUÐ 

skýringar Berghveljur voru dýrasvif sem dreifðust víða í höfum. 

dæmi 
Berghveljurnar eru taldar hafa verið sambýlisdýr sem mynduðu fljótandi 
sambú. 

heimild d. JÓH, bls. 188 

en. graptolite 

sp. graptolites 

ís. einkennissteingervingur 

skilgreining 
Steingerðar leifar lífveru sem náði mikilli útbreiðslu á stuttu tímaskeiði í 
jarðsögunni og hefur auk þess varðveist vel í jarðlögum. 

heimild s. JÓH, bls. 176 

skýringar Rætt er um einkennisdýr og einkennisplöntur. 

dæmi 
Ammonítar þróuðust hratt og mikið var um nýmyndun og útdauðar tegundir 
einkum á miðlífsöld. Þeir eru því víða mikilvægir einkennissteingervingar. 

heimild d. LEI-2 

en. index fossil, guide fossil 

sp. fósil caracterísitico, fósil guía, fósil director 

ís. devon 

sh. devontímabil 

skilgreining 
Fjórða elsta tímabil fornlfísaldar sem stóð frá því fyrir 416 milljónum ára 
fram til fyrir um 359 milljónum ára. 

heimild s. FT 

skýringar Einkennissteingervingar eru ammonítar.  

dæmi 
Kaledónísku fellingahríðunum lauk með sílúr-tímabilinu og á devon unnu 
veðrun og rof að eyðingu fellingafjallanna. 

heimild d. ÞOR, bls. 211 

en. Devonian 

sp. Devónico 

ís. eósen 

sh. eósentími 

skilgreining 
Næstelsti tími tertíertímabils sem stóð frá því fyrir 56 milljónum ára fram til 
fyrir um 34 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ 

dæmi 
Klingel taldi að félagskerfi II væri upprunalegra og hefði verið einkennandi 
á eósen fyrir um 50 milljón árum, í rökum og gróðursælum skógum 
tertíertímabilsins. 

heimild d. ANNA, bls. 113 

en. Eocene 

sp. Eoceno 
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ís. hámark síðasta jökulskeiðs 

skilgreining 
Tímabil þar sem jöklarnir náðu mest útbreiðslu á  síðasta jökulskeiði fyrir 
um 20.000 árum. 

heimild s. FT 

dæmi 
Ef svo er, þá eru rákirnar yngri en hámark síðasta jökulskeiðs (18.000-
20.00014C ár BP) en eldri en hvalbeinið (12.575 ± 8014C ár BP) og efstu 
fjörumörk í Akrafjalli. 

heimild d. BRY, bls. 184 

en. Last Glacial Maximum, LGM 

sp. Último Máximo Glaciar 

ís. Gondvanaland 

skilgreining 
Stórmeginland sem talið er hafa verið til á suðurhveli jarðar frá því seint á 
frumlífsöld 550 Má uns það rekur upp að Lárasíu á kolatímabilinu. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Í því voru meginlandskjarnar Suður-Ameríku, Afríku, Dekan-skaga 
(Indlands), Ástralíu og Suðurskautslandsins 

dæmi 
Á þeim tíma var Norður-Ameríka enn hluti af risaheimsálfunni Laurasíu í 
heimi sem þá skiptist í tvær heimsálfur, hina norðlægu Laurasíu og hið 
suðlæga Gondwanaland. 

heimild d. RAN 

en. Gondwana, Gondwanaland 

sp. Gondwana 

ís. götungar 

skilgreining Einfruma frumdýr sem teljast til undirfylkingarinnar. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Götungar lifa flestir í höfunum, ýmist sem svif eða botnlægir. Þeir mynda 
stoðgrind (hólfaða skel) úr kalsíti. 

dæmi 
Nýlegar rannsóknir á núlifandi götungum hafa reynst vel til þess fallnar að 
fylgjast með hvernig umrót mannsins hefur áhrif á vistkerfi sjávar og hversu 
fljótt það er að jafna sig eftir að vörnum hefur verið komið á. 

heimild d. LOV, bls. 191 

en. Foraminifera 

sp. foraminíferos 

ís. Japetus-hafið 

skilgreining Fornhaf sem var milli Lárentíu og Baltíku á fornlífsöldinni. 

heimild s. FT 

dæmi 
Um miðja fornlífsöld (ordóvísíum – árdevon) rak Baltiku (Norðvestur-
Evrópu) að Lárentíu og norðurhluti Japetushafs lokaðist. 

heimild d. GUÐ 

en. Iapetus Ocean 

sp. oceáno de Jápeto 

ís. júra 

sh. júratímabil 

skilgreining 
Miðtímabil miðlífsaldar sem stóð frá því fyrir 200 milljónum ára fram til 
fyrir um 145 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ 

skýringar Tegundum risaeðlanna fjölgar hratt. 

dæmi 
Fyrstu risaeðlurnar komu fram á Tríastímabili, en það hófst fyrir 245 
milljón árum og því lauk fyrir 208 milljón árum, en þá tók við Júratímabil. 

heimild d. LEI-3 

en. Jurassic 

sp. Jurásico 

ís. Harzfellingin 

sh. Varistíska fellingahreyfingin 

skilgreining 
Fjallamyndun sem átti sér stað á kolatímabilinu þegar norðurströnd 
Gondvanalands rak að Lárasíu. 

heimild s. GUÐ, FT 

skýringar Í kjölfar myndaðist Pangea. Henni  tilheyra Appalachiafjöll og Úralfjöll. 

dæmi 
Norður-Ameríka fór að gliðna frá Afríku á miðjúra, eftir gömlu samskeytum 
Harz-fellingarinnar, og Norður-Atlantshaf tók að opnast seint á krít. 

heimild d. SIG-5 

en. Hercynian orogeny, Variscan orogeny 

sp. orogenia Hercínica, orogenia Varisca, plegamiento hercínico 
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ís. krít 

sh. krítartímabil 

skilgreining 
Síðasta  tímabil miðlífsaldar sem stóð frá því fyrir 145 milljónum ára fram 
til fyrir um 65 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Jörðin er nær jökullaus. Skriðdýrin ríktu um alla jörð. Rek um Atlantshaf 
hefst. 

dæmi 
Elstu steingervingar, sem með vissu eru af pokadýrum, eru frá Norður-
Ameríku, meira en 100 milljón ára, frá krít, síðasta tímabili miðlífsaldar. 

heimild d. ÖRN-1, bls. 45 

en. Cretacic, Cretaceous 

sp. Cretácico, Cretáceo 

ís. Kaledóníufellingin  

sh. Kaledóníska fellingahreyfingin, Kaledónísk felling 

skilgreining 

Fjallamyndun sem átti sér stað á ordóvisíum og sílúr  fyrir um 400-500 
milljónum ára þegar setlög á botni Japetushafs kýttu sig saman við að 
baltneski  meginlandsskjöldurinn og meginlandsskjöldur Norður-Ameríku 
rak saman. 

heimild s. GUÐ, FT 

dæmi 
Einna best er jarðlagastafli frá fyrri hluta fornlífstaðar verðveittur í Wales 
þótt hann hafi kýst nokkuð saman í Kaledóníu-fellingunni, og eru nöfn 
tímabilanna einmitt þaðan komin. 

heimild d. ÞOR, bls. 210 

en. Caledonian orogeny 

sp. orogenia Caledónica, orogenia Caledoniana 

ís. Lárasía 

skilgreining 
Stórmeginland á norðurhveli sem myndaðist við byrjun Kaledónísku 
fellingarinnar á sílúr. 

heimild s. GUÐ 

skýringar Í því voru meginlandskjarnar Norður-Ameríku, Síberíu og Baltíku. 

