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Útdráttur 

Núverandi samsetning íslenskrar flóru hefur verið í mótun frá lokum síðustu ísaldar. 

Umhverfisbreytingar af völdum loftslagsbreytinga, aðkomu manna og náttúruafla líkt og 

eldgosa hafa mótað þau gróðurvistkerfi sem hér er að finna. Markmið þessarar rannsóknar 

var að skoða hvaða áhrif tvö gjóskulög höfðu á gróðurvistkerfi í Steinadal í Suðursveit ásamt 

því að ræða aðra þætti sem hafa haft áhrif. Gjóskulögin eru úr Öræfajökli 1362 og 

Veiðivötnum 1477. Við rannsóknina var beitt fornvistfræðilegum aðferðum og frjókornasýni 

úr jarðvegskjarna voru greind til að fá mynd af vistkerfinu í kringum gjóskulögin tvö. Gögn 

um eðliseiginleika jarðvegsins voru einnig notuð til að fá upplýsingar um 

umhverfisbreytingar. Samkvæmt frjókornagreiningunni var gróðurvistkerfið á svæðinu 

skógar- eða kjarrlendi sem er ekki ósvipað aðstæðum þar í dag. Einhverjar 

umhverfisbreytingar áttu sér stað á tímabilinu sem var skoðað og höfðu gjóskulögin áhrif á 

gróðurvistkerfið en þó ekki langvarandi. Áhrif gjóskulaganna tveggja koma fram á 

mismunandi hátt í gögnunum og viðbrögð tegunda eru ekki þau sömu. Mismunandi gerð 

gjósku og mismunandi árstíðir sem gjóskuföllin eiga sér stað í gætu hafað átt þátt í þessum 

mismuni. Hægt er að greina aukið rofefni í jarðvegi eftir gjóskuföllin en þar eru líkur á að 

áhrif af völdum gjósku og kólnandi loftslag hafi verkað saman. Ekki er hægt að útiloka að 

aðrir áhrifaþættir líkt og áhrif mannsins hafi einnig haft áhrif á svæðinu. Niðurstöðurnar 

benda til þess að gróðurvistkerfið hafi verið vel í stakk búið til að jafna sig eftir rask af 

völdum mikillar gjósku.  





 

 

Abstract 

The current composition of Icelandic flora has been in development since the end of the last 

ice age. Environmental changes caused by climate change, human involvement and natural 

events, such as volcanic eruptions, have shaped the local vegetation ecosystems. The aim of 

this study was to examine the effects of two tephra layers on the vegetation ecosystem in 

Steinadalur in Suðursveit, as well as to discuss other factors that have had an impact upon 

it. The tephra layers were deposited by the 1362 Öræfajökull eruption and the 1477 

Veiðivötn eruption. Paleoecological methods were used in the research and pollen samples 

from the soil core were analyzed to provide a representation of the ecosystem around the 

two tephra layers. Data on the physical properties of the soil were also used to obtain 

information on environmental changes. According to the pollen analysis, the area was 

characterized by a forest or scrubland ecosystem, which is not unlike the situation present 

there today. Some environmental changes did take place during the examined period and the 

tephra layers did affect the vegetation ecosystem, but only for a limited amount of time. The 

effects of the two tephra layers appear in different ways in the data and the reaction of the 

flora varies from species to species. The different types of tephra and the different seasons 

in which the volcanic eruptions occurred may have contributed to these differences. 

Increased erosive material can be detected after the eruption events but it is likely that this 

is due to the combined effect of the tephra and the cooling climate. It cannot be ruled out 

that other factors, such as human influence, have also affected the area. The results indicate 

that the vegetation ecosystem was well equipped to recover from the disruption caused by 

the heavy tephra deposition.  
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1 Inngangur 

Gróðurvistkerfi Íslands samanstanda af tiltölulega fáum tegundum. Þeir þættir sem hafa haft 

áhrif á samsetningu gróðurvistkerfa hérlendis eru meðal annars loftslag, fjarlægð frá 

meginlöndum og jarðsaga landsins. Talið er að á síðustu ísöld hafi Ísland vera nærri allt hulið 

