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Útdráttur

Forsögulega gjóskulagið SILK-LN úr Kötlu hefur verið rannsakað með það að markmiði 

að meta umhverfisaðstæður sem ríktu í gosinu þegar gjóskulagið var að myndast. Til þess 

voru notaðar kornastærðar-, kornalögunar- og þáttagreining á gjóskunni. Sýni af gjóskunni 

var safnað af Guðrúnu Larsen árið 1993 við Geldingasker á Skaftártunguafrétti í um 30-35 

km fjarlægð frá upptökum. Gjóskulaginu var skipt í tvær einingar; neðri einingu og mið 

einingu. Gjóskan var handsigtuð. Efni fínna en 4 Φ var var ekki skoðað frekar. Niðurstöður 

kornastærðargreininga leiddu í ljós að báðar einingarnar eru þrítoppa. Toppar í mið einingu 

birtast í -5 Φ, 1,5 Φ og svo í efni fínna en 4 Φ sem safnaðist fyrir í pönnu. Þessu er eins 

farið í neðri einingunni nema að þar myndast toppur í 3 Φ í stað -5 Φ. Toppar beggja 

eininga í 1,5 Φ kornastærðarflokknum eru afbrigðilega hærri en hinir topparnir. Stungið er 

upp á að myndun þeirra sé vegna ílengdar kornanna sem leggjast flöt á möskvana og 

safnast upp. Smásjárskoðun studdi þá tilgátu. Niðurstöður meðalkornastærðar benda til 

þess að SILK-LN gjóskulagið hafi þróast frá freatomagmatísku gosi yfir í magmatískt og 

niðurstöður aðgreiningar benda til þróunar frá magmatísku gosi yfir í freatomagmatískt 

gos. Niðurstöður kornalögunargreininga gefa í stórum dráttum til kynna að gos hafi verið 

magmatískt í upphafi en svo þróast í átt að freatomagmatískara gosi. Niðurstöður á SILK-

LN gjóskulangsins voru bornar saman við tvö önnur gjóskulög, annars vegar E2 sem er 

forsögulegt basískt gjóskulag og á uppruna sinn í Kötlu og hins vegar Heklu-4 sem er 

forsögulegt súrt gjóskulag sem á uppruna sinn í Heklu. Samkvæmt 

kornalögunargreiningum þá hafa SILK-LN og E2 gjóskan myndast við svipuaðar 

umhverfisaðstæður, þ.e. í gosi sem þróast frá magmatísku gosi yfir í freatomagmatískt. 

Þessu er öfugt farið í Heklu-4 gjóskulaginu. Þegar meðalkornastærð á móti aðgreiningu  E2 

og SILK-LN gjóskunnar er skoðuð sést að uppruni þeirra er svipaðaður. 
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Abstract 

The prehistoric silicic tephra layer SILK-LN tephra layer from Katla volcano has been 

studied to gather information on the environmental conditions during the formation of the 

tephra layer. The methods used were grain size, grain morphology and component 

analyses. Samples were collected by Guðrún Larsen in 1993 at Geldigasker, 

Skarftártunguafréttur in Southern Iceland, in about 30-35 km from the source of the 

eruption. The tephra layer was divided into two units; the lower unit and the middle unit. 

The tephra was hand sieved. Results from the grain size analyses show three peaks in both 

units of the tephra layer. Peaks in the middle unit are in -5 Φ, 1,5 Φ and in material larger 

than 4 Φ. In lower unit it is the same except there is a peak in 3 Φ instead of 5 Φ. Peaks in 

1,5 Φ in both units are abnormally high compared to the other peaks. It is suggested that 

their formation was connected to highly elongated grains that lay flat on the sieve and 

cumulated. This was confirmed with microscope inspection. Results from the grain 

morphology generally indicate that the eruption developed from magmatic to 

phreatomagmatic. On the other hand grain size analyse indicate that the eruption developed 

from phreatomagmatic to magmatic. The results were compared with two other prehistoric 

tephra layers, firstly E2 which is basaltic tephra from Katla volcano and secondly Hekla-4 

which is a silicic tephra from Hekla volcano. According to grain morphology SILK-LN 

and E2 have formed in a similar way that is evolved from magmatic eruption to 

phreatomagmatic eruption. The opposite is the case in Hekla-4 tephra layer. 
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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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1 Inngangur 

Þetta verkefni er BS lokaverkefni við Jarðvísindadeild á Verkfræði- og Náttúruvísindasviði 

Háskóla Íslands vorönn 2012.  

Í þessu verkefni hefur súrt gjóskulag úr Kötlu, SILK-LN, verið rannsakað m.t.t 

kornastærðar-, kornalögunar- og þáttagreingar með það að markmiði að fá upplýsingar um 

þær aðstæður sem ríktu þegar gjóskulagið myndaðist. SILK-LN er forsögulegt gjóskulag, 

sem myndaðist fyrir um 3139±40 BP árum síðan (Guðrún Larsen, 2000). Ekki eru til 

neinar ritaðar heimildir um gosið. Þetta tiltekna gjóskulag er eitt af 12 súrum gjóskulögum 

sem talin eru eiga upptök í Kötluöskjunni í Mýrdalsjökli og hefur verið nefnt SILK-LN (e. 

Silicic Katla – Lower needle layer) eða Neðra nálarlag (Guðrún Larsen, 2000). Þrjú súr 

gjóskulög úr Kötlu hafa verið fengið viðskeytið nálarlag vegna áberandi nálarlaga korna í 

þessum lögum. Þessi þrjú gjóskulög hafa verið nefnd SILK-LN (Silicic Katla – lower 

needlel layer) eða neðra nálarlag, SILK-MN (Silicic Katla – middle needlel layer) eða mið 

nálarlag og SILK-UN (Silicic Katla – lower needlel layer) eða efra nálarlag (Guðrún 

Larsen, Newton, Dugmore & Elsa G. Vilmundardóttir, 2001). Súru gjóskulögunum úr 

Kötlu hefur verið fengið forskeytið SILK, SIL sem stendur fyrir súrt  og K sem stendur 

fyrir Katla, en basísku lögin bera bara nafnið K og tímann á því hvenær gosið átti sér stað, 

til dæmis K 1918 (Guðrún Larsen o.fl., 2001). Efra nálarlagið eða SILK-UN er stærst súru 

gosanna úr Kötlu, en neðra nálarlagið er næst stærst.  

Sýni af SILK-LN var safnað af Guðrúnu Larsen árið 1993 úr sniði í Geldingaskeri á 

Skaftártunguaftrétti í um 30-35 km fjarlægð frá upptökum þess (mynd 1). Kortlagning á 

gjóskulaginu bendir til að upptökin verið innan öskjunnar en þó er ekki útilokað að 

upptakastaður sé við jaðra öskjunnar (Guðrún Larsen, 2000). Gjóskulaginu var skipt upp í 

þrjár einingar þegar sýni var tekið. Neðri einingin er 5 cm á þykkt og mið einingu er 3-3,5 

cm á þykkt. Ekki var tekið sýni úr efstu einingunni þar sem talið var að hún gæti verið 

röskuð. Heildarþykkt gjóskulagsins í þessu tiltekna sniði er 11 cm.   

Með þessari rannsókn er vonast til þess að fá betri innsýni í umhverfisaðstæður sem 

ríktu við myndun súrra gjóskulaga í Kötlu. 
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Mynd 1: Kort sem sýnir sýnatökustað SILK-LN gjóskulagsins. 

2 Gjóska og þeytigos 

„Gjóska er samheiti á lausum gosefnum óháð stærð og gerð, (ösku, vikri, gjalli, kleprum 

o.s.frv.)“ (Guðrún Larsen, 1996, 83) og „gjóskulag er lag af lausum gosefnum, orðið til í 

þeytigosi“ (Guðrún Larsen, 1996, 84) Þessi gosefni eru aðallega af þrennu tagi; gler, 

kristallar og bergbrot. 

Gjóska og gjóskulög frá Kötlu hafa verið talsvert rannsökuð og hafa þær rannsóknir 

veitt miklar upplýsingar um gossögu og goshegðun hennar (Guðrún Larsen, 2000; Guðrún 

Larsen o.fl., 2001; Bergrún Óladóttir o.fl., 2005). Hvað varðar rannsóknir á forsögulegum 

gosum líkt og SILK-LN laginu, þá eru eingöngu hægt að nýta upplýsingar úr 

gjóskulagarannsóknum (Guðrún Larsen, 2010). 
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Á Íslandi eru gos sem hefjast undir jökli algengust. Kemur það til af þeirri ástæðu að 

mörg eldstöðvakerfi á Íslandi eru að hluta til undir jökli. Það sem einkennir því eldvirkni á 

Íslandi eru hydrómagmatísk gos sem eiga upptök sín undir jökli þar sem vatn, ís og kvika 

eru að verka saman og nefnist það hydrómagmatísk eldvirkni (Guðrún Larsen, 2000). Þessi 

gos aðallega basísk gos. Eitt þessara eldstöðvakerfa er Kötlu eldstöðvakerfið. Það sem 

einkennir eldvirkni Kötlu eldstöðvakerfið á nútíma er að eldvirkni hafi átt sér stað bæði 

undir ís og á íslausu svæði við eldfjallið (Guðrún Larsen, 2010). Katla er í Eystra 

gosbeltinu og hefur Eystra gosbeltið hæstu tíðni þeytigosa. Stafar það af mikilli virkni 

megineldstöðva á gosbeltinu, hárrar grunnvatnsstöðu og stórra jökla á svæðinu. Í Eystra 

gosbeltinu staðsett á suðurlandi má finna flest gjóskulög á Íslandi, þeim fer svo fækkandi 

út frá þessu virka svæði (Guðrún Larsen & Jón Eiríksson, 2008). 

Þeytigos eru af tvennu tagi, magmatíks þeytigos þar sem sprengivirknin stafa fyrst og 

fremst á þenslu gass í kvikunni og hýdrómagmatíks gos þegar hún orsakast af snertingu 

kviku og vants. Hydrómagmatísk gos (stundum nefnd blaut gos) eru flokkuð niður í þrjár 

gerðir, freatísk gos, freatomagmatísk gos og freatoplínísk gos (mynd 3). Einkenni 

freatískra gosa er að þau verða til vegna gufu sprenginga sem orsakar að bergið springur og 

þeytist upp á við. Heitt bergið snögghitar lítið magn af vatni (hér er ekki um að ræða tengsl 

við kviku). Þegar við bætist umtalsvert vatn og kvika þá fáum við freatomagmatískt gos. 

Gosefni sem myndast í freatomagmatískum gosum einkennast oft af fíngerðri gjósku og 

eins eru hydrómagmatísku kornin köntóttari. Þetta gerist við það að hluti af varmaorku 

kvikunnar hitar vatnið í kring sem snögg sýður og kvikan tætist í sundur og verður 

einstaklega fínkornótt. Freatoplínísk gos eru sjaldgæf miðað við hinar gerðirnar tvær og 

eins ekki vel þekkt fyrirbrigði (Houghton, McNutt, Rymer & Stix, 2000a; Francis, 2001; 

Francis & Oppenheimer, 2004; Jón Eiríksson, Magnús Á. Sigurgeirsson & Hoelstad, 

1994). Í hydrómagmatískum þeytigosum fer hluti af hitaorku kvikunnar í að hita vatn og 

breyta því í gufu sem tætir kvikuna um leið og hún þennst út með sprengikrafti. Einkenni 

þessara gosa er því mjög tætt fínkorna aska (Francis, 2001). 

Wohletz (1983) rannsakaði gosefni sem myndast hafa af völdum vatns og kviku. Út 

frá þessum rannsóknum hannaði hann graf sem á að sýna hvenær tæting af völdum vatns er 

mest og hvenær hún er sem minnst (mynd 2). Grafið sýnir okkur massahlutfall vatns/kviku 

á móti afkastagetu/orkunýtingu (efficiency) og kornastærð (approximate median grain 

size). Við aukna tætingu minnkar kornastærðin. Ef massahlutfallið vatn/kvika er orðið 

minna en 0,3 minnkar þessi afkastageta/orkunýtingu (efficiency) og kornin verða stærri. 

Við þannig aðstæður er tvennt sem viðheldur sprengivirkninni í eldgosinu, annars vegar 

kvikugös og hins vegar gufa. Þegar massahlutfallið vatn/kvika er um það bil 0,3 og jafnvel 

aðeins meira en 0,3 þá viðhalda vatn og kvika saman sprengivirkninni í eldgosinu. Á þessu 

stigi er afkastagetan/orkunýtingin mest, mesta tætingin og smæstu kornin myndast (Cas & 

Wright, 1987; Wohletz, 1983).  
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Mynd 2: Massahlutfall vatns/kviku á móti afkastagetu og kornastærð (Wohletz, 1983). 

