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Íslenskt jarðvegskort
Íslenskur jarðvegur telst til eldfjallajarðar (Andosol) að langmestum hluta,
en eldfjallajörð er jarðvegur sem myndast á eldvirkum svæðum heimsins.
Eldfjallajörð hefur afar sérstæða eiginleika sem greina hana frá öðrum
jarðvegsgerðum. Á undanförnum árum hefur verð unnið að íslensku
jarðvegskorti, sem nú þegar er notað í margvíslegum tilgangi. Í þessu
skyni var þróuð einföld flokkun fyrir íslenskan jarðveg, sem m.a. byggist á alþjóðlegum flokkunarkerfum en einnig grundvallarvinnu Björns
Jóhannessonar og Þorsteins Guðmundssonar. Flokkunin gerir greinarmun á i) jarðvegi auðna (glerjörð sem skiptist í melajörð, malarjörð, sandjörð og vikurjörð; ii) jarðvegi gróins lands með sortueiginleika (sortujörð,
sem skiptist í brúnjörð, votjörð og svartjörð), iii) lífrænni mójörð og að síðustu iv) öðrum jarðvegi sem er margvíslegur að gerð. Í síðasta flokknum
er bergjörð útbreiddust, en auk þess má nefna frerajörð sífrerasvæða og
kalkjörð. Jarðvegskortið var unnið á grundvelli sniða og jarðvegssýna
sem safnað hefur verið víða um landið. Kortið er á stafrænu formi og í
mælikvarðanum 1:250 000. Það er notað í alþjóðlegum kortagrunnum og
er m.a. hluti evrópska jarðvegskortsins. Margar íslenskar jarðvegsgerðir
eru sérstæðar á heimsvísu og er áfok basískra gjóskuefna um landið allt
ein meginástæða þess. Í svartjörð blandast t.d. saman áhrif eldfjallajarðar
og mómýra heimskautasvæðanna. Þá er jarðvegur auðna á Íslandi sérstakur, bæði sökum eiginleika og mikillar útbreiðslu.

Inngangur

á alþjóðavísu og moldin verðugt
rannsóknarefni.
Mold er mikilvægur hluti náttúrunnRannsóknastofnun landbúnaðarar, eins konar miðill á krossgötum ins (Rala) lagði áherslu á að auka
fjögurra heima: bergs, lofts, lífríkis jarðvegsrannsóknir og gera yfirlitsog vatns. Hún er meginhlekkur í kort af jarðvegi landsins í kringhringrás orku, vatns og næringar- um aldamótin síðustu. Árið 1998
efna á yfirborði jarðar. Jarðvegur er birtist fyrsta útgáfa af núverandi
undirstaða landbúnaðar og því hefur jarðvegskorti Rala (nú Landbúnhann verið kortlagður í flestum ríkj- aðarháskóli Íslands, LbhÍ). Það var
um heims; sums staðar oftsinnis og m.a. unnið að áeggjan erlendra aðila,
nákvæmlega, sérstaklega í Evrópu þ. á m. Jarðvegsstofnunar Evrópu
og Bandaríkjunum. Jarðvegsfræði (European Soil Bureau), þar eð uppsem vísindagrein þróaðist seint á lýsingar um jarðveg á Íslandi skorti
Íslandi og því hafa rannsóknir og tilfinnanlega. Kortið byggist á nýrri
kortlagning á jarðvegi ekki fylgt eftir flokkun jarðvegs sem skýrð er nánar
þekkingaröflun á mörgum öðrum í greininni. Því er fyrst og fremst
sviðum náttúrufræða hérlendis. Þó ætlað að gefa heildaryfirlit yfir jarðer sérstaða íslensks jarðvegs mikil veg landsins, en er ekki hugsað til
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notkunar í nákvæmum mælikvarða.
Endurskoðuð útgáfa var birt á netinu árið 2001. Jarðvegskortinu og
þeirri flokkun sem það byggist á
hafa ekki verið gerð tilhlýðileg skil,
enda þótt það sé aðgengilegt öllum1
og notað í margvíslegum tilgangi.

Mold – jarðvegur
Latneska orðið yfir jarðveg er sol,
dregið af solum (jörð). Heiti jarðvegsflokka eru gjarnan með endingunni
sol, sbr. Andosol og Podsol. Annað
og upprunalegra íslenskt heiti á jarðvegi er mold, en hugtakið jarðvegur
er líklega komið inn í íslensku fyrir
einhvers konar misskilning sem
þýðing á latnesku orði yfir plægt
land.2 Þar mun síðari hluti orðsins jarðvegur vísa til plógfarsins.
Hugtakið mold á sér djúpar rætur
í tungumálinu og er t.d. notað í
biblíunni í þeim skilningi sem oftar
er notaður um jarðveg. Orðið mold
er gamalt og þjált íslenskt orð og
höfundar þessarar greinar nota það
í merkingunni jarðvegur, og er það
jafnframt gert hér.
Hugtakið moldarefni er mikilvægt við flokkun jarðvegs, því það
tekur til hins virka hluta jarðvegsins, sem er skilgreindur sem korn
< 2 mm í þvermál.

Andosol – eldfjallajörð
Jarðvegur sem myndast á eldfjallasvæðum er frábrugðinn öðrum jarðvegi. Móðurbergið er fyrst og fremst
gjóska sem veðrast allajafna hratt,
sé raki til staðar. Veðrunareinkenni
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eru háð ýmsum öðrum þáttum, m.a.
efnasamsetningu. Þannig er mikilvægt að hafa í huga að basísk gjóska
veðrast hraðar en súr gjóska. Við
veðrunina losna Al3+ og Si4+ hlutfallslega hraðar en við veðrun á öðrum
gerðum móðurbergs jarðvegs og
þessar jónir falla út með súrefni og
hýdroxíði og mynda þá leirsteindir
sem eru einkennissteindir jarðvegs á
eldfjallasvæðum: allófan og ímógólít.3 Á Íslandi fellur einnig mikið
út af ferrihýdríti, sem er gelkennd
járnsteind. Þessar steindir eru ekki
fullkomlega kristallaðar (e. poorly
crystalline), en hafa mikla virkni
vegna gríðarlegs yfirborðs sem þær
hljóta m.a. vegna smæðarinnar og
yfirborðseiginleika (hleðslu). Þær
eru ekki blaðsilíköt eins og annar
dæmigerður leir sem myndast í jarðvegi, svo sem smektít og kaolínít.
Katjónir sem losna við veðrunina,
t.d. Ca++, Mg++, Na+ og K+, skolast
fremur hratt úr jarðveginum en
hafa þó mikil áhrif á sýrustig hans.
Annað einkenni myndunar jarðvegs
á eldfjallasvæðum er uppsöfnun
lífrænna efna, því bæði allófan og
málmjónir er losna við veðrunina
bindast lífrænum sameindum
sem verða stöðugar í jarðveginum
(málm-húmus knippi eða lífrænar
fjölliður). Allófan myndast við fremur hlutlaust sýrustig (pH>5) en í
súrum jarðvegi verða málm-húmus
knippin ráðandi.4,5 Leirsteindirnar,
ásamt málm-húmus fjölliðunum,
ljá jarðveginum afar sérstæða eiginleika sem einkenna jarðveg eldfjallasvæða, svo sem mikla holrýmd,
mikla vatnsgeymd, hæfni til að
miðla katjónum (jónrýmd), skort á
samloðun, góða vatnsleiðni, mikið
magn kolefnis og oft frjósemi.4 Þá
hefur gjóskan sem slík einnig sérstæða jarðvegseiginleika, með miklu
holrými og miklum veðrunarhraða.
Á Íslandi er gjóskan almennt fremur
basísk og veðrunarhraði mikill.6
Jarðvegur eldfjallasvæða er
nefndur „Andosol“ í flokkun FAO
(WRB, sem stendur fyrir „World
Reference Base for Soil Resources“)7
en „Andisol“ samkvæmt bandaríska kerfinu (Soil Taxonomy). 8
Talið er að þessi jarðvegsgerð þeki
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um 1–2% þurrlendis jarðar, en allt
að 5% hennar á heimsvísu finnast
á Íslandi. Hugmyndir um flokkun jarðvegs eldfjallasvæða voru
þróaðar af alþjóðlegum starfshópi,
ICOMAND, og var hann myndaður til að bæta hinum sérstæða
jarðvegi eldfjallasvæða heimsins
inn í bandaríska flokkunarkerfið „Soil Taxonomy“.8,9 Hugtakið
„Andosol“ er dregið af japanska
heitinu „Ando“ sem merkir dökk
eða svört jörð. Á íslensku hefur
þessi jarðvegur m.a. verið kallaður eldfjallajörð og „sortujörð“.2
Orðið eldfjallajörð virðist hafa náð
töluverðri fótfestu meðal náttúrufræðinga hérlendis. Heitið sortujörð er hér tekið frá sem samheiti
fyrir eldfjallajörð á grónu landi
sem einkennist af allófani og/
eða lífrænum efnum (andic), til
aðgreiningar frá glerjörð (Vitrisol)
auðna (vitric).
Segja má að til eldfjallajarðar
teljist þrír meginhópar jarðvegs:
i) hópur sem einkennist af allófani;
ii) hópur þar sem lífræn efni, að
hluta til málm-húmus knippi, eru
ráðandi, og að síðustu er iii) lítið
veðraður jarðvegur á gjóskusvæðum, sem ber fyrst og fremst einkenni gjóskunnar. Sá síðasttaldi er
stundum talinn sérstök jarðvegsgerð, glerjörð (Vitrisol, vitr = gler á
latínu). Þessi þrískipting var höfð
til hliðsjónar við mótun íslenskrar
flokkunar sem hér er lýst, þar sem
glerjörð er ein megineining flokkunarinnar.
Jarðvegsheiti eru ekki algeng
í skrifum um íslenska náttúru til
þessa. Að baki hverju jarðvegsheiti
er ákveðin skilgreining sem lýsir
eiginleikum moldarinnar. Víðast
erlendis eru þessi heiti rituð með
upphafsstaf til að leggja áherslu á
sérstöðu þeirra (t.d. Andosol), en
almenn lýsandi heiti, t.d. mýrajarðvegur, eru þá rituð með litlum staf.
Slík notkun upphafsstafs brýtur í
bága við íslenska ritreglu, en hún
kann þó að hjálpa lesandanum og
hefur því verið notuð.2 Í þessari
flokkun höfum við kosið að auðkenna heiti jarðvegsgerða með skáletruðum orðum (t.d. eldfjallajörð).

