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Abstract 

Significant changes are taking place in the ecosystem of the Arctic Ocean due to global 

warming. The object of this thesis is to explore the factors that affect the living conditions of 

commercial marine stocks in the region, particularly the Chukchi-sea. Compared to other 

areas in the Arctic, the Chukchi-sea has one of the highest primary productivity. The numbers 

of fish species inhabiting the area, however, are few.  

This thesis will discuss the bottom features, currents and climate of the Arctic Ocean. The 

characteristics of the marine environment will be summarized, the origin of species and living 

conditions in the Chukchi-sea included. Light will be shed on the environmental changes that 

have already occurred and speculations will be put forward as to what other possible effects 

global warming might have on weather and ice formation in the area in the future as well as 

other important factors that so far have prevented species from inhabiting the region. Finally, 

crucial biological characteristics that must be exhibited by potential newcomer species in 

order to survive in the ever changing environment of the Arctic Ocean will also be discussed. 

This thesis aims to provide answers to the following questions:  

1. What will be the potential impact of global warming on the international waters within 

the Chukchi-sea area? 

2. Will the warming make the area more suitable for commercial fish stocks and allow 

for the possibility for commercial fishing in the area in the future? 

3. What commercial species could potentially inhibit the area as a result of changing 

environmental conditions due to global warming? 

This thesis concludes that the ecosystem in the Chukchi-sea is well suitable for certain species 

but at the same time, present conditions hamper the growth of commercial stocks. The 

primary productivity of the region is one of the greatest in the Arctic Ocean, but has so far 

mostly served as feed for whales and other marine mammals, as well as benthic species. 

Commercial species such as capelin and snow crab show the most promise for inhibiting and 

growing substantially in the international fishing waters in the northernmost part of the 

Chukchi-continental shelf area in the future. 

Keywords: Commercial species, Arctic Ocean, Chukchi-sea, global warming, fisheries. 
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Ágrip 

Miklar breytingar eiga sér stað í lífríki Norður-Íshafs vegna hnattrænnar hlýnunar. Markmið 

þessa verkefnis er að skoða nánar þá þætti sem hafa áhrif á lífsskilyrði nytjastofna á svæðinu, 

þá sérstaklega í Chukchi-hafi. Chukchi-haf hefur í dag mikla frumframleiðni miðað við önnur 

svæði í Norður-Íshafi en lítið er þar um nytja-fisktegundir. Fjallað verður náið um botnlögun, 

strauma og veðurfar sem einkennir Norður-Íshaf. Lífríki sjávar verður skoðað sérstaklega, 

uppruni fisktegunda og lífsskilyrði í Chukchi-hafi. Farið verður yfir þær breytingar sem hafa 

þegar átt sér stað og hverju má búast við í framtíðinni þegar kemur að veðurfari, ísmyndun og 

öðrum mikilvægum þáttum sem hingað til hafa hamlað útbreiðslu nytjastofna á svæðinu. 

Einnig verður skoðað hvaða eiginleika fiskistofnar þurfa að búa yfir til að teljast mögulegir 

nýbúar í hinu síbreytilegu umhverfi Norður-Íshafs. 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru þrjár: 

1. Hver verða hugsanleg áhrif hlýnunar sjávar á alþjóðlega hafssvæðið í Chukchi-

hafi? 

2. Mun sú hlýnun gera svæðið vistvænna fyrir nytjastofna og þ.a.l. opna fyrir 

möguleikann á fiskveiðum á svæðinu í framtíðinni? 

3. Hvaða nytjastofnar gætu leitað á svæðið í kjölfar hlýnunar?  

Helstu niðurstöður eru þær að vistkerfi Chukchi-hafs hentar vel ákveðnum tegundum en að 

sama skapi hafa skilyrði á svæðinu hamlað uppgangi nytjastofna. Frumframleiðni svæðisins 

er ein af þeim mestu í Norður-Íshafi, en hefur hingað til að mestu leyti nýst hvölum og öðrum 

sjávarspendýrum en einnig botndýrum. Spár um möguleika nytjategunda á borð við 

kyrrahafsþorsk, loðnu, blettakarfa, alaskaufsa og grálúðu auk snjókrabba og stóra 

kampalampa á því að leita inn á svæðið eru kynntar m.t.t. fiskveiðimöguleika á alþjóðlega 

fiskveiðisvæðinu í nyrsta hluta Chukchi-landgrunnsins. Þær nytjategundir sem hafa bestu 

möguleika á að verða mikilvægir fyrir fiskveiðar í framtíðinni í hinu síbreytilega umhverfi á 

alþjóðlega fiskveiðisvæðinu eru loðna og snjókrabbi  

Lykilorð: Nytjategundir, Norður-Íshaf, Chukchi-haf, hnattræn hlýnun, fiskveiðar. 
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 Inngangur 1

Hitastig jarðar hefur sveiflast verulega allt frá því jörðin varð til fyrir um 4,5 milljörðum árum 

síðan. Hnattræn hlýnun er því ekki nýtt fyrirbæri en sú sem við erum vitni að í dag er einstök 

að því leyti að það er maðurinn sem á mestan þátt í henni og hún er mjög hröð (Jackson, 

2013). Afleiðingar hennar eru þegar farnar að gera vart við sig, þó mismikið eftir svæðum. 

Talið er að meira muni bera á hækkun hitastigs á norðurhveli, þar er spáð allt að tvisvar 

sinnum meiri hækkun en sem nemur meðaltali (Selin, 2015 og Overland o.fl., 2014). Því er 

mikilla breytinga að vænta í loft- og sjávarhita en einnig er talið að verulega muni draga úr 

myndun hafíss. Það er þó erfitt að gera nákvæmar spár um umfang hlýnunarinnar (Halldór 

Björnsson, 2007).  

Flókið samspil strauma, vinda, sólarljóss og hafíss hefur skapað einstakt vistkerfi í og við 

Norður-Íshafið sem undanfarin ár hefur tekið miklum breytingum vegna hnattrænnar 

hlýnunar. Vegna veðurfarslegra hindrana, fjarlægðar og legu hafa ekki verið stundaðar miklar 

rannsóknir á svæðinu fyrr en nýlega. Í kjölfarið hefur vaknað upp sú spurning hvort hægt 

verði að stunda fiskveiðar á svæðum sem áður voru þakin ís.  

Markmið verkefnisins er að meta hvaða áhrif hlýnun jarðar og bráðnun íss gæti haft á 

nytjastofna Norður-Íshafsins, sérstaklega þá sem finna má á alþjóðlega hafsvæðinu í Chukchi-

hafi, nánar tiltekið á nyrsta hluta Chukchi-landgrunnsins og hryggjum sem teygja sig þaðan 

inn í Kanadadjúp.   

Við vinnslu verkefnisins var leitast við að svara eftirfarandi þrískiptri rannsóknarspurningu: 

● Hver verða hugsanleg áhrif hlýnunar sjávar á alþjóðlega hafssvæðið í Chukchi-hafi? 

● Mun sú hlýnun gera svæðið vistvænna fyrir nytjastofna og þ.a.l. opna fyrir 

möguleikann á fiskveiðum á svæðinu í framtíðinni? 

● Hvaða nytjastofnar gætu leitað á svæðið í kjölfar hlýnunar?  

Við vinnslu þessa verkefnis var notast við ritrýndar greinar, kennslubækur um viðfangsefnið 

og gögn frá stofnunum sem stundað hafa rannsóknir á umræddu svæði.  
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 Norður-Íshaf 2

Norður-Íshafið er minnst fimm úthafa jarðar og nær yfir norðurheimskautssvæðið. 

Víðáttumikil og grunn innhöf er að finna í Norður-Íshafinu: Beaufort-haf, sem liggur við 

Alaska og Kanada, og Chukchi-haf milli Alaska og Rússlands. Við strendur Rússlands er svo 

að finna Austur-Síberíuhaf, Laptevhaf og Karahaf. Norður-Íshafið tengist bæði Kyrrahafi og 

Atlantshafi á fjórum stöðum. Að Atlantshafi liggur leiðin gegnum bæði Barentshaf, norðan 

við Rússland, og Noreg og Norður-Grænlandshaf (e. Greenland Sea) en einnig er flæði við 

vesturströnd Grænlands og í gegnum kanadíska eyjaklasann (e. Canadian Arctic 

Archipelago). Að Kyrrahafinu liggur tengingin gegnum Beringssund milli Alaska og 

Rússlands. (Ostenso, 2015 og Unnsteinn Stefánsson, 1991).  

Ekki eru allir sammála um hvaða höf tilheyra Norður-Íshafi og telja margir t.d. að Beringshaf, 

Norður Grænlandshaf, Íslandshaf og Noregshaf teljist einnig til þess. Í þessari ritgerð verður 

gengið út frá því að til Norður-Íshafs tilheyri þau fimm innhöf sem talin voru upp hér að ofan; 

Beaufort-haf, Chukchi-haf, Austur-Síberíuhaf, Laptevhaf og Karahaf.  

 
Mynd 1. Botnlögun Norður-Íshafs (nooa.gov) 
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 Botnlögun 2.1

Stór hluti Norður-Íshafsins nær yfir víðáttumikil landgrunnssvæði, þá sérstaklega 

Rússlandsmegin. Landgrunnssvæði er að finna á minna en 100-200 m dýpi þar sem þau ná frá 

fjöruborði að landgrunnshlíðum (e. continental slope). Þrír neðansjávarhryggir liggja þvert 

yfir botn Norður-Íshafsins. Sá stærsti er Lomonosov-hryggurinn sem er um þriggja km hár og 

skiptir Norður-Íshafinu í tvo hluta sem kallast Evrasíudjúp (e. Eurasian Basin), sem er 

Evrópumegin, og Kanadadjúp (e. Amerasian Basin) sem er Ameríkumegin. Hinir hryggirnir 

tveir eru Alpha-Mendeleev-hryggur og Gakkel-hryggur sem liggja sitt hvoru megin við 

Lomonosov-hrygginn. Þessir þrír hryggir skipta miðhluta Norður-Íshafsins upp í nokkrar 

djúpkvosir (e. basin) (sjá mynd 1) (Unnsteinn Stefánsson, 1991 bls. 41-42 og Ostenso, 2015). 

Helst ber að nefna Makarovdjúp og Kanadadjúp, sem eru Ameríkumegin, og Heimskautsdjúp 

(e. Amundsen Basin, Fram basin) og Barentsdjúp (e. Nansen Basin) sem eru Evrópumegin 

(Unnsteinn Stefánsson, 1991). Dýpið í þessum kvosum er um 2000-4000 m nema í 

Heimsskautsdjúpinu, en það nær um 4000-5000 m dýpi (Unnsteinn Stefánsson, 1999 bls. 41-

42).  

 Chukchi-landgrunnið og alþjóðlega hafsvæðið 2.2

Svæðið sem fjallað er um í þessu verkefni er að finna Ameríkumegin. Hryggir og sléttur sem 

teygja sig út frá landgrunnssvæðinu ná úr Chukchi-hafi og yfir í Kanadadjúp. Hér er rætt um 

þann hluta sem tilheyrir hinu alþjóðlega hafsvæði (sjá mynd 2), þ.e. utan 200 mílna 

réttindalögsögu Kanada, Bandaríkja og Rússlands. Flatarmál ísbreiðunnar sem þekur 

norðurheimskautssvæðið hefur farið minnkandi síðustu ár (sjá kafla 2.6), sérstaklega yfir 

sumartímann. Það hefur opnað fyrir möguleika á fiskveiðum á svæðinu. Chukchi-landgrunnið 

(e. Chukchi Shelf) í Chukchi-hafi liggur að meðaltali á um 77 m dýpi en dýpkar ört niður í 

Kanadadjúp þar sem brattar landgrunnshlíðar (e. continental slope) mynda 45° halla í allt að 

1000 m.  

