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Útdráttur 

Í lok síðasta jökulskeið var umhverfi og hitastig landsins með allt öðru 

móti en það er í dag. Sér í lagi það svæði sem rannsakað hefur verið í 

þetta sinn, Röndin við Kópasker og Hvalvíkin, 7 km norðar. Þegar lesið 

er í setlög og dýrafánan skoðuð er hægt að koma með ansi skýra mynd 
af aðstæðum þess tíma. Hvort efni setlaganna er gróft, fínt, öfugt eða 

rétt lóðgreint segir mikið um það hvernig til dæmis hitastigið hefur 

verið. Svo ef dýrafánan er skoðuð kemur í ljós að það er tenging þar á 

milli. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The goal of this paper is to find out the environnemental and temporal 

circumstances the sedimentary layers formed in Kópasker and in 

Hvalvík in Melrakkaslétta during the late glaciation time. The 
sedimentary layers and the fauna will be described and inturperated 

bearing in mind the temperature and the environnemental 

circumstances while the sediments where made.  
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Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún 

hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Þorbjörg Helga Hilmarsdóttir 
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Þessari ritgerð langar mig til að tileinka í fyrsta lagi eiginmanni mínum 

Viðari Ágústssyni, því án hans hefði þetta nám ekki orðið mögulegt. 
Hann sat með mér á hverju kvöldi í rúm 3 ár og kenndi mér 

stærðfræðigreiningu, eðlis - og efnafræði. Einnig hefur hann verið mér 

mikill stuðningur við þýðingar, gerð verkefna, skýrslna og ritgerða. 

Óbilandi trú, hvatning og stuðningur frá honum til mín eru ómetanleg.  

 Hins vegar móður minni, Sigrúnu Jónínu Jensdóttur, sem fór með mér 

norður á Melrakkasléttu og aðstoðaði mig við sýnasöfnun og hefur hún 

hvatt mig áfram og haft óendanlega trú á mér. 

Langar mig til að þakka eiginmanni mínum og móður minni af alhug og 

hlýju fyrir að vera í lífi mínu. 
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1 Inngangur 

Melrakkaslétta er mikill skagi á milli Öxafjarðar og Þistilfjarðar (mynd 1). Skaginn er um 

30 km breiður og um 40 km langur (Íslandshandbókin bls. 532). Melrakkaslétta, slétta 

refsins, er flöt að norðanverðu en hækkar nokkuð til suðurs. Hún er sá hluti Íslands sem 

teygir sig næst norðurheimskautsbaug þegar frá eru taldar eyjar eins og Grímsey og 

Kolbeinsey (Halldór Pétursson 1986). Eftir miðjum skaganum liggur gamalt brotabelti, 

Blikalónsdalur, sem skiptir Melrakkasléttu í tvennt (Halldór Pétursson 1997). Landslag 

sitthvoru megin við Blikalónsdal er um margt ólíkt. Austan megin eru mörg vötn og tjarnir, 

ströndin vogskorin og landslag hæðótt. Vestanmegin er ekki mikið um vötn og er ströndin 

frekar bein. Þó er eitt vatnsfall rétt sunnan við Kópasker, Snartastaðalækur, en hann markar 

syðri enda Randarinnar (Jóhannes Áskelsson 1938 ). Votlent er við lækinn og eru nokkrar 

smátjarnir við Kópasker að norðanverðu. Allar eru þær aðrennslis- og frárennslislausar sem 

bendir til að þær falli saman við grunnvatnsborð svæðisins (Halldór Pétursson 1997). Á 

Melrakkasléttu eru tveir byggðarkjarnar, að vestanverðu er Kópasker, en Raufarhöfn 

austanmegin (mynd 1). Áður fyrr voru bóndabæir meðfram allri ströndinni en nú eru flestir 

bæirnir nýttir sem frístundahús. Þar sem Melrakkaslétta endar að sunnanverðu er 

norðurendi hálendis Íslands. Set- og steingervingasýni voru tekin úr sjávarkambi, frá 

síðjökultíma, sem kallast Röndin, en hún liggur meðfram ströndinni við Kópasker og 

einnig voru tekin sýni úr Hvalvík sem er um 7 km fyrir norðan Kópasker, norðan 

Snartarstaðanúps. Setlagasyrpurnar á báðum stöðum voru mældar, en einnig var litið til 

eldri mælinga. 

Með þessari ritgerð er ætlunin að komast að því við hvaða aðstæður fyrrnefnd setlög 

mynduðust og verður þá mjög horft til sædýrafána og skoðað hvaða ljósi þær varpa á 

umhverfisaðstæður á meðan á setmyndun stóð. Í niðurstöðunum verða umhverfisaðstæður 

túlkaðar með tilliti til fánusamfélagsins sem þarna bjó. Leifur A. Símonarson safnaði 

sýnunum í Röndinni og Hvalvík sumarið 1976 og mældi þar jarðlög. Steingervingasýnin 

samanstanda aðallega af samlokum, sniglum, og hrúðukörlum í mismunandi ásigkomulagi. 

Skeljarnar voru greindar til tegunda, mældar og taldar. Hrúðukarlarnir voru greindir til 
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tegunda og taldir. Einnig var setið sem sat á, og í skeljum og hrúðukörlum rannsakað í 

smásjá og fundust þá bæði götungar (Foraminifera) og skeljakrabbar (Ostracoda).  

 

 

Mynd 1. Melrakkaslétta (heimild: Kortagrunnur LMÍ, is50v). 
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2 Fyrri rannsóknir 

Ýmsir fræðingar hafa rannsakað Melrakkasléttu allt frá lokum 19. aldar. Þoraldur 

Thoroddsen (1895, 1897) rannsakaði berggrunn sléttunnar og setti síðar þá rannsókn í betra 

samhengi við jarðfræði Íslands. Reyndar finnast eldri frásagnir frá Melrakkasléttu en þær 

koma ekki að miklu gagni hvað jarðfræði hennar varðar. Mestur fengur er þar líklega í 

sjónrænum lýsingum af svæðinu (Halldór Pétursson 1986). Það var hins vegar fyrst árið 

1938 þegar Jóhannes Áskelsson jarðfræðingur mældi og lýsti jarðlagasniði úr Röndinni við 

Kópasker að bitastæð jarðfræðileg lýsing sá dagsins ljós (Halldór Pétursson 1986). 

Jóhannes skipti sniðinu í þrjá hluta. Í fyrsta og neðsta hlutanum er ólagsskiptur leir með 

skeljum og skeljabrotum. Þá kemur jökulberg með töluvert af skeljarbrotum og þriðji og 

efsti hlutinn er sendið völuberg að hluta til lagskipt. Allar skeljar sem Jóhannes fann voru 

annað hvort rataskeljar (Hiatella arctica) (mynd 11) eða brot úr smyrslingum (Mya 

sp.)(mynd 12), en á milli leirsins og jökulbergsins fann hann ísbjarnartönn (Ursus 

marinus). Jóhannes fann líka skeljarbrot í setlögum í Hvalvík þó að hann greindi þær ekki 

frekar (Jóhannes Áskelsson 1938). Þorleifur Einarsson (1946, 1961) setti fram þá hugmynd 

að ekki hefðu orðið sjávarstöðubreytingar á svæðinu á síðari hluta nútíma (hólósen) (mynd 

13), en Jón Jónson (1957) var því ekki sammála eftir að hafa rannsakað sjálfur 

Melrakkasléttu. Hann taldi að strandlína Íslands bæri öll einkenni fergingar og að sannanir 

væri víða að sjá, um að áflæði hafi átt sér stað á nútíma. Guðmundur Kjartansson 

rannsakaði jöklunarsögu Melrakkasléttu og kom fram með þá tilgátu út frá stefnu jökulráka 

að stefna jökulskriðs hefði verið út frá miðhluta skagans og út til sjávar. G. Hoppe (1982) 

staðfesti niðurstöður Guðmundar, en bætti við þeirri hugmynd að rákirnar hefðu orðið til 

vegna kelfingar jökulrandarinnar út í sjó. Þorleifur Einarsson (1968) nýtti sér síðan 

niðurstöður þessara fræðinga og kom fram með kenningu um útbreiðslu jökuls í lok síðasta 

jökulskeiðs (Weichsel) á Íslandi (mynd 12). Hann lét aldursgreina skeljar úr Röndinni 

(Olsson et al. 1972) og reyndust þær 12.870 ± 170 ára (innri hluti) og 11.710 ± 210 ára 

(ytri hluti). Skeljar þessar voru úr laginu sem Jóhannes Áskelsson lýsti sem lagskiptum 

svarbláum leir sem greinilega væri gömul sæmyndun (Halldór Pétursson 1986, Jóhannes 

Áskelsson 1938). Þá hafa ýmsar rannsóknir farið fram á berggrunni, hraunum (basalti), 
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gígum, lausum jarðefnum, jarðskjálftum og grunnvatnsstöðu. Tjörnesbrotabeltið er talið 

hafa haft mikil áhrif á jarðfræðilega byggingu Melrakkasléttu og allmargir hafa rannsakað 

stóra jarðskjálftann sem varð við Kópasker árið 1976 og afleiðingar hans. Kristján 

Sæmundsson (1977) gerði jarðfræðikort af Norðausturlandi í mælikvarða 1:250.000 þar 

sem bæði koma fram berggrunnurinn og jarðlagamyndanir frá ísöld. Þá hefur Halldór 

Pétursson (1986) gert umfangsmiklar rannsóknir á ísaldarjarðfræði Melrakkasléttu. 