dæmi 
Fljótlega eftir að pokadýrin komu fram, tóku þau að dreifast suður á bóginn 
meðan á aðskilnaði Lárasíu (Norður-Ameríku, Asíu og Evrópu) og þess 
landsvæðis sem síðar varð að Suður-Ameríku stóð. 

heimild d. JÓN-MÁR1 

en. Laurasia 

sp. Laurasia 

ís. kambríum 

sh. kambríumtímabil 

skilgreining 
Elsta tímabil fornlfísaldar sem stóð frá því fyrir 542 milljónum ára fram til 
fyrir um 488 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ 

skýringar Einkennissteingervingar eru þríbrotar.  

dæmi 
Frá elsta tímabili fornlífsaldar, kambríumtímabilinu, þekktu menn á dögum 
Darwins fulltrúa langflestra fylkinga dýra sem þá höfðu verið skilgreindar. 

heimild d. ÖRN-2, bls. 63 

en. Cambrian 

sp. Cámbrico 

ís. kol 

sh. kolatímabil 

skilgreining 
Næstsíðasta tímabil fornlfísaldar sem stóð frá því fyrir 359 milljónum ára 
fram til fyrir um 299 milljónum ára. 

heimild s. FT 

skýringar Harz-fellingin á sér stað og Tethyshafið lokast. 

dæmi Í fenjum kolatímabilsins var vatn fremur súrefnissnautt og rotnun því hæg. 

heimild d. JÓH, bls.192 

en. Carboniferous 

sp. Carbonífero 

ís. Lárentía 

skilgreining Fornt meginland sem virðist hafa legið sem næst á miðbaug á kambríum. 

heimild s. GUÐ, FT 

dæmi 

Leifar þeirra fjalla mynda nú Noreg, Wales og S-Írland Evrópumegin en 
Ameríkumegin A-Grænland og Skotand [...], þar sem kaledónískt berg hefur 
þrýst yfir hinn forna Ameríkuskjöld (Lárentíu) í frægu misgengi 
(samgengi), Moine thrust, meðfram NV-strönd Skotlands. 

heimild d. SIG-10b 

en. Laurentia 

sp. Laurentia 
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ís. lífsöld 

skilgreining Aldabil sem stóð frá því fyrir 542 milljónum ára fram til nútímans. 

heimild s. FT 

skýringar 
Hún spannar yfir tímabilin kambríum,  ordóvísíum, sílúr, devon, kol og 
perm. 

en. Phanerozoic 

sp. Fanerozoico 

ís. mottuberg 

sh. strómatólít, strýtuþörungar 

skilgreining Lagskipt setmyndun er líkist helst bryggjupollum með kúptum kolli. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Það er myndað við strendur á grunnu vatni úr límkenndum mottum 
ljóstillífandi blábaktería og kalsíti sem settist til í þeim. 

dæmi 
Blómaskeið strýtuþörunga var á Forkambríum tímabilinu (árabilið 3.800–
545 milljón ár fyrir krist). 

heimild d. NÁT-KÓP2 

en. stromatolite 

sp. estromatolito 

ís. meginlandskjarni 

skilgreining 
Hluti meginlandsskorpu sem hefur verið stöðug og án fellingahreyfinga í 
meira en einn milljarð ára. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Meginlandskjarnar eru yfirleitt úr myndbreyttu bergi eða storkubergi sem 
orðið hefur til í rótum löngu eyddra fellingafjalla. 

dæmi 
Á meginlandsjöðrunum bætir eldvirknin við meginlöndin en á eyjabogunum 
eru nýir meginlandskajrnar í myndun. 

heimild d. PÁL, bls. 149 

en. craton 

sp. cratón 

ís. númmulít-götungar 

skilgreining 
Útðauðar götungar sem voru í laginu eins og linsa og lifðu á bilinu 66,4 – 
1,6 Má og voru mjög áberandi fyrir 57,8–36,6 Má. 

heimild s. GUÐ, FT 

en. nummulite 

sp. nummulites 

ís. ordóvísíum 

sh. ordóvísíumtímabil 

skilgreining 
Næstelsta tímabil fornlífsaldar sem stóð frá því fyrir 488 milljónum ára fram 
til fyrir um 443 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ 

skýringar Einkennissteingervingar eru berghveljur. 

dæmi 
Meginlandið rak yfir suðurpólinn undir lok ordóvisíum með tilheyrandi 
jökulsöfnun og þar af leiðandi lækkandi sjávarstöðu. 

heimild d. JÓH, bls. 189 

en. Ordovician 

sp. Ordovícico 

ís. míósen 

sh. míósentími 

skilgreining 
Næstsíðasti tími tertíertímabilsins og sá fyrsti í síðtertíer. Það stóð frá því 
fyrir 23 milljónum ára fram til fyrir um 5 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ, FT 

dæmi 
Á míósen þróuðust síðan Proailurinae yfir í Felinae (þ.e. þróaða ketti, sem 
öll núlifandi kattardýr tilheyra) 

heimild d. BJA-RICH, bls. 88 

en. Miocene 

sp. Mioceno 
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ís. ólígósen 

sh. ólígósentími 

skilgreining 
Þriðji tími tertíertímabilsins og sá síðasti í ártertíer. Það stóð frá því fyrir 34 
milljónum ára fram til fyrir um 23 milljónum ára. 

heimild s.  GUÐ, FT 

dæmi 
Elstu menjar um ættkvíslina á Kyrrahafssvæðinu eru frá ólígósentíma á 
tertíer. 

heimild d. LEI-4, bls. 33 

en. Oligocene 

sp. Oligoceno 

ís. perm 

sh. permtímabil 

skilgreining 
Síðasta  tímabil fornlífsaldar sem stóð frá því fyrir 299 milljónum ára fram 
til fyrir um 251 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ 

skýringar Alálfan Pangea verður til og mesta kreppa jarðsögunnar fylgdi í kjölfarið. 

dæmi 
I Barentshafi liggja mikil leirsteinslög ofan við endurkastsflötinn frá lokum 
permtímabilsins (Dalland o.fl. 1988). 

heimild d. STE-GUÐ, bls. 153 

en. Permian 

sp. Pérmico 
ís. paleósen 

sh. paleósentími 

skilgreining 
Fyrsti tími tertíertímabils sem stóð frá því fyrir 65 milljónum ára fram til 
fyrir um 56 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ 

dæmi 
Á frekar stuttum tíma, jarðsögulega séð, sem spannar paleósentíma og 
fyrrihluta eósentíma, þróuðust fræ og aldin allhratt og miklar stærðar- og 
formbreytingar áttu sér stað. 

heimild d. FRI, bls. 27 

en. Paleocene 

sp. Paleoceno 

ís. plíósen 

sh. plíósentími 

skilgreining 
Seinasti tími tertíertímabilsins sem stóð frá því fyrir 5 milljónum ára fram til 
fyrir um 2,6 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ 

dæmi 
Forndýraleifar í Tjörneslögunum eru víðfrægar og benda til þess að rekja 
megi myndun setlaganna allt aftur á plíósen tíma á síðtertíer 

heimild d. JÓN-2 

en. Pliocene 

sp. Plioceno 

ís. Pangea 

skilgreining 
Stórmeginland sem myndaðist á kolatímabilinu þegar Lárasíu og 
Gondvanaland rak saman. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Pangea náði milli jarðpólanna og vestan þess var hafið Panthalassa og að 
austan fyrirrennari Tethyshafs. 

dæmi 
Stökkfeti virðist hafa haldið sig á miðhluta hins stóra meginlands Pangea 
sem síðar átti eftir að brotna upp. 

heimild d. LEI-3 

en. Pangea 

sp. Pangea 

ís. sílúr 

sh. sílúrtímabil 

skilgreining 
Þriðja elsta  tímabil fornlífsaldar sem stóð frá því fyrir 443 milljónum ára 
fram til fyrir um 416 milljónum ára. 

