
 

 

 

  

Þekkingarsetur Suðurnesja, Rannsóknasetur Háskóla 

Íslands á Suðurnesjum og Náttúrustofa 

Suðvesturlands.  

Fjörur á Reykjanesi 
Samantekt um fjörur við Garðskagavita og Ósa 

Skýrslan er hluti af verkefninu Fjörur á Reykjanesi – vannýtt auðlind í 
ferðaþjónustu sem styrkt var af Vaxtarsamningi Suðurnesja. 
2015 
 



2 
 

Efnisyfirlit 

 
Almennt um fjörur ................................................................................................................................. 3 

Þangfjörur ................................................................................................................................. 4 

Hrúðurkarlafjörur ..................................................................................................................... 5 

Hnullungafjörur ........................................................................................................................ 5 

Sandfjörur ................................................................................................................................. 5 

Kræklingaleirur ......................................................................................................................... 5 

Sandmaðksleirur ....................................................................................................................... 5 

Sjávarfitjar................................................................................................................................. 5 

Fjörur á Reykjanesi ................................................................................................................................ 6 

Þang/þörungar .......................................................................................................................... 7 

Dýr fjörunnar ............................................................................................................................ 9 

Náttúruskoðun fjaranna ......................................................................................................... 11 

Garðskagaviti .......................................................................................................................... 12 

Ósar við Hafnir ........................................................................................................................ 13 

Greiningalyklar .................................................................................................................................... 15 

Samantekt fyrir leiðsögumenn – fjaran við Garðskagavita ................................................................. 16 

Heimildaskrá ........................................................................................................................................ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Almennt um fjörur  
Breytileg mörk lands og sjávar ganga undir nafninu fjara. Þessi mörk eru misstór eftir því hvar á 

landinu þau eru og þar sem sjávarfalla gætir. Sjávarföll eru mjög regluleg og breytast eftir stöðu 

tunglsins og sólarinnar. Áhrif þyngdartogs tunglsins eru um helmingi meiri en áhrif sólar. Þegar 

sjávarmálið er hæst er talað um flóð, háflóð eða hásjávað. Eftir háflóð fer sjávarborðið að lækka og 

þá er talað um útfall eða að það sé að fjara út. Það tekur sjávarborðið um sex klukkustundir og 

fimmtán mínútur að fara í lægstu stöðu. Þá er talað um fjöru, lágfjöru, háfjöru eða lágsjávað. 

Sjávarföll breytast eftir tunglstöðu. Stórstreymi verður þegar tunglið er fullt en um viku eftir 

stórstreymi er talað um að það sé smástreymt.   

Þessi breyting á yfirborði veldur því að umhverfi fjörunnar er á margan hátt sérstakt. Þarna mætast 

tveir ólíkir heimar sem bera einkenni beggja. Vætan og rakinn er sá umhverfisþáttur sem veldur hvað 

mestri breytingu. Á einhverjum tímapunkti er allt undir sjó og á öðrum er allt undir berum himni. 

Þetta veldur því að plöntur og dýr þurfa að vera rétt í stakk búin til að takast á við þessar miklu en 

reglulegu breytingar. Lífríki fjörunnar er fjölbreytt, og oft á tíðum mikið, og ætla mætti að þar fyndist 

álíka mikið af sjávarlífverum og landverum en svo er ekki, sjávarlífverur ráða ríkjum í fjörunni. Sumar 

tegundir lifa helst ekki nema í fjörunni sjálfri og er fjaran því þeirra kjörlendi.  

Land getur verið mjög breytilegt, sumstaðar finnur maður regnskóga, annarsstaðar eyðimerkur og 

svo allt þar á milli. Það sama má segja um fjöruna. Þeir þættir sem hafa áhrif á fjörur eru margir og 

mismiklir. Brimasemi, botngerð, veðurfar, staðsetning, berg, hitastig og margt fleira hefur áhrif á 

lífríki fjaranna og því er fjörum skipt niður í ákveðna flokka eftir vistgerðum og undirlagi. Hér að 

neðan er farið yfir helstu fjörugerðir og einkenni þeirra. 
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Mynd 1. Hér sést beltaskipting fjörunnar í Ósum vel. Efst á myndinni er gulleitt dvergþang, neðar kemur svipað en þó 

blaðlaga klapparþang, þar fyrir neðan er grængult klóþang og neðst sést blaðlaga brúnleitt sagþangið.  Mynd: Sölvi Rúnar 

Vignisson 

Þangfjörur finnum við helst á klöppum eða í hnullungafjörum þar sem brimasemi er ekki mjög mikil. 

