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Ágrip 

Jarðlögin í Ósmel mynduðust í sjó á síðasta jökulskeiði ísaldar, fyrir um 12.600 til 10.000 

árum síðan (Finnbogi Rögnvaldsson 1989). Þá var meginjökull yfir Íslandi og skriðjökull var 

á því svæði sem Hvalfjörður er nú. Skriðjökullinn bar með sér mikið set út til sjávar og barst 

fíngert set út í fjörðinn. Í þeirri setgerð voru botndýr sem lifðu annað hvort á botninum eða á 

öðrum dýrum, áfána, eða grófu sig niður í setið, ífána. Skeldýrafánan í Ósmel getur veitt 

upplýsingar um umhverfisaðstæður við setmyndun. Í þessari ritgerð er farið yfir þær 

vísbendingar sem lindýra- og hrúðurkarlafánur veita, til dæmis um hitastig og seltu sjávar og 

dýpi við setmyndun á síðjökultíma.  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The sediment layers in Ósmelur were deposited below sea during the last glacial stage, 

approximately 12.600 – 10.000 years ago (Finnbogi Rögnvaldsson 1989). At that time a 

glacier covered Iceland and a valley glacier reaching out from the main glacier covered what 

is now Hvalfjörður. A vast amount of fine sediment were carried out into the fjord by the 

valley glacier. Marine fauna lived in the sediment deposits, some of them lived in the 

sediment surface, epifauna, while others burrowed down in the sediment, infauna. The marine 

fauna in Ósmelur can give information on the environmental circumstances during deposition. 

The goal of this paper is to interpret information given by the mollusc and cirripedia faunas, 

for example the sea´s temperature and salinity and the depth during sedimenation in late 

glacial time.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1 Inngangur 

Ritgerð þessi er unnin sem B. Sc. verkefni í jarðfræði við Jarðvísindadeild Háskóla Íslands.  

Ósmelur í Hvalfirði, sjá staðsetningu á mynd 1, inniheldur jarðlög mynduð að mestu leyti í sjó 

á síðjökultíma. Setmyndanirnar eru um 2,4 km langar og standa allt að 60 metra yfir 

sjávarmáli þar sem þær eru þykkastar (Njáll Fannar Reynisson 2008). Ekki hafa verið gerðar 

margar né ítarlegar rannsóknir á skeldýrafánu í Ósmel en sjónum hefur aðallega verið beint að 

jarðlagaskipan svæðisins og götungum. Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða skeldýrafánu 

Ósmels og hvaða upplýsingar hún gefur um umhverfisaðstæður við setmyndun fyrrnefndra 

jarðlaga. 

 

Mynd 1: Ósmelur í Hvalfirði  

(Njáll Fannar Reynisson 2008. Kortagrunnur frá LMÍ) 

Steingervingar eru ómissandi þáttur við túlkun á setmyndunarumhverfi jarðlaga. Útbreiðsla 

sjávarlífvera fer eftir ýmsum þáttum, til dæmis hitastigi og seltu sjávar, dýpi og setgerð 

botnsins. Þessa þætti er hægt að meta út frá steingervingum og ákvarða aðstæður við 

setmyndun jarðlaga. Á sama veg geta setlögin gefið upplýsingar um umhverfið sem dýrin 

lifðu í. Út frá setlögunum sjálfum og skeldýrafánu þeirra má setja fram líklega myndunarsögu 

setlaganna. Steingervingar eru þar að auki mikilvægir við ákvörðun á aldri jarðlaga. Með 

geislakolsmælingum á skeljum sjávardýra má finna út aldur jarðlaga en auk þess gefa 

steingervingar til kynna afstæðan aldur jarðlaga, þ. e. hvort jarðlag er eldra eða yngra en 

annað. Þannig er hægt að ákvarða stöðu jarðlaga í jarðlagasyrpum en steingervingar eru að 

mestu leyti sú undirstaða sem jarðsagan byggir á.    
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Aldursgreiningar steingervinga úr jarðlögum Ósmels gefa til kynna að setmyndun jarðlaga 

hafi verið á lokum síðustu ísaldar, fyrir um 12.600 til 10.000 árum síðan (Finnbogi 

Rögnvaldsson 1989). Þá var meginjökull yfir Íslandi og skriðjökull var á því svæði sem 

Hvalfjörður er nú. Skriðjökullinn bar með sér mikið set út til sjávar og barst fíngert set út í 

fjörðinn. Á því dýpi lifðu þær sjávarlífverur sem finnast í jarðlögum Ósmels. Steingervingar 

úr Ósmel samanstanda af samlokum, sniglum, hrúðurkörlum og götungum. Í þessari ritgerð er 

leitast við að ákvarða aðstæður og umhverfi setmyndunar jarðlaga í Ósmel út frá upplýsingum 

sem lindýra- og hrúðurkarlafánur jarðlaganna hafa að geyma.  

2 Fyrri rannsóknir 

Rannsóknir á jarðlögum og fánu í Ósmel eru ekki margar en gefa þokkalegar vísbendingar um 

setmyndunarumhverfi svæðisins á síðjökultíma. Hér verður farið yfir helstu rannsóknir og 

tafla 1 er höfð með til hægðarauka en hún sýnir jarðsögulegan tíma og heiti tímaskeiða (byggt 

á töflu frá Auði Þorleifsdóttur 2008). 

Tafla 1: Jarðsöguleg tímaskeið og aldur þeirra 

 

 

Finnbogi Rögnvaldsson (1989) mældi súrefnissamsætur og lét gera 
14

C aldursgreiningar á 

skeljum úr Ósmel. Hann mældi eitt snið, lýsti jarðlögum þess og setti fram hugmyndir um 

myndun þeirra. Hann skipti jarðlögunum í fjórar einingar og telur að setmyndun hafi orðið við 

óseyri sem byggðist upp neðansjávar fyrir framan jökulsporð. Út frá aldursgreiningum 

skeljasýna telur hann að neðsta seteiningin hafi hlaðist upp samfellt frá 12.335 ± 140 árum til 

11.435 ± 140 ára og því hafi jökull ekki gengið yfir setið á eldra Dryas. Finnbogi ályktaði út 

frá skeljafánu úr laginu að hafdýpi hafi verið minna en 60 metrar. Í öðru jarðlaginu bendir 

hann á ummerki um mjög hraða setmyndun og dregur þá ályktun að set hafi hlaðist upp þegar 

jökull hopaði og bræðsluvatn barst af miklu magni til sjávar. Þriðja laginu líkir hann við það 

neðsta og tekur fram að þar sé nokkuð af fallsteinum sem bendi til rekíss frá nálægum jökli. 

Hann skýrir ekki myndun fjórða lagsins en tekur fram að það sé malarlag úr ávölum steinum 

og að gamlar strandlínur sjáist í því.  

Tími (ár) Tímaskeið 

9.000 
Preboreal 

9.500 

10.000 Ísaldarlok 

10.000 
Yngra - Dryas 

10.500 

11.000 
Alleröd 

11.500 

12.000 Eldra - Dryas 

12.500 
Bölling 

13.000 
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Mynd 2: Jarðlagaskipan og loftmynd af Ósmel 

(Njáll Fannar Reynisson 2008; Loftmynd frá Landmælingum Íslands 2008) 
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Sniðið sem Finnbogi mældi var á svipuðum slóðum og snið 7 í athugun Njáls Fannars 

Reynissonar (2008), sjá mynd 2. Jarðlag 1 í sniði Finnboga samsvarar seteiningu 2 í 

jarðlagaskipan Njáls, jarðlag 2 samsvarar seteiningu 4 og samsvarar þriðja jarðlag Finnboga 

seteiningu 5 í jarðlagaskipan Njáls.  