heimild s. FT 

dæmi 
Líf blómstraði í grunnum höfum sílúr- og devontímabilsins og í hitabeltinu 
mynduðust stærri rif en áður höfðu þekkst. 

heimild d. GUÐ 

en. Silurian 

sp. Silúrico 



 

  

 

73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ís. síðtertíer 

sh. neógen 

skilgreining 
Síðari hluti nýlífsaldar sem stóð frá því fyrir 23 milljónum ára fram til fyrir 
um 1,8 milljónum ára. 

heimild s. FT 

skýringar Það spannar yfir tímana míósen og plíosen. 

dæmi 
Blágrýtismyndunin er elsta jarðmyndun landsins, en hún varð til á síðtertíer, 
þ.e. á míósen og plíósen. 

heimild d. ÞOR, bls. 231 

en. Neogene 

sp. Neógeno 

ís. þríbroti 

skilgreining Aldauða flokkur liðdýra sem lifðu frá árkambríum til loka perms. 

heimild s. GUÐ 

dæmi 
Elstu þríbrotarnir fundust í jarðlögum frá því snemma á kambríum-skeiðinu, 
fyrir um 530 milljón árum síðan. 

heimild d. JÓN-MÁR2 

en. trilobite 

sp. trilobites 

ís. Tethys-hafið 

skilgreining Fornhaf sem var milli Gondvanalands og Lárasíu á miðlífsöldinni. 

heimild s. FT 

dæmi 
Flestir telja að eldvirkni á Ítalíu eigi rætur sínar að rekja til samgengis-
flekamóta, þar sem hafsbotnsfleki hins forna Tethys-hafs þrýstist til norðurs 
inn undir Evrasíuflekann. 

heimild d. ÁRM-3 

en. Tethys Ocean 

sp. océano Tetis, mar del Tetis 

ís. trías 

sh. tríastímabil 

skilgreining 
Fyrsta tímabil miðlífsaldar sem stóð frá því fyrir 251 milljónum ára fram til 
fyrir um 200 milljónum ára. 

heimild s. GUÐ 

skýringar 
Pangea klofnar í tvennt. Tethyshafið opnast. Fiskeðlur, fyrstu spendýrin, 
risaeðlur og flugeðlur koma fram. 

dæmi 
Mestu umskiptin í dýraríkinu urðu á mörkum perm og trías fyrir rúmlega 
200 milljón árum. 

heimild d. ÁRN-HJA, bls. 5 

en. Triassic 

sp. Triásico 
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                                                  V.I c FLOKKUN ELDGOSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ís. afgösun 

skilgreining Losun gastegunda úr kviku, einkum vatns. 

heimild s. FT 

dæmi 
Hlýtur það að hafa gerst þannig að kvikan hefur beinlínis sigið sjálf niður. 
Ólíklegt er að hún hafi sigið svo mikið saman við afgösun. 

heimild d. ÁRN, bls. 236 

en. degasification 

sp. desgasificación 

ís. gjóskugos 

skilgreining 
Eldgos með engu hraunrennsli en mikilli sprengivirkni í gosopi og 
kraftmikilli afgösun kviku vegna þess að vatn kemst að kvikunni. 

heimild s. ARI, bls. 69, FT 

dæmi 
Eigi að síður var gosið í Eyjafjallajökli stærsta gjóskugos á Íslandi síðan 
Katla gaus 1918. 

heimild d. RIT 

en. phreatomagmatic eruption 

sp. erupción freatomagmática 
ís. blandgos 

skilgreining 
Eldgos með framleiðslu gjósku og hrauns og þar sem kvikustrókarvirkni er 
áberandi. 

heimild s. ARI, bls. 69 

skýringar Allhröð afgösun kviku. 

dæmi 
Eldra Stampagosið má flokka sem blandgos þar sem veruleg 
gjóskuframleiðsla átti sér stað samhliða hraunrennsli. 

heimild d. MAG, bls. 22 

en. mixed eruption 

sp. erupción de lava y tefra 

ís. gjóskuhlaup 

skilgreining 
Fyrirbrigði sem myndast geta í eldgosum en í þeim þeytist brennheit 
gjóskan á miklum hraða niður hlíðar eldfjallsins í stað þess að fara upp í 
loftið. 

heimild s. ÁRM-1 

dæmi 
Hamfarirnar í Nevado del Ruiz í Kólumbíu árið 1985 má einnig rekja til 
gjóskuhlaups. Í því gosi fórust um 22.000 manns. 

heimild d. ÁRM-1 

en. pyroclastic flow 

sp. flujo piroclástico ís. flæðigos 

sh. hraungos 

skilgreining 
Eldgos með litilli eða engri kvikustrókavirkni heldur nánast aðeins 
hraunrennsli. 

heimild s. Fabio, ARI, bls. 69 

skýringar Hæg afgösun. 

dæmi 
Á það hefur verið bent að yfirleitt hafi gosin verið róleg flæðigos og því 
lítið um sprengivirkni, sem þeytt hefði getað iridíumríkum ögnum upp í 
heiðhvolfið og myrkvað jörðu í nokkur ár. 

heimild d. KRI, bls. 10 

en. effusive eruption 

sp. erupción efusiva 

ís. gosmökkur 

skilgreining Gosaska sem berst upp í loftið frá eldstöð í sprengigosum. 

heimild s. FT 

dæmi 
Þegar horft er á gosmekki er algengt að sjá lagskiptingu lofthjúpsins utan á 
þeim. 

heimild d. TRAU 

en. volcanic plume, eruptive column 

sp. pluma volcánica, columna eruptiva 
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ís. gusthlaup 

skilgreining Gjóskuhlaup sem er rýr af gjósku en rík af gasi. 

heimild s. ÁRM-1 

skýringar Þau geta farið yfir holt og hæðir. 

dæmi 
Í Pompei voru það gusthlaup sem lögðu borgina í rúst ásamt miklu 
gjóskufalli sem gróf hana í vikur. 

heimild d. ÁRM-1 

en. pyroclastic surge 

sp. oleada piroclástica 

ís. IS-kvarði 

skilgreining 
Mælikvarða sem byggir á því hversu hratt gosefnin koma upp um gosrásina 
er og leggur mat á kraft eldgoss óháð heildarmagni gosefna er upp kemur. 

heimild s. ÁRM-6 

dæmi 
Eldgosið í Öskju 1875 væri um IS-11 (stóð yfir í um 6 klst.), en aðeins um 
0,2 rúmkílómetrar af gosefnum komu upp í því gosi, það er því um MS-4,5 
og telst VEI-5 sökum mikillar sprengivirkni og dreifingu gjóskunnar. 

heimild d. ÁRM-6 

en. Eruption Intensity Scale 

sp. Escala de Intensidad Eruptiva 

ís. hamfaragos 

skilgreining Feiknaöflug sprengigos með gusthlaupum eða eldskýjum. 

heimild s. ARI, bls. 69 

dæmi 

Amfibólkristallar eru einkum algengir í þeim hraunum Etnu sem runnu fyrir 
rúmlega 15.000 árum, þegar síðast varð hamfaragos í fjallinu, en það gos 
minnir um margt á gosið í Helenufjalli (Mt. St. Helens) í Washingtonríki í 
Bandaríkjunum í maí 1980. 

heimild d. RIC-2, bls. 4 

en. catastrophic eruption 

sp. erupción catastrófica 

ís. kvikustrókur 

skilgreining Hraun sem berst upp í loftið frá eldstöð. 

heimild s. FT 

dæmi 

Stór flikrubergslög sem tengjast öskjumyndun telja jarðfræðingar að 
myndist á þann hátt að afgösun kvikunnar hefjist í gígrásinni langt undir 
yfirborði og þess vegna verði mjög ákaft streymi á kviku-gasblöndunni í 
gosopinu, með þeim afleiðingum að kvikustrókur myndast. 

