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Ágrip
Leturhumar (Nephrops norvegicus) er mikilvæg nytjategund í hlýsjónum við Ísland.
Humarinn dvelur í holum á leirbotni sem hann grefur og viðheldur. Hann er einungis
veiðanlegur þegar hann yfirgefur holuna en aflabrögð geta verið mjög sveiflukennd. Hingað
til hafa upplýsingar um virkni dýranna einkum byggst á upplýsingum frá veiðum og
tilraunum við eldisaðstæður. Atferli leturhumars var kannað haustið 2020 á tveimur
svæðum í Jökuldjúpi, á 115 m og 195 m dýpi. Á hvorri slóðinni voru merktir 16 humrar með
smáum hljóðmerkjum, límd á bakskjöld dýranna. Á hvoru svæði var sett niður net níu
hlustunardufla með 100 m bili, auk straumsjár. Humrarnir voru merktir í lok ágúst og duflin
tekin upp í lok nóvember. Upplýsingar bárust frá öllum merkjum en tíu humrar af 16 voru
metnir lifandi á hvorum stað. Sex dýr á hvorum stað voru með viðveru innan
hlustunarsvæðisins mest allan tímann. Atferli eða virkni dýranna var mismunandi á hvoru
svæði fyrir sig en dægursveifla var mjög greinanleg og tímabil virkni styttist samfara styttri
sólargangi. Humrar á djúpslóð voru virkari að næturlagi en á grynnra svæðinu voru þeir
einkum virkir í ljósaskiptum og yfir daginn. Flest dýrin færðu sig úr stað á fyrstu vikum
rannsóknarinnar en héldu svo tryggð við sama svæðið út rannsóknina, með frávikum þó.
Yfirleitt færðu dýrin sig innan við 100 m en nokkur dýr færðu sig út af hlustunarsvæðinu.
Sjávarfallastraumur var sterkari á dýpri slóðinni en á báðum svæðum voru færri humrar
virkir í miklum straum. Breytilegt var innan sólarhringsins hvenær neikvæð áhrif straums

voru sterkust en þau fylgdu virkasta tímanum á hvoru svæði. Niðurstöðurnar hafa opnað
sýn á áður óþekkt hegðunarmynstur leturhumars.
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Inngangur
Veiðar á leturhumri (Nephrops norvegicus) hafa verið stundaðar nú í hartnær 60 ár á
Íslandsmiðum. Aflabrögð hafa sveiflast mjög í gegnum tíðina í takt við stofnstærð og ástand
humarstofnsins hverju sinni (Hrafnkell Eiríksson og Jónas Páll Jónasson, 2018). Veiðanleiki
leturhumars stjórnast af fleiri þáttum en stærð og stærðarsamsetningu stofnsins og skiptir þar
miklu máli sú staðreynd að humar dvelur að hluta til, oft óreglubundið í holum eða göngum sem
hann grefur ofan í botnleirinn (1. mynd; Hrafnkell Eiríksson, 2009). Á fínni tímaskala sveiflast
aflabrögðin mjög eftir tíma sólarhringsins, birtu og dýpi en að jafnaði er veiðin best þegar
þörungablómi sjávar er hvað mestur á vorin (Hrafnkell Eiríksson, 2009). Erlendar rannsóknir hafa
einnig sýnt fram á hvernig hámarks veiði er breytileg eftir dýpi. Á grynnri slóð er mesta veiðin við
sólarlag og upprás en á dýpri svæðum virðist vera eitt hámark í aflabrögðum yfir daginn (Aguzzi
og Sardá, 2008). Við Ísland er humarveiðin að jafnaði mjög dræm þegar bolfiskur er á slóðinni, en
þorskur gengur yfir sum humarmið eftir hrygningu á vorin og aftur á haustin. Humar finnst til
dæmis að jafnaði í þriðjungi maga þeirra þorska er veiðast á humarslóð að vorlagi (Ingibjörg G.
Jónsdóttir og Jónas Páll Jónasson, 2018).

1. mynd. Leturhumar í humarholu (t.h.) og veiðanlegur humar á ferðalagi (t.v.). Myndir teknar við kortlagningu búsvæða við
Reykjaneshrygg árið 2010.

Hegðun humars stjórnar því hvort hann sé veiðanlegur, sem hefur áhrif á hefðbundnar
stofnmatsrannsóknir með botnvörpu sem henta illa við humarrannsóknir. Í ljósi þessa hefur,
Alþjóða hafrannsóknarráðið (ICES) lagt til að staðlaðri aðferðafræði skuli beitt við stofnmat
humars sem byggir á því að telja holur eða híbýli með myndavélum (Hafrannsóknastofnun, 2021).
Nýlega var gerð rannsókn í Nýja Sjálandi á systurtegund leturhumarsins, eða Nýja‐Sjálands
humrinum (Metanephrops challengeri), á því hversu oft humarinn fer „upp úr holunum“ með
hljóðmerkjum (Tuck o.fl., 2015). Hegðun humranna var nátengd sjávarföllum og tíma dags, en þeir
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voru einnig mjög virkir skömmu eftir dögun. Þessar áhugaverðu niðurstöður sýndu fram á
möguleika á að rannsaka svipaða þætti fyrir leturhumar sem var svo gert í fyrsta sinn veturinn
2019‐2020 í Miðjarðarhafinu, úti fyrir ströndum Spánar við Barcelona. Niðurstöður eru enn
óbirtar, en fundað var með rannsóknarhópnum hjá spænsku Hafrannsóknarstofnuninni við
undirbúning og uppsetningu rannsóknar við Ísland sem hér er kynnt. Markmiðið var að varpa ljós
á atferli leturhumars á veiðislóð í Jökuldjúpi með hljóðmerkjum. Metinn var sá tími sem humrarnir
voru í holu og sá tími sem þeir eru veiðanlegir. Einnig voru skoðuð áhrif umhverfisþátta á
atferlissveiflur, skoðað heimasvæði hvers dýrs og tryggð þeirra við hvert humarholukerfi.

