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Svæðið hefur einkenni sem ganga þvert á flokkunarkerfi fjöruvestgerða en eru þó nægilega
afgerandi til að marka fjörusvæðunum ákveðna sérstöðu.
Sérstæð fjörusvæði

FX
•

Lón sem aðgreint er frá sjó með þrengslum er hefta sjávarföll. → FX.1 Sjávarlón Sjávarlón
má ﬂokka enn frekar eftir seltu, gerð óss, sjávarföllum og fjörubeði.
◦

Fremur há selta í yﬁrborði, oft lítil og grunn lón. → FX.11 Háseltulón

◦

Víðáttumikil leirusvæði, oft falla ár í lónin. → FX.12 Leirulón

•

Lægðir í seti eða bollar í grýttum fjörum þar sem sjór situr eftir þegar fjarar út. → FX.2
Fjörupollar

•

Árvatn og sjór mætast, fremur straumþungt og sjávarfalla gætir. → FX.3 Árósar
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Gróðurlaus fjara að mestu leyti. Undirlagið er laust set af ýmsum grófleika, allt frá steinvölum
og niður í fíngerðan leir. Misjafnt er milli fjörugerða hvort setið er með einsleita kornastærð
eða blanda af ýmsum grófleika.
Setfjörur

F2
•

Gróðurlausar setfjörur, dýralíf lítið áberandi, setgerð oftast einsleit, en stakir steinar geta
legið á yﬁrborði. → F2.1 Líﬂitlar sandfjörur
◦

•

Setfjörur í nágrenni við ármynni, undirlag er misgróft set. → L2.2 Óseyrar
◦

•

Lítið skjól, oft er hreyﬁng á sandi, lítið um dýr sem eru stærri en 1 mm (e. meiofauna).
→ L2.11 Brimasamar sandfjörur
Kræklingur og söl eru áberandi, hrúðurkarlar oft algengir → F2.21 Kræklinga- og
sölvaóseyrar

Yﬁrleitt sléttar fjörur, fínkornótt set eða blanda af misgrófum sandi og eðju. Undirvistgerðir
eru skilgreindar út frá algengum og/eða áberandi tegundum. → F2.3 Leirur
◦

Hraukar eftir sandmaðk eru áberandi, oft víðáttumikil svæði sem eru rík af ífánu. →
F2.31 Sandmaðksleirur

◦

Kræklingur myndar samhangandi klasa á yﬁrborðinu. → F2.32 Kræklingaleirur

◦

Fínkornótt set, lág selta, einkennistegund er leiruskeri. → F2.33 Skeraleirur

◦

Fínkornótt set og gulþörungar eru á yﬁrborði. → F2.34 Gulþörungaleirur

◦

Breiður af marhálmi, fínkornótt set, breytileg selta. → F2.35 Marhálmsgræður

•

Fjörubeðurinn skiptist í ﬂekki með misgrófri kornastærð, eins og leir, sandi, möl, steinvölum
og hnullungum í ýmsum hlutföllum. Setið nær að jafnaði yﬁr helming af heildarﬂatarmáli
svæðisins og þangþekja er á bilinu 30–40%. → L2.4 Grýttur sandleir

•

Undirlag er þéttur mór, oft þakinn þunnu leirlagi, smávaxnar þangplöntur áberandi yﬁr
sumartímann. → L2.5 Fjörumór