heimild d. STE-1, bls. 188 

en. lava fountain 

sp. fuente de lava 

ís. hjáský 

skilgreining Gusthlaup sem er ofan á gjóskuhlaup og fylgist með honum. 

heimild s. FT 

en. ash-cloud surge 

sp. nube acompañante 

ís. havaískt eldgos 

skilgreining Basísk hraungos. 

heimild s. ÁRM-5 

en. hawaiian eruption 

sp. erupción hawaiiana 

ís. MS-kvarði 

skilgreining 
Mælikvarða sem leggur mat á magn þeirra gosefna sem upp koma í 
eldgosinu. 

heimild s. ÁRM-6 

skýringar Hann er logaritmískur-kvarði frá 0 upp í óendanlegt. 

dæmi Súru eldgosin Hekla 3 og 4 og gosið í Öræfajökli 1362 væru um MS-5/6. 

heimild d. ÁRM-6 

en. Eruption Magnitud Scale 

sp. Escala de Magnitud Eruptiva 
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ís. sprengigos 

skilgreining 
Öflug eldgos með eða án aðkomu vatns og þar sem gosefnin eru að 
langmestu leyti gjóska. 

heimild s. EDS 

skýringar Bergbrot úr eldstöð geta blandast gjóskunni. 

dæmi 

Seigfljótandi kvika getur hins vegar valdið sprengigosi því sprengigos í 
eldfjöllum eins og Öskju (1875), Öræfajökli (1362), Heklu (1104) og 
Snæfellsjökli (fyrir um 2000 árum) verða þegar tiltölulega vatnsrík og 
seigfljótandi kvika rís hratt upp gosrásina. 

heimild d. SIG-4 

en. explosive eruption 

sp. erupción explosiva 

ís. möttulstrókur 

skilgreining Möttulefni sem rís af mörg hundruð km dýpi í sívölum stróki. 

heimild s. SIG-8b 

skýringar Talið er að möttulstrókar séu undir Íslandi og Havaíeyjum. 

dæmi Fyrsta kenningin gerir ráð fyrir möttulstrók undir Sikiley. 

heimild d. ÁRM-3 

en. mantle plume 

sp. pluma de manto 

ís. peléeískt eldgos 

skilgreining 
Vúlkanskt eldgos þar sem kvika myndar hraungúl og gjóskan streymir sem 
gjóskuhlaup. 

heimild s. ÁRM-5, FT 

skýringar Kvikan er súr, seig og vatnsrýr. 

en. pelean eruption 

sp. erupción peleana 

ís. strombólskt eldgos 

skilgreining Sprengivirk hraungos. 

heimild s. ÁRM-5 

dæmi 
Gosið er talið hafa byrjað sem basískt, strombólskt gos sem hafi myndað 
gjallgíg á íslausum norðvesturenda hryggjarins (Birgir Vilhelm Óskarsson, 
2009). 

heimild d. GUÐM, bls. 4 

en. strombolian eruption 

sp. erupción estromboliana 

ís. surtseyskt eldgos 

skilgreining 
Neðansjávargos þar sem gufusprengingar verðar þegar gossprungur opnast á 
sjávarbotni og gjóskugígar sem hlaðast upp eru af hverfjallsgerð. 

heimild s. MAG, bls. 22 

skýringar Tilvísun í Surtseyjargosið 1963-1967. 

dæmi 
Einnig eru tveir flokkar þar sem utanaðkomandi vatn hefur mikil áhrif á 
kvikuna, annars vegar surtseysk gos (basísk) og hins vegar phreato plínísk 
gos (súr) sem er í rauninni undirflokkur plínískra gosa. 

heimild d. ÁRM-5 

en. surtseyan eruption 

sp. erupción surtseyana 

ís. plínískt eldgos 

sh. þeytigos 

skilgreining 
Sprengigos sem einkennist af háum gosmekki (20-45km) og stöðugu 
útstreymi kviku í langan tíma. 

heimild s. ÁRM-5, FT 

skýringar 
Kvikan er seig, köld og vatnsrík sem veldur því að hún tætist í gosrásinni og 
myndar gjósku. 

dæmi 
Er askjan var rétt orðin barmafull varð plínískt sprengigos, sem myndaði 
gjóskulag (5) sem er um 1200 ára gamalt. 

heimild d. HAR-1, bls. 136 

en. plinian eruption 

sp. erupción pliniana 
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ís. troðgos 

skilgreining 
Eldgos þar sem seigfljótandi kvika hrúgaðist upp yfir gosopinu og myndar 
hraungúl. 

heimild s. SIG-4 

dæmi 
Talið er að ýmis rhýólít-fjöll, eins og Mælifell fyrir ofan Búðir á 
Snæfellsnesi, hafi myndast við svonefnt „troðgos“ þegar hin seigfljótandi 
kvika hrúgaðist upp yfir gosopinu og myndaði hraungúl. 

heimild d. SIG-4 

en. lava dome eruption 

sp. erupción de un domo volcánico 

ís. súpereldgos 

skilgreining Eldgos þar sem upp koma 300 km3 af kviku eða meira í einstöku gosi. 

heimild s. ÁRM-2 

skýringar Til samanburðar eru stærstu eldgos á Íslandi um 25 km3. 

dæmi 
Síðasta súpereldgos í Evrópu átti sér stað fyrir um 35 þúsund árum, en þá 
gaus í Campanian-lægðinni við Napólíflóa á Ítalíu með þeim afleiðingum að 
um 300 km3 af kviku komu upp til yfirborðs. 

heimild d. ÁRM-2 

en. supereruption 

sp. supererupción 

ís. VEI-kvarði 

skilgreining 
Mælikvarði sem byggir á dreifingu gosefna og metur hve öflug sprengigos 
geta verið. 

heimild s. ÁRM-6 

skýringar Hann byrjar á 0 og endar í 8 (öflugasta) 

dæmi 
Samkvæmt VEI-kvarða hafa mörg eldgos verið mjög öflug síðustu 10 
þúsund ár, en þó aldrei farið hærra en VEI-6. 

heimild d. ÁRM-6 

en. Volcanic Explosivity Index, VEI 

sp. Índice de Explosividad Volcánica 

ís. tæting kviku 

sh. sundrun kviku 

skilgreining Myndun fínnar gjósku vegna þess að mikið að vatni kemst að kvikunni. 

heimild s. FT 

dæmi 
Sökum lágs vatnshlutfalls varð tæting kvikunnar ekki næg og útstreymi ekki 
nógu stöðugt til að lyfta gosmekkinum hátt í loft upp eins og í plínísku 
eldgosi heldur náði gosmökkurinn einungis 8-12 km hæð. 

heimild d. ÁRM-5 

en. magma fragmentation 

sp. fragmentación del magma 

ís. vúlkanskt eldgos 

skilgreining Stopul sprengivirkni með eða hraungúls. 

heimild s. ÁRM-5 

dæmi 
Hins vegar er talað um vúlkönsk gos þar sem að sprengivirkni er meiri og er 
það dregið af heiti eldfjallsins Vúlcanó. 

heimild d. ÁRM-3 

en. vulcanian eruption 

sp. erupción vulcaniana 

ís. últraplínískt eldgos 

skilgreining 
Öflug sprengigos með VEI = 6-8 sem einkennist af mjög háum gosmekki og 
gjóskuhlaupum. 

heimild s. FT 

en. ultraplinian eruption 

sp. erupción ultrapliniana 

ís. 
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ís. basaltískt íslandít 

skilgreining 
Ísúrt berg í þóleiísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra en í 
basalti og minna en í íslandíti. 

heimild s. FT 

dæmi 

Þóleiíska syrpan og hin kalk-alkalíska eru báðar lág-alkalískar – nöfnin 
basaltískt andesít og andesít eiga við hana, basaltískt íslandít og íslandít við 
hina þóleiísku – og til að greina milli þeirra má til dæmis nota grafið hér að 
neðan. 