Út frá Chukchi-landgrunni teygja sig þrír hryggir inn í Kanadadjúp. Hryggirnir kallast 

Chukchi-sléttan (e. Chukchi plateau), Norðanvindahryggur (e. Northwind ridge) og 

Mendeleev-hryggur (e. Mendeleev ridge). Grynnst er Chukchi-sléttan en hún liggur að 

meðaltali á um 600 m dýpi og er það jafnframt hún, að nyrsta hluta Chukchi-landgrunnsins 

meðtöldum, sem er hvað áhugaverðust þegar horft er til hugsanlegra veiðisvæða. 
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Norðanvindahryggurinn og Mendeleev-hryggur liggja báðir mun dýpra eða á > 1000 m dýpi. 

Á milli hryggjanna eru Mendeleevdjúp (dýpi: 3200 m), Chukchi-djúp (dýpi: 2200 m) og 

Norðanvindadjúp (dýpi: 2000 m) (Mit´ko, 2005a). 

 

Mynd 2. Alþjóðlega fiskveiðisvæðið í Norður-Íshafi (Pewtrust.org) 

 Straumar í Norður-Íshafi 2.3

Norður-Íshafið er að mestum hluta umkringt landi en innstreymi er að finna á tveimur stöðum 

auk ferskvatnsrennslis frá stórum ám; í gegnum Beringssund, sem er einungis að meðaltali um 

50 m djúpt, streymir kaldur, ferskur sjór frá Kyrrahafi inn í Chukchi-haf (Jones, 2001) meðan 

heitari og saltari sjór streymir inn frá Atlantshafi. Sjórinn frá Atlantshafi streymir aðallega 

eftir tveimur leiðum; annars vegar gegnum Barentshaf og hins vegar um Framsund (Lippsett, 

2006a og Mit´ko, 2005b). Straumurinn frá Atlantshafi nefnist Norður-Atlantshafsstraumur og 

er jafnframt nyrsti hluti Golfstraumskerfisins. Þessi hlýi og salti sjór sekkur undir kalda 

pólsjóinn sem kemur í veg fyrir að hann nái að bræða hafísinn svo nokkru nemi (Lippsett, 
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2006a). Á mynd 3 má sjá þær leiðir sem sjórinn frá Kyrrahafi (bládoppótta línan) og Norður-

Atlantshafi (rauðu línurnar) fer þegar hann streymir inn í Norður-Íshafið. Helstu 

yfirborðsstraumar í Norður-Íshafi eru Beaufort-hringstraumurinn (e. Beaufort Gyre) sem er í 

Beaufort-hafi í suðurhluta Kanadadjúps, og Austur-Íshafsstraumurinn (e. Transpolar current) 

sem rennur frá Síberíu að Framsundi.  

 

Mynd 3. Meginhafstraumar í Norður-Íshafi (Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI)) 

Þegar vindur blæs stöðugt á yfirborði stórra hafssvæða myndast s.k. Ekmanspírall (e. Ekman 

spiral). Þá myndar straumurinn á yfirborðinu 45° horn við vindstefnuna (til hægri á 

norðurhveli en til vinstri á suðurhveli vegna Coriolis-kraftsins). Snúningurinn eykst með dýpt 

og við ákveðið dýpi mælist straumurinn í andstæðu við vindstefnuna. Sú heildartilfærsla vatns 

sem Ekmanspírallinn veldur kallast Ekman flutningur (e. Ekman transport) (Pinet, 2009) og er 

hornrétt á vindstefnuna og til hægri við hana á norðurhveli. Þetta fyrirbæri hefur mikil áhrif á 

strauma á svæðinu.   

Beaufort-hringstraumurinn er vindknúinn geóstrófískur straumur (e. geostrophic current) 

(Belkin, 2005). Geóstrófiskir straumar myndast þegar sjór safnast saman vegna áhrifa vinda 

og hæð myndast vegna áhrifa Ekman flutnings. Sjórinn leitar út frá hæðinni í átt að lægri 
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þrýstingi en þegar Coriolis-kraftur og þrýstingskraftur eru í jafnvægi myndast hringstreymi 

(Pinet, 2009). Í efri lögum Beufort-hringstraumsins, á u.þ.b. 40-50 m dýpi, er straumurinn 

réttsælis en þar fyrir neðan er hann orðinn rangsælis, vegna Coriolis-kraftsins. Áhrif 

hringstraumsins gætir niður að um 2500 m dýpi. Hringstraumurinn er að mestum hluta lokað 

kerfi þar sem hluti getur rekið í mörg ár áður en þeir sleppa út og við taka straumar Austur-

Íshafsstraumsins sem ber þá út úr Norður-Íshafi gegnum Framsund inn í Norður-

Grænlandshaf. 

Það sem einkennir Beufort-hringstrauminn er að í yfirborði hans safnast saman ferskvatn, 

bæði frá bráðnum ís og frá ferskvatnsrennsli úr þeim stóru ám sem eru þar nálægt, sérstaklega 

Mackenzie fljót sem rennur í Beufort-haf. Þegar vindkraftur minnkar, minnkar einnig kraftur 

Beufort-hringstraumsins og mikið magn af ferskvatni streymir út í hafið (Belkin, 2005). 

Rannsóknum á Beufort-hringrásinni hefur verið ábótavant þannig að erfitt þykir að áætla 

hvaða afleiðingar loftlagsbreytingar gætu haft í för með sér þar sem Kanadadjúp hefur hingað 

til verið ísilagt stærsta hluta ársins (Lippsett, 2006b og Belkin, 2005). 

Blöndun mismunandi sjógerða leiðir til myndunar lóðréttra millilaga sem ráðast af eðlismassa 

þeirra (Pinet, 2009). Helstu sjógerðir í efri lögum Norður-Íshafs eru pólsjór og Atlantssjór. 

Pólsjór (e. Polar Water (PW)) einkennist af lágu seltu- og hitastigi (<34,4 og <0°C) og nær 

niður á um 200 m dýpi. Í efsta lagi PW er mikill ástíðabundinn breytileiki í hitastigi og seltu. 

Þar fyrir neðan er seltuskiptalag (e. halocline), þar sem selturíkari sjór fellur undir þann 

seltuminni (selta hækkar með dýpi). Seltuskiptalagið nær niður að um 100 m og hefur hitastig 

um -1°C en seltan er á bilinu 30,4-34,4 og nær það niður að hlýjum (>3°C) og söltum (>34,9) 

Atlantssjónum (e. Atlantic Waters (AW)) á um 200-1000 m dýpi (Comisco, 2010). Þar fyrir 

neðan er að finna mismunandi gerðir af djúpsjó og botnsjó.  
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 Straumar í Chukchi-hafi 2.4

Tvær mismunandi sjógerðir flæða inn í Chukchi-haf gegnum Beringssund (sjá mynd 5). Hvor 

um sig hefur áhrif á dreifingu og magn botnlægra dýra og fisktegunda á svæðinu. Flæðið 

gegnum Beringssund er mun meira yfir sumartímann þegar sunnanáttir eru ríkjandi en minna 

yfir vetrartímann þegar norðlægir vindar taka yfir (Woodgate, Aagaard og Weingartner, 

2006). 

Vestari hluti innflæðisins á uppruna sinn á djúpsvæðum Beringshafs og flæðir í gegnum 

Anadyrflóa (32.8<S<33.2) á leið sinni að Beringssundi. Austari hluti flæðisins kallast Alaska 

Costal Water (ACW), kemur upp meðfram strönd Alaska (S≈ 32) og getur hitastig sjávarins 

verið milli 2-13°C (fer eftir árstíðum). Þessar tvær sjógerðir flæða í gegnum Beringssund en 

ACW heldur sig Alaskamegin þar sem seltan lækkar enn frekar vegna áhrifa 

Mynd 4. Mismunandi sjógerðir í Norður-Íshafi (WHO) 
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ferskvatnsrennslis. Eftir að í Beringssund er komið kallast sjórinn sem þessir straumar flytja 

Bering Strait Water (BSW). Hann er kaldur, 0-3°C og mun næringarríkari en ACW 

(32.5<S<32.8) (U.S. Departement of the Interior Minerals Management Service (MMS), 

1994).  

Árstíðabreytingar eru merkjanlegar bæði í ACW og BSW en hitastigið lækkar og selta eykst 

vegna ísmyndunar, sérstaklega yfir Chukchi-landgrunninu þar sem verður til svokallað 

Resident Chukchi Water (RCW). Einungis tegundir sem þola lágt hitastig og seltumikinn sjó 

geta lifað á svæðinu yfir vetrartímann. Á vorin skolast þessi kalda og seltumikla sjógerð burt 

af BSW og ACW (MMS, 1994 og Rudels o.fl., 2012) 

 

Mynd 5. Flæði mismunandi sjógerða inn í Chukchi-haf 

Hita-og seltustig getur einnig tekið breytingum á milli ára. Sömuleiðis er magn vatns sem 

flæðir í gegnum Beringssund breytilegt. Á árunum 1990 – 2004 mældist mesti munur í 

hitastigi 1.8-2.3°C, í seltu 31.9-33 S og í flæði 0.4-1.2 Sv. Talið er að samspil af 

Norðurhjarasveiflunni og Pacific Decadal Oscillation (sjá kafla 2.5) ásamt staðbundnum 
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vindum hafi áhrif á magn flæðis gegnum Beringssund (Woodgate, Aagaard og Weingartner, 

2005). 

 Veðurfar 2.5

Veðurfarið á svæðinu er sveiflukennt, og einkennist m.a. af mjög lágu hitastigi og sterkum 

vindum, sérstaklega yfir vetrartímann. Myrkur ríkir á veturna en stöðug birta er á sumrin. 

Norðurheimskautssvæðið er eitt það kaldasta á jörðinni, yfir sumartímann er algengast að 

hitastigið haldist við frostmark en getur þó sveiflast á bilinu -10 til 10°C. Veturnir verða mjög 

kaldir og þurrir og getur hitastigið fallið niður í um -30°C á ísilögðu heimskautasvæðinu 

(AMAP, 1997 og Ahrens, 2009). 

Veðrasveifla (e. Climate oscillation) er skilgreint sem endurtekið mynstur í t.d. hitastigi, 

yfirborðshita sjávar eða úrkomu. Þær eru eru oft mjög óreglulegar og geta náð yfir löng 

tímabil, allt frá árum, áratugum, öldum og til þúsunda ára eða lengur. Ekki er alltaf vitað hvað 

það er sem orsakar þessar sveiflur en þær geta haft mikil áhrif á stór svæði. Þó svo að hér sé 

talað um mynstur geta þau verið mjög óregluleg, sérstaklega ef tvær veðrasveiflur eru til 

staðar á sama tíma. (Climap, e.d.). Það eru þrjár veðrasveiflur sem hafa hvað mest áhrif á 

veðurfar og strauma á norðurheimskautinu en það eru Norður-Atlantshafssveiflan (NAO), 

Norðurhjarasveiflan (AO) og Pacific Decadal Oscillation (PDO). 