ís og því hefur stór hluti af lífríki á landi byggst upp á síðustu ~10.000 árum (Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, 2010). Á þessu tímabili hafa ýmsir þættir haft áhrif á gróðurfar og umhverfi 

landsins líkt og breytingar á loftslagi, landnám manna og endurtekin eldgos (Tinganelli o.fl., 

2018). Gjóska er ein möguleg afleiðing eldgosa getur hún haft mismunandi áhrif á 

gróðurvistkerfi og fer það allt eftir því eðli gosatburðarins og því ástandi sem 

gróðurvistkerfið er í þegar atburðurinn á sér stað hver þau eru (Ólafur Arnalds, 2013).  Í 

þessari rannsókn verða áhrif tveggja gjóskulaga á gróðurvistkerfi skoðuð ásamt aðkomu 

annarra þátta.  

Á Íslandi hafa orðið eldgos að meðaltali á um 5 ára fresti síðan um landnám og er hér að 

finna flestallar gerðir af eldfjöllum sem til eru á jörðinni og er því auðvelt að átta sig á því 

að þau hafa haft mikil áhrif á mótun lands, flóru og fánu. Eldgos á Íslandi á sögulegum tíma 

hafa verið nokkuð vel skráð. Bæði hafa upplýsingar sem finna má í náttúrunni verið 

rannsakaðar, svo sem eldstöðvar, hraunlög og gjóskulög í jarðvegi og jöklum, og einnig er 

til mikið af vel varðveittum rituðum heimildum (Thordarson & Larsen, 2007). Áhrif eldgosa 

á umhverfi eru mjög skyndilegur atburður og geta þau ollið raski í umhverfi með 

mismunandi hætti. Í þessari rannsókn verða áhrif gjósku skoðuð en meðal annarra áhrifa 

eldgosa eru hraun sem flæða yfir landið, gasmengun sem getur haft bein áhrif á lífverur og 

valdið tímabundnum loftslagsáhrifum sem óbeinum áhrifum og jarðskjálftar sem meðal 

annars geta sett af stað skriðuföll (Páll Imsland, 2013). Í kjölfar hraunflæða verða 

gróðurvistkerfi ásamt jarðvegi að byggjast upp frá grunni og kallast það ferli frumframvinda. 

Þegar gróðurvistkerfi verða fyrir miklum umhverfisbreytingum og raski líkt og skyndileg 

áhrif gjóskulags geta leitt til umtalsverðra breytinga á gróðurvistkerfinu, jafnvel til 

frambúðar, og kallast það ferli síðframvinda (Ólafur Arnalds, 2013).  

Ljóst er að eldgos og gjóskufall hafa haft afgerandi áhrif á umhverfi og samfélag á Íslandi. 

Meðal atburða sem hafa, eða eru talin hafa, eytt byggðum eru eldgos í Eldgjá í kring um 935, 

Heklu árið 1104, Kötlu árið 1357, Öræfajökli árið 1362, í Laka 1783-1784 og Öskju árið 

1875 (Páll Imsland & Páll Einarsson, 2013; Guðrún Larsen o.fl., 2013a). Ljóst má vera að 

slíkir stóratburðir hafa haft afgerandi áhrif á umhverfi, stað- og svæðisbundið, til lengri og 

skemmri tíma. Þeir atburðir sem hér eru til rannsóknar eru Öræfajökull árið 1362 og 

Veiðivötn 1477. Gjóskulög úr báðum gosum er að finna á þónokkru svæði á landinu og 

munu þau hafa haft áhrif á líf fólks og einnig á gróðurvistkerfi. Í rannsókninni verður 

jarðvegskjarni úr Steinadal í Suðursveit rannsakaður til að fá upplýsingar um áhrifin á 

gróðurvistkerfi þar.  