Njáll Fannar Reynisson (2008) lýsti jarðlagaskipan Ósmels og skipti setmyndunni í 7 

seteiningar, sjá mynd 2. Jarðlagasnið og sýnataka sem sagt er frá í þessari ritgerð eru nálægt 

sniði 3. Telur Njáll að setmyndun hafi hafist þegar jökull hörfaði ofan af 3 milljón ára 

gömlum hraunlögum. Setmyndunin hafi svo hlaðist upp á tímabilinu fyrir 12.600 árum þar til 

fyrir 10.000 árum.   

Samkvæmt ályktun Njáls Fannars byrjaði fyrsta syrpan að myndast fyrir um 12.600 árum, á 

Bölling tímabilinu, þegar jökull hörfaði af berggrunninum og sandur, silt og leir settust til 

framan við jökulsporðinn. Önnur syrpan inniheldur að mestu silt og telur hann að það megi 

rekja til botnfalls gruggs úr nálægum kelfandi jökli. Sjávarstaða hafi þá verið um 55 til 105 

metrum hærri en núverandi sjávarstaða. Þriðja seteiningin inniheldur tvist og ber merki um að 

jökull hafi skriðið yfir syrpu tvö en hún liggur á hvalbaksformi þeirrar syrpu. Telur Njáll að 

jökullinn sé frá yngra Dryas, fyrir 11.400 – 10.300 árum. Fjórða seteiningin inniheldur sand 

og fínefni og hefur að líkindum sest til þegar jökullinn hörfaði. Merki eru um að bræðsluvatn 

hafi borist frá óseyri í Miðdal, suðaustan við Ósmel. Fimmta seteiningin inniheldur að mestu 

fínefni og hefur sest til við áflæði sjávar og botnfall grugglausnar. Þegar komið er að sjöttu 

seteiningu telur Njáll að landris hafi farið fram úr hækkun sjávarborðs. Syrpan inniheldur 

sand og önnur fínefni. Efsta seteiningin inniheldur trogskálagaða möl sem Njáll telur að komi 

frá óseyri eða marbakka og að sjávarstaða hafi þá verið um 50 metrum hærri en nú.  

Auður Þorleifsdóttir (2008) skrifaði B. Sc. ritgerð um jarðlagaskipan og skeldýrafánu í Gröf 

sem er norðan megin í Hvalfirði, sjá mynd 1. Auður tekur fram að engar skeljar hafi fundist í 

lífsstöðu og lítið hafi verið um heillegar skeljar, meira um brot. Auður ályktar að um sé að 

ræða dauðasamfélag en þar finnast tegundir frá mismunandi umhverfisaðstæðum, til dæmis 

tegundir sem lifa við mismunandi dýpi. Ástæðu þess að um dauðasamfélag sé að ræða telur 

Auður að sé vegna þess að setmyndun hafi verið í orkuríku umhverfi þannig að sterkir 

straumar og öldur hafi komið í veg fyrir að skeljarnar féllu heilar til botns. Straumurinn hafi 

hrifið þær og brotið.  

Út frá athugunum sínum ályktaði Auður að í byrjun Bölling, fyrir 12 til 13 þúsund árum, hafi 

verið jökull yfir landgrunni Hvalfjarðar. Sjórinn hafi þá verið kaldur og selta hans há en það 

eru kjöraðstæður hörpudisks. Nokkuð magn fannst af þeirri tegund neðst í jarðlagaskipaninni. 

Ofar í jarðlögunum í Gröf fjölgar skeldýrategundum og fram koma tegundir sem una sér betur 

í hlýrri sjó og við lægri seltu en til dæmis hörpudiskur. Ályktar Auður að jökull hafi hopað um 

mitt Bölling og sjávarhitastig hafi hækkað. Samfara því hafi sjávarborð hækkað, meira 

ferskvatn borist til sjávar og selta þannig lækkað. Setgerðin styður þessa ályktun en mikið var 

um fínkornóttan sandstein og bendir Auður á að fínt set setjist aðeins til á grunnsævi. Efst í 

jarðlagaskipaninni er tvistur sem Auður telur að hafi sest til í lok Bölling. Þá hafi hitastig 

lækkað og jökullinn skriðið fram.  
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Ögmundur Erlendsson (2009) rannsakaði götungafánu Ósmels og vísbendingar hennar um 

myndunarumhverfið. Hann notaðist við rannsóknarsýni Njáls Fannars (2008) úr sniði 4 og eru 

seteiningar 2, 5, 6 og 7 í því sniði. Engir götungar fundust í seteiningum 6 og 7 og því telur 

Ögmundur að setmyndanir þessar séu ekki myndaðar í sjó. Mikið var um götunga í seteiningu 

2 og gáfu þeir góða vísbendingu um myndunarumhverfið. Ögmundur bendir á að 

götungategundir efst í syrpunni gefi ekki til kynna setmyndun nálægt jökulsporði ólíkt því 

sem Njáll Fannar setti fram. Þó tekur hann fram að hann sé ekki með sýni úr seteiningum 3 og 

4 og því þurfi frekari rannsóknir til að vera fullviss um myndunarumhverfið. Í seteiningu 5 

var ekki mikið um götunga og nægði fjöldinn sem Ögmundur greindi ekki til túlkunar á 

umhverfinu við setmyndun. Þó ályktar hann að þar sem vissir götungar sem lifa á bóreölum 

svæðum séu ekki til staðar að það hafi orðið enn kaldara en áður og sjávarstaða lækkað. 

3  Jarðfræði svæðisins 

Á ísöld, fyrir um 2,5 milljónum ára og þar til fyrir um 10.000 árum, surfu jöklar Hvalfjörð og 

umhverfi hans í það útlit sem þekkist nú en fyrir um þremur milljónum ára var enginn fjörður 

til staðar heldur mikið hraunflæmi og land að mestu flatt (Sigurður Steinþórsson 2002 & 

2003). Vesturjaðar virka gosbeltisins var þá ekki í Þingvallasveit líkt og nú heldur lá hann um 

svæðið þar sem Hvalfjörður er nú (Ingvar B. Friðleifsson 1985).  

Jarðlög í berggrunni Hvalfjarðar eiga uppruna sinn að rekja til fjögurra megineldstöðva; 

Hafnarfjalls, Kjalarneseldstöðvar, Stardalseldstöðvar og Hvalfjarðareldstöðvar (Ingvar B. 

Friðleifsson 1985). Á mynd 3 má sjá staðsetningu þeirra.  

 
Mynd 3: Megineldstöðvar í Hvalfirði  

(Ólafur Ingólfsson 2009) 
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Út frá segulmælingum sem framkvæmdar voru á Akrafjalli, Eyrarfjalli og Esju kom í ljós að 

samanlögð þykkt jarðlaga við Hvalfjörð eru um 2100 metrar og hafa þau myndast fyrir 4,2 til 

1,8 milljón árum (Leó Kristjánsson, Ingvar B. Friðleifsson & N. D. Watkins 1980). Jarðlög í 

Akrafjalli eru að mestu frá plíósen og þar eru basalthraunlög með þunnum setlögum á milli 

hraunlaganna líkt og einkennir jarðmyndanir frá tertíer (Leó Kristjánsson, Ingvar B. 