Efni og aðferðir
Rannsóknarsvæðið
Rannsóknin var framkvæmd á tveimur aðskildum svæðum á humarslóð í Jökuldjúpi haustið 2020,
utarlega á um 195 m dýpi og innar á um 115 m dýpi (2. mynd). Humarslóðin þar hefur verið lokuð
fyrir humarveiðum síðustu tvær humarvertíðir með reglugerðarlokun árin 2019 og 2020. Í

2. mynd. Staðsetning tilraunasvæðanna (svartir punktar) í Jökuldjúpi. Leturhumarinn var veiddur nærri svæðunum með
humarvörpu (rauðar línur). Humarveiðisvæði eru táknuð með grænum lit og eyður í þeim með dökkgrænum lit. Einnig má sjá 50,
100 og 200 m dýptarlínur.
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tengslum við tilraunirnar og til að verja dufl og baujur var einnig litlu svæði kringum hvorn reit
lokað fyrir skipaumferð frá 27. ágúst til 15. nóvember 2020.

Humarmerking
Merkingin var framkvæmd nóttina 26. – 27. ágúst á rannsóknaskipinu Bjarna Sæmundssyni (HF ‐
30). Humrarnir voru merktir að næturlagi til að verja augu og sjón þeirra fyrir skaðlegu sólarljósi.
Þannig voru öll ljós við merkinguna skyggð með rauðum filmum og leitast við að bylgjulengd ljóss
væri á bilinu 680‐700 nanómetrar. Humrarnir voru veiddir með hefðbundinni humarvörpu (sjá
tog á 2. mynd). Togað var í um 60 mínútur á grynnri slóðinni, en byrjað var að hífa uppúr klukkan
tíu um kvöldið. Sólsetur var kl. 21:08 þetta kvöld og sólarupprás kl. 05:59. Kastað var kl. 02:00 um
nóttina á dýpri slóðinni og híft eftir um 30 mínútna tog. Nægjanlegt magn fékkst af humri til
merkingar í báðum togunum og meðafli var frekar lítill. Lífvænlegir humrar voru settir í kör með
rennandi sjó á dekki (3. mynd). Fyrir merkinguna voru valdir óskaddaðir einstaklingar, en einn
merktur humar missti kló eftir merkinguna og einn var með

3. mynd. Merking framkvæmd undir rauðuljósi á dekki Bjarna Sæmundssonar (t.v.). Merktir humrar með hljóðmerki (t.h.).

lítið brot á kló (Tafla 1). Hljóðmerkin (Vemco (www.innovasea.com), V5‐1x 180 kHz) eru 12.7 mm
á lengd, 4.3 – 5.73 mm í þvermál og 0.38 g að þyngd í sjó. Þau voru stillt til að senda hljóðmerki á
30 – 50 sekúnda fresti og endingartími rafhlöðu áætlaður 91 dagur (hjá 95% merkja). Merkið var
límt með tveggja þátta epoxy lími (Weicon, Epoxyd‐Minutenkleber) á bakskjöld dýranna, eftir að
undirlagið hafði verið pússað með sandpappír (P80). Límið fékk að þorna í 2‐3 mínútur áður en
humrarnir voru færðir í annað kar með rennandi sjó. Áður höfðu verið gerðar tilraunir með
endingu límsins á 10 dauðum humrum sem hafðir voru í vatni í nokkra sólarhringa, en merkin
voru öll vel föst við dýrin eftir þann tíma. Við merkinguna var léleg viðloðun við tvö merki og voru
þau því einnig fest með grönnum plast dragböndum (Tafla 1). Alls voru merktir 16 humrar með
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hljóðmerkjum á hvoru svæði. Þrjú kvendýr voru merkt, tvö á grynnri slóðinni, og eitt á dýpri, en
kvendýrin voru minnstu dýrin, á bilinu 35.2 – 46.0 mm (4. mynd, tafla 1). Karldýrin voru að svipaðri
stæð á báðum svæðum (48.4 – 68.0 mm), en leitast var við að merkja humra á sem víðasta
stærðarbili, en afar fá smá karldýr veiddust. Ástand á hörku bakskjaldar var skráð (stig A: fremri
hluti efri‐bakskjaldar harður, B: báðir hlutar efri‐ bakskjaldar harðir, og C: allur bakskjöldur
harður). Flest dýrin voru á stigi B (Tafla 1).

4. mynd. Lengdardreifing (skjaldarlengd í mm– CL) merktra humra (dýpri slóðin t.v. og grynnri t.h.).

5. mynd. Myndavélagrind með áfastri “humarferju” til að sleppa humrum við hafsbotn (t.v.). Uppsetning á streng með
hlustunardufli (t.h.).

Humrarnir voru færðir niður á hafsbotn með aðstoð myndavélagrindar (5. mynd). Á grindinni var
“humarferja”, eða trog með opnanlegum hlera. Á hvoru rannsóknarsvæði var humrunum komið
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fyrir í tveimur hringlaga pappaöskjum (átta humrar í hvorri öskju) innan í troginu og grindinni
slakað niður á hafsbotn. Notaður var ljósleiðarakapall til að hægt væri að sleppa humrunum niður
á fyrirfram ákveðinn fastann punkt, með því að losa hlerann undir troginu með fjarstýrðum
búnaði. Ljósnæm myndavél fylgdist með sleppingunni, en ljósin voru skyggð með rauðri filmu. Á
grynnra svæðinu var humrunum sleppt á miðnætti og á því dýpra klukkan 04:00 þann 27. ágúst
2020.