Niðurstöður birti hann í kandídatsritgerð í háskólanum í Tromsø þar sem hann tengdi 

saman jarðlög frá ísöld á Melrakkasléttu (Halldór Pétursson 1986). 
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3 Jarðfræði svæðisins 

Melrakkaslétta er hluti eldfjallakerfis Norðausturlands og kemur það einkar vel í ljós á 

svæðinu vestan Blikalónsdals. Raunar sýnir landslag á svæðinu í heild náin tengsl við 

eldvirkni (Halldór Pétursson 1991). Berggrunnurinn er að miklu leyti myndaður úr 

grágrýtishraunum sem eru yngri en 700.000 ára og sést vel í jökulrákaðar grágrýtisklappir 

á svæðinu umhverfis Kópasker norður að Snartarstaðanúp. Hraun þessi hafa komið upp í 

eldgosum á hlýskeiðum ísaldar, líklega í sprungugosum. Leirhafnarfjöll hafa hins vegar 

myndast við gos undir jökli á jökulskeiðum á ísöld, enda að mestu mynduð úr móbergi. 

Þau hafa að öllum líkindum hlaðist upp sem móbergshryggur, en stapar hafa einnig 

myndast á svæðinu og má þar nefna Núpa á suðurhluta svæðisins og Sandfell ennþá 

sunnar. Þegar síðastnefndu fjöll mynduðust hafa gosefnin náð upp úr jöklinum á meðan á 

gosi stóð og hraun runnið út yfir móbergið og myndað hraunhatt efst í fjöllunum. 

Brotalínur og misgengi setja mjög svip sinn á Melrakkasléttu og er stefna þeirra oftast í 

norðnorðvestur-suðsuðaustur. Sést þetta vel í Blikalónsdal sem skiptir svæðinu því sem 

næst að endilöngu í næstum tvo jafna hluta. Berggrunnurinn á svæðinu austan 

Blikalónsdals er talinn eldri en sá vestanmegin (Halldór Pétursson 1997).  

 Á Melrakkasléttu er tölvert um yngri jarðmyndanir sem hvíla á berggrunninum og má þar 

nefna jökulrænt set einkum jökulruðning. Sjávarsetlög frá lokum síðasta jökulskeiðs hafa 

og fundist við Kópasker í Röndinni og í Hvalvík norðan Snartarstanúps. Setlög þessi hafa 

greinilega myndast þegar sjór flæddi inn yfir strönd er ísa leysti í lok síðasta jökulskeiðs. Í 

setlögunum eru bæði skeljaleifar stórra og smárra dýra og lífför af ýmsum toga, einkum 

dvalarför. Í þessari ritgerð er fyrst og fremst fjallað um þessi setlög, útbreiðslu þeirra og 

gerð, ásamt lífveruleifum, í þeim tilgangi að fá sem gleggsta mynd af umhverfisaðstæðum 

á svæðinu þegar lögin mynduðust.  
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4 Rannsóknarsvæðin 

Sýnin sem unnið var með í þessari rannsóknarvinnu komu úr Röndinni, en það er 

sjávarkambur sem liggur við fjöruborð Kópaskers til suðurs, og frá Hvalvík sem er lítil 

falleg vík um 7 km fyrir norðan Kópasker. Mældar voru upp jarðlagasúlur bæði úr 

Röndinni og úr Hvalvíkinni.  

4.1 Jarðlagasúla, Röndin 

Neðst er dökkgrátt dílótt basalt. Dílarnir eru stórir og sennilega plagíóklasdílar. Bergið er 

með bólstrum í miðri fjörunni og virðist sem hraunið hafi runnið út í sjó. Basaltið liggur 

undir setlögunum en sést ekki nema í smá opnum hér og þar í fjörunni. Þetta lag er um 2 m 

að þykkt (mynd 2). 

Ofan á basaltstaflann liggur ljósgrátt siltlag og í því lagi finnast skeljar og smásteinar. 

Lagskipting er ógreinileg í laginu en það er harðnað og uppbrotið (brecciated). Hér og þar 

eru þunn sand – og malarlög sem innihalda líka steingervinga. Siltlagið er um 1,90 m að 

þykkt. 

Ofaná ljósgráa siltlagið kemur malarlag sem er grófast í miðjunni á laginu. Í þessu 

malarlagi er greinileg lagskipting þar sem það byrjar á fínni möl sem verður gróf og endar 

efst á fínni möl aftur. Í þessu lagi finnast engir steingervingar. Þetta malarlag er um 0,40 m 

að þykkt. 

Þá er komið að þykku jökulbergslagi með ljósgráu siltkenndu milliefni. Efst er lagið fínt – 

brotakennt (brecciated) en ekki eins uppbrotið neðar. Allra efst í laginu eru stórir steinar, 

allt að 1 m í þvermál sem mynda eins konar lag. Í jökulberginu eru skeljabrot að minsta 

kosti upp í mitt lagið. Jökulbergslagið er um 2,20 m að þykkt. 

Dökkgrátt malarlag liggur ofaná jökulbergslaginu og er það með mikið af gulleitum 

plagíóklaskornum. Lagið er laust í sér, þ.e. ekki samlímt. Lagskiptingin í malarlaginu 

virðist vera regluleg. Þetta lag er um 0,70 m að þykkt. 
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Efst er svo brúnn jarðvegur, grasi gróinn. Hann er um 0,10 m að þykkt. 

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Þykkt í met rum

Jökulberg með silt kenndu millief ni

hnullungum efst og skeljabrot upp í

rúmlega mit t lag

Gróinn jarð vegur

Lagskipt malarlag með skeljum

Silt með skeljum, smást einum og

þunnum sand-og malarlögum

Dílót t basalt

Bó lst rar

Lagskipt malarlag með plagíoklasdílum

 

Mynd 2. Jarðlagasúla, Röndin við Kópasker. (Canvas 11, ÞHH). 

4.2 Túlkun jarðlagasniðs, Röndin  

Jarðlagasniðið er um 7-8 m að þykkt og gæti saga þess verið að í upphafi hefur hraun 

runnið á yfirborðinu og hefur þá enginn jökull verið til staðar. Síðan hefur jökull byrjað að 

myndast og fergt svæðið því siltlagið sem settist ofaná basaltið er með steingervingum. 

Umhverfið hefur verið frekar orkulítið og rólegt þegar siltið var að setjast til vegna þess 

hversu fínkorna setið er. Svo verður aukning í orku umhverfisins vegna þess að næsta lag 

inniheldur þyngri korn en þau sem á undan komu. Þarna er kannski jökullinn að stækka og 

gefur frá sér mölina með vatnsföllum sínum. Þar sem þetta lag er greinilega lagskipt væri 

freistandi að túlka það sem árstíðabundna breytingu, grófasta lagið hefur þá lagst til í 

sumarleysingum. Jökullinn hefur verið að stækka og stækka og þegar komið er að 

jökulbergslaginu er jökullinn farinn að fergja landið ansi mikið, en þarna hefur verið 
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samspil jökulssets og sjávarsets vegna þess að í þessu lagi eru skeljabrot. Efst í laginu eru 

grófustu steinarnir/hnullungarnir og er þá líklegt að jökullinn sem þarna var hafi verið að 

hverfa. Sem gefur af sér aftur malarumhverfi, sem er rólegra og reglulegt. Þá hefur 

jökullinn verið farinn og fergingin ekki lengur til staðar. 