heimild d. SIG-4b 

en. basalt icelandite, tholeíitic basaltic andesite 

sp. islandita basálstica, andesita basáltica toleítica 

ís. alkali-ólívín basalt 

skilgreining Útbasískt berg sem er upphafslegasta í alkalísku bergraðinnar. 

heimild s. FT 

dæmi 

Sú kenning hefur verið sett fram hér á landi að kvika með efnasamsetningu 
alkalí-ólivín basalts geti myndast við það að þóleítkvika hvarfist við 
myndbreytt basalt í neðsta hluta jarðskorpunnar undir Íslandi við 
uppbræðslu á hornblendi í hinu myndbreytta basalti. 

heimild d. STE-1, bls. 198  

en. alkaline olivine basalt 

sp. basalto olivínico alcalino 

ís. basaltískt trakýandesít 

skilgreining 
Basískt berg í alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra en í 
trakýbasalti og minna en í trakýandesíti. 

heimild s. FT 

skýringar Natríumríkt afbrigði er mugearít.  

en. basaltic trachy-andesite 

sp. traquiandesita basáltica 

ís. alkalíska röðin 

skilgreining 
Bergröð sem er ríkari í alkalímálmunum natríum og kalí en lágalkalíska 
röðin en ekki ríkari en há-alkalíska röðin. 

heimild s. FT 

skýringar 
Hún myndast á úthafseyjum. Dæmi um berg í alkalísku röðinni eru 
trakýbasalt, mugearít og trakít. 

dæmi 

Bergtegundir alkalíbergraðarinnar finnast hins vegar í jaðarbeltunum 
(reklausum beltum) (utanhryggjabeltunum) á Snæfellsnesi og 
Vestmannaeyjasvæðinu og er talið að alkalískt basalt verði til við 
hlutbráðnun á mun meira dýpi en þóleíska basaltið. 

heimild d. GUÐ 

en. alkaline series 

sp. serie alcalina 

ís. basanít 

skilgreining Ólivín-ríkt tefrít. 

heimild s. FT 

en. basanite 

sp. basanita 

ís. basaltískt andesít 

skilgreining 
Ísúrt berg í kalk-alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra 
en í basalti og minna en í andesíti. 

heimild s. FT 

dæmi 
Efnagreining á berginu leiðir í ljós að um basaltískt andesít er að ræða 
(mynd 25). 

heimild d. STEI, bls. 34 

en. basalt andesite 

sp. andesita basáltica 

ís. benmoreít 

skilgreining 
Natríumríkt ísúrt berg í alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er 
hærra en í mugearíti og minna en í trakíti. 

heimild s. FT 

dæmi 
Nútímahraun í Snæfellsjökulskerfinu eru breytileg að samsetningu, frá 
alkaíólivínbasalti til benmorít- trakíts (Björn S. Harðarson 1993). 

heimild d. GUÐB, bls. 11 

en. benmoreite 

sp. benmoreita 
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ís. bergröð 

skilgreining 
Berg sem þróast hefur frá sams konar móðurkviku við svipaðar aðstæður í 
möttlinum. 

heimild s. GUÐ 

skýringar Meginbergraðir eru lágalkalíska bergröðin og alkalíska bergröðin. 

dæmi 
Sumir telja að rétt sé að flokka berg áTorfajökulssvæði og líkt berg annars 
staðar sem sérstaka bergröð. 

heimild d. STE-1, bls. 198 

en. magmatic series 

sp. serie magmática 

ís. fónólít 

sh. fónetít 

skilgreining Ísúrt berg í há-alkalísku bergröðinni sem það súrasta í bergröðinni. 

heimild s. FT 

en. phonolite 

sp. fonolita 

ís. havaít 

skilgreining 
Natríumríkt basískt berg í alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið 
er hærra en í alkali-ólivín basalti og minna en í mugearíti. 

heimild s. FT 

dæmi 
Bergfræðilega séð er hraunið hawaiít, sama bergtegund og kom upp á 
Heimaey 1973. 

heimild d. RIC-1, bls. 56 

en. hawaiite 

sp. hawaiita 

ís. fónólít-tefrít 

skilgreining 
Basískt berg í há-alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra 
en í basaníti/tefríti og minna en í tefró-fónólíti. 

heimild s. FT 

en. phono-tephrite, phonolitic tephrite 

sp. fonotefrita, tefrita fonolítica 
ís. dasít 

skilgreining 
Súrt berg í lágalkalísku röðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra en í 
íslandíti og minna en í ríólíti. 

heimild s. FT 

dæmi 
Þó er einn áhugaverður munur: að súrt berg (dasít og rhýólít eða líparít) er 
miklu algengara á Íslandi en á Hawaii, þar sem slíkt berg er nánast óþekkt, 
og raunar er Ísland sennilega einsdæmi að þessu leyti meðal úthafseyja. 

heimild d. SIG-3b 

en. dacite 

sp. dacita 

ís. foidít 

skilgreining 
Útbasískt og há-alkalískt berg þar sem feldspatóíðahlutfallið er hærra en 
60%. 

heimild s. FT 

skýringar Dæmi um fodít er nefelínít. 

en. foidite 

sp. foidita 

ís. há-alkalíska bergröðin 

sh. há-alkalíska röðin 

skilgreining Bergröð sem er ríkasta í alkalímálmunum natríum og kalí. 

skýringar 
Hún myndast á úthafseyjum og víðar. Dæmi um berg í há-alkalísku 
bergröðinni eru tefrít, basanít og fónólít. 

en. peralkaline series 

sp. serie peralcalina 
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ís. íslandít 

skilgreining 
Ísúrt berg í þoleiísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra en í 
basaltísku íslandíti og minna en í dasíti. 

heimild s. FT 

skýringar 
Hærra hlutfall járns og lægra hlutfall áls en andesít. Íslandít er dílasnautt og 
andesít er jafnan mjög dílótt. 

dæmi 

Orðin vísa því ekki til efnasamsetningar, en í daglegu tali eru klepra- og 
gjallgígar þó fremur hafðir um basalt eða íslandít, til dæmis í gígunum á 
Snæfellsnesi, en vikur um súra gjósku, eins og Hekluvikur og vikur úr 
Snæfellsjökli. 

heimild d. SIG-5b 

en. icelandite, tholeiite andesite 

sp. islandita, andesita toleítica 

ís. mugearít 

skilgreining 
Natríumríkt basískt berg í alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið 
er hærra en í havaíti og minna en í benmoreíti. 

heimild s. FT 

dæmi 
Dalfjallshryggs-hraunin eru 30-40 m þykk úr þróuðu bergi af múgerít og 
hawaiít gerð, en aðrir hlutar Norðurklettanna eru úr basalti. 

heimild d. ÓTT, bls. 8 

en. mugearite 

sp. mugearita 

ís. nefelínít 

skilgreining Tegund af foidíti sem er nefelín-ríkt. 

heimild s. FT 

en. nephelinite 

sp. nefelinita 
ís. kalk-alkalíska bergröðin 

sh. kalk-alkalíska röðin 

skilgreining Lágalkalíksabergröð þar sem járnshlutfallið er lægri en í þóleiíska röðinni. 

heimild s. FT 

skýringar Dæmi um berg í kalk-alkalísku bergröðinni eru basaltískt andesít og andesít. 

en. calc-alkaline series 

sp. serie calcoalcalina 

ís. ólívín-þóleiít 

skilgreining 
Basískt berg í þóleiísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra en í 
pikrít og minna en í þóleiíti. 

heimild s. FT 

dæmi 
Hins vegar er meðalkorna ólivín-þóleiítið með stöku plagíóklas dílum 
(sumir þeirra virðast vera hópdílar) og örfáum ummynduðum ólivín dílum. 