Norður-Atlantshafssveiflan (e. North Atlantic Oscillation) lýsir fylgni meðalloftþrýstings 

lægðarsvæðisins suðvestur af Íslandi og háþrýstisvæðisins yfir Asoreyjum (sjá mynd 6). 

Meginreglan er sú að fylgni meðalloftþrýstings er mikil, þ.e. að á lægðarsvæðinu við Ísland er 

lægðarinnar að gæta á stóru svæði í kringum landið. Eftir því sem hún er fjarlægst því minni 

verður fylgnin og eftir nokkra þúsund km er hún lítil sem engin.  

Fylgni lægðarsvæðisins við Ísland nær hámarks neikvæðri fylgni við Asoreyjar. Sömu sögu er 

að segja um háþrýstisvæðið við Asoreyjar og fylgni þess. Til að fá fram NAO-vísi (þ.e. 

NAO+ og NAO-) eru þrýstingsgildin á sitthvorum endanum stöðluð með meðaltalsgildum og 

staðalfrávikum og er svo mismunur þeirra kallaður NAO-vísar. NAO er jákvæður (NAO+) ef 

hann er meiri en að meðaltali en neikvæður (NAO-) ef hann er minni en að meðaltali (Trausti 

Jónsson, 2010). 
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Mynd 6. Mismunandi vísar Norður-Atlantshafssveiflunnar (letstalkclimate.com) 

Þegar NAO er jákvæður er lækkun á loftþrýstingi við Ísland en hækkun við Asoreyjar. Það 

hefur það í för með sér að sterkir vestlægir vindar verða ríkjandi yfir Norður-Evrópu og 

veturnir þar verða mildir og blautir, en í Norður-Kanada og á Grænlandi verða þeir kaldir og 

þurrir. Við neikvæðan NAO er þrýstingurinn lægri en að meðaltali og veikari vestlægir vindar 

ganga yfir Suður-Evrópu en í Norður-Evrópu verða veturnir kaldir og þurrir. Veturnir á 

Grænlandi og Norður-Kanada verða hins vegar mildari (Ahrens, 2009). 

Norðurhjarasveiflan (e. Arctic Oscillation) lýsir sveiflum í loftþrýstingi eins og NAO. Hér eru 

það sveiflur milli norðurheimskautsins og suðlægra svæða sem hafa áhrif á loftþrýstingin yfir 

norðurheimskautinu (sjá mynd 7). Í AO+ er meðalþrýstingur lægri og vestlægir vindar verða 

sterkari. Við það haldast kaldir norðlægir vindar á hærri breiddargráðum með þeim 

afleiðingum að veturnir á Grænlandi og Nýfundnalandi geta orðið mjög kaldir. Við AO- er 

meðalþrýstingur hærri og gerir það að verkum að vestanáttin lætur undan og kalda loftið nær 

að fara niður á lægri breiddargráður og því verða veturnir í Bandaríkjunum og Norður-Evrópu 

kaldir en á Grænlandi og Nýfundnalandi hlýrri. 

Einnig er samband á milli AO og flæði sjávar. Í AO+ leitar hlýr og saltur sjór Atlantshafsins 

inn í Norður-Íshaf og hefur þannig bein áhrif á bráðnun hafíss. Í AO- nær hlýr 

yfirborðssjórinn ekki inn vegna áhrifa yfirborðsvinda sem blása honum til suðurs. AO er mjög 

óregluleg, algengt er að nokkur ár líði milli breytinga (Ahrens, 2009).  
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Mynd 7. Mismunandi vísar Norðurhjarasveiflunnar, vinstra myndin sýnir jákvæðan en sú hægra 
neikvæðan. (National Snow and Ice Data Center (NSIDC)) 

Breytingar í hitastigi yfirborðssjávar Kyrrahafs virðist hafa áhrif á veðurfar meðfram 

vesturströnd Norður-Ameríku og kallast þau Pacific Decadal Oscillation. Svo virðist sem 

hitabreytingar verði á um 20-30 ára fresti en þó getur hitinn einnig tekið breytingum milli 

einstakra ára. Í tilfelli PDO+ er yfirborðshitinn hærri en að meðallagi við vesturströnd 

Norður-Ameríku en í Kyrrahafi mælist hitastigið undir meðallagi. Þetta hefur í för með sér að 

veturnir verða ekki eins kaldir en stormar verða algengari yfir Alaska og Kaliforníu. PDO- 

veldur öfugu ástandi. Kaldara yfirborðsvatn verður þá við strendur Norður-Ameríku en 

heitara í Kyrrahafi. Sömuleiðis verða veturnir kaldari og blautari (Ahrens, 2009).  

Eins og sést á mynd 8 hefur PDO bein áhrif á hitastig sjávar gegnum Beringssund og inn á 

Chukchi-haf.  
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Mynd 8. Mismunandi vísar Pacific Decadal Oscillation, sú vinstra sýnir neikvæðan fasa meðan sú 
hægri sýnir jákvæðan. (Joint Institute for the study of the Atmosphere and Ocean) 

 

 Hafís 2.6

Hafís er að finna við norður- og suðurpólinn og tekur flatarmál hans og þykkt miklum 

breytingum milli árstíða. Vegna seltu sjávar frýs sjór ekki fyrr en við -1,9°C. Þegar ís myndast 

verður hafið í kring mun saltara þar sem saltið skilst út við ísmyndunina.Sömuleiðis verður 

sjórinn seltuminni við bráðnun (Bradtmiller og Ali, e.d.) 

Myndun og bráðnun hafíss hefur tekið miklum breytingum síðustu áratugi og eru þær taldar 

vera bein áhrif af aukningu gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpi jarðar, þá sérstaklega 

koltvíoxíðs (CO2) sem hefur aukist hvað mest. Meðalhiti jarðar hefur hækkað um rúmlega 

0,7°C á síðustu 100 árum og talið er að sú hækkun muni halda áfram (Halldór Björnsson, 

e.d.). Þegar hafís minnkar verður breyting á endurkasti sólar frá yfirborði jarðar (e. albedo) 

þar sem dekkri svæði drekka í síg meiri orku (ljós) en ljós svæði. Þetta hefur í för með sér að 

hitastig sjávar hækkar enn frekar og raskar enn frekar jafnvæginu sem er til staðar. 

(Trendberth, e.d.). Aðrir áhrifaþættir eru hækkandi hitastig þeirra sjógerða sem streyma inn í 

Norður-Íshaf og aukning í straumhraða þeirra. (Bitz, Gent, Woodgate, Holland og Lindsay, 

2006). 

Aldur, þykkt og útbreiðsla íss eru mælikvarðar sem notaðir eru til að lýsa þeim breytingum 

sem hafa orðið á ísbreiðum. Yfir vetrartímann er ísbreiðan á norðurheimskautssvæðinu hvað 

stærst og nær flatarmál hennar hámarki í mars en minnkar svo yfir sumartímann og nær 
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lágmarksstærð í september. Ísbreiðan hefur farið ört minnkandi og á árunum 1981-2010 

minnkaði hún að meðaltali um 2,6%/áratug í marsmánuðum en 13.3%/áratug í september-

mánuðum (Perovich, Gerland, Hendricks, Meier, Nicolaus, og Tschudi, 2014). 

Hversu mikil breyting hefur orðið á stærð ísbreiðunnar sést á mynd 9. Hvíta svæðið sýnir 

útbreiðslu hafíssins í mars og september árið 2012 en talið er að hún hafi ekki verið jafn lítil í 

a.m.k. 115 ár (Parkinson og Comiso, 2013). Rauða línan táknar miðgildi stærðar ísbreiðunnar 

á sama tíma á tímabilinu 1981-2010. 

 

Mynd 9. Útbreiðsla hafíss í Norður-Íshafi. Hægra megin sýnir útbreiðslu í mars 2012 en sú vinstri í 
september sama ár. (NSIDC) 

Aldur og þykkt íssins gefur einnig til kynna að miklar breytingar hafa átt sér stað á svæðinu. 

Eldri ís er þykkari og á því auðveldara með að þola hitabreytingar og bráðnar ekki eins 

auðveldlega. Rannsóknir hafa sýnt fram á að nú eigi þessi gamli ís undir högg að sækja, og að 

hlutfall yngri íss sem myndast árlega yfir veturinn hefur aukist. Þetta hefur í för með sér að 

mun auðveldara er fyrir ísinn að bráðna yfir sumarið (Perovich, Gerland, Hendricks, Meier, 

Nicolaus, og Tschudi, 2014)). 

Ekki eru allir sammála um hversu mikil breyting verði á myndun og bráðnun hafíss næstu 

áratugi. Flestir eru þó sammála um að ísbreiðan muni halda áfram að minnka yfir 

sumartímann þannig að svæðið gæti jafnvel orðið íslaust. Vetrarísinn er þó talinn muni halda 
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sér og því óvíst hvort eða hvenær Norður-Íshafið verði íslaust með öllu (Halldór Björnsson, 

2007).  
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 Lífríki Norður-Íshafs 3

 Uppruni fiskitegunda í Norður-Íshafi 3.1

Niðurstöður rannsókna síðustu ára á núverandi tegundafjölbreytileika og þróunarsögu 

tegundanna, gefa í skyn að meirihluti þeirra eigi uppruna sinn að rekja til Kyrrahafs; 

tegundirnar hafa þá flust gegnum Beringssund. Aðeins fáeinar hafa komið frá Atlantshafi 

(Mecklenburg, Møller og Steinke, 2010). Talið er að Beringssund hafi fyrst opnast fyrir um 

3.1-4.1 milljón árum síðan og orðið íslaust (Marincovich, og Gladenkov, 1999). Frá því að 

Beringssund opnaðist fyrst er talið að það hafi lokast og opnast aftur á víxl í a.m.k. 10 skipti. Í 

hvert þessara skipta hafa tegundir þurft að aðlagast breyttum aðstæðum eða að öðrum kosti 

dáið út. 

Talið er að sumar tegundir hafi flutt sig um set til að forðast kuldann. Margar tegundir í 

Atlantshafi og Kyrrahafi eru þær sömu eða eru náskyldar (Mecklenburg, Møller og Steinke, 

2010). DNA-rannsókn sem framkvæmd var af Ursvik o.fl. (2007) sýndi að Alaskaufsi 

(Theragra chalcogramma), með heimkynni í Norður-Kyrrahafi, og Noregsufsi (Theragra 

finnmarchica), í Norður-Atlantshafi, tilheyri í raun sömu tegundinni sem uppruninn er í 

Kyrrahafi. Önnur dæmi um tegundir sem bera mikinn skyldleika er Kyrrahafsþorskurinn 

(Gadus macrocephalus) og Grænlandsþorskurinn (Gadus ogac). (Calo-Mata o.fl., 2003) og 

Kyrrahafssíldin (Clupea pallasi) og hvítahafssíldin (Clupea pallasi marisalbi).  