Gróðurvistkerfi landsins eru ein af náttúruauðlindunum okkar og það er mikilvægt að nýta 

þjónustu vistkerfa  (e. Ecosystem services) á sjálfbæran hátt til að tryggja að þau eigi 

auðveldara með að jafna sig eftir áföll líkt og gjóskufall. Líta má á bindingu gjósku sem eina 

af þeim þjónustum sem að vistkerfi veita okkur en ef gjóska er ekki bundin getur hún haft 

langvarandi áhrif á gróðurvistkerfi og einnig líf okkar mannanna. Með því að auka þekkingu 
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á viðbrögðum gróðurvistkerfa við gjóskufalli getum við betur greint þau svæði sem að 

þarfnast aðgerða, líkt og til dæmis beitarfriðun. Mun minni kostnaður hlýst af því að 

undirbúa samfélög og landið okkar fyrir möguleg áföll heldur en að einblína einungis á að 

bæta skaðann eftirá (Anna María Ágústsdóttir, 2015).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvaða áhrif gjóskulögin úr Öræfajökli 1362 og 

Veiðivötnum 1477 höfðu á gróðurvistkerfi í Steinadal í Suðursveit. Hér er leitast við að auka 

skilning okkar á þeim áhrifum sem búast má við í þeim tilfellum þar sem þykk gjóskulög 

leggjast yfir land. Slíkar rannsóknir leggja til þekkingu sem nýtist við mat á hvernig 

gróðurvistkerfi henta best til að lágmarka skaða af völdum stórgosa. Leitast verður eftir að 

svara eftirfarandi spurningum: 

• Höfðu gjóskulögin augljós áhrif á gróðurvistkerfið út frá frjókornaupplýsingum? 

Breytist samsetning gróðurvistkerfisins í kjölfar gjóskulaganna?  

• Er munur á áhrifum gjóskulaganna tveggja á gróðurvistkerfið og af hverju getur sá 

munur stafað?  

• Hvaða aðrir mögulegir áhrifaþættir gætu hafa haft áhrif á þróun gróðurvistkerfisins 

á svæðinu á tímabilinu? Er hægt að greina hversu mikil áhrif hvers áhrifaþáttar fyrir 

sig er á gróðurvistkerfið?  

• Var gróðurvistkerfið í Steinadal vel í stakk búið fyrir gjóskuföll?  

Til þess að komast að því hvaða áhrif gróðurvistkerfi hafa orðið fyrir í gegnum aldirnar er 

hægt að skoða jarðvegskjarna og lesa úr þeim upplýsingar um umhverfisbreytingar, t.d. með 

frjókornagreiningu. Gjóskulag sem leggst yfir jarðveg mun með tíð og tíma hyljast af 

jarðvegi sem safnast upp þar til næsta gjóskulag leggst yfir og svo koll af kolli svo að 

jarðlögin mynda tímalínu. Dr. Sigurður Þórarinsson kom fram með hugtakið 

gjóskulagatímatal (e. tephrochronology) sem aðferð þar sem þekkt gjóskulög eru notuð til 

aldursgreiningar, m.a. í frjókornagreiningu (Ólafur Arnalds, 2013; Lowe, 2011). 

Frjókornagreining tilheyrir vísindagrein sem kallast fornvistfræði og snýst hún um að auka 

skilning á breytingum sem hafa átt sér stað á vistkerfum í tímanna rás. Jarðlög í 

jarðkjarnasýnum eru skoðuð og leitast eftir því að finna hvaða frjókorn er að finna í hverju 

lagi, bera það svo saman við önnur jarðlög og þannig skilja þær breytingar sem vistkerfið 

hefur farið í gegnum í tímanna rás og við einstaka viðburði (Edwards, 2018). Í þessari 

rannsókn verður frjókornagreiningu beitt til að skoða áhrif fyrrnefndra gjóskulaga á 

gróðurvistkerfið í Steinadal. Að auki verða eðliseiginleikar jarðvegskjarnans athugaðir til að 

fá frekari upplýsingar um umhverfisbreytingar svæðisins.  

Í næsta kafla verður fjallað frekar um þá fræðilega þekkingu sem rannsóknin byggir á. 