4.3 Jarðlagasúla, Hvalvík 

Ágæt opna er í jarðlög í Hvalvík norðan Snartarstaðanúps, einkum við ströndina fyrir miðri 

vík. Leifur A. Símonarson mældi þarna jarðlög sumarið 1976 og er hér meðal annars stuðst 

við niðurstöður hans. 

Frá efstu fjörumörkum rís bólstarbergslag, um það bil 6 m þykkt fyrir miðri víkinni, en það 

þykknar verulega eftir því sem sunnar dregur. Bólstrabergið inniheldur talsvert af allstórum 

plagíóklasdílum (mynd 3). Á bólstraberginu hvílir 50 cm þykkt siltlag allsendið á köflum, 

en lítt harðnað.  

  

Mynd 3. Bólstraberg í Hvalvík. (Ljósmynd, ÞHH, 2009). 

Mikið er af dvalarförum eftir hafburstaorma í siltinu (mynd 6). Einstaka malarlinsur eru 

efst í siltlaginu og í sumum þeirra hafa fundist skeldýraleifar. Ofan á siltlaginu er um það 

bil 2,5 m þykk setlagasyrpa úr silt- og sandlögum með malarlögum á milli. Malarlögin eru 

laus í sér og ekkert hörðnuð eða samlímd, en sum silt- og sandlögin eru lítillega hörðnuð. 

Mikið er af dvalarförum eftir samlokur, einkum smyrslinga (Mya truncata) í lögunum og 

voru sum þeirra að breytast í flóttaför (mynd 4). Allnokkuð af skeldýraleifum hefur fundist 

í þessum lögum.  
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Mynd 4. Dvalar-og flóttaför eftir Mya truncata. (Ljósmynd ÞHH, 2010). 

Á fyrrnefndri lagasyrpu liggur 2 m þykk lagasyrpa þar sem sand- og malarlög skiptast á. 

Engar lífveruleifar hafa fundist í þessari seteiningu. Allra efst má sjá leifar af jökulgarði 

fyrir miðri víkinni. Jarðlögin í Hvalvík eru mjög líklega af svipuðum aldri og fyrrnefnd 

jarðlög í Röndinni við Kópasker. 
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Mynd 5. Jarðlagasúla, Hvalvík (Canvas 11, ÞHH). 

4.4 Túlkun jarðlagasniðs í Hvalvík 

Jarðlagasniðið í Hvalvík er um 11 metrar að þykkt og neðsta bólstrabergið bendir eindregið 

til þess að hraun hafi runnið í sjó fram, eins og virðist hafa átt sér stað neðst í Röndinni. 

Bólstrarnir eru mjög greinilegir (mynd 3) aðallega neðst í hrauninu og því er ekki líklegt að 

jökull hafi legið yfir svæðinu þegar hraunið rann ofan í víkina. Eftir að hraunið rann 

breyttist umhverfið og sjór flæddi inn yfir hraunið þegar sjávarborð hækkaði vegna 

sívaxandi bráðnunar jökla. Í byrjun hefur orkan í umhverfinu verið róleg og silt hefur sest á 

botninn og hann því verið frekar eðjuborinn.  
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Mynd 6. Ormaför eftir hafburstaorma. (Ljósmynd Leifur A. Símonarson, 2010). 

Ormaförin í laginu benda og eindregið til þess að umhverfið hafi verið mjög rólegt, því að 

sum rörin eru mjög fíngerð og hefðu ekki varðveist ef straumar eða öldugangur hefðu haft 

einhver áhrif á botndýralífið. Malarlinsurnar sem koma inn í siltlagið efst benda hins vegar 

til þess að umhverfisorka hafi aukist verulega og þar hverfa ormaförin. Þegar silt- og 

sandlagasyrpan með malarlögum á milli myndaðist virðast hafa skipst á tímabil með lítilli 

og mikilli umhverfisorku. Mikið er um dvalarför eftir samlokur í þessari seteiningu og sum 

þessara fara virðast vera á góðri leið með að breytast í flóttaför. Sést það á hálf 

sundurrifnum íhvolfum merkjum (Spreite-form) neðst í förunum. Því má vera ljóst að 

dýrin hafa verið að berjast við allhraða setupphleðslu á botni þegar gusaðist fram jökulvatn 

með miklu af jökulrænu setefni frá bráðnandi ísröndinni. Ofan á þessari seteiningu eru 

skálaga sand- og malarlög sem hlóðust upp þegar jökullin hélt áfram að hörfa. 

Jökulgarðurinn efst í sniðinu hefur sennilega myndast í tímabundnu framskriði jökulsins 

áður en hann dró sig endanlega út af svæðinu. Töluvert ofar í víkinni má sjá hraun sem 

hefur runnið eftir að landið þarna varð jökullaust. 
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5 Dýraleifar - steingervingar 

Dýraleifar voru hreinsaðar úr setinu og greindar til ættkvísla og tegunda þar sem því var 

við komið. Nýjustu nafngiftir voru notaðar í öllum tilvikum við greiningarnar og 

einstaklingsfjöldi hverrar tegundar talinn (sjá töflur 1,2,og 3) og sumar þeirra voru einnig 

mældar því stærðardreifing getur oft gefið miklar upplýsingar um umhverfisaðstæður. 

Götunga- og sniglaskeljar voru taldar beint eftir fjölda heilla og brotinna skelja þó þannig 

að reynt var að forðast tvítalningu ef um brot var að ræða. Samlokuskeljar og skeljar 

skeljakrabba voru taldar bæði heilar skeljar og brotnar skeljar með hjör og deilt í með 

tveimur til þess að finna einstaklingsfjölda hverrar tegundar. Hrúðurkarlar voru taldir 

þannig að allar hliðarplötur voru taldar og deilt í þá tölu með sex, en ekki er unnt að telja 

fjölda einstaklinga hjá ígulkerjum út frá fjölda nála. Til þess að unnt sé að telja fjölda 

ígulkerja þurfa skeljarnar að vera heillegar. Mikill fjöldi stærri skelja í setlögunum í 

Röndinni og Hvalvík eru brotnar, en smásæjar götungaskeljar og skeljar skeljakrabba 

miklu oftar heillegar.  

5.1 Götungar (Foraminifera) 

All frá því rétt eftir Krists burð hafa verið gerðar ýmsar tilraunir til að greina og flokka 

götunga (mynd 7). Strabo (63 f.Kr – 20 e.Kr) lýsti til að mynda stórum götungum sem 

hann sá í hleðslusteinum egypskra pýramída og kallaði hann þá Nummulites. Líktust 

steingerð förin eftir þessa götunga steingerðum baunum eða jafnvel steingerðri mynt. Það 

var svo ekki fyrr en 1826 sem einhverju skipulagi var komið á flokkun götunga og var það 

Frakkinn Alcide d‘Orbigny sem það gerði. Seinna, eða 1829 kom Rússinn Eduard von 

Eichwald með nafnið foraminifera sem þýðir „sá sem ber göt“ eða götungur. 1835 var það 

svo Frakkinn Felix Dujardin sem uppgötvaði að götungarnir væru frumdýr. Götungar eru 

slímýr sem eru umluktir skel og er skelin klefaskipt með eitt eða fleiri op. Ungir götungar 

hafa aðeins einn klefa en eftir því sem þeir eldast verða klefarnir fleiri. Flestir götungar 

mynda um sig skel úr kalki, kalsíti eða aragóníti (Leifur A Símonarson 2008). Þegar 
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flokkun götunga fer fram er stuðst við vaxtarlag, gerð, efni og byggingu skeljarinnar. Allir 

götungar með samlímda skel og kalkskel eru sjávardýr og eru mjög margir svifdýr en 

flestir þeirra eru þó botndýr. Þær tegundir sem eru úr kalki, þeir sem eru stórir og gjarnan 

hægri snúnir lifa í heitari sjó en þeir sem liggur um Ísland. Hitastig, selta, dýpi og gerð 

botnsins hefur verulega mikil áhrif á útbreiðslu og útlit götungaskeljanna. Kaldsjávarfánan 

einkennist t.d. af ættkvíslinni Elphidium en í hlýrri sjó finnast ættkvíslir eins og 

Cassidulina laevigata og Hyalina baltica. Seltan hefur líka áhrif á útbreiðslu götunga og 

kjósa sumar tegundir botngötunga að lifa í ísöltum sjó en aðrir kjósa frekar fullsaltaðan sjó. 