Aðrar tegundir hafa hins vegar aðlagast íssöltu vatninu. Á svæðum þar sem ferskvatn og 

bráðnaður hafís mætast greinist áberandi seltulækkun. Árvatn hefur auk þess hlýjandi áhrif á 

þau svæði í hafinu sem eru þeim næst og halda þeim íslausum og þar með búhæfum 

(Mecklenburg, Møller og Steinke, 2010). Dæmi um tegund sem aðlagaðist á þennan hátt er 

ískolinn (Liopsetta glacialis) en hann er að finna á ýmsum strandsvæðum í Norðaustur-

Atlantshafi og Norður-Íshafi (Kottelat og Freyhof, 2007). Einnig má nefna þær tegundir sem 

hafa leitað niður í djúpin þar sem hlýrri Atlantshafssjórinn er ráðandi. (Mecklenburg, Møller 

og Steinke, 2010).  

Samkvæmt kenningu sem rússneski fiskifræðingurinn Andriashev lagði fram árið 1953, er 

hægt að flokka djúpsjávartegundir í tvo hópa. Annar hópurinn inniheldur þær tegundir sem 

aðlöguðust djúpsjávarlífi í fornöld (e. Ancient deep-water forms). Aðlögun þeirra hefur haft í 

för með sér áberandi breytingar í útliti og líffærabreytingar sem svörun við miklum þrýstingi 
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og myrkri sem þar er ráðandi. Hinn hópurinn kallast „secondary deep-water fishes“.Talið að 

þróun tegunda innan hans hafi að mestu leyti átt sér stað yfir landgrunnsvæðum og að þær 

hafi nýlega leitað niður í djúpin.Talið er að þetta eigi við um marga djúphafsfiska í Norður-

Íshafi. Þar af leiðandi hefur útlit þeirra ekki tekið eins dramatískum breytingum. (Haedrich, 

1997). sbr. úthafssogfiskur (Paraliparis bathybius ) (Mecklenburg, Møller og Steinke, 2010). 

 Fæðuvefur Chukchi-hafs 3.2

Grunnurinn í fæðuvef sjávar eru sviflægir þörungar sem sjá um megnið af frumframleiðninni. 

Með hjálp orku sólarljóssins og þeim koltvísýringi sem aðgengilegur er í umhverfinu 

framleiðir svifþörungar súrefni og kolvetni. Þessu mikilvæga hlutverki er jafnan lýst með 

jöfnunni 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 og kallast einu nafni ljóstillífun. Kolvetnin eru í 

framhaldi nýtt af þörungunum sem með hjálp annarra næringarefna (fosfórsambönd, nitur og 

önnur ólífræn sölt) mynda lífræn efni á borð við amínósýrur og prótein.  

Í öðru þrepi fæðuvefsins er að finna jurtaætur, eða frumneytendur, eins og dýrasvif sem nýtir 

sér svifþörungana sem fæðu en einnig eyða margar sjávartegundir oft fyrsta lífskeiðinu sínu 

sem svif. Margar tegundir fiska og krabbadýra tilheyra þá svifi í takmarkaðan tíma, eða hefja 

ævi sína sem egg og lirfur. Dýrasvif er mikilvæg fæða fyrir margar fisklirfur og gegnir 

lykilhlutverki í vexti þeirra og þroska. Einnig er það étið af minni fiskum og hryggleysingjum 

sem eru sjálfir fæða stærri fiska og rándýra.  

Fæðuvefur Norður-Íshafsins er í grunninum eins og sá sem lýst er hér að ofan, þó með einni 

stórri viðbót. Ísþörungar gegna mikilvægu hlutverki í frumframleiðni í Norður-Íshafi en ekki 

hefur tekist að sýna fram á hversu stórt hlutverk þeirra er miðað við aðra þörunga. Ísþörungar 

og svifþörungar eru þó aðal frumframleiðendurnir en hlutfall þeirra er þó mjög breytilegt eftir 

stöðum og árstíma. Hlutfall ísþörunga var t.d. talið vera <5% árið 1997 (Gosselin, Levasseur, 

Wheeler, Horner og Booth, 1997) en u.þ.b. 25% árið 1987 (Parrish, 1987) í Chukchi-hafi. 

Einnig hafa verið mismunandi niðurstöður um framleiðni þeirra eftir ísgerðum. Almennt hefur 

verið talið að framleiðni ísþörunga eykst eftir því sem ísgerðin er eldri (e. multi year ice) 

(Sivertsen, 1991) en nýrri rannsóknir hafa bent á að ekki sé endilega samband þar á milli þar 

sem mikill vöxtur ísþörunga hefur mælst þar sem nýr ís er til staðar (e. first year ice) 

(Gosselin o.fl., 1997). Ísinn er þó ekki einungis heimili þörunga heldur einnig ýmissa baktería 
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og krabbadýra sem losna í hafið þegar ísinn bráðnar og eru mikilvæg fæða sérstaklega á þeim 

tíma ársins þegar svifþörungar hafa ekki aðgengi að sólarljósi.  

Dýrasvif (eins og marflóin Gammerus wilkitzkii) nýtir sér einnig hafísinn, þar finnur það fæðu 

(svifþörungar og ísþörunga) en einnig skjól fyrir rándýrum eins og ískóð sem einnig er 

mikilvæg fæða fyrir sjávarspendýr og fugla á svæðinu. (Krembs og Deming, 2011).  

 

Mynd 10.Lífríki í ísbreiðu (noaa.gov) 

Á heildina litið er lítið um frumframleiðni í Norður-Íshafi, að undantöldu Chukchi-

landgrunnssvæðinu. Frumframleiðslan sem á sér stað þar og á landgrunnssvæðum Barents- og 

Beringshafs er með þeirri mestu í heiminum (ACIA, 2005, bls. 481). Þó er stór munur á 

tegunda- og stofnstærðarsamsetningu sjávardýra á þessum svæðum. Í Barents- og Beringshafi 

eru stundaðar umfangsmiklar fiskveiðar en í Chukchi-hafi eru fiskistofnarnir litlir og fáir. 

(Hunt o.fl., 2013)( ACIA, 2005, bls. 481). Hunt o.fl. (2013) báru saman Chukchi-haf og 

Barentshaf með það að markmiði að skilgreina þá þætti sem hafa áhrif á og ráða gjöfulleika 

fiskimiða. Þó svo að svæðin eru á margan hátt svipuð reyndust nokkrir þættir áberandi 
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mismunandi og voru þeir sagðir geta útskýrt þann mun á fjölda fiskitegunda sem mælist á 

svæðunum.  

 Niðurstöður þeirra sýna að Chukchi-haf er mun kaldara en Barentshaf allan ársins hring. 

Sjórinn flæðir inn frá Kyrrahafi og kólnar verulega við ferð sína gegnum grunnt 

Beringssundið inn í Chukchi-haf. Yfir vetrarmánuðina er bæði Chukchi-haf og Beringssund 

þakið ís (u.þ.b. 8 mánuði á ári) sem gerir það að verkum að hitastig sjávar er undir frostmarki 

en á sama tíma á sér stað mikil blöndun næringarefna. Þær tegundir sem ekki hafa aðlagast 

svo lágu hitastigi lifa veturinn ekki af. Lágt hitastig hægir einnig verulega á vexti fiska og 

dýrasvifs. Ístímabil Barentshafs eru.þ.b. einum mánuði styttra en Chukchi-hafs en samt er 

frumframleiðni í þessum höfum svipuð. BSW sem streymir inn í Chukchi-haf er mun ríkara af 

nítrati (næringarefni fyrir þörunga) en AW en mun meira flæði af þeirri sjógerð er inn í 

Barentshaf en BSW í Chukchi-haf sem gæti útskýrt þessar svipuðu niðurstöður.  

Á vorin þegar ísinn bráðnar í Chukchi-hafi og Beringssundi verður mikill þörungablómi og 

mikil lagskipting við jaðar íssins. Aðgengileg næringarefni eru fljótlega tekin upp af 

þörungunum sem loks sökkva til botns þar sem þeir verða fæða botndýra (Hunt o.fl., 2013).  

Mörg landgrunnssvæði Norður-Íshafs eiga það sameiginlegt að hafa mikinn lífmassa í formi 

botndýra. Þetta á sérstaklega við um hið grunna Chukchi-landgrunn. Þar er að finna margar 

tegundir sem lifa mest á botndýrum, sbr. hvalategundina sandlægju (Eschrichtius robustus) og 

rostunga (Odobenus rosmarus) en einnig kafendur (aythyinae) en Chukchi-haf er mikilvægt 

fæðusvæði þessara tegunda yfir sumartímann. Svo virðist sem stór hluti frumframleiðslunnar 

á svæðinu nýtist ekki í vatnsmassanum þar sem fiskistofnar eru litlir og fáir (eins og kom fram 

hér fyrir ofan). Þetta nýtist því botndýrunum sem fá stóran hluta af frumframleiðslunni þegar 

hann sekkur til botns. Botndýr hafa því góð skilyrði til að vaxa og dafna (Iken, Bluhm, og 

Dunton, K. 2010). en landgrunnssvæði Chukchi-hafs er talið mjög hentugt búsvæði fyrir 

botndýr því það er að mestum hluta sandblönduð leðja með möl, grjóti og skel (Norcross, 

Holladay, Busby og Mier, 2010). Botndýr eins og burstaormar, lindýr, krabbadýr, þráðormar 

og skrápdýr eru hvað algengust í Chukchi-hafi (Schonberg, Clarke, og Dunton, 2014). 
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 Fiskistofnar og nytjategundir 3.3

Mikil aukning hefur orðið á rannsóknum á dýralífi sjávar í Norður-Íshafi síðastliðin ár en enn 

er aðgangur að upplýsingum um það mjög takmarkaður, sem gerir samanburð við fyrri tímabil 

erfiðan. Þó hefur mikil vinna verið lögð í að skrá tegundir á svæðinu. Talið er að um 240 

fiskitegundir sé að finna á norðurslóðum (sjá útbreiðslu svæðis mynd 11). Þessi listi er þó 

ekki tæmandi og tekur stöðugum breytingum eftir því sem rannsóknum á dýralífinu fleytir 

fram (Mecklenburg, Byrkjedal, Christiansen, Karamushko, Lynghammar, og Møller, 2013) og 

Mecklenburg og Mecklenburg, 2009). 

 

 

Botnfiskar eru algengastir á norðurslóðum, en það eru fiskar sem lifa á eða í nálægð við 

hafsbotninn. Aðeins lítill hluti fiska tilheyrir uppsjávartegundum en lítið er enn vitað um 

fisktegundir í djúpkvosunum þar sem svæðin eru ísilögð stærsta hluta ársins. (Mecklenburg 

og Mecklenburg, 2009). Yfir 90% tegunda á svæðinu flokkast til geislaugga, eins og þorsk- 

og flatfiskar, meðan restin tilheyrir beinfiskum, sbr. háfar og skötur (Mecklenburg o.fl., 

2013). Yfir 50% allra tegunda svæðisins tilheyra tveimur undirfylkingum. Annars vegar er um 

Mynd 11. Útbreiðsla rannsóknarsvæðis fiskistofna á norðurslóðum. (caff.is) 
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að ræða cottoidei í fylkingu brynvanga (scorpaeniformes)þar sem tegundir í ættum marhnúta 

(cottidae), sogfiska (liparidae), og strendinga (agonidae) eru algengastar. Hin undirfylkingin 

er zoarcoidei í fylkingu borra (perciformes),en þar eru tegundir í ættum mjóra (lycodes) og 

hríslunga (stichaeinae) algengastar (Mecklenburg og Mecklenburg, 2009)Þessar tegundir eru 

ekki taldar áhugaverðar hvað varðar fiskveiðar þar sem þær eru flest allar litlar og því ekki 

nýtanlegar.  