 

Magmatísk gos (stundum nefnd þurr gos), skiptast í margar gerðir, þ.m.t. Havaiísk, 

strombólks og plínísk gos (mynd 3). Þau eru eins og áður hefur verið nefnt, þeytigos þar 

sem einungis kvikugös taka þátt í sprengivirkninni. Í Hawaiísku gosunum er kikan basísk 

en yfirleitt ísúr eða súr í plínískum gosum. Kvikugösin losna úr kvikunni þegar kvikan 

tekur að rísa og streyma upp á yfirborðið.  Hawaiíska kvikan hefur minni seigju en kvikan í 

strombólsku gosunum svo kvikugasið slepppur auðveldlega út. Þar af leiðandi er gjarnan 

minni sprenigvirkni í hawaiísku gosunum heldur en strombólsku. Einnig er kvikan heitari í 

hawaiísku gosunum og mun meira þunnfljótandi vegna hærra hitastigs. Gös flæða mun 

hægar í hawaiískum gosum heldur en í strombólskum gosum sem veldur minni 

sprengivirkni (Houghton, McNutt, Rymer & Stix, 2000b). Munurinn á hydrómagmatískum 

gosum og magmatískum er að í magmatísku gosunum veldur útleysing kvikugösum 

sprengivirkninni en utan að komandi vatn í hydrómagmatískum. 

 



5 

 

 

Mynd 3: Mynd sem sýnir m.a. gosgerðirnar hýdrómagmatískt, hawaiískt, strombólskt og 

plínískt (Marshak, 2008). 

3 Kötlukerfið 

Þessum kafla er skipt niður í fjóra undirkafla. Farið verður í jarðfræði Kötlu, eldvirkni í 

Kötlu, gossögu Kötlu á nútíma og að lokum í súr Kötlugos á nútíma.  

3.1 Jarðfræði Kötlu 

Á Íslandi og landgrunni þess hafa verið um 41 eldstöðvakerfi virkt á Hólósen og síð 

Pleistósen (Sveinn P. Jakobsson, Kristján Jónasson & Ingvar A. Sigurðsson, 2008). Í sinni 

einföldustu mynd samanstendur eldstöðvakerfi af megineldstöð, þar sem gos eru tíðust og 

kvikan gjarnan þróuð, og spurnugsveim þar sem sjaldnar gýs og kvikan sem upp kemur er 

eingöngu basalt. Eitt þessara eldstöðvakerfa er Kötlu eldstöðvakerfið sem staðsett er 

sunnarlega í eystra gosbeltinu á Suðurlandi (e. Eastern Volcanic Zone) (Guðrún Larsen 

o.fl, 2001). Kerfið hefur sleifarlögun, og lengd þess er u.þ.b. 80 km langt í norð austur og 

30 km breiðast sunnan til en mjókkar svo eftir því sem lengra dregur til norðausturs (mynd 

4) (Guðrún Larsen o.fl., 2001). 
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Mynd 4: Eldstöðvakerfi Kötlu (skyggt svæði) (Guðrún Larsen, 2000). 

 

Eins og áður hefur komið fram er eldstöðin Katla er staðsett í Eystra gosbeltinu 

(Guðrún Larsen, 1996; Helgi Björnsson, Finnur Pálsson & Magnús T. Guðmundsson, 

2000). Kötlukerfið hefur verið virkt lengi eða af því er talið er frá því fyrir um 220.000 

árum (Sveinn P. Jakbosson, 1979). Eldstöðvakerfi Kötlu samanstendur af megineldstöð 

sem er staðsett sunnarlega í eldstöðvakerfinu eða undir Mýrdalsjökli og sprungusveim sem 

kenndur er við Eldgjárgosið sem er utan við jökulinn (mynd 4) (Guðrún Larsen, 1993). 

Megineldstöðin er 30-35 km í þvermál og 800-900 km
2
 að flatarmáli (Helgi Björnsson ofl. 

2000). Í megineldstöðinni er stór askja (Guðrún Larsen o.fl., 2000) „sem afmarkast af 

Goðabungu að vestan, Háubungu að sunnan, vestari Kötlukolli að austan og 

Austmannsbunga rís upp úr norðurbarminum“ (Helgi Björnsson & Finnur Pálsson, 1994, 

3). Askjan er um 14 km í þvermál og 100 km
2
 að flatarmáli og er talin hafa myndast við 

upphaf síðasta jökuskeiðs. 

Askja Kötlu var kortlögð með íssjármælingum vorið 1991. Tilgangur mælinganna 

var að safna upplýsingum um landslagið undir jöklinum m.a. svo hægt væri að sjá hvert 

jökulhlaup myndu stefna ef til goss kæmi (Helgi Björnsson o.fl., 1994). Askjan safnar ekki 

bræðsluvatni í öskjubotninn heldur flæðir það út um skörð vegna þrýstings frá jökulís 

(Helgi Björnsson, 2009). Fylgifiskur Kötlugosa eru jökulhlaup sem oft eru gríðarlega stór 

og má þá nefna að hámarksrennsli jökulhlaupsins í Kötlugosinu 1918 var um 200.000 m
3
/s  

(Haukur Tómasson, 1994). Flest þessara hlaupa frá landnámi hafa fallið á Mýrdalssand  

eða alls 18 hlaup og aðeins 2 á Sólheima og Skógasand (Helgi Björnsson o.fl., 1994). 
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Gosefni úr Kötlu eru aðallega basalt úr millibergröðinni. Einkennandi fyrir 

efnasamsetningu basískra gjósku úr Kötlu er hátt títan og járn innihald (Sveinn P. 

Jakbosson, 1979). Súr gosefni hafa líka myndast þó þau séu í talsverðum minnihluta. 

Aðeins 13 súr gjóskulög hafa myndast á móti a.m.k. 170 basískum (Guðrún Larsen ofl. 

2001).  

Skjálftar sem tengjast Kötlu megineldstöðinni eru bundnir að miklu leyti við öskjuna 

sjálfa en einnig er skjálftavirkni vestanverðri Goðabungu (Páll Einarsson & Bryndís 

Brandsdóttir, 2000). Skjálftaþyrpingin innan öskjunnar hefur verið túlkuð sem ummerki 

kvikuhólfs sem hefur verið staðfest með bylgjubrotsmælingum sem sýnt hafa fram á að 

grunnt er niður á kvikuhólf Kötlu (Bryndís Brandsdóttir & William H. Menke, 2008). Ekki 

hefur fengist ótvíræð staðfesting á því hvort skjálftaþyrpingin undir Goðabungu sé af 

völdum þrýstingsbreytinga innan kvikuhólfs (Páll Einarsson og Bryndís Brandsdóttir 

2000). 

3.2 Eldvirkni í Kötlu 

Gos á nútíma í Kötlu eldstöðvakerfinu hafa verið flokkuð niður og þeim má skipta niður í 

þrjá flokka sem eru eftirtaldir (Guðrún Larsen, 2000): 

1) Basísk þeytigos á gossprungum sem opnast undir jökli, líklega oftast 

innan Mýrdalsjökulsöskjunnar. Þetta eru hin dæmigerðu Kötlugos og 

jafnframt algengustu gosin bæði á sögulegum og forsögulegum tíma.    

2) Súr þeytigos á gosopum sem opnast undir jökli, að því er virðist innan 

öskjunnar. Vitað er með vissu um 12 slík gos og þau gætu verið fleiri. 

Þau eru næstalgengustu gosin á Kötlukerfinu á forsögulegum tíma. 

3) Basísk flæðigos á gossprungum innan megineldstöðvarinnar og á 

sprungureininni norðaustan Mýrdalsjökuls. Stærstu gosin á Kötlukerfinu 

eru af þessu tagi. Vera má að mörg þeirra séu í raun blönduð gos þ.e. 

bæði þeyti- og flæðigos, vegna þess að hluti gossprungnanna opnast 

undir jökli (Guðrún Larsen , 2000, 23). 

Það sem helst einkennir því eldvirkni í Kötlu eru stór basísk þeytigos og þeim getur 

fylgt mikið gjóskufall. Í upphafi goss er gjóskufallið yfirleitt mest, og hefur gosmökkurinn 

náð því að verða hærri en 14 km í upphafi goss. Mesta magn gjósku sem hefur myndast í 

Kötlugosi á sögulegum tíma myndaðist í eldgosinu árið 1755 og er magnið talið hafa verið 

um 1,5 km
3 

 af nýfallinni gjósku, þetta var basískt gos (Guðrún Larsen, 2000; Bergrún 

Arna Óladóttir, Guðrún Larsen, Þorvaldur Þórðarson & Olgeir Sigmarsson, 2005).  

3.3 Gossaga Kötlu á nútíma 

Gossaga Kötlu á nútíma er allvel þekkt og hefur Katla hefur gosið um 20 sinnum á 

sögulegum tíma, er þá átt við þau gos sem hafa náð upp úr jökli og skilið eftir sig 

gjóskulag. Tíðni Kötlugosa hefur verið að meðaltali um 1-3 gos á öld á sögulegum tíma 

(Guðrún Larsen, 2000). Goshlé hefur verið um 47 ár að meðaltali frá árinu 1500, en stysta 

þekkta hléið var 13 ár sem var á milli gosanna 1612-1625, og það lengsta 80 ár sem var á 

milli gosanna 1500-1580.  Lengd Kötlugosa hefur varað allt frá 2 vikum í yfir 5 mánuði 

(Guðrún Larsen, 2000; Guðrún Larsen, 1993). Öll tuttugu gosin sem hafa myndast á 

sögulegum tíma, voru basísk og hófust sem sprungugos undir jökli og mynduðu gjóskulög. 

Það hefur einungis einu sinni átt sér stað eldgos á sögulegum tíma sem átti upptök sín utan 
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við jökulinn en það var Eldgjár gosið mikla árið 934-940 AD, gosin frá Kötlu verða ekki 

mikið stærri en slíkt gos. Sambærilegt eldgos hefur einnig átt sér stað áður á forsögulegum 

tíma og er kennt við Hólmsárelda (Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2005; Guðrún Larsen, 

2000). ). Á forsögulegum tíma er talið að Kötlugosin séu a.m.k. 300 (Bergrún Arna 

Óladóttir o.fl., 2005). Tíðni Kötlugosa var hærri á forsögulegum tíma en sögulegum, og 

kann að hafa verið um 4 gos á öld að meðaltali. 

Súru forsögulegu Kötlu gosin áttu sér stað á milli Hólmsárelda (6800 
14

C) og 

Eldgjárgossins (934 AD) (Guðrún Larsen, 2000; Guðrún Larsen o.fl., 2001). Súru gosin 

dreifast ekki jafnt á tímabilið sem þau áttu sér stað á. Mest var virknin á milli 6200 og 

6600 (geislakolsaldur) og á milli 2700 og 3600 (geislakolsaldur) (Guðrún Larsen, 2000). 

Ekki er vitað um hve lengi forsögulegu súru gosin stóðu yfir, en miðað við rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á gjóskugeirum þeirra hefur komið í ljós að súru þeytigosin hafi gengið 

frekar hratt yfir (Guðrún Larsen, 2000). Ekki hefur fundist súrt gjóskulag frá sögulegum 

tíma, og hefur goshléð staðið yfir í um 1700 geislakols ár (
14

C). Upp hafa komið 

hugmyndir um hver sé ástæðan, ein þeirra er Eldgjárgosið en það var mjög stórt gos og 

gæti hafa breytt aðstæðum neðanjarðar undir öskjunni og stoppað súru gosin af tímabundið 

eða alveg (Guðrún Larsen, 1994).  

Þó að súr gos hafi ekki átt sér stað á sögulegum tíma er ekki hægt að útiloka slíkan 

atburð í framtíðinni (Guðrún Larsen o.fl., 2001). 

3.4 Súr Kötlugos á nútíma 

Vitað er að Katla hefur gosið a.m.k. 12 súrum þeytigosum og hafa þau lang flest myndast á 

milli Hólmsárelda og Eldgjárgoss. Súru gjóskulög hafa þó ekki myndast á sögulegum tíma. 