Þangfjörur eru einkennandi fyrir íslenskar fjörur og lang útbreiddustu fjörugerðir á Íslandi, lítið er þó 

um þangfjörur á suðurströnd landsins þar sem sandfjörur eru ríkjandi. Þörunga- og dýralíf er mjög 

auðugt í þangfjörum þar sem þangið veitir bæði skjól og fæðu. Þörungar er samheiti fyrir gróður 

sjávar. Þeim er skipt í tvo hópa, annarsvegar plöntusvif og hinsvegar botnþörunga. Botnþörungar í 

fjörum eru helst þang og þari. Helstu þangtegundirnar eru dvergþang, klapparþang, bóluþang, 

skúfþang og sagþang. Þari eru stórir áberandi brúnþörungar sem að mestu vaxa neðan við 

lágfjörumörk og neðst í fjörunni. Þari er festur við botninn með þöngulhaus og upp af honum er 

stilkur (þöngull) og af stilknum vex blaðka. Sumir þörungar eru hvorki þang né þari og má þar nefna 

söl og maríusvuntu sem dæmi. Af algengum en minna áberandi þörungategundum í fjörum má nefna 

þangskegg, söl, fjörugrös, sjávarkræðu og kóralþang. Allar síðarnefndu tegundirnar eru 

rauðþörungar. Neðst í þangfjörum er oftast hægt að finna þara, beltisþara, hrossaþara og stórþara. 

Ýmsir grænþörungar eru einnig algengir í þangfjörum, s.s. maríusvunta, marglýja og slavak. Ofan við 

þangbeltið vaxa oft ýmsir smávaxnir grænþörungar, sem mynda slikju eða ló á steinunum, en ofan 

þangbeltisins er flétta, svokölluð  fjörusverta, einna mest áberandi en hún myndar svartar skellur eða 

flekki á klöppum og steinum. 
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Hrúðurkarlafjörur eru yfirleitt á klöppum þar sem brimasemi er mikil en við þær aðstæður þrífst 

fátt annað en hrúðurkarlinn. Hrúðurkarlinn er krabbadýr í hópi skelskúfa sem myndar kalkskel eða 

virki utan um sjálfan sig sem einnig festir hann við undirlagið. Hann síar sjóinn með því að sparka 

fæðunni sem flýtur hjá inn í magann á sér. Fáar aðrar lífverur lifa við slík skilyrði en þó má finna 

fjörusvertu á klöppum og í sprungum við og ofan hrúðurkarlabeltis sem kalla má hrúðurkarlafjörur. 

Frá Reykjanestá að Heimaey má finna jafnfætlu sem ber heitið Sölvahrútur en þetta krabbadýr lifir 

bæði á stórgrýttu svæði og í sprungum ofarlega í fjöru.  

Hnullungafjörur eru stórgrýttar fjörur með brimrúnuðum steinum. Í þessum fjörum má oft sjá 

þörunga efst á steinum og hnullungum þar sem þeir verða ekki fyrir barðinu á smærri hreyfanlegum 

steinum. Búsvæði fyrir dýr í slíkum fjörum er djúpt á milli steina undir yfirborðinu.  

Sandfjörur sem í daglegu tali eru kallaðar strendur, standa oftast fyrir opnu hafi. Sandurinn er oft á 

mikill hreyfingu og því lítið skjól fyrir lífverur. Þessar fjörur bera ekki mikinn lífmassa en þó eru margar 

smáar tegundir í fíngerðum sandfjörum sem fikra sig á milli sandkorna.  

Kræklingaleirur myndast þar sem möl og sandur eru í góðu skjóli. Þessar leirur eru oft mjög lífríkar 

og fuglar sækja í þessa staði. Kræklingur er mjög þolið dýr og getur verið í mjög lágri seltu meðan 

afræningjar hans og aðrar lífverur sem eru í samkeppni við kræklinginn eiga oft erfiðara uppdráttar 

við slíkar aðstæður. Því má oft finna mjög stóran krækling þar sem ferskt vatn rennur til sjávar.   

Sandmaðksleirur myndast þar sem setið er fínna en í kræklingaleirum og oft meira um lífrænar 

leifar í setinu. Slíkar leirur eru skjólsælar og fínn sandur eða leir er ríkjandi. Á slíkum leirum eru 

sandmaðkshraukar mjög áberandi og oft það eina sem stendur upp úr sléttri leirunni. Undir 

yfirborðinu leynast margar tegundir burstaorma, ána og skeldýra. Þar má helst nefna sandmaðk 

(Arenicola marina), lónaþreyfil (Pygospio elegans), fjöruskera (Nereis pelagica), leirulaufi (Eteone 

longa), krækling (Mytilus edulis) og hjartaskel (Cardium edule). Sandmaðkshraukar myndast þegar 

sandmaðkurinn, sem lifir í u-laga göngum ofan í setinu,losar sig við set sem hann hefur melt og síað 

úr næringarefni með meltingarfærum sínum. Sandmaðksleirur er aðallega að finna innst í fjörðum og 

vogum. Nokkrir slíkir staðir eru á Reykjanesskaga og má þá helst nefna Ósabotna og 

Sandgerðisleiruna. Vaðfuglar, máfar og aðrir fuglar sækja mikið í slíka staði og þá eru þetta mjög 

mikilvæg svæði fyrir farfugla á leið til og frá varpstöðvum.  