Hlustunardufl og straumsjár
Eftir merkingu og sleppingu humranna var á hvoru merkingarsvæði fyrir sig, sett upp net af níu
hlustunarduflum (Vemco (www.innovasea.com), VR2W 180 kHz) með um 100 m millibili (6.
mynd). Hlustunarduflin nema hljóðmerki frá humrunum, en ekki var gert ráð fyrir að í þeim
heyrðist úr holunum. Miðja hlustunarduflanna var ákveðin út frá þeim punkti þaðan sem
humrunum var sleppt. Hver strengur samanstóð af 40 kg ankeri auk 65 kg (grunnt) eða 130 kg
(djúpt) lóðs, samstillingar hljóðmerkis í sex metra hæð frá sjávarbotni, hlustunardufli í átta m hæð
og flotkúlum þar fyrir ofan (sjö 200 mm kúlur grunnt og tíu djúpt, eða um 20 og 30 kg uppdrift),
til að halda duflinu sem næst lóðrétt frá botni. Fyrstu 10 metrana var notast við 16 mm færi og
220 m af 12 mm færi á djúpu‐ og 130 m á grynnri slóðinni. Á yfirborðinu var bauja með 56 kg
uppdrifti (A3) auk lítillar flotkúlu á fimm metra færi til að húkka í. Við val á uppsetningunni var
stuðst við forritið „moordesign“ auk upplýsinga um strauma frá HYCOM straumalíkaninu.

6. mynd. Staðsetning á hlustunar‐hljóðduflum (1‐9) og straumsjám (H200 og H115) á dýpra (t.v.) og grynnra svæðinu (t.h.).

Samstillingar hljóðmerkin (Vemco (www.innovasea.com), V9‐2x) gáfu frá sér hljóð á 270 – 330
sekúnda fresti, en upplýsingar frá þeim má nota til að reikna raunfjarlægð milli hljóðduflanna.
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Merkið í miðjunni (á streng 5, mynd 6) var haft við sjávarbotn til að fá „fastan punkt“ í hnitakerfið,
en þrátt fyrir nokkuð uppdrift á hverjum streng, halla þeir ávallt undan miklum straum. Á streng
eitt og níu var einnig komið fyrir DST‐DTD hitanema (Star‐oddi (www.star‐oddi.com)) í 0.5 m hæð,
sem mældi hita, seltu og botndýpi.
Á hvoru svæði var einnig sett niður lögn með straumsjá (e. Acoustic Doppler Current Profiler,
ADCP) sem gefur upplýsingar um straumhraða, straumstefnu og hita (6. mynd). Tækin senda út
hljóðmerki sem endurkastast frá ögnum í vatninu, en tíðni endurkastsins breytist með
straumhraða (dopplerhrif). Í verkefninu voru notaðar straumsjár af gerðinni RDI Workhorse
Sentinel 300 kHz ADCP (Teledyne RD Instruments, 2019). Tækjunum var lagt út nálægt botni á
hvoru svæði, en mældu straumhraða og ‐stefnu í allri vatnssúlunni, frá 13 m yfir botni að ca. 15
m dýpi á 5 mínútna fresti. Auk þess fást upplýsingar um hita, svo og halla tækisins sem tengist
straumhraða við botn þar sem lögnin hallast undan straumum.
Hljóðduflin og staumsjár voru síðan tekin upp af rannsóknaskipinu Bjarna Sæmundssyni (HF 30),
24‐25 nóvember 2020. Byrjað var að ná í strengi og straumsjána af dýpri slóðinni. Strengur eitt
slitnaði í hífingu og náðist ekki aftur þrátt fyrir tilraunir til að slæða hann upp í þrjár klukkustundir.
Á grynnri slóðinni voru aðeins fimm strengir af níu sjáanlegir (1 og 5 ‐ 8). Reynt var að slæða þar
í um hálftíma án árangurs, en ekki var reynt lengur sökum versnandi veðurs.

Úrvinnsla gagna
Útreikningur á staðsetningu hvers humars innan rannsóknarreitsins byggir á þríhyrningsmiðun og
að lágmarki þrjú hlustunardufl heyri í merki hverju sinni. Framleiðandi merkjanna, Vemco
(Innovasea, www.innovasea.com) sá um útreikninga á staðsetningum. Hugbúnaður þeirra
endurreiknaði nákvæma staðsetningu hvers hlustunardufls og staðsetningar hvers hljóðmerkis.
Metinn var lárétt reikniskekkja (HPE), sem í grunninn er einingalaus metill, en hægt að tengja
hana við metna skekkju á samtillingarmerkjum (HPEm) sem er gefin upp í metrum (Smith, 2013).
Í niðurstöðunum voru útilokuð hærri gildi en 20 HPE, sem liggur nærri 7.5 m skekkju og var
miðgildi skekkjunnar 2.9 HPE (jafngildir um 1.67 m).
Rófgreining (e. spectral analysis) var framkvæmd á virkni einstakra dýra, þ.e. hversu oft heyrist í
hverju dýri á því hlustunardufli er greindi dýrið oftast (10 mínútna upplausn). Í rófgreiningu er
samdreifni tímaraðar hvers humars túlkuð með falli, eða rófþéttleika (e. spectral density).
Rófþéttleiki er metin með svokallaðri tíðnimynd (e. periodogram), sem reiknar fernings‐fylgni
milli gilda tímaraðarinnar og sínus/kósínus bylgna á mismunandi tíðnum sem finnast innan
hennar (Venables og Ripley, 2002).
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Straumsjárgögn frá dýpri lögninni, H200, lágu fyrir á 5 mínútna fresti tímabilið frá 27. ágúst til 13.
nóvember 2020. Í frekari úrvinnslu var notast við 10 mínútna meðalgildi, en nákvæmni þeirra er
um +/‐ 0.5 cm/s. Grynnri straumsjáin, við H115, skilaði ekki straumgögnum vegna tæknilegra
örðugleika á rafgeymi, en minna orkufrekir nemar, eins og fyrir hita, halla og stefnu tækisins (e.
pitch/roll/heading) virkuðu vel til 28. október þar til mælingar stöðvuðust. Til þess að meta
straumhraða og ‐stefnu við botn á grynnra svæðinu var notast við mælingar á halla tækisins.
Fylgni á milli halla og straumhraða reiknast út frá mælingum á dýpra svæðinu, H200. Fylgnin milli
halla og straumhraða var marktæk (r = 0.8), en sambandið var skýrara þegar straumhraði var yfir
10 cm/s. Hönnunin á báðum straumlögnum var eins, og því gert ráð fyrir sama sambandi milli
halla og straumhraða við H115.
Öll tölfræði úrvinnsla og línurit voru unnin með tölfræði hugbúnaðinum R (R Core Team, 2021).