Lítilsháttar magn af súru efni hefur fundist í basískum gjóskulögum sem hafa myndast á 

bæði forsögulegum og sögulegum tíma,  þar er súra magnið þó innan við 1%. Súra gjóskan 

myndaðist á tímabilinu milli ca 6600 og 1675 árum BP (geislakolsaldur). Núna er goshléið 

orðið 1700 geislakolsár og er það hlé næstum því tvöfalt lengra en það var fyrir síðasta 

gos. Lengst hafa liðið um 1000  geislakols ár og minnst 100 geislakols ár á milli súrra 

gosa. Flest gjóskulögin mynduðust á milli ca 6200 og 6600 geislakols ára BP (3 gos) og á 

milli ca 2700 og 3600 geislakolsára BP (4 gos). Aldur þekktra súrra gosa á nútíma má sjá í 

(töflu 1) (Guðrún Larsen, 2000, 2010; Guðrún Larsen o.fl., 2001). Talið er að þegar súru 

gosin mynduðust hafi svæðið verið þakið ís, og því hafi umhverfisaðstæður í gosinu verið 

ís og bræðsluvatn. Súru gosin hafa því myndast við svipaðar aðstæður og eru í basísku 

gosunum (Guðrún Larsen, 2000).  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á útbreiðslu og lögun gjóskugeira úr súrum gosum 

hafa leitt í ljós að þau hafi oft staðið stutt yfir og upptökin verið innan Kötlu öskjunnar eins 

og sjá má á (mynd 5) þar sem þykktarásarnir skerast meira og minna innan öskjunnar 

(Guðrún Larsen, 2000, 2010). „En ekki er hægt að útiloka að einhver þeirra eigi upptök við 

jaðra öskjunnar“, þar sem að súrt efni finnst í Austmannsbungu og Kötlukollum (Guðrún 

Larsen, 2000, 24).  

Það sem gefur til kynna að stærð og kraftur þessara gosa hafi ekki verið mikil er lítil 

dreifing á gjóskunni og sem bendir til að ekki hafi myndast miklir gosmekkir. Rúmmál 

súru gjóskunnar hefur gefið til kynna að gosin hafi verið fremur lítil og töluvert minni en 

basísku stórgosin. Dreifing súru gjóskunnar var mest megnis í norð-austur (Guðrún Larsen, 

2001, 2010). Stærsta þekkta súra gjóskulagið sem hefur myndast er kallað SILK-UN eða 

Efra nálarlag. SILK-LN, sem er til rannsóknar hér, er næst stæðst af nálarlögunum 

svokölluðu (Guðrún Larsen o.fl., 2001, Guðrún Larsen, 2010). 
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Mynd 5: Þykktarásar súrra gjóskulaga úr Kötlu (Guðrún Larsen, 2000). 

 

Þrjú af tólf þekktum súrum forsögulegum gjóskulögum eru ólík hinum súru 

gjóskulögunum. Felst sá munur í lögun kornanna, en áberandi eiginleiki kornanna er 

nálarlaga lögun. Þessi þrjú lög hafa verið nefnd SILK-LN (Silicic Katla – lower needlel 

layer) eða neðra nálarlag, SILK-MN (Silicic Katla – middle needlel layer) eða mið nálarlag 

og SILK-UN (Silicic Katla – lower needlel layer) eða efra nálarlag (Guðrún Larsen o.fl., 

2001). Einkenni súru gjóskunnar úr Kötlu er ólífu grænn til grá grænn litur. Kornin hafa 

mælst meira en 8 cm að lengd og 1-2 cm í þvermál. Kornin eru gjarnan brothætt útaf 

þunnum veggjum. Nálarlögin þrjú eru einstök í útliti samanborin við aðra gjósku sem hefur 

myndast á nútíma. Þó má sjá sameiginleg einkenni á SILK gjóskunni og gjóskunni sem 

myndaðist í Öræfajökulsgosi árið 1362 (Guðrún Larsen, 2000).Vegna auðþekkjanlegra 

einkenna, nálarlaga korn og sum hver nokkuð stór og ljós litur, falla þau undir 

skilgreininguna gjóskuleiðarlag (Guðrún Larsen, 1996). 

ILK-UN eða efra nálarlagið myndar stærsta gjóskulagið af þremur nálarlögunum og 

einnig myndar það stærsta gjóskulagið samanborið við öll þekkt súr gos á nútíma. Í því 

eldgosi myndaðist ca 265×10
6
m

3 
af óþjappaðri gjósku. Næst á eftir SILK-UN í stærð 

kemur SILK-LN gjóskulagið, Þar myndaðist ca 200×10
6
m

3
 af óþjappaðri gjósku. Þar á 

eftir í stærðum koma N4 með ca 110×10
6
m

3
, YN með ca 75×10

6
m

3
, N2 með ca 60×10

6
m

3 

og svo SILK-MN með ca 50×10
6
m

3 
af óþjappaðri gjósku (Guðrún Larsen o.fl., 2001; 

Guðrún Larsen, 2010).  
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Tafla 1: Geislakolsaldur á þekktum forsögulegum súrum gosum (Guðrún Larsen, 2000). 

SILK gjóska BP aldur (Geislakolsaldur)  

YN  1676±12 

UN  2660±50 

MN   2975±12 

LN  3139±40 

N4  c.3600 

N2 c.4200 

N1 c.4900 

A1 c.5000 

A7 c.6200 

 6400±80 

A8 c.6400 

A9 c.6600 

 

4 Gögn og aðferðir 

Kaflanum er skipt niður í 2 undirkafla, fyrri fjallar um vinnu á vettvangi 

og sá seinni fjallar um úrvinnslu sýna á rannsóknarstofu. Sýnin af gjóskulaginu SILK-LN 

(e. Silicic Katla – Lower needle layer) eða Neðra nálarlag var safnað safnað árið 1993 af 

Guðrúnu Larsen eins og áður hefur komið fram. Engin bein vettvangsvinna unnin fyrir 

þetta verkefni. Vinnulagi sem tíðkast við vettvangsvinnu verður lýst í fyrsta undirkafla. 

Undirbúningur fyrir þetta verkefni fólst því í að lesa heimildir og þá aðallega þær sem 

fjalla um súru SILK lögin. Ástæða  þess að gjóskulög eru rannsökuð er sú að þau geta 

gefið okkur innsýn í fortíð, nútíð og framtíð eldfjalla, og hjálpað okkur að skilja goshegðun 

ákveðinna eldfjalla eins Kötlu. 

4.1 Vettvangur 

Ýmislegt þarf að hafa í huga þegar sýni eru tekin á vettvangi og vanda þarf vel til verka. 

Til að byrja með þarf að velja hentugt snið sem verður að vera óraskað. Gjóskan verður að 

vera í sínu upprunalega ástandi svo hægt sé að sjá lagskiptingu, litarmun, kornastærð, 

kornastærðardreifingu, aðgreiningu setkorna o.fl. Þau atriði sem voru talin upp hér á undan 
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geta gefið okkur upplýsingar um það hvers konar eldgos myndaði tiltekið gjóskulag. Eins 

getur liturinn sagt til um kísilinnihald, en súr gjóska er ljósari að lit heldur en sú basíska, 

og eru ljósu lögin oft mjög hentug sem leiðarlög (Guðrún Larsen, 1996; Bergrún Arna 

Óladóttir o.fl., 2005). Má í því sambandi nefna SILK lögin sem eru auðþekkjanleg á sínum 

ljósa lit og nálarlaga kornum.   

Eftir að búið er að velja gott snið til að vinna með, er byrjað á því að hreinsa sniðið. 

Fyrst er mokað frá því með skóflu og til fínhreinsunar er ágætt að notast við múrskeið eða 

hníf til að slétta flötinn. Við fínhreinsunina sést mun greinilegar hvernig lagið lítur út, 

lagmót verða til að mynda skarpari og sjást betur. Áður en haldið er lengra er gott að taka 

ljósmyndir af laginu sem getur nýst síðar við til að rifja upp hvernig sniðið leit út. 

Ljósmyndir segja þó ekki alla söguna þar sem ljósmyndir geta sýnt liti og áferð öðruvísi á 

tölvutæku formi heldur en í náttúrunni. Sniðið er mælt með nákvæmni uppá 1-2 millimetra 

og skráð í feltbók. Byrjað er á að teikna upp sniðið og merkja inn lagskiptingar og kvarða. 

Svo er því lýst sem sést  t.d. lit, kornastærð, grófleika og áberandi einkennum á laginu.  

Eftir að því er lokið er óhætt að taka sýni úr sniðinu og er góð vinnuregla  að byrja 

efst og vinna sig niður á við til þess að minnka líkur á mengun á milli sýna og að taka 

svipað magn sýnis úr hverju lagi. Sýnið er svo sett í plastpoka sem er vel merktur,með 

nafni eða númeri gjóskulags, sýnanúmeri, sýnatökustað og dagsetningu. 

SILK-LN gjóskulagið var í heildina 11 cm þykkt þar sem sýnið var tekið í 

Geldingaskeri á Skaftártunguafrétti (mynd 1). Fjarlægð sniðsins frá miðju Kötluöskjunnar 

er um 35 km. Lýsingin hér á eftir er samkvæmt dagbók Guðrúnar Larsen. Við sýnatökuna 

var gjóskulaginu skipt í tvo hluta, neðri einingu sem eru neðstu 5 cm gjóskulgasins og mið 

einingu sem eru næstu 3-3,5 cm ofan á neðstu einingunni. Neðstu 5 cm voru úr meðalgrófri 

ösku upp í fína gosmöl að sjá í handsýni. Sýni (neðsta eining) var tekið úr allri þykkt 

lagsins nema neðstu mm til að forðast jarðvegsmengun. Næstu 3-3,5 cm voru úr 

meðalgrófri ösku upp í grófa gosmöl, stærstu kornin voru allt að 7 cm löng en brotnuðu í 

sýnatöku. Sýni (mið eining) var tekið úr allri þykkt lagsins. Efstu 3-3,5 cm voru úr 

meðalgrófri ösku upp í meðalgrófa gosmöl en yfirborð gjóskulagsins var víða ójafnt sem 

benti til rasks eftir að gjóskan féll. Hún gæti verið tilflutt og ekkert sýni var því tekið. 

4.2 Mælingar og úrvinnsla á rannsóknarstofu 

Kaflanum er skipt niður í þrjá undirkafla sem eru eftirtaldir, kornastærðargreining, 

kornalögunargreining og þáttagreining.  

4.2.1 Kornastærðargreining 

Kornastærðargreining er mjög gagnleg aðferð og er ein af þeim aðferðum sem mest eru 

notaðar til þess að greina og lýsa seti (Jón Eiríksson, 1993). Kornastærðardreifing getur 

sagt okkur hver flutningshátturinn var, einnig gefið okkur upplýsingar um um fjarlægð frá 

upprunastað setsins. Gróft efni flyst vanalega styttra en það fína. Nokkrar aðferðir má nota 

til þess að mæla stærð korna, farið er eftir stærð korna við val á aðferð. Þó er óbeinum 

aðferðum oftast beitt við mælingar á kornastærð og dæmi um það er sigtun og 

fallhraðamæling. Fallhraðamæling á aðeins við ef efnið er fínna en 4 Φ eða 0,063 mm t.d 

efnið sem situr eftir í pönnu sigtarsúlunnar. Með stór korn þarf að nýta aðrar aðferðir (Jón 

Eiríksson, 1993).  

Mismunandi stærðir gjóskukorna eru flokkaðar í ákveðinn stærðarflokk, þessi 

flokkun er sýnd í (töflu 2). Grófasta efnið sem var skoðað í þessari rannsókn féll í -5 ΦΦ 
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kornastærðina og tilheyrir því flokknum meðalgróf gosmöl. Fínasta efnið féll undir  

4 Φ kornastærðina og tilheyrir því flokknum fín gosmöl (Þorvaldur Þórðarsson, 1990). 

 

Tafla 2: Flokkun gjósku eftir kornastærð (Þorvaldur Þórðarson, 1990). 

Kornastærð (mm) Kornastærð Φ Íslensk heiti Ensk heiti 

> 64 < -6 Hnullungar og bombur Blocks and boms 

32-64 -5 til -6 Gróf gosmöl Coarse lapilli 

16-32 -4 til -5 Meðalgróf gosmöl Medium lapilli 

2-16 -1 til -4 Fín gosmöl Fine lapilli 

1-2 0 til -1 Gróf aska Coarse ash 

0,064-1 4 til 0 Meðalgróf aska Medium ash 

< 0,064 > 4 Fín aska Fine ash 

 

Á rannsóknarstofu var fyrst gerð kornastærðargreining. Það sem felst í  

kornastærðargreiningu er sigtun sýna í gegnum sigtarsúlu. Sigtarsúlan er byggð upp þannig 

að neðst er panna sem tekur við efni fínna en 4 Φ. Sigtið sem kemur ofan á pönnuna er 

fínasta sigtið og oft er það af stærðinni 4 Φ þar eru möskvarnir 0,063 mm í þvermál. 