Flokkun jarðvegs
Þróun flokkunarkerfa

Flokkun jarðvegs má telja til einnar
af undirgreinum jarðvegsfræðinnar,
en með flokkun moldar er leitast
við að koma skipulagi á þekkingu
manna á þeirri auðlind sem jarðvegur er. Uppruna flokkunar má rekja
til frumkvöðlastarfs Rússa á seinni
hluta 19. aldar, þar sem áhersla var
lögð á tengsl loftslags og jarðvegsgerða. Flokkunarfræðin stóðu síðan með miklum blóma langt fram
eftir síðustu öld, ekki síst samhliða
þróun viðamikils flokkunarkerfis
í Bandaríkjunum.8,10,11 Þetta kerfi
nefnist „Soil Taxonomy“ og er notað
víða um lönd og hefur auk þess lagt
drjúgan skerf til undirstöðu fyrir
önnur flokkunarkerfi, m.a. flokkunarkerfi FAO – WRB7,12 sem síðar
verður vikið að.
Við flokkun jarðvegs nú á tímum er almennt reynt að styðjast
við mælanlega eða auðmetanlega
þætti jarðvegsins. Það hefur verið
ríkjandi skoðun að jarðvegsflokkar
sem byggðir eru á vísilögum (e.
diagnostic horizons) eða öðrum mælanlegum eiginleikum endurspegli
myndunarsögu jarðvegsins (e. soil
genesis), sbr. klassískar greinar
Cline13 og Arnold14. Jarðvegssnið
eru yfirleitt grunnur flokkunar, en
Ólafur Arnalds o.fl.15 lýstu aðferðum við sniðlýsingar á Íslandi. Leitast er við að nota ráðandi eiginleika
jarðvegsins sem hafa áhrif eða
tengjast sem flestum öðrum þáttum
(e. accessory properties). Dæmi um slík
greiningareinkenni og vísilög er
„spodic horizon“ (Soil Taxonomy og
WRB), sem er oft einkennandi fyrir
jarðveg barrskóga og notuð til að
skilgreina sérstakan flokk jarðvegs
(Podzols eða Spodosols). „Andic“
jarðvegseiginleikar eða sortueiginleikar (Soil Taxonomy og WRB) eru
notaðir til að skilgreina „Andosol“jarðveg (eldfjallajörð), einkennisjarðveg Íslands.
Í upphafi þróunar flokkunarkerfa,
fyrir meira en 100 árum, var reynt
að fylgja sem mest þeirri kennisetningu að loftslag og gróðurfar
væru helstu mótandi þættirnir við

Tímarit Hins íslenska náttúrufræðifélags

þróun jarðvegs (svokallaðir „Zonal“
flokkar jarðvegs), þar sem aðrir
þættir á borð við landslag, móðurefni (bergefni) og tímann (aldur
jarðvegs) valda síðan breytileika
innan kerfisins („Azonal“ flokkar).
Með þróun bandaríska kerfisins var
alfarið horfið frá þessum hugmyndum, enda þótt þeirra sjái enn stað
í mörgum flokkunarkerfum, ekki
síst í nafngiftum. Nöfn sem Rússar
gáfu jarðvegi eru ennþá mjög áberandi – nöfn á borð við „Podzol“
(jarðvegur einkennandi fyrir barrskógasvæði) og „Chernozem“ (jarðvegur einkennandi fyrir gresjur).
Bandaríkjamenn (Soil Taxonomy)
endurbættu nafnakerfin til muna og
margt sem þeir þróuðu hafa aðrir
síðan tekið upp eftir þeim, m.a.
í FAO – WRB kerfinu. Almennt
má segja að við mótun nafngifta
sé reynt að nota hugtök sem lýsa
tilteknum eiginleikum jarðvegs, en
ekki ytri aðstæðum á borð við jarðfræði, loftslag eða gróðurfar.

Helstu flokkunarkerfi heims
Tvö alþjóðleg flokkunarkerfi hafa
hlotið langmesta útbreiðslu og
hafa verið rædd hér í þessari grein.
Annars vegar er það Soil Taxonomy,8 sem er afar ítarlegt og flókið
flokkunarkerfi, en hugmyndafræði
þess hefur haft mikil áhrif á þróun
flestra annarra flokkunarkerfa.
Hins vegar er það flokkunarkerfi
FAO og fleiri alþjóðlegra stofnana
sem er skammstafað WRB.7 Fyrsta
útgáfan er frá 1998,12 en ný útgáfa
leit dagsins ljós 2006,7 þar sem m.a.
er tekið tillit til íslensks jarðvegs
við flokkun eldfjallajarðar. Forveri
WRB-kerfisins var gefinn út 1988.16
Gallinn við bandaríska kerfið, frá
íslenskum sjónarhóli, er að stærsti
hluti íslensks jarðvegs flokkast sem
sami jarðvegurinn langt niður flokkunarkerfið (Vitricryands). Af öðrum
flokkunarkerfum má t.d. nefna það
nýsjálenska, kanadíska, rússneska
og franska, en þeirra mikilvægust
fyrir okkur eru franska kerfið og
það nýsjálenska því þau gefa sérstakt rými fyrir eldfjallajörð.