Niðurstöður
Umhverfismælingar
Hitastig sveiflaðist lítið yfir merkingartímann, var á bilinu 7.1 til 8.2 °C (7. mynd). Að jafnaði var
hálfri gráðu heitara fyrri hluta haustsins á grynnri slóðinni, en það hlýnaði aðeins á báðum
svæðum undir lok október áður en hitinn féll á báðum svæðum.
Straumhraði (8. mynd) á dýpra svæðinu (H200) var almennt meiri, meðalstraumhraði við botn
mældist 11.6 cm/s, í tilfelli 15% mælinga var straumurinn minni en 5 cm/s, og 26% mælinga var
með meiri en 15 cm/s hraða. Á grynnra svæðinu, H115 var meðalstraumhraði við botn metinn
3.1 cm/s, og eru 12% mælinga með meira en 5 cm/s hraða. Gæta þarf þess að við H115 er
straumhraði metinn frá halla tækisins, en í samanburði við halla á H200 er ljóst að straumur er
talsvert veikari á grynnra svæðinu.
Meðalstraumur við H200 er um 1.3 cm/s til vesturs, en sjávarfallastraumar eru ráðandi þáttur og
ná reglulega allt að 20 – 30 cm/s hraða; aðeins í smástreymi hverfa sjávarfalla‐straumar að mestu
leyti. Á grynnra svæði við H115, er meðalstraumur um 1.4 cm/s til suðvesturs, en
sjávarfallastraumar eru ráðandi, straumhraði er metinn innan við 5 cm/s,
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7. mynd. Hitastig skv. DST‐mæli á á 115 m og 195 metra dýpi á merkingarsvæðum í Jökuldjúpi yfir rannsóknartímann haustið
2020.

en nær 10 cm/s í stórstreymi. Sjá má sjávarfallastraumana greinilega á mynd 9, og má sjá að tími
dags sem er með mesta straumhraða seinkast um 50 mín með hverjum degi, eins og sjávarföllin.