Friðleifsson & N. D. Watkins 1980). Í jarðlögum frá mörkum plíósen og pleistósen eru ýmis 

merki um að jökull hafi verið yfir Hvalfjarðarsvæðinu þar sem móberg, bólstraberg og 

setmyndanir verða algeng innan um basalthraunlög jarðlagastaflans.  

Í rannsókn Leós Kristjánssonar, Ingvars B. Friðleifssonar og N. D. Watkins (1980) var 

ályktað að setmyndanir úr tvisti sem eru milli hraunlaga séu jökulrænt set en þar er Áslaug 

Geirsdóttir (1990) ekki sama sinnis. Áslaug tekur fram að áhrif vatns hafi verið þó nokkur í 

Hvalfirði vegna þykkra straumvatna- og stöðuvatnamyndana og einnig vegna 

bólstrabergsmyndana og brotabergs. Á mynd 4 má sjá þau brotabergslög sem Áslaug 

rannsakaði og telur hún að tvær fyrstu syrpurnar bendi til setmyndunar í straumvatni en eftir 

það megi sjá merki um jökulræna setmyndun.  

 
Mynd 4: Staðsetning brotabergslaga 

 (Áslaug Geirsdóttir 1990) 

Rannsóknarsvæði þessarar ritgerðar er Ósmelur í Kjós, sjá mynd 1, en á síðustu ísöld gekk 

skriðjökull út Hvalfjörð og frá honum minni jökull sem svarf Kjós í þann stóra dal sem hún er 

nú (Ingvar B. Friðleifsson 1985). Aldursgreiningar (Finnbogi Rögnvaldsson 1989) á 

skeldýrum í setlögum Ósmels gefa til kynna elsta aldur setmyndunarinnar en talið er að 

setlögin hafi að mestu myndast í sjó á lokum síðasta jökulskeiðs (Njáll Fannar Reynisson 

2008).  
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4 Jarðlagaskipan 

Ekki voru tekin jarðlagasnið í Ósmel að þessu sinni en stuðst var við fyrri rannsóknir og 

notast við jarðlagaskipan Njáls Fannars (2008). Sýnataka fór fram nálægt sniði 3 í skipan 

Njáls Fannars sem sjá má á mynd 2. Snið 3 inniheldur jarðlagasyrpur 2, 3, 4, 6 og 7. Mest var 

af steingervingum í syrpu 2 og er skeldýrafána þessarar ritgerðar úr þeirri syrpu.  

4.1 Lýsing jarðlaga 

Byggt á lýsingum frá Njáli Fannari Reynissyni (2008). Snið jarðlagsins er á mynd 5.   

Berggrunnur undir setlagabunkanum í Ósmel ber skýr ummerki eftir jökul en á honum eru að 

finna jökulrákir og hvalbaksform. Jökull hefur skriðið yfir hraunlögin og botnurð hans þrýst 

niður í bergið og við það mynduðust rákir. Hvalbakið hefur myndast þegar jökullinn skreið 

yfir klöpp og svarf þá hlið sem sneri á móti skriðstefnunni en plokkaði úr varhliðinni. Á mynd 

1 má sjá hvalbaksform berggrunnsins en það er hæst við snið 2.  

Syrpa 2 einkennist af hörðum leir og silti. Neðst er mest um leir og eru smásteinar á víð og 

dreif. Bæði finnast heilar skeljar og brotnar og eru sumar heilu skeljanna í lífsstöðu. 

Miðjulagið inniheldur aðallega silt en einnig smá sand. Setið er laust í sér neðst en harðnar 

þegar ofar dregur og þar er nokkuð magn af skeljabrotum. Efst í syrpunni er aftur harður leir 

og silt. Þar eru, líkt og neðst, heilar og brotnar skeljar. Smásteinar eru í grunni lagsins en 

neðarlega í því eru stærri steinar og hnullungar. Þessir steinar hafa borist með rekís út fjörðinn 

og fallið til sjávarbotns. Á steinunum eru för eftir hrúðurkarla.  

Syrpa 3 inniheldur tvist sem er laus í sér en verður harðari þegar ofar dregur og er grjótharður 

efst í laginu. Skeljasýni eru ekki mörg en þau sem finnast eru lítil brot. Þau eiga að öllum 

líkindum uppruna sinn að rekja til syrpu 2 en jökullinn hefur hrifið þau með sér er tvisturinn 

myndaðist við skrið jökulsins.  

Syrpa 4 inniheldur fínsandstein með sand- og leirlinsum. Í setinu eru gárar, skálögun og 

eðlisþyngdarför sem eru ummerki straumvatns. Syrpan hefur myndast þegar jöklar hörfuðu og 

ferskvatn barst út til sjávar.  

Syrpa 6 inniheldur sand með leir- og malarlinsum í skálögun. Syrpan finnst einungis út við 

jaðra Ósmels.  

Syrpa 7 inniheldur malarlag með misgrófum hnullungum og möl. Stærstu hnullungarnir eru 

allt að 1 metri í þvermál og hefur þurft sterka árstrauma til að bera þá.  
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4.2 Jarðlagasnið 

  

 

Mynd 5: Jarðlagasnið 3  

(Njáll Fannar Reynisson 2008) 
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5 Fána 

Skeldýrasýnum úr Ósmel var safnað og þau hreinsuð. Sýnin voru greind til ættkvísla og 

tegunda eftir bestu getu og notast við nýjustu nafngiftir í öllum tilvikum (Høisæter 1986). 

Fjöldi tegunda og einstaklinga var talinn og stærð rataskelja mæld þar sem hún getur gefið 

upplýsingar um sjávarhita við setmyndun.  

Þeir sniglar sem fundust í Ósmel hafa um sig spíralsnúna skel sem ver mjúkan líkama þeirra. 

Við talningu voru eintök snigla talin eftir fjölda skelja, heilla og brotinna. Aðeins ein skelin 

var brotin. Samlokur hafa um sig tvær skeljar sem eru jafnan nokkuð líkar, nánast 

spegilmyndir hvor annarrar. Skeljarnar eru með hjarir með tönnum og tanngrópum sem tengja 

þær saman. Taldar voru heilar skeljar samloka og brotnar skeljar með hjör. Deilt var með 

tveimur í fjölda skelja til að fá einstaklingsfjölda hverrar tegundar. Hrúðurkarlar eru umluktir 

6 veggplötum og 4 lokplötum. Við talningu á einstaklingum hverrar tegundar var deilt með 

sex í heildarfjölda veggplatna og þar með fékkst fjöldi þeirra. Í töflum 2, 3 og 4 er tekin 

saman fjöldi hverrar tegundar og hvers flokks. Á mynd 11 eru þær lindýra- og 

hrúðurkarlategundir sem fundust í Ósmel, í sömu röð og talin er upp í textanum.  

5.1 Sniglar 

Natica affinis (Gmelin, 1791)  

Fjöldi: 3 eintök.  

Dreifing: Meyjarpatta (Natica affinis) lifir í Norður-Atlantshafi og Norður-Kyrrahafi á 

heimskautasvæðinu  og suður á bóginn í Miðjarðarhafi. Hún lifir í arktískum, bóreölum og 

lúsítönskum sjó (Thorson 1944). Dýptardreifing hennar er frá 0 - 600 metrum en hún hefur 

fundist á allt að 2660 metra dýpi við Algeríu (Thorson 1944).  