Eldri íslensk flokkunarkerfi
Elsta jarðvegskortið fyrir Ísland sem
við höfum rekist á er kort M. Gruner
frá árinu 1912.17 Það er einfalt og
byggist á gróðurhulu á landakortum
danska herforingjaráðsins. Fyrsta
eiginlega jarðvegskortið af Íslandi
var unnið af I.J. Nygard og búið til
prentunar af Birni Jóhannessyni.18
Það er í mælikvarðanum 1:750 000
og gefið út árið 1959 samkvæmt
skýringum kortsins. Kortið fylgdi
með bók Björns frá 1960, „Soils of
Iceland“,19 sem einnig var gefin út
á íslensku (Íslenskur jarðvegur).20
Bókin var seinna endurútgefin á
íslensku af Rannsóknastofnun landbúnaðarins og þá með viðauka.21
Með bók sinni vann Björn þrekvirki og lagið grunninn að flokkun íslensks jarðvegs. Í riti hans er
ennfremur fróðlegt yfirlit um fyrri
rannsóknir á íslenskum jarðvegi.
Björn skipti jarðveginum í fyrsta lagi
í jarðveg gróðurlendis og jarðveg
auðna („gróðurlaust eða lítt gróið
land“). Jarðvegi gróðurlendis var
skipt í þrjá meginflokka, jarðveg
votlendis (e. peat soils), móajarðveg
(e. silty soils) og malarborinn eða
grýttan jarðveg. Þessi skipting tók
m.a. mið af hagnýtingu landsins til
landbúnaðar. Jarðvegi gróðurlendis
og jarðvegi auðna var skipt í 20
kortaeiningar, þar sem tilgreindur
var helsti „fylgi-jarðvegur“ eða
„fylgi-land“ og helstu jarðvegseiginleikum þessara kortaeininga var
síðan lýst. Að auki voru tilgreind
landsvæði „án jarðvegs“ (fjalllendi,
hraun og jöklar). Dæmi um kortaeiningu er kortaeining númer 4:
Mýri á hrauni. Aðal-fylgi-jarðvegur:
móajarðvegur 15–60 cm þykkur á
hrauni.
Kort Nygards og Björns er vitaskuld afar gróft, mörk jarðvegsflokka a.m.k. að hluta dregin eftir
landakortum, en það markar eigi að
síður mikilvægt framlag til flokkunar og kortlagningar jarðvegs. Einn
hluti kortsins er sýndur á 1. mynd.
Hafa verður í huga að kortið er gert
áður en mönnum varð almennt
ljós sérstaða og eiginleikar jarðvegs
á eldfjallasvæðum, en þeir þættir

eru undirstaða þekkingar á jarðvegi
landsins í dag.
Bjarni Helgason og Grétar Guðbergsson22 og Grétar Guðbergsson
og Sigfús Ólafsson23 gerðu tilraunir
við jarðvegskortlagningu í nákvæmari mælikvarða, þar sem flokkun
tók mið af verkum Björns Jóhannessonar. Einnig gerði Grétar Guðbergsson24 tilraun til að flokka
votlendisjarðveg.
Næsta mikilvæga skref við
flokkun jarðvegs tók Þorsteinn Guðmundsson, sem þýddi og staðfærði
flokkun FAO á jarðvegi frá 198816
og birti í Fjölriti Rala.25 Flokkun
FAO sem Þorsteinn studdist við er
undanfari WRB-kerfisins. Meginflokkar Þorsteins voru eyrarjörð
(Fluvisol), gljáajörð (Gleysol), frumjörð (Regosol), klapparjörð (Leptosol), sandjörð (Arenosol), móajörð
(Andosol) og mýrajörð (Histosol).
Þorsteinn og samstarfsfólk hans
hafa gert tilraunir við kortlagningu samkvæmt þessum lykli og
hafa þær gengið mjög vel.26 Samkvæmt þessari staðfærslu Þorsteins
er jarðvegur votlendis flokkaður
sem gljáajörð ef lífrænt kolefni (%C)
er <12% í yfirborðslögum, en annars
mýrajörð ef kolefnisinnihaldið er
>12% (þó háð öðrum þáttum á borð

1. mynd. Hluti af jarðvegskorti Nygard og
Björns Jóhannessonar (1959). Bláu einingarnar eru mest áberandi og sýna jarðveg
auðna: fjalllendi (21), malarborið og grýtt
land (17) og sandar (14). Gular, grænar og
bleikar einingar sýna mismunandi jarðveg á
grónu landi (bleikt: mólendi ríkjandi, grænt:
votlendi ríkjandi, gult: malarborinn eða
grýttur jarðvegur). – Part of the soil map
of Nygard and Jóhannesson from 1959.
Bluish colors indicate soils of barren and
mountainous areas, green, yellow and
pink areas show soils with vegetation.
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við leirinnihald). Íslenskar mýrar
hafa afar breytilegt kolefnisinnihald,
allt frá mjög litlu (>1%) til lífrænna
mómýra (>25% C). Mýrahugtakið
orkar því tvímælis við auðkenningu
jarðvegs að mati höfunda þessarar
greinar.