Fjallað verður um gjósku og áhrif gjósku á gróður, Öræfajökulsgosið 1362, Veiðivötn 1477, 

loftslagsbreytingar og loks frjókornagreiningu. Þar á eftir kemur kafli þar sem fjallað verður 

um sýnatökustaðinn ásamt upplýsingum um þær aðferðir sem var beitt við úrvinnslu 

gagnanna. Næst á eftir eru niðurstöður rannsóknarinnar birtar og í umræðum verður 

niðurstöðunum beitt til að svara þeim spurningum sem lagðar hafa verið fram. Að lokum 

verður rannsóknin dregin saman í lokaorðum.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Gjóska 

Gjóskulögin eru vel varðveitt í jarðlögum hérlendis sem meðal annars skýrist af því að 

uppsöfnunarhraði jarðvegs er tiltölulega hraður sem auðveldar aðgreining á milli gjóskulaga 

(Hardardóttir o.fl., 2001). Uppsöfnunarhraði jarðvegs hérlendis hefur samt ekki verið jafn í 

gegnum aldirnar og hafa komið tímabil eftir stór gos með auknu rofi og þar með auknum 

uppsöfnunarhraða jarðvegs, t.d. Hekla-3 (Rannveig Ólafsdóttir & Hjalti J. Guðmundsson, 

2002), og eins hefur uppsöfnunarhraði aukist eftir landnám (Dugmore o.fl., 2007). Þegar 

jarðvegur í kringum þykk gjóskulög er skoðaður verður því að taka til greina að eldgos geta 

ýtt undir rof og því verður að taka áætlunum um uppsöfnunarhraða með fyrirvara 

(Hardardóttir o.fl., 2001). Þegar gjóska í jarðvegskjarna er skoðuð verður einnig að gera ráð 

fyrir að hún hafi jafnvel flust til og einnig að hún hafi þjappast saman í jarðveginum (Ólafur 

Arnalds, 2013).   

2.2 Áhrif gjósku á gróður og vistkerfi 

Þekking á áhrifum gjósku á gróðurvistkerfi í fortíðinni getur nýst þegar kemur að því að 

skilja hvernig þau vistkerfi sem eru til staðar á landinu núna munu bregðast við komi til álíka 

atburða núna. Áhrifavaldar á vistkerfi eru ýmsir, t.d. veðurfar, jarðvegsgerð, maðurinn og 

gjóskuföll, og getur samspil þeirra verið misjafnt á misjöfnum stöðum um heiminn og 

misjöfnum milli landshluta (Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 2018). Því er áhugavert að 

bera saman rannsóknir frá mismunandi stöðum til að skilja betur vægi mismunandi 

áhrifaþátta.  

Gjóska úr eldgosum getur haft víðtæk áhrif á gróður og vistkerfi en þau áhrif eru mismunandi 

eftir eðli gjóskunnar (Hardardóttir o.fl., 2001; Edwards o.fl., 2004). Bein áhrif gjósku á 

gróður getur verið mismunandi milli gosa og fer eftir ýmsu, t.d. tíma árs, þykkt gjósku, hæð 

gróðurs, tíðni gjóskufalls á svæðinu og nýtingu plantna á næringarforða sem til er fyrir 

gjóskufall og mögulega efnasamsetning gjóskunnar (Zobel & Antos, 1997). Önnur áhrif á 

gróður í kjölfar gjóskufalls er svo rof og flutningur gjóskunnar frá þeim stað sem hún 

upphaflega lenti á. Afleiðingar þess á vistkerfi getur verið að aðflutt rofefni kaffærir 

plöntunum eða gróðurskemmda vegna hvassra gjóskukorna sem berast með vindi (Ólafur 

Arnalds, 2013, Fanney Ósk Gísladóttir o.fl., 2005). Gróðurvistkerfi sem er í góðu 

ásigkomulagi og hefur þéttari og hávaxnari þekju er betur í stakk búið til að binda þykkara 

gjóskulag (Ólafur Arnalds o.fl., 2011). Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á áhrifum 

gjósku á gróðurfar í rauntíma hérlendis en sem dæmi má nefna að fjallað um áhrif gjóskunnar 