Svokallaður Φ kvarði Krumbeins (1934) er notaður til einföldunar við úrvinnslu 

kornastærðamælinga. „Krumbein lagði því til að veldisvísarnir yrðu notaðir sem kvarði, og 

skilgreindi Φ sem logaritmann við grunntöluna 2 af þvermáli korna í mm(d): “ (Jón 

Eiríksson, 1993, 54).  

 

Φ = -log2d 

 

Grófari sigti koma svo ofan á og grófasta sigtið ræðst af kornastærð sýnisins (Jón 

Eiríksson, 1993). Ekki eru alltaf notuð jafnmörg sigti, fjöldi notaðra sigta fer m.a. eftir því 

hverskonar sýni maður er að sigta. Í þessa rannsókn voru notuð sigti á stærðarbilinu -5 Φ 

(gróft) til 4,0 Φ (fínt) eða í heildina alls 19 sigti á heilu og hálfu Φ. Ástæðan fyrir 

neikvæðum gildum á ΦΦer sú að það er hefð að kornastærð sé sett fram á grafi þannig að 

grófara efnið raðist vinstra megin og það fínna hægra megin (Jón Eiríksson, 1993).  

Byrja verður á að hreinsa sigtin mjög vel og alltaf þegar byrjað er með nýtt sýni. 

Þetta er gert svo að sýnið verði ekki fyrir mengun frá fyrri sigtun. Til þess eru notaðir 

hreinir klútar og burstar sem dregnir eru horn í horn (45° horn miðað við þræðina) á 

möskvana til að skemma ekki sigtið. Ef sýnin eru stór þarf að skipta þeim í tvo eða fleiri 

hluta. Venjulega er notaður svokallaður skiptari við skiptingu sýnis en ef hann er ekki 

tiltækur má skipta því á annan hátt. Mið einingu gjóskulagsins var svo skipt í tvo helminga 

með því að hella öllu sýninu á stórt A3 blað og stíft blað notað til að skipta því í tvo 

helminga þar sem annar hlutinn var geymdur ósnertur. Valið var handahófskennt. Síðan 

var neðri einingu gjóskulagsins skipt í fjóra hluta og þar sem einn fjórði var nýttur, restin 
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var geymd ósnert. Neðri einingunni var skipt í fjóra hluta vegna þess að magn gjóskunnar 

var töluvert meiri en í mið einingunni. Sýnin voru viktuð eftir skiptingu. 

 Við sigtun á ösku er ekki notaður hristari þar sem að hann er frekar harkalegur og 

getur skemmt sýnin, kornin geta molnað niður og breytt um lögun. Sýnið var handhrist þar 

til korn hættu að hrynja gegnum möskvana. Gott er að banka létt á sigtarsúluna til að öll 

korn stoppi á réttum stað.  

Þegar búið var að sigta sýnin var efnið sem sat eftir í sigtunum í hverjum 

kornastærðarflokk fyrir sig viktað, hver stærðarflokkur var settur í poka og kyrfilega 

merktur. Það sem eftir sat í pönnunni neðst í sigtarsúlunni var einnig viktað, sett í poka og 

merkt. Niðurstöður kornastærðargreiningarinnar voru svo settar inn í Excel og varpað upp 

á myndrænan hátt. Forritið Gradistat var notað til þess að reikna út tölfræðilegar 

upplýsingar beggja laga, t.d meðalkornastærð og aðgreiningu. Notast var við niðurstöður 

Folk og Ward (1957) (Blott & Pye, 2001). 

4.2.2 Kornalögunargreining 

Þegar eldgos eiga sér stað myndast í langflestum þeirra einhver gjóska.  Efnasamsetning og 

seigja kvikunnar og gerð gossins hafa áhrif á það hvernig lögun gjóskukornin fá (Jón 

Eiríksson, 1993). Súru gjóskukornin eru ílengri og má tengja það við seigari kviku. 

Mælingar þeirra Jóns Eiríkssonar og Wigum (1989) sýndi fram á að í súru gjóskunni voru 

kornin frekar með keflislögun miðað við þau basísku. Korn sem hafa myndast í sprengigosi 

og eiga uppruna sinn í sjó, vatni eða jökli (korn sem tilheyra sama gjóskulaginu) sýndu 

minnstan fjölbreytileika hvað varðar form gjóskukornanna samkvæmt rannsóknum Jóns 

Eiríkssonar og Wigum (1989) (Jón Eiríksson, 1993). 

 Þegar talað er um lögun korna er aðallega átt við þrjú hugtök, form, ávali og áferð 

sem eru öll skilgreind hver á sinn hátt. Hugtakið form lýsir hlutföllum milli lengdar, 

breiddar og þykktar setkorna. Hugtakið ávali lýsir því hversu vel rúnnaðar útlínur 

setkornanna eru. Ávali hefur verið flokkaður niður allt frá vel köntuðu (e. very angular) til 

vel núið (e. well rounded), þessa flokkun má sjá á (mynd 6). Eftir því sem setkornin verða 

kantaðri því minni verður ávalastuðullinn. Þessi flokkun er kennd við Powers (Jón 

Eiríksson, 1993). Hugtakið áferð lýsir því hvernig áferð setkornin hafa, t.d annað hvort 

gljáandi eða mött áferð, sum einkenni er mögulegt að sjá með berum augum en önnur þarf 

smásjá til (Jón Eiríksson, 1993).  

 

 

Mynd 6: Hér má sjá kvarða Powers sem sýnir nokkur stig í ávala korna (Jón Eiríksson, 

1993). 
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Lögun gjóskukornann í SILK-LN gjóskulaginu var mæld með 

myndgreiningarforritinu Morphocop þróuðu af Jóni Eiríkssyni. Forritið mælir meðal 

annars  hrjúfleikastuðla, hringlögun, ílengd, brúnastuðlar o.fl (Jón Eiríksson o.fl., 1994). 

Við kornalögunargreininguna var ákveðið að notast við kornastærðirnar 3 og 3.5 Φ. 

Ástæðan er til þess að auðvelda samanbruð við aðrar rannsóknir þar sem að þessir 

kornastærðarflokkar voru til athugunar. 

Útbúið var sýni til athugunar, þar var mælt 1/3 af 3 Φ og 1/3 af 3,5 Φ, sem var svo 

blandað saman, af þeirri blöndu var svo 1/8 notaður. Þetta var gert fyrir bæði lögin. Úr 

þessum sýnum, voru svo um 50 korn valin handahófskennt úr hvoru lagi fyrir sig með 

hjálp smásjár. Þeim svo raðað upp á þunnsneiðargler og stafræn ljósmynd tekin með 

myndbandsupptökuvél. Passa þarf þegar verið er að raða kornunum á þunnsneiðar glerið 

að þau rekist ekki utan í hvort annað til þess að myndgreiningarforritið taki ekki tvö eða 

fleiri korn sem eitt korn. Myndirnar voru svo færðar inn í tölvu þar sem þær voru unnar til í 

myndvinnsluforritinu Adobe Photoshop. Þar eru kornin gerð svört með hvítan bakgrunn, 

s.s. myndaðar algjörar andstæður. Þetta er gert til þess að forritið Morphocop geti unnið úr 

myndunum. Ef aðrir litir eru notaðir ræður forritið illa við að greina lögun kornanna. 

Morphocop reiknar út upplýsingar varðandi lögun gjóskukornanna, sem geta gefið 

hugmyndir um hvernig eldgos hafi þróast. Niðurstöður kornalögunargreiningarinnar voru 

svo settar upp í töflu.  

4.2.3 Þáttagreining 

Að lokum var gerð þáttagreining á gjóskunni. Stærðarflokkarnir 3,0 Φ (0,13mm) og 0,0 Φ 

(1mm) voru skoðaðir, tilgangur þáttagreiningar er að sjá hver kornasamsetning gjóskunnar 

er. Byrjað var á að skipta niður hverju sýni fyrir sig. Byrjað var á 0 Φ 

kornarstærðarflokknum, sýninu var hellt á blað og svo skipt í fjóra hluta eins og gert var í 

kornastærðargreiningunni. Notaður var einn fjórði hluti af sýninu við þáttagreininguna en 

hinir þrír hlutarnir settir aftur í pokann. Sá hluti sem var notaður, var valin handahófskennt. 

Sýninu var svo sáldrað á sýnabakka sem er skipt upp í 45 jafnstóra reiti, passa þarf að 

dreifa sýninu jafnt á bakkann svo að dreifingin sé svipuð yfir reitina 45. Sýnið var svo 

skoðað í smásjá, þar var byrjað á því að vinna með einn reit af 45 reitum sem var valin af 

handahófi. Kornin í reitnum voru talin með nál og flokkuð niður í nokkra fyrirfram 

ákveðna flokka. Flokkarnir eru eftirfarandi, súrt gler vikurkennt, súrt gler gagnsætt, ílangur 

vikur, gulbrún korn gagnsæ, dökkbrún korn gagnsæ, svart basaltgler, gjall, kristalla og 

bergbrot. Bætt var við einum flokki, ílöngum vikri, til að sjá hve mikið var af honum 

miðað við súran vikur með nær hringlaga lögun. Eftir því sem sýni er með hærra gildi á 

SiO2 (kísill) því líklegra er það til að vera ílangt (Jón Eiríksson & Wigum, 1989). Ákveðið 

var að telja og greina 300 korn í hverju sýni fyrir sig til að fá tölfræðilega rétta mynd. 

Þegar kom að því að skipta niður sýninu í 3 Φ kornastærðarflokknum, var ekki nóg að 

skipta sýninu niður í 4 parta vegna mikils magns smágerðra korna, því var notaður einn 

sextándi af sýninu. Þegar búið var að skoða sýnin í smásjá voru þau sett í litla plastpoka og 

merkt vel.  

Eftir talninguna voru niðurstöður þáttagreiningarinnar settar inn í Excel og varpað 

upp á myndrænan hátt. 
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5 Niðurstöður 

Fimmti kafli fjallar um niðurstöður og er skipt niður í 4 undirkafla. Fyrst verður fjallað um 

ásýnd gjóskunnar, í öðrum undirkafla verður fjallað um niðurstöður úr 

kornastærðargreiningu, í þriðja undirkafla verður fjallað um niðurstöður úr 

kornalögunargreiningu og í fjórða og síðasta undirkafla verður fjallað um niðurstöður 

þáttagreiningar.  

5.1 Ásýndarlýsing 

Lýsing á gjóskulaginu SILK-LN á vettvangi er í kafla 4.1. Hér verður gjóskusýnunum lýst 

eins og þau koma fyrir á rannsóknarstofunni. Hvort sýni fyrir sig verður skoðað og lýst 

eftir bestu getu. Einnig verður reynt að sjá hvort gjóskan hafi einhver sérstök einkenni sem 

gera manni manni kleyft að þekkja SILK-LN lagið aftur úti í náttúrunni. Við 

ásýndarlýsingu er sýnið skoðað sjónrænt, þ.e.a.s. ekki notast við smásjá vegna þess að 

þetta er lýsing sem á að hjálpa öðrum að þekkja lagið aftur. Atriði sem verða skoðuð og 

henta í þessu tilviki eru eftirtalin, kornastærð, kornalögun, litur og litarmunur, einnig 

verður leitað eftir gjalli og kristöllum. Lagskiptingu og aðgreiningu setkorna verður ekki 

fjallað um hér þar sem að ásýndarlýsing fór fram á rannsóknarstofu. 

Mið einingin er sýnd á (mynd 7). Liturinn á gjóskunni er grágrænn, bæði korn og 

fínasta efnið svipað að lit ef undanskilin eru lítil svört smágerð korn. Þessi litlu svörtu korn 

eru ekki meira en 1-2 mm í þvermál og eru nær því að vera hringlaga heldur en að vera 

ílöng. Þessi dökku korn eru líklega dökkbrúnt gler eða mögulega gjall, sem er þó ólíklegra 

þar sem að ekki fannst mikið af gjalli í smásjárskoðun. Kornalögunin í mið einingunni var 

þannig að mjög mikið var af ílöngum kornum, allt frá mjög smáum upp í stór korn, sjá á 

(mynd 8). Mæld voru 2 korn úr stærðarflokknum -5 og -4,5 Φ. Mældist stærra kornið ca 

5.5 cm að lengd og 2.0 cm í þvermál, en það minna var ca 3.3 cm að lengd  og 1.2 cm í 

þvermál, (mynd 9). 
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Mynd 7: Yfirlitsmynd af mið einingu  SILK-LN sýnisins (Edda Sóley Þorsteinsdóttir, 2012). 