Ekkert af ofangreindu
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INNGANGUR
Lykill þessi er ætlaður til að auðvelda fólki á vettvangi að greina vistgerðir í fjöru. Hann á að
koma þeim að notum er vinna að kortlagningu og öðrum er vilja setja sig inn í vistgerðaﬂokkun
þess. Árið 2016 lauk Náttúrufræðistofnun Íslands lýsingu og kortlagningu á vistgerðum á landi,
í ferskvatni og fjörum hér á landi. Þar var lagður grunnur að nýrri ﬂokkun á náttúrufari landsins
sem byggir að mestu á því hvernig tegundir plantna og dýra skipa sér saman í greinanleg samfélög
eða einingar. Vistgerðaﬂokkun hefur á síðustu áratugum rutt sér til rúms í Evrópu. Þar er hún
grunnur lýsinga og kortlagningar á náttúrufari og kemur m.a að notum í náttúruvernd og við
skipulag landnýtingar.
Íslenskar fjörur eru ﬂokkaðar í stigskipt kerﬁ, eða ﬂokkunartré, sem samanstendur af 24
misjafnlega víðtækum vistgerðum. Lýsingar á sérhverri vistgerð er að ﬁnna á staðreyndasíðum
í ritinu Vistgerðir á Íslandi1 og á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands.
Fyrsta skreﬁð í notkun vistgerðalykilsins er að ﬁnna út hvort svæðið ﬂokkist sem fjara. Næst er
metið hvort um er að ræða setfjöru eða grjótfjöru og er það gert með aðstoð ﬂæðirits á bls. 6,
en í því eru spurningar sem leiða notandann niður að þriðja þrepi í ﬂokkunartrénu. Þrep fjögur
og ﬁmm eru ekki í ﬂæðiriti heldur í textalýsingu á bls. 7–8.
Athuga þarf að sérstæð fjörusvæði eru ekki í ﬂæðiriti heldur eingöngu í textalýsingu á
bls. 9. Þau geta innihaldið ﬂeiri en eina fjöruvistgerð en ﬂokkast engu að síður sem afmörkuð
fjörusvæði og eru því ekki í ﬂæðiriti. Við heiti hverrar vistgerðar er tengill á staðreyndasíðu á vef
Náttúrufræðistofnunar Íslands sem kalla má fram ef unnið er með lykilinn í tölvu eða snjallsíma.
Það á eftir að koma á daginn hvort gagn verði að þessum lykli. Ef þurfa þykir verður hann
endurskoðaður í ljósi reynslunnar. Allar ábendingar og athugasemdir eru vel þegnar og má
senda þær með tölvupósti á netfangið ni@ni.is.

1 Gunnhildur I. Georgsdóttir, Karl Gunnarsson, Sigríður Kristinsdóttir og Guðmundur Guðmundsson 2016.
Vistgerðir í fjöru. Í Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir, ritstj. Vistgerðir á Íslandi,
bls. 214–279. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 54. Garðabær: Náttúrufræðistofnun Íslands.
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Nei

Svæðið ﬂokkast ekki sem
fjara
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Fullsaltur eða ísaltur sjór ﬂæðir
yﬁr land á ﬂóði eða í brimi

Afmarkað fjörusvæði sem
gengur þvert á ﬂokkunarkerﬁ
fjöruvistgerða ﬂokkast sem

Já

FX Sérstæð fjörusvæði

Undirlagið er hreyfanlegt

Nei

Já

F1 Grýttar fjörur

F2 Setfjörur

Brúnþörungar þekja yﬁr
helming yﬁrborðs

Einsleitt fínkornótt
undirlag

Nei

Já

Nei

Undirlag brimrúnir
hnullungar eða
stórar steinvölur

F1.3 Þangfjörur

Nei

F1.1 Hrúðurkarlafjörur
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Já

Fíngert set þekur
yﬁr 2/3 af fjörunni

Já

Nei

F1.2 Brimasamar
hnullungafjörur

Undirlag er mjög
þétt í sér

Já

Nei

F2.4 Grýttur
sandleir

F2.3 Leirur

Já

F2.5 Fjörumór

Undirlag er nánast eingöngu fastar klappir eða stórar steinvölur.
Grýttar fjörur

F1
•

Fastar klappir, skjól lítið, brimasemi mikil, hrúðurkarlar áberandi, en lítið um dýr og plöntur.
→ F1.1 Hrúðurkarlafjörur

•

Hnullungar og stærri steinvölur sem geta hreyfst í miklu brimi; smávægileg þekja þörunga
undir þriðjungi af ﬂatarmáli svæðis. → L1.2 Brimasamar hnullungafjörur

•

Stórir brúnþörungar af ættbálknum Fucales eru ríkjandi og þangþekja er yﬁr 50%. Greint
er á milli undirvistgerða eftir ríkjandi þangtegund og er þá miðað við að hún þeki um
þriðjung fjörunnar samkvæmt sjónmati. → L1.3 Þangfjörur
◦

Klóþang er ríkjandi með yﬁr 30% þekju. → L1.31 Klóþangsfjörur

◦

Bóluþang er ríkjandi með yﬁr 30% þekju. → L1.32 Bóluþangsfjörur

◦

Skúfþang er ríkjandi með yﬁr 30% þekju. → L1.33 Skúfþangsfjörur

◦

Sagþang er ríkjandi með yﬁr 30% þekju. → L1.34 Sagþangsfjörur

◦

Þangþekja er 50–70% á stökum klettum og steinum en annað yﬁrborð eru setﬂákar. →
L1.35 Þangklungur
»

Klóþang er ríkjandi á stökum steinum eða klöppum → F1.35.1 Klóþangsklungur

»

Bóluþang er ríkjandi á stökum steinum eða klöppum → F1.35.2 Bóluþangsklungur

Ferskvatn rennur í fjöruna

Nei

F2.1 Líﬂitlar sandfjörur

Já

F2.2 Óseyrar
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