8. mynd. Straumhraði eftir dögum á rannsóknarsvæðunum (grynnra að ofan og dýpra að neðan).
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9. mynd. Metinn straumur í austur/vesturátt, u (efst), norður/suðurátt, v (mið), og straumhraði, abs (neðst) við botn á grynnri
slóðinni á 115 m dýpi (t.v., líkanareikningur ) og dýpri slóðinni á 200 m dýpi (t.h., mæld gildi), innan hvers dags haustið 2020.
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Merking
Merki greindust frá öllum 32 merktu humrunum, en 16 humrar voru merktir á hvorum stað (Tafla
1). Á grynnri slóðinni voru tíu humrar metnir á lífi og tíu eða ellefu á dýpri slóðinni (um 63% lifun).
Það heyrðist á bilinu 11 – 298.405 sinnum í hverju dýri yfir þá 90 daga sem tilraunin stóð yfir. Þeir
humrar sem heyrðist oftast í, voru yfirleitt metnir dauðir, en skoðað var mynstur í hegðun og fari
til að meta hvort humrarnir væru lifandi eða dauðir.
Grunnslóð ‐ far
Af þeim tíu lifandi humrum á grunnslóð voru sex dýr (nr 1, 2, 10, 11, 12 og 16 ) viðloðandi svæðið
mest allan tímann, eða merki greindust allt til 22. – 25. nóvember (10 ‐ 13 mynd, Tafla 1). Humar
nr 11 fór þó fljótlega norður af svæðinu og greinist í framhaldinu bara á einu dufli en ekki var
hægt að staðsetja hann (hegðunarmynstur hans sést vel á V1. 6. mynd). Humar nr 12, sem er
kvendýr, hvarf einnig af svæðinu en það heyrist í henni eitthvað allan tímann. Humar nr 1 virtist
finna sér holu vestur af upphafstað nokkuð fljótt og var staðbundinn við hana það sem eftir var
tímabilsins (10. mynd). Humar nr 2, fann sér samastað á fyrstu tveimur vikunum rétt vestur af
upphafsstað, en færði sig eftir það (annað tímabil, vikur 37 – 39, 10. mynd), rúmlega 100 m í
norðaustur þar sem hann dvelur til loka tilraunar. Humar nr 10, var mjög staðbundinn fyrstu
vikurnar rétt við upphafstað, en færði sig innan við 100 m í suðvestur í lok október (fjórða tímabil,
vikur 43 – 45, 12. mynd) vikur og var þar út tímann. Humar nr 16, var nærri upphafstað út
september (þriðja tímabil, vikur 40 – 42, 13. mynd), en færði sig svo suður um 100 m og var
staðbundinn þar það sem eftir var rannsóknartímans . Humar nr 7, kvendýr, var lítið á ferðinni,
en hún virtist drepast rétt fyrir 24 október og hvarf.
Humrar númer 3, 8, og 9 yfirgáfu allir svæðið nokkuð fljótt, eða 1. september í tilfelli 3 og 9, en
humar nr 8 ráfaði norður og suður um svæðið þangað til hann hvarf 9. september. Humrar númer
4, 5, 6, 14 og 15 voru allir metnir dauðir (Viðauki 2). Það heyrðist í humri nr 15 aðeins um miðbik
tímans, 11 sinnum á sama dufli sem væntanlega er truflun eða “misheyrn” í því dufli. Aðeins
heyrðist í humri nr 6 fyrsta sólarhringinn. Í dauðu humrunum nr 4 og 5 heyrðist allan tímann en
þeir voru hér um bil á sama stað. Humar nr 14 var einnig á sama punktinum en það heyrðist í
honum til 18. október.
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10. mynd. Far humra, númer 1 ‐ 4 á grunnslóð. Gráir og svo svartir punktar tákna reiknaða staðsetningu hvers dýrs eftir vikum (•
vikur 35‐36, • vikur 37‐39, • vikur 40‐42, • vikur 43‐45 og • vikur 46‐48). Grænir punktar er reiknuð upphafstaðsetning
hlustunarduflanna.
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11. mynd. Far humra, númer 5 ‐ 8 á grunnslóð. Gráir og svo svartir punktar tákna reiknaða staðsetningu hvers dýrs eftir vikum (•
vikur 35‐36, • vikur 37‐39, • vikur 40‐42, • vikur 43‐45 og • vikur 46‐48). Grænir punktar er reiknuð upphafstaðsetning
hlustunarduflanna.
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12. mynd. Far humra, númer 9 ‐ 12 á grunnslóð. Gráir og svo svartir punktar tákna reiknaða staðsetningu hvers dýrs eftir vikum
(• vikur 35‐36, • vikur 37‐39, • vikur 40‐42, • vikur 43‐45 og • vikur 46‐48). Grænir punktar er reiknuð upphafstaðsetning
hlustunarduflanna.
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13. mynd. Far humra, númer 13 ‐ 16 á grunnslóð. Gráir og svo svartir punktar tákna reiknaða staðsetningu hvers dýrs eftir vikum
(• vikur 35‐36, • vikur 37‐39, • vikur 40‐42, • vikur 43‐45 og • vikur 46‐48). Grænir punktar er reiknuð upphafstaðsetning
hlustunarduflanna.
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Djúpslóð ‐ far
Á djúpslóð voru sex humrar lifandi (nr 17, 18, 22, 28, 31 og 32) með viðveru á svæðinu allan
rannsóknartímann eða til 24. nóvember (14 ‐ 17 mynd, Tafla 1). Humar nr 17, dvaldi nærri
sleppingarstað fram til 20. október (fjórða tímabil, vikur 43‐45, 14. mynd), en færði sig þá rúma
100 m í norðaustur og dvelur þar út rannsóknastímann. Humar nr 18, dvaldi nokkra daga við
sleppingarstaðinn, en fór svo fljótlega út af svæðinu (annað tímabil, vikur 37‐39, 14. mynd). Áfram
heyrðist í honum án þess að hægt væri að staðsetja hann (21. mynd). Humar nr 22 færði sig
fljótlega eftir merkingu um 100 metra í austur og dvaldi þar út tímabilið (15. mynd). Humar nr 28,
var rúmlega mánuð að færa sig í vestur og staðnæmdist um 150 m frá upphafstað þar sem hann
dvaldi út tímabilið (16. mynd). Humar nr 31, fór í byrjun september (fyrsta tímabil, vikur 35‐36,
17. mynd) um 75 m í suðaustur og dvaldi á svipuðum stað út tímabilið. Greina mátti færslur í um
50 m í nokkrar áttir út frá þeim stað restina af tímabilinu. Humar nr 32, kvendýr, var fram í
nóvember nærri upphafstað, en hélt þá 100 m í suðaustur þar sem hún dvaldi út tímabilið.
Það heyrist aðeins í humri nr 20 fyrstu 3 dagana og svo hvarf hann í vesturátt (14. mynd). Humar
nr 25, rölti í norðurátt út af hlustunarsvæðinu (heyrist síðast í honum í 3. september). Humar nr
26 fór einnig í norðurátt og var hægt að staðsetja hann fyrstu 5 vikurnar, en það heyrðist í honum
út nóvember og væntanlega var hann þá kominn enn norðar. Nokkur óvissa er um hvort humar
nr 29, hafi verið á lífi, en það heyrist í honum til 2 september og hreyfðist hann lítið. Svipað má
segja um humar nr 30, hann hreyfðist lítið, en skv. hegðunar mynstri er líklegt að hann hafi verið
á lífi fyrstu tvær til þrjár vikurnar (V1.16. mynd).
Humrar númer 19, 21, 23, 24, 27, voru allir metnir dauðir (Viðauki 2). Allan tímann heyrðist í
dauðu humrunum, að undanskildum humri 27, en það hættir að heyrast í honum undir lok
október. Þeir færðust lítið úr stað, en þegar leið á gekk verr að staðsetja þá.
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14. mynd. Far humra, númer 17 ‐ 20 á djúpslóð. Gráir og svo svartir punktar tákna reiknaða staðsetningu hvers dýrs eftir vikum (•
vikur 35‐36, • vikur 37‐39, • vikur 40‐42, • vikur 43‐45 og • vikur 46‐48). Grænir punktar er reiknuð upphafstaðsetning
hlustunarduflanna.

19

15. mynd. Far humra, númer 21 ‐ 24 á djúpslóð. Gráir og svo svartir punktar tákna reiknaða staðsetningu hvers dýrs eftir vikum (•
vikur 35‐36, • vikur 37‐39, • vikur 40‐42, • vikur 43‐45 og • vikur 46‐48). Grænir punktar er reiknuð upphafstaðsetning
hlustunarduflanna.
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16. mynd. Far humra, númer 25 ‐ 28 á djúpslóð. Gráir og svo svartir punktar tákna reiknaða staðsetningu hvers dýrs eftir vikum (•
vikur 35‐36, • vikur 37‐39, • vikur 40‐42, • vikur 43‐45 og • vikur 46‐48). Grænir punktar er reiknuð upphafstaðsetning
hlustunarduflanna.
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17. mynd. Far humra, númer 29 ‐ 32 á djúpslóð. Gráir og svo svartir punktar tákna reiknaða staðsetningu hvers dýrs eftir vikum (•
vikur 35‐36, • vikur 37‐39, • vikur 40‐42, • vikur 43‐45 og • vikur 46‐48). Grænir punktar er reiknuð upphafstaðsetning
hlustunarduflanna.
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Dægursveiflur í hegðun
Greinilegt mynstur var í dægursveiflu einstakra humra við upphaf rannsóknarinnar, annað hvort
aukin eða minnkandi virkni um kl 06:00 um morguninn og svo aftur breytingar í virkni um kvöldið
kl 20:30 (19 – 22 mynd). Undir lok rannsóknarinnar þrengdist svo þetta tímabil í að vera á milli
10:00 um morguninn til 16:30 í eftirmiðdaginn. Þetta atferli er beintengt styttingu sólargangs yfir
rannsóknatímann, en daginn styttir um sex og hálfa mínútu á hverjum degi (í október) og
sjómyrkri (e. Nautical twilight) um þrjár mínútur. Rófgreining leiddi í ljós að marktæka tímasveiflu
var að finna í virkni humranna (sjá dæmi um humar nr 17 á 18. mynd). Hjá þeim sem sex humrum
með lengsta skráða atferlið á hvorum stað, var sterkasta tímasveiflan á grunnslóð að jafnaði
23.95 ± 0.083 tímar og 24. 05 ± 0.02 tímar á dýpri slóðinni.