Munurinn á svifgötungum og botngötungum er sá að svifgötungarnir eru viðkvæmari fyrir 

seltumagninu og lifa í fullsöltum sjó á 25-50 m dýpi annars vegar og hins vegar á 100-150 

m dýpi og eru þeir aðallega í úthöfum en botngötungarnir lifa á allt að 300 m dýpi en á 

milli 150 og 300 m er einstaklingafjöldinn mestur. Botngerðin hefur líka áhrif á útbreiðslu 

og útlit botngötunga og hefur þá kornastærð botnsins mestu áhrifin. Botngötungar kjósa að 

lifa í fíngerðum botni en þar eru götungarnir sem eru með fíngerðar skeljar. Götungarnir 

sem eru með þykkari skel lifa í grófara seti (Leifur A. Símonarsson 2008). Götungar geta 

verið að stærð frá 0,05mm til 0,5 mm þótt svo að þeir hafi fundist nokkura sentimetra stórir 

en það er þó frekar undantekning en regla ( http://bprc.osu.edu/foram/whatarefor.htm). Hér 

á eftir koma lýsingar á nokkrum tegundum götunga sem og hversu margir fundust af hverri 

tegund (tafla 4). 

 

Mynd 7. Hópmynd af götungum. (Ljósmynd ÞHH, 2010). 
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Elphidum excavatum (Terquem, 1876)  

Fjöldi : Alls fundust 103 eintök af þessari tegund en 24 þeirra tilheyra greinilega afbrigðinu 

clavata (Cushman, 1922) (Feyling-Hanssen, 1964). 

Lýsing : Eru með skemmtilega þéttum bogadregnum línum frá miðju niður hliðarnar. 

Afbrigði clavata er frábrugðin aðaltegundinni af því leiti að það virðist hafa meiri 

útbreiðslu í köldum sjó (Feyling-Hanssen, 1972). Samkvæmt eintökunum sem söfnuðust 

eru clavata minni en excavatum. Saumarnir á milli klefanna voru einnig greinilegri á 

clavata en á excavatum. 

Dreifing : Elphidum excavatum/clavatum hefur fundist í kring um allt Ísland bæði við 

strendur og á landgrunni. Þessi tegund hefur verið tekin með í hóp Elphidum striato-

punctatum af flestum höfundum. Þessi tegund virðist lifa bæði í Atlantshafi og í Kyrrahafi 

og hún hefur fundist á allt að 330 m dýpi en það er ekki algengt (Nørvang, 1945). E. 

clavatum hefur verið bendlað við norðurheimsskautsumhverfi og sem steingervingur, 

sérstaklega í miklu magni, er hann örugg vísbending á að kalt umhverfi hafi verið til staðar 

(Feyling-Hanssen, 1972). Hefur tegundin líka fundist í Surtsey (Leifur A. Simonarson, 

1974), á Seltjarnarnesi (Jón Eiríksson o.fl. 2004) og í Breiðuvík á Tjörnesi (Jón Eiríksson 

o.fl. 1993). 

Cibicides lobatulus Walker & Jacob, 1798 

Fjöldi : Í sýninu fundust 60 eintök af Cibicides lobatulus og voru þeir næstfjölmennasta 

tegundin sem fannst.  

Lýsing : Líta út eins og háreistar gelkökur. Þeir eru með sléttan sitjanda og þar af leiðandi 

ekta botngötunar.  

Dreifing : Þessi tegund var algeng á Íslandi þó mest á austur og norðausturlandi. Þeir voru 

líka algengir á suðvestur hluta Íslands. Dreifing Cibicides lobatulus er líka mikil á 

norðurströnd Grænlands allt að 83°N og þaðan til austurs alla leið til Íslands aftur. Þessi 

tegund er líka að finna við strendur Noregs suður til Bretlandseyja og lengra suður til 

suðurhafa. Cibicedes lobatulus finnst á hvaða dýpi sem er (Nørvang, 1945). Hefur töluvert 

fundist af tegundinni á Seltjarnarnesi. 
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Tafla 1. Tegundir sem fundust í Hvalvík, fjöldi þeirra og hlutfall þeirra af heildarsýnafjölda. 

Tegundir úr Hvalvíkinni       Fjöldi   % 

Cibicides lobatulus - götungur 1 2,08% 

Heteranomia squamula - Gluggaskel 2 4,17% 

Tridonta cf. ellipica - Dorraskel 1 2,08% 

Macoma calcarea - Hallloka 1 2,08% 

Hiatella rugosa - Rataskel 23 47,92% 

Mya truncata - Smyrslingur 7 14,58% 

Mya truncata uddevalensis - Vallarskel 10 20,83% 

Balanus balanus - Hrúðukarl 1 2,08% 

Balanus crenatus - Tannkarl 1 2,08% 

Strongylocentrotus droebachiensis - Skollakoppur 1 2,08% 

       

   48 100,00% 

 

Eoeponidella pulchella (Parker, 1952) 

Fjöldi : Í sýninu fundust 25 eintök af E. pulchella. 

Lýsing : Fallega mótaðir götungar sem líta út eins og lítil blóm. Klefaskiptingin sést 

ágætlega en þeim mun nær miðju er eins og snúningurinn tútni út.  

Dreifing : Þessi tegund hefur fundist fyrir norð-austan land, á Melrakkasléttu og á 

Seltjarnanesi (Jón Eiríksson o.fl. 1997). 
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Tafla 2. Tegundir götunga, fjöldi og fundarstaður. 

Nafn Fjöldi Fundarstaður 

Buccella frigida 7 Röndin v/Kópasker 

Cassidulina reniforme 11 Röndin v/Kópasker 

C.f. Ceratobulimina artica 1 Röndin v/Kópasker 

Cibicides lobatulus 61 Röndin v/Kópasker 

Cornuspira involvens 20 Röndin v/Kópasker 

Elofsonella consinna 4 Röndin v/Kópasker 

Elphidum clavatum 79 Röndin v/Kópasker 

Elphidum excavatum 24 Röndin v/Kópasker 

Elphidum magellanicum 34 Röndin v/Kópasker 

Eoeponicella pulchella 25 Röndin v/Kópasker 

Finmarchinella angulata 1 Röndin v/Kópasker 

Harpacticoida - Copepods 1 Röndin v/Kópasker 

Hyalinea baltica 4 Röndin v/Kópasker 

Islandiella norcrossi 3 Röndin v/Kópasker 

Montacutidae ferruginosa 3 Röndin v/Kópasker 

Nonionella aurucula 4 Röndin v/Kópasker 

Ógreind krabbaskel 1 Röndin v/Kópasker 

Patellina corrugata 1 Röndin v/Kópasker 

Robertsonetes tuberculatus 1 Röndin v/Kópasker 

Semicytherura nigrescens 6 Röndin v/Kópasker 

Semicytherura undata 6 Röndin v/Kópasker 

Stainforthia fusiformis 1 Röndin v/Kópasker 

Trifarina fluens 1 Röndin v/Kópasker 

Virgulina/Stainforthia loeblichi 2 Röndin v/Kópasker 

Xestoleberis depressa 2 Röndin v/Kópasker 

 Samtals           303 

 

Cornuspira involvens Reuss, 1850 

Fjöldi : Í sýninu fundust 20 eintök af þessari tegund götunga en það voru miklu fleiri í því. 

Þar sem útlitið á þeim líktist ekki þessum klassísku götungum sleppti textahöfundur að 

safna þeim saman. Þegar næstum því var búið að skoða allt sýnið komu þessar upplýsingar 

til skila og allir sem eftir voru, var safnað saman. 

Lýsing : Þessi tegund götunga eru líkir brúnleitum fíngerðum svampi, kringlóttir með smá 

dæld í miðjunni. Op götungsins á þeim sýnum sem safnað var var frekar ógreinilegt. 