Vistfræði: Meyjarpattan grefur sig í setið og finnst með tegundum sem gera hið sama. Oft er 

hún í sama umhverfi og hallloka (Leifur A. Símonarson 1981) Meyjarpattan er ásamt 

nákuðungi einn af helstu ránsniglum við Ísland. Snigillinn notar skráptungu sína til að bora 

gat í gegnum kalkskel annarra lindýra, t.d. samloka, og étur dýrið þegar hann er kominn með 

aðgang gegnum gatið. 

Natica (Lunatia) pallida (Broderip & Sowerby, 1829)  

Fjöldi: 1 eintak.  

Dreifing: Grænlandspoppa lifir á artískum og bóreölum svæðum Hún lifir í höfum á 

norðurhveli jarðar og syðstu svæði hennar eru Japan og Vancouver (Thorson 1944). Hún 

finnst umhverfis allt Ísland (Madsen 1949). Dýptardreifing hennar er frá 0 metrum og niður á 

allt að 2430 metra dýpi (Thorson 1944). 
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Vistfræði: Grænlandspoppa hefst við í neðri fjörumörkum sjávar á um það bil 2 metra dýpi 

(Leifur A. Símonarson & Ólöf E. Leifsdóttir 2006). Grænlandspoppa lifir með ífánu og líkt og 

meyjarpatta lifir hún í sama umhverfi og hallloka (Leifur A. Símonarson 1981). 

Grænlandspoppa (Natica (Lunatia) pallida) er einnig ránsnigill og eru hún og meyjarpattan 

ábyrg fyrir ránförum í skeljum dýra í Ósmel.   

Boreotrophon truncatus (Ström, 1767)  

Fjöldi: 4 eintök. Eitt þeirra nokkuð minna en hin þrjú eintökin.  

Dreifing: Gáradofri (Boreotrophon truncatus) lifir á lágartískum svæðum og finnst í Norður-

Atlantshafi. Syðst er hann að finna við Bretlandseyjar (Thorson 1944). Gáradofri er algengur 

umhverfis allt land en á nútíma hafa aðeins fundist dauð eintök á ströndum suðurlands 

(Ingimar Óskarsson 1982). Dýptardreifing gáradofra er frá 2 metrum og niður á 132 metra 

dýpi (Thorson 1944). 

Vistfræði: Gáradofri kýs ýmis konar botngerð, allt frá eðju til malar (Leifur A. Símonarson 

1981).  

Buccinum undatum (Linné, 1758)  

Fjöldi: 1 brotið eintak.  

Dreifing: Beitukóngur (Buccinum undatum) lifir á lúsítanískum, bóreölum og artískum 

svæðum Norður-Atlantshafsins og mögulega í Norður-Kyrrahafi (Thorson 1941). 

Dýptardreifing hans er frá 5 metrum og niður á 624 metra dýpi (Thorson 1941).  

Vistfræði: Beitukóngur finnst við Ísland í neðri fjörumörkum (Leifur A. Símonarson & Ólöf 

E. Leifsdóttir 2006). Hann kýs ýmis konar botngerð og hefur fundist við Ísland í sandi, möl, 

völubergi og jafnvel skeljum og þörungum (Thorson 1941). 

Tafla 2: Sýni snigla úr Ósmel, fjöldi þeirra og tegundir 

Tegund Íslenskt heiti Fjöldi eintaka Hlutfall af heild 

Natica affinis meyjarpatta 3 33,3% 

Natica palidda grænlandspoppa 1 11,1% 

Boreotrophon truncatus gáradofri 4 44,4% 

Buccinum undatum beitukóngur 1 11,1% 

Samtals   9 100,0% 
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5.2 Samlokur  

Nucula tenuis (Montagu, 1808) 

Fjöldi: Aðeins fannst ein stök skel gljáhnytlu (Nucula tenuis) í laginu.  

Dreifing: Gljáhnytla lifir á bóreölum og artískum svæðum. Hún hefur fundist í Norður-Íshafi, 

suður til Miðjarðarhafs og í norðurhluta Kyrrahafs (Ockelmann 1958). Gljáhnytla lifir á 10 - 

200 metra dýpi umhverfis Ísland (Ingimar Óskarsson 1982) en hefur fundist á allt að 2250 

metra dýpi við Írland (Ockelmann 1958). 

Vistfræði: Gljáhnytla lifir á leirbotni en kýs einnig leirbotn blandaðan sandi, leir og möl 

(Ockelmann 1958).  

Chlamys islandica (Müller, 1776)  

Fjöldi: 3,5 eintök. Skeljarnar sem fundust voru allar stakar. Tvær þeirra voru brotnar án hjara 

en út frá lit og stærð er fullvíst að þær hafi ekki verið af sama einstaklingi.      

Dreifing: Hörpudiskur (Chlamys islandica) lifir í lágarktískum sjó í Norður-Atlantshafi og 

Norður-Kyrrahafi. Hann er ekki algengur á háartískum svæðum en finnst á nokkrum svæðum 

á norðurhveli jarðar (Ockelmann 1958). Dýptardreifing er frá 2 metrum og niður í 300 metra 

(Ingimar Óskarsson 1982).  

Vistfræði: Hörpudiskur lifir á yfirborði botnsins og kýs helst leir, sand eða skeljabrot sem 

botnsetgerð (Leifur A. Símonarson 1981). Þegar tegundin er ung lifir hún á milli há- og 

lágflæðimarka og festir sig við brúnþörunga. Er einstaklingarnir eldast kjósa þeir meira dýpi, 

oft þar sem rauðþörungar eru (Ockelmann 1958). Fullvaxta einstaklingar lifa á botninum og 

geta synt aðeins um með því að smella saman skeljum sínum (Leifur A. Símonarson 2008).  

Cerastoderma elegantulum (Möller, 1842)  

Fjöldi: 25 eintök. Mörg hver lítil, 4 - 6 mm. Það stærsta var um 13 mm og það minnsta rétt 

rúmir 2 mm. Ekki fannst parað eintak og allar skeljarnar voru heilar, utan ein.  

Dreifing:  Fagurskel (Cerastoderma elegantulum), mynd 6, lifir á lágartískum svæðum og 

finnst við suðaustur- og vesturströnd Grænlands, norður- og austurströnd Íslands og við 

Norður-Noreg (Ockelmann 1958). Dýptardreifing fagurskeljar við Ísland er frá 19 metrum til 

132 metra (Ingimar Óskarsson 1982). 

Vistfræði: Fagurskel lifir bæði á sendnum botni og leirkenndum (Ockelmann 1958).  
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Mynd 6: Fagurskel (Cerastoderma elegantulum) 

(Sandra Karen Ragnarsdóttir 2011) 

Astarte borealis (Schumacher, 1817)  

Fjöldi: 14 eintök. Þar af voru fjögur pöruð eintök. Skeljarnar voru allar heilar.  

Dreifing: Gimburskel (Astarte borealis) lifir á artískum svæðum umhverfis 

norðurheimskautið en getur fundist á bóreölum svæðum. Hún er því algeng í höfum á 

norðurhveli jarðar (Ockelmann 1958). Gimburskelina er að finna á mörgum stöðum 

umhverfis Ísland og lifir hún á 0 - 100 metra dýpi (Ingimar Óskarsson 1982).  