nöfnum flokka opnum sem lengst
og reynt ýmsar nafngiftir en forðast að gefa þeim endanleg nöfn.
Þessi aðferð getur vitaskuld leitt til
misskilnings, þegar jarðvegsflokkar
Nafngiftir
hljóta mismunandi heiti á þróunarÁkveðið var að nota jörð í endingu stigi, en það er von okkar að hún
jarðvegsflokka, sbr. eldri merkingu leiði að lokum til betri nafngifta en
Nýtt flokkunarkerfi
þess orðs (mold), eins og Þorsteinn ella.
Guðmundsson hafði áður gert;
Ensk heiti fylgja íslensku jarðGrunnur flokkunar
einnig að við nafngiftir yrði leitast vegsflokkunum til þess að auðVið þróun flokkunarkerfisins er við að nota orð sem lýsa eiginleikum velda alþjóðleg samskipti, enda var
reynt að meta áhrif umhverfisins jarðvegsins sjálfs, svo sem lit eða jarðvegskortið að hluta til unnið í
á mótun jarðvegsins eins og þau jarðvatnsstöðu, en reynt að forðast samstarfi við erlenda aðila og fyrir
endurspeglast í eiginleikum hans. lýsingar á yfirborði eða gróðurfari fjölþjóðlega kortagrunna. Lögð er
Þá er það haft að leiðarljósi að jarð- í hugtökum um mold. Þó verður áhersla á að sá jarðvegur sem telst til
vegsflokkar hafi einfalda skírskot- að segjast að mörg orð hafa öðlast eldfjallajarðar beri heitið „Andosol“
un til WRB-flokkunarinnar þannig traustan sess, svo sem heitið móa- í enskri nafngift, en ekki í þeirri
að auðvelt sé að færa íslenskan jarðvegur, en þau eru aðeins notuð íslensku. Dæmi um það er brúnjörð,
jarðveg yfir í það kerfi, m.a. við hér þegar rætt er almennt um mold sem nefnist „Brown Andosol“ í
gerð alþjóðlegra jarðvegskorta og en ekki þegar vísað er til heitis á enskri útgáfu kerfisins. Skáletruð
gagnagrunna. Sú útgáfa WRB sem jarðvegsflokki sem endar á -jörð, sbr. heiti íslenskra jarðvegsgerða í þessheitið brúnjörð. Við höfum haldið ari grein eru skilgreindar tegundir
miðað var við er frá 2006.7
Flokkarnir eru niðurstaða nokkurra ára þróunarvinnu. Mikilvægur þáttur þeirrar vinnu var
samræmd öflun upplýsinga um
eðli jarðvegs víða á landinu. Gögn
úr >80 sniðum með samtals >600
jarðvegslögum eru í gagnagrunni
verkefnisins. Gerðar hafa verið
margvíslegar mælingar á eðlis- og
efnaeiginleikum hvers jarðvegslags sniðanna, m.a. sýrustigi,
leirinnihaldi, jónrýmd, vatnseiginleikum o.fl., en að auki fylgja
ítarlegar sniðlýsingar í samræmi
við rit Ólafs Arnalds og fleiri.15 Þá
eru notaðar eldri rannsóknir27 og
birt námsverkefni.t.d. 28,29,30 Að auki
er til umfangsmikið gagnasett sem
hefur verið aflað í tengslum við
aðrar rannsóknir Rala og LbhÍ á
jarðvegi í ýmsum rannsóknaverkefnum, m.a. vegna kolefnisbindingar, flæðis gróðurhúsalofttegunda og
umhverfismats á ýmsum stöðum.
Mæld sýni af þessu tagi eru nú um
2000, en í þeim hefur einkum verið
mælt kolefnisinnihald, sýrustig og 2. mynd. Áhrif umhverfis- og jarðvegsþátta á eiginleika jarðvegs. Þessi áhrif eru notuð
oft vatnseiginleikar en stundum við flokkun jarðvegsins. Áfok og vatnsstaða (umhverfisþættir, til vinstri) hafa áhrif á
leirmyndun annars vegar og uppsöfnun lífrænna efna (jarðvegsþættir) hins vegar, en
aðrir þættir, svo sem rúmþyngd.
allir þessir þættir hafa ráðandi áhrif á flesta af mikilvægustu eiginleikum jarðvegsins
Þessi gögn hafa verið notuð við (jarðvegseiginleikar, til hægri). – Schematic drawing showing the dominant influence of
mótun jarðvegsflokkanna. Einnig eolian input and drainage (environmental factors) on dominant soil constituents (soil
er litið til staðfærslu Þorsteins Guð- factors), which are clay and organic matter content. These constituents control impormundssonar á eldri útgáfu flokk- tant soil properties (on the right). Eolian input (and tephra deposition) and drainage are
unar FAO frá 1988.25 Við starfið var factors used to define the soil classes of the soil map.
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einnig leitað til Nýja-Sjálands en
Alan Hewitt, höfundur nýsjálensku
flokkunarinnar,31,32 veitti góð ráð.
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jarðvegs, t.d. brúnjörð, en heiti eins ráðandi áhrif á eiginleika jarðvegs- ráðandi, jafnvel í votlendi. Minna
og móajarðvegur eða mýrajarðveg- ins. Þar sem áfok er mikið safnast af lífrænum efnum safnast fyrir í
ur eru samheiti.
minna af leir í jarðveginn (minni tími mýrlendi við gosbeltið (t.d. á Suðurtil myndunar) og lífræna innihaldið landsundirlendinu), en jarðvegur
Jarðvegsmyndun: grundvöllur verður minna. Sé áfokið hlutfallslega er lífrænastur í votlendi fjærst upplítið, eins og á við fjarri gosbeltum, sprettum áfoksefna (t.d. víða á Vesturflokkanna
gefst meiri friður til leirmyndunar, landi).15,20 Þar sem lítið leggst til af
Mikill munur er á umhverfi jarð- sérstaklega í þurrlendi, en sýrustig áfoki losnar minna af katjónum við
vegsmyndunar á auðnum annars votlendis getur aftur á móti orðið of efnaveðrun sem annars viðhalda
vegar og undir gróðurlendi hins lágt til myndunar leirsteinda.15
sýrustigi jarðvegs og því getur sýruvegar. Moldin verður því afar misMikið áfok gjóskuefna er fátítt stigið orðið lágt (jafnvel <4,5). Lágt
munandi og því er aðgreining slíkra í heiminum og gefur það íslensk- sýrustig kemur í veg fyrir myndun
jarðvegsgerða sjálfsögð, eins og um jarðvegi töluverða sérstöðu á allófans, en Al3+ sem losnar við
Björn Jóhannesson gerði.19,20 Jarð- heimsvísu. Á Íslandi eru ennfremur efnaveðrun binst að hluta lífrænum
veginum er síðan skipt í marga stærstu sandauðnir heimsins þar efnasamböndum sem verða mjög
undirflokka, sem mótaðir eru af sem sandefnin eru fyrst og fremst stöðug í jarðveginum (málm-húmus
mismunandi umhverfisaðstæðum basísk gosefni.34
knippi / lífrænar fjölliður).4 Því eru
sem hafa áhrif á jarðvegsmyndun.
það nokkrir þættir sem stuðla að
Áfok og grunnvatnsstaða eru ráð- Grunnvatnsstaða
uppsöfnun lífrænna efna í íslensku
andi þættir við mótun jarðvegs á Grunnvatnsstaða ræður miklu um votlendi: kuldi, súrefnisþurrð (sem
Íslandi og þar með þróun jarðvegs- hlutþrýsting súrefnis í jarðvegi- dregur úr rotnun lífrænna efna) og
num og þar með oxunar- og afox- myndun málm-húmus knippanna.
eiginleika (2. mynd).
unarferli í honum sem og rotnun Einnig bindur allófanleir lífræn
Áfok
og uppsöfnun lífrænna efna. Áfok efni í jarðvegi, og skýrir það m.a.
Áfok er mjög mikið á Íslandi og það og grunnvatnsstaða spila saman hátt lífrænt innihald eldfjallajarðar
veldur því að íslenskur jarðvegur og þar sem áfokið er mikið er það almennt.3
telst nær allur til eldfjallajarðar, jafnvel fjarri auðnum og gosbeltunum.
Þess má geta að jarðvegur í Færeyjum, þar sem berggrunni og loftslagi
svipar til aðstæðna á Íslandi, telst
ekki til eldfjallajarðar, enda vantar
gjóskuna og áfokið. Áfokið á Íslandi
leggst sem eins konar slikja yfir
allt landið. Það kemur einkum frá
sandauðnum en einnig frá svæðum þar sem þroskaður jarðvegur
fýkur. Gervihnattamyndir sýna að
í stormum getur áfok borist fleiri
hundruð kílómetra á haf út.33 Einnig
þykknar jarðvegur við gjóskufall,
en eiginleg jarðvegsmyndun á þó
einvörðungu við um þau ferli sem
eiga sér stað ofan í moldinni. Áfokið
og gjóskan er að mestu basísk eða
andesít gosefni, sem veðrast fremur
auðveldlega við veðrun á áfokinu
og gjóskunni, sem aftur stuðlar að
uppsöfnun lífrænna efna og öðrum
jarðvegsmyndandi ferlum. Magn
áfoksins og það hve ört það berst
hefur áhrif á umhverfi jarðvegs- 3. mynd. Flokkunarkerfið í hnotskurn. Eldfjallajörð er skipt í (1) sortujörð (eldfjallajörð
myndunarinnar og þá sérstaklega á grónu landi, „andic“ jarðvegur) og (2) glerjörð (jarðveg auðna). Báðum þessum flokkum
er síðan skipt í marga undirflokka. Mójörð (3) er ekki skipt frekar niður í bili. Þá eru sýndir
myndun leirsteinda í jarðveginum þrír undirflokkar annars jarðvegs (4). – Schematic drawing showing the classification for
(allófan, ímógólít og ferrihýdrít) og the soil map. Andosols are divided into (1) andic soils under vegetation, and (2) Vitrisols.
uppsöfnun lífrænna efna. Þessir jarð- These categories have several subclasses. Histosols (3) are not subdivided further on the
vegsþættir, leir og lífræn efni hafa map. Three subclasses are shown for other soils (4).
111

Náttúrufræðingurinn

Jarðvegsflokkar skilgreindir
Jarðvegi landsins er skipt í fjóra
meginflokka, en tveir þeir fyrstu
tilheyra báðir eldfjallajörð (Andosol).
Flokkarnir fjórir eru: 1) sortujörð
sem einkennist af allófani og lífrænum efnum á grónu landi (brúnjörð,
votjörð og svartjörð); 2) glerjörð sem
einkennir auðnir og lítið þroskaðan
jarðveg (Vitrisol); 3) mójörð sem er
lífræn mómold; og að síðustu 4)
annar jarðvegur (3. mynd).
Áfok og grunnvatnsstaða eru
notuð til að skýra skiptingu á sortujörð og mójörð í jarðvegsflokka (4.
mynd). Aðgreining þeirra byggist á
magni lífræns kolefnis í jarðvegi og
grunnvatnsstöðu. Ennfremur eru
flokkar kerfisins sýndir á 5. mynd
og hvernig sýrustig, leirinnihald og
lífrænt innihald tengjast innbyrðis,
byggt á mælingum í gagnagrunni
LbhÍ.15,35,36 Sé jarðvegurinn með
>20% C að meðaltali í efstu 30 cm
telst hann til mójarðar (Histosol).

