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Útdráttur 

Fjöruhryggleysingjar eru almennt þekktir fyrir að geta brugðist við síbreytilegu umhverfi 

sínu bæði hvað varðar þéttleika og æxlunartíma en takmörkuð gögn eru til um þessa þætti 

hérlendis. Í þessari rannsókn var þéttleiki algengra fjöruhryggleysingja metinn á föstum 

sniðum yfir tveggja ára tímabil og kannað hvort breytileiki væri á milli svæða og hæðar í 

fjöru. Einnig var lagt mat á tímgunartímabil nokkurra tegunda út frá stærðardreifingu 

einstaklinga. Mánaðarlegar sýnatökur í setfjörum og þangfjörum á Suðvesturlandi leiddu í 

ljós að níu tegundir/hópar náðu yfir 5% af heildarfjölda allra hryggleysingja sem fundust. 

Ífána setfjara var breytileg í þéttleika og tegundasamsetningu milli svæða og eftir hæð 

fjörunnar. Tegundir í þangi sýndu mikinn breytileika í þéttleika, bæði yfir tímabilið og eftir 

svæðum innan fjörunnar. Árstíðabundin sveifla í þéttleika sást hjá áfánu þangs, en illa eða 

ekki hjá ínnfánutegundum í seti. Lengdarmælingar bentu til þess að ungviði kæmi að mestu 

fram yfir sumartímann hjá áfánu þangs. Fjöruhryggleysingjar á Suðvesturlandi sýna 

mikinn mun á þéttleika á milli tímabila og svæða sem er í samræmi við niðurstöður 

sambærilegra rannsókna á norðurhveli. 

 



 

Abstract 

Intertidal invertebrates are generally known for their abilities to adjust to the everchanging 

coastal environment, regarding both densities and reproduction. The scope of this study 

was the temporal and spatial patterns of common macrozoobenthos in Southwest-Iceland. 

Sampling took place over a two-year period at different height intervals of the intertidal, as 

well as estimations of the reproductive periods using size measurements. Monthly 

sediment and algae samplings revealed that nine invertebrate species accounted for 5% or 

more of the total count. The abundance changes of these species were then further 

investigated. The habitat utilization differed between species and affinity for specific areas 

of the intertidal was apparent. Infaunal species showed different species composition and 

abundance on a spatial scale. Macrofauna on rocky shores showed a high variation in 

abundance, both spatially and temporally but the scale of variation differed between 

species. Seasonal variation was apparent for rocky shore invertebrates but unclear or non-

existing for the sediment macro-benthic fauna. Size measurements indicated that 

recruitment happened mainly over the summer months for rocky shore macrofauna. In 

whole the intertidal macrozoobenthos of Southwest-Iceland showed high levels of 

plasticity in abundance both spatially and temporally, which is in accordance with results 

from other coastal areas in the northern hemisphere. 
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1 Inngangur 

1.1 Þéttleikabreytingar í tíma og rúmi 

Yfirleitt nær fjöldi einstaklinga hjá flestum tegunda fjörulífvera hámarki sínu þegar 

umhverfisskilyrði eru hagstæðust, vegna góðrar nýliðunar og lágrar dánartíðni. Á 

norðurhveli eru umhverfisaðstæður hagstæðastar fyrir flestar tegundir yfir sumartímann 

þegar veður er milt (t.d. Beukema, 1974; García-Arberas og Rallo, 2002; Christie o.fl., 

2009). Í fjöru þar sem tegundir hafa eitt tímgunartímabil að vori eða sumri, verður mesti 

fjöldi yfir sumarið og dýrum fer síðan fækkandi fram að næsta vori (Dörjes o.fl., 1986; 

Gunnill, 1983; Ibanez og Dauvin, 1988). Hvenær hámarksþéttleika er náð, er m.a. háð 

þáttum á borð við æxlunarhraða, fari inn og út af svæðinu og dauðsföllum. Árstíðabundnar 

þéttleikabreytingar geta þannig verið háðar því hvenær mest kemur inn af ungviði og síðan 

lifun þess. Margar tegundir eru færar um að fjölga sér allt árið um kring ef hitastig er nógu 

hátt, en algengara er þó að fjölgun sé mest yfir sumarið á norðurhveli jarðar (Sjöberg, 

1970; Jones og Naylor, 1971; Goodwin, 1978; Zajac og Whitlatch, 1982; Mcbane og 

Croker, 1984; Björgvin Leifsson, 1998; Hirvenoja o.fl., 2006).  

Tegundir sem eru tækifærissinnar og fljótar að aðlagast breyttum aðstæðum geta sýnt 

öðruvísi stofnsveiflur sem ekki hafa beina tengingu við árstíðir. Þannig getur til dæmis 

lífræn mengun valdið því að tækifæristegundir verða algengar og fjöldi einstaklinga 

stjórnast meira af áhrifum og magni raskana heldur en hinum venjulegu áhrifaþáttum eins 

og árstíðum (Zajac og Whitlatch, 1982; Tsutsumi, 1987). Að sama skapi hafa raskanir á 

borð við lífræna mengun mismunandi áhrif á tegundir og algengar fjörulífverur líkt og ánar 

(Oligochaeta) og burstaormurinn Capitella capitata eru þar í sterkri stöðu vegna 

fjölgunargetu og þols fyrir slíkri mengun (Cowie o.fl., 2000; Giangrande o.fl., 2005; Silva 

o.fl., 2006; Valtýr Sigurðsson, 2015). Magn og umfang raskana hefur þó mikil áhrif því 

tækifæristegundir geta líka sýnt árstíðabundinn breytileika í þéttleika þegar raskanir hafa 

ekki úrslitaáhrif (Zajac og Whitlatch, 1982; Silva o.fl., 2006). Ljóst er að 

umhverfisaðstæður hafa mikið að segja hvað varðar þéttleikabreytingar hryggleysingja í 

fjörum. Algengar fjörulífverur á borð við lónaþreifil (Pygospio elegans) sem sækjast ekki 

sérstaklega í röskuð svæði geta sýnt ólíkar þéttleikabreytingar milli svæða í fjörunni og yfir 

tíma og þannig getur hámarksþéttleiki náðst á breytilegum tímum á fremur smáum 

staðbundnum skala (Dörjes o.fl., 1986; França o.fl., 2009). Erfitt getur þó verið að finna 

áhrifavalda sem keyra þessar ólíku sveiflur og getur verið um að ræða samspil nokkurra 

þátta á borð við hitastigssveiflur, storma og ólíkt hitastig (Dörjes o.fl., 1986). Áfána þangs 

er einnig fær um að sýna ólíkar þéttleikabreytingar milli árstíða á staðbundnum skala og 

getur til dæmis þangfló (Apohyale nilssonii), sem er algengur fjöruhryggleysingi, sýnt 

ólíkar breytingar í fjölda yfir árs tímabil milli þangtegunda á sama svæði (McBane og 

Croker, 1983).  

Breytileika í þéttleika þarf að skoða á smáum rúmlægum skala þar sem fjaran er ákaflega 

fjölbreytilegt búsvæði og getur hnappdreifing lífvera því verið mikil (Archambault og 

Bourget, 1996; Blanchard og Bourget, 1999). Hve smár skalinn þarf að vera veltur því á 
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fjölbreytileika fjörugerðanna sem um er að ræða (Veiga o.fl, 2014). Mikilvægt er að 

sýnataka nái sem best utan um þann breytileika sem er til staðar til þess að túlkun 

niðurstaða sé áreiðanleg.  

1.2 Áhrif umhverfisþátta á dýralíf í þangi og 

setfjörum  

Hér við land hefur verið sýnt fram á að þéttleiki einstakra tegunda í fjöru getur verið 

marktækt breytilegur milli ára (Agnar Ingólfsson, 1999; Agnar Ingólfsson og María 

Steinarsdóttir, 2002). Slíkt þekkist einnig vel erlendis þar sem fáar algengar tegundir telja 

mikinn meirihluta einstaklinga í fjöru (t.d. Beukema, 1976; Beukema o.fl., 1978; Oug 

2001). Í íslenskum þangfjörum er fánan oft fjölbreyttari en í setfjörum sem einkennast 

oftast af ánum og burstaormum (Polychaeta) (Delgado o.fl., 2003). Í þangfjörum eru 

krabbadýr (Crustacea), sniglar (Gastropoda), burstaormar og ánar áberandi hópar þar sem 

þangið veitir skjól og myndar þrívítt og margbreytilegt búsvæði (Agnar Ingólfsson, 2006). 

Vegna hreyfingar sjávar og brimasemi er búsvæðið í stöðugu róti á meðan það er á kafi í 

sjó en þegar fjarar út er lífríkið berskjaldaðra fyrir veðri, vindum og þurrki. Tegundir sem 

búa í jaðarbúsvæðum líkt og fjörum þurfa því að vera aðlagaðar að síbreytilegu umhverfi 

og þola vítt svið þurrks og hitastigs. Þetta breytilega umhverfi getur gert það að verkum að 

sama tegundin sýnir ólíkar sveiflur í þéttleika, bæði eftir hæðarfallanda fjörunnar og milli 

árstíma. Þar sem álag er meira vegna þurrks (ofar í fjörunni) gæti breytileiki í fjölda á 

smáum landfræðilegum skala verið meiri þar sem dýr safnast saman á heppilegum svæðum 

í annars erfiðu umhverfi. Samhliða ættu að sjást minni þéttleikabreytingar ofar í fjörunni 

yfir tíma því þar eru aðstæður til fjölgunar ekki jafn heppilegar og neðar í fjörunni 

(Underwood og Chapman, 2000).  

1.2.1 Brimasemi og setgerð 

Brimasemi getur haft áhrif á dýralíf bæði í þangfjörum og setfjörum. Í setfjörum hefur 

brimasemi áhrif á kornastærð setsins og þannig á tegundasamsetningu ífánu setfjörunnar 

(Ysebaert og Herman 2002; França o.fl. 2009). Brimasemi getur verið breytileg milli 

árstíma og þannig valdið því að ólík kornastærð getur einkennt mismunandi árstíma 

(Chang o.fl., 2006; Bartholomä og Flemming, 2007). Ef ólík kornastærð kemur fram milli 

árstíma gæti það endurspeglast bæði í tegundasamsetningu og þéttleika einstaklinga. Í 

þangfjörum fer brimasemi saman við magn þörunga og eru skjólsælli fjörur oftast með 

meiri lífmassa (Agnar Ingólfsson, 2005, 2006). Sýnt hefur verið fram á að hár lífmassi 

þörunga endurspeglar oft háan þéttleika dýra (Agnar Ingólfsson, 2005). Ýmsir hópar dýra 

nærast á þörungum en einnig veitir þrívítt búsvæðið vernd gegn eðlisþáttum á borð við 

þurrk og brim sem og afráni (McBane og Croker, 1983; Espinosa og Guerra-García, 2005; 

Agnar Ingólfsson, 2005). Brimasemi getur einnig haft áhrif á magn upprekins þangs sem 

getur safnast saman í setfjörum. Vitað er til dæmis að ánar finnast í þangi, seti og uppreknu 

þangi hérlendis og er viðbúið að breytilegt magn upprekins þangs geti haft áhrif á þéttleika 

ána sem nýta sér vistina (Erséus, 1976; Delgado o.fl., 2003). 
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1.2.2 Hitastig 

Þrátt fyrir að árstíðabundnar breytingar á hitastigi valdi mest áberandi sveiflum í fjölda 

fjörulífvera er einnig þekkt að tímabundnar breytingar á hitastigi geta haft áhrif á 

dánartíðni og nýliðun (Dörjes o.fl., 1986). Vetrarhitastig getur haft áhrif á lífslíkur tegunda 

og þannig áhrif á fjölda einstaklinga sem lifir fram á vor og fjölgar sér. Tegundir á borð við 

fjörurykmý (Halocladius variabilis) geta hægt á þroska sínum yfir vetrartímann og haldist 

á lirfustiginu til að auka líkurnar á að lifa veturinn af (Neuman, 1976). Aðrar tegundir á 

borð við þangdoppu (Littorina obtusata), þanglús (Idotea granulosa) og fjörulús (Jaera 

spp.) eru einnig færar um að hægja á vexti yfir veturinn og minnka þannig orkuþörf og 

auka lífslíkur (Sjöberg, 1970; Williams 1990; Salemaa 1990). Hvort hátt eða lágt hitastig 

hefur meiri áhrif fer eftir hita- og/eða kuldaþoli tegundarinnar sem um ræðir og möguleika 

tegunda til færslu eftir fjörunni yfir á svæði þar sem skilyrði eru hagstæðari (Beukema 

o.fl., 1978; Somero, 2002). Hitastig sjávar er að meðaltali hæst við suðurströnd Íslands en 

lækkar svo réttsælis í kringum landið (Steingrímur Jónsson, 2004). Hitastig hefur mikil 

áhrif á tegundasamsetningu á strandsvæðum hér við land og hefur þannig bæði áhrif á 

hvaða tegundir finnast hér og hvernig útbreiðsla þeirra er um landið (Agnar Ingólfsson, 

1996). Því er viðbúið að tegundir hér við land sýni ólíkar fjöldasveiflur bæði hvað varðar 

lífslíkur og æxlun sem viðbragð við breytilegu hitastigi. Þetta á við um breytingar á 

hitastigi milli ára, árstíða og jafnvel styttri tímabil þar sem hitastig breytist hratt eða 

óvenjulega mikið. Erfitt er þó að ákvarða áhrif hitastigs á smærri skala þar sem það getur 

verið breytilegt á litlum svæðum, t.d. þegar sól nær að hita litla sjávarpolla langt umfram 

hitastig sjávar. Sjávarhiti er almennt talinn hafa mest áhrif á lífríki fjörunnar en einhverjar 

tegundir gætu verið undir meiri áhrifum lofthita heldur en aðrar (Agnar Ingólfsson, 1977). 