Dreifing : Þessi tegund hefur ekki fundist hér á Íslandi (Nørvang, 1945) en fannst í 

setlögunum á Melrakkasléttu sumarið 1976. Í þeim bókum sem hafðar voru í greiningu 

götunganna var ekkert um þessa tegund að finna. Í grein um haffræðilegar aðstæður 
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síðjökultíma á grunnsævi, á suðvestur Íslandi þ.e. í Reykjavík og Seltjarnanesi er fjallað 

um götunga sem fundust í Bollagörðum. Þeir götungar sem fundust lifðu við kaldar 

norðlægar aðstæður þó ekki við hitastig norðurskautsins venjulega seltu og frekar 

orkumikið umhverfi (Jón Eiríksson, 2004, Feyling – Hanssen, 1972). 

Cassidulina reniforme: Nørvang, 1945 

Fjöldi : Það fundust 11 eintök af þessari tegund götunga í sýninu.  

Lýsing: Skelin er úr kalki og lifir götungurinn helst í köldu vatni þar sem hitastigið er fyrir 

neðan 2°C og þar sem árstíðabundin lagnaðarís leggst yfir eins og gerist oft í fjörðum. 

Þessi tegund, Cassidulina, er sérstök vegna þess að hún er flatari en aðrir 

fjöldskyldumeðlimir ættkvíslarinnar. Hefur ekki fundist í sjó með minni seltu en 30‰ 

(http://bprc.osu.edu/foram/whatarefor.htm). 

Dreifing : Hefur fundist aðallega á norðaustur og austurlandi (Nørvang, 1945). Fannst 

einnig á Seltjarnarnesi (Jón Eiríksson o.fl. 1997) og í Breiðuvík á Tjörnesi (Jón Eiríksson 

o.fl. 1992). 

Buccella frigida: Cushman, 1922 

Fjöldi : Það fundust 7 eintök af þessum götungi í Röndinni.  

Lýsing: Frigida þýðir viðkvæmur sem segir að skelin er viðkvæm og það leiðir af sér að 

setið sem Bucchella frigida dvelur í er fínkornótt. Lítur út eins og lítill blómaknúppur með 

tiltölulega stórum klefum en þeir sjást aðallega undir honum, blómið er ofaná.  

Dreifing : Þessi tegund götunga hefur fundist allt frá miðbaug norður í Norður Atlantshaf 

en þeir hafa mest verið í norðurhöfum. Tegundin hefur fundist í setlögum frá síðjökultíma 

á Seltjarnarnesi (Jón Eiríksson o.fl. 2004) og hafa einnig fundist eintök í Surtsey í 

sethnyðlingum frá miðbiki nútíma, u.þ.b. 5000 ára gamalt (Leifur A. Símonarson, 1974). 

Enn fremur hefur tegundin fundist í setlögum frá fyrri hluta ísaldar í Breiðuvík á Tjörnesi 

en aldur þeirra er talinn vera 1.5 milljón ára (Jón Eiríksson o.fl. 1992). 
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Tafla 3. Sýni tekin úr Röndinni, fjöldi þeirra, tegundir og uppsafnaður fjöldi. 

Tegundir úr Hvalvíkinni 
           
Fjöldi     % 

Cibicides lobatulus - götungur 1 2,08% 

Heteranomia squamula - Gluggaskel 2 4,17% 

Tridonta cf. ellipica - Dorraskel 1 2,08% 

Macoma calcarea - Hallloka 1 2,08% 

Hiatella rugosa - Rataskel 23 47,92% 

Mya truncata - Smyrslingur 7 14,58% 

Mya truncata uddevalensis - Vallarskel 10 20,83% 

Balanus balanus - Hrúðukarl 1 2,08% 

Balanus crenatus - Tannkarl 1 2,08% 

Strongylocentrotus droebachiensis - Skollakoppur 1 2,08% 

           

     48 100,00% 

 

5.2 Krabbadýr (Crustacea) 

Þrír hópar krabbadýra hafa fundist í jarðlögunum í Röndinni og Hvalvík. Allnokkrar 

tegundir af skeljakröbbum (Ostracoda) fundust með götungunum í setsýnunum úr 

Röndinni og töluvert af skelskúfum (Cirripedia) eða hrúðurkörlum hefur fundist í Röndinni 

og örfáir í setlögunum í Hvalvík (töflur 1 og 2). Þá fannst einnig í setlögunum í Röndinni 

lítill krabbi af ættbálki krabbaflóa (Copepoda) og var unnt að greina hann til ættarinna 

Harpacticidae. Hann er frekar heillegur (mynd 8), en önnur krabbaskel sem einnig fannst er 

það illa varðveitt að ekki var hægt að greina hana frekar.  
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Krabbaflær (Copepoda) eru með eitt samsett auga sem er oftast rauðleitt og á miðju á 

gegnsæju höfðinu. Þær hafa tvo samstæða fálmara, annan áberandi lengri en hinn. 

Tegundir tilheyrandi ættinni Harpacticidae eru um það bil 3000 og deilast niður á 463 

ættkvíslir. Hafa krabbaflær fundist um allan heim bæði í sjó og ferskvatni. Sumar tegundir 

eru svifdýr og lifa í sambúð annarra lífvera. Margar þeirra eru étnar í miklu magni af 

syndandi sjávardýrum. Stærð krabbans sem fannst í setinu úr Röndinni er 0.54 mm, en 

stærðin er venjulega á milli 1- 2 mm á lengd (http://en.wikipedia.org/wiki/Harpacticoida ).  

 

Mynd 8. Harpacticidae. (Ljósmynd SÞ, 2010). 

Balanus balanus (Linné, 1758) 

Fjöldi: Röndin: 106 eintök. Taldar voru vegg- og lokplötur og deilt í fjölda veggplatna með 

6. Af lokplötum fundust 66 eintök af scutum-gerð og 9 af tergum-gerð.  

Hvalvík: Eitt eintak. 

Lýsing: Hrúðukarlar tilheyra ættbálki Thoracica og undirættbálki Operculata. Veggplötur 

og lokplötur eru úr kalki (kalsíti) og veggplöturnar mynda hringlaga vegg utan um dýrið og 

í opinu sem snýr upp eru fjórar hreyfanlegar lokplötur (Leifur A. Símonarson 2008). 

Dreifing: Balanus balanus (hrúðurkarl) er algengur núlifandi í Norður-Atlantshafi frá 82°N 

og suður til Ermarsunds (Stephensen 1938). Tegundin dreifist því um heimskautasvæðið 

(panarktisk, circumpolar) og „boreala“-svæðið (myndir 14 a-b). Hún lifir við allar strendur 

Íslands þar sem fastur botn er fyrir (Stephensen 1938). Við austurströnd Grænlands hefur 

tegundin fundist frá Danmarkshavn í norðri og suður til Lindenows Fjord (Leifur A. 

Simonarson 1981). Dýptardreifing tegundarinnar er frá strönd og niður á um 300 m dýpi 
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(Stephensen 1933). Hér á landi myndar tegundin belti við eða á strönd aðeins neðar en 

tannkarl (Balanus crenatus) (Agnar Ingólfsson o.fl. 1986). Hrúðukarlar virðast velja sér 

orkumikið umhverfi (Leifur A. Símonarson 1981). 

Balanus balanus hefur fundist í íslensku sjávarseti, allt frá ísaldarlögunum í Breiðuvík á 

Tjörnesi til jarðlaga frá nútíma. Þá hefur tegundin fundist í jarðlögum á Svalbarða, 

Kolgueveyju, norðurströnd Rússlands, í Síberíu, Alaska, Oregon, Austur-Grænlandi, 

Skandinavíu, Bretlandi og Þýskalandi. Jarðsöguleg dreifing: Plíósen til nútíma (hólósen) 

(Leifur A. Símonarson 1981)(mynd 13).   

Tafla 4. Sýni tekin úr Röndinni, fjöldi þeirra og tegundir. 