Umfangsmiklar fiskveiðar eru stundaðar bæði Atlantshafs- og Kyrrahafsmegin á 

Norðurslóðum en lítið hefur verið um veiðar í Norður-Íshafi. Aðgengið að svæðinu hefur 

takmarkast af hafís og veðurfari en einnig var sett veiðibann á efnahagslögsögu 

Bandaríkjanna fyrir ofan Beringssund árið 2009 þar sem lífríkið þykir viðkvæmt og ekki 

nægilega rannsakað (North Pacific Fishery Management Council, 2009). 

Rússar hafa þó stundað veiðar á sínum hafssvæðum í Norður-Íshafi á nytjategundum á borð 

við ískóð (Boreogadus saida) ískola og Rússakóð (Eleginus navaga) (Christiansen, 

Mecklenburg og Karamushko, 2014). 

 

  

Á síðustu áratugum hafa nokkrir rannsóknaleiðangrar farið fram í Chukchi-hafi til að fá betra 

yfirlit yfir tegundasamsetningu á svæðinu. Á árunum 2007-2009 var farinn leiðangur 

Mynd 12.Efnahagslögsaga BNA við Alaska  
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(Thedinga, Johnson, Neff, Hoffman, og Maselko, 2013). þar sem veitt var með tvenns konar 

veiðarfærum, strandnót (e.beach seine haul) og botnvörpu. Samkvæmt niðurstöðum þess 

leiðangurs reyndust loðna (Mallotus villosus) og ískóð langalgengustu tegundirnar á 

strandsvæðum Alaska í Chukchi-hafi. Þessar tegundir eiga það sameiginlegt að vera mikilvæg 

fæða fyrir aðra fiska, sjávarspendýr og sjófugla. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til 

þess að samband væri milli sjávarhita og stofnstærðar. Við lægra hitastig veiddist meira af 

ískóð en við hærra hitastig meira af loðnu. Einnig minnkaði tegundafjölbreytnin því norðar 

sem veiðarnar fóru fram. Auk loðnu og ískóðar veiddust saffron þorskur (Eleginus gracilis), 

gulkoli (Limanda aspera) og Alaskaufsi (Theragra chalcogramma) í mjög litlu magni. 

 Í skýrslu sem gefin var út af North Pacific Fishery Management council árið 2009 eru 

niðurstöður úr rannsóknarleiðöngrum sem farnir voru á árunum 1990-1991 bornar saman. 

Rétt eins og í tilfelli leiðangurs Thedinga o.fl. mældist ískóð með langstærsta lífmassann. 

Lífmassi loðnu reyndist hins vegar mjög lítill. Aðrar tegundir sem fundust í minna magni en 

ískóð voru saffron þorskur, Bering flundra (Hippoglossoides robustus) og Kyrrahafssíld 

(Clupea pallasi). Í skýrslunni eru niðurstöður veiðanna einnig notaðar til þess að áætla 

lífmassa hryggleysingja á svæðinu; snjókrabbi (Chionoectes opilio) reyndist langalgengastur.  

Enn sem komið er er ekki talið að tegundalífmassi svæðisins sé nægur svo hægt sé að stunda 

þar sjálfbærar veiðar (Arctic FMP, 2009). Þó er líklegt að með minnkun hafíss yfir 

sumartímann muni stærri hafsvæði opnast og nýjar tegundir leita norðar, þá jafnvel inn á 

alþjóðlega fiskveiðisvæðið við nyrsta hluta Chukchi-landgrunnsins. 
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 Framtíðarhorfur 4

Erfitt er að segja til um hvaða breytingar gætu átt sér stað á norðurheimskautinu á næstu 

áratugum, hvað þá hvenær. Vísindamenn notast við reiknilíkön til að spá fyrir um 

veðurfarsbreytingar en niðurstöður geta verið mjög mismunandi þar sem forsendurnar sem 

stuðst er við eru ólíkar (EDS, 2008). Hér að neðan verður ekki lögð áhersla á að spá fyrir um 

hvenær breytingarnar muni gerast, sbr. hvenær svæðið verður íslaust eða hvenær hitastig 

sjávar hækkar. Ákveðnar breytingar hafa þó þegar átt sér stað sem talið er að megi rekja til 

hnattrænnar hlýnunar.  

Hversu hratt frekari breytingar munu eiga sér stað er einnig áhugavert viðfangsefni 

vísindamanna en eitt er þó víst; það þarf aðeins litlar breytingar í umhverfisskilyrðum til að 

lífríki sjávar taki töluverðum breytingum (Hjálmar Vilhjálmsson og Hoel, 2005, bls. 720).  

 Breytingar í umhverfisskilyrðum 4.1

Á síðustu áratugum hafa rannsóknir leitt í ljós skýr tengsl milli aukins koltvísýringsútblásturs 

og hækkandi hitastigs. Svo virðist sem ekkert lát verði á þessari hækkun en þó eru ekki allir 

sammála um hversu mikil sú hækkun verði. Upptaka sjávar á CO2 úr andrúmsloftinu hefur 

efnafræðilegar breytingar í för með sér. Aukinn styrkur CO2 veldur súrnun sjávarins sem 

hefur m.a. áhrif á kalkframleiðslu kórala og skeldýra með þeim afleiðingum að kalkstoðgrind 

þeirra veikist (Svandís Svavarsdóttir, 2009). Þegar hefur verið staðfest að sýrustigið hefur 

lækkað í hafinu kringum Ísland og í Barentshafi, um 0,02 pH stig/áratug. Þó er talið að á 

heildina litið verði Norður-Íshafið fyrir mun meiri áhrifum en önnur höf. Ferskvatn dregur 

ekki eins vel úr áhrifum súrnunarinnar auk þess sem kaldara vatn tekur meiri koltvísýring upp 

úr andrúmsloftinu. Áhrif súrnunarinnar eru óljós, en talið er að hún muni aukast með 

hækkandi hitastigi, auknu rennsli ferskvatns og bráðnun hafíss (AMAP, 2014). Enn sem 

komið er hafa áhrif súrnunar sjávar ekki verið nægilega mikið rannsökuð til að hægt sé að 

draga ályktanir um hvaða áhrif það muni hafa á fiskistofna (Lam, Cheung og Sumaila, 2014) 

Framtíðarhækkun lofthitastigs er óvisst. Árið 2005 var gefin út skýrsla á vegum ACIA (Arctic 

climate impact assessment) (ACIA, 2005). verkefnisins sem unnið var af ýmsum stofnunum 

og rannsóknaraðilum, m.a. frá Íslandi, Kanada og Bandaríkjunum. ACIA spáir því að á 

meðaltali mun hitastig hækka á heimsvísu um 1,4°C á seinni hluta 21. Aldar. Töluvert meiri 
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hækkun er þó spáð á svæðinu 60°til 90° N eða um 3,7°C (Kattsov og Källén, 2005, bls. 121). 

Nokkuð hefur þó dregið úr hraða hlýnunarinnar undanfarið (Kosaka og Xie, 2013) þó að 

heimskautasvæðum undanskildum. Rannsóknir sína að hraðinn sé u.þ.b. tvöfalt meiri þar en á 

lægri breiddargráðum(Overland o.fl., 2014),  

Samband veðrasveiflna og breytinga í umhverfisskilyrðum hefur mikið verið rannsakað. Talið 

er að samband sé á milli yfirborðshita og AO. Á árunum 1930-1965 kólnaði Norður-Íshaf 

verulega og var þá AO- ríkjandi og heitir yfirborðsstraumar náðu ekki inn í Norður-Íshaf. 

Þessu var svo öfugt farið á árunum 1965-1995 þegar AO+ var ríkjandi og þá hitnaði verulega 

á svæðinu. Talið er að áhrifin nái í innhöfin Barentshaf, Chukchi-haf, Karahaf og vestanvert 

Beaufort-haf. Hitastraumar koma þá inn gegnum Beringssund og ferskvatnsrennsli á svæðinu 

eykst einnig meira (Steele, Ermold og Zhang, 2008).  

Að auki hefur verið sýnt fram á samband á milli vísa NAO/AO og Beaufort-hringrásarinnar. 

Þegar bæði NAO og AO eru jákvæðir verður Beaufort-hringrásin öflugari og öfugt við 

neikvæða NAO og AO (Rudels, B., 2015). AO og NAO hafa í gegnum tíðina sýnt fram á 

sterka fylgni, sérstaklega yfir vetrarmánuðina. Undanfarin ár hefur þó bæði AO og NAO 

vísarnir verið neikvæðir (Kennedy,og Lindsey, 2014) þó með undantekningu í janúar 2014 

þegar báðir voru jákvæðir sem þykir óvenjulegt. Þetta hafði m.a. í för með sér að mikil flóð 

urðu í Bretlandi (Overland o.fl. 2014). 

Ísinn hefur haldið áfram að minnka og hefur mesta minnkunin átt sér stað yfir 

landgrunnssvæðunum við Alaska og Rússland. Talið er að það sé vegna aukins flæðis af 

hlýjum sjó sem rennur inn gegnum Beringssund (Steele, Ermold og Zang, 2008). Þessi heiti 

vatnspúls er breytilegur milli ára (Woodgate, Aagaard og Weingartner, 2006). Einnig koma 

hitapúlsar með NAO og saman hjálpast þessar hitauppsprettur við að hækka meðalhita 

Norður-Íshafs (Gerdes, Karcher, Kauker og Schauer, 2003). Samkvæmt mælingum hefur 

hafísinn aldrei náð eins litlu umfangi yfir vetrartímann eins og í ár (2015) en einnig byrjaði 

hann að minnka óvenju snemma eða í lok febrúar (sjá mynd 13) (National Snow and Ice Data 

Center (NSIDC), 2015). 
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Breyting hefur orðið á seltustigi í efri lögum sjávar og hefur seltan minnkað hvað mest í 

yfirborði Kanadadjúps vegna ferskvatnsrennslis frá landi og aukins bráðnunar hafíss. Þessi 

ferski sjór verður fyrir áhrifum Ekmanflæðis og Beufort-hringrásinni sem gerir það að verkum 

að ferskvatns á yfirborði Kanadadjúps hefur aukist verulega síðustu 10 ár (Giles, Laxon, 

Ridout, Wingham og Bacon, 2012). Líklega mun þessara áhrifa frá auknu flæði ferskvatns 

gæta áfram. Ef svo er, gæti það haft í för með sér minnkun á frumframleiðni í Kanadadjúpi. 

Aukið magn ferskvatns á yfirborði hefur áhrif á seltuskiptalagið með þeim hætti að 

lagskiptingin verður mun neðar í sjónum en áður. Svifþörungar sem lifa í seltumeira vatni 

halda þá til dýpra í sjónum og frumframleiðni minnkar. Á grunnsvæðum, eins og Chukchi-

Mynd 13. Útbreiðsla hafíss í lok febrúar 2015. ( NSIDC) 
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landgrunninu, þar sem áhrifa Beufort-hringrásarinnar verður ekki vart, gætu afleiðingarnar 

hins vegar orðið allt aðrar en í Kanadadjúpi. 