 

 

Mynd 8: Hér má sjá nokkur misstór ílöng korn úr mið einingu SILK-LN gjóskunnar (Edda 

Sóley Þorsteinsdóttir, 2012). 
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Mynd 9: Tvö korn úr stærðarflokknum -5 og -4,5 Φ í mið einingu (Edda Sóley 

Þorsteinsdóttir, 2012). 

 

Flest stóru kornanna eru með ílanga lögun en einnig finnast nokkur stærri korn sem 

eru nær hringlögun, þau eru þó almennt aðeins minni en stóru ílöngu kornin. Hins vegar 

finnst mikið af litlum kornum nær hringlögun, og er meira magn af þeim heldur en þessum 

stærri. Mikið af fínefnum, þ.e. minna en 4 Φ er í sýninu og er í miklum meirihluta miðað 

við stærri kornin, u.þ.b. 78 þunga % af heildarsýninu. Í heildina  séð er mest af ílöngum 

kornum ef litið er á stærri kornin, en ef minni kornin eru skoðuð þá er magnið af ílöngum 

og hringlaga kornum svipað. Mörg stærri kornin hafa áberandi blöðrótta áferð (mynd 10). 

Neðri eininguna má sjá á (mynd 11). Liturinn er samskonar og liturinn á gjóskunni úr 

mið einingu eða grágrænn. Við fyrstu sýn er áberandi hversu miklu meira er af fínefnum 

og stór korn eins og í mið einingu vantar. Fínefnin eru eflaust nálægt 95 þunga % af 

heildarsýninu. Í þessu lagi eru ílöng korn ekki meira áberandi heldur en korn sem eru nær 

hringlögun. Kornastærðin í neðri einingu samanborin við mið einingu er minni, kornin eru 

lítil og lítið af stórum kornum. Stærri kornin mælast mest um 1 cm. Í þessu lagi má einnig 

sjá lítil svört korn sem eru mesta lagi 1-2 mm að stærð. Þau eru eru líklega eins og kom 

fram í lýsingu á mið einingunni, dökkbrúnt gler eða mögulega gjall, sem er þó ólíklegra 

þar sem að ekki fannst mikið af gjalli í smásjárskoðun. 
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Mynd 10: Hér má sjá þrjú korn úr mið einingu sem hafa blöðrótta áferð (Edda Sóley 

Þorsteinsdóttir, 2012). 

 

 

Mynd 11: Yfirlitsmynd af neðri einingu SILK-LN gjóskulagsins (Edda Sóley 

Þorsteinsdóttir, 2012). 
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5.2 Kornastærðargreining 

Niðurstöður kornastærðargreiningar á sýnum úr súra SILK-LN gjóskulaginu eru sýndar á 

(myndum 12 og 13), ásamt niðurstöðum á meðalkornastærð, aðgreiningu, skekkju og 

topplögun sem sjá má í (töflu 3). Gerð var kornastærðargreining á neðri einingu 

gjóskulagsins og mið einingu. Ekki var unnið frekar með það efni sem varð eftir í pönnu að 

þessu sinni. Niðurstöður voru svo settar upp á myndrænan hátt í Excel.  

Mið eining endurpseglar líklega síðasta hluta gossins. Á (mynd 12) má sjá að 

einingin er þrítoppa og eins er hún meðalgróf. Toppar birtast í -5 Φ, 1,5 Φ og svo í efni 

fínna en 4 Φ sem safnaðist fyrir í pönnu. Toppurinn sem myndast í kornastærðarflokknum 

1,5 Φ er stærstur, en toppurinn í grófa hlutanum eða -5 Φ er lægstur og minnst áberandi. 

Litli toppurinn sem birtist í -5 Φ kornastærðarflokknum stafar af stóru korni sem mældist 

ca 5,5 cm á lengd og 2,0 cm í þvermál. Meðalkornastærð mið einingunnar er 1,27 Φ eða 

0,41 mm. Í samanburði við neðri einingu er mið einingin grófkornóttari einingin í 

gjóskulaginu. Aðgreiningin var 1,96 og fellur undir þá skilgreiningu að vera illa aðgreint. 

Topplögunun mældist 0,87 og skekkjan -0,098, sjá í (töflu 3). 

Neðsta einingin er eins og nafnið gefur til kynna neðsta eining gjósku lagsins. Sú 

eining myndast því fyrst. Við skoðun á (mynd 13) má sjá að einingin er þrítoppa og eins er 

hún meðalgróf. Toppar birtast í 1,5 Φ, 3 Φ og svo í efni fínna en 4 Φ sem safnaðist fyrir í 

pönnu. Í neðri einingu eins og í mið einingu eru hærri topparnir meira áberandi í fína 

hlutanum. Í 1,5 Φ er toppur eins og í mið einingu og líklega af sömu ástæðu, þó hann sé 

ekki eins stór og sá í mið einingunni. Meðalkornastærð neðsta 5 cm lagsins er 1,79 Φ eða 

0,29 mm, þannig að neðsta einingin er fínkornóttari einingin í gjóskulaginu. Aðgreiningin 

var 1,52 og fellur einnig undir þá skilgreiningu að vera illa aðgreint eins og mið einingin, 

nema að í neðri einingunni er aðgreiningin ekki nálægt því að vera mjög illa aðgreind. 

Topplögun mældist 0,93 og skekkjan -0,193, sjá (töflu 3). 

Þróun gjóskunnar með tíma er því úr fínkornóttara efni yfir í grófkornóttara efni. 

Aðgreining beggja eininga er skilgreind sem illa aðgreind, og versnar því með tíma úr 1,52 

í 1,96. 
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Mynd 12: Graf sem sýnir Kornastærðardreifingu í mið einingu SILK-LN lagsins. MΦ lýsir 

meðalkornastærð og σΦ lýsir aðgreiningu. 

 

 

Mynd 13: Graf sem sýnir Kornastærðardreifingu í neðri einingu SILK-LN lagsins. MΦ 

lýsir meðalkornastærð og σΦ lýsir aðgreiningu. 
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Tafla 3: Niðurstöður forritsins Gradistat á meðalkornastærð, aðgreiningu, skekkju og 

topplögun. 

Sýni Meðalkornastærð 

MΦ 

Aðgreining 

 σΦ 

Skekkja  

SkΦ 

Topplögun  

KΦ 

Mið eining  1,27 1,96 -0,098 0,87 

Neðsta eining 1,79 1,52 -0,193 0,93 

 

5.3 Kornalögunargreining 

Niðurstöður  kornalögunargreiningarinnar sem unnin var í  Morphocop forritinu má sjá í 

(töflu 4). Forritið reiknar út og gefur upplýsingar um hrjúfleikastuðlana R1 og R2, ílengd, 

brúnastuðull o.fl. Einnig má sjá ítarlegri niðurstöður kornalögunargreiningar í viðauka III. 

Hrjúfleiki R1 hefur sama gildi í báðum einingunum, þ.a.l. engin breyting á milli 

eininga. Hins vegar sjáum við breytingu þegar hrjúfleikastuðullinn R2 er skoðaður. Þar 

sjáum við aukin hrjúfleika eða minnkandi hrjúfleikagildi, gildið fer úr 0,36 í 0,33. Þ.e.a.s. 

korn mið einingarinnar eru með hrufóttari útlínur en korn neðsta 5 cm lagsins. Þessar 

breytingar eru litlar og einnig eru þetta lág gildi. Ílengdin minnkar í mið einingunni, neðri 

einingin hefur gildið 0,55 en það efra 0,68, lægri tala þýðir aukin ílengd. Kornin þróast því 

í þá átt að verða meira kubbslaga, eftir því sem ofar sem dregur í sniðinu. Hringlögun eykst 

frá neðri einingu upp í mið einingu. Hringlögunin er nokkuð frá því að vera fullkominn 

hringur, tölurnar gefa þó til kynna að kornin séu að færast smátt og smátt í átt til meiri 

hringlögunar í mið einingu. Þær fara úr gildinu 0,63 í neðri einingunni upp í 0,67 í mið 

einingu. Brúnastuðullinn lækkar frá neðri einingu upp í mið einingu og fer úr gildinu 0,29 í 

neðri einingu niður í 0,26 í mið einingu. Ávalagildin lækka einnig frá neðri einingu  upp í 

mið einingu, úr gildinu 0,18 í neðri einingu í 0,16 í mið einingu. 

 

Tafla 4: Niðurstöður myndgreiningarforritsins Morphocop á kornalögun (meðaltals gildi). 

Eining  Hrjúfleiki 

R1 

Hrjúfleiki 

R2 

Hringlögun  Ílengd Brúnastuðull Ávali 

Mið eining 0,85 0,33 0,67 0,68 0,26 0,16 

Neðsta 

eining 

0,85 0,36 0,63 0,55 0,29 0,18 

5.4 Þáttagreining 

Niðurstöður þáttagreiningar á sýnum úr súra SILK-LN gjóskulaginu eru sýndar á (myndum 

14 til 17). Gerð var þáttagreining á sýnum úr neðri einingu og mið einingu, bæði  

á 0 Φ og 3 Φ kornastærðarflokkunum. 300 korn voru talin handahófskennt í hverju sýni 

fyrir sig og flokkað í fyrirfram ákveðna flokka sem eru,  súrt gler vikur, súrt gler gagnsætt, 
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ílangur súr vikur, gul-brúnt gagnsætt, dökkbrúnt gagnsætt og gjall. Einnig var lagt með í 

upphafi að athuga hvort kristallar, svart basaltgler og bergbrot fyndust, slíkt fannst ekki.  

Ákveðið var að greina súru gler vikur kornin niður í tvo flokka, þ.e. telja ílöng súr 

korn sér og sjá hlutfallið á milli þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að súr gjóska inniheldur meira 

af nálarlaga kornum heldur en sú basíska (Jón Eiríksson, 1993). Súra gagnsæja glerið kom 

fyrir sem örþunn, gagnsæ og tætt korn, yfirleitt var engin ákveðin lögun á þeim kornum. 

Einnig var að finna dökklituð korn sem voru flokkuð annars vegar í gulbrúnt gagnsætt gler, 

stundum með dökkbrúnum röndum, og hinsvegar dökkbrúnt gagnsætt þar sem allt kornið 

var að mestu leyti dökkbrúnt að lit. Að lokum fannst mjög lítið magn af gjalli sem var nær 

hringlögun. 

Gröfin á (myndum 14 til 17) gefa greinilega til kynna að langstærstur hluti kornanna 

tilheyrir súra glerinu. Súru kornin eru 65,8% af töldum kornum, afgangurinn er því 

dökkleitari korn. Lítið fannst af gjalli, mest fundust 3 korn í mið einingu af kornastærðinni 

0 Φ. Kristallar, bergbrot og svart basaltgler sást ekki.  

Ef  kornastærðarflokkurinn 0 Φ úr báðum lögunum er borinn saman við 3 Φ í báðum 

lögunum, má sjá greinilegan mun hvað varðar súra gagnsæja glerið. Magn súrs gagnsæs 

glers  í 0 Φ sýnunum er annars vegar 8,9 % í mið einingu og hins vegar 5,4% í neðri 

einingu, samtals 14,3%. Magn súrs gagnsæs glers í 3 ΦΦsýnunum er annars vegar 21% í 

mið einingu  og hins vegar 17% í neðstu einingu, samtals 38%. Í 0 Φ flokknum er mun 

minna magn af gagnsæjum kornum heldur en í 3 Φ flokknum. Eins má sjá töluverðan mun 

þegar  dökkbrúna glerið er skoðað útfrá kornastærðarflokkunum 0 Φ og 3 Φ. Magn 

dökkbrúna glersins er mun meira í 0 Φ kornastærðarflokknum heldur en 3 Φ 
kornastærðarflokknum. Heildarmagn dökkbrúna glersins er 44,3% í 0 Φ flokknum en 

aðeins 19,3% í 3 Φ flokknum.  

Heildarmagn súra ílanga vikursins er svipað í báðum kornastærðarflokkum. Í 0 Φ er 

það 27,1 % en er 32% í 3 Φ kornastærðarflokknum. Heildarprósenta súra, ílanga vikursins 

úr báðum kornastærðarflokkum er 28%, en heildarprósenta súrra vikurkorna sem ekki voru 

ílöng er 72%. Sem sagt alltaf minna af ílöngu kornunum miðað við þau korn sem voru nær 

hringlögun, sjá á (myndum 14 til 17). 

 

 

 

Mynd 14: Graf sem sýnir niðurstöður úr þáttagreiningu, hlutföll glers og gjalls í neðri 

einingu gjóskulagsins af 0 Φ kornastærð. 
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Mynd 15: Graf sem sýnir niðurstöður úr þáttagreiningu, hlutföll glers og gjalls  í mið 

einingu gjóskulagsins af 0 Φ kornastærð. 