Vistfræði: Gimburskel grefur sig í setið en setgerðin sem hún kýs er allbreytileg. Hún hefur 

fundist í grófum malarlögum og einnig í hörðum leir og eðju. Oftast finnst hún þó í leirbotni 

eða sendnum leir (Ockelmann, 1958). 

Astarte elliptica (Brown, 1827)  

Fjöldi: 11,5 eintök. Aðeins var eitt parað eintak. Fjórar skeljanna voru brotnar en voru allar 

með hjör.  

Dreifing: Dorraskel (Astarte elliptica) lifir á artískum og bóreölum svæðum. Hana er að finna 

í Norður-Atlantshafi (Ockelmann 1958). Dorraskelin finnst víða umhverfis Ísland frá 6 metra 

dýpi og niður á 220 metra dýpi (Ingimar Óskarsson 1982). 

Vistfræði: Dorraskel lifir á og í setgerð sem er aðallega úr leir eða leir blönduðum grófara seti, 

svo sem sandi eða möl. Hún finnst einnig í sand- og eðjubotngerð (Ockelmann 1958, Leifur 

A. Símonarson 1981).  

Astarte montagui (Dillwyn, 1817)  

Fjöldi: 21 eintök. Skeljarnar voru allar heilar og var aðeins eitt eintak parað. 

Dreifing: Lambaskel (Astarte montagui) lifir á artískum og bóreölum svæðum og finnst 

umhverfis allt norðurheimskautið. Hún lifir í höfum á norðurhveli jarðar og finnst allt suður til 

Danmerkur (Ockelmann 1958). Lambaskelin finnst umhverfis allt Ísland og er dýptardreifing 

hennar frá 7 metrum og niður á 150 metra dýpi (Ingimar Óskarsson 1982).  

Vistfræði: Setgerðin sem lambaskel finnst í er allt frá eðju til grófari botns, líkt og möl. Hún 

virðist þó helst kjósa sand, sendinn leir eða leir (Ockelmann 1958).   
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Macoma calcarea (Gmelin, 1790)  

Fjöldi: 32 eintök. Af heildarfjölda stakra skelja eru 9 þeirra með ránför eftir snigla. Á mynd 7 

má sjá ránför á nokkrum sýnum. Skeljar hallloku eru mjög þunnar og má álykta að sniglar 

velji þær umfram aðrar tegundir með þykkari skel því þeir eigi auðveldara með að bora sig í 

gegnum skel halllokunnar. Engin eintök hallloku voru pöruð. Nokkuð var um brotnar skeljar 

án hjara en þær voru ekki taldar með.  

 
Mynd 7: Ránför á hallloku (Macoma calcarea) 

 (Sandra Karen Ragnarsdóttir, 2011) 

 

Dreifing: Hallloka (Macoma calcarea) lifir á artískum svæðum umhverfis norðurpólinn og 

finnst einnig á bóreölum svæðum. Hana er því að finna í Norður-Atlantshafi, Norður-

Kyrrahafi og í höfum nálægt pólnum (Ockelmann 1958). Hallloka er algeng umhverfis allt 

Ísland og er dýptardreifing hennar frá 0 metrum niður á 150 metra (Ingimar Óskarsson 1982). 

Vistfræði: Hallloka er algeng í grunnum fjörðum þar sem botngerð er úr leir eða eðju. Hún 

grefur sig í setið og finnst einnig þar sem leirbotn er blandaður grófara seti, svo sem sandi, 

möl eða steinum (Ockelmann 1958).  

Hiatella rugosa (Linné, 1767) 

Fjöldi: 7 eintök. Skeljarnar voru allar stakar og voru tvær þeirra brotnar með hjör. Brotnu 

skeljarnar voru ekki notaðar í stærðarmælingu skeljanna. Vegna stærðar eintaka frá Ósmel 

hafa þau verið greind sem Hiatella rugosa.  

Dreifing: Rataskel (Hiatella rugosa) lifir artískum og bóreölum svæðum. Hún finnst 

umhverfis norðurpól og í flestöllum höfum á norðurhveli jarðar. Hún finnst á bóreölum 

svæðum í N-Atlantshafi og N-Kyrrahafi (Ockelmann 1958). Dýptardreifing rataskeljar er 

mismunandi en hún virðist helst kjósa lítið dýpi ekki fjarri strönd (Leifur A. Símonarson 

2004) 

Vistfræði: Rataskelin lifir við breytilegt hitastig og finnst í höfum þar sem meðalhiti getur 

verið frá -2°C og upp í 27°C. Það er ekki ein ákveðin setgerð sem rataskelin kýs umfram aðra 

og hefur hún fundist í ýmsum botngerðum. Rataskelin lifir bæði sem áfána og ífána. Yngri 

einstaklingar nota spunaþráð til að festa sig við þörunga en er þeir verða eldri festa þeir sig 

við til dæmis steina í botninum. Það ræðst af botngerðinni hvort dýrin bora sig niður í hana 

eða ekki. Ef setgerð er heppileg til borunar þá grafa eldri einstaklingarnir sig niður í setið eða 

koma sér fyrir í sprungum í botninum eða í holur eftir önnur dýr (Leifur A. Símonarson 1981; 

Leifur A. Símonarson 2004). 
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Athugasemdir: Rannsóknir á útliti rataskelja í Norður-Atlantshafi hafa ekki skorið úr með 

vissu hvort tegundirnar séu ein eða fleiri. Á mynd 8 má sjá útlit skeljanna sem fundust í 

Ósmel. Rannsóknir hafa þó leitt í ljós að til eru a. m. k. tvær lirfugerðir rataskelja (Thorson 

1951). Önnur þeirra er kringlótt og nefnist rugosa en hin er þríhyrnd að lögun og nefnist 

arctica. Báðar lirfugerðirnar finnast allt frá Miðjarðarhafi að Norðursjó en norðan við Ísland í 

köldum heimskautasjónum finnst aðeins önnur lirfutegundin, rugosa. Þá finnast báðar 

lirfugerðirnar umhverfis Ísland (Leifur A. Símonarson 2004). 

 
Mynd 8: Rataskel (Hiatella rugosa) 

(Sandra Karen Ragnarsdóttir 2011) 

Mya truncata (Linné, 1758)  

Fjöldi: 18,5 eintök. Aðeins eitt eintak var parað. Smyrslingur er ein af algengustu 

skeldýrategundum á Íslandi frá ísöld og nútíma (Leifur A. Símonarson & Ólöf E. Leifsdóttir 

2009). 

Dreifing: Smyrslingur (Mya truncata) lifir á artískum og bóreölum svæðum og finnst í höfum 

umhverfis norðurheimskautið. Hann nær syðst til Japan og Washington í Kyrrahafinu en til 

Frakklands og Massachusetts í Atlantshafinu (Ockelmann, 1958). Smyrslingur lifir á 0 - 130 

metra dýpi umhverfis Ísland og er sjaldgæft að finna hann á meira dýpi (Ingimar Óskarsson 

1982).  

Vistfræði: Út frá núverandi dreifingu má áætla að smyrslingur lifi við sjávarhita frá -2°C og 

upp til +16°C. Tegundin grefur sig niður í setið en er áfána, er á yfirborði botnsins, þar sem 

einstaklingar verða 1 - 2 sentimetra langir (Leifur A. Símonarson & Ólöf E. Leifsdóttir 2009). 