18. mynd. Jöfnuð tíðnimynd (Periodagram) humars nr 17 á djúpslóð (t.v.) og samband tíma (í klst) á móti rófþéttleika (t.h.).
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19. mynd. Atferli humars nr 1 á grynnri slóðinni, karldýr 59.6 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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20. mynd. Atferli humars nr 11 á grynnri slóðinni, karldýr 52.2 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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21. mynd. Atferli humars nr 18 á dýpri slóðinni, karldýr 61.7 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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22. mynd. Atferli humars nr 32 á dýpri slóðinni, kvendýr 35.2 mm, yfir hvern sólarhring yfir hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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23. mynd. Atferli humra (sex dýr með lengsta viðveru, nr 1, 2, 10, 11, 13 og 16) á grynnra svæðinu. Á y ásnum er uppsöfnuð tíðni
hverrar klukkustundar á því hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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24. mynd. Atferli humra (sex dýr með lengsta viðveru, nr 17, 18, 22, 28, 31 og 32) á dýpra svæðinu. Á y ásnum er uppsöfnuð tíðni
hverrar klukkustundar á því hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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Á grynnri slóðinni var áberandi að humrarnir voru virkastir yfir miðjan daginn (19. og 20. mynd
og viðauki 1). Hjá sumum þeirra var einnig ákveðin næturvirkni, stundum í nokkra daga eða vikur
líkt og hjá humrum númer 1, 13 og 16. Þegar skoðað var hversu oft heyrðist í hverju dýri á grynnri
slóðinni yfir hvern klukkutíma, sást greinilegur morgun‐ og eftirmiðdags toppur, en einnig
almennt meiri virkni yfir miðjan daginn (23. mynd).
Atferlið var nokkuð frábrugðið á dýpri slóðinni, þar sem algengara var að humrar væru úti að
næturlagi (21. – 22. mynd og viðauki 1). Hjá eina kvendýrinu (nr 32) sem var merkt þar, voru
hinsvegar greinanlegir tveir toppar yfir daginn (24. mynd). Hjá humrum númer 22 og 31, var
sveiflan yfir daginn ekki eins skýr, en nokkuð oft heyrðist í humri nr 22.

Atferli og straumar
Skoðað var sambandið milli straumhraða og hversu oft heyrðist í humrunum á hvorri slóð fyrir
sig, en athugunartímabilið var 30 mínútur. Almennt var neikvætt samband milli mælds og metins
straums (óbein mæling á grynnri slóðinni) og hversu oft heyrðist í humrunum. Á grynnri slóðinni
(25. mynd), var mesta fylgnin að morgni til og að kvöldlagi (r = ‐0.31, p < 0.001). Fylgnin var veikari
yfir miðjan daginn (r = ‐0.17, p < 0.001) og yfir nóttina (r = ‐0.21, p < 0.001). Á dýpri slóðinni var
sterkari straumur og frábrugðið mynstur (26. mynd). Þar var mesta fylgnin yfir nóttina (r = ‐0.47,
p < 0.001), heldur minni að morgni til og að kvöldlagi (r = ‐0.24, p < 0.001) og minnsta fylgnin, en
eigi að síður marktæk, yfir daginn (r = ‐0.09 p < 0.001). Þegar breytingar í fylgni eru skoðaðar á
hverri klukkustund, kom í ljós að mesta neikvæða fylgnin var klukkan 06:00 á morgnanna og 17:00
um eftirmiðdaginn á grynnri slóðinni og í kringum miðnættið á dýpri slóðinni (27. mynd).
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25. mynd. Samband straumhraða við botn og hversu oft heyrðist í lifandi humrum á grynnri slóðinni (uppsafnað yfir 30 mín á því
dufli er greindi oftast hvert dýr). Efsta myndin sýnir sambandið yfir daginn, miðmyndin að morgni og að kvöldlagi og neðsta
myndin að næturlagi.
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26. mynd. Samband straumhraða við botn og hversu oft heyrðist í lifandi humrum á dýpri slóðinni (uppsafnað yfir 30 mín á því
dufli er greindi oftast hvert dýr). Efsta myndin sýnir sambandið yfir daginn, miðmyndin að morgni og að kvöldlagi og neðsta
myndin að næturlagi.
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27. mynd. Þróun í fylgnistuðli r (Pearson's próf) milli straumhraða og hversu oft heyrðist í lifandi humrum (upp safnað yfir 30
mínútur) yfir sólarhringinn, á grynnri slóðinni (svört lína) og dýpri slóðinni (rauð lína).