Sjávarfitjar eru svæði efst í fjörum eða við saltar tjarnir þar sem skjólsælt er. Jarðvegur hefur oft 

myndað fábreyttan háplöntugróður. Þar er grastegundin sjávarfitjungur oftast ríkjandi. Tjarnir við 

sjávarborð eru oft mjög mikilvægar fyrir dýrategundir sem lifa við sjó. Fuglar nota seltulágar tjarnir til 

að baða sig Sjór kemst í sumar tjarnirnar í gegnum gljúpt hraunið og þar gætir sjávarfalla. Leirur og 
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fjörupollar hafa mjög sérstakt lífkerfi sökum breytilegs seltustigs og skjólsælis. Tjarnir sem þessar er 

hægt að finna víða á Reykjanesskaganum en þó ber helst að nefna tjarnirnar frá Garði til Hafna og á 

Vatnsleysuströnd.  

Fjörur á Reykjanesi  
Hraunfjörur eru afbrigði fíngerðra hnullungafjara, þar sem hraun runnin eftir ísöld mynda 

fjörubeðinn. Þessa fjörugerð er að finna á svæðinu milli Voga og Álftaness og í Ósum við Hafnir. Þar 

sem brim er meira verður sums staðar stórgrýtisurð þar sem hraun hafa runnið til sjávar, líkt og á 

Reykjanesskaganum sunnanverðum. Hraunfjörur eru mjög sjaldgæfar á heimsvísu og ekki mikið um 

slíkar fjörur á Íslandi. Við svæðið norðan Hafna eru miklar grynningar sem draga úr brimi og 

úthafsöldunni. Slík svæði eru skýld og mynda því mjög gott búsvæði fyrir ýmsar lífverur.  

Brimið er langmest við sunnanverðan Reykjanesskaga, en einnig er mikið brim á skaganum 

utanverðum sunnan Hafna. Á svæðinu norðan Hafna á Reykjanesskaganum utanverðum eru 

grynningar sem draga mjög úr áhrifum brimsins. Þau svæði eru í töluverðu skjóli og má þar nefna Ósa 

sem lygnt, lífríkt svæði. 

Á Miðnesi er algengasta gerð fjöru víðáttumiklar klapparfjörur með mörgum skerjum og smáhólmum, 

en sandflákum inn á milli. Sjávarföll eru veruleg á svæðinu. Munur fljóðs og fjöru á meðalstórstreymi 

er yfirleitt á bilinu 3.3 - 3.8 m. Hin miklu sjávarföll stuðla að því að gera fjöruna víðáttumikla. Mestar 

eru fjörurnar þar sem leirur eru, en minnstar við suðurströnd Reykjanesskaga, þar sem klappir og 

stórgrýtisurð ráða ríkjum. 

Sjávarhiti við Ísland er hæstur við suðvestanvert landið og er hitinn að jafnaði hæstur í ágúst eða í 

kringum 12°C.Hið háa hitastig sjávar veldur því að ýmsar íslenskar tegundir dýra og plantna finnast 

aðeins í fjörum suðvestanlands. Hiti og selta hafa mikil áhrif á lífríki og gætir ferskvatnsáhrifa á 

nokkrum stöðum við skagann þrátt fyrir að Reykjanesskaginn sé ekki þekktur fyrir stórar ár. Hraunið á 

skaganum veldur því að vatn seytlar undir yfirborðinu og mikið magn rennur til sjávar undan 

hrauninu. Ferskvatnið veldur því að sumstaðar norðan skagans má sjá bláar skellur í fjörum af völdum 

kræklings. Þangfjörur er langútbreiddasta fjörugerð á svæðinu  en sunnan Ósa er þó lítið af 

þangfjörum. Þangið í þessum fjörum þekur þær oft nær alveg, nema efsta hluta þeirra þar sem 

fjörusvertan er ríkjandi. 
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Þang/þörungar 
Fjaran er líkt og regnskógur. Þar eru margar tegundir plantna og milli þeirra lifa margar tegundir dýra. 