heimild d. HEL, bls. 10 

en. olivine tholeiite 

sp. toleita olivínca 

ís. lágalkalíska bergröðin 

sh. lágalkalíska röðin 

skilgreining Bergröð sem er ekki rík í alkalímálmunum natríum og kalí. 

heimild s. FT 

skýringar Henni er skipt í þóleiísku bergröðina og kalk-alkalísku bergröðina. 

dæmi 
Bergtegundir sem tilheyra lágalkalísku röðinni falla nálægt línunni sem 
markar bergspyru Námafjalls-Kröflu.  

heimild d. STE-1, bls. 197 

en. subalkaline series, tholeiitic series 

sp. serie subalcalina, serie toleítica 

ís. pikrít 

skilgreining Útbasískt berg sem er upphafslegasta í þóleiísku bergraðinnar. 

heimild s. FT 

dæmi 
Pikrít er kísilsnautt basalt og einkennist af ólivín-dílum í fínkorna 
grunnmassa. 

heimild d. SIG-13 

en. picrite 

sp. picrita 
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ís. ríólít 

sh. líparít 

skilgreining Súrasta bergið í lágalkalísku röðinni. 

heimild s. FT 

dæmi 
Og ríólít einkennist yfirleitt af ljósum lit, grágrýti og gabbró, annars vegar, 
og granófýr og granít hins vegar af lit, kornastærð og steindasamsetningu. 

heimild d. SIG-13 

en. rhyolite 

sp. riolita 

ís. trakýandesít 

skilgreining 
Ísúrt berg í alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra en í 
basaltísku trakýbasalti og minna en í trakýdasíti. 

heimild s. FT 

skýringar Natríumríkt afbrigði er benmoreít.  

dæmi 
Hann var nálægt þeim stað þar sem toppgígarnir eru nú, en í leifum hans 
finnast þróaðri bergtegundir Etnu á borð við trakýbasalt, trakýandesít og 
dílalaust trakýt. 

heimild d. RIC-2, bls. 8 

en. trachyandesite 

sp. traquiandesita 
ís. tefrít 

skilgreining 
Útbasískt berg í há-alkalísku bergröðinni með klínópýroxen, Ca-plagíóklas 
og feldspatóíð. 

heimild s. FT 

en. tephrite 

sp. tefrita 

ís. trakýbasalt 

skilgreining 
Basískt berg í alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra en í 
alkali-ólivín basalti og minna en í basaltísku trakýandesíti. 

heimild s. FT 

skýringar Natríumríkt afbrigði er hawaiít.  

dæmi 

Í syðri gosstöðinrú kom 2002-2003 upp trakýbasalt með dalitlu af 
plagíóklasi, stórum sandsteinshnyðlingum og amfíbólkristöllum, sem þó 
voru styttri og færri en í neðri hluta sprungunnar árið 2001 (fyrir neðan 
2550 m). 

heimild d. RIC-2, bls. 6 

en. trachybasalt 

sp. traquibasalto 

ís. tefró-fónólít 

skilgreining 
Basískt berg í há-alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra 
en í fónólít-tefríti og minna en í fónólíti. 

heimild s. FT 

en. tephri-phonolite, tephritic phonolite 

sp. tefrofonolita, fonolita tefrítica 

ís. trakýt 

skilgreining Súrasta berg í alkalísku röðinni. 

heimild s. FT 

dæmi 
Hraungúllinn er úr tvenns konar kvikutegundum, basískri kviku og súrri 
trakítkviku, sem lítið hafa blandast saman. 

heimild d. GUÐB, bls. 15 

en. trachyte 

sp. traquita 

ís. trakýdasít 

skilgreining 
Ísúrt berg í alkalísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra en í 
trakýandesíti og minna en í trakýti. 

heimild s. FT 

en. trachydacite 

sp. traquidacita 
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ís. þóleiíska bergröðin 

sh. þóleiíska röðin, þóleítíska röðin 

skilgreining Lágalkalíksa bergröð sem er járnrík. 

heimild s. FT 

skýringar 
Hún myndast á rekhryggjum. Dæmi um berg í þóleiísku bergröðinni eru 
basaltískt íslandít og íslandít. 

dæmi 
Bergtegundir þóleiítbergraðarinnar finnast á Mið-Atlantshafshryggnum og 
þeim gos- og gliðnunarbeltum (rekbeltum) á Íslandi sem eru hluti af honum. 

heimild d. GUÐ 

en. tholeiitic series 

sp. serie toleítica 

ís. þóleiít 

skilgreining 
Basískt berg í þóleiísku bergröðinni þar sem kísilsýruhlutfallið er hærra en í 
ólivín-þóleiíti og minna en í basaltísku íslandíti. 

heimild s. FT 

skýringar 
Basalt sem inniheldur pyroxen-tegundar ágít og pígeonít, en lítið eða ekkert 
ólivín. 

dæmi 
Túffkorn og hlutkristölluð korn eru oxuð og ekki er ólíklegt að þóleiítið sé 
innskot. 

heimild d. HEL, bls. 13 

en. tholeiite 

sp. toleíta 
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VIÐAUKI III - steindir 
 

 

Steindir 

súlfíð 

blýglans  
sinkblendi 
koparkís 
segulkís 
járnkís  

kóvellít 

halíð 

halít  

sylvít 
flúorít 

hýdroxíð götít  

oxíð 

hematít  
ilmenít 

spínill-hópur 
spínill 

magnetít 

rútíl  

karbónat 

kalsít  
aragónít 

síderít 
dólómít 

malakít 

súlfat 

barít  
gifs 

anhýdrít 
jarosít 

fosfat apatít 

sílíkat (sjá næstu töflu) 

 

 

 

Sílíköt 

eyjasílíkat 

ólívín 
forsterít   
fayalít 

granat 

monticellít 
pýróp 

almandín 
spessartín 
uvarovít 
grossúlar 
andradít 

títanít  
sirkon 

álsílíkat-hópur 
andalúsít 
sillimanít 

sýanít 
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hópsílíkat epídót    

hringsilíkat 
berýl    

túrmalín 
kordíerít 

keðjusílíkat 
pýroxen 

ortópýroxen 
enstatít  
ferrósílít 

klínópýroxen 

pigeonít  
ágít 

díopsít 
hedenbergít 

jadeít 
ægirín 
omfasít 

wollastonít    

bandsílíkat amfíból 

ortóamfíból antofyllít  

klínóamfíból 
tremolít 
aktínólít 

hornblendi 

blaðsílíkat 

prenít    
serpentín 

talk 

glimmer 
bíótít   

múskóvít 
klórít    

leirsteind 

kaólínít   

smektít 
montmorillonít  

saponít 
illít   

 
grindsílíkat  

kvars 

kalsdeón 
agat  
ónix 

jaspis   
ópall 

ametyst 
sítrín 

trídýmít 
kristóbalít 

feldspat 

alkalífeldspat 
ortóklas míkróklín 
sanidín  

plagíóklas 

albít  
ólígóklas 
andesín 

labradorít 
bytovnít 
anortít 

feldspatóíð 
nefelín   
levsít 

seólít 

analsím   
skólesít 
kabasít 

heulandít 
stilbít 

tomsonít 
mesólít 

phillipsít 
lomontít 
mordenít 
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VIÐAUKI IV - viðtöl 
 

Ari Trausti Guðmundsson 

 

1. Hvers konar vísindatexta hefur þú skrifað sjálfur? (kennsluefni, 

fræðabækur, vísindagreinar, upplýsingar á netinu...) Hvað hefur þú skrifað 

margar bækur um jarðfræði? (um það bil)  

Hef skrifað vísindagreinar, bæklinga, almenningsgreinar, kennsluefni, alm. 

fræðibækur, kvikmynda- og sjónvapshandrit, netefni og efni í söfn, gestastofur 

o.sfrv. 