Oft eru litlu einstaklingarnir áfastir þarabrúki. Smyrslingur kýs breytilega botngerð allt frá 

eðju, leir, silti, sandi, möl og grjóti (Ockelmann 1958). 

 
Mynd 9: Smyrslingur (t.h.) og vallarskel (t.v.) 

 (Sandra Karen Ragnarsdóttir 2011)  
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Mya truncata uddevalensis (Forbes, 1846) 

Fjöldi: 13 eintök. Skeljarnar voru allar stakar. Vallarskel er undirtegund smyrslings. Afturendi 

hennar er skáskorinn og er skel hennar styttri en skel smyrslings. Á mynd 9 má sjá mun á 

skeljum smyrslings og vallarskeljar. Elstu ummerki vallarskeljar eru í Breiðuvíkurlögum á 

Tjörnesi, því er talið að vallarskelin hafi myndast á jökulskeiði síðustu ísaldar, fyrir rúmum 

2,6 – 2,5 milljón árum (Leifur A. Símonarson & Ólöf E. Leifsdóttir 2009). 

Dreifing: Vallarskel (Mya truncata uddevalensis) lifir á artískum svæðum og er hún óþekkt á 

Kyrrahafssvæðinu (Leifur A. Símonarson & Ólöf E. Leifsdóttir 2009). 

Vistfræði: Þar sem vallarskelin finnst á norðlægari slóðum en smyrslingur og þolir meiri 

kulda er talið að hún hafi þróast frá smyrslingi við aðlögun á lægri sjávarhita. Dýrið hafi 

grafið sig dýpra niður í setið og við það hafi afturendi skeljarinnar orðið skáskorinn. Líkt og 

smyrslingur lifir vallarskel á botninum fyrst um sinn en er einstaklingar stækka grafa þeir sig í 

setið eða koma sér fyrir í holum og sprungum (Leifur A. Símonarson & Ólöf E. Leifsdóttir 

2009).  

Tafla 3: Sýni samloka úr Ósmel, fjöldi þeirra og tegundir 

Tegund íslenskt heiti Fjöldi eintaka Hlutfall af heild 

Nucula tenuis gljáhnytla 0,5 0,3% 

Chlamys islandica hörpudiskur 3,5 2,3% 

Cerastoderma elegantulum fagurskel 25 16,3% 

Astarte borealis gimburskel 14 9,2% 

Astarte elliptica  dorraskel 11,5 7,5% 

Astarte montagui lambaskel 21 13,7% 

Macoma calcarea hallloka 39 25,5% 

Hiatella rugosa rataskel 7 4,6% 

Mya truncata smyrslingur 18,5 12,1% 

Mya truncata uddevalensis vallarskel 13 8,5% 

Samtals   153 100,0% 

 

5.3 Hrúðurkarlar 

Balanus balanus (Linné, 1758) 

Fjöldi: 49 eintök. Einungis fundust 2 heilir hrúðurkarlar annað voru stakar veggplötur eða 

lokplötur.    

Dreifing: Hrúðurkarl (Balanus balanus) lifir á arktískum og bóreölum svæðum og finnst á 

báðum heimskautum (Stephensen 1938). Dýptardreifing hans er frá 1 metra og niður á 300 

metra dýpi (Stephensen 1938).  
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Vistfræði: Balanus balanus festir sig á botn, steina og önnur skeldýr og er helst að finna í 

neðri fjörumörkum (Leifur A. Símonarson & Ólöf E. Leifsdóttir 2007). 

Balanus crenatus (Bruguière, 1789) 

Fjöldi: 35 eintök og 1 veggplata afgangs. Ekki voru heil eintök en tveir hálfir einstaklingar, 

þrjár veggplötur fastar saman, fundust. Mest var um stakar veggplötur.  Nokkuð er um ránför 

eftir snigla á veggplötum tannkarlanna. Mynd 10 sýnir ránförin á veggplötum Balanus 

crenatus. 

 

Mynd 10: Ránför á veggplötum tannkarla 

(Sandra Karen Ragnarsdóttir 2011) 

Dreifing: Tannkarl (Balanus crenatus)lifir á artískum og bóreölum svæðum og finnst víða við 

norðurheimskautið (Stephensen 1938). Dýptardreifing hans er frá 0 - 168 metra dýpi 

(Stephensen 1938).  

Vistfræði: Balanus crenatus er einna helst að finna í neðri fjörumörkum. Þar sitja þeir á 

botninum, steinum eða öðrum skeldýrum (Leifur A. Símonarson & Ólöf E. Leifsdóttir 2007)  

Balanus balanoides (Linné, 1767)  

Fjöldi: 9 samsett eintök. Enginn strandkarl fannst heill, einungis voru stakar veggplötur. 

Líklegt er að veggplötur Balanus balanoides hafi skolast burt og sest til á meira dýpi. Nokkuð 

var um ránför á veggplötum þeirra. 

Dreifing: Strandkarl (Balanus balanoides) lifir aðallega á bóreölum svæðum. Hann er ekki að 

finna í austari hluta norðurskautssvæðisins aðeins í þeim vestari (Stephensen 1938).  

Dýptardreifing Balanus balanoides er 0 - 38 metrar (Stephensen 1938).   

Vistfræði: Balanus balanoides er helst að finna í flæðarmálinu (Stephensen 1938) þar sem 

hann situr á steinum, skeldýrum eða botninum.  

Balanus hameri (Ascanius, 1767) 

Fjöldi: 5 veggplötur. Af stærð veggplatanna má sjá að þær eru ekki af sama einstakling.  
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Dreifing: Balanus hameri lifir á bóreölum svæðum í Norður-Atlantshafi (Stephensen 1938). 

Dýptardreifing Balanus hameri er frá 5 metra dýpi og niður á 490 metra dýpi en hann finnst 

þó sjaldan á minna en 40 - 50 metra dýpi (Stephensen 1938).  

Vistfræði: Balanus hameri situr á steinum og hnullungum á setbotninum.   

Balanus sp .  

Fjöldi: 22 veggplötur sem ekki var hægt að greina til hlítar.  

Tafla 4: Sýni hrúðurkarla úr Ósmel, fjöldi þeirra og tegundir 

Tegund Íslenskt heiti Fjöldi veggplata Hlutfall af heild 

Balanus balanus Hrúðurkarl 294 50,2% 

Balanus crenatus Tannkarl 211 36,0% 

Balanus balanoides Strandkarl 54 9,2% 

Balanus hameri Djúpkarl 5 0,9% 

Balanus sp.   22 3,8% 

Samtals  586 100,0% 

 

 
Mynd 11: Lindýra- og hrúðurkarlategundir sem fundust í Ósmel  

(Sandra Karen Ragnarsdóttir 2011) 
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6 Fánusamfélag 

Botndýrasamfélagið í Ósmel virðist vera blanda af ífánu, dýrum sem grafa sig í setið,  og 

áfánu, dýrum sem lifa á botninum eða á öðrum dýrum, en ífánan virðist að mestu tilheyra 

halllokusamfélagi. Ífána halllokusamfélags grefur sig í leirbotn, stundum sendinn leirbotn, og 

lifir á 4 metra til 45 metra dýpi (Ockelmann 1958). Þær samlokur sem tilheyra áfánu lifa á 

botninum og er algengt að þær festi sig við þarabrúk með spunaþráðum, t.d. rataskel (Hiatella 

rugosa). Hörpudiskar (Chlamys islandica) geta synt aðeins um botninn með því að smella 

saman skeljum sínum.   