 

 

Mynd 16: Graf sem sýnir niðurstöður úr þáttagreiningu, hlutföll glers og gjalls í neðri 

einingu gjóskulagsins af 3 Φ kornastærð. 

 

 

Mynd 17: Graf sem sýnir niðurstöður úr þáttagreiningu, hlutföll glers og gjalls í mið 

einingu gjóskulagsins af 3 Φ kornastærð. 
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6 Umræður og ályktanir 

Þegar niðurstöður kornastærðargreiningar eru skoðaðar má sjá tvo stóra toppa í 

kornastærðarflokknum 1,5 Φ, bæði í mið einingu og neðri einingu. Toppur neðri einingar 

er þó ekki eins stór og sá í mið einingunni. Báðir skáru sig þó úr hvað varðar Ástæður fyrir 

myndun þeirra er líklega sú sama. Stungið er upp á að þessir toppar hafi myndast vegna 

ílangra korna sem lögðust flöt á möskvana og hefðu því ekki komist í gegn. Þ.a.l. var 

ákveðið að kanna kornastærðina 1,5 Φ betur í smásjá og athuga hvort þar væri áberandi 

mikið magn af ílöngum kornum. Smásjárskoðunin leiddi í ljós mjög mikið magn af 

ílöngum kornum sem styður því tilgátuna. Toppurinn í -5 Φ í mið einingunni myndaðist 

vegna þess að þarna viktaðist stórt stakt korn, einnig má nefna að annað stórt korn var í -

4,5 Φ. Þessi stóru korn eru ekki einsdæmi, og þegar handsýni voru skoðuð mátti sjá þó 

nokkur stór korn. Við aukinn kraft í eldgosinu geta stór korn borist hærra upp í 

gosmekkinum og þar með lengra að öðrum aðstæðum óbreyttum. Ef vindhraði eykst geta 

korn af tiltekinni stærð borist lengra en þau gerðu áður. Að lokum getur kornastærð orðið 

meiri þegar minna vatn er til staðar, þ.e. minni tæting (Wohlets, 1983).  

Meðalkornastærðin mældist minni í neðstu einingunni 1,79 Φ og meiri í mið einingu 

1,27 Φ. Stóri toppurinn í -1,5 Φ flokknum í mið einigunni á stóran þátt 

meðalkornastærðinni. Einingin hefði því mögulega orðið fínni ef þessi korn hefðu ekki 

safnast upp í þessum kornastærðarflokki. Meðalkornastærðin gæti gefið til kynna að gosið 

hafi þróast frá freatomagmatísku gosi  í áttina að magmatískara gosi. Aðgreining beggja 

laga er samkvæmt töflu 4.1 í bókinni Inngangur að setlagafræði eftir Jón Eiríksson (1993) 

illa aðgreint. Þó er mið einingin verr aðgreind, með gildið 1,96 en neðri einingin gildið 

1,52. Þróun gossins samkvæmt því ætti að vera frá magmatísku yfir í freatomagmatískt, 

öfugt við það sem meðalkornastærð segir. Sett var upp graf eftir fyrirmynd Walker og 

Croasdale (1972), sjá á (mynd 18). Þar er meðalkornastærð plottuð á x ás á móti 

aðgreiningu á y ás. Grafið gefur til kynna hvort eldgos hafi verið magmatískt eða 

freatomagmatískt. Á grafið voru færðar inn niðurstöður meðalkornastærðar og 

aðgreiningar SILK-LN lagsins, og til samanburðar gjóslulagið E2 úr BS ritgerð Bergrúnar 

Örnu Óladóttur (2003). E2 er forsögulegt basískt gjóskulag úr Kötlu. Mið einingin fellur 

innan freatomagmatíska hlutans og neðri einingin er mjög nálægt mörkum 

freatomagmatíska hlutans. Gosið hefur samkvæmt því ekki byrjað sem magmatískt gos líkt 

og aðgreining bendir til heldur er í samræmi við meðalkornastærðina. Með öðrum orðum 

freatomagmatískt frá upphafi til enda. Í E2 gjóskunni lendir aðeins ein eining innan 

magmatíska hlutans (eining 14), sú eining myndast snemma í gosinu. Flestar einingar E2 

gjóskunnar falla innan við eða í nálægð við freatomagmatíska hlutann. Meðalkornastærð 

E2 gjóskunnar segir að gos hafi þróast frá magmatísku í freatomagmatískt og aðgreining 

E2 lagsins segir að gos hafi þróast frá freatomagmatísku yfir í magmatískt. Þessu er 

akkurat öfugt farið í SILK-LN gjóskunni. Samkvæmt MΦ/σΦ grafinu á þróunin þó að hafa 

verið svipuð í E2 og SILK-LN gjóskulögunum, þ.e.a.s. að gjóskan sé komin að mestu eða 

öllu leyti úr freatomagmatísku gosi. Ekki voru gerðar neinar frekari mælingar með restar 

sem söfnuðust fyrir í pönnunni. 
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Mynd 18: Graf sem sýnir samband á milli aðgreiningar og meðalkornastærðar, unnið eftir 

fyrirmynd Walker og Croasdale (1972). Svartur hringur sýnir afmörkun 

freatomagmatískra gosa og rauða línan afmarkar magmatísk gos. Grænir punktar tákna 

sýni E2 gjóskulagsins (Bergrún Arna Óladóttir, 2003; Esther Ruth Guðmundsdóttir, 1998). 

 

Ílöng korn voru skoðuð sérstaklega. Mikið af ílöngum kornum er til staðar, þó aðeins 

minna en súra glerið sem var meira nær hringlögun. Þetta kom greinilega í ljós með 

toppunum í kornastærðinnni 1,5 Φ (mynd 19). Ílöngum kornum fer fækkandi í mið 

einingunni samkvæmt kornalögunargreiningunni, sem bendir til þróunar frá magmatísku í 

freatomagmatískt. Í grein Jóns Eiríkssonar og Wigum úr Jökli (1989) segir að korn sem 

eigi uppruna úr súrri kviku séu gjarnan ílengri en þau basísku og einnig að korn 

magmatískra gosa eru ílengri en freatomagmatískra. Meðaltal basískra korna í öllum 

fjórum sýnunum er 33,5%. Basísku kornin eru gul-brún til dökkbrún að lit. Í 

þáttagreiningunni komu í ljós korn sem vou gulleit með brúnum röndum, þó ekki í mjög 

miklu magni. Mögulegar ástæður fyrir þessum dökku röndum í annars gul-brúnleitu gleri 

eru tvær, annars vegar vegna blandaðrar kviku og hins vegar vegna oxunar á járni. Meira 

fannst af súra gagnsæja glerinu í 3 ΦΦkornastærðinni heldur en í 0 ΦΦkornastærðinni. Í 

kornastærðinni 3 ΦΦeru smærri korn heldur en í 0 Φ, því birtist gagnsæja glerið þar 

aðallega sem brot (engin sérstök lögun á kornunum og frekar smágerð brot) af stærri 

kornum og þar af leiðandi í meira magni. Lítið fannst af gjalli, og ekkert af kristöllum og 

bergbrotum. 
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Mynd 19: Smásjármynd af mið einingu í kornastærðarflokknum 1,5 Φ, þar má sjá mikið af 

ílöngum kornum (Edda Sóley Þorsteinsdóttir, 2012). 

 

Niðurstöður kornalögunar sýna lækkun á öllum gildum í mið einingu nema í ílengd 

og hringlögun. Mismunurinn eru þó almennt ekki mikill. Hrjúfleikastuðlarnir R1 og R2 

segja til um hversu hrjúft yfirborð eða útlínur kornsins er. Við mat á hrjúfleika er horft á 

stuðulinn R2. Þegar R2 er langt frá því að vera 1.0 er kornið hrufóttara eða blöðróttara, 

myndun gjóskunnar tengist þá frekar kvikugösum en vatni sem gefur til kynna 

magmatískari hegðun.  Ef mikið vatn kemst að kvikunni brotna kornin frekar og verða 

köntóttari (Jón Eiríksson o.fl., 1989). Gildi R2 er frekar lágt og lækkar lítillega í mið 

einingu, þetta gæti bent til þess að gosið hafi verið freatomagmatískt í byrjun og þróast í átt 

að magmatískara gosi með tíma, t.d. vegna minna vatns í umhverfinu. Þetta eru þó bæði 

lágar tölur og mjög litlar breytingar sem verða á milli eininga, fer úr 0,36 í 0,33. Sé 

eingöngu litið á gildin gætu bæði lögin því mögulega átt uppruna sinn úr magmatísku gosi, 

sérstaklega þar sem að kornin eru mjög blöðrótt.  

Ílöngum kornum fækkar aðeins í mið einingu, gildi þeirra fer úr 0,55 í 0,68 sem getur 

gefið til kynna að gos sé að þróast úr magmatísku gosi í freatomagmatískst. Gildin eru þó 

ekki há sem gefur til kynna að það sé mikið um ílöng korn, enda um súra gjósku að ræða. 

Þegar niðurstöður ílengdar voru bornar saman við E2 gjóskulagið úr BS ritgerð Bergrúnar 

Örnu Óladóttur (2003) og Hekla-4 gjóskulagið úr BS ritgerð Ingunnar Maríu 

Þorbergsdóttur (1999), kemur í ljós að ílengd korna er mun meiri í SILK-LN nálarlaginu. 

Eftir því sem talan er fjær 1.0 því meiri er ílengdin. Meðaltal ílengdar er 0,73 hjá E2 

laginu, 0,76 hjá Heklu-4 laginu og 0,61 hjá SILK-LN laginu. Það passar vel því SILK-LN 

lagið einkennist af nálarlaga kornum.  

Brúnastuðull og ávali hafa lág gildi og báðir stuðlar lækka í mið einingu, þessar 

breytingar eru ekki miklar. Þegar brúnastuðuls- og ávalagildin eru ekki há segir það okkur 

að kornin hafi ekki rúnnast til við flutning. Hringlögun eykst lítillega í mið einingu sem 

gæti bent til að gos hafi þróast frá magmatísku yfir í  freatomagmatískt gos. 

Freatomagmatísk korn eru með meiri hringlögun en magmatísk, eftir því sem talan er nær 

1,0 því meiri hringlögun. Hringlögunarstuðullinn í SILK-LN laginu er þó almennt lægri en 

hjá E2 og Hekla-4 gjóskulögunum. Meðaltal hringlögunar er 0,71 hjá E2 laginu, 0,83 hjá 

Hekla-4 laginu og 0,65 hjá SILK-LN laginu (Bergrún Arna Óladóttir, 2003; Ingunn María 
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Þorbergsdóttir, 1999). Graf sem sýnir skiptingu á mismunandi gosgerðum þ.e.  landgos, 

jökulgos og sjávargos, má sjá á (mynd 20). Skipting þessa grafs var unnin út frá þekktum 

gjóskulögum (Esther Ruth Guðmundsdóttir, 1998; Bergrún Arna Óladóttir, 2003; Ingunn 

María Þorbergsdóttir, 1999). Báðar einingar SILK-LN lagsins koma fyrir í landgosa 

hlutanum. Þó er mið- lagið komið nálægt jökulgosahlutanum og mögulega hefur þá verið 

meira vatn til staðar en í upphafi goss.  

Þegar allt er tekið saman eru niðurstöður hinna mismunandi aðferða ekki samróma 

um hvers eðlis gosið var og hver þróun þess var. Kornalögun súru Kötlugjóskunnar er 

óvenjuleg og það getur því reynst erfitt að greina milli áhrifa umhverfisþátta og þeirra sem 

stafa af eiginleikum kvikunnar. Sjá má í (töflu 5) hvort gosgerðin var magmatísk eða 

freatomagmatísk samkvæmt niðurstöðum kornastærðar- og kornalögunargreininga. Einnig 

má sjá niðurstöður E2 gjóskulagsins í (töflu 6) til samanburðar.   

 

Tafla 5: Líklegar gosgerðir SILK-LN gjóskulagsins samkvæmt niðurstöðum kornalögunar- 

og kornastærðargreininga. 

Aðferðir Magmatískt gos Freatomagmatískt gos 

Aðgreining σΦ X  

Meðalkornastærð MΦ  X 

MΦ/σΦ  X 

Hrjúfleiki R2  X 

Ílengd X  

Hringlögun X  

Ílengd á móti Hrjúfleika R2 X  
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Tafla 6: Líklegar gosgerðir E2 gjóskulagsins samkvæmt niðurstöðum kornalögunar- og 

kornastærðargreininga. 

