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Útdráttur 

 

Ísland er staðsett á mikilvægum stað í Norður Atlantshafi m.t.t. umhverfisbreytinga, á 

mörkum kaldra og hlýrra sjávar- og loftmassa. Jarðlög á Íslandi eru því mikilvæg uppspretta 

upplýsinga um breytingar á fornloftslagi og fornhafstraumum. Landgrunnið fyrir norðan 

Ísland lykilstaður til þess að rannsaka fornloftlag og fornhafstrauma, vegna þess að þar 

mætast Austur-Íslandslandsstraumurinn og Irmingerstraumurinn.  

Til þess að rannsaka loftslagsbreytingar var gerð götungarannsókn á sjávarsetkjarna B05-

2006-GC04 sem tekinn var í Eyjafjarðarál árið 2006. Valdar voru helstu sex tegundir af 

botngötungum og tvær tegundir af svifgötungum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

veðurfarið hefur breyst á því tímabili sem kjarninn spannar. Kaldur Pólsjór er ríkjandi allt 

tímabilið og áhrif hans aukast eftir því sem líður á. Hins vegar má líka sjá áhrif Atlantsjávar 

við botninn snemma á tímabilinu.  

Setmyndunarhraði á svæðinu gefur til kynna að rannsakað tímabil í kjarna B05-2006-GC04  

spanni u.þ.b. tímabilið 1900 – 1700 e.kr. Það má því leiða líkur að því að þær 

umhverfisaðstæður sem lesa má úr götungafánunni í setlögunum á norðanverðu landgrunni 

Íslands, tengist kulda- og hafís árum í lok Litlu Ísaldar. Það verður hins vegar ekki staðfest 

nema með aldursgreiningum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Abstract 

 

Iceland is located in climatological sensitive area in the North Atlantic where cold and warm 

water- and airmasses meet. Geological archives in Iceland are thus important to gather 

information on climate change. The North Icelandic shelf is a key location to investigate 

paleoclimatic and paleoceanographic changes. 

Foraminiferal study on marine sediment core B05-2006-GC04, collected in Eyjafjarðaráll in 

2006, was performed to obtain information on paleoclimate. Six key benthic foraminifera 

species were selected and two planktonic. The results show that the climate has changed 

through the investigated interval. Cold Polar water is prominent through out the period and 

becomes more evident with time. However, influence of Atlantic water at the bottom is seen 

early in the period.  

The sedimentation rate in the area suggest that the investigated interval spans the years 1900 -

1700 AD. Thus a correlation of the changes observed in the foraminifera assemblage in core 

B05-2006-GC04 could be made to the latter part of the Little Ice Age when the climate was 

cold and sea ice frequent.  
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1 Inngangur 

Loftslagsbreytingar hafa í þó nokkurn tíma verið viðkvæmt umræðuefni og á síðustu árum 

hefur áhugi á loftslagsbreytingum aukist í ljósi áhrifa mannsins á hlýnun jarðar. Seinni hluti 

Holocene tímans hefur einkennst af sveiflum á milli hlýrra og kaldra tímabila. Hitastig Íslands 

hefur verið að sveiflast frá landnámsöld, þegar fyrstu heimildir voru skráðar niður. Hitastig á 

Litlu Ísöld (e. Little Ice Age) var a.m.k. 1°C lægra en það er í dag, og hitastig á Hlýskeiði 

Miðalda (e. Medieval Warm Period) var um 1°C hlýrra en það er í dag (Helga Bára Bartels-

Jónsdóttir, 2008). Með rannsóknum á sjávarseti er hægt að komast að upplýsingum um 

veðurfar og sjávarhita á setmyndunartíma. Setmyndunarhraði er mismunandi á Íslandi, en það 

fer eftir því hve mikið set safnast fyrir á ákveðnum stað. Hröð setmyndun getur valdið því að 

setefnin ná ekki að hvarfast og leysast upp til að blandast efnum í sjónum og orsakar því að 

lífverur og fleiri einkenni varðveitast og veita upplýsingar um aðstæður fyrri tíma (Unnsteinn 

Stefánsson, 1999). 

Ýmsar aðferðir eru nytsamlegar til að fá upplýsingar um fornloftslag. Götungagreinig er sú 

aðferð sem er einna best til að átta sig á fornum aðstæðum í hafinu. Götungar eru 

einfrumungar og lifa þeir við mismunandi aðstæður. Þeim er hægt að skipta niður í 

botgötunga sem lifa í botnsetinu og svifgötunga sem geta flust búferlum og lifa í yfirborðssjó. 

Götungarnir mynda skel sína úr þeim efnum sem eru í boði á hverjum stað fyrir sig. Skeljar 

götunganna eru ýmist úr kalki þar sem skeljarnar eru úr kalsíti eða aragoníti, eða að skeljarnar 

séu samlímdar (e. agglutinate) úr setefnum (Lovísa Ásbjörnsdóttir, 1991).  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að greina götunga úr sjávarsetkjarna af norðanverðu 

landgrunni Íslands með það að markmiði að fá upplýsingar um breytingar í loftslagi og á 

hafstraumum á svæðinu. 

Þann 27. júní árið 2006 sótti rannsóknarskipið Bjarni Sæmundsson sjávarsetkjarna, B05-2006-

GC04, úr Eyjafjarðarál sem er framhald af Eyjafirði á norður Íslandi (sjá myndir 2-1 og 2-3) 

(Jón Eiríksson og Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2006). Svæðið þar sem kjarninn var tekinn er 

sérstætt að því leyti að þar mætast tveir sterkir hafstraumar. Annar þeirra kemur úr norðri og 

er afgangur af Pólsjó. Pólsjórinn fer norður fyrir Ísland og sendir kaldan og seltulágan Austur-

Íslandsstraum meðfram norðurströnd landsins. Hinn sjórinn kemur úr suðri og flæðir hlýr og 

seltuhár með Irmingerstraumnum réttsælis í kringum landið (Jón Eiríksson o.fl., 2004, 2006, 

2011; Jón Ólafsson, 1999; Knudsen K.L. o.fl., 2009, 2012).  
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2 Rannsóknarsvæðið 

2.1 Landgrunn Íslands 

Djúpsjávarbotninn er yfirleitt sléttur og gerður úr basalti. Hann er þynnstur alveg við 

úthafshryggina þar sem nýmyndun skorpunnar á sér stað og þykkastur þegar fjær dregur. 

Úthafshryggirnir eru mishæðóttir og ýmist með háa tinda eða djúpa dali. Mesti 

úthafshryggurinn sem finnst í hafinu er Atlantshafshryggurinn. Hafsvæðin skiptast í djúpsævi, 

sem þekur um 81% sjávarbotnsins, landgrunnshlíðar sem er  um 11% hafsbotnsins og 

grunnsævi eða landgrunn sem þekja um 8% hafsbotnsins. Landgrunnsvæðin skiptast í hæðir 

og dali, líkt og á landi og eru því misdjúp (Þorleifur Einarsson, 1991). 