Á þessu dýpi stafar skeldýrum samfélagsins ekki minnst hætta af grænlandspoppu (Natica 

(Lunatia) pallida) en meyjarpatta (Natica affinis) er einnig skæð (Thorson 1944). Margir 

sniglar eru rándýr og bora gat á skeljar annarra lindýra með skráptungu sinni. Þegar gat er 

komið á skel dýrsins éta sniglarnir dýrið innan úr skelinni. Ránför eftir snigla á skeljum og 

hrúðurkörlum voru talsvert mörg á sýnum úr Ósmel, sjá myndir 7 og 10. Ekki er algengt að 

sniglar leggi sér hrúðurkarla til munns. Má gera ráð fyrir að æti fyrir snigla hafi verið af 

skornum skammti og þeir því leitað á hrúðurkarla.  

Hrúðurkarlar eru dæmi um áfánudýr en þeir lifa á yfirborði kletta, steina og annarra lífvera. 

Þeir hefja líf sitt sem lirfur svífandi um sjóinn en fullvaxnir einstaklingar sitja fastir. Þegar 

sviflirfustigi hrúðurkarla er lokið festast svipur lirfunnar við æskilegan áfangastað og fætur 

snúa upp. Í þessari stöðu festist dýrið við botninn og kalsítplötur myndast um það og hylja 

loks allt dýrið, bæði í vegg og opi.  

Í Ósmel er algengt að finna merki um hrúðurkarla á fallsteinum í laginu, sjá mynd 12, og 

einnig er nokkuð um þá á hörpudiskum. Á mynd 11 sést að bil á milli fara eftir hrúðurkarlana 

eru ekki ýkja mikil og hafa dýrin setið þétt saman. Út frá því má álykta að ákjósanlegur botn 

fyrir dýrin hafi verið af skornum skammti miðað við einstaklingsfjölda og dýrin þannig þurft 

að keppa um sæti.   

 

Mynd 12: Hrúðurkarlar og för eftir þá á fallsteini  

(Sandra Karen Ragnarsdóttir 2010) 
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Samlífi við aðrar lífverur hefur talsverð áhrif á útbreiðslu og dreifingu sjávarlífvera. Samlífi 

má skipta í nokkrar gerðir en mismunandi er hvort þær gagnist öllum aðilum, samhjálp, eða 

aðeins ein tegund njóti góðs af, ránlífi. Aðrir þættir sem ráða hvað mestu um dreifingu 

dýranna eru botngerð setsins, dýpi, hitastig sjávar og selta hans.  

7 Niðurstöður 

7.1 Botngerð og umhverfisorka 

Setgerð syrpu 2 samanstendur af leir og silti. Þar sem setgerðin er fínkornótt bendir hún til 

setmyndunar við landgrunn. Landgrunnið nær niður að landgrunnsbrún á um 200 metra dýpi 

(Leifur A. Símonarson 2008). Grófara set sest til á minna dýpi en það fíngerða því 

vatnsstraumurinn getur borið fíngerðu setkornin lengra frá strönd. Þannig er grófara set, líkt 

og möl og steinar, algengt við strönd en fínna efnið, sandur, silt og leir, nær niður á meira 

dýpi, allt frá strönd og niður á djúpsævi. Í syrpunni var að finna steina og hnullunga sem 

höfðu fallið úr rekís nálægs jökuls og orðið innlyksa í fjarskyldu setinu.  

Nokkur skeljasýnin fundust í lífsstöðu, þ. e. við þær aðstæður eða í þeirri stöðu sem 

tegundirnar lifðu. Á mynd 13 má sjá smyrsling í lífsstöðu, grafinn niður í setið. Það að skeljar 

hafi verið í lífsstöðu við setmyndun bendir til þess að setmyndunin hafi verið hröð og þannig 

hulið dýrið áður en það færði sig úr stað. Einnig benda steingervingar varðveittir í lífsstöðu til 

þess að umhverfisorka hafi verið lág við setmyndun, þ. e. að straumar hafi ekki verið sterkir. 

Upphleðsla setsins hefur náð að varðveita lífssamfélagið þannig að sjá má við hvaða aðstæður 

dýrin lifðu og dóu. 

 

Mynd 13: Smyrslingur í lífsstöðu 

(Sandra Karen Ragnarsdóttir 2010) 
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Mest var af skeldýrum í neðstu lögum sniðsins en þegar ofar dró fannst lítið sem ekkert af 

skeljum. Það sem fannst var mölbrotið og ómögulegt að flokka til tegunda. Þar sem 

skeljabrotin voru fá getur verið að þau eigi uppruna sinn að rekja annars staðar frá og hafi  

flust til. Gera má ráð fyrir að efri lögin hafi að geyma skeldýr sem lifðu við mismunandi 

aðstæður og því vandkvæði á að nýta fánu laganna til að segja til um myndunarumhverfi.  

7.2 Dýpi 

Áætla má dýpi við setmyndun fornra  jarðlaga með því að bera saman tegundir jarðlagsins við 

ákveðið dýpi við núverandi aðstæður. Á töflu 5 má sjá núverandi dýptardreifingu þeirra 

tegunda sem fundust í Ósmel. Út frá töflunni má sjá að tegundirnar lifa á margs konar dýpi, 

allt frá fjöruborði og niður á grunnsævi. Flestar tegundirnar lifa á 30 - 80 metra dýpi og má 

gera ráð fyrir að dýpi við setmyndun hafi verið innan þeirra marka. Fánusamfélagið í Ósmel 

styður þessi dýptarmörk en tegundirnar eru hluti af halllokusamfélagi sem lifir við 5 - 45 

metra dýpi (Ockelmann 1958). Þar sem setgerð syrpu 2 í Ósmel er að mestu úr fíngerðu 

setefni, leir og silti, má gera ráð fyrir að setmyndun hafi ekki verið á grynnsta svæði 

landgrunns, ströndinni, heldur á aðeins meira dýpi.  

Tafla 5: Dýpi sem skeldýrafána Ósmels lifir við nú. 

Tegundir 0 10 20 

Dýpi, metrar 

50 100 200 300 400>  

Natica affinis           

Natica (Lunatia) pallida           

Boreotrophon truncatus          

Buccinum undatum   

       Nucula tenuis 

Chlamys islandica           

Cerastoderma elegantulum          

Astarte borealis          

Astarte elliptica          

Astarte montagui          

Macoma calcarea          

Hiatella rugosa          

Mya truncata          

Mya truncata uddevalensis          

Balanus balanus           

Balanus crenatus          

Balanus balanoides          

Balanus hameri           
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7.3 Hitastig 

Skipta má svæðum hafsins í sérstök fánusvæði þar sem hvert svæði einkennist af vissum 

vistfræðilegum aðstæðum, til dæmis hitastigi sjávar. Þannig má sjá töluverðan mun á fánu 

innan svæða frá norðri til suðurs en litla sem enga breytingu á fánunni frá austri til vesturs. Á 

mynd 14 má sjá skiptingu fánusvæða eftir hitastigi sjávar og dreifingu fánu í Norður-

Atlantshafinu (Feyling – Hansen 1955; Funder o.fl. 2002). Fyrri myndin sýnir fánusvæði áður 

fyrr en sú seinni fánusvæði við núverandi aðstæður. Í töflu 6 hefur verið tekið saman á hvaða 

fánusvæðum tegundirnar í Ósmel lifa.   