Hver planta og hvert dýr finnur sitt búsvæði og þróast sem tegund að ákveðnum skilyrðum í tímans 

rás. Beltaskipting þörunga í fjörum er mjög áberandi hér á norðurslóðum. Þar eru ákveðnar tegundir 

sem hafa sérhæft sig í því að lifa við breytilegar og öfgakenndar aðstæður. Allra efst í fjörum er oft 

hægt að finna svarta skóf eða fléttu. Margar tegundir flétta finnast efst í fjörunni  Þó er ein flétta sem 

heitir fjörusverta (Verrucaria maura) sem er aðeins efst á klettum í fjörum og myndar þar þunna 

skán. Fléttur eru ekki eiginlegar tegundir heldur eru þær sambýli sveppa og þörunga (eða 

blábaktería).  Sveppir eru alltaf sér tegund í hverri fléttutegund en sama þörungategund getur aftur á 

móti verið í mörgum fléttutegundum. Þörungurinn sér um ljóstillífun og nýmyndun lífræns efnis 

meðan sveppurinn nærist á forðanum. Hann er þó ekki aðeins að sníkja af þörungnum heldur veitir 

hann honum raka, og vörn gegn beit og of sterku ljósi.  

Mest áberandi þörungar í íslenskum fjörum er rauð- og brúnþörungar. Hér verða taldar upp þær mest 

áberandi þangtegundir sem mynda beltaskiptingu fjörunnar.   

Þangtegundin sem er efst í fjörunni er smávaxin eða um 5-10 sm há og kallast dvergaþang (Pelvetia 

canaliculata). Greinar dvergaþangs eru mjög grannar og kvíslgreinast. Það festir sig við undirlagið 

með lítilli skífulaga festu og er án stilks. Fyrir neðan dvergaþangsbeltið kemur oftast klapparþang 

(Fucus spiralis). Klapparþangið er blaðlaga og getur verið um 10-30 sm hátt. Það er fest með sívölum 

stilk sem endar í greinóttum blöðum. Greinar blaðanna eru uppsnúin líkt og latínu heitið, spiralis, 

gefur til kynna. Það er brúnt eða gulbrúnt að lit en roðnar við lengri þornun. Þessi planta er líkt og 

dvergaþangið fjölær og getur orðið a.m.k. 5 ára gömul.  

Bóluþang (Fucus vesiculosus) er brúnþörungur sem vex um miðja fjöruna. Blöð þess eru um 1-2 sm 

breið og hafa hnöttóttar loftfylltar blöðrur sem eru tvær og tvær saman sitt hvoru megin við 

miðtaugina. Það er sömuleiðis brúnt en þó stundum grænleitt.  

Klóþang (Ascopyllum nodosum) er hvíslgreint með loftfylltar bólur með mismiklu millibili og eru 

þéttastar nálægt endum greinanna en gisnari eftir því sem neðar dregur. Ný loftbola myndast á 

hverju ári rétt neðan við enda greinanna. Plantan er yfirleitt um 0,5-1 metri að lengd en getur náð allt 

að tveimur metrum. Á vorin vaxa slímugir uppblásnir belgir út úr hliðum greinanna. Þetta eru 

æxlunarfæri sem detta af þegar æxlun á sér stað að sumri. Klóþang getur verið gulleitt eða 

ólífugrænt. Klóþang er notað í lyfjaiðnað og dregið er úr því joð fyrir fæðubótaefni og matvæli. Þetta 

er langlíf planta en talið er að hún geti orðið allt upp í 100 ára gömul.  
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Mynd 2. Klóþang með þangskeggi til vinstri og sagþang til hægri. Mynd: Sölvi Rúnar Vignisson 

Sagþang (Fucus serratus) er fremur stórvaxinn brúnþörungur sem vex á klöppum eða steinum neðst í 

fjörunni. Það er oftast 40 til 70 sm hátt en getur orðið meira en einn metri á hæð. Sagþangið er oftast 

kvíslgreint en er stundum með víxlstæðar greinar og ber engar bólur. Sagþang þekkist vel af 

tönnunum sem minna einna helst á sög. Það er gulleitt, ljósbrúnt eða ólívugrænt. Sagþang er fjölær 

planta sem lifir í 2 til 5 ár. 
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Mynd 3. Neðst í fjörum má finna polla innan um skúfþang og sagþang. Í slíkum pollum er fjölbreytt þörungalíf. Hér sést 

hrossaþari og stórþari standa upp úr fjörupollinum. Hrossaþari stendur á fjöru upp úr sjónum og myndar lykkjur sem eru 

kallaðar kerlingaeyru. Mynd: Sölvi Rúnar Vignisson 

Skúfþang (Fucus disticus) er blaðlaga brúnþörungur. Blöðin eru kvíslgreind og slétt, með fremur 

ógreinilegri miðtaug. Skúfþangið getur verið mjög breytilegt í útliti. Algengasta afbrigðið er 30 til 90 

sm langt með 1 til 2 sm breiðum, sléttum blöðkum. Afbrigði sem vex í skjólsælum fjörum er breiðara 

og er með stórum aflöngum loftblöðrum sem liggja tvær og tvær saman, sín hvorum megin 

miðtaugarinnar. Annað afbrigði sem lifir í fjörupollum efst í fjörunni í fremur brimasömum fjörum er 

um 20 til 40 sm langt og hefur mjóar greinar, sem eru um og innan við 0,5 sm á breidd. Á klöppum í 

mjög brimasömum fjörum er enn eitt afbrigði skúfþangs sem hefur tiltölulega stóra og kröftuga festu, 