Þó nokkur stærðarmunur er á landgrunninu í kringum Ísland, en mest og breiðast er það 

norðan megin á landinu (Þorleifur Einarsson, 1991). Landgrunnið fyrir norðan Ísland er 

viðkvæmt fyrir breytingum, þá sérstaklega breytingum á loftslagi og hafstraumum, eins og 

áður hefur verið minnst á. Það er einkum vegna þess að norðursvæði Íslands markar skil á 

milli heimskautasvæðis og tempraðs svæðis og þar mætast hlýir og kaldir loft- og 

sjávarmassar (Unnsteinn Stefánsson, 1999). Landgrunnið þar einkennist af dældum (e.basin)  

sem safnað hafa seti. Eins og áður sagði er setmyndunarhraðinn mikill á rannsóknarsvæðinu 

og er hann talinn vera um 600cm/1000ár þar sem kjarni B05-2006-GC04 er staðsettur (Jón 

Eiríksson o.fl., 2012; Ran, L. o.fl., 2011).  

 

Mynd 2-1 Rannsóknarskipið Árni Friðriksson framkvæmdi fjölgeisladýptarmælingar af 

landgrunninu fyrir norðan Ísland árið 2002.  Hér má sjá má þá staðsetningu sem kjarni B05-

2006-GC04 var tekinn í Eyjafjarðarál árið 2006 (Ísor, 2004). 

B05-2006-GC04 
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2.1.1 Jarðfræði Eyjafjarðaráls 

Í framhaldi af Kolbeinseyjarhrygg til suðurs liggur vel þróað rekbelti sem nefnist 

Eyjafjarðaráll. Svæðið einkennist af sprungum sem liggja þvert á rekbeltið sem gefur til 

kynna að það er að teygjast. Ummerki um eldvirkni á nútíma eru lítil (Páll Einarsson, 2008). 

Myndun álsins má rekja til þess þegar Ísland var þakið meginlandsjökli á síðasta jökulskeiði, 

fyrir um 20.000 geislakolsárum. Þá náði jökulskjöldurinn að teygja sig út á landgrunnið með 

þeim afleiðingum að mynda dali og firði. Jökulhörfun hófst fyrir um 15.000 árum á 

norðurslóðum og má finna ummerki eftir jökul, þ.e. jökulrákir, í eyjunni Grímsey sem er 

staðsett um 40 km norður fyrir Ísland. Á Yngra Drías tímanum, fyrir um 11.000 árum, fóru 

skriðjöklar að skríða fram aftur en ekki jafn langt og á hámarki síðasta jökulskeiðs 

(Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008). Því má áætla að myndun álsins tengist myndun fjarðarins 

og sé framhald af honum fyrir neðan sjávarmál (Þorleifur Einarsson, 1991) og að 

Eyjafjarðaráll hafi myndast við jökulsvörfun við síðasta jökulskeið fyrir um 20.000 árum 

(Hreggviður Norðdahl o.fl., 2008) 

2.2 Hafstraumar og sjógerðir við Ísland 

Uppruna hafstrauma er að finna í staðvindabeltinu, þar sem vindur er sífellt úr sömu átt og 

veldur því að yfirborðssjór fer á hreyfingu og byrjar að streyma undan vindi. Djúpstraumar og 

hafstraumar myndast einnig vegna seltu- og hitabreytinga í hafinu. Hafstraumar geta flutt með 

sér mikið magn gruggs og dýra- eða jurtasvif og dreift því um hafsvæðin þar til það fellur út 

og myndar setlög þar sem lífverurnar blandast í sjávarsetið í mismiklu magni (Þorleifur 

Einarsson, 1991). 

Mikið magn af djúpsjó Norður-Atlantshafsins berst yfir neðansjávarhryggi á milli Íslands og 

Grænlands og Íslands og Færeyja á hverju ári. Þannig endurnýjast botnsjórinn í norðanverðu 

Norður-Atlantshafi. Pólarskilin (e. Polar Front) eru staðsett á hafsvæðinu fyrir norðan Ísland 

og þau einkennast af miklum hitastigs- og seltumun (Jón Eiríksson o.fl., 2004, 2011). 

Pólarskilin skilja að tiltölulega hlýjan (3 – 8°C) og seltuháan (um 35‰) Atlantssjó sem er 

fluttur með Irmingerstraumnum á norðursvæðið (Jón Eiríksson o.fl., 2011), og kaldan (≤0°C) 

og seltulágan (< 34,4‰) Pólsjó sem berst með Austur-Grænlandsstraumnum suðureftir, þar 

sem hann kvíslast norðvestur af Íslandi til að mynda Austur-Íslandsstrauminn sem berst þaðan 

með norðurströnd Íslands eins og sjá má á mynd  (2-2) (Unnsteinn Stefánsson, 1991). 

Rannsóknir á setinu út frá steingervingum sýna að staða pólarskilanna hafa verið mjög 

breytilegar síðustu 1000 árin (Knudsen. K.L. o.fl., 2004, 2012; Jón Eiríksson, 2009,). Á 

jökultímum getur djúpsjór myndast undir ís, en hafísmyndun dregur úr að selturíkur sjór geti 

borist til hinna köldu svæða (Unnsteinn Stefánsson, 1991). 
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Mynd 2-2 Myndin sýnir hafstrauma í kringum Ísland. Bláar örvar sýna kalda og seltulága 

strauma úr norðri og rauðar örvar sýna hlýja og seltuháa strauma úr suðri. Hæðarlínur sýna 

útlínur Grænlands-Íslands hryggsins og Færeyja-Íslands hryggsins sem liggja sitthvoru 

megin við landið. Svarti kassinn afmarkar rannsóknarsvæðið (Jón Eiríksson o.fl., 2009, 

myndinni hefur verið lítillega breytt) 

2.3 Gagnaöflun 

Árið 2006 veitti Evrópusabandið styrk af 6. Rammaáætlun í Millennium verkefnið (e. The 

Millenium Project). Verkefnið miðar að því að safna saman upplýsingum um hraða breytinga 

á loftslagi síðustu þúsund árin, og að segja til um hvort að loftslagsbreytingar á 20. öldinni í 

Evrópu séu hraðari og meiri en á síðustu þúsund árum. Fjölbreytt teymi hefur unnið að þessu 

verkefni og notaði það bæði nýja og eldri tækni til að ná í upplýsingar um fornloftslag, þar á 

meðal úr náttúrulegum heimildum eins og trjám, vötnum, sjávarsetkjörnum og ískjörnum. 

Tilgangur rannsókna á sjávarsetkjörnum í Millenium verkefninu er að skilja samband á milli 

andrúmslofts og sjávarferla.  

Kjarni B05-2006-GC04 var tekinn í tengslum við Millenium verkefnið og var sóttur 

27.06.2006  í Eyjafjarðarál sem liggur úti fyrir Eyjafjörð eins og sést á mynd (2-3)  (Jón 

Eiríksson og Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2006). Landgrunnið fyrir norðan Ísland er mjög 

næmt fyrir veðurfarslegum breytingum vegna þess að þar liggja mörk kaldra og hlýrra 

sjávarmassa eins og áður hefur verð nefnt. Landgrunnið einkennist af lægðum sem eru fullar 

af seti og eru þessar setlægðir mjög góð gagnageymsla, því þær geyma upplýsingar sem 

annars er erfitt að ná í (Jón Eiríksson o.fl., 2011; Sædís Ólafsdóttir o.fl., 2010). Einnig er 

landgrunnið fyrir norðan Ísland nálægt eldvirkum svæðum þar sem aska nær að dreifast vel 

yfir. Mikið af þessum öskulögum er hægt að aldursgreina og gefa góðar upplýsingar um aldur 

kjarna sem eru sóttir á þessu svæði (Jón Eiríksson og Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2006). 
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 Mynd 2-3 Kortið sýnir staðsetningu sem fallkjarnar MD99-2273 og B05-2006-GC04 voru 

sóttir árin 1999 og 2006.(Jón Eiríksson o.fl. 2011, lítillega breytt). 
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3 Fyrri rannsóknir 

Til eru ýmsar aðferðir til að nálgast upplýsingar um fornloftslag og er ein skilvirkasta aðferðin 

að greina götunga úr sjávarsetkjarna. Á norðanverðu landgrunni Íslands eru margar lægðir (e. 

basin) þar sem set safnast hratt fyrir. Þessar setlægðir geyma mikla sögu um breytingar á 

loftslagi og hafstraumum (Knudsen og Jón Eiríksson, 2002).  