Mýrajarðvegur með fremur mikið
af lífrænum efnum (>12–20%), þar
sem bæði lífræni hlutinn og sortueiginleikar (e. andic properties) eru
ráðandi, er nefndur svartjörð (Histic
Andosol). Sé hins vegar <12% C
í jarðvegi votlendis telst hann til
votjarðar, sem hefur fyrst og fremst
einkenni eldfjallajarðar auk þess
að vera votlendi. Brúnjörð er hins
vegar hin dæmigerða mold þurrlendis og á sér margar hliðstæður
á eldfjallasvæðum jarðar. Vert er
að ítreka að svartjörðin, votjörðin og
brúnjörðin mynda flokkinn sortujörð
sem telst til eldfjallajarðar (Andosol),
en mójörðin er lífrænn jarðvegur
og nefnist Histosol í alþjóðlegum
flokkunarkerfum. Íslensk mójörð
er þó sérstök fyrir það að oft er
umtalsvert magn gjóskuefna í
jarðveginum, en önnur mójörð á
norðurslóðum er oft mjög lífræn
og snauðari af bergefnum. Vakin
er athygli á að skil eldfjallajarðar
(þ.e. svartjarðar; Histic Andosol) og

mójarðar eru dregin við 20% C. Allajafna eru skilin dregin á milli mójarðar og ólífræns jarðvegs við 12–18%
C (háð leirmagni o.fl. þáttum). En
vegna sérstakra eiginleika eldfjallajarðar og myndunar málm-húmus
knippa eru skilin höfð hærri fyrir
eldfjallajörð samkvæmt bandaríska
Soil Taxonomy kerfinu (25% C), en
svo er ekki samkvæmt núverandi
WRB-kerfi er varðar skil á milli
jarðvegsflokkanna. Því telst svartjörðin til Andisol samkvæmt Soil
Taxonomy en Histosol samkvæmt
WRB. Þetta er bagalegur munur
á milli kerfanna sem væntanlega
verður leiðréttur með einhverjum
hætti síðar. Við höfum notað 20%
skilin (nær Soil Taxonomy), en
töluverð endurskoðun þarf að fara
fram verði mörkin á milli mójarðar
og svartjarðar færð upp í 25% C. Þá
er votjörðin (Gleyic Andosol) talin
til eldfjallajarðar en ekki „Gleysols“
(gljáajörð hjá Þorsteini Guðmundssyni), og er það í samræmi við „Soil

4. mynd. Flokkun íslensks jarðvegs á grónu landi. Magn áfoks eykst upp grafið (y-ás), en x-ásinn gefur til kynna jarðvegsraka, land er
blautt vinstra megin en þurrt til hægri. Ásar í miðju grafsins sýna þrjá meginása myndunar eldfjallajarðar. Þar sem áfok er minnst er
moldin rík að allófani á þurrlendi (ás niður til hægri, allófanrík brúnjörð), en lífrænn sé hann blautur fjarri áfoki (ás niður til vinstri, svartjörð og mójörð). Þar sem áfok er mest er jarðvegurinn glerkenndur (ör upp, vitric), en bæði brúnjörð og votjörð geta verið lítið mótaðar og
ríkar að gjóskuefnum. Lítið mótaður jarðvegur á auðnum er glerjörð. – Schematic graph showing the division of Andosols and Vitrisols,
based on the amount of eolian input (y-axis) and drainage (x-axis). Organic content separates the soils on the x-axis. Dry soils with little
eolian input are allophanic, but become organic under poor drainage. Soils that are highly influenced by eolian inputs become vitric in
nature and the soils of the deserts are Vitrisols. The three arrows indicate these three main soil forming directions.
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Taxonomy“ og nýjustu útgáfu WRB
frá 2006.7
Efst á 4. mynd en lengst til hægri
á 5. mynd er áfok það mikið að gler
(gjóska og önnur áfoksefni) verður ráðandi þáttur jarðvegsins. Þar
sem efnaveðrun hefur verið lítil og
lítið er um lífræn efni telst jarðvegurinn til glerjarðar, sem er þýðing
á heitinu „Vitrisol“, sem í öðrum
flokkunarkerfum er ýmist talin
sérstök jarðvegstegund, talin til eldfjallajarðar eða til ómótaðs jarðvegs
(Regosol, Arenosol, Entisol, eftir
því hvaða flokkunarkerfi er notað).
Íslensk glerjörð telst t.d. til eldfjallajarðar samkvæmt Soil Taxonomy
en ýmissa flokka samkvæmt WRB.
Til glerjarðar (Vitrisol) teljast margar undirtegundir hérlendis, m.a.
jarðvegur á melum og söndum og
á sumum áreyrum. Nokkuð hefur
verið rætt um að gera glerjörð að
sérstakri einingu í WRB-kerfinu,
m.a. með hliðsjón af íslenskum
aðstæðum, en þess má geta að
„Vitrosol“ er sérstakur flokkur í
franska flokkunarkerfinu37 sem er
víða notað við flokkun jarðvegs.

Jarðvegskort
Svo sem áður gat var gögnum, sem
aflað var við rannsóknir á jarðvegssniðum í ýmsum verkefnum víða um
landið, komið fyrir í gagnagrunni.
Rala og Landgræðsla ríkisins (L.r.)
höfðu áður gert stafrænan gagnagrunn um jarðvegsrof á Íslandi í
mælikvarðanum 1:10 000, þar sem
rofgerðir og ýmsar aðrar upplýsingar eru geymdar.38 Rofkortin voru
grunnur landupplýsinga sem nýttar voru við að draga fyrstu mörk
jarðvegsflokka, bæði á grónu landi
og auðnum. Rofkortin geyma m.a.
upplýsingar um landflokka á auðnum, sem eru notaðar við að draga
mörk um jarðvegsflokka þeirra, þ.e.
melajörð, malarjörð og sandjörð og
bergjörð, en nánar er fjallað um jarðvegsflokkana hér á eftir. Við gerð
kortsins var votlendi afmarkað m.a.
á grunni gróðurkorta Rala/NÍ og
gróðurkorts Náttúrufræðistofnunar
Íslands í mælikvarða 1:500 000.39 Þá
var hin svokallaða gróðurmynd40
stundum notuð við að draga mörk
á milli flokka, sérstaklega gróðurs

og auðna. Við mótun skila þar sem
lífrænt kolefni liggur til grundvallar (mójörð, svartjörð, votjörð) voru
teknir kjarnar á langsniðum á vettvangi og mæld í þeim lífræn efni,
sérstaklega á Vesturlandi og Norðvesturlandi.
Nú er að ljúka gerð nýs stafræns
landupplýsingagrunns á vegum
LbhÍ, þar sem gróðri er skipt í 10
flokka í verkefninu Nytjaland. Upplausn gagnanna (1:25 000) er mun
meiri en þarf fyrir kort af því tagi
sem hér um ræðir (1:100 000–250 000).
Grunnur Nytjalands var notaður
til að fara yfir jarðvegsflokkana og
lagfæra þar sem ástæða þótti til. Þá
eru hafnar tilraunir til að flokka
jarðveg enn frekar niður og er þar
byggt á sýnasöfnun, jarðvegsgagnagrunni og kortagrunni Nytjalands.41
Öll stafræn vinnsla fór fram í Arc/
Info-ESRI hugbúnaðarumhverfinu.
Fyrsta útgáfa kortsins var birt á
alþjóðlegri ráðstefnu um eldfjallajörð
sem haldin var á Íslandi árið 1998
en einnig var nýlega gerð stutt grein
fyrir því í sérhefti Jökuls um jarðfræði Íslands.42 Kortið hefur verið

5. mynd. Tengsl jarðvegsflokka sortujarðar og mójarðar (x-ás) við sýrustig, kolefnismagn og leir. Glerjörð er sýnd lengst til hægri en mójörð
lengst til vinstri. Leirmagn (rauð lína) er mest í votjörð og brúnjörð, en lágt sýrustig kemur í veg fyrir myndun allófans í svartjörð, en eins
og sjá má fellur pH (blá lína) niður til vinstri á grafinu. Magn lífrænna efna (græn lína) er notað til að skilgreina mörk á milli flokkanna.
– Selected soil properties and the soil classes. Clay content (red line) is highest in the in the Gleyic and Brown Andosols but drops rapidly
in the Histic Andosol with lower pH (blue line). Organic carbon is used to define the classes (green line) and is lowest in the Vitrisol.
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6. mynd. Jarðvegskort af Íslandi. – Soil map of Iceland.
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uppfært lítillega nokkrum sinnum
en það er eingöngu til á stafrænu
formi og er prentað eftir þörfum.
Það er aðgengilegt fyrir notendur
á slóðinni www.lbhi.is/jarðvegsstofa. Kortið er ennfremur hluti af
jarðvegskorti Evrópu, sem uppfært
er reglulega eftir því sem upplýsingar um jarðveg aukast og batna.43
Smækkuð útgáfa kortsins er sýnd á
6. mynd, en tilvitnun í kortið er að
finna í heimildaskrá.1

o.fl.,15 og liggja þau gögn til grundvallar lýsingu hvers jarðvegsflokks
fyrir sig. Flokkarnir eru tíundaðir
í 1. töflu, ásamt helstu greiningareinkennum og samsvörun við Soil
Taxonomy og WRB.
(1) Sortujörð (eldfjallajörð án
glerjarðar)