    
Hrúðukarlar/Balanus Balanus    Fjöldi      Raunverulegur fjöldi    Samtals 

1 skel 355 355 59,2 
2 skeljar 81 162 27 
3 skeljar 15 45 7,5 
4 skeljar 3 12 2 
Heilar skeljar 7 7 7 
Brot 270 22,5 3,75 
Plötur "s" 66 66  
Plötur "t" 9 9  
Rataskeljar 8 8  
Gluggaskeljar 1 1  
Ígulkerjanálar 39 39  

Götungar   150-300   
Samtals hrúðuk.   106,45 

 

5.3 Lindýr (Mollusca) 

Flestar samlokur lifa í söltum sjó. Þó eru samlokur sem lifa í fersku vatni eða lítið söltum 

sjó. Flestar tegundir samlokna lifa í nánd við strendur á frekar litlu dýpi. Þegar komið er 

niður fyrir 100 m er einstaklingsfjöldinn oftast meiri en tegundafjöldinn. Hitastig, selta, 

dýpi og setgerð í botni hafa mikil áhrif á dreifingu samlokna og þess vegna er t.d. hægt að 

nota margar samlokutegundir sem hitamæla fyrir jarðlög, einkum frá tertíer og kvarter, eins 

og jökultodda og rataskel. Þannig er hægt að vita hitastig sjávar þegar jarðlögin sem 

innihéldu fyrrgreindar tegundir hlóðust upp. Það sem ræður stærð og þykkt samlokna er 

hitastigið, en þær virðast vera stærri í köldum sjó, kalkmagnið í sjónum, seltan, samkeppni 

og fleira (Leifur A. Símonarson 2008). 
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Mynd 9. Shipo ebur, mjallarkóngur. (Ljósmynd ÞHH). 

 

5.3.1 Sniglar (Gastropoda)  

Sipho ebur (Mörch, 1869) 

Fjöldi: Röndin: Í sýninu úr Röndinni fannst einn Mjallarkóngur (Sipho ebur) og á honum 

sátu tveir götungar fastir, báðir tilheyra tegundinni Cibicides lobatulus (mynd 9). Tegundin 

fannst ekki í setlögunum í Hvalvík. 

Lýsing : Kuðungurinn er af ættbálki Sipho og er hann nefndur mjallarkóngur á íslensku. 

Hann er með mjög trausta skel og er hann miðlungi stór eða 1,5 cm að lengd. Vindingarnir 

eru 7 – 8 talsins, mjög kúptir með ávalar brúnir. Hyrnan er ekki há, hraðmjókkandi og 

keilulaga. Halinn er örstuttur með breiðri rennu (Ingimar Óskarsson 1982). 

Dreifing: Mjallakóngur er sjaldgæfur hér við land, en hefur fundist úti fyrir Reykjanesi á 

216 – 600 m dýpi og norður af Þistilfirði á 312 m dýpi (Ingimar Óskarsson 1982). Einnig 

hefur hann fundist norðarlega í Norður-Atlantshafi á milli Svalbarða og Bjarnareyjar á 225 

m dýpi, vestur af norðurströnd Noregs á um 640 m dýpi, í Karahafi á 52 m dýpi og við 

Austur-Grænland á 150 – 300 m dýpi (Thorson 1941). Tegundin virðist því einkum vera 

háarktísk í útbreiðslu sinni (mynd 15 b). 
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5.3.2 Samlokur (Bivalvia) 

Hiatella rugosa (Linné, 1767) 

Fjöldi:   Röndin: 20 eintök. 

   Hvalvík: 23 eintök.  

Lýsing: Rataskeljar (Hiatella rugosa og H. arctica) eru með frekar þykkar og miskúptar 

skeljar en lögun þeirra er mjög breytileg. Þær eru ýmist flatar eða kúptar, egglaga, aflangar 

eða trápisulaga, stundum fellingalausar (Ingimar Óskarsson 1982). Líffræðingar og raunar 

jarðfræðingar hafa ekki verið á eitt sáttir um greiningu rataskelja, hvort um sé að ræða eina 

eða tvær tegundir í Norður-Atlantshafi, en flestir telja nú orðið að þær séu tvær; Hiatella 

arctica (mynd 11) og Hiatella rugosa (mynd 9). Munurinn á fullvöxnum eintökum þessara 

tegunda er lítill sem enginn. Auðveldast er að greina þær á lirfustiginu eftir myndbreytingu 

á um tveggja vikna tímabili (Thorson 1951, Leifur A. Símonarson 2004). H.arctica-lirfan 

ert þríhyrnd, en H. rugosa er hringlaga en eftir botnfall og tveggja vikna vöxt á botni renna 

þær meira og minna saman í formi. Á það má benda að H. rugosa virðist verða stærri en H. 

arctica. Strauch (1968) hefur bent á samhengi á milli stærðar rataskelja og sjávarhita og 

telur að rataskeljar verði stærri í köldum sjó en hlýjum (sjá einnig Leifur A. Símonarson 

2004). Hiatella rugosa virðist lifa við kaldari aðstæður en H. arctica og því er hún stærri. 

Skeljarnar úr Röndinni og Hvalvík voru allar stærðarmældar (tafla 5.) og borið saman við 

hitaferil Strauchs (1968) virðist sjávarhiti á svæðinu hafa verið -1,25ºtil 11º C , eða 

sambærilegur við sjávarhita við Svalbarða í dag. Þegar litið er til stærðar skeljanna úr 

Röndinni og Hvalvík og borið saman við hitaferilinn er hér talið miklu líklegra að 

rataskeljarnar úr þessum setlögum teljist til H. rugosa.  
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Mynd 10. Rataskeljar, Hiatella rugosa. (http://www.idscaro.net, Sótt vor 2010). 

Dreifing: Rataskeljar eru mjög algengar við Ísland í dag, en líklega er þar aðaðllega um H. 

arctica að ræða. Báðar lirfugerðirnar hafa hins vegar fundist við Norðurland þannig að 

báðar tegundirnar virðast lifa hér í dag (Leifur A. Símonarson 2004). Þær eru algengar frá 

fjöru og niður á djúpsævi, en ungir einstaklingar halda sig yfirleitt nærri strönd. Í Norður 

Atlantshafi hefur hins vegar H. rugosa fundist lengra norður á bóginn inn í háarktísk 

umhverfi meðan H. arctica hefur suðlægari dreifingu (Thorson 1951, Leifur A. 

Símonarson 2004). Hiatella rugosa er þekkt úr jarðlögum við Norður-Atlantshaf allt frá 

míósentíma til nútíma, en H. arctica virðist fyrst koma inn í Norður-Atlantshaf úr 

Kyrrahafi fyrir um það bil 3,6 milljónum ára, en þá verður fyrst vart við hana í íslenskum 

jarðlögum, neðst í krókskeljalögum (Serripes Zone) á Tjörnesi (Leifur A. Símonarson 

2004).  

 

Mynd 11. Hiatella arctica. (Wikipedia, sótt vor 2010) 
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Mya truncata Linné,1758 

Fjöldi:  Röndin: 26, 5 eintök. 

  Hvalvík: 6,5 eintök.  

Lýsing: Smyrslingur (Mya truncata) eru af ættbálki Desmodonta (mynd 12). Að 

framanverðu eru skeljarnar kúptari en að aftan og oftast eru þær egglaga eða sporbaugóttar 

að lögun. Yfirborð skeljanna er ójafnt, afturendinn á þeim þverstífður og framendinn 

bogadreginn (Ingimar Óskarsson 1982). 

Dreifing: Smyrslingur er mjög algengur umhverfis allt land og hefur fundist á 0 – 130 m 

dýpi (Ingimar Óskarsson 1982). Tegundin hefur þó fundist niður á allt að þvi 225 m dýpi, 

en það er sjaldgæft (Madsen 1949). Tegundin er botnlæg og grefur sig niður í botnsetið 

þegar hún hefur náð um það bil 2 cm lengd og þá hefst þverstífing skeljarinnar (Leifur A. 

Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2009). Tegundin er mjög útbreidd norðarlega í 

Atlantshafi, einkum á arktískum svæðum og nær suður á bóginn til Massachusetts og 

Biscayflóa. Tegundin virðist koma inn í íslenska jarðsögu fyrir um 2,5-2,6 milljónum ára 

þegar fyrsta stóra jökulskeiðið skall á landinu og hefur síðan fundist í nær öllum íslenskum 

setlögum allt til nútíma (Leifur A. Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2009). Tvær 

unditegundir eru þekktar af smyrslingi, annars vegar vallarskel (Mya truncata 

uddevalensis), en hún virðist ekki koma inn í íslensk setlög fyrr en fyrir um það bil 1,5 

milljónum ára og önnur undirtegund bárðarskel (Mya truncata gudmunduri) hefur 

eingöngu fundist í krókskeljalögum á Tjörnesi og virðist útdauð (Leifur A. Símonarson og 

Ólöf E. Leifsdóttir 2009). 

 

Mynd 12. Smyrslingur, Mya truncata. (Wikipetia, sótt vor 2010). 
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Tafla 5. Sýni frá Röndinni og Hvalvíkinni, lengd, meðallengd og fjöldi. 