  

Mynd 14: Fánusvæði Norður-Atlantshafsins 

(Feyling – Hansen 1955; Funder o.fl. 2002). 

Tafla 6: Fánusvæði skeldýra í Ósmel 

Tegundir 

Lúsítanskt Bóreal Arktískt 

lág mið há lág mið há 

Natica affinis          

Natica (Lunatia) pallida          

Boreotrophon truncatus         

Buccinum undatum    

     Nucula tenuis 

Chlamys islandica          

Cerastoderma elegantulum         

Astarte borealis         

Astarte elliptica         

Astarte montagui         
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Macoma calcarea         

Hiatella rugosa         

Mya truncata         

Mya truncata uddevalensis         

Balanus balanus          

Balanus crenatus         

Balanus balanoides         

Balanus hameri          

 

Bent hefur verið á að nokkuð skýr tengsl eru á milli stærðar rataskelja og lækkandi sjávarhita. 

Þannig er hægt að fá vísbendingu um fornan sjávarhita, þ.e. þann hita sem tegundin lifði við 

þegar jarðlögin mynduðust, með því að bera saman meðallengd rataskelja úr þeim lögum og 

meðallengd skelja við ákveðið hitastig við núverandi aðstæður.  

Friedrich Strauch (1968) nýtti sér tengsl sjávarhita og stærð rataskelja til að setja fram feril, 

sjá mynd 15, þar sem hægt væri að finna út fornan sjávarhita út frá meðallengd rataskelja. Þó 

var ýmislegt sem betur mátti fara, Strauch gerði ráð fyrir að aðeins væri ein tegund rataskelja í 

Norður-Atlantshafi og í Norður-Kyrrahafi, í stað þeirra tveggja sem til staðar eru. Þá gerði 

hann einnig ráð fyrir því að eingöngu sjávarhitinn réði stærð skeljanna og að regla væri á milli 

stærri meðallengdar skelja og lækkandi sjávarhita. Þá notaði hann aðeins þroskaðar skeljar, 

bæði af söfnum og sýni sem hann hafði tekið sjálfur. Á sumum athugunarstöðum var fjöldi 

eintaka ekki mikill, minna en 10 eintök, og var minnsti fjöldi 4 eintök (Strauch 1968). 

 

Mynd 15: Hlutfall skeljalengdar rataskelja og hitastigs sjávar 

(Strauch 1968). 
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Þrátt fyrir annmarka ferilsins er hann ágæt vísbending um fornan sjávarhita og var því 

meðallengd rataskelja í Ósmel reiknuð út, sjá töflu 7. Heil sýni voru alls 12 talsins og 

meðallengd þeirra 46,3 millímetrar. Út frá ferli Strauch má áætla að hitastig við setmyndun í 

Ósmel á síðjökultíma hafi verið um -2°C til +1°C sem er sambærilegt því sem er við Austur-

Grænland nú.  

Tafla 7: Lengd rataskelja og meðallengd sýna 

Sýni Lengd, mm 

1 53 

 2 43 

 3 42 

 4 50 

 5 47 

 6 44 

 7 49 

 8 45 

 9 46 

 10 44 

 11 48 

 12 45 

Samtals 12 556 

Meðallengd 
 

556/12=46,3 

 

Finnbogi Rögnvaldsson (1989) gerði súrefnismælingar á skeljum í Ósmel til að finna út 

fornan sjávarhita. Súrefnissamsætur bindast í skeljum sjávardýra í sama hlutfalli og er í 

sjónum á þeim tíma og þannig má finna út það hlutfall með súrefnismælingum á kalkskeljum. 

Hlutfall milli súrefnissamsætanna O
16

 og O
18

 er háð meðalhitastigi sjávar þannig að því lægri 

sem sjávarhiti er því hærra er hlutfallið. Finnbogi (1989) gerði súrefnismælingar á 14 skeljum 

úr neðsta laginu og komst að þeirri niðurstöðu að sjávarhiti í Hvalfirði fyrir 12.300 - 11.400 

árum hafi verið á bilinu -1,5°C til +0,23°C.   

7.4 Selta 

Selta sjávar hefur að öllum líkindum verið svipuð þeirri sem er nú. Þó í setinu sé að finna 

tegundir sem þola meiri seltu, til dæmis hörpudiskur, og tegundir sem þola miklar breytingar í 

seltu, til dæmis hallloka (Leifur A. Símonarson 1981), er ekkert sem bendir til þess að selta 

hafi verið óvenju há. Þegar tegundir sem lifa allajafna við eðlilega seltu lifa í enn saltari sjó 

verða skeljar þeirra smáar og þunnar og grind þeirra verður brothætt. Þá geta skeljar þeirra 

einnig afmyndast og sköpulag þeirra skekkst (Leifur A. Símonarson, 1981). Svo er ekki að sjá 

af sýnum úr Ósmel. Líklegra er að seltan hafi verið örlítið lægri er ferskvatn barst til sjávar úr 

kelfandi jöklum sem hörfuðu inn fjörðinn.  
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7.5 Ástand sjávar 

Þegar setlög Ósmels mynduðust hefur hitastig sjávar verið töluvert kaldara en nú á dögum. 

Hitastig við botn Hvalfjarðar fer nú á tímum sjaldan niður fyrir +2°C (Finnbogi Rögnvaldsson 

1989). Meðalstærð rataskelja er ágæt vísbending um hitastig sjávar en mælingar á rataskeljum 

úr syrpu 2 í Ósmel benda til þess að sjávarhiti hafi verið allt að 3°C til 4°C lægri en hann er 

nú. Rataskelin er þó ekki alveg traust vísbending en mælingar á súrefnishlutfalli sjávar í 

Hvalfirði á síðjökultíma benda til meðalhitastigs um -1,5°C til +0,23°C (Finnbogi 

Rögnvaldsson 1989).  

Setgerð botnsins í syrpu 2 ásamt tegundum í skeldýrafánu jarðlagsins benda til þess að 

setmyndun hafi verið á um 20 - 45 metra dýpi. Ífána jarðlagsins tilheyrir halllokusamfélagi en 

þær tegundir lifa á um 5 - 45 metra dýpi (Ockelmann 1958). Hrúðurkarlinn Balanus hameri, 

áfána, sem fannst í jarðlaginu finnst aðallega á meira en 40 - 50 metra dýpi en aðeins fundust 

5 veggplötur. Líklegt er að veggplöturnar hafi flust með straumum frá meira dýpi. Margar þær 

tegundir sem fundust í Ósmel lifa á og við ströndina en þar sem setgerð botnsins er úr 

fíngerðu seti er líklegt að setmyndun hafi verið á meira dýpi.  

Upplýsingar frá skeldýrafánu jarðlagsins styðja þá ályktun Njáls Fannars Reynissonar (2008) 

að syrpa 2 hafi myndast við botnfall gruggs frá nálægum kelfandi jökli. Setgerðin er úr 

fíngerðu setefni, leir og silti, og einu grófu setefnin eru stakir steinar og hnullungar. Þeir hafa 

borist til sjávar með rekís frá jöklinum. Það hefur komið sér vel fyrir hrúðurkarla sem áttu 

erfitt með festa sig við leir- og siltkenndan botn og sátu því þétt saman á fallsteinunum.  
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