Götungar eru góðir vísar að því umhverfi sem þeir kjósa að lifa í. Samsetningu skeljanna er 

hægt að skoða nánar vegna þess að þær endurspegla þau efni sem eru til staðar í hafinu þegar 

skelin er að byggjast. Hlutfall stöðugra súrefnissamsæta veltur á hitastigi sjávar, vegna þess að 

heitari sjór veldur því að léttari súrefnissamsæturnar gufa meira upp. Mælingar á stöðugum 

súrefnissamsætum í svif- og botngötungum frá hundruðum kjarna allstaðar að úr heiminum 

hafa verið notaðar í kortlagningu á fornum yfirborðssjó og botnssjó. Þessar upplýsingar hjálpa 

okkur að skilja hvernig veðurfar og hafstraumar hafa breyst í gegnum tíðina og getur hjálpað 

okkur að skilja breytingar í framtíðinni (Wetmore, 1995). 

Rannsóknir á sjávarseti á landgrunninu fyrir norðan Ísland hafa sýnt að úr setlögunum má lesa 

breytingar í loftslagi og á hafstraumum mörg þúsund ár aftur í tímann (Eiríksson o.fl., 2000, 

2006, 2012; Knudsen o.fl., 2004, 2009, 2012). Rannsóknir Knudsen o.fl., (2004, 2009, 2012) 

og Eiríksson ofl. (2000, 2006, 2012) á götungasamsetningu í Eyjafjarðarál (kjarni MD99-

2273) og Skjálfanda (kjarni MD99-2275)(mynd 2-3) hafa leitt í ljós að miklar breytingar hafa 

orðið á hitastigi og seltu sjávar. Þessar breytingar eru annars vegar tengdar styrk hins 

tiltölulega hlýja Irmingarstraums og hins vegar Austur-Íslandsstraumsins sem kemur með 

kaldan pólsjó inn á landgrunnið (mynd 2-2). Á kulda tímabilum verða áhrif Austur-

Íslandsstraumsins meiri á svæðinu, þ.e. Pólarskilin færast suður, en á hlýindatímabilum er 

styrkur Irmingerstraumsins meiri og Pólarskilin færast norður.  

Á Miðaldar Hlýskeiðinu, 950-1250 e.kr. (e. Medieval Warm Period) einkenndust aðstæður á 

landgrunninu fyrir norðan Ísland af hlutfallslega miklum botnstraum og hlýjum yfirborðssjó 

vegna hlutfallslega mikilla áhrifa frá Irmingerstraumnum. Á Litlu Ísöldinni, 1350-1850 e.kr. 

(e. Little Ice Age) einkenndust aðstæður af auknum áhrifum hins kalda, seltulága Austur-

Íslandsstraums (Knudsen o.fl., 2004). Í lok Litlu Ísaldar og fram á 20. öld jókst innflæði af 

Atlantsjó, þ.e. áhrif Irmingerstraumsins jókst (Knudsen o.fl., 2009, 2012). 

Samanburður á götungagreiningum á Miðaldar Hlýskeiði og Litlu Ísöld, í Eyjafjarðarál og 

Skjálfanda sýnir almenna fylgni á milli staðanna, þó er eylítill munur á sambandi hitastigs og 

seltu. Í Eyjafjarðarál, þar sem sjávardýpi er meira, eru áhrif Pólsjávar á Miðaldar Hlýskeiði og 

Litlu Ísöld meiri, en minnka svo þegar líða tekur á 20. öld. Í Skjálfanda, þar sem sjávardýpi er 

minna, bendir samband hitastigs og seltu til áhrifa Atlantsjávar (Knudsen o.fl., 2012).  

 

 

 

 

 



7 

 

4 Götungar 

Götungar eru einfrumungar og tilheyra þeir fylkingu frumdýra.  Þeir eru mjög smáir en sjást 

þó með berum augum. Stærð þeirra er á milli 0,1 -1,0 mm. Þeim má skipta í tvo hópa, annars 

vegar í botngötunga sem lifa á sjávarbotni og hins vegar í svifgötunga sem lifa í yfirborðssjó. 

Einfaldasta og elsta tegund götunga er kúla sem er einn klefi. Út frá þeirri lögun hefur svo 

þróast mikill fjölbreytileiki í tegundum götunga eftir því hverskonar umhverfi þeir kjósa að 

lifa í. Götungar lifa nær eingöngu í sjó, en til eru nokkrar tegundir sem lifa í ferskvatni. 

Samsetning skeljaveggja er einn af mikilvægum þáttum í gerð götunga. Elstu lífrænu efnin 

sem myndaði götunga eru kítin og tektín veggir og hafa þeir oft setkorn lauslega föst á. 

Algengustu veggirnir hjá götungum eru harðir og er um tvær gerðir að ræða, annars vegar 

samlímdar skeljar og hinsvegar kalkskeljar. Kalkskeljar eru algengasta tegund götunga því að 

dýrið fellur út kalkið (CaCO3) sjálft sem það notar við myndun skeljanna. Kalkið í skeljunum 

er annað hvort úr kalsíti, sem er mun algengara, eða úr aragoníti (Lovísa Ásbjörnsdóttir, 

1991). Skeljar götunganna eru byggðir úr samsettum holum klefum sem eru aðskildir með 

einskonar skiljum, en þessar skiljur hafa lítil göt til að tengja saman klefana. Þess vegna fær 

lífveran nafnið götungar. Klefinn sem vex síðast á götunginn hefur gat eða göt sem opnast út 

og er það kallað munni (e. aperture). Lífveran fyllir alla klefana í skelinni sinni nema þann 

síðasta eða síðustu tvo sem eru nýlega myndaðir (Wetmore, 1995). 

4.1 Botngötungar og svifgötungar 

Svifgötungarnir eru með þynnri skel, oftar minni í vexti, með stærri munna og meira kúlulaga 

(Lovísa Ásbjörnsdóttir, 1991) sem gerir það að verkum að þeir geta flust búferlum upp í efri 

sjó (25 – 200m) þar sem aðstæður eru betri (Sædís Ólafsdóttir o.fl., 2010). Stærð innan 

tegunda getur verið breytileg, eftir því á hvaða þroskaferli þeir eru.  