Aðferðir Magmatískt gos Freatomagmatískt gos 

Aðgreining σΦ  X 

Meðalkornastærð MΦ X  

MΦ/σΦ  X 

Hrjúfleiki R2  X 

Ílengd  X 

Hringlögun  X 

Ílengd á móti Hrjúfleika R2 X  

 

Samkvæmt tölfræðilegum niðurstöðum kornastærðargreiningar er neðri einingin 

samsett af fínna efni, en mið eining sem er samsett af grófara efni. Það má útskýra með 

freatomagmatískri hegðun í upphafi sem endar svo í magmatískri hegðun. Hvað varðar 

niðurstöður aðgreiningar er þessu akkurat öfugt farið. Hins vegar þegar gildi aðgreiningar 

og meðalkornastærðar er plottuð á graf, falla báðar einingar innan freatomagmatíska 

hlutans líkt og gerist hjá E2 gjóskulaginu í BS ritgerð Bergrúnar Örnu Óladóttur (2003) 

(mynd 18). Kornastærðargreiningar SILK-LN gjóskunnar gefa því til kynna að gos hafi 

verið freatomgmatískt í upphafi og hafi mögulega þróast yfir í magmatískt gos, fyrir utan 

meðalkornastærðina sem segir öfugt.  

Eins og bent var á áður varðandi mismunandi gosumhverfi, er neðri einingin 

greinilega inn í landgosahlutanum og mið einingin mjög nálægt jökulgosahlutanum, sjá 

(mynd 20). Möguleg skýring á því er sú að í upphafi er svo mikill kraftur í gosinu að vatn 

hafi illa náð að komast að gosrásinni eða þá að það hafi flust í burtu sem jökulhlaup. Þegar 

hlutfall vatns og kviku verður hagstæðara verður gosið freatomagmatískt. 

Kornalögunargreiningar benda að mestu leyti til að gosið hafi verið í upphafi magmatískt 

og þróast yfir í freatomagmatískt. T.d má nefna það að kornin eru með mjög lágt gildi á R2 

þannig að kornin eru blöðrótt eða hrufótt, og myndun tengist því frekar kvikugösum en 

vatni. Þó að R2 lækki lítillega í mið einingu, sem bendir til þess að gosið hafi einkenni 

freatomagmatísks goss í upphafi og endað sem magmatískt gos, er þessi lækkun mjög lítil 

og eins eru R2 gildi frekar lág. Eins og hefur verið minnst á áður þá er ílengd korna orðin 

minni í mið einingu samanborið við neðstu eininguna, þetta gefur m.a. til kynna þróun í átt 

að freatomagmatískari hegðun. Ílengd korna er meiri hjá SILK-LN laginu (þ.e. lægra gildi) 

sambanborið við E2 og Hekla-4 gjóskunni sem gefur það til kynna að SILK-LN lagið eigi 

uppruna í magmatískt gos. Niðurstaðan er þá sú að kornalögunargreiningar bendi til að 

gosið hafi í upphafi verið magmatískt og þróast að einhverju marki yfir í freatomagmatískt 

gos. Sýni E2 lagsins tilheyra landgosum og jökulgosum álíka mikið, meðaltal á sýnum E2 

gjóskunnar lendir á skilunum á milli land- og jökulgosa (Bergrún Arna Óladóttir, 2003). 

Eins og hefur komið fram áður er talið að súru gosin hafi staðið stutt yfir (Guðrún Larsen, 
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2000). Því gæti gosið sem myndaði gjóskulagið SILK-LN hafa náð freatomagmatíska 

stiginu en stöðvast fljótlega eftir það.  

 

Mynd 20: Graf sem sýnir við hverskonar eldvirkni tiltekið gjóskulag átti uppruna sinn í. 

Grænir punktar tákna sýni E2 gjóskulagsins, fjólubláir punktar tákna sýni SILK-LN 

gjóskulagsins og rauði punkturinn er meðaltal SILK-LN  (Jón Eiríksson & Guðrún Larsen, 

1997; Esther Ruth Guðmundsdóttir, 1998; Bergrún Arna Óladóttir, 2003). 
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Viðauki I 

Φ gildi og samsvarandi stærð í mm  
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Φ gildi og samsvarandi stærð í mm. 

Φ-Gildi milli metrar 

-6 64,00 

-5,5 45,25 

-5 32,00 

-4,5 22,63 

-4 16,00 

-3,5 11,31 

-3 8,00 

-2,5 5,66 

-2 4,00 

-1,5 2,83 

-1 2,00 

-0,5 1,41 

0 1,00 

0,5 0,71 

1 0,50 

1,5 0,35 

2 0,25 

2,5 0,18 

3 0,13 

3,5 0,09 

4 0,06 
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Viðauki II 

Niðurstöður Kornastærðargreiningar  
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Niðurstöður kornastærðargreiningar á sýni mið einingar. 

Φ Þyngd (g) Þyngd (%) Upps. þyngd (%) 

-5 2,07 2,15 2,15 

-4,5 0,39 0,41 2,56 

-4 0 0 0 

-3,5 0 0 0 

 -3 0,28 0,29 2,85 

-2,5 0,72 0,75 3,60 

-2 1,47 1,53 5,13 

-1,5 2,23 2,32 7,45 

-1 3,85 4,00 11,45 

-0,5 4,03 4,19 15,64 

0 4,51 4,69 20,33 

0,5 4,14 4,31 24,64 

1 4,34 4,52 29,16 

1,5 18,91 19,67 48,83 

2 2,01 2,09 50,92 

2,5 4,18 4,35 55,27 

3 7,12 7,41 62,68 

3,5 7,90 8,31 70,99 

4 10,34 10,76 81,75 

Panna 17,49 18,20 100 

Samtals 96,12 100 100 
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Niðurstöður kornastærðargreiningar á sýni neðstu einingar. 

Φ Þyngd (g) Þyngd (%) Upps. Þyngd (%) 

-5 0 0 0 

-4,5 0 0 0 

-4 0 0 0 

-3,5 0 0 0 

-3 0 0 0 

-2,5 0,29 0,34 0,34 

-2 0,25 0,30 0,64 

-1,5 0,75 0,89 1,53 

-1 1,82 2,16 3,69 

-0,5 2,94 3,49 7,18 

0 3,80 4,52 11,70 

0,5 3,68 4,37 16,07 

1 4,68 5,56 21,63 

1,5 9,64 11,46 33,09 

2 6,13 7,29 40,38 

2,5 7,38 8,77 49,15 

3 10,02 11,91 61,06 

3,5 7,44 8,84 69,9 

4 8,19 9,73 79,63 

Panna  17,12 20,35 100 

Samtals  84,13 100 100 
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Viðauki III 

Niðurstöður Kornalögunargreiningar 
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Niðurstöður kornalögunar forritsins Morphocop á sýni mið einingar. 

Sample  Grain  Area  Perim.  Long  Interm. R1 R2 Circle Elong Facet  Roundn. 

Mið 

eining 

1 3,2989 7,9934 3,2770 1,4563 0,8691 0,3638 0,6488 0,4444 0,3204 0,1831 

Mið 

eining 

2 3,2326 7,4745 2,6081 2,0726 0,8597 0,3105 0,7271 0,7946 0,1812 0,1456 

Mið 

eining 

3 3,8015 7,5119 2,6791 2,0629 0,9262 0,3710 0,8465 0,7700 0,1880 0,1802 

Mið 

eining 

4 2,8330 7,6087 2,7477 1,7919 0,8232 0,2733 0,6149 0,6521 0,2327 0,1055 

Mið 

eining 

5 2,6850 6,7686 2,5018 1,5230 0,8822 0,3029 0,7364 0,6087 0,1512 0,1613 

Mið 

eining 

6 3,4512 8,4008 3,1081 1,8244 0,8071 0,3147 0,6145 0,5869 0,2945 0,1141 

Mið 

eining 

7 2,8776 7,0228 2,7195 1,5532 0,8912 0,3922 0,7331 0,5711 0,3627 0,1654 

Mið 

eining 

8 2,9520 7,6205 2,7078 1,7263 0,8275 0,3326 0,6387 0,6375 0,2306 0,1260 

Mið 

eining 

9 3,1697 8,6822 3,4344 1,7938 0,8212 0,3292 0,5284 0,5222 0,2492 0,1423 

Mið 

eining 

10 3,9422 7,4539 2,5452 2,3430 0,9493 0,4811 0,8916 0,9205 0,3597 0,2127 

Mið 

eining 

11 4,5783 10,2736 3,7064 2,1407 0,7911 0,2475 0,5450 0,5775 0,1888 0,1341 

Mið 

eining 

12 4,8164 11,0927 4,0826 2,1653 0,7882 0,2353 0,5157 0,5303 0,2668 0,0918 

Mið 

eining 

13 3,3541 9,2550 3,1383 2,7101 0,8699 0,4275 0,7066 0,8635 0,3631 0,2012 

Mið 

eining 

14 1,7460 7,6090 2,6458 2,0670 0,8659 0,2739 0,7280 0,7812 0,2161 0,1613 

Mið 

eining 

15 4,0458 6,1682 1,9304 1,6762 0,7720 0,3196 0,5767 0,8683 0,2346 0,1297 

Mið 

eining 

16 3,8434 8,2275 2,8302 2,3814 0,8747 0,3974 0,7510 0,8414 0,2763 0,2230 

Mið 

eining 

17 6,1571 9,8786 3,2954 1,9972 0,7326 0,2143 0,4949 0,6060 0,1933 0,1128 

Mið 

eining 

18 1,8155 9,8767 3,4461 2,6776 0,9034 0,2811 0,7931 0,7770 0,2359 0,1344 

Mið 

eining 

19 2,9838 5,5097 2,0925 1,3373 0,8978 0,4657 0,7515 0,6390 0,2808 0,2660 
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Sample Grain Area Perim.  Long  Interm. R1 R2 Circle Elong Facet  Roundn. 

Mið 

eining 

20 3,7569 7,3664 2,8670 1,5358 0,8767 0,3989 0,6909 0,5357 0,3119 0,1506 

Mið 

eining 

21 5,7664 12,3369 4,9773 1,9122 0,7709 0,2742 0,4761 0,3841 0,2333 0,1270 

Mið 

eining 

22 2,2449 6,1978 2,2877 1,4496 0,8830 0,3459 0,7344 0,6336 0,2490 0,1559 

Mið 

eining 

23 6,6406 12,9513 4,4601 2,7038 0,7577 0,3043 0,4974 0,6062 0,3279 0,1545 

Mið 

eining 

24 5,6060 9,3622 3,2041 2,7499 0,9110 0,3095 0,8037 0,8582 0,1890 0,1488 

Mið 

eining 

25 4,2706 9,2001 3,3348 2,0036 0,8530 0,2518 0,6340 0,6008 0,1846 0,0807 

Mið 

eining 

26 2,6827 6,3699 2,1333 1,9851 0,9214 0,3500 0,8308 0,9305 0,2348 0,2249 

Mið 

eining 

27 3,9849 8,8152 3,3234 1,8917 0,8488 0,2485 0,6444 0,5692 0,2458 0,1045 

Mið 

eining 

28 3,8784 7,9758 2,7093 2,1389 0,8815 0,2922 0,7661 0,7894 0,2712 0,1356 

Mið 

eining 

29 1,9558 6,3575 2,4445 1,3852 0,8270 0,3819 0,6080 0,5666 0,1835 0,2164 

Mið 

eining 

30 6,0509 9,5270 3,4790 2,5226 0,9274 0,4436 0,8377 0,7251 0,3231 0,2455 

Mið 

eining 

31 2,3520 5,9082 2,0516 1,8699 0,9290 0,4564 0,8467 0,9114 0,3404 0,2357 

Mið 

eining 

32 4,6757 9,3199 2,9135 2,5913 0,8379 0,2551 0,6764 0,8894 0,1833 0,1228 

Mið 

eining 

33 5,5107 11,6470 4,9447 2,1169 0,8118 0,3065 0,5104 0,4281 0,3292 0,1195 

Mið 

eining 

34 4,0645 8,1363 2,6102 2,5143 0,8912 0,2995 0,7715 0,9632 0,2551 0,1502 

Mið 

eining 

35 4,2320 7,8627 2,6847 2,4130 0,9346 0,4575 0,8602 0,8988 0,3163 0,2179 

Mið 

eining 

36 2,9298 6,8026 2,2362 1,8599 0,8988 0,3734 0,7956 0,8317 0,3129 0,1455 

Mið 

eining 

37 6,0191 10,7217 3,7451 2,9109 0,8276 0,2982 0,6579 0,7772 0,3352 0,1494 

Mið 

eining 

 

38 3,4836 8,5229 2,6850 2,1198 0,7883 0,2418 0,6026 0,7895 0,2760 0,1533 
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Sample Grain Area Perim.  Long  Interm. R1 R2 Circle Elong Facet  Roundn. 

Mið 

eining 

39 5,1213 10,0114 3,6431 2,2403 0,8439 0,2011 0,6421 0,6149 0,2096 0,0979 

Mið 

eining 

40 4,0466 9,2234 3,0000 2,0876 0,7810 0,2953 0,5977 0,6958 0,2343 0,1461 

Mið 

eining 

41 3,1117 8,0053 3,1712 1,7979 0,8374 0,3313 0,6101 0,5669 0,2689 0,1893 

Mið 

eining 

42 4,1399 9,4043 3,8034 1,6655 0,8295 0,3686 0,5882 0,4379 0,1711 0,1860 

Mið 

eining 

43 6,4241 12,4472 4,0919 2,3050 0,7747 0,2060 0,5210 0,5633 0,2829 0,0747 

Mið 

eining 

44 7,5443 12,4946 4,8439 2,3581 0,8215 0,3261 0,6072 0,4868 0,2837 0,1604 

Mið 

eining 

45 6,5269 12,9156 5,7478 1,9142 0,8295 0,4069 0,4916 0,3330 0,2339 0,1678 

Meðalt.  4,1087 8,7647 3,1713 2,0675 0,8515 0,3293 0,6733 0,6820 0,2588 0,1581 

St Fráv  0,1638 1,8955 0,8326 0,9655 0,0523 0,0694 0,1154 0,1638 0,0578 0,0443 
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Niðurstöður kornalögunar forritsins Morphocop á sýni neðri einingar. 

Sample Grain Area Perim. Long Interm. R1 R2 Circle Elong Facet Roundn. 

Neðri 

eining 

1 11,2115 13,3684 4,8475 3,6072 0,9058 0,2443 0,7883 0,7441 0,2053 0,1011 

Neðri 

eining 
2 4,8187 8,6338 3,3182 2,2221 0,9234 0,4539 0,8123 0,6696 0,3485 0,2896 

Neðri 

eining 
3 6,9659 11,6043 4,5684 2,6831 0,8669 0,4139 0,6500 0,5873 0,2627 0,2111 

Neðri 

eining 
4 4,5941 9,1714 3,0079 2,3949 0,8224 0,3324 0,6863 0,7961 0,2491 0,2355 

Neðri 

eining 
5 5,1535 9,9927 3,8080 1,8662 0,8618 0,3434 0,6485 0,4900 0,2324 0,1832 

Neðri 

eining 
6 4,5556 9,7955 3,3513 2,3762 0,8130 0,3014 0,5966 0,7090 0,1965 0,1407 

Neðri 

eining 
7 2,0251 5,6057 1,8774 1,7927 0,9079 0,4530 0,8098 0,9548 0,3142 0,2635 

Neðri 

eining 
8 5,5906 9,6588 3,6634 1,9410 0,9038 0,6041 0,7530 0,5298 0,4373 0,2419 

Neðri 

eining 
9 4,2546 8,8385 3,1893 2,4771 0,8540 0,3773 0,6843 0,7766 0,3606 0,1768 

Neðri 

eining 
10 5,446 10,4961 3,8249 2,3989 0,8419 0,1927 0,6324 0,6271 0,1457 0,0979 

Neðri 

eining 
11 3,4101 8,0131 2,6858 2,2735 0,8441 0,2469 0,6673 0,8464 0,2969 0,0970 

Neðri 

eining 
12 8,3279 14,3310 5,0541 3,4876 0,7939 0,4116 0,5095 0,6900 0,3366 0,2036 

Neðri 

eining 
13 5,9770 11,7052 4,0948 2,8530 0,7698 0,3199 0,5418 0,6967 0,3241 0,1888 

Neðri 

eining 
14 4,8769 9,7872 4,0260 2,3956 0,8635 0,3968 0,6397 0,5950 0,3931 0,1100 

Neðri 

eining 
15 4,5205 11,4688 5,0855 1,3911 0,8058 0,3680 0,4318 0,2735 0,2321 0,2512 

Neðri 

eining 
16 5,7849 11,8289 5,1552 1,8750 0,8315 0,3945 0,5195 0,3637 0,3829 0,1152 

Neðri 

eining 
17 6,2313 10,4527 3,8228 2,9629 0,8788 0,3604 0,7166 0,7690 0,2357 0,2599 

Neðri 

eining 
18 4,7489 11,5015 5,1603 1,4513 0,8340 0,3618 0,4511 0,2812 0,3325 0,1388 

Neðri 

eining 
19 3,8727 8,7939 3,2950 1,9629 0,8324 0,3014 0,6292 0,5957 0,2616 0,1318 
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Sample Grain Area Perim. Long Interm. R1 R2 Circle Elong Facet Roundn. 

Neðri 

eining 

20 2,8375 12,1178 5,7248 0,8070 0,8052 0,4797 0,2428 0,1409 0,4237 0,1842 

Neðri 

eining 
21 3,4751 8,1021 3,1075 1,8075 0,8675 0,3848 0,6652 0,5816 0,2725 0,1762 

Neðri 

eining 
22 6,1885 10,8768 4,6025 2,2918 0,8846 0,4403 0,6573 0,4979 0,2427 0,2594 

Neðri 

eining 
23 7,8176 14,1515 6,1669 1,6635 0,8296 0,4220 0,4905 0,2697 0,2952 0,2218 

Neðri 

eining 
24 3,6388 8,5053 3,5147 1,6119 0,8695 0,3675 0,6321 0,4586 0,3156 0,2079 

Neðri 

eining 

25 1,9261 6,0263 2,3224 1,2619 0,8728 0,3256 0,6665 0,5433 0,3189 0,2213 

Neðri 

eining 
26 1,1140 4,6217 1,9251 0,8526 0,8696 0,4019 0,6553 0,4428 0,2939 0,1602 

Neðri 

eining 
27 4,4699 10,0608 3,8377 1,8233 0,8186 0,3185 0,5549 0,4751 0,1980 0,1567 

Neðri 

eining 
28 6,3142 10,9170 4,0110 2,4790 0,8502 0,2595 0,6657 0,6180 0,5151 0,1461 

Neðri 

eining 
29 1,1135 4,4613 1,6417 1,1645 0,8675 0,2601 0,7030 0,7093 0,3044 0,1919 

Neðri 

eining 
30 2,4435 6,6414 2,1809 1,8059 0,8553 0,2497 0,6961 0,8280 0,2257 0,0951 

Neðri 

eining 
31 6,9859 13,7185 6,1888 1,4584 0,8352 0,6201 0,4664 0,2356 0,3920 0,1545 

Neðri 

eining 
32 5,9915 10,9531 4,5144 2,0363 0,8612 0,3381 0,6275 0,4510 0,2476 0,2268 

Neðri 

eining 
33 4,2774 8,4624 3,4354 1,8022 0,9048 0,4225 0,7505 0,5246 0,3288 0,2021 

Neðri 

eining 
34 4,7808 9,7452 3,7738 2,5898 0,8524 0,4069 0,6325 0,6862 0,2491 0,1495 

Neðri 

eining 
35 3,6462 7,3323 2,6904 2,0421 0,9341 0,4699 0,8522 0,7590 0,3554 0,2688 

Neðri 

eining 
36 6,882 11,8900 4,1549 2,7490 0,8220 0,2242 0,6122 0,6616 0,2600 0,0790 

Neðri 

eining 
37 5,9766 10,3679 3,9823 2,6893 0,8742 0,3362 0,6986 0,6753 0,2769 0,1426 

Neðri 

eining 

 

38 5,8956 11,6022 4,0948 2,4702 0,7968 0,2750 0,5503 0,6032 0,2292 0,1679 
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Sample Grain Area Perim. Long Interm. R1 R2 Circle Elong Facet Roundn. 

Neðri 

eining 
39 3,5167 8,7648 3,5933 1,2320 0,8373 0,4693 0,5752 0,3428 0,4529 0,2434 

Neðri 

eining 
40 3,3207 7,9132 3,0440 1,4475 0,8634 0,3510 0,6664 0,4755 0,3010 0,1793 

Neðri 

eining 
41 5,5279 10,0594 3,8763 2,2776 0,8610 0,2986 0,6864 0,5875 0,2601 0,1396 

Neðri 

eining 
42 5,7730 12,1054 5,3662 1,4263 0,8498 0,4944 0,4950 0,2657 0,3277 0,1986 

Neðri 

eining 
43 5,0170 11,0580 4,5894 1,8228 0,8102 0,2815 0,5155 0,3971 0,2091 0,1961 

Neðri 

eining 
44 8,3487 12,4036 4,8936 2,6679 0,8725 0,3602 0,6819 0,5451 0,2494 0,1781 

Neðri 

eining 
45 3,3245 8,3245 2,9350 2,2516 0,8068 0,3580 0,6028 0,7671 0,2664 0,2063 

Neðri 

eining 
46 5,9883 10,3932 3,8203 2,7174 0,8619 0,3227 0,6966 0,7113 0,2452 0,1645 

Neðri 

eining 
47 5,6637 10,3064 3,6702 2,7347 0,8512 0,3580 0,6700 0,7451 0,2628 0,1832 

Neðri 

eining 
48 2,8539 8,2400 3,0374 1,9364 0,7825 0,3225 0,5281 0,6375 0,3618 0,1440 

Neðri 

eining 
49 1,2295 4,6760 1,6433 1,1792 0,8513 0,2879 0,7066 0,7175 0,3318 0,1648 

Neðri 

eining 
50 4,2090 8,7343 3,1794 2,0993 0,8578 0,2514 0,6933 0,6602 0,2281 0,1599 

Neðri 

eining 
51 4,9420 8,7408 3,2834 2,4044 0,9174 0,3802 0,8128 0,7322 0,4016 0,1260 

Neðri 

eining 
52 1,9993 7,8516 3,6552 0,9397 0,8178 0,3166 0,4075 0,2571 0,2811 0,1277 

Neðri 

eining 
53 2,3008 6,3110 2,3773 1,3927 0,8966 0,3557 0,7259 0,5858 0,3051 0,1457 

Meðalt.  4,9206 9,8745 3,8659 2,0260 0,8510 0,33624 0,6252 0,5539 0,2911 0,1789 

St fráv.  1,9737 1,9496 0,8814 1,0151 0,0337 0,0874 0,0993 0,1618 0,0676 0,0450 
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Skuggamyndir korna mið einingar (blanda af 3 og 3,5 Φ kornastærðum). 
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Skuggamyndir korna neðri einingar (blanda af 3 og 3,5 Φ kornastærðum). 
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Viðauki IV 

Niðurstöður þáttagreiningar  
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Niðurstöður úr þáttagreiningu á sýni mið einingar, 3 Φ. 

Tegund Fjöldi Fjöldi (%) 

Súrt gler vikur  102 34,0 

Súrt gler gagnsætt 63 21,0 

Ílangur súr vikur 54 18,0 

Gul-brúnt gagnsætt  46 15,3 

Dökkbrúnt gagnsætt  34 11,3 

Gjall 1 0,3 

Samtals  300 100 

 

Niðurstöður úr þáttagreiningu á sýni mið einingar, 0 Φ. 

Tegund  Fjöldi  Fjöldi (%) 

Súrt gler vikur  113 37,3 

Súrt gler gagnsætt 27 8,9 

Ílangur súr vikur 45 14,9 

Gul-brúnt gagnsætt  37 12,2 

Dökkbrúnt gagnsætt  78 25,7 

Gjall 3 1,0 

Samtals  303 100 
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Niðurstöður úr þáttagreiningu á sýni neðri einingar, 3 Φ. 

Tegund Fjöldi Fjöldi (%) 

Súrt gler vikur  106 35,3 

Súrt gler gagnsætt 51 17,0 

Ílangur súr vikur 42 14,0 

Gul-brúnt gagnsætt  76 25,3 

Dökkbrúnt gagnsætt  24 8 

Gjall 1 0,3 

Samtals  300 100 

 

Niðurstöður úr þáttagreiningu á sýni neðri einingar, 0 Φ. 

Tegund  Fjöldi Fjöldi (%) 

Súrt gler vikur  134 45,3 

Súrt gler gagnsætt 16 5,4 

Ílangur súr vikur  36 12,2 

Gul-brúnt gagnsætt  54 18,2 

Dökkbrúnt gagnsætt  55 18,6 

Gjall 1 0,3 

Samtals  296 100 

 