þykkan stilk og er lágvaxið.                                                              

 

Dýr fjörunnar 
Dýrin í þangfjörunum eru mun minna áberandi en gróðurinn. Dýr fjörunnar eru mörg og af 

mismunandi hópum tegunda. Skeldýrin eru hvað algengust allra dýra í fjörum við Ísland og víðast 

hvar erlendis sömuleiðis. Kræklingur finnst nánast hvar sem er en það er vegna þess að hann gerir 

litlar kröfur til umhverfisins. Kræklingur er síari eða með öðrum orðum dælir hann sjó í gegnum sig og 

tekur upp næringaragnir úr sjónum. Ungviði er frítt syndandi lirfur sem nota byssusþræði sem „segl“ 
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til þess að finna sér hvað hentugasta búsvæðið. Eftir að hann hefur fundið sér þægilegt svæði til 

frambúðar festir hann byssusþræði við undirlagið og festir sig þar. Fæstir kræklingar verða mjög stórir 

en oft má sjá mergð lítilla kræklinga  sem mynda þétt teppi á steinum. Aðrir lenda í ísöltum 

fjarðarbotnum eða á kræklingareipum og geta þá orðið allt að 11–12  cm langir. Margar dýrategundir 

nýta þetta skeldýr til átu. Helstu afræningjar geta verið allt frá nákuðungum, krossfiskum og 

kröbbum, upp í æðarfugla og menn. Nákuðungurinn getur einnig verið alláberandi í þangfjörum. Í 

þanginu er oft urmull af þangdoppum, mærudoppum, mæruskel, kúfstrútum, þarastrútum og 

gljásilfrum í þörungunum. Oft er mikið af baugasnotrum undir steinum, og talsvert getur verið af 

olnbogaskeljum ofan á þeim. Allir þessir sniglar eru þörungaætur. Geysileg mergð örsmárra dýra 

finnst einnig í fjörunni. Þessi dýr eru lítt könnuð hérlendis, en til dæmis er um að ræða krabbaflær, 

þráðorma og sjómaura sem öll eiga uppruna sinn í sjónum. Í fjörunni eru þó einnig landrænar 

tegundir dýra, fjörujötunuxinn, fjörumaurinn og fjörurykmýið. Hryggdýr má einnig finna í fjörunni, s.s. 

sprettfiska, hrognkelsaseiði, hornsíli, ufsaseiði, keilubræður og sogfiska.  

 

Mynd 4. Þangdoppa á uppblásnum æxlunarfærum klóþangs. Mynd: Sölvi Rúnar Vignisson 

Í fjöruferðum er varla hægt að komast hjá því að sjá yfirborðið iða af lífi þegar steinum er velt. Dýrin 

sem forða sér í flýti til skjóls eru mestmegnis marflær. Þessi dýr geta verið af mörgum mismunandi 

tegundum sem skýla sig frá afráni og þurrki milli og undir steinum á fjöru. Marflær þurfa raka þar sem 

þær lifa aðeins í stuttan tíma á þurru. Flestar marflær liggja á hlið á fjöru og þær sem við sjáum hvað 

oftast undir steinum eru fjöruflær sem er hópur átta tegunda af ætt Gammarus spp. en greining milli 

þeirra er aðeins á færi sérfræðinga.. Aðrar tegundir marflóa standa á  „réttum“ kili og þar má nefna  

fitjafló (Orchestia gammarellus). Hún er í raun eina marflóin hérlendis sem er nær einungis bundin 
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við fitjar. Hún hefur mjög takmarkaða útbreiðslu og virðist ná norðurmörkum sínum við Skerjafjörð.  

Algeng krabbadýr af ættbálki jafnfætlna sem finnast í fjörum eru þanglýs og fjörulýs sem báðar eru 

þörungaætur. 

Krabbar finnast bæði í fjöru og á sjávarbotni neðan fjöru. Bogkrabbinn er algengasti krabbinn sem 

finnst í fjörum við Ísland en þar er einnig oft hægt að finna kuðungakrabba (einbúakrabba). Ungviðið 

gengur oftast um fjöruna og nærist á minni dýrum að sumri til. Þegar haustar halda flestir krabbar 

niður úr fjörunni og fara til sjávar á meira dýpi.  Bogkrabbinn hefur stórar og sterkar klær sem hann 

notar til varnar og fæðuöflunar. Með klónum færir hann fæðuna að munninum  þar sem nokkur 

kjálkapör taka við, vinna á fæðunni og færa að maga. Bogkrabbar hafa 10 fætur og þar af eru tveir 

sem notaðir eru sem gripfætur eða klær.  