 Lengri íslaus tímabil gætu leitt til aukinnar frumframleiðni, sérstaklega við landgrunnshlíðar 

niður í Kanadadjúp þar sem fyrirfinnst uppstreymi af næringarríkum sjó úr djúpinu (Coupel 

o.fl., 2015) (McLaughlin og Carmack (2010). Með áframhaldandi hlýnun má búast við að 

Chukchi-haf haldist þakið ís styttra en áður og sömuleiðis að íslagið verði þynnra. Þetta 

myndi leiða til lengra frumframleiðnitímabils, bæði að vori og hausti, þó með því skilyrði að 

aðgangur að næringarefnum og sólarljósi væri nægur. (Hunt o.fl., 2013).  

 Breytingar í lífríki sjávar 4.2

Lífríki Norður-Íshafsins hefur þegar tekið breytingum sem talið er að hægt sé að rekja til 

hlýnunar sjávar, sbr. breytingar í svifþörungum og frumframleiðni, sérstaklega 

Kyrrahafsmegin. Arrigo o.fl. (2008) sýndu fram á að frumframleiðni hefur aukist í takt við 

minnkun hafíss og stækkun hafssvæðis. Sömuleiðis gáfu rannsóknir Pabi, Dijken og Arrigo 

(2008) svipaðar niðurstöður hvað varðar aukningu á frumframleiðni. Sömu sögu er að segja af 

Beuforthafi sem áður hefur verið skilgreint sem næringarsnautt vistkerfi auðugt af súrefni(e. 

oligotrophic). Frumframleiðni hefur aukist í Beuforthafi þar sem næringarríkt vatn úr 

Kanadadjúpi dreifist nú inn á svæðið yfir sumartímann vegna áhrifa Ekman-flutningsins 

(Mundy, 2009). Vetrarmánuðirnir einkennast þó áfram af myrkri og kulda og því mun 

frumframleiðni haldast lítil á þeim tíma (Hollowed, Planque og Loeng, 2013) 

Talið er að blómi ísþörunga sem vaxa inn í hafísnum, muni minnka. Samdráttur í framleiðni 

þeirra helst í hendur við minnkandi hafís. Þörf er á fleiri rannsóknum til að leggja öruggt mat 

á hver áhrif þess verða á lífríkið. (Wassmann, Duarte, Agusti og Sejr, 2010). Minnkun íss 

hefur þegar haft áhrif á þær tegundir sem lifa í námunda við hafísinn, sbr. ísháðir 

hryggleysingjar. Auk þess hafa ýmsir hvala- og selastofnar minnkað. Enn sem komið er er 

stofn ískóða hins vegar talinn stöðugur (Eamer, Russell, McRae, Böhm, Deinet. Collen og 

Gill, 2012) 

Nýjar fiskitegundir hafa leitað inn í Chukchi-haf. Bering flundra er talin vera búin að gera sig 

heimakomna. Einnig er talið að stofninn haldist uppi á lirfureki með ACW gegnum 

Beringssund (Hunt o.fl., 2013). Ekki er ólíklegt að sumar þeirra tegunda sem finnast á 

svæðinu komist af þökk sé reki hrogna, lirfa eða seiða gegnum Beringssund (MMS, 1994). 
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Alaskaufsi (Theragra chalcogramma) hefur verið að færa sig norðar og er nú að finna í 

Chukchi-hafi en hér er talið að um lirfurek sé að ræða (Norcross, Holladay, Busby og Mier, 

2010).  

Mikil aukning hefur orðið á lífmassa botndýra á landgrunnsvæði Chukchi-hafs. Þangað hafa 

einnig leitað nýjar tegundir og er það talið vera afleiðing af hlýnun sjávar. Krabbategundirnar 

Telmessus cheiragonus (e. helmet crab) og Oregania gracilis (e. graceful decorator crab) og 

samlokutegundin Pododesmus macrochisma (e. Alaska jingle) eru þekkt botndýr sem halda til 

í hlýrri hluta Kyrrahafs. Þessar tegundir fundust í fyrsta skipti á Chukchi-landgrunninu í 

RUSALCA-leiðangrinum sem farinn var árið 2004. Þó er ekki hægt að útiloka að þær hafi 

áður verið þar til staðar en vegna smæðar gæti tilvist þeirra hafa yfirsést í fyrri rannsóknum 

(Sirenko og Gagaev, 2007).  
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 Nýjar tegundir 5

Í fyrri köflum hefur verið sýnt fram á hvaða breytingar hafa átt sér stað í Norður-Íshafi sem 

rekja má til hlýnunar á norðurslóðum. Hvort breytingarnar séu aðeins tímabundnar eða muni 

ná yfir lengri tíma á eftir að koma í ljós. Í eftirfarandi kafla verða þessar breytingar þó notaðar 

sem grunnur fyrir spár um hvaða nytjategundir gætu leitað inn á alþjóðlega fiskveiðisvæðið í 

framtíðinni. Hvort stofnar þessara nytjategunda verði veiðanlegir er hins vegar háð 

fæðuframboði, rándýrum á svæðinu og aðlögunarhæfileikum þeirra (Wisz o.fl., 2015).  

Ekki eru allir sammála um hvaða fiskistofnar gætu leitað inn á Norður-Íshaf. Ýmsar hindranir 

geta staðið í vegi fyrir stofnútbreiðslu, s.s. grunnsvæði Norður-Beringshafs og Chukchi-hafs. 

Þar myndast kuldapollar en auk þess kemur dýpi þeirra ekki til móts við kjördýpi margra 

tegunda (Hollowed, Planque og Loeng, 2013). Í þennan streng taka Hunt o.fl. (2013) sem telja 

að sá kaldi sjór sem er ríkjandi í Chukchi-hafi yfir vetur og vor muni áfram hindra norðlæga 

veiðistofna frá því að leita inn á svæðið.  

Í vistkerfum sjávardýra á norðurslóðum er að finna einstakar tegundir sem hefur í gegnum 

tímans rás tekist að aðlagast breytingum í umhverfinu. Spurningin er því sú hvort tegundir 

muni ráða við að aðlagast þeim hröðu breytingum sem eiga sér stað núna eða ekki. (Eamer 

o.fl. 2013 ).  

Í skýrslu Hollowed, Planque og Loeng (2013) var lagt mat á hvaða eiginleikum tegundir þurfa 

að búa yfir til að teljast mögulegir nýbúar í hinu síbreytilega umhverfi Norður-Íshafs. Í 

skýrslunni er helst talað um:  

● Tegundir sem flytja sig um set eftir árstíðum, bæði dýptarlega og svæðislega, til að 

forðast ís og kulda. Einnig þær sem flytjast búferlum í ætisleit.  

● Tegundir sem neyta fjölbreytilegrar fæðu. 

● Hraðvaxta tegundir, sérstaklega á fyrsta ári, þar sem framleiðnitímabil sjávar er mjög 

takmarkað. 

● Tegundir sem hrygna yfir lengra tímabil og eru ekki mjög bundnar sérstökum 

hrygningarstöðum.  

● Tegundir með góðri dreifingu lirfa og ungviðis sem eykur líkur á að finna hentug 

lífsskilyrði.  
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Í eftirfarandi kafla verða skoðaðar sjö mikilvægar nytjategundir og hvaða líkur vísindamenn 

telja á að þessar tegundir leiti inn á Norður-Íshaf. Sérstaklega verður tekið tillit til þess hvort 

alþjóðlega fiskveiðisvæðið við norðanvert Chukchi-haf teljist mögulegt búsvæði fyrir þessar 

tegundir. Tegundirnar sem fjallað er um hafa það sameiginlegt að vera mikilvægar 

nytjategundir sem annaðhvort er að finna beggja vegna norðurheimskautsins eða hafa búsvæði 

Kyrrahafsmegin. Þar sem reynt verður að líta ekki of langt fram í tímann, verða mikilvægar 

tegundir sem einungis er að finna í Norður-Atlatdshafi ekki skoðaðar hér þar sem löng leið er 

að Chukchi-hafi frá Norður-Atlantshafi og margar breytur sem geta haft áhrif á 

flutningsmöguleika þeirra. Sjógöngutegundir (e. anadromous) (sem sækja upp í ár til að 

hrygna), á borð við laxfiska, eru ekki teknar með.  

 Grálúða (Reinhardtius hippoglossoides) 5.1

Grálúðu er bæði að finna í Norður-Atlantshafi og Norður-Kyrrahafi þar sem hún heldur sig í 

köldum sjó (-1°C til 4°C). Grálúða er flatfiskur og flokkast bæði sem botn- og 

djúpsjávartegund. Hún flækist mikið á milli dýpta (1-2000 m) en er aðallega að finna á um 

500 -1000 m dýpi. Grálúðan verður seint kynþroska, eða milli 9-12 ára aldurs, enda er hún 

langlíf tegund (Jón Sólmundsson, 2007). Gráðlúðan virðist kjósa landgrunnshlíðar sem 

hrygningarstað en það hefur þó ekki verið staðfest. Hrognin hennar eru stór og lífvænleg. 

(Fisheries and Ocean Canada, e.d.). Fæðuval grálúðunnar er mjög fjölbreytt en til þess teljast 

ýmis krabbadýr, rækjutegundir og fjölbreytt úrval fiskitegunda (Jón Sólmundsson, 2007). 

 

 
Mynd 14. Grálúða. Mynd: Jón Baldur Hlíðberg 
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Grálúðan hefur þegar fundist í austur Beaufort-hafi (Wilson, 2006) og Chukchi-hafi (Hunt 

o.fl. 2013 og Arctic FMP, 2009) mögulega vegna flutnings eggja og lirfa gegnum 

Beringssund. Þar sem grálúðan hefur þann eiginleika að geta flutt sig á milli dýpta hefur hún 

möguleika á að færa sig niður í djúpin til að forðast kaldan yfirborðssjóinn og hafísinn yfir 

vetrartímann. Ef umhverfis- og fæðuskilyrði yrðu hagstæð er einnig möguleiki á að 

hrygningar- og uppeldisstöðvar hennar gætu orðið á þessum slóðum (Hollowed, Planque og 

Loeng, 2013). 

 Loðna (Mallotus villosus) 5.2

Loðnan er uppsjávar- og torfufiskur og er algeng tegund á norðlægum breiddargráðum. Hún 

finnst í bæði Norður Kyrrahafi og Norður Atlantshafi. Loðnan heldur sig að öllu jöfnu í 

köldum sjó en gengur í hlýrri sjó (grunnsævi) til hrygningar þar sem hún deyr 2-4 ára gömul. 

Mikill hrognafjöldi fylgir hverri hrygnu, 6.000-12.000 egg og klekjast þau eftir u.þ.b. 3 vikur. 

Seiðin berast svo með straumnum að uppeldisstöðvum. 

 

 

Kjördýpi loðnunnar er á um 200 m en getur teygt sig niður á allt að 700 m. Loðnan þolir íssalt 

vatn og gæti því þolað það mikla ferskvatnsrennsli sem er á svæðinu. Fæða fullorðinnar loðnu 

er aðallega ýmis svifkrabbadýr (t.d. krabbaflær, ljósáta og marflær) (Eschmeyer, Herald og 

Hammann, 1983).  

Mynd 15. Loðna. Mynd: Jón Baldur Hlíðberg 
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Loðnan er mikilvæg fæða fyrir margar tegundir sjávardýra,t.d. stærri fiska eins og þorskfiska 

og ýmsar tegundir flatfiska en einnig sjávarspendýr eins og hvali og sæljón. Hún er einnig 

mikilvæg fæðuuppspretta fyrir margar tegundir sjávarfugla.  