Staður Röndin  Hvalvík   

Tegund 

Mya 
truncata/Smyrs

lingur 

Hiatella 
rugosa/Rata-

skel 

Mya 
truncata/Smyrs

lingur 

Mya truncata 
uddevalensis/Vallar-

skel 

Hiatella 
Rugosa/Rata-

skel 

 Lengd, cm Lengd, cm Lengd, cm Lengd, cm Lengd, cm 

 4,1 3,9 2,2 4,8 3,8 

 5,5 4,66 2,2 4 3,52 
 3,9 4,4 2,8 3,63 4,1 

 4,6 4 3,43 5,1 3,95 
 5 3,9 3,4 4,7 4,6 

 4,7 3,86 3,5 5,8 3,1 
 4,3 3,75 5,45 5,5 4,53 

 3,9 3,77 5,8 5,4 4,43 
 4,9 3,6 4,8 4,8 3,4 

 3,9 3,4 4,96  4,4 
 2,4 3,3 3,9  3,86 

 2,8 3,25 4,74  4,5 
 2,2 3,64 2,1  3,3 

 2,3 3,4   3,24 
 3,1 3,2   2,8 

 3,1 3,3   3,6 
 2,7 0,8   3,35 

 3,5 3   2,8 
 2,36 3,66   3,3 

 2,47 2,9   3,1 
 3,26 3,15   3 

 3,34 2,8   4 
 3,8 3,7   4,3 

 3,34 3,3   3,1 
 2,7 3   3,46 

 1,84 3,2   2,3 
 2,35 3,24   2,83 

 2,1 2,8   2,8 
 3,24 1,8   2,9 

 2,5 1,16   3,4 
 2,85 2,2   4,04 

 2,5 3   3,9 
 2,7 1,6   3,3 

 2,5 2,7   3,73 
 1,5 2,9   4,22 

 1,7 2,6   4,13 
 2,8 2,5   3,45 

 2,33 1,95   2,57 
 4,2 2,2   1,6 

 3,6 2,9   1,5 
 2,5    1,6 

 4,3    2,2 

 1,7    2,8 
 3,1    1,8 

 3,2    2,1 
 4,5     

 4,3     
 3,1     

 4,2     
 3,8     

 4,4     
 3,1     

 3,7     

Samtals, 

lengd 172,78 122,39 49,28 43,73 148,71 
Meðal-

lengd 3,26 3,05975 3,790769231 4,858888889 3,304666667 
Fjöldi 53 40 13 9 45 

Fjöldi 
deilt með 

2 26,5 20 6,5 4,5 22,5 
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Heteranomia squamula (Linné, 1758) 

Fjöldi:  Röndin: 1 

Hvalvík: 0 

Lýsing: Gluggaskel (Heteranomia squamula) eru frekar sléttar á yfirborði vinstri skeljar 

þegar dýrin eru ung en skeljarnar verða bugðóttar með aldrinum. Hægri skelin hefur lítið 

gat eða op (glugga) sem er kringlótt eða lítillega aflangt. Gluggaskel verður allt að 22 mm 

að stærð (Ingimar Óskarsson 1982). Hún situr á botninum og hefur tilhneigingu til þess að 

lyfta skeljaröndunum frá honum sem verður til þess að hægri og vinstri skel hjá sama 

dýrinu fær mismunandi útlit (Leifur A. Símonarson 2008). 

Dreifing: Gluggaskel er algeng umhverfis allt Ísland og hefur viða fundist í Norður-

Atlantshafi vestur til Labrador og suður í Biscayflóa. Suðurmörk hennar eru ekki alveg ljós 

vegna þess að oftlega hefur henni verið ruglað saman við tegundina Anomia ephippium 

Linné, 1758. Gluggaskel virðist því dreifast um lúsítanskt, bóreal og lágarktísk hafsvæði 

(myndir 15 a-b) (Madsen 1949). Tegundin hefur fundist allvíða í íslenskum setlögum frá 

ísöld en fyrst virðist hún koma í ljós í íslenskum jarðlögum í Breiðavíkurlögum á Tjörnesi 

(Már Vilhjálmsson 1985).  

Tridonta cf. elliptica (Brown, 1827) 

Fjöldi:   Röndin: 0 

  Hvalvík: 1 

Lýsing: Dorraskel (Tridonta elliptica) er af ættbálki Heterodonta (mistönnunga) og af ætt 

Astartidae (gimburskeljarætt). Skeljarnar eru í minna lagi en frekar þykkar. 

Lengdarfellingar á gluggaskel eru frekar breiðar, ekki eins þéttar og á lambaskel Tridonta 

montagui (Dillwyn, 1817) og verða minna áberandi eftir því sem dýrin eldast (Ingimar 

Óskarsson 1982).  

Dreifing: Dorraskel finnst víða umhverfis land, þó ekki á fjörum heldur á 6 – 220 m dýpi 

(Ingimar Óskarsson 1982). Tegundin dreifist allt frá Franz Josefs Landi í norðaustri suður 

til Karahafs. Hún hefur einnig fundist við Bretlandseyjar, Borgundarhólm og í 
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Eystrasaltinu. Við Grænland hefur hún fundist vestan megin frá Melvilleflóa suður til 

Julianehåb og við austurströndina hefur hún fundis við Ile de France suður til 

Lindenowfjarðar. Tegundin lifir því við háarktískar til bórealar aðstæður. (mynd 15 a-b). 

Tegundin virðist hafa komið inn í íslenska hafsvæðið á plíósentíma (mynd 13) og hefur 

hún verið þar síðan (Leifur A. Símonarson 1981, Leifur A. Símonarson 2008). 

Macoma calacarea (Gmelin, 1790)  

Fjöldi:   Röndin: 0 

  Hvalvík: 1 

Lýsing: Hallloka er af ættbálki mistönnunga (Heterodonta) en til ættbálksins tilheyra u.þ.b. 

helmingur allra núlifandi samlokutegunda (Leifur A. Símonarson 2008). Halllokuskeljar 

eru frekar þunnar, hvítar og frekar mattar. Þær eru lengri en þær eru háar og er yfirborð 

þeirra örlítið öldótt og með ógreinilegum lengdarrákum (Ingimar Óskarsson 1982). 

Dreifing: Við Ísland er hallloka mjög algeng á 0 – 150 m dýpi þar sem hún grefur sig niður 

í frekar sendinn botn. Hefur halllokusamfélagið á sjávarbotni fengið nafn sitt af henni, 

enda er hún einkennistegund samfélagsins sem víða finnst hér meðfram fjarðarströndum. 

Tegundin hefur fundist núlifandi á stórum svæðum á norðurhveli jarðar og má þar nefna 

Franz Josef Land, Novaya Zemlya, Karahaf, hafið fyrir norðan Síberíu, Beringssund og 

Beringshaf suður til norðurhluta Japans. Þá lifir tegundin einnig við Færeyjar, Skandinavíu, 

Bretland og Holland og bæði austan og vestan við Grænland þar sem hún hefur fundist 

niður á 677 m dýpi (Leifur A. Símonarson 1981). Hallloka kemur inn í íslenska jarðsögu 

fyrir um það bil 3,6 milljónum ára þegar umfangsmiklir sædýraflutningar áttu sér stað úr 

Kyrrahafi yfir í Atlantshaf samfara því að Mið-Ameríkusundið (Central American Seaway) 

lokaðist og straumakerfið í Kyrrahafi breytist mjög, en þá styrktist mjög yfirborðsstraumur 

í átt að Beringssundi (Leifur A. Símonarson og Jón Eiríksson 2008). Þannig kemur 

hallloka inn í krókskeljalög á Tjörnesi og hefur síðan verið meðal algengustu skelja í 

íslensku sjávarseti allt frá plósentíma til nútíðar (mynd 13). 
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5.4 Skrápdýr (Echinodermata) 

Af skrápdýrum hafa fundist um 15.000 útdauðar tegundir og um 5.500 núlifandi. Flest 

skrápdýr hafa brodda utan á sér sem þau nota sér til varnar og sum nota þá sem hreyfitæki. 

Skrápdýr lifa og hafa lifað í sjó og teljast til botndýra, en þau mynda aldrei sambýli. 

Ígulker (Echinoidea) tilheyra þeim og eru einu skrápdýrin sem fundist hafa leifar af í 

setlögunum í Röndinni (Leifur A. Símonarson 2008). 