 

Náttúruskoðun fjaranna 
Almennt má segja að fjörur gegni mjög mikilvægu hlutverki hér við Ísland. Þær auðga bæði vistkerfi 

lands og sjávar. Gróska fjörugróðurs er mikil og uppsöfnun lífræns efnis sömuleiðis. Þessi framleiðsla 

gróðurs á lífrænum efnum auðgar fjölskrúðugt dýralíf í grennd við fjörur. Fuglar og önnur landdýr 

sækja fæðu í fjöruna og flytja þannig orku sem bundist hefur fyrir tilstilli fjörugróðurs upp á land. Það 

sama má segja um fiska og fugla sem sækja fæðu í þangið og bera næringarefni til sjávar. Þang sem 

hefur slitnað frá fjörum rekur út á haf og myndar þangfleka sem nýtast sem búsvæði og 

ungunarstöðvar margra lífvera. Sömuleiðis berst slitið þang upp á land í brimi og rotnar. Í þessu 

rotnaða þangi verpa þangflugur og mý. Lirfur og púpur þessara flugna draga að sér spör- og vaðfugla í 

miklum mæli. Þar má nefna tildrur, sanderlur, stelka, sendlinga, þúfutittlinga, steindepla, músarindla 

og maríuerlur. Fuglar eru oft það sem dregur fólk helst í fjörurnar. Fuglar eru í hæfilegri stærð og 

breytileiki þeirra og hegðun er áhugaverð og auðveld í athugun af hinum almenna náttúruunnanda. 

Reykjanesið hefur upp á margt að bjóða þegar kemur að fuglaskoðun enda er það einn af betri 

stöðum landsins til þeirrar iðju. Margar fuglategundir verpa á svæðinu, aðrar hafa vetursetu hér og 

sumar koma aðeins við hér á leið sinni á fjarlægar varpstöðvar. 
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Mynd 5.  Sendlingur er ein fárra fuglategunda sem leitar nær einungis að æti í þangfjörum. Þar trítlar hann um þangið og 
finnur sér góðan bita. Sendlingurinn er af sumum kallaður þangrotta. Mynd: Sölvi Rúnar Vignisson 

 

Garðskagaviti 
Fjörur við Garðskagavita eru mjög aðgengilegar og þægilegar þegar kemur að fjöruferðum. Fjörurnar 

eru bland af klettum, hnullungum og sandi. Hallandi fjörunnar er lítill og því nær fjaran langt út á 

lágfjöru. Beltaskipting er til staðar á klöppum og neðst í fjöru finnst þari. Við Garðskagavita er hægt 

að horfa út á hafið og sjá flest allar sjófuglategundir sem fyrirfinnast á Íslandi. Garðskagaviti er 

staðsettur nyrst á Reykjanesskaganum og nær því langt út í haf og dregur að sér farfugla ásamt því að 

vera mjög nálægt fiskimiðum og fæðusvæðum sjófugla. Þar að auki sjást hvalir auðveldlega með 

sjónauka og flækingsfuglar eru algengir á þessum slóðum. Mikið safnast af uppreknu þangi við 

Garðskagavita. Því má oft sjá stóra hópa vaðfugla í þangi og á setinu.  Í fjörunum má sjá sendlinga 

rölta um þangið í leit að æti, tildrur kasta til uppreknu þangi og moka upp í sig þangflugulirfum, stóra 

hópa fargesta svo sem sanderlur sem hlaupa um í flæðamálinu og tína upp allt ætilegt sem rekur á 

land. Stelkar, spóar, lóuþrælar, sandlóur og tjaldar spígspora um í steinunum eða á sandi að tína upp 

smádýrin milli steina og ofan í setinu. Hettumáfar, ritur, bjartmáfar, hvítmáfar, silfurmáfar, sílamáfar 

og svartbakar fljúga um í leit að æti á sjó og landi. Æðafuglar, langvíur, urtendur og stokkendur kafa 

og busla eftir lindýrum og öðru góðgæti af botninum. Himbrimar, lómar, toppendur og skarfar eru oft 

nálægt landi í leit að smáfiskum. Langvíur, álkur, teistur og lundar sjást utar í stórum hópum bæði á 
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flugi og á sjó. Súlnaköst eru algeng nálægt landi frá vori og út haustið. Upp á landi safnast saman 

risastórir lóuhópar, spörfuglar grípa flugur og tína upp skordýr og við tjarnirnar í Garði á flóði eru oft 

stórir hópar máfa, vaðfugla og andfugla. Ránfuglar svo sem ungir fálkar og smyrlar bíða færis og 

sækja í þessa fuglamergð. Flækingar sem koma að landi eru oft við þessar tjarnir og við fjörurnar milli 

Garðskagavita og Sandgerðis.-----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                     

 