Íslenskt fjörulíf telst ekki arktískt með tilliti til þess að engin af þeim tegundum sem 

bundnar eru eingöngu við fjöru hér við land eru við suðlæg útbreiðslumörk sín (Agnar 

Ingólfsson, 1996). Þær tegundir sem skoðaðar eru í þessari rannsókn eru ekki nálægt 

norðlægum útbreiðslumörkum sínum því þær finnast í fjörum allt í kringum Ísland og á 

norðlægari breiddargráðum (Agnar Ingólfsson, 1996; Oug, 2001; Hartvig o.fl., 2003; 

Weslawski o.fl., 2010).  

1.2.3 Ferðir og far fjöruhryggleysingja 

Margar tegundir sem lifa sem ásætur á þörungum eru hreyfanlegri heldur en dýr sem eru 

niðurgrafin í seti og geta því fært sig yfir á hagstæðari svæði við erfiðar aðstæður (Gibson, 

2003; Brown o.fl., 2013). Hreyfanleiki dýranna getur skapað vandamál við sýnatökur. 

Sumar tegundir geta auðveldlega losað sig frá þanginu þegar því er safnað og því getur 

komið fram skekkja sem endurspeglar ekki fjöldann á staðnum (Agnar Ingólfsson, 1977). 

Geta lífvera til ferða er mikilvæg í þessu samhengi því að þeir hópar lífvera sem geta leitað 

niður fyrir fjöruna eru ekki eins bundnir við fjöruna sjálfa og leita því yfir á hentugri 

búsvæði í takt við umhverfisbreytingar. Þennan möguleika á ferðum er mikilvægt að hafa í 

huga þegar svörun lífvera við hitastigsbreytingum er skoðuð. Til er nokkuð góð mynd af 

því hvaða fjörulífverur eru hér til staðar og hver kjörbúsvæði þeirra eru (t.d. Agnar 

Ingólfsson, 2006). Hitastigsbreytingar geta einnig gefið tegundum merki um hvenær árs sé 

kominn tími til að færa sig yfir á betri svæði og þannig geta breytilegar hitastigssveiflur 

orsakað ólíka hreyfingu milli svæða ár frá ári (Beukema o.fl., 1978; Wanink og Zwarts, 

1993). Möguleikinn á fari úr fjöru og niður á grunnsævi getur þó verið misjafn á 

landfræðilegum skala fyrir fjöruhryggleysingja. Jafnfætlutegundin I. granulosa sýnir ólíka 

útbreiðslu í fjörunni sem hægt er að tengja við hærra hitastig á Suðvesturlandi miðað við 
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Norðausturland. Þannig heldur tegundin sig neðarlega í fjörum á Suðvesturlandi en færir 

sig niður fyrir fjörumörk á Norðausturlandi (Björgvin Leifsson, 1998). Færsla getur einnig 

átt sér stað á smáum skala á milli flóðs og fjöru. Þannig geta tegundir haft aðra útbreiðslu 

þegar lágsjávað er, heldur en á flóði (Agnar Ingólfsson og Ingi Agnarsson, 2003). Þessi 

mikli hreyfanleiki margra tegunda áfánu þangs gerir það að verkum að erfiðara getur verið 

að meta hvort lífverur séu að fjölga sér eða færa sig milli svæða. Þá getur vitneskja um 

stærð lífvera skipt máli svo hægt sé að leggja mat á hvort fjölgun eigi sér stað vegna 

innkomu ungviðis eða færslu fullorðinna lífvera þegar leggja á mat á þéttleikabreytingar 

hjá fjörutegundum. 

1.2.4 Fæðunám í íslenskum fjörum 

Lífríkar fjörur eru undirstöðu fæðusvæði fyrir margar tegundir dýra, annað hvort á 

ákveðnum árstímum eða að staðaldri. Afránsálag í fjörum getur verið ólíkt eftir flóðastöðu. 

Þegar flæðir að sækja fiskar upp í fjörurnar í fæðuleit (Reimchen, 1979; Johannesson og 

Ekendahl, 2002). Þegar fjarar út sækja fuglar á borð við rauðbrystinga (Calidris canutus) 

út á leirur en þegar flæðir að sækja þeir fremur í klóþangsbeltið (Alerstram o.fl., 1992). 

Vaðfuglar sækja helst fæðu sína í fjörur þegar það er lágsjávað en andfuglar líkt og 

æðarfugl sækja frekar í fjörurnar á flóði (Guðmundur A. Guðmundsson og Arnþór 

Garðarsson, 1993; Karl Skírnisson 2015). Fjöldi tegunda og einstaklinga sem leita í 

íslenskar fjörur í fæðuleit getur verið mjög breytilegur milli árstíma og á það sérstaklega 

við um vaðfugla sem leita í setfjörur í miklum fjölda á fartíma á ferðum sínum milli varp- 

og vetrarstöðva (Arnþór Garðarsson og Ólafur K. Nielsen, 1989; Guðmundur A. 

Guðmundssson og Arnþór Garðarsson, 1993). Fjörusvæði eru einnig mikilvæg fyrir 

vaðfugla á veturna þrátt fyrir að þeir finnist í mun lægri þéttleika á þeim árstíma. Um 

þriðjungur íslenska tjaldastofnsins nýtir sér leirur yfir vetrartímann en sendlingar, tildrur og 

tjaldar að einhverju leiti nýta sér þangfjörur yfir veturinn svo dæmi séu tekin (Summers 

o.fl., 1988; Arnþór Garðarsson og Ólafur K. Nielsen, 1989, Ævar Petersen og Sigríður 

Harðardóttir, 1998; Böðvar Þórarinsson o.fl., 2018). Þessi ólíka sækni fuglategunda í 

mismunandi fjörugerðir og breytilegur þéttleiki fugla í fjörum milli árstíða getur tengst því 

fæðuframboði sem er til staðar í fjörum. Hvaða fjöruhryggleysingjar eru svo helsta fæða 

vaðfugla getur verið ólíkt milli tegunda þar sem fuglarnir hafa oft ólíka sérhæfingu í 

fæðuöflun og fæða þeirra getur verið breytileg á milli svæða og landa (Evans, 1981; 

Barbosa, 1995).  

Algengar fjörulífverur á borð við þangdoppu eru mikilvæg fæða fyrir t.d. bogkrabba 

(Carcinus maenas) (Trussel, 1996), nákuðunga (Nucella lapillus) (María Steinarsdóttir 

o.fl., 2009), rauðbrystinga (Calidris canutus) (Alerstram o.fl., 1992), sendlinga (Calidris 

maritima) (Ævar Petersen, 1973) og æðarfugla (Karl Skírnisson, 2015). Hvernig 

þéttleikabreytingar eiga sér stað hjá þangdoppum getur því haft áhrif á fæðuframboð 

afræningjanna. Að sama skapi getur aukið afránsálag líkt og þegar vaðfuglar hópast í fjörur 

á fartímum haft áhrif á þéttleika fjörulífvera. Þannig geta upplýsingar um 

þéttleikabreytingar hjá algengum tegundum fjörulífvera gefið okkur mikilvægar 

upplýsingar um það fæðuframboð sem er til staðar í íslenskum set- og þangfjörum á 

ólíkum tímum árs sem og hvort fæðuframboð sé breytilegt eftir svæðum fjörunnar.  

Hér hefur verið farið yfir hvernig tegundir geta sýnt ólíkar þéttleikabreytingar bæði í tíma 

og rúmi og hvernig þessi breytileiki í þéttleika fjörulífvera getur haft víðtækari áhrif. 

Sýnatökur líkt og framkvæmdar voru í þessari rannsókn þar sem ákveðin svæði eru skoðuð 
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reglulega yfir tímabil hafa ekki verið framkvæmdar áður hérlendis og er því um nýjar 

upplýsingar að ræða um lífríki íslenskra fjara. Rannsóknir þar sem lagt er upp með að 

skoða og lýsa líffræðilegum ferlum eru nauðsynlegur undanfari tilrauna sem eiga að 

rannsaka vistfræðilega ferla á borð við samkeppni tegunda, afrán og svörun við 

umhverfisþáttum svo dæmi séu tekin (Underwood o.fl., 2000). 

1.3 Markmið rannsóknar 

Eftirfarandi markmið voru sett fram: 

• Að kanna þéttleikabreytingar algengra fjöruhryggleysingja yfir tíma.  

• Að kanna hvort eftirfarandi þættir gætu haft áhrif á þéttleikabreytingar yfir tíma: 

o  Breytingar í kornastærð í setfjörum 

o  Breytingar á meðalhitastigi milli ára  

• Að kanna hvort þéttleikabreytingar algengra fjöruhryggleysingja séu sambærilegar 

innan fjörugerða og hæðar í fjöru. 

• Leggja mat á innkomu ungviðis á ársgrundvelli hjá áfánu þangs. 
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2 Aðferðir 

2.1 Rannsóknarsvæði 

Sýnatökur fóru fram í Sandgerði á Reykjanesskaga á árunum 2013 til 2014. Strandsvæði 

Sandgerðis snýr til vesturs, mikið af skerjum liggja þar fyrir utan og skýla hluta fjörunnar 

fyrir ágangi hafsins. Setfjörur eru fremur algengar við Sandgerði (Jón G. Ottósson, o.fl. 

2016), í sumum safnast oft á tíðum mikið magn upprekins þara og þangs en magn þeirra 

fer eftir straumum og brimasemi. Þangfjörurnar eru brúnþörungafjörur (Jón G. Ottósson 

o.fl., 2016), oft með töluverðum lífmassa, sérstaklega þar sem skjólsælla er. Fjörur og 

grunnsævi svæðisins eru flokkuð sem mikilvæg fuglasvæði á Íslandi vegna stórra hópa 

vaðfugla sem fara þar um á fartíma og fjölda sendlinga og straumanda sem hafa þar 

vetursetu (Kristinn H. Skarphéðinsson o.fl., 2016). Munur á flóði og fjöru í Sandgerði er 

um 4,2 m þegar stórstreymt er. Líkt og sést á 1. mynd eru sýnatökustaðirnir sex í 

misskjólsælu umhverfi þar sem sker og hafnargarðar veita sumstaðar skjól gegn brimi 

meðan önnur fjörusvæði standa meira fyrir opnu hafi og eru því berskjaldaðri.  

 

Mynd 1. Sýnatökustaðir fyrir lífverur í seti og þangi við Sandgerði á Reykjanesskaga. 
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2.2 Gagnaöflun 

Farið var í fjörurnar í byrjun hvers mánaðar frá febrúar 2013 til desember 2014 á lægstu 

flóðastöðu og sýnum safnað í bæði þangfjörum og setfjörum til að leggja mat á þéttleika 

algengra tegunda. Sýnum var ávallt safnað á sömu stöðvum sem voru ákvarðaðar og 

staðsettar með GPS tæki (Garmin GPSmap 60CSx GPS, áætluð skekkja ± 5 m). Sett voru 

út sex sýnatökusnið, tvö í grýttum þangfjörum og fjögur í setfjörum (1. mynd). Setsýnasnið 

voru auðkennd með LS (littoral sediment) og snið í grýttum fjörum með LR (littoral 

rocky).  