Botngötungar lifa á hafsbotni, allt frá grunnsævi niður á djúpsævi (0 – 6000m).  Þeir hafa 

takmarkaða landfræðilega útbreiðslu og lifa annað hvort sem áfána (e. epifaunal) eða ífána (e. 

infaunal). Sem áfána festir dýrið sig við undirlag, steina eða sjávargróður og sem ífána grefur 

dýrið sig í setbotninn. Botngötungar geta einungis sem ungviði synt á milli að einhverju leyti 

en ýmsir vistfræðilegir þættir takmarka útbreiðslu þeirra. Ganglegt er því að rannsaka 

botngötunga út frá svæðisbundnum rannsóknum og til að meta umhverfi þeirra í sjó (Lovísa 

Ásbjörnsdóttir, 1991). Botngötungar eru nytsamlegir til að segja til um hitastig og seltu á 

hverjum stað fyrir sig, því þeir eru hreyfingalausir á botninum (Sædís Ólafsdóttir o.fl., 2010). 

4.1.1 Umhverfi götunga 

Það að mismunandi tegundir finnast í mismunandi umhverfum, geta steingervingafræðingar 

notað steingervinga til að ákvarða fornumhverfi. Götungar hafa verið notaðir til að kortleggja 

forna dreifingu hitabeltissvæða, staðsetja fornar strandlínur og að rekja breytingar í sjávarhita 

á meðan á Ísöld stendur. Ef jarðlög varðveita götungategundir, er hægt að nota sömu núlifandi 

tegundir til að segja til um þær umhverfisaðstæður sem hinar fornu tegundir lifðu við. En ef 

tegundir í jarðlögum eru útdauðar, eru samt nægilega margar vísbendingar sem hægt er að 

nota til að segja til um þær umhverfisaðstæður sem tegundirnar lifðu við. Það er gert m.a. með 

því að skoða fjölda svifgötunga á móti botngötungum, hlutfall mismunandi skeljategunda og 

skeljagerð (Wetmore, 1995). 
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4.2 Götungategundir í kjarna B05-2006-GC04 

Í þessari rannsókn voru valdir botngötungar sem gefa góðar upplýsingar um 

umhverfisbreytingar á norðanverðu landgrunni Íslands. Þær 7 tegundir sem um ræðir má sjá á 

mynd (6-1). Í kjarna B05-2006-GC04 eru helstu botngötungarnir Nonion labradoricum, 

Melonis Barleeanus og Islandiella norcrossi og helstu svifgötungarnir eru Globigerina 

bulloides og Neogloboquadrina pachyderma. Hér á eftir verður gert grein fyrir vistfræði 

þessara útvöldu götunga. 

4.2.1 Botngötungar 

C. lobatulus (Walker and Jakob, 1798) 

Tegundin Cibicides lobatulus er áfána (e.epifaunal), lifir í grófu botnumhverfi sem er 

orkumikið og miklir straumar ríkjandi. Tegundin getur lifað í hverskonar hitastigi og seltu, þó 

að hún kjósi frekar að vera í umhverfi þar sem seltan er yfir 32‰. Tegundin lifir á breiðu 

dýpi, allt frá 0 m niður meira í 2000 m. Mikið magn af C. lobatulus finnst við bakka og 

meðfram ströndum í Barentshafi og í Karahafi. Í Noregshafi sýnir tegundin mikla fylgni við 

umhverfi þar sem setið er gróft (Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2001). Á norðanverðu 

landgrunni Íslands hefur C. lobatulus verið túlkuð sem vísir um sterka botnstrauma og þar 

með aukin áhrif Irmingerstraumsins á kjarnastað (Sædís Ólafsdóttir o.fl., 2010; Knudsen o.fl., 

2012) 

I. norcrossi (Cushman, 1933) 

Arktíska tegundin Islandiella norcrossi (Jón Eiríksson o.fl., 2000,2011; Knudsen ofl., 

2004,2012; K.L. Knudsen og Jón Eiríksson, 2002) er áfána í dýpri svæðum en ífána (e. 

infaunal) á grynnri svæðum og kýs leir eða silt undirlag. Dreifing tegundarinnar er svipuð og 

dreifing tegundarinnar B. hannai arctica, en I. norcrossi kýs fínna set og meiri dýpt. Tegundin 

finnst oft á meira en 20 m sjávardýpt. Nørvang (1945) fann tegundina (þá sem Cassidulina 

norcrossi) í um 365 m dýpt norður af Íslandi. Tegundin I. norcrossi lifir helst í umhverfi þar 

sem setmyndunarhraðinn er lítill og sjórinn er kaldur (Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2001). 

Tegundin er ein af nokkrum sem einkennir kaldan, seltustöðugan og ferskan sjó þar sem 

frumframleiðni er mikil (Knudsen o.fl., 2012).  

M. barleeanus (Williamson, 1858) 

Arktíska og norðlæga tegundin Melonis barleeanus, einnig þekkt undir nafninu Nonion 

barleeanum, (Knudsen o.fl., 2012) er oftast ífána en þekkist bæði sem áfána og ífána eftir 

fæðuframboði. Tegundin finnst í umhverfi þar sem setið er leirkennt og þar sem sjávarhiti er 

breytilegur. Helsti myndunarstaður tegundarinnar er suðvestur af Noregi þar sem Norður 

Atlantshafsstraumurinn er ríkjandi. Þar finnst tegundin á milli 600-700 m og 1200 m dýpi. 

Østby og Nagy, 1982, (Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2001) uppgötvuðu að tíðni 

tegundarinnar eykst með dýpi. Í suðvestur Barentshafi kýs tegundin að lifa í 3 – 4,5°C og 

takmarkast hún við Atlantssjó. Sejrup ofl., (1981) uppgötvuðu það að tegundin er 

langalgengust á svæðum þar sem hitastig er fyrir neðan 0°C og seltan í kringum 34,92‰, 

mjög sjaldgæft er að finna hana á svæðum þar sem seltan er minni. Lukhasina  (1987)  komst 

að því að tegundin er algeng á landgrunninu norður af Íslandi. Götungurinn kýs að lifa þar 

sem framboð er mikið af niðurbrotnu lífrænu efni. Fyrir norðan Ísland hefur hann einnig verið 

tengdur Atlantsjó eða Irmingerstraumsins (Jón Eiríksson o.fl., 2000; Knudsen o.fl., 2012).  
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N. labradoricum (Dawson, 1860) 

Arktíska tegundin Nonion labradoricum, einnig þekkt sem Nonionellina labradoricum, er 

djúpsjávar ífána og byggist fæða hennar á gröfnu lífrænu efni. Tegundin kemur fram þegar 

mikið lífrænt kolefni birtist og segir það til um aukna frumframleiðni vegna nálægðar við 

Pólarskilin. N. labradoricum er þess vegna góður vísir að Pólarskilunum (Sædís Ólafsdóttir 

o.fl., 2010). Hitastigs- og seltuþol tegundarinnar er mikið, en hún kýs samt að vera í 

tiltölulega lágu hitastigi og örlítið minni seltu (Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2001). 

Pólarskilin staðsett yfir kjarnatökustað B05-2006-GC04 í dag, og því hefur verið mikið 

framboð af tegundinni N. labradoricum á norður landgrunni Íslands. Þar nærist hún á ferskri 

lífrænni eðju sem berst með Pólarskilunum (Knudsen o.fl., 2012; K.L. Knudsen og Jón 

Eiríksson, 2002). 

P. bulloides (d´Orbigny, 1846) 

Tegundin Pullenia bulloides er ífána og grunnsjávar ífána sem lifir í um 0 – 2 cm dýpi í 

setlögum. Tegundin finnst í suðvestur Noregi á svæðum þar sem framburður frá landi hylur 

sjávarbotninn. P. bulloides er oft í samfloti með tegundinni M. barleeanus í Barentshafi, en 

þar takmarkast tegundin við 35‰ seltu og 2-4°C (Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2001). Á 

norðanverðu landgrunni Íslands lifir tegundin við samskonar aðstæður og M. barleeanus og T. 

fluens þar sem næg fæða af niðurbrotnu lífrænu efni er til staðar (K.L. Knudsen o.fl., 2012). 

Pullenia bulloides er mjög algeng tegund í kringum Ísland (Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 

2001) 

T. fluens (Todd, 1948) 

Tegundin Trifarina fluens er ífána og kýs að lifa í leir eða sandi. Hún finnst á 0 – 400 m dýpi. 

Steinsund et al. (1994) fundu tegundina á svæðum þar sem blöndun sjávar er til staðar og 

hitastig í kringum 1-3°C og seltan frá 34 til 35‰. Tegundin finnst við austur Grænland þar 

sem botnstraumar myndast við blöndun Austur-Grænlandsstraumsins og Irmingerstraumsins. 

Lukshina (1987) fann tegundina í miklu magni á landgrunni Íslands og efri part 

landgunnshlíðarinnar á norðanverðu Íslandi. Einnig telur Lukushina (1987; 1988) að 

tegundin, með I. norcrossi og N. barleeanum, tengist blönduðum pólsjó (Helga Bára Bartels-

Jónsdóttir, 2001). 
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4.2.2 Svifgötungar 

G. bulloides (d´Orbigny, 1826) 

Tegundin Globigerina bulloides lifir í dag á um 50 – 100 m dýpi. Tegundin hefur þó fundist í 

hitastigi sem spannar 5 – 10°C, en einnig finnst nóg magn í 0 – 24°C. Mikið magn af 

tegundinni finnst á uppstreymissvæðum (Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2001).  

N. pachyderma (Ehrenberg, 1861) 

Arktíska tegundin Neogloboquadrina pachyderma skiptist í hægri snúna og vinstri snúna skel. 

Vinstri snúna skelin kýs að lifa í allt að 200 m dýpi og nærist nánast einungis á plöntusvifi. Á 

norðurslóðum er tegundin algengust á pólarsvæðunum við hitastig sem spannar 0 – 5°C. 

Hemleben ofl. (1989) uppgötvuðu að mesta magn tegundarinnar finnst á kuldasvæðum, allt 

niður í -1,4°C. Hvað varðar seltu, getur tegundin þolað að lifa í hafís sem og að þola seltu sem 

nær 82‰. Hægri snúna skelin kýs að lifa í sömu dýpt og N. pachyderma (vinstri snúin). 

Kjörhitastig getur spannað 0 – 21°C en mest dreifng tegundarinnar er í 

heimsskautasvæðunum, við 5 – 10°C (Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2001). Á landgrunni 

norður Íslands fylgir N. pachyderma köldum seltu litlum sjó og hafís (Jón Eiríksson o.fl., 

2000, 2012; Knudsen o.fl., 2009). 
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5 Aðferðir 

 

5.1 Kjarnaskoðun og ásýndalýsing 

Kjarnaskoðun og ásýndalýsing fór fram á kjarna B05-2006-GC04 þann 13. september 2012. 

Búið var að taka sýni úr efstu 60 cm af  kjarnanum. Ásýndalýsing var framkvæmd af næstu 

100 cm sem kjarninn spannar. Í heildina er kjarninn frekar einsleitur að lit, fölgrænn 5y 4/2 (e. 

olive green) samkvæmt Munsell litaskalanum, með dökkum lífrænum rákum hér og þar. Við 

borkjarnatöku var kjarnanum lýst stuttlega og hann sagður með mjög mjúkt set og að lífrænn 

leir hafi verið til staðar (Jón Eiríksson og Helga Bára Bartels-Jónsdóttir, 2006). Hægt er að 

skoða Töflu 1 í Viðauka um nánari kjarnalýsingu. 

5.2 Sýnataka og sigtun 

5.2.1 Sýnataka úr kjarna B05-2006-GC04 

Kjarna B05-2006-GC04 var lýst frá 64 cm til 164 cm og tekin voru sýni úr kjarnanum sem 

mældist 1,68 m. Sýnataka byrjaði við 64 cm dýpi frá yfirborði og voru tekin 1 cm þykk sýni á 

5 cm fresti niður eftir kjarnanum (sjá mynd 5-1). Næst voru sýnapokar merktir með 

kjarnaheiti og dýpi, pokarnir vigtaðir án sýnis og sýni því næst sett í. Síðasta sýnið var tekið á 

dýpi 165 cm frá toppi kjarnans. Hægt er að sjá þyngd hvers sýnis í Töflu 1 í viðauka. Strax 

eftir vigtun voru öll sýnin, 21 talsins, sett í ofn og þurrkuð við 60°C í sirka 2 daga. Eftir 

þurrkun voru sýnin vigtuð og mælingar skráðar niður.  

 

Mynd 5-1 Á myndinni má sjá kjarna B05-2006-GC04. Það er búið að taka 1 cm þykk sýni úr 

kjarnanum á 5 cm fresti. Fyrir ofan má sjá bók með Munsell litaskalanum. 
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5.2.2 Sigtun 

Fyrir sigtunina var sýni hrist í hristara með sápu til þess að ná leirkögglum í sundur. Sýni var 

sett í tilraunaglas og merkt með viðeigandi merkingum, kjarnaheiti og dýpi. Þá var sett 20 ml 

af sápu (Peptizer: Na2CO3 =10g, C2Na2O4 = 13,4g, H2O = 1L) og 200 ml af vatni í glasið og 

sýnið sett í hristara. Eftir um 6 klst í hristara var sýnið sigtað í tveimur sigtum með 

möskvastærðir 125μm og 90μm. Varlega þurfti að hreinsa leirköggla í sigtinu og gæta þess að 

hreinsa sigtin vel á milli sýna til að hindra smit. Sýni var því næst sett í bikarglas, sem var 

merkt með kjarnaheiti og dýpi en einnig með möskvastærð. Notast var við vatn í sprautbrúsa 

til að ná götungum úr sigti og í bikarglas. Þá var sýni þurrkað í ofni við um 40 – 50°C í um 1 

til 2 sólahringa. Götungum var svo safnað saman í sýnaglös sem eru merkt með kjarnaheiti, 

dýpt og möskvastærð og þau næst greind í smásjá. Annaðhvert sýni var skoðað, í heildina 8 

sýni frá dýptarbilinu 64 cm til 134 cm (Tafla 5-1). Greindir voru frá 200 til 300 götungar af 

handahófi úr hverju sýni eins og gafst. Í einstaka tilfelli náðist ekki að greina 200 götunga í 

sýni, og voru því götungar úr báðum stærðarflokkum sameinaðir. 

Tafla 5-1 Samanlagður fjöldi götunga úr báðum stærðarflokkum í öðruhvoru dýptarbili fyrir 

sig 

Dýptarbil Götungafjöldi 

64 - 65 cm 519 

74 - 47 cm 510 

84 - 85 cm 652 

94 - 95 cm 227 

104 - 105 cm 249 

114 - 115 cm 206 

124 -125 cm 135 

134 - 135 cm 372 

 

5.2.3 Talning götunga 

Sýni var hellt á talningarbakka sem inniheldur 45 reiti, og allir götungar taldir í þeim reitum 

sem sýnið þakti. Reitafjöldi var frá 15 til 20 í hvert skipti sem talið var. Einn reitur var 

skoðaður í einu og allir götungar taldir í möskvastærð 125 µm vegna þess að takmarkaður 

fjöldi götunga voru á þessu stærðarbili. Götungar í möskvastærð 90 µm taldir þar til fjöldinn 

var nægilega mikill fyrir sýnið. Við greiningu eru nöfn götunga merktir inn á talningablað 

jafnóðum sem merkt var kjarnaheiti, dýptarbili, möskvastærð, dagsetningu, heildar reitum og 

töldum reitum. Götungum var safnað saman með pensli á sýnarennu (e. slide) sem var merkt 

kjarnaheiti, dýptarbili, möskvastærð og dagsetningu.  

 

 

 

 



13 

 

D
ýp

i (
cm

) 

C. Lobatulus 

D
ýp

i (
cm

) 

I. norcrossi 

D
ýp

i (
cm

) 

N. Labradoricum 

D
ýp

i (
cm

) 

P. Bulloides 

D
ýp

i (
cm

) 

M. Barleeanus 

D
ýp

i (
cm

) 

T. Fluens 

6 Niðurstöður 

6.1 Götungagreining 

Í heild var 21 sýni sigtað úr kjarna B05-2006-GC04. Átta sýni voru skoðuð og greind í smásjá 

og götungar taldir og skráðir niður á talningablað eins og áður sagði. Niðurstöður 

götungagreininga úr völdum götungum má sjá á mynd (6-1). Helstu svifgötungar sem 

greindust eru Globigerina bulloides og Neogloboquadrina pachyderma og helstu 

botngötungarnir sem greindust eru Islandiella norcrossi, Melonis Barleeanus og Nonion 

labradoricum. Taldir voru frá 200 – 300 götungar úr hverju sýni eins og gafst og valdar hafa 

verið 6 helstu tegundir botngötunga og 2 tegundir svifgötunga sem fundust í kjarna B05-2006-

GC04 bornar saman til að skoða breytingu á hafstraumum og veðurfari á kjarnatökustað.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6-1 Botgötungar teiknaðir á móti dýpi í kjarna B05-2006-GC04 
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Dýpi 134 cm: Algengustu tegundir botngötunga eru M. barleeanus og N. labradoricum. M. 

barleeanus spannar um 15% af heildarfjölda, á meðan N. labradoricum spannar um 13% af 

heildarfjölda. Svifgötungar voru algengir á þessu dýpi og spannaði G. bulloides um 30% af 

heildarfjölda og N. pachyderma um 25%.  C. lobatulus spannar miðlungsfjölda af heildinni og 

er sú tegund um 7,8% af heildarfjölda. 

Dýpi 124 cm: Algengasta tegund þessa dýpis er botngötungurinn I. norcrossi og er hann um 

33% af heildarfjöldanum. Næstalgengasta tegundin er N. labradoricum sem spannar um 

21,5% af heildinni. C. lobatulus tekur yfir 12,5% sem er þó minna en svifgötungurinn N. 

pacyderma sem nær yfir um 16% af heildarfjölda. 

Dýpi 114 cm: Jafn fjöldi mælist á tegundunum M. barleeanus og I. norcrossi, en þessir 

götungar eru tæp 13,5% hvor af heildarfjöldanum. Mest var af svifgötungnum N. pachyderma 

en hann nær rúmum 38,5% og þó nokkuð var af G. bulloides en af heildarfjölda mælast þeir 

rúm 14%. 

Dýpi 104 cm: Algengasta tegund botngötunga á þessu dýpi er án efa M. barleeanus sem 

mælist tæp 29% af heildarfjölda. I. norcrossi er næst með um 16% af heild og C. lobatulus og 

N. labradoricum fylgja í humátt á eftir með 6,7% og 7,3% af heildinni. Svifgötungurinn N. 

pachyderma nær yfir um 19% af heildarfjölda götunga 

Dýpi 94 cm: Algengasta tegundin er M. barleeanus, sem mælist rúm 30% af heildarfjölda 

götunga. I. norcrossi fylgir fast á eftir og spannar 28% af heildinni. C. lobatulus mælist næst 

sem 10,7% af heildarfjölda götunga. Svifgötungurinn G. bulloides  spannar 6,9% 

heildarfjöldans. 

Dýpi 84 cm: Algengasta tegundin botngötunga á þessu dýpi er M. barleeanus sem mælist 

14,7% af heildinni og toppar tegundin á þessu dýpi. Einnig toppar C. lobatulus á þessu dýpi 

með sín 7,1% af heildinni. Allar tegundir eru frekar jafnar á þessu dýpi, en þar má skilja að T. 

fluens sem mælist einungis með 1,1% af heildarfjölda götunga. 

Mynd 6-2 Svifgötungar teiknaðir á móti dýpi í kjarna B05-2006-GC04 
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Dýpi 74 cm: Á þessu dýpi er toppur í botngötunginum I. norcrossi sem mælist með 23,8% af 

heildinni. Einnig eru toppar í báðum svifgötungunum sem mælast næst flestir á þessu dýpi, en 

G. bulloides mælist 20% af heild og N. pachyderma mælist 18,9% af heildinni. 

Dýpi 64 cm: Algengasti botgötungurinn á þessu dýpi er I. norcrossi, sem mælist 20 % af 

heildinni. Toppur í N. labradoricum er einnig á þessu dýpi og mælist um 19,3% af heild. M. 

barleeanus mælist næst með 17% af heildinni og nær að toppa hér einnig, á þessu dýpi. 

Svifgötungum hefur fækkað hratt á þessu dýpi. 

 

Tafla 6-1 Taflan sýnir fjölda tegunda á hverju dýpi fyrir sig heildarfjölda götunga á hverju 

dýpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dýpi 64 74 84 94 104 114 124 134 

Cibicides lobatulus 22 12 32 20 12 9 11 19 

Islandiella norcrossi 78 101 72 53 29 17 29 0 

Melonis barleeanus 65 43 66 57 51 17 3 38 

Nonion labradoricum 74 50 48 9 13 0 19 32 

Pullenia bulloides 3 8 43 11 3 8 3 5 

Trifarina fluens 4 5 5 7 3 2 0 1 

Globigerina bulloides 44 85 67 13 9 18 7 74 

Neogloboquadrina 

pachyderma 52 80 78 5 34 49 14 60 

Heildarfjöldi götunga 382 423 449 186 178 127 88 241 
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7 Umræður og ályktanir 

Niðurstöður götungagreininga í kjarna B05-2006-GC04 sýna að umhverfisaðstæður hafa 

breyst á tímabilinu sem rannsakað var (sjá Mynd 6-2). Algengasta tegundin í dýpsta hluta 

kjarnans er M. barleeanus. Tegundin finnst þar sem nóg er af niðurbrotnu lífrænu efni og er 

vísitegund fyrir Atlantssjó á norðanverðu landgrunni Íslands.  N. labradoricum er einnig 

algeng á þessu dýpi en hún er vísitegund fyrir Pólarskilin (e. Polar Front). Nokkuð er um C. 

lobatulus sem kýs að lifa í grófu setumhverfi og við sterka botnstrauma. Samkvæmt 

upplýsingum úr kjarnalýsingu (Tafla 1 í Viðauka) er setið siltkennt á þessu dýpi, sem gefur til 

kynna sterkari botnstrauma. C. lobatulus hefur einnig verið túlkuð sem vísitegund fyrir 

Atlantssjó á rannsóknarsvæðinu. Svifgötungarnir, þá sérstaklega N. pachyderma benda til 

kalds yfiborðssjávar og nálægðar við Pólarskilin (Knudsen o.fl., 2004, 2009, 2012; Jón 

Eiríksson o.fl., 2012) Á þessum tíma hafa því Pólarskilin verið nálægt rannsóknarsvæðinu, en 

áhrif Atlantssjávar hafa verið til staðar við sjávarbotninn. 

Við dýpi 124 cm kemur fram í fyrsta skipti algengasta tegundin á því dýptarbili sem 

rannsakað var, en það er I. norcrossi. Hún er kaldsjávar arktísk tegund sem kýs leir eða silt 

undirlag og finnst hún á svæði þar sem mikil frumframleiðni er eða nálægt Pólarskilunum. N. 

labradoricum er einnig algeng og er hún kaldsjávartegund sem segir til um nálægð 

Pólarskilanna. Samkvæmt kjarnalýsingu á þessu dýpi má sjá ummerki lífræns efnis. Bendir 

það til þess að frumframleiðni sé mikil og má tengja það við þær tegundir sem eru ríkjandi. 

Þegar litið er á svifgötungana, G. bulloides og N. pachyderma, kemur í ljós fækkun frá fyrra 

dýpi. Einnig er fækkun á botngötungunum M. barleeanus, T.fluens og P. Bulloides. Hér 

bendir götungasamsetningin til þess að áhrif Irmingerstraumsins séu að minnka og að áhrif 

kaldari Pólsjávar sé að aukast. 

Á 114 cm dýpi eru I. norcrossi og M. barleeanus eru jafnalgengir. Aukning er á 

botngötungnum P.bulloides og magn svifgötunganna G.bulloides og N. pachyderma eykst 

einnig frá fyrra dýpi. Hér eru vísbendingar um að sjórinn sé lagskiptur og næringarríkur. Áhrif 

Irmingerstraumsins gætir meira en á fyrra dýpi, en aðstæður eru samt sem áður tiltölulega 

kaldar. Umhverfisaðstæður við 104 cm eru svipaðar þar sem M. barleeanus, I. Norcrossi og  

C. lobatulus eru ríkjandi en M. barleeanus algengust. Út frá þessu má áætla að aðstæður séu 

svipaðar og við 114 cm dýpi.  

Við 94 cm dýpi er aftur fækkun á arktísku tegundinni N. labradoricum og eru I. norcrossi og 

M. barleeanus algengustu tegundirnar á svæðinu. Einnig finnst þó nokkuð af P.bulloides sem 

lifir við svipaðar aðstæður og M. barleeanus, þ.e. kýs niðurbrotið lífrænt efni og fylgir oft 

köldum Atlantssjó sem Irmingerstraumurinn flytur svo norður fyrir land. 

Lang algengasta tegundin af botgötungunum á 84 cm dýpi er tegundin I. norcrossi. Einnig má 

þar finna mesta magn tegundarinnar P. bulloides. Aukning er á M. barleeanus og mesta magn 

tegundarinnar C. lobatulus. Þessar tegundir benda til aukinna áhrifa frá Irmingerstraumnum 

og aukins fæðuframboðs á rannsóknarsvæðinu. Magn botngötunganna I. norcrossi og N. 

labradoricum eykst frá 84 – 64 cm dýpi. Einnig er aukning á svifgötungunum G. bulloides og 

N. pachyderma en minnkun verður á botngötungunum P. bulloides, M. barleeanus og 

T.fluens. Þessir götungar segja til  um að áhrifa Atlantssjávar er að minnka á svæðinu og að 

næringaríkur Pólsjórinn sé ríkjandi í þessum efsta hluta kjarnans. 
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Í elsta hluta þess tímabils sem rannsakað var í kjarna B05-2006-GC04  eru M. Barleeanus, 

N.labradoricum og C. lobatulus algengar sem gefur til kynna að bæði Austur-Íslands- og 

Irmingerstraumurinn eru á svæðinu, þ.e. Pólarskilin eru nálægt rannsóknarsvæðinu. Eftir því 

sem líður á tímabilið minnka áhrif Irmingerstraumsins og má sjá stöðuga kólun út tímabilið. Á 

84 cm dýpi eykst magn P. bulloides sem líklega tengist auknu fæðuframboði með 

nærigarríkari sjó. Niðurstöður rannsókna á öðrum kjörnum á svæðinu benda til þess 

breytingar í tegundunum N. labradoricum, P. bulloides og M. barleeanus séu sterkt tengdar 

fæðuframboði (Knudsen o.fl., 2004; 2009).  

Fyrri rannsóknir í Eyjafjarðarál og Skjálfandadjúpi sýna töluverðar umhverfisbreytingar 

síðustu 1000 ár þar sem Miðaldar Hlýskeiðið (Medieval Warm Period) og Lita Ísöldin (Little 

Ice Age) eru áberandi en einnig má sjá sveiflur í veðurfari eftir um 1700 e.kr. (Knudsen o.fl., 

2004, 2009, 2012).  Ef gera má ráð fyrir að meðalsetmyndunarhraði á rannsóknarsvæði kjarna 

B05-2006-GC04  sé um 0,6 cm/ár (Knudsen o.fl., 2012, 2004; Jón Eiríksson o.fl., 2011) þá 

má áætla að kjarninn spanni um 300 ár, eða allt aftur til um 1700 e.kr. Snemma á 17 öld var 

mjög kalt, og hafa A.E.J. Ogilvie og I. Jónsdóttir (2000) rannsakað veðurfarsbreytingar frá 

upphafi landnáms á Íslandi. Í þeirri rannsókn er tekið fram að ekki séu ummerki um hafís á 

árunum fyrir 1600 f.kr. Á árunum 1600 – 1850 og þá sérstaklega á seinni hluta 17. aldar hafi 

mikill hafís verið til staðar, þ.e. að mestur hafís hafi verið á árunum 1780, 1810 og 1830.  

Síðan frá árunum 1840 til 1855 hafi enginn hafís verið á svæðinu nálægt ströndum Íslands. Ef 

dýpið milli 124 -64 cm í kjarna B05-2006-GC04 spannar tímabilið frá u.þ.b 1900-1700 e.kr. 

er ekki ólíklegt að þær umhverfisaðstæður sem lesa má úr götungafánunni í kjarnanum tengist 

kulda- og hafís árum í lok Litlu Ísaldar. Það verður hins vegar ekki staðfest nema með 

aldursgreiningum. 
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Viðauki 

 

Tafla 1 Taflan sýnir ítarlega ásýndalýsingu sem framkvæmd var á kjana B05-2006-GC04 

Dýptarbil  Kjarnalýsing á kjarna B05-2006-GC04 

64 - 65 cm 

5y 4/2. Dekkra ofan í kjarna (5y 2,5/1). Líklega oxun. Áferð meira silt en leir 

ofan í og silt ofan á. 

69 - 70 cm 5y 4/2. Einsleit leir áferð ofan á með olive green lit. Leir áferð ofaní, (2,5/1). 

74 - 47 cm 5y 4/2. Einsleit silt áferð ofan á. Leir ofan í og dekkri litur (2,5/1). 