Loðnan hefur þegar fundist í landgrunnshlíðum Norður-Íshafs og í Karahafi (Hollowed, 

Planque og Loeng, 2013) en er einnig ein af algengari tegundum strandsvæða Beufort- og 

Chukchi-hafs (Thedinga, Johnson, Neff, Hoffman og Maselko, 2013). Talið er að við nægt 

fæðuframboð eru miklar líkur á að stofninn gæti vaxið og orðið að nytjastofni. (Hollowed, 

Planque og Loeng, 2013).  

 Alaskaufsi (Theragra chalcogramma) 5.3

Alaskaufsi er í raun ekki ufsategund heldur er náskyldur þorskinum. Hann er bæði uppsjávar- 

og botnfiskur með dýptarsvið frá 0-1280 m (Cohen, Inada, Iwamoto og Scialabba, 1990). 

Hann heldur sig þó aðallega á 0-500 m dýpi og flakkar daglega milli dýpta í fæðuleit. Hann 

lifir einkum á krabbaflóm, ljósátu og öðrum fiskum. Alaskaufsinn er mikill flökkufiskur en 

fylgir þó ákveðnu munstri í Beringshafi, þar sem ætis- og hrygningarstöðvar eru á 

grunnsvæðum, en leitar svo í dýpri sjó eftir hrygningu yfir vetrartímann.  

 

 

Alaskaufsinn flakkar árlega á milli ætisstöðva og hrygningarstöðva í stórum torfum þar sem 

hann hrygnir á vorin á um 90-140 m dýpi. Kjörhitastig við hrygningu er á bilinu 1-3°C, þó 

þekkist það að hann hafi hrygnt undir hafís (Walleye Pollock, e.d.).  

Mynd 16. Alaskaufsi (marz.is) 



31 

 

Alaskaufsinn er hraðvaxta en frekar stuttlífur. Hlýnun sjávar hefur haft neikvæð áhrif á 

stofninn en hann minkaði töluvert þegar sjórinn hlýnaði í suðaustur Beringshafi á árunum 

2001-2005 (Hunt o.fl. 2013). Minnkun stofnsins er sömuleiðis talin minnka líkur á að hann 

leiti upp í Norður-Íshaf, sérstaklega þar sem talið er að hann sé bundinn hrygningarstöðvum 

sínum á austur Bering-landgrunni (Hollowed, Planque og Loeng, 2013). Ungviði hans hafa þó 

fundist við norðurströnd Alaska, nánar tiltekið í Beufort-hafi, og er hugsanlegt að þau hafi 

haft vetrardvöl þar (Hunt o.fl., 2013). Alaskaufsa er algeng nytjategund í Norður Kyrrahafi, 

hún hefur þó einnig fundist í Norður Atlantshafi en þó í mjög litlu magni.  

 Kyrrahafsþorskur (Gadus macrocephalus) 5.4

Kyrrafasþorskur er botn- og torfufiskur sem finnst við landgrunn og landgrunnshlíðar Norður-

Kyrrahafs og við Grænland. Hann heldur sig að jafnaði á 100-400 m dýpi en getur þó leitað 

niður enn dýpra eða á um >1000 m dýpi. Kjörhitastig hans er á bilinu 6-9°C. Mataræði hans 

er mjög fjölbreytt, sbr. ýmis krabbadýr, aðrir fiskar og kolkrabbar. 

 

 

Mikill munur er á aldri, kynþroska og hrygningu miðað við búsvæði. Kyrrahafsþorskurinn í 

Beringshafi er hraðvaxta og stuttlíf tegund og er algengt að hann nái 8-9 ára aldri. Hann 

verður kynþroska um 3 ára aldur og hrygnir aðallega í marsmánuði á um 40-290 m dýpi en 

hrognafjöldinn er mjög mikill eða 1.000.000-2.000.000 egg (Cohen, Inada, Iwamoto og 

Scialabba, 1990.)  

Kyrrahafsþorskur hefur fundist í Chukchi-hafi (Thedinga o.fl. 2013) og í Beauforthafi (Rand 

og Logerwell, 2011), þó í mjög litlu magni. Kyrrahafsþorskurinn hrygnir í Beringshafi og eru 

Mynd 17. Kyrrahafsþorskur (FAO.com) 
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litlar líkur taldar á að það muni breytast á meðan Beringshaf og Chukchi-haf eru þakin ís yfir 

vetrartímann, enda er þorskurinn bundinn hrygningarstöðvum sínum (Hollowed, Planque og 

Loeng, 2013).  

 Blettakarfi (Sebastes alutus) 5.5

Blettakarfi er langlíf djúpsjávar- og botnfisktegund sem er að finna í ysta kanti landgrunns og 

landgrunnshlíðum Beringshafs. Kjördýpi hans er á milli 150-300 m en á það til að ná niður á 

allt að >800 m. Helsta fæða hans eru svifkrabbaflær, ljósáta, laxsíldir o.fl. (Eschmeyer, Herald 

og Hammann, 1983).  

  

 

Eins og aðrar karfategundir gýtur blettakarfinn lifandi afkvæmum og virðist sem blettakarfi 

kjósi til þess freka miklu dýpi (500-700 m) en lítið er enn vitað almennilega hvernig því er 

háttað (Leaman, 2002). Lirfufjöldinn er talin vera á um 300. og kynþroski um 8 ára aldur 000 

(Eschmeyer, Herald og Hammann, 1983). Svo virðist sem hrygningartímabilið sé mjög 

mismunandi en algengast er þó að hrygning fari fram frá febrúar til maí (Leaman, 2002).  

Þar sem blettakarfi heldur sig að öllu jöfnu á miklu dýpi er ekki talið að hann muni leita í 

Norður-Íshaf en hugsanlega gæti lirfum hans rekið í gegnum Beringssund. Ef fæðu- og 

búsvæðaskilyrði yrðu hagstæð (Hollowed, Planque og Loeng, 2013) gæti stofninn hugsanlega 

tekið sér bólfestu við landgrunnshlíðar Chukchi-hafs niður í Kanadadjúp. 

Mynd 18. Blettakarfi (fishwatch.gov) 
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 Stóri kampalampi (Pandalus borealis) 5.6

Stóri kampalampi er kaldsjávartegund (3-6°C) sem er að finna í öllu norðanverðu Norður-

Atlantshafi og Norður-Kyrrahafi. Til eru nokkrir stofnar af stóra kampalampa og kjósa þeir 

sér mismunandi búsvæði. Algengast er þó að stofninn í Alaskaflóa sé á um 50-100 dýpi í 

mjúkum leirbotni. Stofnarnir hafa þó fundist á mun meira dýpi eða > 1000 m. Fæða hans 

einkennist af ýmsum smádýrum sem lifa á eða við botninn en einnig borðar hann hræ og setið 

sjálft. Rækjur eru mikilvæg fæða fyrir önnur sjávardýr eins og kyrrahafsþorsk, alaskaufsa 

lúðu og lax en einnig sjófugla. Erfitt er að aldursgreina rækjur en talið er að þær geti orðið um 

5-6 ára; því norðar sem þær lifa því eldri verða þær.  

 

 

Hrygningartími rækjunnar er á haustin en kvenkynsrækjan ber eggin yfir veturinn og sleppir 

þeim á vorin á grunnslóðum. Þau eru sviflæg fyrst um sinn (2-3 mánuðir) þar sem þau berast 

með straumum en leita svo niður á dýpri svæði á haustin. Svo virðist sem rækjan sé viðkvæm 

fyrir hlýnun sjávar. Í lok áttunda áratugar og í byrjun þess níunda varð mikið hrun í stofninum 

í Alaskaflóa þegar sjávarhitinn hækkaði. og því er talið að hlýnun sjávar muni hafa neikvæð 

áhrif á stofninn (Northern Shrimp, e.d.). Engar heimildir fundust sem bentu til þess að stóri 

kampalampi væri að flytja sig um set í Norður-Íshaf.  

Mynd 19. Stóri kampalampi. Mynd: Jón Baldur Hlíðberg 
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Kyrrahafsstofninn var flokkaður sem eigin stofn (P. Eous) árið 1992 en aðrir telja hann vera 

undirstofn (P. Borealis euos). Þ.a.l. hefur ekki tekist að komast að samkomulagi um nafnagift 

og hér er því nafnið Pandalus borealis notað.  

 Snjókrabbi (Chionoecetes opilio) 5.7

Snjókrabba er að finna í Barentshafi, Chukchi-hafi og í Vestur-Atlantshafi (NOAA Fisheries 

Service, e.d.) en hann hefur einnig nýlega fundist í veiðanlegri stærð í Beufort-hafi (Rand og 

Logerwell, 2011). Snjókrabbar halda sig á sand- eða aurbotnum á landgrunnsvæðum og 

hlíðum þeirra og þá aðallega á um 200 m dýpi (NOAA Fisheries Service, e.d.)Kjördýpt þeirra 

getur þó verið breytileg, sbr.; 20-1200 m. Snjókrabbi er með þröngt kjörhitastig og kýs að 

halda sig við og undir 3-4°C. Mataræði hans er fjölbreytt en hann étur t.d. krabbadýr (rækjur 

og aðra krabba), krossfiska og samlokur. Fjölgunargeta hans er mjög góð.Til að mynda geta 

kvendýr borið egg sín í allt að 2 ár ef skilyrði fyrir hrygningu eru ekki hagstæð, t.d. ef 

umhverfishiti er of lágur (FAO, e.d.).  

 

 

Mynd 20. Snjókrabbi (Fisheries and Oceans Kanada) 
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Eins og komið hefur fram er snjókrabbi þegar til staðar í Chukchi-hafi og það virðist sem 

hann sé að dreifa sér á landgrunnssvæði Norður-Íshafs. Miklar líkur eru því taldar vera á að 

þessi tegund gæti orðið að mikilvægri nytjategund á svæðinu (MMS, 1994 ). 
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 Umræður og ályktanir 6

Hitastig sjávar fer hækkandi en á svæðum norðurslóða hefur hækkunin verið mun meiri en á 

öðrum stöðum. Þetta hefur haft í för með sér breytingar í lífríki Norður-Íshafs sem í kjölfarið 

hefur orðið til þess að mikið hefur verið lagt í að rannsaka svæðið undanfarna áratugi. 

Markmið þeirra rannsókna hefur að mörgu leyti verið að byggja grunnþekkingu um lífríki 

svæðisins til að betur megi fylgjast með þeim breytingum sem búist er við að muni eiga sér 

stað í framtíðinni. Eins og áður hefur komið fram er samspil vinda, strauma, sólarljóss og 

hafíss mjög flókið og því er erfitt að sjá hvers er að vænta. Margar kenningar hafa litið 

dagsins ljós og er talið að komandi breytingar munu eiga sér stað í öllum þrepum vistkerfisins 

og hafa áhrif á frumframleiðendur sem og stærri sjávarspendýr. 

 Ýmsar breytingar hafa þó verið staðfestar, hitastig sjávar hefur hækkað og í takt við það hefur 

hafísinn farið minnkandi, sérstaklega yfir sumartímann. Minnkandi hafís helst í hendur við 

minnkandi seltu í yfirborði sjávar sem aftur gæti haft áhrif á súrnun sjávar. Afleiðingar þess á 

lífríkið eru enn að mestu óþekktar. Chukchi-sléttan býr yfir miklum lífmassa af 

kalkframleiðandi botndýrum svo áhugavert verður að sjá niðurstöður framtíða rannsókna á 

afleiðingum súrnunar sjávar á lífríkið. 