5.4.1 Ígulker (Echinoidea) 

Í sýninu úr Röndinni fundust 39 nálar (broddar) af ígulkerum í mismunandi ásigkomulagi, 

en engar úr sýninu frá Hvalvík. Ígulkerum er skipt í regluleg ígulker (regularia) og 

óregluleg (irregularia). Skel reglulegu ígulkeranna er hálfkúlulaga og fimmgeislótt, en 

óregluleg ígulker eru með tvíhliða (bilateral) skel og er talið að formbreytingu þessa megi 

rekja til þess að þegar ígulker fóru að grafa sig níður í botnset var heppilegra fyrir þau að 

vera löng og mjó með munnop í öðrum enda og þarmop í hinum. Nálarnar eða broddarnir 

úr Röndinni virðast allar tilheyra skollakoppi (Strongylocentrotus droebachiensis (Müller, 

1776)), en hann heyrir til hinna reglulegu ígulkera. Skollakoppur er algengur við Ísland í 

dag á litlu dýpi þar sem hann skríður um á hörðum, föstum botni. Leifar hans hafa einnig 

fundist hér og þar í jarðlögum frá ísöld og nútíma. Allmikið af óreglulegum ígulkerum 

hefur fundist í krítar- og tertíerlögum, t.d. í Danmörku (Leifur A. Símonarson 2008). 
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Mynd 13. Kvartertímabilið skiptist í tímabil eins og sést á töflunni til hægri  

(http://www.google.com/images, sótt vor 2010) 

Q 
  U Holocene 0 - 10 ká 

A Weichsel 120 - 10 ká 
T Eemian 130 - 120 ká 
E Saalian 300 - 130 ká 
R holsteinian 430 - 300 ká 
N Elsterian 560 - 430 ká 
A Cromerian 630 - 560 ká 
R 

  Y 
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6. Myndunarsaga 

Þegar ísa tók að leysa á síðjökultíma, í lok síðasta jökulskeiðs, flæddi sjór víða inn yfir 

strendur landsins og sjást þess glögg merki á vesturhluta Melrakkasléttu. Þau setlög sem 

hlaðist hafa upp bæði í Röndinni og í Hvalvík eru fyrst og fremst sjávarset með 

mismunandi tegundaríkum fánusamfélögum. Jarðlögin í Hvalvík eru ríkari af 

lindýrategundum en í Röndinni fundust miklu fleiri götungategundir og voru skeljarnar þar 

yfirleitt miklu heillegri en í Hvalvík.  

Sjávarsetlögin á vesturhluta Melrakkasléttu hvíla á dílóttu bólstrabergi úr basalti (mynd 3) 

og hafa þau myndast við áflæði sjávar þegar jökullinn var að hörfa af strandsvæðinu. 

Meginhopunin virðist af svipuðum aldri og rataskeljarnar sem fundust í Röndinni, en þær 

hafa verið aldursgreindar. Reyndist aldur þeirra vera 12.870 ± 170 ára (innri hluti) og 

11.710 ± 210 ára (ytri hluti) eins og áður sagði. Jarðlögin eru mismunandi gróf sem bendir 

til mismunandi umhverfisorku í Hvalvík og í Röndinni, en efst í jarðlagasniðinu í Hvalvík 

er jökulurð sem bendir til þess að jökull hafi gengið fram tímabundið eftir að sjávarsetið 

myndaðist. Í setlögum Hvalvíkur eru dvalar- og flóttaför eftir smyrslinga (Mya truncata) 

og benda flóttaförin og teygðar möttulpípur dýranna eindregið til þess að setið hafi þá 

hlaðist hratt upp, hraðar en skriðhraði dýranna var og hafa þau druknað þarna í setinu. 

Líklega hafa komið setgusur (möl og sandur) frá landi og kaffært dýrin. Búast má við 

slíkum setgusum í leysingarvatni hopandi jökla eins og hér virðist hafa átt sér stað. Hins 

vegar bendir varðveisla líffaranna eindregið til þess að langtímum saman hafa 

umhverfisorka verið í lágmarki í Hvalvík því annars hefðu þessi setform þurrkast út og 

horfið. Dvalarför liðorma í setinu í Hvalvík bendir og til lágrar umhverfisorku (mynd 6). Ef 

til vill hefur víkin verið að einhverju leyti skýld fyrir ölduróti. Heillegar skeljar í Röndinni 

benda og til frekar lágrar umhverfisorku meðan lögin þar voru að hlaðast upp. 

Fánusamfélögin benda eindregið til þess að myndunarsaga sjávarsetsins hafi átt sér stað á 

litlu dýp nærri strönd. 

Smyrslingar grafa sig lengra niður í botnset sjávar þegar hann er kaldur og virðist vera 

samband á milli þess hversu djúpt dýrin grafa sig niður í botninn og hitastigs sjávar (Leifur 
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A. Símonarson og Ólöf E. Leifsdóttir 2009). Dýrin eru komin með um 1 – 2 cm langar 

skeljar þegar þau fara að grafa sig niður í botnsetið. Áður en þau ná þessari stærð lifa þau á 

botninum svo af þessu leiðir að því stærri sem skeljarnar eru þeim mun kaldari er sjórinn. 

Rataskelin (Hiatella arctica) virkar eins og hitamælir og er þá átt við að samband stærðar 

hennar og hitastigs sjávar virðist haldast í hendur. Í köldum sjó verður hún stór og það er 

eins og hún blómstri, en þegar hlýnar þá verður hún minni. Ef litið er á mynd 14 og töflu 5 

og meðallengd skeljanna borin saman við grafið þá sést við hvaða sjávarhita rataskeljarnar 

úr Hvalvík og úr Röndinni hafa lifað. Þetta bendir til þess að sjávarhiti hefur verið fyrir 

neðan frostmark yfir vetrarmánuðina, en hann hefur náð um 11  C yfir heitasta mánuðinn 

sem bendir til þess að ekki hafi verið kelfing í gangi þegar setið var að myndast heldur 

hefur jökullinn verið farinn að hopa upp á land.  

 

Mynd 14. Hlutfall skeljalengdar og sjávarhita hjá Rataskeljum í  

Atlantshafi og Kyrrahafi (Leifur A. Símonarson, mynd frá Strauch F. 1968). 

Götungarnir sem fundust í sýninu komu allir úr Röndinni og er sú fána lýsandi fyrir frekar 

kaldan sjó og telst því vera arktísk (mynd 15 b). Þegar litið er til útbreiðslu einstakra 

götungategunda, er ljóst þær lifa flestar við ákveðin hitaskilyrði og fylgja því 

hafstraumunum. Líklegt er að áhrifa frá Austuríslandsstraumnum hafi (mynd 16) gætt mun 

meira við vetsurströnd Melrakkasléttu á myndunartíma setlaganna en nú á dögum. Skilin 

milli heimskautasjávar og hlýsjávar (Polar Front) hafa legið mun sunnar.  
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Seltan virðist hafa verið nægilega mikil til þess að þær dýrategundir sem finnast í 

setlögunum hafa ekki þurft að flýja vegna ferskvatnsíblöndunar. Breytileiki 

fánusamfélaganna og stærð og þykkt kalkskelja benda eindregið til þessa, ásamt því að 

tegundir einkennandi fyrir selturýr umhverfi finnast ekki í sýnunum (t.d. jökultodda). Því 

má gera ráð fyrir að jökullinn hafi bráðnað frekar hægt þannig að sjávarseltan lækkaði ekki 

verulega vegna leysingavatns meðan sjávarsetið var að hlaðast upp. Í lok síðjökultíma og í 

byrjun nútíma (hólósen) (mynd 13) hefur jökullinn á Melrakkasléttu hopað frekar rólega og 

sjór þá flætt inn yfir strandsvæðin. Þegar jökullinn var kominn langt inn í landi fór það að 

rísa hægt og rólega þannig að sumarið 1976 var hægt að safna þessum sýnum úr 

sjávarsetinu þurrum fótum. 

              

Mynd 15 a-b. Fánusvæði Norður Atlantshafs nú á tímum og áður fyrr (Persónulegar  

upplýsingar, Leifur A.Símonarson, 2010). 
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Mynd 16. Hafstraumar Norður Atlantshafsins (Ólöf E. Leifsdóttir og Leifur A. Símonarson 2005). 
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