Umræða
Fáar beinar athuganir í náttúrulegu umhverfi hafa verið gerðar á atferli leturhumarsins.
Niðurstöður núverandi rannsóknar á hegðun humars sýna greinilega dægursveiflu tengda við
sólargang, hegðun eftir dýpi og takmarkað far einstaklinganna. Allt eru þetta nýjar upplýsingar
sem varpa ljósi á margt sem grunur lék á en hefur ekki verið rannsakað eða kynnt áður á
sambærilegan hátt.
Eldri athuganir á veiðanleika í botnvörpu benda til þess að á dýpri slóð (>400 m) sé humarinn
einkum virkur yfir daginn en á grynnri slóð (50 – 200 m), er hann virkari í ljósaskiptunum og mjög
grunnt (< 30 m) yfir nóttinna (Aguzzi og Sardá, 2008). Í núverandi rannsókn samsvaraði
dægursveifla humra á grynnri slóðinni (115 m) nokkuð vel áður birtum gögnum, en humar á dýpri
slóðinni (195 m) var aftur á móti virkari yfir nóttina, sem er mótsögn við það sem áður var haldið
fram að með auknu dýpi væri hann virkari yfir daginn. Humar yfirgefur holur sínar á afmörkuðu
birtubili og það bil færist til með dýpi og stjórnast m.a. af hæð sólar (Chapman o.fl., 1975).
Hugsanlega gætu mismunandi umhverfisskilyrði milli tilraunasvæðanna skipt máli, til dæmis var
almennt meiri straumur á dýpri slóðinni og hugsanlega meira upprót og minna skyggni, en skv.
ofangreindu ætti humarinn að vera virkari yfir daginn við slíkar aðstæður.
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Þegar aðeins er horft á virkni humranna, þá veitir hún upplýsingar um hvort humarinn sé í holu
sinni eða annað hvort hann sé allur út úr holunni (e. emergence) eða sé í svokallaðri „dyravörslu“
við holumunnann (e. door keeping). Óvíst er hversu veiðanlegur humarinn er í botnvörpu þegar
hann er við dyravörslu. Breytileiki var á því hversu virkir einstakir humrar voru. Hjá þeim humrum
sem heyrðist hvað oftast í, gæti útgangurinn frá holunni vísað þannig að hljóðið frá merkinu
heyrist á meðan dýrið er holunni og ekki komið í fulla dyravörslu. Straumhraði hafði neikvæð áhrif
á virkt atferli humranna sem er í samræmi við reynslu sjómanna. Áhrif straums gættu hvað mest
á svipuðum tíma og dýrin voru hvað virkust, eða um miðnætti á dýpri slóðinni og um morguninn
og eftirmiðdaginn á grynnri slóðinni. Í rannsókn á merktum Nýja‐Sjálandshumri voru áhrif
straumhraða á atferli ekki greinanleg, en þar sveiflaðist atferlisvirkni flestra humranna líkt og
sjávarföll, með sterkustu tímasveiflu uppá 12.42 klst (Tuck, o.fl., 2015). Í núverandi rannsókn var
hinsvegar mjög sterkt samband við sólarhrings sveiflu, sem er í samræmi við þekkta líffræði
leturhumarsins (Aguzzi og Sardá, 2008), en sumir af Nýja‐Sjálandshumrunum sýndu bæði
marktæka sólarhrings og sjávarfalla sveiflu.
Við mat á stofnstærð leturhumars er að jafnaði gert ráð fyrir að í einni holu eða holukerfi sé eitt
dýr (Leocádio, o.fl., 2018). Hlutfall hola í ábúð hefur verið metið um 70% (Chapman og Rice,
1971), en það gæti stafað af því að sum dýr á slóðinni eru nýlega veidd eða étin eða að humarinn
gæti verið með fleiri en eina virka holu í gangi í einu (Tuck o.fl., 2015). Í þessari rannsókn þá skiptu
flestir humrarnir um fasta íverustaði eða holur. Algengast var að slíkt gerðist á fyrri hluta
rannsóknartímabilsins. Gera má ráð fyrir að það taki einhverja daga eða vikur fyrir dýrin að jafna
sig á því umróti sem átti sér stað við merkinguna. Í upphafi hafa dýrin þurft að grafa sér nýjar
holur, eða taka yfir eldri holur eða holur í ábúð. Sex af 11 humrum sem hægt var að staðsetja
innan svæðanna og voru lifandi allan eða stærsta hluta rannsóknarinnar færðu sig um set á fyrstu
til fimmtu viku. Tveir humrar voru staðbundnir allan tímann og þrír færðu sig um set eftir um níu
til tíu vikur. Yfirleitt færðu dýrin sig ekki meira en 100 m, en einn humar fór út fyrir aðdráttarsvæði
duflanna. Engar árstíðabundnar göngur eru þekktar hjá leturhumri og er hann almennt talinn vera
mjög staðbundinn (Aguzzi og Sardá, 2008), líkt og kom fram í þessari rannsókn. Rannsóknin tók
einkum til stórra karldýra, en sökum nýliðunarbrests eru minni dýr orðin fátíð (Hrafnkell Eiríksson
og Jónas Páll Jónasson, 2018; Hafrannsóknastofnun, 2021). Leturhumarinn er árasargjarn og ver
sitt heimasvæði (Aguzzi og Sardá, 2008). Þéttleiki humarholna er lítill við Ísland
(Hafrannsóknastofnun, 2021), en hátt hlutfall stórra karldýra gæti ýtt undir árásargirni. Eina
kvendýrið á dýpri slóðinni var aðallega virkt yfir daginn, samanborið við næturvirkni stærri
karldýra.
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Tilraunin gekk vel og uppsetningin skilaði tilætluðum niðurstöðum. Rannsóknin fór fram á þó
nokkru dýpi, en óbirt rannsókn í Miðjarðarhafinu fór fram dýpra eða á um 400 m dýpi.
Leturhumarinn er nokkuð viðkvæm tegund í meðhöndlun en auka mætti lifun dýranna í
rannsókninni með því að veiða humrana í gildrur líkt og gert var við Spán (Maria Vigo, munnleg
heimild). Tímarammi rannsóknarinnar var áhugarverður í ljósi hraðra breytinga nærri jafndægri
að hausti sem endurspeglaðist í mjög sterku mynstri minnkandi virknitímabils nær allra
humranna. Aflabrögð við Ísland eru mun lakari að hausti en að vori og snemmsumars
(Hafrannsóknastofnun, óbirt gögn). Yfirleitt stóð hefðbundin humarvertíð ekki mikið lengur yfir
en fram í ágúst, þótt haustveiðar hafi tíðkast undanfarna áratugi. Því er mjög áhugavert að
endurtaka sambærilega rannsókn að vori og fylgjast með atferlinu yfir sumarnóttina, en
humarstofninn við Ísland hefur sérstöðu hvað varðar norðlæga útbreiðslu (Hrafnkell Eiríksson og
Jónas Páll Jónasson, 2018).
Niðurstöður rannsóknarinnar hafa opnað sýn á áður óþekkt hegðunarmynstur mikilvægrar
nytjategundar við Ísland. Við humarveiðar er yfirleitt togað í nokkuð langan tíma á svæðum frá
um 100 m niður á 250 m dýpi. Upplýsingar um mestu virkni innan hvers dýptarbils, innan árstíða
geta þannig nýst við skipulagningu veiða, þar sem hægt er að toga á mismunandi dýpi yfir daginn.
Mikilvægt er þó að kanna og vakta fleiri umhverfisþætti líkt og þörungablóma sem stjórnar miklu
varðandi birtuskilyrði og veiðanleika.