Brúnjörð (Brown Andosol)
Brúnjörðin er mold gróins þurrlendis
á Íslandi og telst til sortujarðar (sjá
Jarðvegsflokkar 			
3. mynd). Hún er dæmigerð eldÍ
slandi
fjallajörð
en þó afar mismunandi að
á
eiginleikum, m.a. eftir því hvort
Hér verður gerð stutt grein fyrir áfok er mikið, eðli gjóskulaga o.fl.
hverjum jarðvegsflokki á jarðvegs- Þar sem hún er fjarri gosbeltunum
korti Ólafs Arnalds o.fl.1 Nánar hefur mikið af leir myndast við
hefur verið greint frá eiginleikum efnaveðrun og þar er einnig yfirleitt
jarðvegsins á öðrum vettvangi, m.a. meira af lífrænum efnum (3–6% C),
af Ólafi Arnalds2,36 og Ólafi Arnalds en gjóskan er ráðandi á gosbelt-

unum og þar er mun minna af bæði
leir og lífrænum efnum (1–3% C).
Þar sem bæði ljós gjóskulög (og þá
einkum Heklulög) og dökk skreyta
jarðveginn er litur hans fjölbreytilegur, en annars er brúni liturinn
ráðandi (7. mynd).
Til brúnjarðar telst einnig grunnur
jarðvegur með gróðurhulu með
A-lagi (dæmigerð yfirborðslög, sjá
Ólaf Arnalds o.fl.15), sem hefur
greiningareinkenni brúnjarðar enda
þótt stutt sé niður á efni sem annars
teldust til glerjarðar.
Heitið móajörð25 hefur einnig
verið notað um þessa jarðvegsgerð
og hefur margt til síns ágætis. Það
vísar þó til gróðurfars og það er ekki
heppilegt, því heiti jarðvegsflokka
ætti helst að miða við einkenni moldarinnar sjálfrar. Því er það ekki notað
í flokkunarkerfinu sem hér er lýst.

1. tafla. Jarðvegsflokkar, helstu greiningareinkenni þeirra og samsvarandi flokkar í Soil Taxonomy8 (S.T.) og WRB.7 Tákn jarðvegsflokka miðast við alþjóðleg heiti flokka. Svartjörð, votjörð og brúnjörð teljast til eldfjallajarðar (Andosol), en melajörð, malarjörð,
sandjörð og vikurjörð teljast til glerjarðar (Vitrisol), eins og endurspeglast í táknum jarðvegsflokkanna. – Table with the principal soil
classes and corresponding terms of the Soil Taxonomy and the WRB.

Heiti

Name

Tákn

Greining

symbol

identification

Histosol

H

>20% C

Histosol

Histosol

Svartjör

Histic Andosol

HA

12-20% C

Aquand

Andic/Vitric Histosol

Votjör

Gleyic Andosol

GA

<12% C; grámi
og/e a dílar

Aquand

Gleyic Andosol

Brúnjör

Brown Andosol

BA

<12% C, urrt;
> 6% allófan

Cryand

Silandic o.fl. Andosol

Malarjör

Cambic Vitrisol

MV

<1,5% C
< 6% allófan

Cryand

Vitric Andosol/
Regosol/Leptosol

Melajör

Gravelly Vitrisol

GV

<1,5% C
< 6% allófan,
möl

Cryand

Vitric Andosol/
Regosol/Leptosol

Sandjör

Sandy Vitrisol

SV

Sandur
< 1,5% C

Cryand

Vitric Andosol/
Arenosol/Leptosol

Vikurjör

Pumice Vitrisol

PV

Vikur > 2 mm

Cryand
Entisol

Arenosol/Regosol Vitric
Andosol

Bergjör

Leptosol

L

Klöpp/ur

Entisol

Leptosol

Frerajör

Cryosol

C

Sífreri

Gelisol

Cryosol

Mójör

S.T.

WRB 2006
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7. mynd. Brúnjörð í Vopnafirði. Moldin er afar dæmigerð
brúnjörð; neðri lög eru þó í ætt við votjörð eins og algengt er
með brúnjörð, en efstu 30 cm jarðvegsins ráða flokkuninni.
Svört og ljós lög eru gjóskulög. – Typical Brown Andosol
from eastern Iceland. Dark and light colored layers are tephra
layers. Ljósm./Photo: Ólafur Arnalds.

Votjörð (Gleyic Andosol)
Í jarðvegi votlendis á eða við gosbeltin, þar sem áfok er mikið, verður kolefnishlutfall mun lægra en í
jarðvegi sem ekki verður fyrir miklu
áfoki (8. mynd). Hlutfall lífræns kolefnis er tiltölulega lágt á íslenskan
mælikvarða (<12% C samkvæmt
skilgreiningu, en oft 1–3% á gosbeltunum). Jarðvegurinn getur verið
nokkuð leirríkur, sérstaklega þar
sem áfok er hlutfallslega lítið (sjá 4.
og 5. mynd). Líklega finnst jarðvegur
af þessu tagi ekki víða annars staðar
á jörðinni, sökum þess að áfok basískra gosefna eins og hér er ráðandi
er afar fágætt. Eitt einkenna þessa
jarðvegs er að járnútfellingar geta
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8. mynd. Votjörð á Mýrum vestan Hornafjarðarfljóts. Moldin sýnir augljós merki útfellinga, en áfok frá söndum Suðurlands er það mikið að lífrænt innihald er ekki ýkja hátt. – Gleyic Andosol in South-East Iceland.
Rapid eolian deposition reduces the organic content of this wetland soil.
Ljósm./Photo: Ólafur Arnalds.

verið áberandi, m.a. kringum loftrætur votlendisgróðurs (9. mynd).
Votjörð er áberandi á láglendi Suðurlands og í jaðri gosbeltisins, t.d. á
Austurlandi.
Illa gekk að finna þessum jarðvegsflokki nafn á íslensku, en að
lokum var staðnæmst við heitið
votjörð og „Gleyic Andosol“ á
ensku. Orðið „gleyic“ er ættað úr
rússnesku og er notað í mörgum
kerfum um jarðveg sem er blautur og vatnsmettaður a.m.k. hluta
ársins. Þorsteinn Guðmundsson
notaði heitið gljáajörð um þennan
jarðveg.25 „Gley“ merkir í raun
for eða blaut drulla. Meðal eldri
nafna eru blautjörð á íslensku og

„Hydric Andosol“ á ensku, sem er
óheppilegt nafn því í sumum kerfum merkir „hydric“ fyrst og fremst
jarðveg sem getur haldið gríðarlega
miklu vatni. Því var horfið frá því
að tala um „Hydric Andosol“ en
„Gleyic“ notað í staðinn og votjörð
á íslensku.
Svartjörð (Histic Andosol)
Svartjörð er að finna fjarri gosbeltum
en þó er áfok nægjanlegt til þess að
moldin flokkast ekki sem eiginleg
mójörð (sjá hér að neðan). Miðað er
við efstu 30 cm jarðvegsins. Einnig
kann moldin að vera heldur þurrari en dæmigerð mójörð þannig að
rotnun vegur upp á móti söfnun
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lífrænna efna. Svartjörðin er útbreidd
á Norðvesturlandi og Norðurlandi
(10. mynd) og sums staðar á Austfjörðum, þar sem hana er gjarnan
að finna í votlendi, en þar sem
yfirborðið er þurrt flokkast moldin
yfirleitt til brúnjarðar.
Segja má að þessi tegund jarðvegs
sé afar sérstæð því hún hefur í senn
eiginleika mójarðar (Histosol) og eldfjallajarðar (Andosol). Lífræn efni, oft
illa rotnuð, eru afar áberandi og því
kann að orka tvímælis að telja þessa
mold til eldfjallajarðar. En efnagreiningar leiða afdráttarlaust í ljós sortueiginleikana (andic properties), álhúmusknippi, allófan og ferrihýdrít.
Samkvæmt Soil Taxonomy er þessi
jarðvegur eldfjallajörð en Histosol
samkvæmt WRB. Við látum sortu- 9. mynd. Oxun framkallar rauðan lit í kringum loftrætur í votjörð við Hálslón. Það eru
járnsambönd sem kalla fram litinn. – Oxidation around roots in Gleyic Andosol in the
eiginleikana (andic soil properties)
eastern highlands. Ljósm./Photo: Ólafur Arnalds.
ráða nafngiftinni á ensku.
(2) Glerjörð (Vitrisol)