úr Eyjafjallajökulsgosinu 2010 á gróður á sunnanverðu landinu (Hreinn Óskarsson, 2011; 

Ólafur Arnalds ofl., 2011) og binding gróðurs á gjósku úr Grímsvötnum 2011 (Cutler o.fl., 

2016).  
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Ekki þarf gjóskan að grafa plöntur á kaf til að hafa alvarleg áhrif á lífsafkomu þeirra, lag af 

gjósku sem sest á lauf plöntu og veldur því að hún getur ekki ljóstillífað nægilega mikið til 

að geta nært sig og haldið lífi og getur það dregið hana til dauða (Seymour o.fl., 1983). Í 

athugunum eftir gos í Mount St. Helens í maí 1980 kom í ljós að ljóstillífunarhæfni laufblaða 

á eplatrjám minnkaði um allt að 90% þegar gjóskan var um 1mm þykk (Cook o.fl., 1981) og 

getur þess vegna skipt máli hvaða árstíð er fyrir þegar gjóskufallið verður fyrir afkomu 

gróðurs. Í gosinu úr Eyjafjallajökli 2010 féll gjóska yfir Þórsmörk dagana 17.-20. maí og var 

hún á bilinu 1-3 cm á jörðu og voru birkitré sliguð undan öskunni. Strax 20. maí fór brum á 

birkitrjánum að brjóta sig úr þunnu laginu sem að huldi það og nokkrum dögum síðar var 

botngróður farinn að teygja sig í gegnum gjóskuna (Hreinn Óskarsson, 2011). Tímasetningin 

á gosinu í Eyjafjallajökli 2010 var því líklega nokkuð heppileg fyrir gróður á svæðinu, þ.e. 

gróðurinn var enn ekki farinn að reiða sig á ljóstillífun frá laufblöðum enn og gat því með 

nokkuð góðu móti komið sér á skrið fljótlega.  

Í kjölfar gjóskufallsins frá Mount St. Helens árið 1980 e.kr. gerðu Antos og Zobel (1985; 

Zobel & Antos, 1997) tilraunir í rauntíma á áhrif gjósku á vistkerfi í skógarbotnum. Þar var 

athugað hvaða áhrif mismunandi þykkt gjóskulög hefðu á mismunandi plöntur. Meðal þess 

sem kom fram var að mosar voru viðkvæmnastir plantna sem urðu undir gjóskulagi. Við 23 

mm þykkt lag hafði gjóskan neikvæð áhrif í um tvö ár á mosa og við 45 mm þykkt lag hurfu 

allir mosar. Aðrar jurtir sem hafði verið mikið af fækkaði mikið við 45 mm gjósku en eftir 

tvö ár hafði þeim aftur fjölgað mikið. Mikill munur var á viðbrögðum jurta við 45 mm og 

75 mm þykkri gjósku en við þykkara gjóskulagið var endurkoma jurta mun hægari. Við 150 

mm þykka gjósku hurfu nánast allar jurtir en tré og runnar urðu ekki fyrir miklum áhrifum 

nema þar sem gjóskan hafði fallið á snjó.  

Sigrún Dögg Eddudóttir o.fl. (2017) skoðuðu áhrif gjóskulagsins úr Heklu-4 á tvö vistkerfi 

með frjókornagreiningu. Annað vistkerfið var skóglendi á láglendi og hitt var opið skóglendi 

nær hálendismörkunum. Í skóglendinu á láglendi lifði birki af og hafði gjóskan ekki teljandi 

áhrif á frjókornaframleiðslu birkis. Botngróður aftur á móti hvarf í nokkurn tíma en samt 

sem áður náði vistkerfið sér aftur á svipað ástand og fyrir gjóskufallið. Opna skóglendið nær 

hálendismörkunum náði sér aftur á móti ekki aftur á fyrri stað eftir gjóskufallið. Birkitrén 

véku fyrir runnavistkerfi.  

Aðrar rannsóknir hérlendis sem snúa að svipuðum aðstæðum í náttúrunni í rauntíma, þ.e.a.s. 

áhrif þess að plöntur grafist undir jarðvegi eða jarðefni, hafa verið gerðar á sandfoki og má 

þar nefna rannsóknir Ólafs Arnalds o.fl. (2010) á áfokshættu við Hálslón og Olgu Kolbrúnar 

Vilmundardóttur o.fl (2010) á rofi við Blöndulón. Aðalmunurinn á slíkum rannsóknum og 

athugunum á áhrifum gjósku er áferðin á kornunum en gjóska hefur mun skarpari hliðar alla 

jafna og getur frekar sorfið plöntur þegar hún flyst með vindum og vatni (Zobel & Antos, 

1997).  

Ólafur Arnalds o.fl. (2011) gerðu athuganir á endurdreifingu gjóskunnar úr 

Eyjafjallajökulsgosinu 2010. Á þeim stöðum sem gjóskan var þykkari en gróðurlagið var 

gjóskan mjög óstöðug og fluttist grófara efnið með vatni í lægðir og fínna með vindum, þetta 

átti líka við ógróið eða gróðurlítið land. Hreinn Óskarsson (2011) talar um að sú gjóska sem 

að féll á skóglendið í Þórsmörk hafi ekki hreyfst mikið á meðan nokkur hreyfing var á 

gjóskunni á öðrum skóglausum svæðum, svo sem undir Eyjafjöllum. Þar gat gróður átt 

erfiðara uppdráttar þar sem mikil gjóska safnaðist til. Í kjölfar gossins í Grímsvötnum árið 

2011 rannsökuðu Cutler o.fl. (2016) hvað hafði áhrif gróður hefði á bindingu gjósku í 

jarðvegi. Það sem þau komust að var að tegunda samsetningin var ekki svo mikilvæg í 
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gróðursamsetningunni heldur var það uppbygging gróðursins, hæð plantna og þéttleiki, og 

þá aðallega breytileiki í uppbyggingu gróðursins.  

Niðurstöður rannsóknar Edwards o.fl. (2004) benda til að breytt beitarmunstur í kjölfar 

gjóskufalls gæti hafa haft meiri áhrif á breytingar í vistkerfinu í kjölfar gos frekar en 

gjóskufallið sjálft. Áhrif gjósku á trjátegundir líkt og birki og víði er ekki talin hafa haft 

teljandi áhrif á brotthvarf þeirra við Stóru Mörk við Eyjafjallajökul heldur er frekar talið að 

þar hafi ofnýting mannsins valdið hnignun skóg- og kjarrlendis á svæðinu (Vickers o.fl., 

2011). Sem dæmi um þessa ofnýtingu má nefna skógarhögg, búfjárrækt og nýræktun 

kornakra. Eftir gosið í Heklu 1104 lagðist mikil gjóska yfir Þjórsárdalinn. Dugmore o.fl. 

(2007) telja að búseta hafi ekki alveg lagst af í kjölfar þessa atburðar en að vistkerfi hafi ekki 

tekist að jafna sig vel af því að enn var búskapur á svæðinu. Aftur á móti eftir annað gos árið 

1300 hafi búskapur lagst af og þá hafi gróður fengið frið frá beit og vistkerfið náð sér hraðar 

en eftir fyrra gosið.  

2.3 Öræfajökull 1362 

Eldstöðin Öræfajökull er staðsett, líkt og elstöðvakerfið á Snæfellsnesi, fyrir utan gosbeltin 

(Thordarson & Larsen, 2007). Lag eldstöðvarinnar er skilgreint sem eldkeila og er meðalhæð 

öskjubarma Öræfajökuls eru um 1850 metrar og við norðurhluta barmsins stendur hæsti 

tindur landsins, Hvannadalshnjúkur 2118 m (Thordarson & Larsen, 2007). Eldstöðin er súr 

og eru gjóskulög úr gosum hennar ljós að lit (Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2011). Tvenn gos 

hafa orðið í eldstöðinni eftir landnám og voru þau bæði sprengigos, árið 1362 var nokkuð 

stórt gos og næst gaus eldstöðin aftur árið 1727 og var að gos mun minna í sniðum (Sigurður 

Þórarinsson, 1958; Thordarson & Larsen, 2007). Í þessari ritgerð verða áhrif gossins árið 

1362 (Ö-1362 til styttingar) skoðuð og því verður ekki fjallað frekar um gosið árið 1727.  

Gjóskan úr gosinu árið 1362 dreifðist yfir suðausturhluta landsins og er gjóskumagnið talið 

vera á bilinu 2,3 km2 til 10 km2 þar sem lægri talan er úr nýlegri rannsókn (Sharma o.fl., 

2008; Sigurður Þórarinsson, 1958). Gjóskan dreifðist mest til suðausturs og austurs (Mynd 

1) Gjóskan var súr og telur um helmings allrar súrrar gjósku sem hefur komið upp í eldgosum 

síðan landið byggðist (Thordarson & Larsen, 2007). Á landsvæðinu við rætur Öræfajökuls 

bjó nokkur fjöldi fólks og fór byggð í eyði í kjölfar gossins og líklega hefur einhver fjöldi 

fólks ásamt búfénaði farist. Út frá rituðum heimildum hefur verið áætlað að gosið hafi hafist 

um miðjan júní árið 1362 og staðið fram á haust (Sigurður Þórarinsson, 1958).  
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Mynd 1. Áætluð dreifing gjóskunnar úr gosinu í Öræfajökli 1362 (Sharma o.fl., 2008).  

2.4 Veiðivötn 1477 

Bárðarbungukerfið er sú eldstöð sem að nær yfir stærst svæði eldstöðva á Íslandi eða 2500 

km2 og er jafnframt sú lengsta eða um 200 km og tilheyrir Veiðivatnasvæðið þessu 

kerfi.  Eldstöðvarmiðja Bárðarbungukerfisins er staðsett undir norðvestur hluta Vatnajökuls 

og er einnig nokkurn veginn yfir möttulstróknum sem er staðsettur undir Íslandi (Thordarson 

& Larsen, 2007). Veiðivatnagosið 1477 e.kr. (V-1477 til styttingar) er basískt eldgos á 

sprungu og myndaðist gígaröð sem er að minnsta kosti 40 km löng (Guðrún Larsen, 1984; 

Bergrún Arna Óladóttir o.fl., 2011). Svæðið hafði annaðhvort háa grunnvatnsstöðu eða 

vatnasvæði sem að varð til þess að mikil gjóska dreifðist út frá eldstöðinni og er talið að 
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gjóskumagnið hafi verið á bilinu 5 til 10 km3 en gjóskan hefur fundist á landgrunni 

norðanlands og erlendis eins og í Svíþjóð og Írlandi (Thordarson & Larsen, 2007; Guðrún 

Larsen o.fl., 2013b; Guðrún Larsen, 1984). Dreifing gjóskunnar er talin hafa verið aðallega 

til norðurs og austurs svo mesta magnið lagðist yfir óbyggð víðerni (Mynd 2). Óneitanlega 

hefur þó sú gjóska sem fór til byggða haft áhrif á fólk en þrátt fyrir það eru ekki til mikið af 

skrifðum heimildum um þetta gos, aðeins hefur fundist ein sem nefnir gjóskufall í febrúar 

1477 og er líklegt að um sé að ræða gosið í Veiðivötnum (Guðrún Larsen o.fl., 2013b).  

 

Mynd 2. Áætluð dreifing gjóskunnar úr V-1477 (Guðrún Larsen, 1984).  

2.5 Loftslag 

Frá síðustu ísöld hafa komið nokkur tímabil sem einkennast af kaldara veðurfari. Síðasta 

slíka tímabil hófst í kring um 1250 e.kr. og vörðu áhrif þess fram til 1900 e.kr. Þetta tímabil 

er að öllu jöfnu kallað Litla ísöld en ekki ber öllum saman um nákvæmt tímabil, kólnun hefst 

um 1250 en stundum er talað um að sjálf Litla ísöld hefjist ekki fyrr en um 1500 (Markús Á. 

Einarsson, 1984; