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Abstract 

The waters around Iceland go through cold and warm periods, the causes are 

found in the physical changes of currents in waters north and more 

significantly south of Iceland. When the sea temperature is higher than the 

long-time average, it may cause new fish species to venture into previously 

unknown waters. Also with higher sea temperatures the abundance of 

zooplankton increases. These two factors could be the reason why Icelandic 

waters have become such attractive feeding grounds for Atlantic mackerel.  

 There are many biology factors that affect North-Atlantic mackerel’s 

behaviour. North-Atlantic mackerel has good swimming abilities. It is a 

migratory fish and has specific habitual needs in terms of temperature; also it 

has a major need to swim in order to fulfil its need for oxygen. Due to 

mackerels need to swim continuously it require a lot of energy, this means that 

the abundance of food, mainly zooplankton, is pivotal if schools of Atlantic 

mackerel are to pass by during spawning and migration. 

 The North-East Atlantic mackerel spawns in 3 major spawning areas by 

the shores of Europe. The spawning area that is most likely to expand to 

Icelandic waters is called the West-spawning area. The west-spawning area is 

located north and north-west of Ireland and Scotland and to shores of Faroe 

Islands. It has been acknowledged that North-East Atlantic mackerel has 

expanded his spawning a little in Icelandic sea from the joint egg survey. 

  The environment south and southeast of Iceland is similar to the 

environment around the Faroe Islands and the northern part of western-

spawning grounds, according to temperature and zooplankton quantity. North-

Atlantic mackerel is enviro-regulated and will seek to attend his environmental 

needs. With that there is likely that migration will spread out even more 

northward if the temperature raises more in the North Atlantis Ocean. Judging 

by this there is no reason for mackerel to not spawn south of Iceland while the 

temperature is 9-13°C and there is an abundance of zooplankton.  

Keywords: North-East Atlantic mackerel, spawning, sea temperature, 
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Útdráttur 

Straumar og þar með hitastig sjávar við Ísland hefur verið breytilegt í gegnum 

tíðina og einkennst af kaldsjávar- og hlýsjávarskeiðum. Íslenskt hafsvæði er í 

svokölluðu hlýsjávarskeiði um þessar mundir sem orsakast af flóknu samspili 

strauma úr Atlantshafinu og norðan Íslands frá norður Íshafinu. Slíkar sveiflur í 

eðlisþáttum hafsins hafa ýmsar afleiðingar í för með sér og er ein afleiðingin sú 

að nýjar fisktegundir koma hingað í meira mæli. Þetta á við um Norður-

Atlantshafsmakrílinn sem hefur á undanförnum árum aukið viðkomu sína 

innan íslenskrar lögsögu.  

 Það eru margir líffræðilegir þættir sem valda hinni miklu yfirferð 

makríls. Makríllinn býr yfir sundhæfileikum til að lifa í opnum úthöfum og 

hefur þörf til að synda stöðugt til að viðhalda súrefnisþörf sinni, þ.a.l. hefur 

hann mikla orkuþörf. Dýrasvif sem er undirstaðan í fæðu Norður-Atlantshafs 

makríls byrjar að aukast að vori, þegar hitaskil hafa myndast og yfirborðslög 

sjávar róast. Mikilvægt að er næga fæðu er að fá á hrygningarsvæðum og 

göngusvæðum sem Norður-Atlantshafs makríll fer í gegnum.  

 Hrygning NA- Atlantshafs makríls hefur átt sér stað á þremur 

hrygningarsvæðum við strendur Evrópu, en sá hrygningarfiskur sem líklegastur 

er að teygi útbreiðslu sinnar hrygningar inn í íslenska lögsögu er frá vestur-

hrygningarstöðvunum, sem eru staðsettar norður og norð-vestur af Skotlandi og 

Írlandi. Hrygning NA-Atlantshafs makríls hefur nú breitt úr sér að ströndum 

Færeyja og lítillega inn í íslenska lögsögu, fyrst skráð 2010.  

 Umhversskilyrði S og SA af Íslandi eru svipaðar umhverfisskilyrðum 

við Færeyjar og norður hluta vestur-hrygningarsvæði. Makríllinn stýrist af 

umhverfisþáttum og mun leitast eftir að fylgja sínum kjöraðstæðum. Það bendir 

til að með hækkandi hitastigið á núverandi hrygningarstöðvum er líklegt að 

hrygningarsvæði makrílsins færist norðar. Meðan umhverfisaðstæður innan 

íslenskrar lögsögu hentar og næga fæðu er finna sunnan Íslands, er ekkert til 

fyrirstöðu að makríllinn hrygni innan íslenskrar lögsögu.  

Keywords: NA-Atlantshafs makríll, hrygning, , sjávarhiti 
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Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hverjar líkurnar eru á því að Norð-

Austur Atlantshafsmakríllinn (hér eftir nefndur NA- Atlantshafs makríll en 

einnig er rætt um Norður Atlantshafsmakríl þegar við á) fari að koma í auknum 

mæli inn í íslenska lögsögu til hrygningar. Athuguð voru umhverfisskilyrði og 

fæðuframboð við Ísland og á núverandi hrygningarstöðvum og breytingar sem 

hafa orðið á þeim á síðustu árum.  Einnig voru kannaðir líffræðilegir þættir til 

að skilja hegðun og atferli makrílsins til að greinar hvað veldur 

útbreiðslumynstri hans. Með þessu ætti að vera hægt að meta líkurnar á 

væntanlegum makríl hrygningum og fæðugöngum. 

Lagt var af stað með rannsóknaspurningarnar:  

 Eru umhverfisaðstæður í hafinu Sunnan og Suð-Austan Íslands að uppfylla 

skilyrði NA - Atlantshafs makríls til frekari hrygningar innan íslenskrar 

lögsögu? 

 

 Hver eru skilyrði NA-Atlantshafs makríls á núverandi hrygningarsvæðum? 
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1. Inngangur 

 

Þegar athuga á hegðunarmynstur og útbreiðslu fisktegundar, er eitt af 

grundvallaratriðum að skilja umhverfi tegundarinnar og hvaða þættir það eru í 

umhverfinu sem takmarka eða ýta undir útbreiðslu hennar. Núverandi aðstæður 

eru skoðaðar með tilliti til síðustu ára og reynt að sjá fyrir hvað muni gerast á 

næstu misserum. 

Rannsóknarverkefnið er þríþætt og byggist á umhverfisaðstæðum við 

Ísland og á útbreiðslusvæðum NA-Atlantshafs makríls, ástandi fæðuframboðs 

og líffræðilegum þáttum sem spila stórt hlutverk í útbreiðslu NA-

Atlantshafsmakríls. 

Þar sem NA-Atlantshafsmakríllinn er uppsjávarfiskur skiptir máli að 

skilja yfirborðsstrauma á þeim svæðum sem hann fer um og sérstaklega þá sem 

eru á líklegum hrygningarsvæðum. Fæðuframboð og hitastig sjávar eru 

grundvallarþættir sem skapa kjöraðstæður fyrir NA-Atlantshafsmakrílinn. 
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1.1 Yfirborðsstraumar í norðanverðu Norður-

Atlantshafi 

 

NA-Atlantshafs makríllinn er uppsjávarfiskur og ver því stærstum hluta lífsins í 

efri lögum sjávar og (Bigelow, H. B. og Schroeder, W. C., 1953). Hér á eftir 

verða því skoðaðir þeir straumar í efri lögunum sem snerta umhverfi hans við 

Ísland. 

Golfstraumurinn, sem flytur heitan og saltan sjó til Norður-

Atlantshafsins, á uppruna sinn við Flórídasund. Eftir að hann yfirgefur strönd 

Bandaríkjanna og stefnir yfir Atlantshafið nefnist hann Norður-

Atlantshafsstraumur (sjá mynd 1.) (Voituriez, B. , 2006). Grein úr honum 

streymir síðan til norðurs, þar sem hann kvíslast enn frekar og flytur 

Irmingerstraumurinn hluta af þessum sjó til Íslands. 

Mynd 1. Straumar sem hafa áhrif á hin efri lög á íslensku hafsvæði. (McCartney o.fl., 

1996). 
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Norður-Atlantshafs svaltempraða hringrásin (Sub-polar Gyre SPG) er 

straumahringrás (sjá mynd 1) í Norður-Atlantshafinu sem er staðsett á milli 

Kanada og Evrópu. Hún er talin gegna mikilvægu hlutverki í sveiflum í 

hitastigi sjávar í Norður-Atlantshafi (Voituriez, B., 2006). Þegar þessi hringrás 

styrkist og nær lengra til austurs dregur hún úr flæði heitra strauma til norðurs 

frá suðlægari hafsvæðum. Á hlýsjávarskeiðum á íslenskum hafsvæðum virðist 

svaltempraða hringrásin hafa verið tiltölulega veik. Þegar hringrásin styrkist 

aftur kólnar hafið á hærri breiddargráðum og má rekja ástæðuna til þess að á 

meðan hringrásin er veikari kemst heitari og saltari sjór frá suðlægari 

breiddargráðum í meiri mæli norður að kaldari hafsvæðum (Qin, D.; S., 2007). 

 

1.2 Straumar og yfirborðshiti sjávar við Ísland 

 

Landfræðileg staðsetning Íslands er á mótum kaldra strauma úr norðri og 

hlýsjávar úr suðri (Héðinn Valdimarsson, Ólafur Ástþórsson & Jónbjörn 

Pálsson, 2012). Flókið samspil heitra og kaldra hafstrauma sem umlykja Ísland 

er grunnurinn að því vistkerfi sem einkennir íslensk hafsvæði. Ísland stendur á 

mótum neðansjávarhryggja. Annars vegar Reykjaneshryggs og 

Kolbeinseyjarhryggs en Reykjaneshryggur er hluti af Mið-Atlantshafs-

hryggnum sem heldur síðan áfram fyrir norðan land sem Kolbeinseyjarhryggur 

(Neðansjávarhryggir, 1981). Hins vegar er það Grænland-Skotlandshryggur, 

sem tengir Grænland og Skotland og skiptist upp í Grænlands-Íslandshrygg og 

Íslands-Færeyjahrygg (Steingrímur Jónsson munnleg heimild, 16. Apríl 2013). 

Þeir straumar sem hafa mest áhrif á ástand sjávar hér við land eru hlýr 

Irmingerstraumur sem á uppruna sinn í Golfstraumnum úr suðri, kaldur Austur-

Grænlandsstraumur og lítið eitt hlýrri Austur-Íslandsstraumur úr norðri 

(Héðinn Valdimarsson , o.fl., 2012). 

Austur-Grænlandsstraumurinn, sem flytur með sér kaldan pólsjó úr 

norðri, streymir suður með landgrunninu en er sterkastur yfir 

landgrunnshlíðinni við Grænland. Hann mætir hlýjum Irmingerstraumnum í 

Grænlandssundi. A-Grænlandsstraumurinn klofnar í tvær kvíslar. Styrkur 

þeirrar kvíslar sem stefnir austur, þ.e norður fyrir Íslandi, er mun minni og fær 
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sá straumur nafnið Austur-Íslandsstraumur. Hann blandast þá einnig sjó úr 

svalhringrásinni sem er norður af landinu. Hin kvíslin af Austur-

Grænlandsstraumnum heldur áfram suður fyrir Grænland.( Steingrímur 

Jónsson munnleg heimild 16. Apríl 2013).  

Irmingerstraumurinn er grein frá Norður-Atlantshafsstraumnum sem á 

uppruna sinn í Golfstraumnum. Grænlandshaf, eins og það er kallað á Íslandi, 

er staðsett á milli Íslands og Grænlands og þar fer Irmingerstraumurinn í gegn 

og klofnar í tvær greinar. Önnur greinin stefnir norður með vesturströnd Íslands 

og beygir síðan norður fyrir land á meðan hin greinin beygir aftur til suð-

vesturs meðfram Austurströnd Grænlands (sjá mynd 1). Irmingerhringrásin 

(IPG) sem er andsælis hringrás suð-vestur í Grænlandshafi, hefur lítillega 

veikst í efri lögunum en djúpa hringrásin hefur styrkst og er talið að það tengist 

breytingum í svaltempruðu hringrásinni (SPG). Rannsóknir sýna að 

svaltempraða hringrásin er að veikjast en Imringerhringrásin í heild sinni hefur 

verið að styrkjast og er talið að Grænlandshaf hafi orðið fyrir áhrifum þess með 

hækkandi hitastigi og aukinni seltu (Váge, K., 2011). 

Í gegnum tíðina hafa átt sér stað miklar breytingar í hafinu umhverfis 

Íslands. Frá 1995 hefur hitastigið hækkað við Faxaflóa og haldist í nokkurs 

konar hágildi frá 2006 (~7,4°C, meðaltal yfir árið frá 0-200m dýpi). Mælingar 

út frá Látrabjargi sýna mikla breytingu (0-50m dýpi) á árunum 2003-2011. 

Árið 2003 var meðalhitastigið 7,5°C en árið 2011 reyndist það 10,9°C yfir allt 

árið (Héðinn Valdimarsson o.fl., 2012). 
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Meðalsjávarhiti á Íslandsmiðum árið 2012 var um 3°C hærri en 

meðaltal síðustu 20 ára. Hæsta hitastigið sem mældist var suðvestur af Íslandi 

eða um 13°C í júlí (Nøttestad, L. ofl. 2012). Þessum heitari sjó hefur fylgt 

hækkandi selta, en hún er einnig yfir langtímameðaltali (Héðinn Valdimarsson 

o.fl., 2012). 

Eðlisbreytingar sjógerða í hafinu á kaldsjávarskeiðinu við Ísland á 

árunum 1965-1971 eru raktar til aukins flæðis á köldum og ferskum sjó frá 

Norður-Íshafinu. Talið er að hlýsjávarskeiðið á milli 1920-1960, þar sem 

aukins hita og seltu varð vart í hafinu, sé náskylt hlýsjávarskeiðinu sem hófst 

upp úr 1995 og stendur enn yfir. 

Grunnorsök þeirra breytinga sem íslensk hafsvæði eru að ganga í 

gegnum í dag má finna í kröftum og eðlisfræðilegum breytingum í 

hringrásarkerfi hafsins (Héðinn Valdimarsson o.fl., 2012). Aukið magn 

heittempraðs sjávar hefur verið að streyma inn á hærri breiddargráður frá 1990-

2007 vegna veikingar svaltempruðu hringrásarinnar (Hakkinen, S., og P. B. 

Rhines, 2009) og virðist sú þróun hafa náð allt til ársins 2012. Nýjustu 

rannsóknir sýna þó fram á að svaltempraða hringrásin sé að styrkjast og auka 

ummál sitt aftur (ICES, 2012).  

Mynd 2. Hafstraumar við Ísland (Héðinn Valdimarsson, Ólafur Ástþórsson 

og Jónbjörn Pálsson og Malmberg, 1999) 
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Hitastig sjávar var mælt í rannsóknarleiðangri í maí árið 2012. Þar má 

sjá hvernig yfirborðshitastig  á svæðunum vestan Íslands, norðan Færeyja og 

norður fyrir Noreg. Sjávarhiti á mögulegum hrygningarsvæði er (sjá mynd 3) 

um 8°C.  

 

    Mynd 3. Hitastig í yfirborðslögum niður að 50m. (ICES, 2012) 
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Samanburður á hitastigi sjávar við Ísland í maí 1997 til 2011 á 

hrygningartímabili makríls (sjá myndir 3 - 6). Á myndunum er að sjá aukinn 

sjávarhita á milli ára. Hitastigshækkunnar gætir aðallega í hlýsjónum suður og 

vestur af landinu (taka þarf tillit til mismunandi hitaskala á myndum 5 og 6) 

(Hafrannsóknarstofnun, 2013). 

 

 

 

Mynd 4. Hitastig á 50m dýpi í maí 1997. 

(http://www.hafro.is/Sjora/) 

 

 

Mynd 5. Hitastig á 50m dýpi í maí 2003. ( 

http://www.hafro.is/Sjora/) 

 

Mynd 6. Hitastig á 50m dýpi í maí 2008. ( 

http://www.hafro.is/Sjora/) 

 

Mynd 7. Hitastig á 50m dýpi í maí 2011. ( 

http://www.hafro.is/Sjora/) 

http://www.hafro.is/Sjora/
http://www.hafro.is/Sjora/
http://www.hafro.is/Sjora/
http://www.hafro.is/Sjora/
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1.3 Ástand sjávar á vestur hrygningarsvæðum  

 

Vestur hrygningarstöðvarnar eru vestur og suðvestur af Írlandi og Skotlandi og 

teygja sig norður að Færeyjum (Uriarte, A. og Lucio, P., 2001). Þetta svæði 

verður, eins og hafsvæðið sunnan og suðvestan af Íslandi, fyrir miklum 

áhrifum af hlýjum straumum frá miðbaugi. Á svæði sjö (sjá mynd 8) er 

hámarkshiti yfir sumartímann að meðaltali 12-14°C í yfirborðslögunum. Yfir 

veturinn fer hitastigið í yfirborðslögunum að jafnaði niður í 9-10°C að 

landgrunnsbrún, en niður í 6-9°C fyrir utan brún. Hitastigið hefur verið að 

hækka síðustu ár, eins og við Íslandsstrendur (Uriarte, A. og Lucio, P., 2001). 

Svæði átta suður af Færeyjum (sjá mynd 8) sýnir hafsvæðið norðvestur 

af Skotlandi. Dýpi á þessu svæði er frá 200m til 3000m djúpsævi. Hafsvæðið er 

berskjaldað fyrir áhrifum frá Atlantshafinu og streymir hlýr Atlantshafsjórinn í 

gegnum „Rockall Trough“ sem er staðsettur úti fyrir landgrunni Vestan Írlands. 

Hlýr Atlanthafssjórinn 

streymir síðan áfram 

norður að Færeyjum og 

áfram að norskum 

hafsvæðum. 

Yfirborðhitastig niður 

að 50m dýpi við NV 

Bretland er að jafnaði 

yfir vetur 9-10°C og fer 

að hlýna um maí og um 

sumarið er að jafnaði 

um 12-14°C og á 200-

500m dýpi er 

meðalhitastigið yfir 

sumarið um 9-10°C. 

Yfir veturinn er hitinn 9-

10°C í yfirborðslögunum 

(Symon, C. ofl., 2010). 

Mynd 8. Hafsvæði við Bretlandseyjar, skipt niður 

eftir númerum. (Symon, C. o.fl., 2010) 
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1.4 Sjávarhiti við Færeyjar 

 

Sjávarhiti við Færeyjar á hrygningartímabili NA-Atlantshafs makríls í maí er 

að meðaltali 4,4°C norðan eyjanna en 7,8°C sunnan þeirra. Norðan Færeyja 

gætir mikilla áhrifa frá köldum Austur-Íslandsstraumi á meðan hafsvæðið 

sunnan Færeyja verður fyrir meiri áhrifum hlýs Atlantshafsstraums (ICES-

WGZE, 2013). Hitastigið á svæðinu á milli Skotlands og Færeyja (Faroe 

Shetlands Channel, sjá myndir 9-11) sýna breytingu á meðalhita og seltu síðan 

1950, sé tekið mið af meðaltali síðustu 20 ára. Á myndum 10 og 11 er miðað 

við meðalhitastig 1975 og sést að hitastig og selta hefur hækkað nokkuð síðan 

um 1988 og seltan síðan 1977 (Symon, C. ofl., 2010).  

 

 

 

 

 

Mynd 10. Meðalhitastigs breyting á ársgrundvelli 

miðað við meðaltal síðan 1975. 

 

 

Mynd 11. Meðalatals seltubreytingar á 

ársgrundvelli miðað við meðaltal síðan 1975 

 

 

 

Mynd 9. SSTs meðal hitastig í efri lögum 

sjávar  frá árunum 2003 – 2007 í apríl 

(Symon, C. ofl., 2010).  
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Samkvæmt mynd 12 þá er yfirborðshiti sjávar sunnan Færeyja í 

kringum 8-9°C sem er vel innan ákjósanlegs umhverfishita Norður-Atlantshafs 

makríls.  

 

Mynd 12. Yfirborðshitastig sjávar (Oceanweather inc, 2013). 

 

1.5 Hitastig í NA-Atlantshafi 

 

Hitastig sjávar við ísland hefur farið hækkandi líkt og annarstaðar í 

heimshöfunum. Í Atlantshafinu er þetta mjög greinilegt niður að 300m dýpi. 

Frá árinu 1993 hefur hlýnunin orðið mest í NA-Atlantshafinu og hefur hitastig 

þar hækkað hlutfallslega meira að meðaltali en annars staðar í heimshöfunum. 

Hitastig við Rockall Trough hefur hækkað frá árinu 1995 en þegar mælingar 

frá 1975-2000 eru bornar saman við mælingar frá 2008 sést að hitastigið hefur 

aukist að meðaltali um 0,8°C á ársgrundvelli. Með hækkandi hitastigi hefur 

selta aukist í hlutfalli við það. Frá árinu 1980 hefur hitastigið í yfirborðslögum í 

Norður-Atlantshafi hækkað að meðaltali um 0,5-1°C á ársgrundvelli (Symon, 

C. ofl., 2010).  
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2 Næringarefnin í hafinu 

2.1 Hringrás næringarefna í hafinu; 

frumframleiðni og hitaskiptalög 

Plöntusvif taka upp næringarefni sjávar og sólarorkuna og nýta sér það til lífs. 

Ljóstillífunarferlið byggist á því að ljóstillífandi lífverur taka upp ólífræn 

efnasambönd og nýta sólarorkuna til að mynda líffræn efnasambönd. Ólífrænu 

efnin sem lífverurnar/plöntunarnar taka upp úr umhverfi sínu eru fosfór og 

köfnunarefnissambönd ásamt ýmsum snefilefnum og úr þeim mynda þær 

lífræn efnasambönd, ásamt súrefni sem auka afurð. Dýrasvif nærist síðan á 

plöntusvifinu og nær þannig í þau næringarefni sem svifþörungarnir hafa 

bundið úr umhverfi sínu. Yfirlit yfir þennan feril er að sjá á mynd 13 (Jónas 

Bjarnason, Ólafur Pálsson, Unnsteinn Stefánsson og Þórunn Þórðardóttir, 

1977). 

 

Mynd 13. Hringrás næringarefna í hafinu með tilliti til þörunga og dýrasvifs (Earth 

observatory, e.d.).  

Einn mikilvægasti þátturinn í myndun plöntu- og dýrasvifs og vaxtar 

þess er hitaskiptalagið (thermocline). Hitaskiptalög eru lög af sjó eða vatni þar 

sem hitastig lækkar hratt með auknu dýpi. Það skilur á milli blandaðra 

yfirborðslaga og djúpsjávar þar sem hitastigið er lægra og stöðugra. 
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Hitaskiptalög eru árstíðarbundin á hafsvæðum á hærri breiddargráðum, þar sem 

veður og vindar valda því að hitaskiptalögin byrja að dofna seinni part hausts 

og hverfa síðan yfir veturinn. (Voituriez, B., 2006). 

Hitaskiptalög myndast við Ísland á vorin þegar sólin skín, veður hafa 

róast og heitara loftslag vermir efri lög sjávar og myndar skil. Skilin valda 

stöðugleika sem minni lífverur nýta sér (Jónas Bjarnason o.fl., 1977). Á haustin 

lækkar sjávarhitinn og skilin verða óljósari og gerist þetta frekar hratt, 

blöndunin verður meiri og ýta veður og vindar undir niðurbrot 

hitaskiptalaganna (Hanna, E., Trausti Jónsson, Jón Ólafsson og Héðinn 

Valdimarsson, 2006). 

Á hafsvæðum við heimskautin fer fram mikilvægt ferli sem veldur 

endurnýjun sjávar og er hluti af hinni stóru hita-seltu hringrás hafsins. Þar fara 

einnig fram flutningar á næringarefnum og súrefni. Við Grænland, Noreg og 

Ísland eru súrefnisrík efri lög sjávar, sem sökkva á meira dýpi þegar líður á 

haustið (Peng, T. H., Takahashi, T., Broecker, W. S., og Jón Ólafsson, 1987). 

Þegar hitaskiptalögin brotna niður vegna minnkandi yfirborðshita og lækkandi 

sólar á norðurhveli jarðar (Jónas Bjarnason o.fl., 1977) flyst súrefnið á meira 

dýpi þar sem það lendir í djúpstraumum sem bera súrefnið framhjá Íslandi og 

út í Atlantshafið (Peng, T. H. o.fl. 1987). 

Yfir sumartímann eykst súrefnisstyrkurinn í efri lögum sjávar og fer 

styrkleikinn nokkuð eftir magni plöntusvifs. Rétt er að árétta að við hækkandi 

sjávarhita verður sjórinn eðlisléttari og súrefnismettunin því minni (Jónas 

Bjarnason o.fl., 1977). Meðan hitaskiptalögin eru til staðar er meiri munur á 

koltvísýringsstyrk eftir dýpi þ.e. styrkur koltvísýrings hækkar eftir því sem 

dýpið eykst. Við blöndunina að hausti eykst magn koltvísýrings í efri lögum 

sjávar á ný (Peng, T. H. o.fl. 1987), en hann er mikilvægur fyrir ljóstillífandi 

svifþörunga. Svifþörungarnir eru árstíðarbundnir við Ísland vegna 

árstíðarbundinna breytinga í hafinu. Vöxtur svifþörunganna stýrist af hitastigi, 

sólarljósi og eðlisþyngd sjávar. Mikilvægi hitaskiptalagsins er sú að á meðan 

það er til staðar ná svifþörungarnir og svifdýrin að halda sér í efri lögum sjávar 

þar sem gætir sólar.  
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Eðlisþyngd sjávar eykst yfir veturinn með aukinni blöndun sjávar. 

Sjórinn kólnar og það veldur því að þörungarnir eiga erfiðara með að halda sér 

við yfirborðið. Sjórinn verður almennt fyrr lagskiptur á grunnslóð við Ísland en 

við landgrunnskantana. Þetta veldur það því að næringarsöltin ganga fyrr til 

þurrðar á grunnslóð en utan hennar. Við landgrunnsbrúnina norðvestur og 

suðaustur af landinu, þar sem hlýsjór mætir svölum sjó, á sér stað stöðug 

lóðrétt blöndun og þar haldast yfirborðslögin næringarrík lengur fram eftir 

sumri, jafnvel fram á haust (Jónas Bjarnason o.fl., 1977). 

 

2.2 Dýrasvif 

 

Dýrasvifið brúar bilið í fæðukeðjunni á milli ljóstillífandi þörunga og fiska en 

dýrasvifið er einn mikilvægasti þátturinn í fæðuöflun Norður-Atlantshafs 

makríls (Bjarni Sæmundsson, 1926). Við Ísland og Noreg þrífast aðallega 

kaldsjávartegundir á borð við rauðátu (Calanus finmarchicus). Vöxtur og 

dreifing dýrasvifsins er árstíðarbundin og fylgir vexti svifþörunga. Margir 

þættir hafa áhrif á dýrasvifið í Norður-Atlantshafinu, svo sem hitaskiptalögin, 

selta, hitastig, ástand og magn þörunga, ásamt veðrum og vindum. Að vori 

þegar sól hækkar á lofti og stöðugleiki fer að myndast með hitaskilum, eykst 

vöxtur dýrasvifs. Sums staðar á þessum hafsvæðum verður svokallað seinna 

blómaskeið fyrir dýrasvif og svifþörunga að hausti, eftir að fyrra tímabilinu 

lýkur (O’Brien, T. D., Wiebe, P. H., og Hay, S., 2011).  

Mælingar á dýrasvifi hófust fyrir norðan og austan Ísland árið 1960 og 

var upphaflega verið að rannsaka það með tilliti til síldargangna við landið. 

Seinna var bætt við stöðvum og í dag eru dýrasvif könnuð á um 90 stöðvum 

allt í kringum landið. Sú stöð þar sem dýrasvifsmælingar eru gerðar og snertir 

NA- Atlantshafs makrílinn mest er stöðin við Selvogsbanka og kringum það 

svæði. Mælingar þar hafa sýnt að í kringum 1980 var lífmassi dýrasvifs sá 

lægsti frá upphafi mælinga, á meðan hámarki var náð 1995. Hitastigið virðist 

vera lykilþáttur og eftir því sem hitinn hefur hækkað við Ísland hefur lífmassi 
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dýrasvifs aukist. Á mynd 12 má sjá yfirborðshitastig við Selvogsbanka um öld 

aftur í tímann(O’Brien, T. D. o.fl., 2011).  

 

Mynd 14. Yfirborðshiti sjávar við Selvogsbanka frá árunum 1900 – 2011 (Ástþór Gíslason, 

2013). 

 

Rauðátan er sú krabbaflóategund sem hefur hvað mesta útbreiðslu við 

Íslands og er hún ein mikilvægasta svifþörungaætan í hafinu við Noreg og 

Ísland (Skjoldal, H.R., 2004; O’Brien, T. D. ofl., 2011). Rauðáta og ýmsar 

ljósátutegundir eru mikilvægustu fæðutegundir Norður- Atlantshafs makríls en 

það fer þó eftir aðstæðum og árstíðum hverju sinni (Jóhann Guðmundsson o.fl., 

2012). Rauðátan hefur vetursetu í dýpri lögum sjávar en kemur upp að 

yfirborði snemma vors þegar sjór byrjar að hlýna (Ingibjörg G. Jónsdóttir, 

2011).  

Síðustu rannsóknir ICES á lífmassa dýrasvifs í íslenskri, norskri og 

færeyskri lögsögu sýndu áframhaldandi hnignun í lífmassa dýrasvifs á 

hafsvæðum við Noreg. Menn velta fyrir sér ástæðu þess og horfa meðal annars 

til ásóknar uppsjávarfiska (Nøttestad, L. o.fl., 2012; Héðinn Valdimarsson o.fl. 

2012).  

Lífmassi dýrasvifs á færeysku hafsvæði hefur farið hækkandi frá árinu 

2003 ásamt því að vaxtartímabil svifsins hefur hafist fyrr en áður og telja menn 

að það geti stafað af hækkandi hitastigi sjávar og minni áhrifum frá Austur-

Íslandsstraumsins á hafsvæðum Færeyja. Í kringum Færeyjar er magn dýrasvifs 

og plöntusvifs á uppleið í maí og nær hámarki í júní, sem gerir aðstæður einkar 

heppilegar fyrir hrygningu NA-Atlantshafs makrílsins og fæðugöngu gegnum 

það svæði (ICES-WGZE, 2013). 
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Hækkandi sjávarhiti suð-vestan Írlands hefur orðið til þess að 

tegundasamsettning dýrasvifs á milli 2000 og 2009 breyttist þannig að rauðátu 

magn minnkaði meðan helgulandsátu (Calanus helgolandicus) og aðrar 

tegundir sem lifa við hærra kjörhitastig hafa aukist (O’ Hea, B, 2010). Vegna 

hlýnandi sjávar við Bretlandseyjar og ofveiði á tegundum, sem eru fiskætur á 

borð við þorsk, hafa fisktegundir sem lifa við hærra kjörhitastig og eru 

svifdýraætur á borð við brynstirtlu, ansjósur og brisling aukið viðveru sýna. 

Þannig er minna magn af dýrasvifi vegna ágangs svifdýraæta en meira magn af 

plöntusvifi (Rijnsdorp, Peck, Engelhard, Möllmann og Pinnegar, 2010). 
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3  NA-Atlantshafsmakríll 

3.1 Líffræði NA-Atlantshafsmakríls 

 

Atlantshafsmakríll (Scomber scombrus) (sjá mynd 15) er frekar smár en 

kröftugur, stinnur og hraðsyndur torfufiskur. Hann er uppsjávarfiskur í flokki 

geislugga (e. actinopterygii) af ættbálki borra (e. perciformes) (Ólafur S. 

Ástþórsson, Þorsteinn Sigurðsson og Sveinn Sveinbjörnsson, 2009). Hann er 

hluti af ættbálknum scombroidei en honum tilheyra 114 tegundir sem eru 

útbreiddar víðs vegar um heimsins höf. Það sem helst einkennir þennan ættbálk 

eru takmarkaðir hreyfimöguleikar munnopsins þ.e. ekki er hægt að framlengja 

munnopið eins og hjá mörgum öðrum beinfiskum. Ætt Atlantshafsmakrílsins er 

Scombridae og þar falla undir bæði makríltegundir og túnfiskar. Þessi ætt fiska 

hefur þá sérstöðu að hafa sérstaka byggingu og sundhæfileika til að synda hratt 

og lengi. Scombridae ættin er því vel til þess fallin að lifa á opnum hafsvæðum 

(Helfman, G. S., Collette, B. B., Facey, D. E. og Bowen, B. W., 2009). 

 

Mynd 15. Norður-Atlantshafsmakríll (The Norwegian Ministry of Fisheries and 

Coastal Affairs, 2012) 

Atlantshafsmakríllinn hefur kalt blóð en vegna lífeðlisfræðilegra 

eiginleika er líkamshiti hans oftast 1-2°C heitari en umhverfishitinn (Piling, G., 

Nichols, J., Hoel, A.H., Hough, A. og og Davies, S., 2013). Norður-Atlantshafs 

makríllinn er langlíf tegund og getur orðið allt að 25 ára og og náð 60cm lengd. 

Þeir þyngstu geta vegið allt að 3 kg en algengast er að uppistaða í afla sé 30-

40cm langir fiskar sem vega um 0,3 til 0,8kg að þyngd (Ólafur S. Ástþórsson 

o.fl. 2009). 
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Litur makrílsins er þannig að efri hlutinn er oftast grænblár eða 

dökkblár með 27 til 30 dökkum rákum, en að neðan er hann er silfurgrár 

(Bigelow, H. B. og Schroeder, W. C., 1953). Dökki liturinn að ofan gerir 

ránfiskum sem synda ofar og fuglum erfiðara að sjá og greina fiskinn í hafinu, 

en ljósi liturinn verndar fiskinn að neðan t.d. ef ránfiskur er að horfa upp eftir 

bráð.  

Norður-Atlantshafs makríllinn er eðlisþyngri en sjórinn og hefur engan 

sundmaga sem veldur því að til þess að ná flotjafnvægi og halda sér á ákveðnu 

dýpi þarf hann að reisa sig örlítið upp á sundi. Hann er því aldrei alveg láréttur 

í sjónum og þarf að vera stöðugt á ferðinni (Huse, I., Ona, E., 1996). Þetta er 

orkufrekur lífstíll og þarf hann því að éta mikið til þess að viðhalda orkubúskap 

sínum á sundi (Pawson, M. G., 1995).  

Sundhæfileikar og krafturinn sem Atlantshafs makríllinn býr yfir stafar 

af byggingu hans og hlutfalli mismunandi vöðvategunda í sundvöðvunum sem 

liggja sitthvoru megin hryggjarins. Fiskar hafa tvær gerðir vöðvaþráða; rauða 

og hvíta. Rauðu vöðvaþræðirnir dragast tiltölulega hægt saman, hafa mikið þol 

og notast við loftháða öndun. Hvítu vöðvaþræðirnir reiða sig á loftfirrta öndun, 

dragast mun hraðar saman og hafa minna þol (Jobling, M, 1995). Norður-

Atlantshafs makríllinn hefur hátt hlutfall af rauðum vöðvum, sem eru feitari en 

þeir hvítu sem hann notar við daglegt sund en þá hvítu þegar hann þarf að taka 

spretti. Þar sem sjórinn verður eðlisléttari eftir því sem hitastigið hækkar og 

súrefnismettunin lækkar þarf makríllinn að halda sér á meiri ferð yfir 

sumartímann. Þetta gerir hann til þess að fullnægja súrefnisþörf sinni á meðan 

hann er í hlýjum sjónum (Bigelow, H. B. og Schroeder, W. C., 1953). 

Fituinnihald Norður-Atlantshafsmakrílsins er mjög breytilegt miðað við 

árstíma. Fituinnihald hans er minnst í kringum hrygningu en hækkar mjög hratt 

eftir því sem líður á sumarið (Jóhann Guðmundsson o.fl. 2012). Þegar komið er 

í vetrardvölina minnkar átið mikið enda minna fæðuframboð þó hann þurfi þó 

alltaf að viðhalda orkubúskap sínum að einhverju leyti (Wallace, P. D., 1991).  
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3.2 Stofnar og útbreiðsla Atlantshafsmakrílsins 

 

Loftlagsbreytingar geta haft mikil áhrif á útbreiðslu og magn fisktegunda 

(Perry, A.L., Low, P.L., Ellis, J.R. og Reynolds, J. D, 2005). Makríll hefur visst 

kjörhitastig sem hann fylgir á meðan næga fæðu er að finna og aðstæður 

hafsins eru honum hliðhollar (Neill, W.H., 1984). Útbreiðsla fiska stýrist af því 

að fiskurinn fylgir kjörumhverfisaðstæðum hverju sinni, þar sem hann reynir 

að mæta kröfum sínum hvað umhverfið varðar og uppfylla kröfurnar um fæðu. 

Það er alltaf einhver hvati sem fær fisktegundirnar til þess að breyta fari sínu 

(Neill, W.H., 1984). Heildarútbreiðsla Atlantshafsmakríls er beggja vegna við 

Atlantshafið (Bigelow, H. B. og Schroeder, W. C., 1953) (sjá mynd 16). 

Norður-Atlantshafsmakríllinn er með stórt útbreiðslusvæði Evrópumegin við 

Atlantshafið og er ekki nákvæmlega vitað með vissu yfir hversu stórt svæði 

útbreiðsla hans nær í norðurhluta Norður-Atlantshafsins. 

 

Nýjustu kortlagningar ICES hafa staðsett hann yfir vor- og sumarmánuði í 

norskri, færeyskri og íslenskri lögsögu (Nøttestad, L. ofl., 2012). Á haustin fer 

NA-Atlantshafs makríllinn í vetrargöngu til svæðisins norður af Írlandi og 

Skotlandi og hefur þar vetursetu, en það er þó breytilegt eftir tíðarfari hvar 

 

 

Mynd 16. Dreifing N-Atlantshafs makríls beggjavegna Atlantshafsins. (Oceana, e.d.) 
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hann nákvæmlega heldur sig (Uriarte, A. og Lucio, P., 2001). Hér að neðan má 

sjá útbreiðslu NA Atlantshafs makríls yfir sumarmánuði í íslenskri, færeyskri 

og norskri lögsögu (sjá mynd 17). 

 

Allt til ársins 1995 var álitið að um þrjá aðskilda hrygningarstofna, 

Evrópumegin við Atlantshafið, væri að ræða og var útgefinn kvóti fyrir hvern 

hrygningarstofn (Uriarte, A., Alvarez, P., Iversen, S., Molloy, J. Villamor, B., 

Martíns, M.M., Myklevoll, S. ofl., 2001). Rannsókn sem gerð var árið 1994 

sýndi töluverða blöndun makríls að sunnan úr Biskajaflóa og norður í 

Norðursjó. Fiskar sem merktir voru á suður hrygningarstöðinni við Biskajaflóa 

endurheimtust norður af vesturströnd Írlands og á norskum hafsvæðum. Þessar 

niðurstöður styðja að ekki sé um að ræða þrjá aðskilda hrygningarstofna við 

NA-Atlantshafið, heldur þrjár hrygningarstöðvar (Uriarte, A. og Lucio, P., 

2001). Þó er enn talað um að NA-Atlantshafsmakríllinn sem hrygnir í 

Norðursjó sé einn hrygningarstofn og meðal annars var skipulögð rannsókn til 

að sýna fram á þetta. Í rannsókninni var NA-Atlantshafsmakríll, sem veiddist í 

Norðursjó og Skagerrak, merktur að sumri til og veiddust nokkrir aftur veturinn 

eftir á svipuðum slóðum. Þess má þó geta að nokkur blöndun er á 

hrygningarsvæðinu í Norðursjó frá suður og vestur hrygningarsvæðum (Jansen, 

 

Mynd 17. Útbreiðsla NA-makríls sumarið 2012. Niðurstöður úr samvinnu rannsóknar Noregs, 

Íslands og Færeyja. (Nøttestad, L. o.fl., 2012) 
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T., Gislason, H., 2011). NA-Atlantshafsmakríll sem hrygnir á vestur- 

hrygningarstöðvum framlengir hrygningartímabil sitt með því að ferðast til 

Biskjaflóa áður en hann heldur norður á fæðustöðvar. Í dag er stofninn tekinn 

sem ein heild sem hrygnir á mismunandi stöðvum (Uriarte, A. og Lucio, P., 

2001). 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar með það að markmiði að greina 

stofninn í sundur eftir hrygningarstöðvum og finna séreinkenni þeirra en engin 

þeirra hefur getað sannað neinn afgerandi mun á makríl frá mismunandi 

hrygningarstöðvum (Jansen T., C. A., B.T. ogWorsøe C.L, 2013). 
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3.3 Hegðunarmynstur makríls 

 

Hegðun makríls var rannsökuð árið 2001 til þess að athuga hvort makríll væri 

áhrifagjarn hvað varðar umhverfisstýringu eða „Enviroregulation“. Það að vera 

umhverfisstýrður er hægt að útskýra á þann veg að þegar markíllinn klekst út 

og hann er í sínu kjörumhverfi, muni hann leitast við að elta þær 

umhverfisaðstæður sem líkjast mest upphaflegu umhverfi hans. Þær tegundir, 

sem eru í þessum hóp, sækja í að halda sér á svæðum sem svipa til þeirra 

svæða þar sem líf þeirra hófst og þær árstíðarsveiflur sem þeim fylgja, þ.e. 

hitastig, fæðuúrval o.s.frv. Fiskurinn sækir í að uppfylla þarfir sínar samkvæmt 

fyrri sögu sinni og stýrist því af umhverfinu en ekki svæðum. (Neill, W.H., 

1984)  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að hluti þess makríls, sem var til 

skoðunar, léti umhverfisaðstæður hafa áhrif á ferðir sínar. Umhverfisstýrða 

hegðunin gerir ráð fyrir því að þegar makríll lendir í kaldari sjó en hann kýs, þá 

syndi hann hraðar í leit að kjörhitastigi sínu og þegar því er náð róist hann 

niður og hægi á sér (Reid, Walsh og Turrel, 2001). 

Hæsta hitastig þar sem makríllinn hefur fundist er um 20°C og algengt 

er að makríllinn sé í miklum mæli þar sem eru 8°C. Yfir vetrartímann heldur 

hluti makrílsins í Norðursjó, þar sem hitastigið getur farið niður að 6°C. 

Stofninn í NV-Atlantshafi hefur tilhneigingu til þess að synda hraðar 

yfir svæði þar sem hitastig er lægra en 7°C. Sá makríll virðist því forðast 

kaldari sjó en 6°C. Útbreiðsla NV-stofnsins hefur færst norðar á 

hlýsjávarskeiðum (Jensen og Gislason, 2011). Þessi hegðun er samsvarandi við 

hegðun stofnsins í NA-Atlantshafi með tilliti til breytinga á útbreiðslu hans 

(Nøttestad, L. ofl., 2012). 
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3.4 Hrygning  

 

Þegar líður að hrygningartímabili makrílsins fer hann að hópa sig saman og 

grynnka á sér þar til komið er að hrygningarsvæðunum. Hrygningarsvæðin eru 

þrjú; við strendur Noregs í Norðursjó og upp með ströndinni að Skagerrak, við 

vesturströnd Írlands og norðvestur af Spáni við Biskjaflóa sjá mynd 18 

(Uriarte, A. og Lucio, P., 2001). 

 Hrygningin hefst fyrr á suðlægari breiddargráðum (Jansen, T. o.fl., 

2013). Í Biskajaflóa hefst hrygningin í desember, nær hámarki í apríl- maí og 

nær alveg fram í júlí á nyrstu svæðum. Svæðið við vestanvert Skotland og 

Írland að Færeyjum kallast vestur-hrygningarstöðvar (Björn Gunnarsson og 

Konráð Þórisson, 2010) (sjá mynd 18)  . Kjörtímabil hrygningarinnar á vestur 

og suður 

hrygningarsvæðunum er 

talið vera frá mars til júlí 

þegar hitastigið hefur 

hækkað úr 13°C í 16°C 

(Uriarte, A. og Lucio, P., 

2001). NA-

Atlantshafsmakríll sem 

hrygnir í Norðursjó byrjar 

að hrygna í lok maí en 

hrygningin stendur hæst í 

júní og júlí.  

Samkvæmt 

rannsókn sem gerð var í 

Biskaja flóa og vestur af 

Bretlandseyjum, um 

dreifingu seiða og eggja 

við hrygningu, þá var 

nokkur breytileiki í 
Mynd 18. Hrygningarstöðvar NA- Atlantshafs makríls. 

(Uriarte, A. og Lucio, P., 2001) 
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þéttleika samanborið við dýpi. Virtist það fara mikið eftir því hvenær á 

tímabilinu hrygningin fór fram. Þéttleikinn í upphafi tímabils var minni áður en 

hitaskipalögin höfðu myndast og eggin og seiðin voru á meira dýpi. Eftir því 

sem leið á tímabilið, jókst þéttleikinn í efri lögunum eftir því sem 

hitaskiptalagið varð sterkara (Coombs, S. H., Morgans, D. Og Halliday, N. C., 

2001). Hrygningin hefst því ekki að neinu ráði norðan Biskajaflóa fyrr en 

hitaskiptalagið byrjar að myndast og næg næring er fyrir komandi ungviði 

(Bigelow, H. B. og Schroeder, W. C., 1953; Jobling, M., 1995). 

Á sumrin og yfir hrygningartímann heldur makríllinn sig helst í 

yfirborðslögum og niður að 46-55m dýpi, en kemur þó reglulega upp í 

yfirborðið (Bigelow, H. B. og Schroeder, W. C., 1953). Hitaskiptalögin eru 

hrygningu makríls mjög mikilvæg. Í Norðursjó myndast hitaskiptalögin þar 

sem hrygning á sér stað á 10-40m dýpi í maí, en í júní eru þau alltaf til staðar 

frá 15-30 m dýpi við 10 -12°C (Jansen, T. og Gislason, H., 2011). 

Hitaskipalögin eru mikilvæg fyrir tímabil hrygningar en makríllinn hrygnir 

helst ekki nema í hitaskiptalögunum vegna hitastigsins og fæðuframboðs í 

þeim. Mikilvægt er að þessi lög hafi myndast í hafinu þar sem hrygnan virðist 

kjósa frekar að hrygna í hitaskiptalögunum vegna eðlisfræðilegra eiginleika 

þess. Aðallega er það vegna hitastigsins og eðlisþyngdar sjávarins með tilliti til 

hrogna og seiða, svo þau fljóti upp að yfirborði og haldist þar (Jansen, T. og 

Gislason, H., 2011; Bigelow, H. B. og Schroeder, W. C., 1953). Hrygningin 

sjálf fer þannig fram að hrygnan losar hrogn í um 20 lotum og sleppa þær um 

250.000 eggjum í heildina sé miðað við 2 ára NA- Atlantshafs makrílhrygnu. 

Hængurinn losar svilin í yfirborðið þar sem hrognin fljóta um (Keltz og Bailey, 

2012). Klakið hefst eftir 2-6 daga þegar eggin hafa vaxið frá því að vera 1 til 

1,38 mm í að vera 3-4 mm að þvermáli. Algengast er að þau klekist á 

stærðabilinu 3,1 til 3,3mm (Studholme, A. L., Packer, D. B., Berrien, P. L., 

Johnson, D. L., Zetlin, C. A. og Morse, W. W.,1999). Tímabilið frá hrygningu 

að klaki er mismunandi eftir hitastigi og er að jafnaði 7,5 dagar við 11°C, 5,5 

dagar við 13°C og 4 dagar við 16°C (Bigelow, H. B. og Schroeder, W. C., 

1953). Lirfurnar eru yfirleitt í yfirborðslögunu en hafa fundist niður á allt að 

50m dýpi (Studholme, A. L. O.fl., 1999). Eftir að kviðpokastigi lýkur lifa 

seiðin á dýrasvifi til að byrja með og fljóta um með straumum meðfram landi 
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(Inshore fisheries and conservation authority, e.d.). Þegar seiðin hafa náð 6mm 

stærð geta þau haft meiri áhrif á staðsetningu sína með sundi. Þá eru hvatarnir 

sem þau sækja í hitastig, fæða og ljós (Coombs, S. H., Morgans, D. og 

Halliday, N. C., 2001). Þegar kynþroska er náð, um tveggja ára aldurinn, fara 

þau á meira dýpi og sameinast torfum með einstaklingum á svipuðum aldri og 

þroska (Sussex, e.d.). Eftir hrygningu ferðast makríll í Norðursjó og vestur af 

Skotlandi norður á fæðustöðvarnar þar sem hann safnar forða fyrir veturinn og 

undirbýr sig undir næsta hrygningartímabil (Pawson, M. G., 1995; ICES, 

2012).  

 

3.5 Fæða 

 

Makríllinn er svokallaður síunarfiskur eða „filterfeeder“ sem lýsir sér í því að 

hann notar tálknin sem eru þróuð til þess að sía frá dýrasvif við fæðuöflun. 

Hann opnar munninn og syndir áfram svo að dýrasvif festast á 

tálknbogatindunum (Bjarni Sæmundsson, 1926). Makríllinn er í íslenskri 

lögsögu á þeim tíma þegar dýrasvifið er í mestu magni og heldur hann sig helst 

á þeim svæðum þar sem þéttnin er mest. Mesta þéttnin er við vestanvert landið 

á svipuðu svæði og hitastigið er næst kjörhitastigi makrílsins.  

Sumarið er sá tími þegar makríllinn neytir mestrar fæðu og þyngist 

hlutfallslega mest yfir árið til þess að undirbúa vetrardvölina og hrygninguna í 

framhaldi af því (Reid, D.G., 2001; Jóhann Guðmundsson o.fl. 2012). Lífmassi 

dýravifs hefur farið vaxandi við Ísland með hlýnun sjávar meðan dregið hefur 

úr magni dýrasvifs við strendur Noregs (Nøttestad, L. ofl., 2012).  

Fæða makríls eftir klak eru dýrasvif og er því mikilvægt að hrygning 

fari fram á svæðum þar sem næga fæðu er að fá. Hitastig og fæðuframboð eru 

mikilvægir þættir í tímasettningu fastrar fæðutöku. Þegar kviðpokaskeiði lýkur 

er afar mikilvægt fyrir lirfuna að hún nái að taka inn fasta fæðu sem fyrst áður 

en hungrið dregur hana til dauða. Hitastigið skiptir hér miklu máli hversu hratt 

lirfan þroskast og klárar úr kviðpoka sínum (Jobling, M, 1995) Eftir því sem 
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makríllinn verður eldri, bætir hann við stærri fæðutegundum sem hann ræður 

við (Ausubel, W. T. Peterson og Seth J., 1984).  

Í rannsóknarleiðangri Hafrannsóknarstofnunar á mælingum á 

magainnihaldi makríls á árunum 2009 og 2010 kom í ljós breytileg 

fæðusamsetning með tilliti til staðsetningar hans innan íslenskrar lögsögu. 

Meginuppistaða fæðunnar voru krabbaflær, ljósáta og marflær. Makríllinn fyrir 

norðan land át nokkuð af loðnuseiðum (Mallotus villosus) en síli (Ammodytiae) 

fundust í maga makríls sem veiddist í og við Faxaflóa. Einnig fannst Gulldepla 

(Maurolicus muelleri) og laxsíldir (Myctophydae) í einstaka makríl (Jóhann 

Guðmundsson o.fl. 2012).  

Jens Christian Holt hefur verið að rannsaka ætisslóðir laxa og samspil 

þeirra. Rannsókn hans beindist að svæðum sunnan Íslands og við 

Grænlandshaf og telur hann ástæðu þess að NA-Atlantshafs makríllinn er í 

slíkum mæli við Ísland sé niðursveifla í magni dýrasvifs í Barentshafi og við 

Noreg. Jens telur að makríllinn og laxinn séu að keppa um fæðuna sunnan og 

suðvestan við Ísland og við Grænlandshaf, þar sem beitarslóðir laxa eru (Vötn 

og veiði, 2013).  

Fituinnihald makríls var mælt árin 2010 og 2011 innan íslenskrar 

lögsögu, frá júní til september, með það að markmiði að varpa ljósi á 

vinnslunýtingu hans. Niðurstöðurnar sýndu að í byrjun júní var fituinnihaldið 

að meðaltali í kringum 6%, en í lok júní var fituinnihaldið að jafnaði komið 

upp í 20%. Fituinnihaldið stighækkaði á meðan hann dvaldi innan lögsögunnar 

og varð mest í september eða 33% (Jóhann Guðmundsson o.fl. 2012). 

Samkvæmt grein Sigurgeirs Þorgeirssonar í Fiskifréttum þann 17. 

janúar 2013 má áætla að makríllinn, í því magni sem hann kom hingað sumarið 

2012, hafi þyngst um 600-700 þúsund tonn og talið er að hann hafi þyngst um 

allt að 50% á meðan hann dvaldi hér við land (Sigurgeir Þorgeirsson, 2013). 
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3.6 Stofnstærðarmat  

 

Við stofnstærðamat þarf að beita óhefðbundnum aðferðum vegna þess að 

makríllinn er sundmagalaus og því henta ekki stofnstærðarmælingar með 

bergmálstækni. Hér við land hefur verið notast við flotvörpu þegar meta á 

magn þess makríls sem kemur inn í íslenska lögsögu (Jóhann Guðmundsson 

o.fl. 2012). Makríllinn sem kemur inn í íslenska lögsögu er talinn koma helst af 

hrygningarsvæðunum sem eru vestur af Írlandi (Björn Gunnarsson og Konráð 

Þórisson, 2010). Síðustu ár hafa verið farnir rannsóknarleiðangrar í samvinnu 

við Norðmenn og Færeyinga til að meta stofnstærð makríls í lögsögu þessara 

ríkja. Í þessum leiðöngrum eru fleiri tegundir rannsakaðar og einnig aðrir 

vistfræðilegir þættir. Íslendingar tóku fyrst þátt þessum leiðangri árið 2009 og 

árlega eftir það (Nøttestad, L. ofl., 2012; Jóhann Guðmundsson o.fl. 2012). Á 

mynd 19 má sjá þær flottrollstöðvar sem teknar voru í leiðangrinum árið 2012.  

 

ICES hefur allt frá árinu 1977 farið á þriggja ára fresti í leiðangra þar sem 

magn eggja og lirfa makríls og hrossamakríls er metið. Rannsóknarsvæðið nær 

frá Gíbraltar um Biskajaflóa, vestan Bretlandseyja og norður undir Færeyjar 

(O‘Hea, 2010). Nauðsynlegt er að fara yfir stórt svæði til þess að áætla sem 

nákvæmast það tímabil sem hrygningin spannar og mikilvægt er að fara oft yfir 

Mynd 19. Siglingaferlar og flottrollsstöðvar þeirra skipa sem tóku þátt í 

rannsópnarleiðangrinum 2012. (Nøttestad, o.fl., 2012) 
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sömu svæðin til þess að ná yfir hrygningartoppana. Vegna þessa eru 

leiðangrarnir langir, mjög kostnaðarsamir og því eru þeir aðeins farnir á þriggja 

ára fresti (Björn Gunnarsson og Konráð Þórisson, 2010). Þessar mælingar eru 

þungamiðja stofnstærðarmats NA-Atlantshafsmakrílsins og þær einu sem eru 

gerðar óháðar veiðum. Niðurstöður rannsóknanna eru síðan settar í samhengi 

við stofnstærðarlíkön (Jóhann Guðmundsson o.fl. 2012).  

Íslendingar tóku í 

fyrsta sinn þátt í 

eggjaleiðangri með ICES 

árið 2010 og var tilgangur 

þess að áætla magn 

nýhrygndra eggja á 

hrygningarsvæði og áætla 

stofnstærð í framhaldi af 

sýnatökum og mælingum. 

Svæðið sem 

Íslendingarnir fóru yfir er 

á milli Færeyja og Íslands 

(sjá mynd 20).  

Eggjamælingar á 

Árna Friðrikssyni fóru 

fram 9.-22. júní. Búið var 

að skipta 

sýnatökusvæðinu upp í 

reiti og fór sýnaöflunin 

fram í togi á hverju láréttu 

reitasniði. NA-Atlantshafs makríll var veiddur í flotvörpu, hann talinn og 

lengdarmældur, ásamt því að hrognasekkir voru vigtaðir og sýni tekin úr þeim 

til þess að áætla framleiðslugetu hrygnanna. Öflun svifsýna var gerð með þar 

til gerðum háf sem kallast „Bongo 60“. Háfurinn er hringlaga, 60cm í þvermál 

og með 2,5m löngu neti. Háfurinn var settur niður á 200m dýpi. Flæðismælir er 

staðsettur í opi háfsins sem mælir það magn sjávar sem fer þar í gegn. Sýnin 

sem fást í háfinn og flæðismælingin eru síðan stöðluð saman. Unnið var úr 

Mynd 20. Niðurstöður ICES úr eggjalaeiðangri sem sýnir þéttni 

og dagsframleiðsu eggja eftir svæðum. (Björn Gunnarsson og 

Konráð Þórisson, 2010) 
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sýnunum um borð með þeim hætti að fiskeggin voru tekin frá og ljósmynduð 

með stafrænni myndavél. Makríleggin voru síðan stærðarmæld og flokkuð eftir 

sex þroskastigum (Björn Gunnarsson og Konráð Þórisson, 2010). 

Útreikningar á lífmassa hrygningarfisks samkvæmt ICES eru gerðir í 

nokkrum þáttum. Gögnin sem fengin eru í leiðöngrum eru reiknaðaðar saman 

og fengin út heildarniðurstaða. Stór hluti matsins fer fram um borð á 

leiðangursskipunum, en einhverjir útreikningar á svifi og hrognasekkjum eru 

gerðir í landi (ICES, 2012). 

Dagleg eggjaframleiðsla hefur verið áætluð með sömu aðferð frá árinu 

1977 og er tekið tilliti til þroskahraða og hita. Formúlan sem notuð er til þess 

að áætla tímabilið frá hrygningu að klaki með tilliti til hita er eftirfarandi: 

Log tími (klst.) = -1.31 log (T°C) + 6.90. 

Þegar búið er að safna gögnum og koma þeim á rafrænt form eru 

gögnin úr svifmælingunum stöðluð og árleg eggjaframleiðsla makrílsins 

reiknuð út. Þau frumgögn úr leiðangri sem eru notuð eru fjöldi eggja, 

þroskastig og flæði í gegnum háf við sýnatöku. Byrja þarf á því að finna magn 

þess sjávar sem var síaður við sýnatökuna og er það reiknað út með ákveðinni 

jöfnu og því næst mælt magn eggja á m
2
 Þær niðurstöður eru notaðar áfram 

með því að fjöldi eggja á m
2
 er settur í jöfnu sem gefur fjölda eggja m

2
 í 

dagsframleiðslu. Jafnan er gerð með tilliti til þroska og gefur framleiðslu 

eggja/m
2
/á dag. Fjöldi eggja á m

2
 er síðan sett í samhengi við staðsetningu í 

formi rétthyrnings/reits. Gildi rétthyrningana eru reiknuð saman og gefur það 

síðan fjölda framleiddra eggja á dag á þroskastigi eitt fyrir hvert tímabil. Svæði 

fyrir Réthyrningarnir eru reiknaðaðir um hverja ½° breiddargráðuröð með 

formúlu sem gefur staðsetningu rétthyrningsins í m
2
(ICES, 2012).  

Næstu skref í útreikningunum eru að meta daglega eggjaframleiðslu 

fyrir hvert tímabil, samþætta súlurit daglegu eggjaframleiðslunnar til þess að fá 

árlega eggjaframleiðslu og reikna út frávik við matið á árlegri heildar 

eggjaframleiðslu. Á þeim svæðum þar sem sýni eru ekki tekin, á milli 

sýnatökusvæða, skal reikna með stærðfræðilegum aðgerðum til að áætla 

daglega eggjaframleiðslu. Möguleg frjósemi er einnig áætluð á vestur og suður 
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hrygningarsvæðunum. Hér er verið að meta fjölda þeirra eggja sem á eftir að 

hrygna yfir árið. Hrognasekkir eru vigtaðir, ákveðið magn hrognasýnis er tekið 

með pípettu og sett í formaldehýðlausn. Öll hrogn sem eru >185µm þvermál 

eru talin. Þegar búið er að reikna allar þessar stærðir, gera allar 

hrognamælingarnar og taka tillit til niðurstaðna leiðangursskipanna, er 

heildarlífmassi hrygningarstofns áætlaður (ICES, 2012). 

Niðurstöður mælinga Hafrannsóknarstofnunar innan íslensku 

lögsögunnar sýndu að útbreiðsla NA-Atlantshafs makríleggja var mun vestar 

en gert var ráð fyrir þegar rannsóknarpunktarnir voru ákveðnir og var því bætt 

við nokkrum stöðvum innan íslenskrar landhelgi. Einnig hefði þurfti að stækka 

rannsóknarsvæðið til norðurs, en tímaleysi hamlaði því. Staðfest var að 

hrygning hefði átt sér stað innan íslenskrar lögsögu og er talið að það séu fyrstu 

heimildir þess efnis. Þetta var í samræmi við aukna viðveru og magns NA 

Atlantshafs makríls á íslensku hafsvæði. Fyrstu heimildir um að makrílseiða 

hafi orðið vart við Ísland eru frá árinu 2005. Í sameiginlegum eggja leiðangri 

ICES árið 2010 kom fram í eggjamælingum á vestur- „stofninum“að 21% 

aukning var frá þeim eggjamælingum sem gerðar voru 2007 af sömu stofnun 

(Hafrannsóknarstofnun, 2010). Mælingar á heildar lífmassa stofnsins voru 4,8 

milljón tonn og þar af voru 1,1 milljón tonn eða 23% af heildarmassa mæld 

innan íslenskrar lögsögu. Heildarstærð hrygningarstofns síðan 1987, 

samkvæmt stofnmati frá ICES er sýndur á mynd 21. Þar kemur fram aukning á 

lífmassa hrygningarstofns frá 2003 til 2009, stofninn nær hámarki 2009 en 

virðist minnka eftir það (Hafrannsóknarstofnun , 2012).  
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Mynd 21. Stærð hrygningarstofns 1987-2011 og veiðidánartala (F) 4-8 ára NA-Atlantshafs 

makríls 1987 – 2011(Hafrannsóknarstofnun, 2012) 

Önnur rannsókn er gerð árlega, í samvinnu við Færeyjar og Noreg, þar 

sem gert er stofnstærðarmat á ýmsum stofnum sjávardýra. Niðurstöður 

leiðangrana hafa gefið eftirfarandi stofnstærðarmat: Árið 2011 mældust 2,7 

milljón tonn en 43% þeirra voru innan íslenskrar lögsögu. Árið 2012 mældust 

5,1 milljón tonn og af því voru 29% innan íslenskrar lögsögu (Nøttestad, L. ofl. 

2012; Jóhann Guðmundsson o.fl. 2012). 

Á mynd 22 má sjá NA- 

Atlantshafs makríl sem veiddist við 

Ísland og kom í uppsjávarvinnslu 

Síldarvinnslunnar á Neskaupsstað árið 

2012. Lokið hefur verið við að hausa 

og taka slógið en hrognasekkirnir eru 

enn á sínum stað. 

 

 

 

Mynd 22 Séð inn í hausaðan og slógdreginn 

makríl sem kom í Síldarvinnsluna á 

Neskaupstað sumarið 2012. (Mynd: Sigurður 

Einarsson, 2012) 
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4 Áhrif sjávarhita á Atlantshafs makríl 

 

4.1 Áhrif hækkandi hitastigs á fiska 

 

Hitastig sjávar er einn þeirra þátta sem gegnum tíðina hefur sýnt sig að hafa 

mikil áhrif á útbreiðslu ýmissa fisktegunda og er Norður-Atlantshafs makríllinn 

þar enginn undantekning (Beamis, R. J., 1995). 

Hitastig er einn af mikilvægustu umhverfisþáttum sem hafa áhrif á 

útbreiðslu fiska af scombroid ættinni (Reid, D.G. o.fl., 2001). Hækkandi 

hitastig hefur lífeðlisfræðileg áhrif á fiska. Efnaskiptahraði eykst eftir því sem 

hitinn hækkar, sem hefur áhrif á vaxtarhraða og orkuþörf ásamt því að 

súrefnisþörf eykst (Jobling, M., 1995). Við hækkandi sjávarhita lækkar 

hinsvegar styrkur uppleysts súrefnis (Helfman, G. S. o.fl., 2009).  

Svörun fiska við slíkum umhverfisbreytingum er að fiskurinn aðlagast 

nýjum skilyrðum með breyttri hegðun og/eða útbreiðslu. Þar sem tímabil 

hrygningar er mjög háð hitastigi getur tímasetning hennar færst til vegna 

breytinga í árstíðarsveiflum (Helfman, G. S. o.fl., 2009). 

Rannsókn, sem gerð var árið 2005 af hópi vísindamanna um áhrif 

loftslagsbreytinga á útbreiðslu 36 fisktegunda í Norður-Atlantshafinu, leiddi í 

ljós að 2/3 tegundanna breyttu útbreiðslu sinni með því að færa sig norðar á 

hærri breiddargráðu í sjó með lægra hitastigi og á meira dýpi eða sýndu aðra 

svörun sem afleiðingu af hækkandi hitastigi. Af þessum 20 tegundum sem 

breyttu útbreiðslu sinni fylgdi helmingur þeirra hitanum áberandi mikið. 

Fiskarnir sem breyttu ekki útbreiðslumynstri sínu með hækkandi hitastigi gætu 

verið í áhættu vegna takmarkaðrar getu til þess að breyta núverandi 

útbreiðslumynstri sínu eða vegna umhverfisþarfar sem ekki verður uppfyllt 

vegna breyttra aðstæðna (Perry, A.L. o.fl., 2005). 

Augljóst er samkvæmt þessari rannsókn að loftslagsbreytingar og 

hlýnun sjávar hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir ýmsar tegundir sjávarfiska og 

útbreiðslu þeirra. Á meðan hitastigið heldur áfram að hækka bendir allt til þess 
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að við munum verða vitni að enn meiri breytingum í útbreiðslu sjávarfiska. 

Útreikningar sem gerðir voru árið 2005 sýndu að líklega mun sjávarhitinn haldi 

áfram að hækka. Talið er að árið 2020 gæti hitastig Norðursjávar hafa hækkað 

að meðaltali um 1°C og árið 2080 um 1,5-4°C (Perry, A.L. o.fl., 2005).  

 

4.2 Áhrif hitastigs á lífvænleika og þroska Norður-

Atlantshafs makríleggja og seiða 

 

Hækkandi umhverfishiti hefur mikil áhrif á tímabilið frá frjóvgun að klaki. 

Rannsókn var gerð á 124 tegundum um áhrif hitastigs á þroska, dánartíðni og 

lífvænleiki við klak. Rannsóknin sýndi að tími frá hrygningu að klaki styttist 

eftir því sem hitastigið hækkaði (Pepin, P, 1991). Hækkandi hitastig hefur þau 

áhrif á kviðpokalirfur að kviðpokanæring þeirra klárast fyrr. Tegundir sem lifa 

í kaldari sjó hafa hlutfallslega lengri tímabil á milli þroskastiga og geta reitt sig 

kviðpokaforðann í lengri tíma. Mistakist að hefja fasta fæðutöku nógu snemma, 

komast kviðpokalirfurnar á það stig að geta ekki tekið inn fæðu og deyja úr 

hungri. Dánartíðni jókst með hækkandi hitastigi frá kjörhitastigi á 

kviðpokastiginu. Aukin orkuþörf verður með hækkandi hita vegna aukins 

vaxtarhraða og þroska (Pepin, P, 1991).  

Rannsókn var gerð á áhrifum hitastigs á þroska og dánartíðni Norður-

Atlantshafs makríls. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að til þess að egg/lirfur 

Norður-Atlantshafs makríls þroskist eðlilega megi hitastigið ekki vera lægra en 

8,6°C. Talið er að hámarks hitasveiflur sem eggin þola almennt til þess að 

þroskast eðlilega, séu að jafnaði ± 6°C frá því umhverfishitastigi sem var við 

hrygningu (Mendiola, D., Alvarez, P., Cotano, U., Etxebeste, E., Martínez de 

Murguia, A., 2006). 
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4.3 NA-Atlantshafs makríll við Ísland frá árinu 

1895 til dagsins í dag. 

 

NA-Atlantshafs makríl varð fyrst vart í Hafnarfirði árið 1895. Hann 

hefur verið kallaður flækingsfiskur fram til ársins 1996 en þá komu fyrstu 

tölur, skráðar hjá fiskistofu, þar sem fyrsta löndun var skráð um 4.000 tonn. 

(Steinar I. Matthíasson, Friðrik J. Arngrímsson, Sigurjón Arason, Sveinn 

Sveinbjörnsson og Þórhallur Ottesen, e.d.). Árið 1904 varð fyrst vart við NA- 

Atlantshafs makrílinn í minni torfum við Norðurland og árið 1905 við 

Seyðisfjörð. Árið 1944 varð mikið vart við hann og síðan hefur orðið vart við 

torfur með nokkurra ára hléum allt fram að lokum 20. aldar. Sumarið 1987 

fannst makríltorfa í veiðanlegu magni við suðausturlandið og síðan næst árið 

1991 við suðurlandið (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2006). Í ágúst 

1996 veiddust nokkrir makrílfiskar undan austur og norð-austurlandi. Árið 

1997 veiddist makríll við Rósagarðinn og 1998 í Skerjadjúpi og í Garðssjó 

(Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2006). Árið 2005 veiddist talsvert af 

makríll sem meðafli í síldveiðum. Árin 2006-2009 voru veiðar á makríl frjálsar 

á meðan skipin öfluðu sér aflareynslu. Árið 2010 var í fyrsta sinn úthlutað 

aflaheimildum í makríl og var miðað við veiðireynslu síðustu þriggja ára þar á 

undan, 2007, 2008 og fram að 11. júlí 2009 (Jóhann Guðmundsson o.fl. 2012; 

Steinar I. Matthíasson o.fl., e.d.) 

Sjávarhiti við Ísland hefur verið nokkuð sveiflukenndur eftir tímabilum 

og virðist makríllinn frekar eiga hér leið um á hlýsjávarskeiðum, þó hans hafi 

orðið vart fyrst á meðan kaldsjávartímabil stóð yfir. Á mynd 23 er að sjá 

hitastigsferla frá nokkrum stöðum á Íslandi milli 1884 til 1990: Hlýsjávarskeið 

er milli 1920 til 1960 og kaldsjávarskeið frá 1880 til 1920 en einnig er 

kaldsjávarskeið milli 1965 og 1971. Tímabilið frá 1972 til 1995 er hitastig á 

milli hlýsjávar- og kaldsjávarmarkanna. Hlýsjávarskeið hófst á ný árið 1996 og 

stendur enn. (Héðinn Valdimarsson o.fl., 2012).  
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Mynd 23. Meðalhiti á Íslandi síðan 1984 til 1990 skipt upp í hitaskeið. (Héðinn Valdimarsson 

o.fl. 2012) 
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5 Niðurstöður og umræður 

Hafsvæði sunnan Íslands hafa hlýnað síðan 1996 og má rekja ástæðu þess til 

hlýrri strauma frá miðbaug og veikingar svaltempruðu hringrásarinnar. Á 

meðan svaltempraða hringrásin er eins veik og hún er nú, flæðir meira af 

hlýjum Atlantshafssjó að norðanverðum hluta Norður-Atlantshafins. 

Afleiðingar af þessu flæði er að meðalhiti sjávar hækkar.  

Hlýsjávar- og kaldsjávarskeið hafa komið í sveiflum sem stýrast að 

mestu af mismunandi styrk strauma frá hlýjum Golfstraumnum frá miðbaugi á 

móti köldum Pólsjó úr norðri. Það virðist vera fylgni á milli hitastigs sjávar og 

viðveru NA-Atlantshafs makríls við Íslandsstrendur. Nú stendur yfir 

hlýsjávarskeið þar sem hitinn er að meðaltali um 3°C hærri en meðaltöl 

undanfarinna 20 ára.  

Hafsvæðin þar sem vestur hrygning NA-Atlantshafs makríls hefur farið 

fram í gegnum tíðina er  vestan og norð-vestan Skotlands og Írlands og teygir 

sig upp að suðurströnd Færeyja. Umhverfisaðstæðurnar í hafinu við Írland og 

Skotland eru þær að sjórinn þar er nokkuð hlýrri (12-14°C) en á efri 

breiddargráðum, eins og við Færeyjar. Suður af Færeyjum er meðalhitastigið í 

maímánuði tæpar 8°C, sem svipar til hitastigs suðaustur af Íslandi, á milli 

Færeyja og Íslands. Hærri hita er síðan að finna suður og suðvestur af Íslandi 

þegar líður á sumarið. Hitastigið í N-Atlantshafinu hefur hækkað að meðaltali 

um 0,5-1°C, á sama tíma og meðalhiti við Ísland hefur hækkað um 3°C. 

Upptaka næringarefna, binding koldíoxíðs og framleiðsla súrefnis eru 

lykilþættir í hringrásarkerfi hafsins. Dýrasvifið nærist á plöntusvifinu og 

Norður-Atlantshafs makríllinn nærist síðan á dýrasvifinu. Magn dýrasvifs 

stýrist af ástandi næringarefna og hitastigs í efri lögum sjávar. Lífmassi 

dýrasvifs suður af landinu hefur aukist síðustu ár á meðan lífmassi dýrasvifs 

við Noreg hefur farið hægt niður á við. Hitaskiptalögin verða að vera til staðar, 

svo að plöntu- og dýrasvif getir þrifist og myndast lögin á vorin, við 

árstíðarbundna hlýnun sjávar. Fæða NA-Atlantshafs makrílsins er fjölbreytt. 

Hún er þó aðallega í formi krabbaflóa og smáfiska og svifdýra en það fer samt 

eftir því hvar í lífshringnum hann er hver stærð fæðunnar er. Lirfur og seiði 

nærast mest á krabbaflóm á meðan stærri fiskar nærast á krabbaflóm, öðrum 
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svifdýrum, smáseiðum og minni fiskum sem rúmast í munnholi þeirra. Norður 

Atlantshafs makríllinn hefur hröð efnaskipti og þarf að vera á sífelldri 

hreyfingu til þess að anna eftirspurn líkamans fyrir súrefni. Mikilvægt er að 

eftirfarandi umhverfisþættir séu til staðar til þess að NA-Atlantshafs makríllinn 

þrífist; nægt súrefni í hafinu, næg fæða, hitaskiptalög og hitastig frá 6-16°C. 

Þessir umhverfisþættir eru samverkandi og er grunnþátturinn hitastigið og í 

kjölfarið hitaskiptalögin en með þeim kemur dýra og plöntusvifið og með 

plöntusvifinu súrefnið. Yfir sumarið falla næringarefni til botns og styrkur 

koldíoxíðs eykst í neðri lögum sjávar. Þegar haustar blandast svo sjórinn þegar 

hitaskiptalögin hverfa. Við það blandast næringarefnin upp í efri lög sjávar þar 

sem dýra- og plöntusvifið nýtir þau næsta vor. Allt eru þetta mikilvægir ferlar í 

lífi NA-Atlantshafs makríls sem og annarra fisktegunda og hefur áhrif á líf 

hans og útbreiðslu, hvort sem er við hrygningu eða fæðugöngu.  

Í ljósi þess hve mikil yfirferð er á NA Atlantshafs makrílnum og 

blöndunar hans á milli hrygningarsvæða við vesturströnd Evrópu, er erfitt að 

skipta makrílnum niður í stofna, þar sem lítið annað en staðsetning við 

hrygningu skilur þá að. NA-Atlantshafs makríll sem hefur vetrardvöl úti fyrir 

vesturströnd Evrópu kemur á hrygningarsvæðin við Biskajaflóa í fyrsta lagi í 

lok desember og stefnir síðan norður með meginlandinu að vestur 

hrygningarstöðvunum. Þess vegna eru þessar tvær stöðvar svo nátengdar. NA-

Atlantshafs makríllinn sem hrygnir í Norðursjó, blandast minnst þeim NA-

Atlantshafs makríl frá hinum tveimur hrygningarsvæðunum og er því frekar 

grundvöllur að tala um Norðursjó sem eina sjálfstæða hrygningarstöð. Sá NA-

Atlantshafs makríll sem er talinn líklegastur til þess að koma til hrygningar við 

Ísland er sá sem hrygnir á vestur hrygningarstöðvunum. Hrygning innan 

íslenskrar lögsögu væri þá framlenging frá vestur hrygningarstöðvunum. Þessi 

framlenging stýrist líklega að mestu leyti af hitastigi sjávar og fæðuframboði 

innan íslenskrar lögsögu. Hrygningin sjálf á sér stað í efri lögum sjávar og 

yfirleitt ekki fyrr en hitaskiptalögin hafa myndast. NA-Atlantshafs 

makríltorfurnar grynnka á sér og koma sér á hentug svæði, helst innan 

hitaskiptalaganna, þar sem hrognin eru losuð. Eftir frjóvgun fljóta þau um í efri 

lögunum í u.þ.b viku, en það fer eftir hitastigi sjávar hversu langur tími líður 

frá hrygningu að klaki. Mikilvægt er að næga fæðu sé að fá fyrir lirfurnar eftir 
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að klak hefur átt sér stað, þar sem lirfan hefur takmarkaðan tíma til þess að 

hefja inntöku fastrar fæðu.  

Hitastig hefur áhrif á útbreiðslu fisktegunda og hefur það verið sannað 

að við hækkandi sjávarhita svara fiskstofnar auknu álaginu með aukinni 

útbreiðslu á hærri breiddargráður í átt að lægra hitastigi. Norður-Atlantshafs 

Makríllinn hegðar sér þannig, að lendi hann í sjó sem er kaldari en hann kýs 

sér, eykur hann hraða og reynir að komast í ákjósanlegra hitastig. Rannsóknir á 

norðvestur makrílstofninum við strendur Bandaríkjanna leiddu í ljós að 

makríllinn þar forðast kaldari sjó en 6°C og að efri mörkin séu 20°C. Þetta lýsir 

því hversu mikla aðlögunarhæfni tegundin býr yfir en þó skal árétta að fiskur 

sem hefur líf sitt í 10-13°C mun leitast við að vera við það hitastig yfir 

hrygningu og fæðugöngu sína. Vegna þessara tveggja lykilþátta; hitastigs og 

fæðu, hafa skapast kjöraðstæður fyrir NA-Atlantshafsmakrílinn við strendur 

sem leiðir til þess að hann leitar hingað að því virðist í auknum mæli. Álykta 

má einnig vegna ásóknar á dýrasvif á vestur hrygningarstöðvum breiðist 

útbreiðsla hans frekar norðar, einsog venja er stefnir NA-Atlantshafsmakríllinn 

á hærri breiddargráður í kjölfar hrygningar í fæðugöngu, nema hann fari fyrr 

norðar sem veldur því að útbreiðlsa hrygningar færist á hærri breiddargráður, 

meðan hitastigið er ekki undir 8-9°C á þeim svæðum sem hrygning gæti farið 

fram.  

Fyrstu heimildir um makríl hér við land eru frá árinu 1895 þegar 

kaldsjávartímabil var við Ísland. Frá þeim tíma hefur makríls orðið vart með 

nokkru millibili og helst á hlýsjávarskeiðum. Árið 2006 fór hann að veiðast 

sem meðafli á síldveiðunum og var fram til ársins 2010 kvótalaus meðafli og 

skipum frjálst að landa eins miklu og gafst. Hann hefur verið hér síðan og hefur 

magn hans hér aukist mjög síðan mælingar hófust á heildarmagni hans innan 

íslenskrar lögsögu.  

Nýjustu upplýsingar úr vorleiðangri hafrannsóknarstofnunar vorið 2013 

sýndu að næringarefni sjávar séu í meira mæli en árin á undan miðað við sama 

tímabil. Ástand plöntu og dýrasvifs suður af landinu er svipað og fyrri ár en 

plöntusvifs blómi hefur þó seinkað lítillega. Það sem gæti orsakað þessa 

seinkun er líklega veðurfar og óróleiki í efri lögum sjávar. Seinkun sem þessi 
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hefur þó sennilega lítil áhrif á hrygningu NA-Atlantshafsmakríls þar sem enn 

gætir töluverðs innflæðis hlýsjávar inn á Íslensk hafsvæði sunnan lands 

(Hafrannsóknarstofnun, e.d.).  

Haldi hitastigs hækkun áfram á núverandi hrygningarstöðvum er 

líklegra en ekki að NA-Atlantshafsmakríllinn muni færa útbreiðslu sína á hærri 

breiddargráðu til hrygningar og fæðugöngu. Miðað við þær umhverfisaðstæður 

sem Íslensk mið bjóða upp á er ekkert því til fyrirstöðu að hrygning NA-

Atlantshafsmakrílsins muni teygja sig nær landi og jafnvel lengra inn á 

suðlægari mið. Á meðan næg fæða er til staðar og hitastigið í kjörstöðu fyrir 

makrílinn er líklegra en ella að makríllinn komi hingað í meira mæli.  
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