2.2.1 Sýnatökur á ífánu setfjara 

Til  að kanna þéttleikabreytingar hjá ífánu setfjara voru tekin sýni á fjórum sniðum sem 

gefin voru heitin LS_1, LS_2, LS_3 og LS_4 (mynd 1). Snið LS_1 og LS_4 voru staðsett í 

fjörum sem eru nokkuð opnar fyrir brimi en snið LS_2 og LS_3 í heldur skjólsælli fjörum 

þar sem rif og hafnarmannvirki veita skjól fyrir opnu hafi (1. mynd). Skólp 

Sandgerðisbæjar rennur út um 15 m frá sniði LS_3, áður var einnig veitt út skólpi í 

nágrenni við snið LS_1 og LS_2 en því hefur nú að mestu verið hætt (Heilbrigðiseftirlit 

Suðurnesja, óbirt gögn). Á sniðum LS_3 og LS_4 safnaðist einnig töluvert af uppreknu 

þangi en magn þess var afar breytilegt frá degi til dags og því var umfang eða magn þess 

ekki mælt. Innan hvers sniðs í setfjörunum voru þrjár sýnatökustöðvar á mismunandi 

hæðarbilum. Hæðarbilin voru einkennd með tölustöfum 1-3, einn var efst í fjöru en 3 

neðst, þannig var efsta stöð á sniði þrjú LS_3_1. Á hverri stöð voru tekin þrjú setsýni frá 

mars til desember 2013 en þeim fjölgað í fjögur sýni í janúar 2014 og hélst það út 

sýnatökutímabilið. Neðsta stöð innan hvers sniðs er í flæðarmáli á háfjöru (innan 0,2 m frá 

stórstraumsfjöru) og næstu tvær stöðvar með um 20 m millibili upp fjöruna í átt að landi. 

Kjarnasýni voru tekin með 155 ml íláti sem rekið var lóðrétt 6,75 cm ofan í setið (hæð 

ílátsins) og þvermál kjarnasýnis var 6,1 cm. Ekki var hægt að ná sýnum úr hæðarbili 

LS_3_2 í maí 2013 vegna of mikils magns upprekins þangs. 

2.2.2 Sýnatökur á áfánu þangs 

Til að kanna þéttleikabreytingar hjá ásætum á þangi voru tekin sýni á tveimur sniðum í 

þangfjörum sem gefin voru heitin LR_1 og LR_2. Á sniði LR_1 er fjaran skjólsæl þar sem 

hólmar og rif veita vernd gegn brimi en á sniði LR_2 er fjaran berskjaldaðri (1. mynd). 

Á þangsniðunum tveimur voru tekin sýni í tveimur hæðarbilum, annars vegar í 

klapparþangi og hins vegar í klóþangi. Klapparþangsstöðvar voru einkenndar með 

tölustafnum einum og voru því LR_1_1 og LR_2_1. Klóþangsstöðvar voru einkenndar 

með tölustafnum tveimur og voru því LR_1_2 og LR_2_2. Fimm sýni voru tekin á hverri 

stöð og einn metri hafður á milli sýnapunkta. Teknar voru heilar plöntur, þær klipptar frá 

festu og settar varlega í poka svo allar ásætur fylgdu með. Um 500-1000 gr af þangi var 

safnað á hverjum sýnapunkti.  

2.2.3 Úrvinnsla sýna 

Þangsýni voru látin liggja í 70% etanóli í um tíu mínútur til að losa dýrin af plöntunum. 

Hver planta var síðan skoluð og etanólinu með dýrunum var hellt í gegnum 250 µm sigti. 

Allir hryggleysingjar voru greindir til tegunda eða hópa undir víðsjá (Leica M3Z og M6Z) 

og taldir. Þangið var votvigtað (± 1 gr) og fjöldi dýra umreiknaður á 100 gr þangs.  
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Setsýni voru sigtuð samdægurs í gegnum 500 µm sigti og dýrin sett í 70% etanól. Öll dýr 

voru síðan greind til tegunda eða hópa undir víðsjá (Leica M3Z og M6Z) og talin. Fjöldi 

dýra í niðurstöðum miðast við heildarrúmmál sýnis (155 ml) þar sem ávallt var tekið sama 

rúmmál af seti.  

Inn í þessa samantekt á samfélagsgerð vantar þá hópa sem einungis gróft mat var lagt á; 

skelkrabba (Ostracoda), þráðorma (Nematoda), botnkrabbaflær (Harpacticoida) og 

fjörumaura (Acarina). Þessir hópar geta haft mikinn fjölda einstaklinga og jafnframt eru 

þetta smávaxin dýr sem geta komist í gegnum þá sigtastærð sem notuð var og því ekki talið 

mögulegt að gefa áreiðanlegar þéttleikaniðurstöður vegna þessa.  

Sýnataka og úrvinnsla sýna var hluti af meistaraverkefnum Sölva Rúnars Vignissonar og 

Írisar Mýrdal Kristinsdóttur og tóku þau þátt í allri sýnatöku, úrvinnslu og 

tegundagreiningu. 

2.2.4 Lengdarmælingar fjöruhryggleysingja 

Lengdarmælingar voru framkvæmdar til þess að leggja mat á hvenær árs ungviði kæmi 

fram. Hæð snigla (Gastropoda) var mæld frá hyrnu að neðanverðu opi. Lengd samloka 

(Bivalvia) var mæld frá nefi (e. beak) að aftasta enda skeljar. Marflær (Amphipoda) og 

jafnfætlur (Isopoda) voru mældar frá fremsta enda (e. rostrum, ennisþyrni) að þeim aftasta 

(e. telson, halaplötu) og voru marflærnar mældar í beygðri stellingu. Ánar (Oligochaeta) 

voru mældir frá fremsta lið að aftasta og einungis voru mældir heillegir ánar. 

Allar stærðarmælingar voru framkvæmdar undir víðsjá (Leica M3Z) og voru í millimetrum 

með skekkju upp á 1 mm.  

2.2.5 Setfjörur - Kornastærðarmælingar 

Kornastærðarsýnum var safnað til að sjá hvort setgerð væri að breytast í tíma og rúmi og 

þannig hafa áhrif á þéttleikabreytingar ífánu yfir tíma. Kornarstærðarsýni voru tekin fimm 

sinnum frá september 2013 til desember 2014. Farið var í september og desember 2013, og 

mars, september og desember 2014. Safnað var einu 300 ml setsýni við hvert hæðarbil á 

öllum setsniðum í hvert skipti.  

Kornastærð var greind í samræmi við aðferð Folk og Ward (1957) þar sem sýni eru 

þurrkuð við 60°C í 24 klst og hrært í þeim tvisvar til þrisvar til að leysa upp setið. Eftir 

þurrkun voru sýnin hrist í gegnum átta sigti með möskvastærðir 5000, 4000, 2000, 1000, 

500, 250, 125 og 63 µm (Folk og Ward, 1957). Setið í hverju sigti var síðan vigtað með 

0,01 g nákvæmni. Gögnin voru slegin inn í forritið GRADISTAT v8.0 (Blott og Pye, 2001) 

sem greindi stærðardreifingu kornanna. 

2.2.6 Mælingar á sjávar- og lofthita 

Hitastigsupplýsingar frá janúar 2013 til desember 2014 voru notaðar til að kanna áhrif 

meðalhitastigs á þéttleikabreytingar milli ára. Notast var við mælingar á sjávarhitastigi úr 

Reykjavíkurhöfn (Hafrannsóknastofnun, 2016) og mælingar á lofthita úr Sandgerðishöfn 

(Veðurupplýsingarkerfi MogT ehf., 2016) til að reikna út meðalhitastig hvers mánaðar.  
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2.3 Úrvinnsla gagna 

Til þess að kanna hvort kornastærð væri að breytast yfir tíma og þannig hafa áhrif á 

þéttleika var meðalkornastærð borin saman með Kruskal Wallis prófum. Ef marktækni 

kom fram milli hæðarbila innan sniðs var kannað hvar sá munur lá með Dunn‘s prófunum. 

Til þess að kanna hvort hitastig hafði áhrif á þéttleikamun milli ára var munur á meðalhita 

prófaður með tvíhliða t-prófi. Til að uppfylla skilyrði t-prófsins (e. Student‘s t-test) um 

samskonar dreifni á milli hópa var notast við Bartlett‘s próf. Að öðrum kosti var notast við 

Welch's t-próf. 

Lagt var upp með að kanna þéttleikabreytingar hjá tegundum sem töldu yfir 5% af 

heildarfjölda allra einstaklinga innan þriggja fjörubúsvæða og voru þannig skilgreindir sem 

algengir fjöruhryggleysingjar (tafla 1). Metið var að tegundir sem næðu 5% af 

heildarfjölda væru í það háum fjölda í sýnum að breytingar sem kæmu fram í þéttleika 

væru áreiðanlegar. Fyrir setfjörur voru það burstaormarnir lónaþreifill (Pygospio elegans) 

og Capitella capitata, og hópurinn ánar (Oligochaeta). í klapparþangsfjörum voru 

þangdoppa (Littorina obtusata), ánahópurinn Lumbricillus sp. og þangfló (Apohyale 

prevostii) algengastar en í klóþangsfjörum voru það þangdoppa, þanglús (Idotea 

granulosa), fjörulús (Jaera spp.), fjörurykmýslirfa (Halocladius variabilis) og 

Lumbricillus sp. Fyrir hverja tegund fyrir sig var meðalfjöldi með staðalskekkju skoðaður 

myndrænt.  

Tafla 1. Tegundir sem notaðar voru við úrvinnslu og hlutfall þeirra af heildarfjölda tegunda/hópa í hverju 

fjörubúsvæði. 

 

Set Klapparþang Klóþang 

 %  %  % 

Captella capitata 66,1 Littorina obtusata 42,9 Lumbricillus sp. 37,0 

Pygospio elegans 21,8 Apohyale prevostii 28,8 Littorina obtusata 22,2 

Oligochaeta 9,4 Lumbricillus sp. 13,6 Halocladius variabilis 8,9 

    Idotea granulosa 8,7 

    Jaera spp. 5,6 

 

Til að kanna hvort marktækur munur væri á þéttleika var notuð stigskipt fervikagreining 

með bundnum áhrifum (e. fixed factor nested ANOVA) sem framkvæmd var á log+1 

umbreyttum gögnum. Munur á þéttleika yfir tíma var kannaður á tveimur stigum, milli ára 

og milli mánaða innan árs. Munur á þéttleika á staðbundnum skala var kannaður milli 

svæða fjörunnar, milli hæðarbila og milli sýna. Stigskiptingin var því eftirfarandi: Ár – 

engin stigskipting. Mánuður(Ár), Snið(Mánuður(Ár)), Hæðarbil(Snið(Mánuður(Ár))), 

Sýni(Hæðarbil(Snið(Mánuður(Ár)))). Notast var við þetta próf til þess að þéttleiki væri 

borinn saman á því stigi sem við ætti hverju sinni til að besta upplausnin fengist á 

þéttleikabreytingar yfir tímabilið sem og svæðisbundnar þéttleikabreytingar. Módelin voru 

ekki eins fyrir allar tegundir því mismunandi var hvort tegundir fundust á fleiri en einu 
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sniði eða fleiri en einu hæðarbili. Þangsnið voru borin saman annars vegar og setsnið hins 

vegar.  

Kannað var hvort marktækur munur væri á þéttleika milli árstíma og var hverju ári upp í 

fjögur tímabil og innan hvers tímabils voru þannig 2-3 mánuðir. Árstímaskiptingu má sjá í 

töflu 2. Marktækni var könnuð með fervikagreiningu á log+1 umbreyttum gögnum og 

marktækur munur var á þéttleika milli árstíma var eftiráprófinu Student-Newman-Keuls 

(SNK) beitt til að finna hvar munurinn lægi. 

Tafla 2. Skipting mánaða upp í árstíma fyrir fervikagreiningu og SNK próf. 