Þó svo að Chukchi -haf og Barentshaf séu mjög svipuð á margan hátt, eins og magn 

frumframleiðni og stórann langrunn þá virðist sem sú mikla frumframleiðni sem þar er til 

staðar sé ekki að skila sér í mikilli fiskframleiðni í Chukchi-hafi. Chukchi-haf er mun kaldara 

en Barentshaf vegna hafíss og þar sem sjórinn sem flæðir inn á svæðið í gegnum Beringssund 

er mun kaldari en sá sem kemur Atlantshafsmegin. Þó svo að það sé ríkt af næringarefnum 

sem leiðir til mikillar frumframleiðni og þó svo að mikil blöndun eigi sér stað undir ísnum 

virðist sem hitastigið sé hugsanlega sá þáttur sem hefur neikvæð áhrif á fiskframleiðnina í 

Chukchi-hafi en jákvæð í Barentshafi. Hið grunna Chukchi-landgrunn gefur sömuleiðis 

fiskistofnum ekki sömu tækifæri til að leita niður í djúpin þar sem hlýrri sjór er ríkjandi eins 

og í Barentshafi. 

Sjógerðir, mismunandi hitastig og straumar en einnig dýpi og hafís eru hugsanlega stærstu 

þættirnir sem standa í vegi fyrir aukinni fiskiframleiðni Chukchi-hafs. En hver gætu áhrif 

hlýnunar sjávar verið á Chukchi-haf? Chukchi-haf hefur þegar tekið umtalsverðum 

breytingum. Hafssvæðið yfir Kanadadjúpi er það hafssvæði sem hefur “misst” hvað mestan 
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íss yfir sumartímann og með áframhaldandi hlýnum má búast við lengra 

frumframleiðnitímabili. Þó verður að hafa í huga að aðgangur að sólarljósi og næringarefnum 

verður einnig að vera nægur. Hlýnunin hefur einnig haft jákvæð áhrif á frumframleiðni 

svifþörunga, sérstaklega Kyrrahafsmegin. Nýjar tegundir hafa fundist á svæðinu í kjölfar 

aukinna rannsókna og margar tegundir eru taldar vera nýjar, bæði fisktegundir og botndýr. 

Þær rannsóknir sem stundaðar hafa verið í Chukchi-hafi hafa sýnt fram á að þær fiskitegundir 

sem hafa hvað mestan lífmassa eru ískóð og loðna. Ýmsar aðrar tegundir, sem kalla má 

nýbúategundir, hafa fundist í mun minna magni. En eru þessir búferlaflutningar afleiðingar 

hlýnunar sjávar eða hafa þeir staðið yfir í lengri tíma, óháð umhverfisbreytingunum? Það er 

mikið sem ekki er vitað um lífríki sjávar almennt og þar sem rannsóknir í og á Norður-Íshafi 

hafa staðið í tiltölulega stuttan tíma hefur reynst erfitt að meta hversu lengi sumar tegundir 

hafa verið til staðar í Chukchi-hafi.  

Af þeim sjö tegundum sem skoðaðar voru m.t.t. möguleika þeirra á að verða nytjastofnar í 

Chukchi-hafi og landgrunnshlíðum hennar eru tvær þegar búnar að gera sig heimakomnar á 

svæðinu. Loðnan og sjókrabbinn virðast þola vel þær aðstæður sem þar ríkja en rannsakendur 

telja að snjókrabbinn hafi nýlega leitað inn á svæðið, hugsanlega vegna þeirra hlýnunar sem 

hefur átt sér stað. 

Loðnan hefur aðlagast umhverfi Chukchi-hafs vel, þolir bæði kaldan og seltulítinn sjó, nærist 

á ýmis konar svifkrabbadýrum og fjöldi og dreifing lirfa hennar er góð. Loðnan er mikilvæg 

fæða annarra sjávarlífvera, sérstaklega stærri fiska eins og þorsk- og flatfiska, og því 

hugsanlegt að hún “dragi” með sér lífmassa annarra mikilvægra nytjastofna inn á svæðið. 

Sömu sögu er að segja um ískóða sem einnig er mikilvæg fæðutegund. Hvert framtíð ískóða 

verður er þó óvíst þar sem hún virðist ekki vera eins hrifin af þeirri hlýnun sem á sér stað. Svo 

virðist sem afkoma hennar sé bundin tilvist hafíss. 

Mataræði, fjölgunargeta og kjördýpi (20-1200 m) snjókrabbans eru að öllum líkindum þættir 

sem hafa gert snjókrabbanum kleift að setjast að í Chukchi-landgrunninum. Kjörhitastig hans 

er þó mjög þröngt en svo virðist sem hið breiða kjördýpi geri honum kleift að finna sér 

hentugt búsvæði yfir vetrartímann. Rannsóknir hafa hingað til sýnt fram á að miklar líkur séu 

á að snjókrabbinn gæti orðið mikilvæg nytjategund og náð góðri stofnstærð í Chukchi-hafi. 
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Stóri kampalampi hefur lítið verið rannsakaður m.t.t. flutningsmöguleika. Hann uppfyllir þó 

ákveðin skilyrði eins og hitastig, kjördýpi, fæðuval og dreifingu eggja til að flokkast sem 

mögulegur nýbúi í Chukchi-landgrunni. Þó virðist sem stofninn þoli illa hlýnun þar sem hrun 

hefur orðið á stofninum þegar sjórinn í Alaskaflóa hefur hlýnað. Hið mikla botndýralíf sem er 

þegar til staðar gæti einnig verið hindrun, m.a. hvað varðar pláss Rækjan gæti einnig verið 

vinsæl fæða meðal botndýra á svæðinu. 

Grálúðan virðist uppfylla öll skilyrði til að setjast að í hlíðum Chukchi-landgrunnsins; hún 

þolir kaldan sjó, er með fjölbreytt fæðuval, getur flakkað á milli dýpta og hrygnir stórum og 

lífvænlegum hrognum. Hún hefur þegar fundist í Beaufort- og Chukchi-hafi. Ekki er þó talið 

að hún hafi hrygnt á þessum slóðum heldur að þessi litli stofn hafi haldist uppi með eggja- og 

lirfureki gegnum Beringssund. En hvað hefur hingað til haldið henni frá Chukchi-

landgrunnshlíðinni sem hrygningar- og uppeldisstöð? Mögulega gæti það verið ísbreiðan sem 

aðeins nýlega hefur minnkað það mikið að landgrunnshlíðarnar niður í Kanadadjúp hafa 

haldist íslausar yfir sumartímann. Þessi langlífa tegund verður mjög seint kynþroska (9-12 

ára) og því mun það taka hana þó nokkurn tíma til að byggja upp stofn á svæðinu ef skilyrði 

haldast hagstæð. 

Dæmi um aðra tegund sem er langlíf og verður seint kynþroska er blettakarfi.. Landgrunnið í 

Chukchi-hafi og hið grunna Beringssund koma ekki til móts við kjördýpi hans og því eru litlar 

líkur taldar á að hann leiti inn á svæðið. Chukchi-landgrunnshlíðin er þó talin bjóða upp á góð 

lífsskilyrði og ef lirfur hans rekur inn á svæðið gegnum Beringssund og fæðu- og 

búsvæðaskilyrði verða hagstæð er hugsanlegt að blettakarfinn gæti sest þar að. Rétt eins og í 

tilfelli grálúðunnar þá mun uppbygging stofnsins á svæðinu taka nokkurn tíma , bæði þar sem 

tegundin verður seint kynþroska en einnig vegna þess litla fjölda lirfa sem fylgir hverju goti. 

Kyrrahafsþorskur og Alaskaufsi hafa báðir fundist í Chukchi-hafi, þó í mjög litlu magni. 

Mestar líkur eru á að þennan takmarkaða uppgang tegunda á svæðinu megi rekja til lirfureks 

gegnum Beringssund. Litlar líkur eru taldar á að þessar tegundir muni leita inn í Chukchi-haf 

þar sem báðar tegundirnar eru taldar bundnar hrygningarstöðvum sínum. Alaskaufinn hefur 

mjög breytt dýptarsvið, fjölbreytt fæðuval og lágt kjörhitastig. Það sama á við um 

Kyrrahafsþorskinn þó með þeirri undantekningu að kjörhitastig hans er aðeins hærra. Því 

virðist sem hrygningar- og uppeldisstöðvar hindri búferlisflutninga þessara tegunda upp í 

Norður-Íshaf. Nú þegar hefur verið sýnt fram á að hlýnun sjávar hefur neikvæð áhrif á stofn 

Alaskaufsans í Beringshafi. Velta mætti fyrir sér hvort tegundirnar tvær séu fórnarlömb hinnar 
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hröðu hlýnunar og þá í framhaldi hvort möguleikar þeirra á breyttum hrygningarstöðvum 

væru meiri ef um náttúrulega, og þá líklegst hægari, hlýnun sjávar væri að ræða"  

Þótt ekki hafi verið skoðaðar margar tegundir m.t.t. flutningsmöguleika gefa þær sem 

rannsakaðar hafa verið góða innsýn í hið flókna vistkerfi norðurslóða og hvaða þættir skipta 

máli fyrir lífsferil þeirra. Tegundirnar eru mjög mismunandi og því eru það ólíkir þættir sem 

hafa áhrif á lífsmöguleika þeirra á nýju svæði. Allar þurfa þær þó umhverfi sem fullnægir 

vissum fæðu- og búsvæðisskilyrðum ásamt hentugum hrygningar- og uppeldisstöðvum. 

Áframhaldandi rannsóknir munu sýna fram á hvaða tegundir geta aðlagast hlýnuninni og 

hverjar ekki. 

Ýmsar tegundir sjávardýra er að finna beggja megin Norður-Íshafsins, þ.á.m. Kyrrahafsþorsk 

og Grænlandsþorsk, sem staðfestir að á ákveðnu tímabili flutti þorskurinn sig úr Kyrrahafi og 

settist að við Grænland. Ekki er þó hægt að segja til um hvaða umhverfisþættir voru 

einkennandi fyrir svæðið á því tímabili þegar tegundir tóku að flytja sig um set eða hvort sú 

breyting sem við sjáum í dag gæti verið byrjunin á svipuðu ferli. 

Áframhaldandi hlýnun sjávar og minnkun hafíss eru þó taldar grunnforsenda þess að 

tegundirnar eigi möguleika á að skipta um búsvæði, ef frá er talin loðnan og snjókrabbinn sem 

hafa fundist þar nú þegar. En hvað gerist ef eða þegar nytjastofnar á svæðinu verða bæði 

fjölbreyttari og stærri? Sú frumframleiðni sem hingað til hefur nýst botndýrum verður þá 

einnig að fæðu fisktegunda og því gætu orðið breytingar á magni botndýra og þá þeim 

sjávarspendýrum og fuglategundum sem lifa á þeim. Gamla hugtakið „eins manns dauði er 

annars brauð“ virðist eiga vel við þegar lýsa skal þeim breytingum sem Norður-Íshaf stendur 

nú frammi fyrir og spennandi verður að fylgjast með hvort þær spár, sem settar hafa verið 

fram hér að ofan, muni ganga eftir. 
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