Mynd 6. Upprekið þang. Hér hefur þang og þari rifnað upp og skolast upp á land. Rekandi þörungar eru mikilvægt 
búsvæði fyrir ungviði margra krabbadýra og fiskitegunda á hafi úti. Þessir þörungar reka svo oft á land og rotna. Í þeim er 
mikið af lífrænu efni sem er étið upp af t.d. þangflugulirfum. Garðskagaviti er þekkt svæði fyrir upprekið þang og finnst 
það oft á rotnandi þara lyktinni. Mynd: Sölvi Rúnar Vignisson 

Ósar við Hafnir 
Í Ósabotnum má finna lífrík leirusvæði, sendnar sandmaðksfjörur, hraunfjörur og stöku 

kræklingafjörur með ferskvatnsáhrifum undan hrauni. Svæðið er einstakt á landsvísu þegar kemur að 

fjörum. Leirusvæðin eru frekar stór miðað við aðra staði á Reykjanesskaganum, þangfjörurnar eru 

þéttar og sýna fullkomna beltaskiptingu fjaranna. Allt dregur þetta að margbreytilegt fuglalíf. 

Vetrarfuglatalningar Náttúrufræðistofnunar Íslands hafa verið framkvæmdar á svæðinu til fjölda ára 

og sýna þær vel hinn mikla þéttleika fugla sem þar er að finna að vetri til. Ósar við Hafnir eru einstakir 

þegar kemur að fuglalífi. Skjólsæl fjaran í bland við hraunkletta sem liggja niður í sjó valda því að 

mikill þéttleiki þangs er á svæðinu og lífræna efnið berst ekki svo auðveldlega út með brimi. Þetta 

veldur því að mikla sanda og leirur er að finna á svæðinu sem dregur að sér margbreytt fuglalíf. 

Vaðfuglategundir eru algengar í þanginu á  leirunum ásamt því að gríðarlega stórir andfuglahópar 
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safnast fyrir í ósabotninum. Þar má reglulega sjá brúsa kafa eftir fiskum. Straumendur hafa þar 

vetursetu og má sjá þær mjög auðveldlega frá bryggjunni í Höfnum. Fáir fjöruspóar eru á Íslandi og 

ekki er vitað hvar þeir verpa. Fjöruspóa má reglulega sjá í hópum við Hafnir og inni í Ósabotnum. 

Hafernir hafa sést á Einbúanum sem er stór hólmi við mynni ósa. Margæsir koma og éta fitjagróður 

og þörunga á vorin til að fita sig upp fyrir flug norður til Grænlands og Kanada.  

Fjörur eru eins og gefur að skilja á margan hátt hentugar sem útivistarsvæði. Fyrir náttúrskoðara er 

fjaran gósenland, þar sem hægt er að komast í snertingu við hið fjölbreyttasta líf, bæði gróður, 

smádýralíf og fugla. Lífríkið í fjörunni leggst ekki í dvala að vetrinum líkt og víða gerist uppi á landi, og 

jafnvel um hávetrartímann er þar mikið um að vera. 

Mynd 7. Hér sést kræklingaleira við Ósabotna. Mynd: Sölvi Rúnar Vignisson 
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Greiningalyklar 
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Samantekt fyrir leiðsögumenn – fjaran við Garðskagavita 
 

Sjávarföll og hiti 

 Breytileg mörk lands og sjávar ganga undir nafninu fjara.  

 Sjávarföll eru mjög regluleg og breytast eftir stöðu tunglsins og sólarinnar. Áhrif þyngdartogs 

tunglsins eru um helmingi meiri en áhrif sólar.  

 Þegar sjávarmálið er hæst er talað um flóð eða háflóð.  

 Eftir háflóð fer sjávarborðið að lækka og þá er talað um útfall eða að það sé að fjara út. Það 

tekur sjávarborðið um 6 klukkustundir og 15 mínútur að fara í lægstu stöðu.  

 Þá er talað um fjöru, lágfjöru eða háfjöru.  

 Sjávarföll breytast eftir tunglstöðu. Stórstreymi verður þegar tunglið er fullt en um viku eftir 

stórstreymi er talað um að það sé smástreymt.  

 Munur flóðs og fjöru á meðalstórstreymi er yfirleitt á bilinu 3,3 -3,8 metrar.  

 Þessi breyting á yfirborði fjörunnar veldur því að umhverfi hennar er á margan hátt sérstakt 

og plöntur og dýr þurfa að vera rétt í stakk búin til að takast á við þessar miklu en reglulegu 

breytingar.  

 Sjávarhiti við Ísland er hæstur við suðvestanvert landið. Hann er að jafnaði hæstur í ágúst eða 

í kringum 12°c.  

 Þetta háa hitastig veldur því að ýmsar tegundir dýra og plantna finnast aðeins í fjörum 

suðvestanlands.  

Gróðurinn 

 Fjaran á Garðskaga er blanda af þangfjöru og setfjöru.  

 Þangfjörur eru einkennandi fyrir íslenskar fjörur og lang útbreiddasta fjörugerð á Íslandi. 

Sandfjörur eru þó frekar ríkjandi á suðurströnd landsins. 

 Þörunga- og dýralíf er mjög auðugt í þangfjörum þar sem þangið veitir bæði skjól og fæðu.  

 Þörungar eru samheiti fyrir gróður sjávar. Þeim er skipt í tvo hópa: plöntusvif og 

botnþörunga. 

 Botnþörungar í fjörum eru helst þang og þari. Sumir þörungar eru þó hvorki þang né þari – til 

dæmis söl og maríusvunta.  

 Helstu þangtegundir eru dvergþang, klapparþang, bóluþang, skúfþang og sagþang.  

 Þari eru stórir, áberandi brúnþörungar sem að mestu vaxa neðan við lágfjörumörk og neðst í 

fjörunni – beltisþari, hrossaþari og stórþari.  

 Þari er festur við botninn með þöngulhaus og upp af honum er stilkur (þöngull) og af stilknum 

vex blaðka.  

 Algengar en minna áberandi þörungategundir í fjörum eru til dæmis þangskegg, söl, 

fjörugrös, sjávarkræða og kóralþang – allt rauðþörungar.  

 Ofan við þangbeltið vaxa oft ýmsir smávaxnir grænþörungar sem mynda slikju eða ló á 

steinunum. Þar er þó flétta sem kallast fjörusverta einna mest áberandi. Hún myndar svartar 

skellur á klöppum og steinum.  
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Dýrin 

 Sjávarlífverur ráða ríkjum í fjörunni en dýr í þangfjörum eru mun minna áberandi en 

gróðurinn.  

 Skeldýr eru algengust allra dýra í fjörum við Ísland og víðast hvar erlendis.  

 Kræklingur finnst nánast hvar sem er af því að hann gerir litlar kröfur til umhverfisins.  

 Krabbar finnast bæði í fjöru og á sjávarbotni neðan fjöru. Bogkrabbinn er algengastur en þar 

er líka oft hægt að finna kuðungakrabba (einbúakrabba).  

 Bogkrabbar hafa 10 fætur og þar af eru tveir notaðir sem klær til varnar og fæðuöflunar. 

 Nákuðungur getur verið áberandi í þangfjörum. 

 Í þanginu er svo oft mikið af þangdoppum, mærudoppum, mæruskel, kúfstrútum, 

þarastrútum og gljásilfrum í þörungunum.  

 Mjög mikið örsmárra dýra finnast einnig í fjörunni – krabbaflær, þráðormar og sjómaurar til 

dæmis sem öll eiga uppruna sinn í sjónum.  

 Hryggdýr má einnig finna í fjörunni – sprettfiska, hrognkelsaseiði, hornsíli og fleiri. 

 Þegar steinum í fjörunni er velt er varla hægt að komast hjá því að sjá yfirborðið iða af lífi. 

Dýrin sem forða sér í flýti til skjóls eru mestmegnis marflær.  

 Þær skýla sér fyrir þurrki og afráni undir steinum í fjörunni. Marflær þurfa raka og lifa aðeins í 

stuttan tíma á þurru.   

Fuglarnir 

 Reykjanesskaginn er einn af betri stöðum landsins til fuglaskoðunar.  

 Við Garðskagavita er hægt að sjá flest allar sjófuglategundir sem finnast á Íslandi enda er 

vitinn nálægt fiskimiðum og fæðusvæðum sjófugla. 

 Mikið safnast af uppreknu þangi við Garðskagavita sem dregur að sér vaðfugla.  

 Sendlingar rölta um þangið í leit að æti. 

 Tildrur kasta til uppreknu þangi og moka upp í sig þangflugulirfum. 

 Sanderlur hlaupa um í flæðamálinu og tína upp allt ætilegt sem rekur á land. 

 Stelkar, spóar, lóuþrælar, sandlóur og tjaldar spígspora um í steinunum eða á sandi 

að tína upp smádýrin milli steina og ofan í setinu.  

 Hettumáfar, ritur, bjartmáfar, hvítmáfar, silfurmáfar, sílamáfar og svartbakar fljúga um í leit 

að æti á sjó og landi.  

 Æðafuglar, langvíur, urtendur og stokkendur kafa og busla eftir lindýrum og fleiru af 

botninum.  

 Himbrimar, lómar, toppendur og skarfar eru oft nálægt landi í leit að smáfiskum. 

 Langvíur, álkur, teistur og lundar sjást utar í stórum hópum á flugi og á sjó.  

 Súlnaköst eru algeng nálægt landi frá vori og út haustið. 

 Flækingsfuglar eru líka algengir á þessum slóðum. Þeir eru oft við tjarnirnar í Garði og við 

fjörurnar á milli Garðskagavita og Sandgerðis. 
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