2. Hefur það komið fyrir þig að eitthvert orð er ekki til á íslensku? Hvað gerir 

þú þá? 

Já – bý til setningu eða lýsi með nokkrum orðum en mjög sjaldan reyni ég að 

búa til orð. 

3. Talar þú við aðra sérfræðinga um hvernig nýja orðið ætti að vera?  

Nei 

4. Hvað er aðalaðferðin til að mynda ný orð? (t.d. að taka orð beint úr ensku, 

að laga ensku orðin að íslenskunni, að búa til alveg ný orð úr öðrum 

íslenskum orðum...) 

Búa til ný orð af íslenskri rót. 

5. Ræðið þið sérfræðingar saman um stafsetningu íðorðanna? (t.d. þóleiít eða 

þóleít? ríólít eða rýólít?) 

Nei – en flestir fara eftir eldri ritum og svo eru til íðorðasöfn sem gefa tóninn 

6. Hvernig eru nýju íðorðin staðfest? (þegar maður er búinn að búa til nýtt 

íðorð sjálfur nota hinir sérfræðingarnir sama orðið?) 

Ef þau rata inn í greinar eða íðorðasöfn þá gengur þetta sjálfkrafa fyrir sig en það 

eru engin samráð svo ég viti. 
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7. Ert þú í sambandi við Íslenska málstöð til að fá ráð? 

Hef aðeins einu sinni gert það – vegna orðsins völun en það er orð yfir það þegar 

mjög gróft mulið efni er notað til að húða með steypta veggi í húsum – til var 

orðið steining fyrir slíkt með fíngerðu efni. 

8. Getur þú nefnt dæmi um íðorð sem þú hefur skapað sjálfur? 

Reyndi orðið jarðvikni fyrir geological processes í bókinni Ágrip af jarðfræði 

Íslands, 1982 og þar setti ég fram plötumörk fyrir plate boundaries, plötuskil 

fyrir divergent plate boundaries og plötumót fyrir colliding plate 

boundaries/subduction en ég held ekki að þau hafi náð alm. notkun og 

jarðfræðingar noti oft t.d. plötumót fyrir plate boundaries. 

 

Sigurður Steinþórsson 

 

1. Hvers konar vísindatexta á íslensku hefur þú skrifað sjálfur? (kennsluefni, 

fræðabækur, vísindagreinar, upplýsingar á netinu...) Hvað hefur þú skrifað 

margar bækur um jarðfræði? (um það bil)  

Ég hef engar bækur skrifað. Hins vegar nokkrar greinar fyrir almenning í 

Náttúrufræðinginn (um Alfred Wegener, hraða jarðfræðiferla, myndun 

meginlandsskorpu), í Þjóðlíf  (um lotubundin aldauðaskeið), Skírni (um móðuna 

1783), Tímarit Háskóla Íslands (um „nýju jarðfræðina“) og kannski víðar. Marga 

pistla hef ég skrifað á netið (Vísindavefur H.Í.). Ennfremur kennsluefni í 

kristallafræði, steindafræði, eðlisefnafræði og bergfræði – síðastnefnda einungis 

fjölrit. Loks má nefna að ég sá um jarðvísindalegan þátt Ensk-íslensku 

orðabókar Arnar og Örlygs á sínum tíma. 

2. Hefur það komið fyrir þig að eitthvert orð er ekki til á íslensku? Hvað gerir 

þú þá? 

Staðreyndin er sú, að flest hugtök sem ég hef þurft að nota og ÁSTÆÐA ER AÐ 

HAFA Á ÍSLENSKU hafa þegar verið „þýdd“. Fyrri tíðar menn, t.d. Jónas 

Hallgrímsson (um 1840), Benedikt Gröndal (um 1890), Guðmundur G. 
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Bárðarson (um 1930) o.fl. bjuggu til eða þýddu ýmis hugtök, mest úr þýsku 

(gegnum dönsku). Dæmi eru nöfn Benedikts Gröndal á kristalkerfunum: 

teningskerfi, ferhyrnda kerfi, tígulkerfi, þríhyrnda kerfi, sexhyrnda kerfi, einhalla 

kerfi, þríhalla kerfi. Steindanöfn eru sömuleiðis „alþjóðleg“, einkum úr þýsku. 

Um sérfræðihugtök í eðlisefnafræði (thermodynamics) hef ég að mestu notað 

alþjóðlegu orðin (enþalípa, entrópía etc.) en íslensk almenn orð um hitt, svosem 

varmi, hiti, þrýstingur – en hef einnig stust við íðorðasafn eðlisfræðinga. Í  

bergfræði eru ýmis leiðindaorð, t.d. fyrir veftu (= texture), svosem ophitic, 

pilotaxitic, intergranular. Þetta eru svo mikil sérfræðiorð að varla tekur því að 

búa til íslensk nýyrði og því hallast ég að því að notast við almennar lýsingar á 

íslensku. Fyrir önnur hugtök eru til íslensk orð, t.d. dílótt (porphyritic), 

flæðimynstur (fluidal texture) …  

3. Talar þú við aðra sérfræðinga um hvernig nýja orðið ætti að vera? 

Nei, ekki geri ég það. Hins vegar hefur einstaka sinnum verið leitað til mín um 

nýyrði (man þó engin dæmi) og um tíma var ég í orðanefnd Jarðfræðafélagsins. 

Þar var mest fengist við að tína saman orð sem þegar voru til. Duglegur 

orðasmiður er Guðbjartur Kristófersson sem rekur vefsíðu um jarðfræði á netinu. 

4. Hvað er aðalaðferðin til að skapa ný orð? (t.d. að taka orð beint úr ensku, 

að laga ensku eða latínu orðin að íslenskunni, að búa til alveg ný orð af 

íslenskri rót...) 

Sennilega hafa helstu aðferðir verið (1) að búa til orð af íslenskri rót og (2) að 

laga þýsk/ensk orð að íslensku. 

5. Ræðið þið sérfræðingar saman um stafsetningu íðorðanna? (t.d. þóleiít eða 

þóleít? ríólít eða rýólít?) 

Þetta er góð spurning. Sennilega er þetta lítið rætt heldur syngur hver með sínu 

nefi og á endanum verður eitthvert orð ofan á – orð þess sem duglegastur var að 

skrifa texta sem lesinn er í skólum. 

6. Hvernig eru nýju íðorðin staðfest? (þegar maður er búinn að búa til nýtt 

íðorð sjálfur nota hinir sérfræðingarnir sama orðið?) 
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Orð festast, held ég, aðallega í sessi gegnum kennslu og kennslubækur. 

Kennslubók Þorleifs Einarssonar hafði mikil áhrif, enda vel skrifuð.  

7. Ert þú í sambandi við Íslenska málstöð til að fá ráð? 

Nei, enda lítill nýorðasmiður. 

8. Getur þú nefnt dæmi um íðorð sem þú hefur skapað sjálfur? 

Eina orðið sem ég veit til að hafa komið á kreik er „fleki“ í flekakenning, 

úthafsfleki o.s.frv. Fyrir löngu flutti ég útvarpserindi um „nýju jarðfræðina“ og 

talaði þar um pötukenningu og úthafsfleka, en hitti skömmu seinna gamalt skáld, 

Þorstein Valdimarsson, sem þótti „plata“ leiðinlegt orð og stakk upp á „fleka“. 

Sem allir nota nú sem vanda vilja mál sitt. 

9. Ég á erfitt með því að finna ítarlega flokkun steinda á íslensku þar sem 

stendur til dæmis flokkun af klínopýroxenum (jadeít, ágít?), granötum, 

seólítum, o.s.frv. Eru til bækur eða kennsluefni (eins og glærur) sem ég gæti 

notað? Það væri mikilvægt fyrir greiningu íðorða á íslensku sem ég er að 

gera. Er það líka til Streckeisen graf-ið á íslensku? 