Þakkir
Sérstakir þakkir til Atvinnu – og Nýsköpunarráðuneytisins fyrir veittan styrk til verkefnisins. Við
viljum þakka áhöfninni á Bjarna Sæmundssyni fyrir veitta aðstoð við undirbúning, skipulagningu
og framkvæmd á rannsókninni. Skinney Þinganes ehf. þökkum við fyrir veitta aðstoð og lán á
útbúnaði og aðföngum fyrir merkinguna. Reykjavíkurborg lánaði hljóðdufl til verkefnisins.
Þökkum Friðþjófi Árnasyni fyrir ráðleggingar um uppsetningu og aðferðafræði.
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Tafla 1. Upplýsingar um merkta humra á báðum svæðum haustið 2020 í Jökuldjúpi, lengd í mm (skjaldarlengd, CL),
kyn (kk: 1 og kvk: 2), harka bakskjaldar (A‐C), númer merkis, hversu oft heyrðist í hverjum humri, lífsmark, síðast heyrt
í dýri og athugasemdir.

Humar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Staður
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
grunnt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt
djúpt

CL
59.6
54.4
58.3
55.9
63.4
60.5
46
60
68
50
52.2
41.9
61.1
66.1
64.5
59.9
59.2
61.7
59.9
53.7
58.2
57.5
55.5
60.6
66.1
48.4
58.9
56.1
57.7
61
49.3
35.2

Kyn
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

A‐C
B
B
B
A
B
B
B
C
B
B
B
A
B
B
B
B
B
C
B
C
B
B
B
B
C
B
B
C
B
B
B
A

Merki
55389
55395
55396
55397
55398
55399
55400
55401
55402
55403
55404
55405
55406
55407
55408
55409
55412
55413
55414
55415
55416
55417
55418
55419
55420
55421
55422
55423
55424
55425
55410
55411

Greiningar
93190
41551
3369
298405
211206
267
19698
8077
3143
14700
9184
2583
107119
159374
11
70637
89932
32423
257065
6470
143733
100100
59704
159455
34173
13399
151583
23903
16972
25190
114499
104339
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Lifandi
já
já
já
nei
nei
nei
já
já
já
já
já
já
já
nei
nei
já
já
já
nei
já
nei
já
nei
nei
já
já
nei
já
kannski
já
já
já

Lok
25. nóv
25. nóv
1. sep
25. nóv
25. nóv
27. ágú
24. okt
9. sep
1. sep
25. nóv
25. nóv
22. nóv
25. nóv
25. nóv
13. nóv
24. nóv
24. nóv
27. okt
29. ágú
24. nóv
24. nóv
24. nóv
24. nóv
24. nóv
3. sep
30. okt
24. nóv
24. nóv
2. sep
22. sep
24. nóv
24. nóv

Athugasemd
strappaður

missti kló
strappaður
eydd v.kló

brot v.kló

Viðauki 2. Actogram – Atferli lifandi humra

V1. 1. mynd. Atferli humars nr 2 á grynnri slóðinni, karldýr 54.4 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 2. mynd. Atferli humars nr 3 á grynnri slóðinni, karldýr 58.3 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 3. mynd. Atferli humars nr 7 á grynnri slóðinni, kvendýr 46.0 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 4. mynd. Atferli humars nr 8 á grynnri slóðinni, karldýr 60.0 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 5. mynd. Atferli humars nr 10 á grynnri slóðinni, karldýr 50.0 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 6. mynd. Atferli humars nr 12 á grynnri slóðinni, kvendýr 41.9 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 7. mynd. Atferli humars nr 13 á grynnri slóðinni, karldýr 61.1 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 8. mynd. Atferli humars nr 16 á grynnri slóðinni, karldýr 59.9 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 9. mynd. Atferli humars nr 17 á dýpri slóðinni, karldýr 59.2 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 10. mynd. Atferli humars nr 20 á dýpri slóðinni, karldýr 53.7 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1.11. mynd. Atferli humars nr 22 á dýpri slóðinni, karldýr 58.2 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 12. mynd. Atferli humars nr 25 á dýpri slóðinni, karldýr 66.1 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 13. mynd. Atferli humars nr 26 á dýpri slóðinni, karldýr 48.4 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 14. mynd. Atferli humars nr 28 á dýpri slóðinni, karldýr 56.1 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 15. mynd. Atferli humars nr 29 á dýpri slóðinni, karldýr 57.7 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 16. mynd. Atferli humars nr 30 á dýpri slóðinni, karldýr 61.0 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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V1. 17. mynd. Atferli humars nr 31 á dýpri slóðinni, karldýr 49.3 mm, yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan
rannsóknartímans (“Actogram”). Hver punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því
hlustunardufli er heyrði oftast í því.
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Viðauki 2. Actogram – Dæmi frá dauðum humrum

V2 1. mynd. „Atferli“ dauðra humra, nr 4 (uppi vinstra megin) og 5 (uppi hægra megin) á grynnri slóðinni, og nr 21 (niðri vinstra
megin) og 27 (niðri hægra megin), yfir hvern sólarhring og hverja dagsetningu innan rannsóknartímans (“Actogram”). Hver
punktur eða lína er uppsöfnuð greining í 10 mínútur á hljóðmerkjum frá dýrinu, hjá því hlustunardufli er heyrði oftast í hverju
dýri.
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