Árstími_Ár Mánuðir 

Vetur_13 janúar/febrúar 

Vor_13 mars/apríl/maí 

Sumar_13 júní/júlí/ágúst 

Haust_13 september/október/nóvember 

Vetur_14 desember(´13)/janúar/febrúar 

Vor_14 mars/apríl/maí 

Sumar_14 júní/júlí/ágúst 

Haust_14 september/október/nóvember 

Vetur_15 desember(´14)/janúar 

 

Breytingar í stærð voru skoðaðar út frá hlutfalli heildarfjölda lengdarmældra dýra. Þrír 

stærðarflokkar voru gerðir fyrir hverja tegund fyrir sig sem áætlaðir voru út frá dreifingu 

gagna til að endurspegla lengdarbreytingar yfir tímabilið. Dreginn var upp LOESS 

jöfnunarferill (e. locally smoothing) fyrir hvern stærðarflokk fyrir sig.  

Kort af sýnatökusvæðum voru teiknuð upp í kortagerðarforritinu ArcMap 10.4.1 og öll 

töluleg úrvinnsla gagna var gerð í forritinu RStudio 1.0.153. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Umhverfisbreytur 

Í öllum setgerðarsýnunum var algengasta kornastærðin milli 125-500 µm. Grófasta 

kornastærðin var á sniði 3 (2. mynd) en engu að síður var setgerðin það fíngerð að allar 

stöðvar flokkuðust frá meðalgrófum sandi yfir í grófgerðari sand (tafla 3). Í töflu 3 sést 

hvernig meðalkornastærð og setgerð var yfir tímabilið. Þar sést að breytingin er 

takmörkuð, einungis tvær setgerðir voru til staðar, lítillega grófur sandur og meðalgrófur 

sandur og flökkuðu sumar stöðvarnar á milli þessara setgerða yfir tímabilið.  

 

Tafla 3. Setgerð á hverri stöð skv. skilgreiningu GRADISTAT v8.0 og meðalkornastærð í µm skv. Folk og 

Ward aðferð. LGS er lítillega grófur sandur og MS meðalgrófur sandur. 

  September 2013 Desember 2013 Mars 2014 September 2014 Desember 2014 

  Setgerð µm Setgerð µm Setgerð µm Setgerð µm Setgerð µm 

LS_1_1 MS 150.6 LGS 152.5 LGS 153.0 LGS 152.7 LGS 150.4 

LS_1_2 MS 146.9 LGS 182.6 MS 150.9 LGS 148.5 LGS 176.3 

LS_1_3 LGS 125.5 MS 128.8 LGS 148.5 MS 148.5 LGS 151.2 

LS_2_1 LGS 150.4 LGS 152.6 LGS 151.0 LGS 151.3 LGS 151.5 

LS_2_2 MS 132.3 LGS 150.7 LGS 148.5 LGS 149.7 LGS 151.4 

LS_2_3 MS 126.5 MS 149.4 LGS 128.5 MS 147.7 LGS 147.0 

LS_3_1 LGS 179.6 LGS 245.7 LGS 190.8 LGS 201.9 LGS 179.3 

LS_3_2 MS 141.0 LGS 358.2 LGS 177.3 LGS 151.5 LGS 176.8 

LS_3_3 MS 149.0 MS 169.3 LGS 175.9 LGS 150.2 LGS 150.9 

LS_4_1 LGS 151.5 LGS 201.7 MS 148.9 LGS 178.7 LGS 186.6 

LS_4_2 LGS 147.3 MS 147.0 LGS 147.6 LGS 147.8 MS 151.3 

LS_4_3 LGS 151.1 LGS 149.5 LGS 152.2 LGS 149.8 LGS 180.0 

           

 

Ekki var marktækur munur í meðalkornastærð hvers hæðarbils fyrir sig yfir 

sýnatökutímabilið (Kruskal Wallis próf; χ2
(4)=6,295, p=0,178).   

 

Marktækur munur var í meðalkornastærð milli sniða (Kruskal Wallis próf; χ2
(3)=15,123, 

p=0,002) og var snið LS_1 eina sniðið þar sem ekki var marktækur munur í 

meðalkornastærð milli hæðarbila innan sniðsins (Kruskal Wallis próf; χ2
(2)=1,94, p=0,379). 

Á LS_2 var marktækur munur á meðalkornastærð efsta hæðarbils, LS_2_1 sig og LS_2_2 

(Dunn‘s próf; χ2
(2)=2,051, p=0,020) og LS_2_3 (Dunn‘s próf; χ2

(2)=3,041, p=0,001). Á 

LS_3 var marktækur munur á meðalkornastærð neðsta hæðarbils, LS_3_3 og LS3_1 

(Dunn‘s próf; χ2
(2)=2,899, p=0,002) og LS_3_2 (Dunn‘s próf; χ2

(2)=1,980, p=0,024). Á 

LS_4 var það svo miðju hæðarbilið sem var ólíkt hinum, marktækur munur var á 

meðalkornastærð LS_4_2 og LS_4_1 (Dunn‘s próf; χ2
(2)=2,758, p=0,003) og LS_4_3 

(Dunn‘s próf; χ2
(2)=-1,697, p=0,045). Það er því breytilegt milli sniða á milli hvaða 

hæðarbila munur er í meðalkornastærð sem endurspeglar hvað setfjörur geta verið ólíkar á 

smáum skala.  
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Mynd 3. Loft- og sjávarhiti 2013-2014. Lofthiti rauður og sjávarhiti blár. Lína er meðalhitastig hvers 

mánaðar, punktar eru hitatölur hvers dags. 

 

 

Mynd 2. Hlutfall kornastærðar á hverju hæðarbili á hverju sniði og breyting í kornastærð milli sýnataka. 

Leir <63 µm, mjög fíngerður sandur > 63 µm, fíngerður sandur >125 µm, sandur > 250 µm, grófgerður 

sandur > 500 µm, mjög grófgerður sandur > 1 mm, fíngerð möl > 2 mm, grófgerð möl > 4 mm, mjög 

grófgerð möl > 5 mm. 

 

Ekki var marktækur breytileiki í dreifni meðalhitastigs milli sjávar og lofts (Bartlett próf; 

χ2
(1)=0,015, p=0,902). Meðalstaðalfrávik fyrir meðalhita hvers mánaðar var hærra fyrir 

lofthita (1,963) heldur en fyrir sjávarhita (0,673). Ekki var marktækur munur á 

meðalhitastigi lofts og sjávar (t-próf; t(70)=0,555, p=0,581). Hæsti meðalhiti var í júlí/ágúst 

á hverju ári. Ekki var marktækur munur á meðalhitastigi milli ára, hvorki fyrir lofthita (t-

próf; t(21,169)=-0,627, p=0.5377) né sjávarhita (t-próf; t(20,928)=-0,449, p=0.6581). 



23 

3.2 Fjöldi lífvera 

Alls voru talin 368.251 dýr af 55 tegundum/hópum. Fjöldi skelkrabba, þráðorma, 

botnkrabbaflóa og fjörumaura er ekki inni í heildarfjölda dýra þar sem einungis var lagt 

gróft mat á fjölda þeirra. Í töflu I í viðauka eru þær tegundir/hópar sem fundust og í hvaða 

árstíðum þær komu fram. 

Tafla 4. Meðalfjöldi (x̄) tegunda/hóps í setsýni (155 ml) og staðalfrávik (SD) fyrir hvert snið og hæðarbil. 

  LS_1_1 LS_1_2 LS_1_3 

 
x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Pygospio elegans 0.02 0.16 0.07 0.31 0.42 1.08 

Capitella capitata 1.06 3.53 9.28 15.04 42.90 62.90 

Oligochaeta 3.21 10.93 2.79 9.01 0.27 0.63 

  LS_2_1 LS_2_2 LS_2_3 

 
x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Pygospio elegans 133.36 75.51 112.15 81.76 89.89 78.60 

Capitella capitata 63.58 34.92 4.47 6.25 49.21 45.45 

Oligochaeta 3.42 5.06 1.38 2.28 6.23 9.50 

  LS_3_1 LS_3_2 LS_3_3 

 
x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Pygospio elegans 0.17 0.95 0.14 0.44 0.43 1.27 

Capitella capitata 2.77 5.30 270.41 250.57 424.02 281.94 

Oligochaeta 96.16 230.29 16.95 34.22 3.20 5.85 

  LS_4_1 LS_4_2 LS_4_3 

 
x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Pygospio elegans 0.14 0.44 9.70 17.09 20.48 52.83 

Capitella capitata 18.43 23.49 100.32 56.40 126.26 85.12 

Oligochaeta 17.22 40.03 2.90 7.34 3.73 5.16 

    

Meðalfjöldi í sýni var mjög ólíkur milli sniða hjá liðormategundunum þremur í seti (tafla 

5). Á sniði LS_2 var lónaþreifill með hæsta meðalfjöldann meðan á sniðum LS_1, LS_3 og 

LS_4 var C. capitata með hæsta meðalfjöldann í sýni. Snið LS_1 skar sig úr með að vera 

með fremur lágan meðalþéttleika í sýni miðað við hin sniðin. Ánar voru með hæsta 

meðalfjöldann í sýni á sniði LS_3 á efsta hæðarbili (LS_3_1) en staðalfrávik var stórt svo 

þéttleiki var breytilegur milli sýna. Í töflu II í viðauka sést meðalfjöldi tegundanna þriggja 

á hverju sniði uppreiknaður á 100 cm2.  

Tafla 5. Meðalfjöldi (x̄) tegundar/hóps í sýni á 100 gr þangs (votvigt) og staðalfrávik (SD) fyrir hvert snið og 

hæðarbil. 

 
LR_1_1 LR_1_2 LR_2_1 LR_2_2 

 
x̄ SD x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Littorina obtusata 58.43 37.18 19.27 24.67 12.82 11.95 6.72 5.94 

Apohyale prevostii 43.74 79.29 0.35 0.94 4.20 10.06 0.24 1.20 
Idotea granulosa 0.16 0.56 0.42 1.11 1.18 1.36 9.81 26.96 

Jaera spp. 5.41 23.27 5.09 4.86 0.16 0.27 1.43 2.28 

Halocladius variabilis 0.93 3.74 7.82 21.95 1.55 5.48 2.61 5.20 

Lumbricillus sp. 9.84 18.05 24.64 43.24 12.83 15.31 18.75 26.38 

Meðalfjöldi í sýni var breytilegur milli áfánutegunda þangs. Þangdoppa var sú tegund sem 

náði hæstum meðalþéttleika í sýni en þangfló var einnig með háan þéttleika en mun hærra 

staðalfrávik. Þanglús og fjörurykmý sýndu hæstan meðalfjölda í sýni í klóþangi en á 

sitthvoru sniðinu. Fjörulús var með áþekkan meðalfjölda í báðum þangtegundum á sniði 

LR_1 en mun hærra staðalfrávik í klapparþangi. Lumbricillus sp. var með fremur jafnan og 
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háan þéttleika á báðum sniðum og báðum þangtegundum en meðalfjöldi var hærri í 

klóþangi á báðum sniðum.  

3.3 Þéttleikabreytingar hjá ífánu setfjara 

Lónaþreifill fannst nánast eingöngu á sniði LS_2 og var í svipuðum fjölda frá efsta 

hæðarbili að því neðsta. Fjöldi lónaþreifils var breytilegur yfir tímabilið og greinileg 

árstíðabundin sveifla í þéttleika kom ekki fram (4. mynd). 

 

 

Mynd 4. Þéttleikabreytingar hjá lónaþreifli á sniði LS_2. Meðalfjöldi ásamt staðalskekkju í sýni (155 ml) á 

sniði LS_2 á þremur hæðarbilum (efst, mið og neðst í fjöru) yfir tímabilið febrúar 2013 til desember 2014. 

C. capitata í fjöru næst skólpútrás (LS_3) sýndi sterkan þéttleikafallanda niður eftir 

fjörunni og fannst í mestum þéttleika á neðsta hæðarbili. Á neðsta hæðarbili (LS_3_3) 

komu fram árstíðabundnar sveiflur þar sem hæsta fjölda var náð í ágúst bæði árin (5. 

mynd).  
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Mynd 5. Þéttleikabreytingar hjá C. capitata á sniði LS_3. Meðalfjöldi ásamt staðalskekkju í sýni (155 ml) á 

sniði LS_3 á þremur hæðarbilum (efst, mið og neðst í fjöru) yfir tímabilið febrúar 2013 til desember 2014. 

Kvarði á y-ás er mismunandi á milli hæðarbila. 

 

Í fjöru LS_4, sem liggur fjær skólpútrásinni en LS_3 (6. mynd), var fjöldafallandinn ekki 

jafn áberandi niður eftir fjörunni en hæsti þéttleikinn fannst neðst líkt og á sniði LS_3. 