Mér dettur helst í hug steinabók Kristjáns Sæmundssonar og Einars 

Gunnlaugssonar. Einnig jarðfræðibók eftir Ísak Pétursson. Hef þetta ekki við 

hendina, en rekist ég á e-a glæru frá mér skal ég senda hana. Ég er hættur 

kennslu og sit mestmegnis heima. 

Steindanöfnin eru annars nær-eingöngu íslenskun á hinum alþjóðlegu, og sama 

gildir um bergfræðinöfn. Einu séríslensku orðin sem ég man eftir eru 

„móberg“ og „hrafntinna“, en orð eins og blágrýti, grágrýti, ljósgrýti þykja víst 

ekki „fræðileg“. 

Loks bendi ég þér á Jón Eiríksson og Guðbjart Kristófersson sem báðir eru með 

jarðfræðiorð á netinu, ennfremur Jón Benjamínsson sem gaf út orðaskrá fyrir 

allmörgum árum og fæst (eða fékkst) í Bóksölunni.  
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Guðrún Sverrisdóttir 

(helstu atriði sem ég punktaði niður í viðtalinu við hana) 

 

- Hún hefur skrifað vísindagreinar og stutta texta fyrir almenning. 

- Oft vantar íðorð á íslensku. 

- Algengast er að mynda orð af íslenskri rót heldur en að taka orð úr erlendum 

tungumálum. 

- Oft skrifar hún íðorð á ensku innan sviga á eftir íðorði á íslensku. Að mati 

hennar er þessi aðferð fræðilegri. 

- Þegar hana vantar orð á íslensku ræðir hún hugsanlega möguleika við aðra 

sérfræðinga. Eftir umræðuna ákveður hún sjálf. 

- Oft er ósamræmi í stafsetningu tökuorða. 

- Í vísindagreinum fyrir vísindamenn er algengt að nota orð sem líkast enskum 

orðum.  

- Stundun leitar hún að íðorðum í Orðabankanum. 

 

 

Ólafur Ingólfsson 

 

1. Hvers konar vísindatexta á íslensku hefur þú skrifað sjálfur? (kennsluefni, 

fræðabækur, vísindagreinar, upplýsingar á netinu...) Hvað hefur þú skrifað 

margar bækur um jarðfræði? (um það bil) 

Ég hef skrifað svör á Vísindavefinn, smágreinar í Náttúrufræðinginn og Fjallið 

(tímarit jarðfræðinema) 

2. Hefur það komið fyrir þig að eitthvert orð er ekki til á íslensku? Hvað gerir 

þú þá? 

Það hefur komið fyrir. Þá íslenska ég eða bý til nýyrði. 
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3. Talar þú við aðra sérfræðinga um hvernig nýja orðið ætti að vera? Er til 

eins konar orðanefnd í jarðfræði? 

Já, ég tala við kollega. Nei, það er ekki starfandi orðanefnd jarðfræðinga svo mér 

sé kunnugt um. 

4. Hvað er aðalaðferðin til að skapa ný orð? (t.d. að taka orð beint úr ensku, 

að laga ensku eða latínu orðin að íslenskunni, að búa til alveg ný orð af 

íslenskri rót...) 

Þýða og aðlaga orð. 

5. Ræðið þið sérfræðingar saman um stafsetningu íðorðanna? (t.d. ortóklas 

eða orþóklas? ríólít eða rhýólít?) 

Já, það kemur fyrir. 

6. Hvernig eru nýju íðorðin staðfest? (þ.e. þegar einhver sérfræðingur er 

búinn að búa til nýtt íðorð nota hinir sérfræðingarnir sama orð?) 

Já, ætli það ekki. 

7. Ert þú í sambandi við Íslenska málstöð til að fá ráð? 

Nei, ekki ennþá. 

8. Getur þú nefnt dæmi um íðorð sem þú hefur skapað sjálfur? 

Vistkimi fyrir ecological nysch og geislunarþróun fyrir evolutionary radiation. 

9. Stundum getur verið notað íslenskt orð og tökuorð til að vísa til sama 

hugtaks eins og geislasteinn/seólít, tegulkerfið/rómbíska kerfið, járnkís/pýrít... 

Í hvaða samhengi eru tökuorð notuð helst? Er tilhneiging að nota erlenda 

orðið milli sérfræðinga og íslenska orðið þegar talað er fyrir almenn? Til 

dæmis, er seólít notað oftar í vísindaritgerðinum og geislasteinn í 

steindabókum fyrir almenn? Þú getur notað önnur dæmi til að útskýra 

þetta. 

Þetta er mjög mismunandi. Ég reyni yfirleitt að nota íslensk orð ef þau eru til og 

ná vel merkingu erlends hugtaks, án tillits til þess hvort ég tala við sérfræðing 
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eða almenning. Þetta er þó ekki alltaf hægt, og þá notar maður ”íslenskun” á 

erlendu heiti, t.d. Paleógen fyrir Paleogene, Neógen fyrir Neogene. 

 

Jón Eiríksson 

 

1. Hvers konar vísindatexta á íslensku hefur þú skrifað sjálfur? (kennsluefni, 

fræðabækur, vísindagreinar, upplýsingar á netinu...) Hvað hefur þú skrifað 

margar bækur um jarðfræði? (um það bil)  

Kennsluefni, fræðibækur (”kompendium”), vísindagreinar, upplýsingar á netinu. 

2. Hefur það komið fyrir þig að eitthvert orð er ekki til á íslensku? Hvað gerir 

þú þá? 

Já. Annað hvort umskrifað textann eða gert tilraun til að búa til nýtt orð (með 

skýringum) 

3. Talar þú við aðra sérfræðinga um hvernig nýja orðið ætti að vera? Er til 

eins konar orðanefnd í jarðfræði? 

Já. Hún var til, en hefur ekki starfað í mörg ár. 

4. Hvað er aðalaðferðin til að skapa ný orð? (t.d. að taka orð beint úr ensku, 

að laga ensku eða latínu orðin að íslenskunni, að búa til alveg ný orð af 

íslenskri rót...) 

Búa til alveg ný orð er algengt, einnig eru orð í jarðvísindum aðlöguð að 

beygingakerfi íslenskunnar. 

5. Ræðið þið sérfræðingar saman um stafsetningu íðorðanna? (t.d. ortóklas 

eða orþóklas? ríólít eða rhýólít?) 

Já 

6. Hvernig eru nýju íðorðin staðfest? (þ.e. þegar einhver sérfræðingur er 

búinn að búa til nýtt íðorð nota hinir sérfræðingarnir sama orð?) 
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Stundum, engin formleg staðfesting. 

7. Ert þú í sambandi við Íslenska málstöð til að fá ráð? 

 

8. Getur þú nefnt dæmi um íðorð sem þú hefur skapað sjálfur? 

Innlyksa (e. inclusion), aðgreining (e. sorting), bandmæling (e. Brunton and 

Tape method). 

9. Síðasta spurningin varðar notkun tökuorða. Stundum getur verið notað 

íslenskt orð og tökuorð til að vísa til sama hugtaks eins og geislasteinn/seólít, 

tegulkerfið/rómbíska kerfið, járnkís/pýrít... Í hvaða samhengi eru tökuorð 

notuð helst? Er tilhneiging að nota erlenda orðið milli sérfræðinga og 

íslenska orðið þegar talað er fyrir almenn? Til dæmis, er seólít notað oftar í 

vísindaritgerðinum og geislasteinn í steindabókum fyrir almenn? Þú getur 

notað önnur dæmi til að útskýra þetta. 

Held að tökuorð og slettur séu oftast notuð í sérfræðihópum, reynt að nota frekar 

gagnsæ og íslensk orð í samskiptum við almenning eða stjórnvöld. 

 

 