Jarðvegur auðna er sérstakur yfirflokkur í þessu kerfi. Auðnir hafa
mikla útbreiðslu á Íslandi og það er
mikilvægt að skilja þær að frá öðrum
jarðvegi á efsta stigi flokkunarinnar,
en sem áður gat telst þessi jarðvegur
einnig til eldfjallajarðar í alþjóðlegum
flokkunarkerfum. Glerjörðin hefur fjóra undirflokka, sem þó eru
oft æði skyldir, eftir umhverfisaðstæðum á hverjum stað. Flokkarnir
fjórir, melajörð, malarjörð, sandjörð og
vikurjörð, endurspegla jarðfræðilegt
umhverfi og kornastærð, enda er
jarðvegsmyndun skammt á veg
komin og því ráða eiginleikar móðurbergsins miklu um eiginleikana.
Nafngiftir draga einnig dám af jarðfræðinni, a.m.k. þar til heppilegri
nöfn finnast.

10. mynd. Svartjörð í votlendi í Hnappadalssýslu. Mismikil rotnun og lífrænt innihald jarðvegslaga kalla fram misdökk
jarðvegslög. Þessi mold hefur einkenni bæði
hins lífræna heimskautajarðvegs og sortueinkenni (andic soil properties). Rauður litur neðst í sniðinu er vegna oxunar járns í
grófu jarðvegslagi (meira súrefni). – Histic
Andosol in western Iceland. Different decomposition levels and organic content produce layers of different colors. Oxidation of a
gravelly layer near the bottom causes the red
band. Ljósm./Photo: Ólafur Arnalds.
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11. mynd. Melajörð norðan Sigöldu. Efst er sendið áfokslag en undir
er leirríkara „gelgjulag“ (cambic, Bw). Melagróður sækir næringu í
þetta jarðvegslag. – Cambic Vitrisol in the southern highlands. A cambic (Bw) horizon is found under the sandy eolian surface horizon.
Plants utilize the Bw layer for nutrients and water (deep and extensive root systems). Ljósm./Photo: Ólafur Arnalds.

Melajörð (Cambic Vitrisol)
Melajörð telst til glerjarðar og er
ólífrænn jarðvegur auðna með
grýttu yfirborði en fínkornóttari jarðvegslagi undir yfirborðinu. Melajörð myndast einkum í
jökulurð, sem þekur stóran hluta
landsins (11. mynd). Melajörðin
myndast í urðina, bæði á hálendi
og láglendi, þar sem jarðvegsrof á
síðari tímum hefur rofið göt niður
á urðina. Urðin hefur yfirleitt malarlag á yfirborði, sem er haldið
við af frostlyftingu.34 Undir yfirborðinu er oft jarðvegslag sem
inniheldur umtalsvert magn af
leir, svonefnt „cambic“ (Bw) lag
sem er lítið þróað en umbreytt
jarðvegslag („cambic“ er dregið af
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12. mynd. Sandjörð á Skeiðarársandi. Sjáanleg ummerki jarðvegsmyndunar eru lítil (litabreyting), en þó mælist nokkuð af allófani í þessum jarðvegi. – Sandy/Arenic Vitrisol on the
Skeiðarársandur glacial floodplain in South Iceland. Evidence for
soil formation is limited (color change), but the soil contains
measureable amounts of allophane. Ljósm./Photo: Ólafur Arnalds.

„cambiare“, sem merkir að breyta
á ítölsku, en á íslensku mætti t.d.
nota orðið „gelgjulag“). Leirinn í
gelgjulaginu (Bw) er ýmist myndaður á staðnum við efnaveðrun,
m.a. leifar gamals jarðvegsyfirborðs, en einnig getur hann verið
áfok, t.d. við uppblástur á brúnjörð.
Þar sem sandfoks gætir er oftast
einnig sendið lag í yfirborðinu.

Þessi flokkur tekur að hluta til
þess jarðvegs sem Þorsteinn Guðmundsson nefndi eyrajörð í flokkun sinni.25 Hún er oft þyngri í
sér en melajörðin og ófrjórri, með
minna af fínefnum. Á jarðvegskortinu eru melajörð og malarjörð
ekki aðgreindar. Ástæður þess eru
einkum tvær. Annars vegar er malarjörðina oft að finna á löngum en
fremur mjóum svæðum sem sjást
Malarjörð (Gravelly Vitrisol)
illa á korti í þessum mælikvarða.
Malarjörð er jarðvegur á auðnum Hins vegar þarf einnig að þróa
þar sem hið fína „cambic“ lag betur aðferðir við að auðkenna
(gelgjulag; Bw) er ekki til staðar. þessi svæði á gervihnattamyndMalarjörð er gjarnan að finna á unum sem liggja til grundvallar við
áreyrum, og sýnir þá lagskiptingu, vinnslu kortsins.
sem og á malarhjöllum sem marka
hæstu sjávarstöðu í ísaldarlokin.
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við flokkun hans samkvæmt WRB,
sem krefst lágmarksþykktar eldfjallajarðar (lágmark 30 cm; er þá
ýmist eldfjallajörð eða bergjörð) en
ekki samkvæmt Soil Taxonomy,
þar sem hann flokkast allur til eldfjallajarðar, óháð þykktinni.
Nokkur vandkvæði fylgja notkun
þessa heitis (sandjörð). Sandur vísar
til ákveðinnar tegundar yfirborðs
og einnig kornastærðar, en silt er þó
oft meginkornastærð í íslenskum
söndum,34 enda þótt það kunni að
hljóma einkennilega.
Vikurjörð (Pumice Vitrisol)
Hreinn vikur hefur sérstæða eiginleika, m.a. mikið holrými og eiginleika sem aðgreina vikur frá annarri möl. Miðað er við að vikurinn
sé >2 mm og ráði í efstu 10 cm
jarðvegsins. Vikurjörð er algeng í
nágrenni Heklu, á Veiðivatnasvæðinu, við Öskju og aðrar virkar eldstöðvar.
(3) Mójörð (Histosol)

13. mynd. Mójörð í Dýrafirði, hvert mólagið ofan á öðru. Þessi jarðvegur er
afar súr (pH < 4), enda fjarri virkum uppsprettum áfoks. – Histosol in
Dýrafjörður. The soil has many organic horizons, the pH is very low (< 4) and
there is much less influence from eolian deposition than in soils closer to
active eolian sediment sources. Ljósm./Photo: Ólafur Arnalds.