Ekki komu fram greinilegar árstíðabundnar sveiflur með þéttleikahámarki yfir 

sumartímann. 

 

 

Mynd 6. Þéttleikabreytingar hjá C. capitata á sniði LS_4. Meðalfjöldi ásamt staðalskekkju í sýni (155 ml) á 

sniði LS_4 á þremur hæðarbilum (efst, mið og neðst í fjöru) yfir tímabilið febrúar 2013 til desember 2014. 

Athugið að kvarði á y-ás er mismunandi á milli hæðarbila. 
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Fjöldi ána sveiflaðist milli mánaða og einnig var mikill munur á fjölda milli hæðarbila (7. 

mynd). Ánar voru algengastir efst í fjörunni og fór svo fækkandi niður eftir henni.  

 

 

Mynd 7. Þéttleikabreytingar hjá ánum á sniði LS_3. Meðalfjöldi ásamt staðalskekkju í sýni (155 ml) á sniði 

LS_3 á þremur hæðarbilum (efst, mið og neðst í fjöru) yfir tímabilið febrúar 2013 til desember 2014. Athugið 

að kvarði á y-ás er mismunandi á milli hæðarbila. 

3.4 Þéttleikabreytingar hjá áfánu þangs 

Meðalfjöldi á 100 g votvigtar af þangi var ólíkur milli hæðarbila og milli sniða fyrir flestar 

tegundir (tafla 5). Tvær tegundir voru yfir 5% af heildarfjölda á báðum sniðum, þangdoppa 

og Lumbricillus sp. 

Þéttleikabreytingar voru ólíkar hjá þangdoppu milli þangbelta innan sniðs LR_1. 

Árstíðabundinn þéttleikatoppur var meira áberandi í klóþangi meðan í klapparþangi var 

sveiflan óreglulegri og áberandi fjöldatoppar komu ekki fram yfir sumarið (8. mynd).  
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Mynd 8. Þéttleikabreytingar hjá þangdoppu á sniði LR_1. Meðalfjöldi á 100 gr þangs (votvigt) yfir tímabilið 

febrúar 2013 til desember 2014, staðalskekkja sýnd. Mismunandi kvarði er á y-ás. 

Á sniði LR_2 var hámarksþéttleika þangdoppu náð að hausti, árstíðabundin sveifla í 

þéttleika var meira áberandi í klapparþangi (LR_2_1) heldur en í klóþangi (LR_2_2) á 

sniðinu (9. mynd). 

 

Mynd 9. Þéttleikabreytingar hjá þangdoppu á sniði LR_2. Meðalfjöldi á 100 gr þangs (votvigt) yfir tímabilið 

febrúar 2013 til desember 2014, staðalskekkja sýnd. Ólíkur kvarði á y-ás.  

Þangflær fundust nánast eingöngu í klapparþangi og voru mun algengari í skjólsælli 

fjörunni (LR_1_1). Þéttleikabreytingar voru miklar og fannst tegundin í mjög lágum 

þéttleika seinna árið. Tegundin náði háum þéttleika í október 2013 á sniði LR_1 og eins 

kom fram fjölgunartoppur í janúar 2014 (10. mynd).  
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Mynd 10. Þéttleikabreytingar hjá þangfló í klapparþangi. Meðalfjöldi á 100 gr þangs (votvigt) yfir tímabilið 

febrúar 2013 til desember 2014, staðalskekkja sýnd. Ólíkur kvarði á y-ás. 

Þanglýs sýndu fremur ákveðna árstíðabundnar þéttleikabreytingar og fundust í lágum 

þéttleika yfir vetrartímann. Tegundin var mun algengari í brimasamari klóþangsfjörunni 

(LR_2_2). Hámarksfjölda var náð í ólíkum mánuðum milli sniða og milli ára (11. mynd).  

 

Mynd 11. Þéttleikabreytingar hjá þanglús í klóþangi. Meðalfjöldi á 100 gr þangs (votvigt) yfir tímabilið 

febrúar 2013 til desember 2014, staðalskekkja sýnd. Ólíkur kvarði á y-ás. 

Fjörulýs voru algengari í skjólsælla klóþangsbeltinu (LR_1_2), báðar fjörurnar sýndu 

fjöldaaukningu yfir sumartímann en hversu mikil og hvenær var ólíkt milli ára (12. mynd).  
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Mynd 12. Þéttleikabreytingar hjá fjörulús í klóþangi. Meðalfjöldi á 100 gr þangs (votvigt) yfir tímabilið 

febrúar 2013 til desember 2014, staðalskekkja. Ólíkur kvarði á y-ás. 

Fjörurykmý var algengara í skjólsælla klóþangsbeltinu (LR_1_2) en var í lágum þéttleika 

yfir veturinn í þeim báðum. Á sniði LR_1 var munur í hámarksfjölda milli ára mikill og 

fundust fleiri einstaklingar yfir seinna sumarið (13. mynd). 

 

Mynd 13. Þéttleikabreytingar hjá fjörurykmý í klóþangi. Meðalfjöldi á 100 gr þangs (votvigt) yfir tímabilið 

febrúar 2013 til desember 2014, staðalskekkja sýnd. Ólíkur kvarði á y-ás. 

Á sniði LR_1 komu fram fjöldatoppar hjá ánategundinni Lumbricillus sp. yfir sumartímann 

en líka fjölgun yfir vetrartímann, þó í minna mæli. Hámarksþéttleiki tegundarinnar var 

mun hærri í klóþangsbeltinu (LR_1_2) heldur en klapparþangsbeltinu (LR_1_1) (14. 

mynd). 
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Mynd 14. Þéttleikabreytingar hjá Lumbricillus sp. á sniði LR_1. Meðalfjöldi á 100 gr þangs (votvigt) yfir 

tímabilið febrúar 2013 til desember 2014, staðalskekkja sýnd. Ólíkur kvarði á y-ás. 

Á sniði LR_2 komu fram ólíkar sveiflur miðað við snið LR_1 hvað varðar fjölda 

Lumbricillus sp. Fjöldasveiflur voru meiri og tíðari en hámarksþéttleiki lægri en á sniði 

LR_1 (15. mynd).  

 

Mynd 15. Þéttleikabreytingar hjá Lumbricillus sp. á sniði LR_2. Meðalfjöldi á 100 gr þangs (votvigt) yfir 

tímabilið febrúar 2013 til desember 2014, staðalskekkja sýnd. Ólíkur kvarði á y-ás. 
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3.5 Þéttleikabreytingar í tíma og rúmi 

Lónaþreifill og ánar voru að mestu á afmörkuðum svæðum (sitthvoru sniðinu) meðan 

margar tegundanna í þangi fundust eingöngu í ákveðinni þangtegund (þ.e. á ákveðnu 

hæðarbili) og því var marktækni á þéttleikamun ekki könnuð á þeim staðbundna skala sem 

ekki átti við. 

Tafla 6. Niðurstöður stigskiptrar fervikagreiningar á mun þéttleika innan tegunda/hópa í tíma og rúmi. 

Þangsnið voru borin saman annars vegar og setsnið hinsvegar. Marktækni er táknuð *, ** og *** fyrir p 

<0.05, 0.01 og 0.001. Ómarktækni er táknuð – og þar sem munur var ekki kannaður er auður reitur. Sjá 

nánari útskýringar á stigskiptingu í aðferðakafla.  

 

Lónaþreifill sýndi ekki marktækan mun á þéttleika milli ára né milli sýna. Martækur munur 

var á þéttleika milli mánaða og milli hæðarbila hjá tegundinni. C. capitata sýndi ekki 

marktækan mun milli ára, mánaða né sniða en marktækur munur var á þéttleika milli 

hæðarbila innan sniðs og milli sýna innan hæðarbila. Ánar í seti sýndu marktækan mun á 

þéttleika allstaðar þar sem hann var kannaður.  

Þangdoppa sýndi ekki marktækan mun á þéttleika milli ára en marktækur munur var á 

þéttleika milli mánaða, milli sniða, milli hæðarbila og milli sýna. Þangfló, fjörulús og 

fjörurykmý sýndu öll marktækan mun á þéttleika milli ára, milli mánaða, milli sniða og 

milli sýna. Þanglús líkt og þangdoppa sýndi ekki marktækan mun á þéttleika milli ára en 

þéttleiki var marktækt ólíkur milli mánaða, sniða og sýna. Ánategundin Lumbricillus sp. 

sýndi marktækan mun á þéttleika á öllum stigum.  

Tegund Ár Mánuður Snið Hæðarbil Sýni 

Set 

Pygospio elegans - ***  *** - 

Capitella capitata - - - *** *** 

Oligochaeta * ***  *** ** 

Þang 

Littorina obtusata - *** *** *** *** 

Apohyale prevostii *** *** ***  * 

Idotea granulosa - *** ***  ** 

Jaera spp. *** *** ***  *** 

Halocladius variabilis ** *** ***  *** 

Lumbricillus sp. *** *** *** *** *** 
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Tvær ífánutegundir setfjara og tvær áfánutegundir þangfjara sýndu þannig ekki marktækan 

mun í þéttleika milli ára. Ein tegund sýndi ekki marktækan mun milli mánaða né milli 

sniða. Allar tegundir bæði í seti og þangi sýndu mun milli hæðarbila og einungis ein 

tegund sýndi ekki marktækan mun milli sýna.  

Tafla 7. Niðurstöður fervikagreiningar og SNK eftiráprófs varðandi mun á meðalfjölda tegundar/hóps milli 

árstíma. Marktækni er táknuð *, ** og *** fyrir p<0.005, 0.01 og 0.001. Ómarktækni er táknuð –. Sömu 

bókstafir tákna að ekki var marktækur munur í þéttleika viðkomandi tegundar milli þeirra árstíma sem bornir 

voru saman í SNK prófi. 

 

 ANOVA Vetur_13 Vor_13 Sumar_13 Haust_13 Vetur_14 Vor_14 Sumar_14 Haust_14 Vetur_15 

Set           

Pygospio 

elegans 
– a a a a a a a a a 

Capitella 

capitata 
* ab b ab a ab ab ab ab b 

Oligochaeta *** abc bc a ab abc bcd d cd abc 

Þang           

Littorina 

obtusata 
*** bc c ab a c abc a abc bc 

Apohyale 

prevostii 
*** bc b a b bc c bc c c 

Idotea 

granulosa 
*** b b a a b b a b b 

Jaera spp. *** b b a a b b b b b 

Halocladius 

variabilis 
*** c c b bc c c a ab c 

Lumbricillus 

sp. 
*** c bc ab a bc abc a ab a 

 

Í töflu 7 sést að lónaþreifill var eina tegundin þar sem ekki var marktækur munur á 

þéttleika á milli árstíma. Lónaþreifill sýndi marktækan þéttleikamun milli mánaða (tafla 6) 

en ekki árstíða og virðist því sveiflan ekki beintengd árstíma. C. capitata sýndi fremur 

lítinn marktækan mun á þéttleika milli árstíma og aðeins eitt tímabil sem var marktækt 

ólíkt tveimur öðrum. Hjá ánum í seti voru vetrartímabilin þrjú ekki með marktækan mun í 

þéttleika og það sama gilti fyrir vorin en sumrin og haustin voru marktækt ólík milli ára. 

Hjá áfánu þangs var ólíkt milli tegunda hvar helst var að finna marktækan mun á þéttleika 

milli tímabila. Þangdoppur sýna marktækan mun á þéttleika milli árstíma en munurinn er 

ekki afgerandi þegar snið og þanggerð eru tekin saman líkt og gert er í töflu 7. 

Jafnfætlutegundirnar tvær sýndu áþekkan þéttleikamun þar sem sumar og haust voru 

frábrugðin og virðast tegundirnar því sýna þéttleikabreytingar milli árstíma. Fjörulýsnar 

sýndu ekki marktækan mun á þéttleika milli árstíma seinna árið sem líklega skýrist af 
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lágum þéttleika það árið (13. mynd). Þangflær sýndu árstíðabundinn mun á þéttleika fyrra 

árið þar sem sumarið sker sig frá hinum mánuðunum. Fáir einstaklingar fundust af 

þangflóm seinna árið sem mögulega útskýrir hvers vegna sama sveifla kom ekki fram þá. 

Fjörurykmýslirfur sýndu þéttleikabreytingar þar sem sumrin og haustin sýndu marktækan 

þéttleikamun frá hinum árstímum innan ársins. Lumbricillus sp. sýnir ólíka sveiflu milli 

áranna, fyrra árið virðist koma fram þéttleikabreytingar sem tengja megi árstíma en ekki 

það síðara (tafla 7). 

3.6 Stærðardreifing einstaklinga 

Flestar lengdarmældar tegundir sýndu innkomu smárra einstaklinga yfir sumartímann 

meðan stærri einstaklingar voru oftast nær algengari yfir aðra árstíma.  

Smávaxnar þangdoppur finnast árið um kring en ná þéttleikatoppi í júní, júlí og ágúst þar 

sem minnstu doppurnar verða algengastar. Þangflær náðu nýliðunartoppi sínum í júní og 

júlí þar sem flestir fundnir einstaklingar voru smáir (16. mynd). 

 
Mynd 16. Hlutfallslegar stærðarbreytingar hjá þangdoppu og þangfló árið 2014. Línurnar sýna LOESS 

jöfnunarferil. Stærðarbilin eru í mm og þrískipt. Mánuðum var sleppt hjá þeim tegundum sem fundust í 

lágum þéttleika (<10 einstaklingar í sýni). Fjöldi einstaklinga í hverjum stærðarhópi er sýndur fyrir ofan 

hverja súlu. 

Smávaxnar þanglýs fundust frá vori fram á haust en voru algengastar í júní. Litlar fjörulýs 

voru algengastar í júní og júlí en fundust í lágri tíðni allt árið (17. mynd).  
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Mynd 17. Hlutfallslegar stærðarbreytingar hjá þanglús og fjörulús árið 2014. Línurnar sýna LOESS 

jöfnunarferil. Stærðarbilin eru í mm og þrískipt. Mánuðum var sleppt hjá þeim tegundum sem fundust í 

lágum þéttleika (<10 einstaklingar í sýni). Fjöldi einstaklinga í hverjum stærðarhópi er sýndur fyrir ofan 

hverja súlu. 

Hjá fjörurykmý voru smávaxnir einstaklingar í háu hlutfalli árið um kring. Þrítoppa stofn 

sást hjá ánum þar sem stórir einstaklingar voru algengastir yfir vetrartímann, litlir 

einstaklingar komu inn í júní sem síðan stækkuðu fram eftir hausti (18. mynd).  

 

Mynd 18. Hlutfallslegar lengdarbreytingar hjá fjörurykmý og Lumbricillus sp. árið 2014. Línurnar sýna 

LOESS jöfnunarferil. Stærðarbilin eru í mm og þrískipt. Mánuðum var sleppt hjá þeim tegundum sem fundust 

í lágum þéttleika (<10 einstaklingar í sýni). Fjöldi einstaklinga í hverjum stærðarhópi er sýndur fyrir ofan 

hverja súlu. 

Allar tegundirnar nema fjörurykmý sýndu áþekkar breytingar í stærðarhlutföllum yfir árið. 

Litlir einstaklingar voru algengastir yfir sumartímann hjá öllum tegundunum nema hjá 

fjörurykmý þar sem hlutfall lítilla dýra var hátt allt árið (18. mynd).  
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4 Umræða 

4.1 Áhrif setgerðar og hitastigs á 

þéttleikabreytingar 

Ekki var marktækur munur í meðalkornastærð innan hvers hæðarbil yfir tímabilið og 

virðist því ekki hafa áhrif á þær árstíðabundnu þéttleikabreytingar sem komu fram hjá 

ífánu sets. Marktækur munur á meðalkornastærð milli sniða getur á hinn bóginn haft áhrif 

á hvernig tegundasamsetning staðarins er þar sem ólíkar tegundir geta þrifist misvel í ólíkri 

kornastærð (Ellis og Wilce, 1961; Ysebaert og Herman, 2002). Þrátt fyrir að marktækur 

munur væri í meðalkornastærð milli sniða var setgerðin fremur svipuð, sandur og 

meðalgrófur sandur. Því virðist setgerð ekki endurspegla ólíka brimasemi milli svæðanna 

þó þau séu í mismiklu vari út frá hafnarmannvirkjum og skerjum.  

Marktækur munur var á þéttleika milli ára hjá fimm af þeim níu tegundum sem hér voru 

skoðaðar, þá sérstaklega þangflóm og fjörurykmýi. Hvort hitastig geti hafa valdið þessum 

ólíka þéttleika milli ára fékkst ekki staðfest þar sem sýnatökuárin tvö sýndu ekki 

marktækan breytileika í meðalhitastigi milli ára, hvorki fyrir lofthita né sjávarhita. Ekki var 

marktækur munur á meðalhita lofts og sjávar svo hvort tegundir væru viðkvæmari fyrir 

lofthita eða sjávarhita ætti ekki að vera úrslitavaldur. Mögulegt er að afmörkuð 

veðurfyrirbrigði hafi haft þau áhrif að þéttleiki var ólíkur milli ára sem ekki kemur fram 

þegar einungis er horft á hitastig sem meðaltal af hverjum mánuði fyrir sig. Því er ljóst að 

hitastig á svo grófum kvarða gefur ekki upplausn í hvort samband sé á milli hitastigs, 

lofthita eða sjávarhita við þéttleikabreytingar milli ára. 

4.2 Fjöldi lífvera og sýnatökur 

Þegar verið er að skoða jafn dýnamísk og fjölbreytt kerfi og finnast í síbreytilegu umhverfi 

fjörunnar er nánast ómögulegt að sýnataka geti endurspeglað fjörulífið eins og það leggur 

sig, hvort sem það er í tíma eða rúmi. Hér var lagt upp með að skoða áfánu þangfjara en 

ekki undirlag og eingöngu efstu sentímetrana í setfjörum. Þessir staðir eru aðgengilegri 

heldur en undirlag þangfjara og umhverfið neðar í setinu, bæði fyrir þær lífverur sem sækja 

í fjöruna í fæðuleit og rannsóknaraðila. Því má segja að sú mynd sem hér er dregin upp af 

algengustu tegundum set- og þangfjara sé í raun eingöngu lýsandi út frá þeirri 

aðferðarfræði sem var notuð og endurspegli því ekki endilega þær tegundir sem eru 

mikilvægasta fæða þeirra sem sækja í fjörurnar í fæðuöflun. 

Í seti var ífánan fremur fábreytt og voru algengustu tegundir burstaormar og ánar sem 

kemur heim og saman við fyrri þekkingu (Delgado o.fl., 2003). Mun fleiri tegundir geta 

fundist í seti (Agnar Ingólfsson, 2006) og skrifast þessi fábreytni líklegast að mestu á 

sýnatökuaðferðina þar sem mörg lítil sýni sem náðu grunnt voru tekin í stað fárra stórra. 

Stærri tegundir og tegundir sem grafa sig dýpra niður en 7 cm eru líklegar til að vera ekki í 
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réttu hlutfalli, svo sem sandskel (Mya arenaria) og sandmaðkur (Arenicola marina). 

Samsetning algengrar áfánutegunda í þangi í þessari rannsókn var sambærileg því sem 

þekkist hérlendis (Agnar Ingólfsson, 2006) og einnig var hæstan meðalfjölda dýra í sýni að 

finna á skjólsælla þangsniðinu (LR_1) sem einnig fer saman við fyrri athuganir (Agnar 

Ingólfsson, 2005). Sýnataka í þangfjörum tók ekki til dýra sem lifa á undirlaginu sjálfu 

heldur eingöngu þörungunum og því koma algengar tegundir ekki endilega fram í lýsandi 

fjölda, svo sem klettadoppa (L. saxatilis) og fjöruhrúðurkarl (Semibalanus balanoides). Í 

þangfjörum er að finna hreyfanlegar tegundir á borð við fjöruflær (Gammarus spp.). Því er 

mögulegt að einhver dýr hafi haft tök á að færa sig þegar rask vegna sýnatöku byrjaði og 

fjöldi þeirra sé því vanmetinn hér (Agnar Ingólfsson, 1977). 

Hafa ber í huga skekkju sem myndast vegna þess að sýnatökur rannsóknarinnar áttu sér 

alltaf stað á háfjöru. Slíkt getur valdið því að ákveðnar tegundir vanti eða séu í minna 

magni heldur en annars konar sýnataka gæti sýnt fram á. Marflóin Anonyx sarsi er algeng 

tegund í brúnþörungafjörum en fannst nánast aldrei í þessari rannsókn. Það skýrist að 

líkindum af því að tegundin leitar upp í fjörurnar á flóði og þá áttu sýnatökur sér ekki stað 

(Agnar Ingólfsson og Ingi Agnarsson, 2003). Fleiri tegundir leita upp á fjörusvæði á flóði, 

svo sem ufsi (Pollachius virens), agnirnar Praunus flexuosus og Mysis oculata og 

hrognkelsi (Cyclopterus lumpus) (Agnar Ingólfsson, 2006).  

4.3 Þéttleikabreytingar hjá ífánutegundum sets 

Lónaþreifill var algengur á einu setsniði af þeim fjórum sem skoðuð voru, sniði LS_2 sem 

var í hvað mestu vari vegna skerja og hafnarmannvirkja. Ekki kom fram áberandi 

þéttleikahámark yfir sumartímann heldur voru fjöldatoppar fleiri árið um kring og tegundin 

fannst í fremur jöfnum fjölda yfir allt sýnatökutímabilið (4. mynd). Þetta er sýnt í töflum 6 

og 7 þar sem fram kemur að marktækur munur var í þéttleika milli mánaða innan árs en 

ekki var marktækur munur þegar mánuðirnir voru hópaðir saman í árstíðir. Annarsstaðar 

hefur verið sýnt fram á að tegundin getur bæði sýnt reglubundna fjöldasveiflu í takt við 

árstíðir þar sem tegundin er með eitt afmarkað fjölgunartímabil sem og fremur óreglulegar 

fjöldabreytingar yfir tíma (Dörjes o.fl., 1986; França o.fl., 2009). Ekki var marktækur 

munur í þéttleika milli áranna tveggja og því virðist fjöldi einstaklinga haldast stöðugur 

yfir lengra tímabil. Þetta er í samræmi við niðurstöður Agnars Ingólfssonar (1999) úr 

Blikastaðaleirunni þar sem ekki kom fram marktækur breytileiki í þéttleika milli ára. 

Tegundin fannst í nokkuð jöfnum fjölda heilt yfir sniðið en munur var á þéttleika milli 

hæðarbila. Þetta þekkist annarsstaðar frá þar sem tegundin getur sýnt mikinn breytileika í 

þéttleika eftir hæð í fjöru (Dörjes o.fl., 1986; França o.fl., 2009). Þetta endurspeglar 

hvernig fjöldasveiflur geta verið breytilegar á fínum skala og jafnvel að sama tegundin geti 

sýnt fremur nákvæma svörun við umhverfi sínu, t.d. að munur í fjöldasveiflu milli 

hæðarbila sé svörun við því hve lengi svæði er á þurru landi.  

C. capitata var algeng á þeim tveimur sniðum sem næst eru skólpútrás Sandgerðisbæjar. 

Algengt er að tegundin geti lifað og náð háum þéttleika á svæðum þar sem lífræn mengun 

er til staðar (Tsutsumi, 1987, 1990; Ibanez og Dauvin, 1988). Á báðum sniðunum var 

tegundin algengust neðst í fjörunni en lækkaði í þéttleika eftir því sem ofar dró. Þetta 

samræmist þekktri útbreiðslu tegundarinnar (Zajac og Whitlatch, 1982; Agnar Ingólfsson, 

2006). Tegundin sýndi einungis marktækan mun í þéttleika milli hæðarbila innan sniða og 

milli sýna (tafla 6). C. capitata virðist því sveiflast tilviljunarkennt á smáum staðbundnum 
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skala en vera fremur stöðug yfir tíma og yfir stærri svæði (þ.e. milli sniða). Hvað varðar 

árstíðabundinn breytileika í þéttleika var hann marktækur en þó fremur naumlega (tafla 7). 

Einungis haustið 2013 var marktækt breytilegt í þéttleika frá vori 2013 og vetri 2015 og 

því tæplega hægt að segja að um reglubundna árstíðabundna sveiflu sé að ræða. Á 5. mynd 

virðast koma fram árstíðabundnir þéttleikatoppar yfir sumartímann neðst í fjörunni en 

þegar bæði snið og öll hæðarbil eru tekin saman verður mynstrið ekki greinilegt (tafla 7). 

Slíkir árstíðabundnir toppar þekkjast hjá tegundinni þó hún sé aðallega þekkt fyrir miklar 

og snöggar breytingar í fjölda (Zajac og Whitlatch, 1982).  

Ánar voru algengastir á sniði LS_3 næst skólpútrás líkt og C. capitata, sem stemmir vel 

þar sem ánar geta þrifist ágætlega við röskun af ýmsu tagi. Ánar sýndu öfugan 

þéttleikafallanda miðað við C. capitata og voru algengastir á efsta hæðarbili. Þrátt fyrir að 

magn upprekins þangs hafi ekki verið skráð í þessari rannsókn var athugun rannsakenda að 

algengast var að finna upprekna þangbakka á efsta hæðarbili innan sniðs LS_3. Ánar eru 

grotætur og hafa fundist í uppreknu þangi hérlendis (Erséus, 1976) og er hópurinn algengur 

í íslenskum setfjörum (Delgado et al., 2003; Agnar Ingólfsson, 2006). Þéttleikabreytingar 

hjá ánum voru óreglulegar og gat fjöldi farið allt frá nokkrum einstaklingum upp í 900 

milli mánaða (7. mynd). Marktækur munur í þéttleika mældist á öllum rúmlægum skölum 

sem við áttu, milli sýna, hæðarbila, milli mánaða innan árs sem og milli ára (tafla 6). Magn 

upprekins þangs fer eftir straumum og brimasemi og getur því breyst hratt eftir 

umhverfisaðstæðum. Fjöldasveiflur ána voru óreglulegar og mögulega er hægt að útskýra 

þær fremur sem svörun við óreglulegum umhverfisþáttum á borð við samsöfnun upprekins 

þang fremur en hitastigsbreytingum í tengslum við árstíðir (tafla 7). Miklar og snarpar 

sveiflur í fjölda hjá hópunum eru vel þekktar erlendis (Cowie o.fl., 2000; Silva o.fl., 2006) 

og fara þéttleikabreytingar sem hér sáust því vel saman við erlendar athuganir. 

Tegundirnar þrjár sem skoðaðar voru í seti sýndu allar marktækan breytileika í þéttleika en 

hann kom fram í mismikilli staðbundinni upplausn (snið, hæðarbil, sýni). Hér koma fram 

samsvarandi niðurstöður og úr rannsókn Agnars Ingólfssonar (1999) á Blikastaðaleirunni 

þar sem lónaþreifill sýndi ekki marktækar þéttleikabreytingar milli ára meðan ánar sýndu 

marktækan mun í þéttleika milli áranna tveggja. C. capitata var ólík hinum tveimur 

tegundunum og sýndi ekki marktækan mun í þéttleika yfir tíma heldur einungis eftir 

hæðarfallanda og milli sýna innan hæðarbils. Engin tegundanna sýndi áberandi 

þéttleikatoppa yfir sumartímann heldur voru þeir ólíkir og virðast tegundirnar allar vera að 

sýna svörun við öðrum þáttum en eingöngu árstíðum. Þetta undirstrikar það sem er þekkt 

annars staðar frá, þ.e. að margar tegundir ífánu setfjara eru færar um að sýna ólíkar 

þéttleikabreytingar sem bundnar eru sértækum aðstæðum og því óvarlegt að yfirfæra 

mældan þéttleikamun hér milli svæða eða hæðar í fjöru. Aukið afránsálag á vorin virðist 

ekki vera vegna þess að aukið framboð sé af fæðu sé mið tekið af tegundum þremur sem 

hér voru skoðaðar. Engin tegundanna sýndi sterka niðursveiflu sem samræmdist fartíma 

vaðfugla og virðist því afrán ekki hafa áberandi áhrif á þéttleikabreytingar tegundanna. 

Mögulega eru vaðfuglarnir að sækja í aðrar fæðutegundir eða afránið sé ekki nægjanlegt til 

að hafa teljandi áhrif á þéttleikabreytingar.  
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4.4 Þéttleikabreytingar og nýliðun áfánu í 

þangfjörum 

Þangdoppa var næst algengasta tegundin í þessari rannsókn og fannst hún á báðum 

þangsniðum og báðum hæðarbilum innan sniðanna. Tegundin var með hæstan meðalfjölda 

í sýni fyrir allar rannsóknartegundir í þangi. Þetta er svipað og áður hefur sést af útbreiðslu 

tegundarinnar sem er algeng hérlendis og með víð útbreiðslumörk innan fjörunnar (Agnar 

Ingólfsson, 2006). Þangdoppan sýndi fremur áberandi árstíðabundnar þéttleikabreytingar 

þar sem mestum fjölda var náð yfir sumartímann (8. og 9. mynd). Það var þó ólíkt milli ára 

og sniða í hvaða mánuði hámarksþéttleika var náð og þar af leiðandi var ekki skýr munur á 

milli sumartímans og annara árstíða (tafla 7). Þéttleiki tegundarinnar hélst fremur jafn milli 

ára en marktækur munur var á milli mánaða. Marktækur munur var á þéttleika á öllum 

staðbundnum skölum, milli sniða, milli þangtegunda (hæðarbila) innan sniða og sýna. 

Fjörudoppur (Littorina spp.) (stærð 4–15 mm) eru mikilvæg fæða rauðbrystinga og 

sendlinga sem mögulega hefur áhrif á bæði þéttleika og stærðarhlutföll tegundarinnar 

(Ævar Petersen, 1973; Alerstam ofl., 1992). Niðursveifla sást í þéttleika á vorin hjá 

þangdoppu sem bendir til þess að afrán gæti átt sér stað vegna farfugla sem eiga leið um 

svæðið. Smávaxnar þangdoppur fundust allt árið um kring í lágum þéttleika en þar sem 

tegundin er fær um að hægja á vexti yfir vetrartímann er ekki víst að um nýliðun sé að 

ræða á þeim árstíma (Williams 1990). Hér benda stærðarbreytingar til þess að innkoma 

ungviðis eigi sér að mestu stað yfir sumartímann og fer þannig saman við nýliðunartímabil 

í Wales þar sem þangdoppur fjölguðu sér mest yfir sumartímann en í lágri tíðni utan þess 

(Goodwin, 1978).  

Þangflær sýndu mikinn þéttleikamun milli ára. Árið 2013 fundust þær í töluverðum 

þéttleika í klapparþangi (efra hæðarbili) á báðum sniðum meðan seinna árið fundust þær 

vart á hvoru sniðinu. Á sniði LR_2 kom fram áberandi árstíðabundin þéttleikasveifla árið 

2013 þar sem flestar þangflær fundust í ágúst. Sumar 2013 sker sig úr hvað varðar 

árstíðabundinn mun í þéttleika (tafla 7) þar sem sterk árstíðasveifla kemur fram. 

Árstíðabundinn þéttleikamunur verður ekki eins afgerandi seinna árið sem líklegast skrifast 

á hversu fáir einstaklingar fundust. Sýnt hefur verið fram á að tegundin getur sótt í önnur 

búsvæði sem hentar betur á þeim tíma (Johnson og Scheibling, 1987). Þangflær geta sýnt 

árstíðabundnar þéttleikabreytingar sem og fremur jafnan fjölda milli árstíma, allt eftir 

staðsetningu í fjörunni (McBane og Croker, 1983). Á sniði LR_1 var tegundin heilt yfir 

algengari en á sniði LR_2 og fór fjöldinn á LR_1 yfir 300 einstaklinga á hver 100 gr 

votvigtar meðan hámarksþéttleiki á brimasamara sniðinu fór upp í 40 einstaklinga þegar 

mest var. Þrátt fyrir ólíkan þéttleika sýndu bæði sniðin áþekkar fjöldabreytingar, 

þéttleikinn jókst yfir sumarið en bæði í maí og september tók hann tímabundna 

niðursveiflu. Þarna er möguleiki að afrán frá t.d. farfuglum sem fara um svæðið að vori og 

hausti hafi haft áhrif. Munurinn í fjölda milli 2013 og 2014 var mikill þar sem fá dýr 

fundust allt seinna árið. Svo virðist sem tegundin hafi fært sig út fyrir sýnatökusvæðið eða 

dauðsföll verið mikil. Hvað veldur þessum mun verður ekki skýrt út frá meðalhitastigi þar 

sem ekki var munur þar á milli ára. Smáar þangflær komu mest fram í júní og júlí sem 

bendir til þess að ungviði komi að mestu inn yfir sumartímann. Hér virðist 

nýliðunartímabilið vera styttra en við Suðvestur-Skotland þar sem eggjafullar kerlingar 

fundust stóran hluta úr ári (Moore, 1983) og vera líkara æxlunartímabili tegundarinnar við 

strendur Nova Scotia sem nær frá vori fram á haust (McBane og Croker, 1983).  
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Þanglýs í klóþangi voru algengari á brimasamara sniðinu, LR_2. Tegundin er fær um að 

festa sig vel við þörunga (Agnar Ingólfsson, 2005; Espinosa og Guerra-García, 2005) og 

getur þannig þrifist vel á svæði sem almennt færri dýr velja sér (tafla 4). Tegundin sýndi 

fremur skýra árstíðabundnar breytingar í fjölda þar sem hámarksþéttleika var náð yfir 

sumarið. Tegundin er hreyfanleg og getur fært sig niður eftir fjörunni yfir veturinn 

(Björgvin Leifsson, 1998) og hefur því líklegast farið niður fyrir sýnatökusvæði yfir 

vetrartímann eða fært sig nær undirlagi fjörunnar og hefur því ekki náðst í sýnatökum. 

Marktækur munur var á þéttleika bæði milli sniða og milli sýna, sem endurspeglast í 

óvenjulegri fjöldasveiflu í september 2013 í LR_2 þar sem meðalfjöldi var hár en 

staðalskekkja einnig mikil. Ekki var marktækur munur milli ára í þéttleika svo tegundin er 

tiltölulega stöðug yfir lengri tíma þrátt fyrir að marktækur munur væri í þéttleika milli 

mánaða. Þanglýs geta hægt á vexti yfir vetrartímann sem gæti útskýrt af hverju hér sáust 

smávaxin dýr í öllum mánuðum sem skoðaðir voru (Salemaa, 1979). Fjölgun varð á 

smávöxnum þanglúsum í júní sem bendir til þess að þá sé nýliðun að eiga sér stað. Áður 

hefur verið sýnt fram á að tegundin er aðallega að sleppa ungviði sínu síðsumars og fram á 

haustið (Björgvin Leifsson, 1998). Mögulegt er að tegundin sé því að fjölga sér yfir lengra 

tímabil en áður var talið. Þessar niðurstöður endurspegla vel hreyfanleika og 

hnappdreifingu tegundarinnar sem er fær um að leita á betri mið þegar illa árar.  

Fjörulýs fundust í klóþangi og voru, ólíkt hinni jafnfætlutegundinni, algengari á 

skjólsamara sniðinu, LR_1. Tegundin sýndi fremur áberandi árstíðabundnar 

þéttleikabreytingar á sniði LR_1 þar sem hámarksþéttleika var náð um miðsumar. 

Tegundin sýnir svipaða fjöldabreytingar milli ára á LR_1 og þangflær þar sem færri dýr 

finnast 2014 miðað við 2013. Þessi munur fannst þó ekki á sniði LR_2 sem bendir til að 

munurinn sé ekki tengdur hitastigsmun milli áranna. Mikill breytileiki í þéttleika var til 

staðar hjá tegundinni og fannst hann allstaðar þar sem hann var mældur, bæði yfir tíma og 

á staðbundnum skala. Áhugavert er að þangflær og fjörulýs sýndu svipaða sveiflu milli ára 

þrátt fyrir að hún væri ekki jafn áberandi hjá fjörulúsum. Þessar tegundir eru algengastar á 

sama sniðinu en á ólíkum hæðarbilum. Því er möguleiki að um sameiginlegan áhrifaþátt sé 

að ræða, t.d. tímabundið veðurfyrirbrigði sem hafi áhrif á báðar tegundirnar. 

Lengdarmælingar sýndu fram á að tegundin fjölgar sér að mestu bara yfir sumartímann og 

kom aðallega fram ungviði í júní sem síðan stækkar rólega yfir veturinn og fram að næsta 

sumri. Þetta bendir til þess að uppsveiflur sem áttu sér stað í fjölda yfir önnur tímabil en 

sumar mátti líklegast skrifa á færslu fremur en nýliðun.  

Fjörurykmý var algengast í klóþangi á sniði LR_1. Tegundin sýndi nánast öfuga 

fjöldasveiflu við fjörulýs og þangflær, var í fremur lágum þéttleika fyrra árið en algengari 

það seinna. Hvort ólíkar aðstæður henti þessum tegundum eða hvort um mögulega 

samkeppni milli tegunda sé að ræða er ekki hægt að útiloka eða styðja nema með frekari 

rannsóknum. Árið 2014 kom fram afgerandi þéttleikabreyting þar sem hámarksfjölda var 

náð í ágúst á báðum sniðum. Munur á þéttleika var marktækur allstaðar þar sem hann var 

kannaður. Í þessari rannsókn var ekki lagt magnbundið mat á ásætuna þangskegg 

(Vertebrata lanosa) sem er rauðþörungur og lifir á klóþangi en sýnt hefur verið fram á að 

fjörurykmý sækir í brúnþörunga sem hafa á sér ásætur og þéttleikabreytingar fjörurykmýs 

breytist í takt við lífmassa klóþangs og þörungaásætunnar (Garbary o.fl., 2009; Brown 

o.fl., 2013). Því er mögulegt að þéttleikabreytingar hjá fjörurykmýi hér tengist magni og 

lífmassa þangskeggs. Tegundin sýndi árstíðabundinn mun á þéttleika þar sem sumar og 

haust skáru sig frá öðrum árstíðum. Hjá fjörurykmýi komu fram stærðarbreytingar þar sem 

stór dýr voru algengust yfir sumarið en ungviði algengast yfir veturinn. Þetta var öfugt við 
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aðrar tegundir þar sem ungviði var algengast yfir sumarið. Fjörurykmý getur hægt á þroska 

sínum til þess að lifa af veturinn (Neumann, 1976) og því líklegt að minnstu lirfurnar lifi af 

með því að hægja á vaxtarferli sínum. Síðan verður vaxtarkippur að vori og stórar lirfur 

finnast snemmsumars. Hér virðist æxlun eiga sér stað seinna heldur en í Finnlandi sem 

passar vel við þær tilgátur að æxlun sé hitastigstengd (Hirvenoja o.fl., 2006) og er 

hámarksfjölda náð síðsumars.  

Ánategundin Lumbricillus sp. var, líkt og þangdoppur, algengur á báðum þangsniðum og á 

báðum hæðarbilum. Algengust var tegundin í klóþangi á skjólsælla sniðinu (LR_1). 

Fjöldasveiflurnar voru ákaflega breytilegar, bæði í tíma og rúmi. Þessi munur á þéttleika 

var marktækur allstaðar þar sem hann var kannaður. Snið LR_2_1 skar sig sérstaklega úr 

þar sem ekki komu fram árstíðabundnar þéttleikabreytingar með hámarki yfir 

sumartímann. Þar kom fram þéttleikatoppur í nóvember 2013 og mars 2014. Þessi munur 

milli ára hjá tegundinni er áhugaverður, þá sérstaklega aukning í fjölda að vetri sem kom 

fram á báðum sniðum en þó í mismiklum mæli. Lumbricillus sp. sýndi fremur svipaðar 

breytingar í stærðarhlutföllum og þangdoppur þar sem smávaxnir ánar voru algengastir í 

júní en sáust engu að síður í lágu hlutfalli árið um kring sem bendir til þess að tegundin 

geti hægt á vexti yfir vetrartímann líkt og margar aðrar fjörulífverur. Lumbricillus sp. 

fjölgaði yfir sumarið og voru smávaxnir ánar hlutfallslega algengastir í júní, en ekki komu 

fram toppar af smávöxnum einstaklingum yfir veturinn sem gæti útskýrt þá 

þéttleikaaukningu sem þá kom fram. Því er líklegra að um sé að ræða færslu frekar en 

nýliðun í þeim fjöldatoppum sem þar komu fram. Þessi breytilegi þéttleiki hópsins 

undirstrikar getu margra ánategunda til að aðlaga sig hratt að aðstæðum og sveigjanleika í 

æxlun sem veldur því að þessi hópur er talinn til tækifærissinna.  

Þangfjörur eru eins og áður hefur komið fram ákaflega fjölbreytt búsvæði. Tegundirnar 

sem hér voru rannsakaðar eru hreyfanlegar og gátu því leitað skjóls, t.d. fyrir þurrki á 

háfjöru þegar sýnatökur fóru fram. Þetta endurspeglaðist síðan í mikilli hnappdreifingu 

sem olli því að marktækur þéttleikamunur var milli sýna hjá öllum tegundum í þangi. 

Sumar tegundir sýndu mikinn mun milli ára líkt og þangfló sem varpar ljósi á að til þess að 

kanna þéttleikabreytingar fjörulífvera getur þurft lengri tímabil en ár til þess að ná utan um 

þann breytileika sem er til staðar sem sýnir enn frekar hve flókið og dýnamískt samspil 

umhverfis og fjörulífvera er. Árstíðabundinn breytileiki í þéttleika með aukningu í fjölda 

yfir heitari mánuði ársins var þó meira áberandi hjá áfánu þangs en ífánu sets þar sem 

ógreinilegur eða enginn árstíðabundinn breytileiki kom fram í fjölda. Fæðuframboð virðist 

því að sumu leyti sveiflast meira í þangfjörum heldur en í setfjörum fyrir þær lífverur sem 

þangað sækja í fæðuleit. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem skoðaður er þéttleiki 

áfánuþangs reglulega og yfir jafn langt tímabil og hér er gert. Það er mögulega vegna þess 

hve erfitt getur verið að leggja mat á þéttleika í jafn fjölbreyttu umhverfi og þangfjörur eru.  

4.5 Samantekt 

Markmið verkefnisins var að skoða breytingar í þéttleika fjörulífvera í set- og þangfjörum 

á mismikilli staðbundinni upplausn og yfir tíma. Hvað varðar breytileika í þéttleika í rúmi, 

milli sniða, hæðarbila og sýna, kemur greinilega fram hve breytilegt umhverfi fjaran er þar 

sem allar tegundirnar nema ein sýndu marktækan mun á þéttleika milli sýna. Þetta gerir 

það að verkum að varlega þarf að fara í alla túlkun á þeim þéttleikamun sem kemur fram á 

stærri staðbundnum skala. Vistfræðirannsóknir gjalda þess oft að umhverfisþættir eru fleiri 
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en mögulegt er að mæla og því erfitt að setja fram staðhæfingar sem hægt er að styðja með 

tölfræðilegum hætti. Eins og áður hefur komið fram eru rannsóknir sem leggja upp með að 

lýsa grundvallarferlum í lífríkinu engu að síður nauðsynlegur undanfari tilrauna þar sem 

leitast er við að svara sérhæfðari spurningum sem vakna við almenna skoðun á náttúrunni. 

Með almennri rannsókn á borð við þessa er reynt að varpa ljósi á grundvallarupplýsingar 

um þéttleikabreytingar algengra fjöruhryggleysingja sem ókannaðar hafa verið hérlendis 

fram að þessu. Hér kom í ljós mikill breytileiki í þéttleika meðal fjörulífvera, bæði í tíma 

og yfir landfræðilegan skala. Með lengdarmælingum var hægt að leggja gróft mat á hvenær 

ungviði var helst að koma fram hjá áfánu þangs og hvort það færi saman með 

þéttleikaaukningu tegundanna. Mikilvægt er að hafa þennan breytileika í huga sem á sér 

stað bæði í tíma og rúmi þegar verið að er skipuleggja rannsóknir sem til dæmis eiga að 

lýsa lífríki ákveðinna fjöruvistgerða, fæðuframboði fjara eða þegar vísitegundir eru notaðar 

til að meta heilbrigði vistkerfa. 
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Viðauki  

Tafla I. Samantekt yfir fundnar tegundir eða tegundahópa 

Tegund vetur_13 vor_13 sumar_13 haust_13 vetur_14 vor_14 sumar_14 haust_14 vetur_15 

Gastropoda 
         Lacuna pallidula 
   

x x x x x x 

Lacuna vincta x x 
 

x x x x x x 

Littorina obtusata x x x x x x x x x 

Littorina saxatilis x x x x x x x x x 

Nucella lapillus 
 

x x x 
  

x 
 

x 

Omalogyra atomus 
      

x x 
 Onoba aculeus x x x x 

 
x x x 

 Opistobranchia 
    

x 
    Skeneopsis planorbis x x x x x x x x x 

Bivalvia 
         Cerastoderma edule 
  

x 
      Margarites helicinus 

   

x 
  

x x x 

Modiolus modiolus 
  

x 
      Mya arenaria 

  

x 
      Mytilus edulis x x x x x x x x x 

Turtonia minuta x x x x x x x x x 

Nemertea x x x x x x x x x 

Turbellaria x x x x x x x x x 

Clitellata 
         Lumbricillus sp. x x x x x x x x x 

Oligochaeta x x x x x x x x x 

Polychaeta 
         Capitella capitata x x x x x x x x x 

Arenicola marina 
 

x x x x x x x x 

Cirratulus cirratus 
   

x 
 

x x 
  Cossuridae 

        

x 

Dipolydora quadrilobata 
 

x x 
      Eteone longa 

  

x 
   

x 
  Fabricia stellaris x x x x x x x x x 

Harmothoe imbricata x 
        Malacoceros fuliginosus 

 
x x x x x x x x 

Microphthalmus sp. 
  

x x x x x x x 

Nereis sp. x x x x x x x x x 

Phyllodoce maculata 
  

x x x x x x x 

Phyllodocidae 
    

x 
 

x 
  Pygospio elegans x x x x x x x x x 

Scoloplos armiger x x 
       Arthropoda 

         Cf. Halocladius variabilis x x x x x x x x x 

Collembola 
 

x x x 
 

x x x 
 Malacostraca 

  

x 
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Apohyale prevostii x x x x x x x x x 

Caprella septentrionalis 
 

x 
       Carcinus maenas 

  

x 
 

x x x x 
 Gammarus spp. x x x x x x x x x 

Idotea granulosa x x x x x x x x x 

Ischyrocerus anguipes 
    

x 
    Jaera spp. x x x x x x x x x 

Orchestia gammarellus 
   

x 
     Pleocyemata juv. 

  

x 
      Maxillopoda 

         Calanoidea 
  

x 
  

x x 
  Cirripedia 

  

x 
      Harpacticoida x x x x x x x x x 

Arachnida 
         Acari x x x x x x x x x 

Araneae 
  

x 
      Nematoda x x x x x x x x x 

Ostracoda x x x x x x x x x 

Insecta 
         Coelopa frigida 
 

x x 
 

x 
 

x x 
 Diptera 

 
x x x x x x 

  Micralymma marinum 
 

x x x 
 

x x 
 

x 

 

Tafla II. Meðalfjöldi (x̄) tegundar/hóps í setsýni á 100 cm2 og staðalfrávik (SD) fyrir hvert snið og hæðarbil. 

 

LS_1_1 
 

LS_1_2 
 

LS_1_3 
 

 

x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Pygospio elegans 0.07 0.55 0.24 1.06 1.44 3.70 

Capitella capitata 3.63 12.08 31.75 51.46 146.79 215.23 

Oligocheta 10.98 37.40 9.55 30.83 0.92 2.16 

 
LS_2_1 

 
LS_2_2 

 
LS_2_3 

 

 

x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Pygospio elegans 456.33 258.38 383.75 279.76 307.58 268.95 

Capitella capitata 217.56 119.49 15.30 21.39 168.39 155.52 

Oligocheta 11.70 17.31 4.72 7.80 21.32 32.51 

 
LS_3_1 

 
LS_3_2 

 
LS_3_3 

 

 

x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Pygospio elegans 0.58 3.25 0.48 1.51 1.47 4.35 

Capitella capitata 9.48 18.14 925.28 857.39 1450.90 964.73 

Oligocheta 329.04 788.00 58.00 117.09 10.95 20.02 

 
LS_4_1 

 
LS_4_2 

 
LS_4_3 

 

 

x̄ SD x̄ SD x̄ SD 

Pygospio elegans 0.48 1.51 33.19 58.48 70.08 180.77 

Capitella capitata 63.06 80.38 343.27 192.99 432.03 291.26 

Oligocheta 58.92 136.97 9.92 25.12 12.76 17.66 

       

 