79 - 80 cm 5y 4/2. Einsleit leir áferð ofan á með olive green lit. Leir áferð ofan í. 

84 - 85 cm 

5y 4/2. Einsleit silt áferð, 4/1 litur í brotfleti með svörtum yrjum (lífrænar 

leifar). Litur 2,5/1 black. 

89 - 90 cm 5y 4/2. Einsleit áferð með brúnar doppur hér og þar. Leiráferð ofaní og ofaná. 

94 - 95 cm 

5y 4/2. Einsleit leir áferð með brúnar doppur hér og þar. Leir ofaní og litur 

2,5/1 black. 

99 - 100 cm 5y 4/2. Einsleit leir áferð. Ein brún yrja (7,5 YR 5/8). Leir ofan á og ofaní. 

104 - 105 cm 5y 4/2. Einsleit leir áferð. Hvítar yrjur fremst (6/4) – 5Y). Leir ofan í. 

109 - 110 cm 

5y 4/2. Silt yfirborð, ljósar (6/4) – 5Y) og brúnar yrjur (7,5 YR 5/8). Sé rætur 

í sýni. Dökkt silt ofan í. 

114 - 115 cm 

5y 4/2. Silt yfirborð, ljósar (6/4) – 5Y) og brúnar yrjur (7,5 YR 5/8). Leir ofan 

í. 

119 - 120 cm 

5y 4/2. Silt yfirborð, ljósar (6/4) – 5Y) og brúnar yrjur (7,5 YR 5/8). Leir ofan 

í. 

124 -125 cm 5y 4/2. Yrjótt yfirborð, brúnt (7,5 YR 5/8) og ljóst (6/4) – 5Y) silt. Silt ofna í. 

129 - 130 cm 

5y 4/2. Silt yfirborð, ljósar (6/4) – 5Y) og brúnar yrjur (7,5 YR 5/8). Silt ofan 

í. 

134 - 135 cm 5y 4/2. Silt yfirborð, með ljósum yrjum (6/4) – 5Y) ofn á. Silt ofna í. 

139 - 140 cm 5y 4/2. Leir yfirborð með ljósum yrjum(6/4) – 5Y). Leir ofan í. 

144 - 145 cm 

5y 4/2. Leir yfirborð með ljósum yrjum (6/4) – 5Y) ofan á. Leir ofaní með 

mjög dökkum yrjum (2,5/1). 

149 - 150 cm 

5y 4/2. Leir yfirborð, með minni ljósum yrjum (6/4) – 5Y) ofan á. Leir ofaní, 

síðustu ljósu yrjur. 

154 - 155 cm 

5y 4/2. Einsleit leir áferð ofan á, lítið af búnum yrjum (7,5 YR 5/8). Leir 

ofaní. 

159 - 160 cm 

5y 4/2. Einsleit leir áferð með dökkt lag sem liggur í gegn (3/2) eins og brún 

yrja.  Leir ofaní. 

164 - 165 cm 5y 4/2. Leir yfirborð með brúnum yrjum (7,5 YR 5/8). Einsleitur leir botn. 
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Tafla 2 Þyngd poka og þyngd sýnis í poka fyrir þurrkun. 

Dýpt frá yfirborði Pokar (g) Sýni (g) 

64 – 65 cm 1,345 23,187 

69 -70 cm 1,405 20,394 

74 – 47 cm 1,348 25,899 

79 – 80 cm 1,346 23,167 

84 – 85 cm 1,342 27,004 

89 – 90 cm 1,358 20,481 

94 – 95 cm 1,347 21,541 

99 – 100 cm 1,355 21,382 

104 – 105 cm 1,377 16,296 

109 – 110 cm 1,412 21,625 

114 – 115 cm 1,381 21,51 

119 – 120 cm 1,375 20,806 

124 -125 cm 1,352 24,243 

129 – 130 cm 1,378 22,438 

134 – 135 cm 1,371 27,284 

139 – 140 cm 1,347 25,625 

144 – 145 cm 1,349 21,385 

149 – 150 cm 1,352 31,459 

154 – 155 cm 1,341 26,528 

159 – 160 cm 1,398 21,932 

164 – 165 cm 1,309 27,964 

 

 

Tafla 3 Botngötungategundir sem fundust í kjarna B05-2006-GC04. Fyrir aftan en nafn 

vísindamannsins sem uppgötvaði götunginn.  

Astronion galloway Loeblich and Tappan, 1953 

Bolivina sp.  

Buccella tenerrima Bandy, 1950 

Bulimina striata d´Orbigny, 1826 

Cassidulina reniforme Nørvang = Cassidulina crassa 

var. reniforme Nørvang, 1945 

Cassidulina teretis Tappan, 1951 

Cibicides lobatulus Walker and Jacob, 1798 

Dentalina subsoluta  = Laevidentalina subsoluta 

Cushman, 1923 

Elphidium albiumbilicatum Weiss, 1945 

Elphidium sp. 

Fissurina orbignyana Seguenza, 1862 
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Fissurina serrata Schlumberger, 1894  

Fissurina sp. 

Glandulina laevigata d´Oribigny, 1839 

Globobulimina auriculata arctica Höglund, 1947 

Guttulina  pulchella d´Orbigny, 1839 

Guttulina orientalis Cushman & Ozawa 

Guttulina ovata d’Orbigny, 1826 

Guttulina sp. 

Hyalinea baltica Schröter, 1783 

Hyalinonetrion cf. Sahulense Patterson & Richardson, 

1987 

Islandiella islandica Nørvang, 1945 

Islandiella norcrossi Cushman, 1933 

Islandiella sp. 

Islandiella teretis Tappan 1951 

Lagena gracillima Seguenza, 1862 

Lagena sp. 

Melonis barleeanus Williamson, 1858 

Miliolidae sp. 

Nonion labradoricum Feyling-Hanssen, 1964 

Nonion orbiculare Brady, 1881 

Nonion sp. 

Nonionella auricula Heron-Allen and Earland, 1930 

Oolina sp. 

Parafissurina fusuliformis Loeblich & Tappan, 1953 

Parafissurina himatiostoma Loeblich & Tappan, 1953 

Parafissurina lateralis (Cushman) forma carinata 

Buchner, 1940 

Parafissurina sp. 

Polymorphinidae d´Orbigny, 1839 

Protelphidium anglicum Haynes, 1956 

Pullenia bulloides d´Orbigny, 1839 

Pyrgo williamsone Silvestri, 1923 

Quinqueloculina laevigata d´Orbigny, 1839 

Quinqueloculina stalkeri Loeblich and Tappan, 1953 

Silicosigmolina groenlandica Loeblich & Tappan, 

1953 

Trifarina fluens Todd, 1948 

Triloculina trigonula d'Orbigny, 1826 

Triloculina trihedra Loeblich and Tappan, 1954 

Uvigerina peregrina Cushman, 1923 

Virgulina loeblichi Feyling-Hanssen, 1954 

Virgulina schreibersiana Czjzek, 1848 
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Tafla 4 Svifgötungategundir sem fundust í kjarna B05-2006-GC04. Fyrir aftan nafn 

vísindamannsins sem uppgötvaði götunginn. 

Globigerinoides sp. 

Globigerina bulloides d'Orbigny, 1826 

Neogloboquadrina pachyderma Ehrenberg, 1894 

Turborotalita quinqueloba Natland, 1938 
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