Sandjörð (Arenic eða Sandy Vitrisol)
Sandjörð er glerjörð (Vitrisol) sem einkennist af lítið veðruðum sandi (12.
mynd). „Arenic“ í alþjóðlega heitinu
er dregið af „arena“ á latínu, sem
merkir sandur og er notað í mörgum flokkunarkerfum um sendinn
jarðveg. Sandar Íslands eru nokkuð
sérstæðir á heimsvísu því þeir eru
myndaðir af basískum gosefnum en
slíkt er fátítt utan Íslands.34 Sökum
eðlis gjóskunnar eru þessir sandar
frábrugðnir öðrum söndum með
tilliti til jarðvegseiginleika, t.d. samanborið við kvarssanda og kalksanda. Gjóskan er virkt jarðvegsefni,
hefur jónrýmd og vatnsrýmd, sem
kvarssandur hefur ekki. Hins vegar
skortir hana lífræn efni og þar með

skortir einnig mikilvæg næringarefni fyrir gróður. Yfirleitt er lítið eitt
af allófan-leir í sandjörðinni.
Margir íslensku sandanna hafa
orðið til í miklum flóðum, m.a.
jökulhlaupum, og hafa því einkenni malarjarðar með lagskiptingu. Malarjörðin er að því leyti
frábrugðin sandjörðinni að mölin
er ráðandi kornastærð í malarjörðinni (>50% efni > 4 mm). Sandarnir hafa einnig orðið til við áfok
sands yfir annað land og gjóskufall. Sandurinn er afar misþykkur,
sérstaklega í hraunum, þar sem
sandurinn getur verið frá fáum
sentimetrum upp í marga metra
á þykkt á nokkurra ferkílómetra
svæði. Þetta veldur erfiðleikum

Mójörðin telst ekki til eldfjallajarðar
heldur er þetta lífræn mold, og að
hluta sömu ættar og mold sem
einkennir votlendar og kaldar
norðurslóðir svo sem í Rússlandi,
Fennóskandíu og Kanada. Þó eru
áhrif áfoks og þar með sortueiginleikar alltaf til staðar að einhverju
leyti og gerir það íslenska mójörð
sérstaka á heimsvísu. Lífrænu efnin eru misjafnlega mikið rotnuð,
m.a. eftir súrefnisþrýstingi vatnsins og meðalhita.
Mójörð hefur ekki mikla heildarútbreiðslu, en hana er helst að finna
á Vesturlandi, í dölum Vestfjarða
(13. mynd) og á Tröllaskaga. Hún
hefur lágt sýrustig og lítið af allófani (sjá 5. mynd). Líkt og svartjörð
getur mójörðin haldið gríðarlega
miklu vatni og miðlað til plantna
og hún hefur afar mikla jónrýmd,
sem lækkar þó ört með lækkandi
sýrustigi.
Mójörð hafði áður mun meiri
útbreiðslu á forsögulegum tíma,
því mjög lífræn lög finnast í víða
jarðvegi á nokkru dýpi. Sumt af
efniviði þessara mólaga hefur þó
myndast á þurrum hlýviðristímum,
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svokölluðum birkiskeiðum,44 en
síðan blotnaði landið aftur.

í Soil Taxonomy að sleppa dýptarskilyrðum fyrir flokka sortujarðar
og glerjarðar. Því er þessi flokkur
(4) Aðrir jarðvegsflokkar
ekki notaður að sinni, en vera má að
Áfok og vatnsstaða, ásamt skiptingu hann verði notaður á seinni stigum.
jarðvegsins í sortujörð, mójörð og
Víða við Breiðafjörð og á Vestglerjörð, eru meginforsendur fyrir fjörðum eru kalksteinsfjörur sem
flokkuninni sem hér hefur verð lýst. hafa áhrif langt upp á landið en
Ýmsir aðrir þættir geta þó haft áhrif jarðvegsfræði þessara svæða er lítið
á myndun jarðvegs á Íslandi, t.d. könnuð. Kalkjörð er þó sannarlega
jarðvegsrof, loftslag og önnur móð- sérstök jarðvegsgerð á þessum
urefni (kalk) á nokkrum svæðum svæðum, en hefur litla heildarlandsins. Þannig myndast frerajörð útbreiðslu á landsvísu.
(Cryosol) þar sem sífreri er í jörðu.
Jarðvegur sífrerasvæða er jafnan Lokaorð
talinn sérstök jarðvegstegund og
er afar algengur á norðurslóðum. Jarðvegskortið af Íslandi1 sem hér
Íslensk frerajörð (Cryosol) hefur þó er kynnt er í grófum mælikvarða
einnig einkenni eldfjallajarðar, en og tekur aðeins til efstu laga flokkslíkt sambland er óalgengt í heim- unar jarðvegs. Útgáfa þess bætir
inum. Sífrerasvæði hérlendis, þ. á m. þó úr brýnni þörf og auðveldar
rústasvæðin, teljast því afar sérstæð mönnum að samræma þekkingu
á heimsvísu með tilliti til jarðvegs- um íslenskan jarðveg. Að auki setfræði. Ekki hafa farið fram sam- ur kortið íslenskan jarðveg í alþjóðræmdar rannsóknir á hvar sífreri legt samhengi, því upplýsingarnar
finnst í jörðu hérlendis, en telja má eru notaðar á alþjóðlegum jarðvegvíst að hann sé mun algengari en skortum (jarðvegskort Evrópu,43
sýnt er á jarðvegskortinu. Þannig er jarðvegskort heimskautasvæðlíklegt að sífreri sé í hálendissvæð- anna o.fl.45). Það sýnir vel sérstöðu
um á Norðurlandi.
íslenskrar moldar, en á Íslandi er
Í skriðum og ofan gróðurmarka að finna stærsta svæði eldfjallajarðer jarðvegur oft mjög grýttur og ar (Andosol) í Evrópu; útbreiðsla
lítið um eiginleg moldarefni (< 2 hennar á Íslandi er líklega um 5%
mm), sérstaklega leir og lífræn efni. slíks jarðvegs í heiminum. Hið basÞennan jarðveg nefndi Þorsteinn íska áfok, mikil útbreiðsla auðna og
Guðmundsson klapparjörð (Lepto- steinefnaríkt votlendi með sortusol), en hugtakið bergjörð er notað eiginleika gerir íslenskan jarðveg
hér; það gerir ekki greinarmun á sérstæðan á heimsvísu og þess
yfirborðsgerð en tekur til hrauna, virði að honum sé gefinn meiri
klappa, malar o.s.frv. WRB-kerfið gaumur.
Jarðvegskortið er áfangi á leið
hefur einnig sérstakan flokk fyrir
mjög grunnan jarðveg, sem nefnist ungrar vísindagreinar á landsvísu,
„Regosol“. Heitið er dregið af gríska enda þótt hún eigi sér langa hefð í
orðinu „rhegos“ sem þýðir hula eða þéttbýlli löndum – enda er mennkápa. Oft er þessi þunna kápa afleið- ing,46 fæða og klæði jarðarbúa háð
ing jarðvegsrofs, t.d. á Miðjarðar- þessari mikilvægu auðlind. Við
hafssvæðinu, en getur einnig verið væntum þess að endurbætt flokkun
þunnur jarðvegur sem er ungur að og mun nákvæmara jarðvegskort líti
árum. Þorsteinn Guðmundsson25 dagsins ljós innan fárra ára.
nefndi þennan jarðveg frumjörð. Við
höfum farið þá leið sem notuð er
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Summary
A soil map of Iceland

Icelandic soils are predominantly
Andosols, which are soils typical of active volcanic regions. Andosols develop
unique physical and chemical properties which are attributed to their colloidal constituents consisting of allophane,
imogolite and ferrihydrate clays on one
hand and organic constituents on the
other. The parent materials, mostly consisting of volcanic glass, also give the
soils special characteristics. The paper
describes the development and main
classes of a designated soil classification for a soil map of Iceland, which
already is in use for multiple purposes.
The classification system draws from
the WRB system7 and Soil Taxonomy
but also considers earlier work by
Björn Jóhannesson19 and Þorsteinn
Guðmundsson.25 The paper explains
the concepts of the classification and the
properties of the main classes. It separates between; 1) andic soils, which are
Brown Andosols, Gleyic Andosols and
Histic Andosols; 2) Vitrisols, soils of
deserts, which are divided into Cambic
Vitrisols, Gravelly Vitrisols, Arenic
Vitrisols and Pumice Vitrisols iii)
Histosols, and iv) other soil types such as
Cryosols and Leptosols (see figure 3).
The soil map was constructed based on >
80 soil pedons sampled for this purpose,
together with analysis of soils from core
sampling placed at strategic locations
and a database for various soil analyses
stored at the Agricultural University. The
map is presented digitally in the scale of
1:250 000. Its information is used in international soil maps such as the European
Soil Atlas.43 Substantial eolian redistribution of basaltic volcanic materials is
one of the characteristics of the Icelandic
soil environment, which is considered in
the classification scheme (figure 4). Many
Icelandic soil types are rather unique in
the world, such as the Histic Andosol,
which combines andic soil properties
and the organic soils of the Arctic. The
Vitrisols, which are widespread in
Iceland, are also quite unique because of
the basaltic nature of the vitric (volcanic
glass) materials.

Tímarit Hins íslenska náttúrufræðifélags

Þakkir						
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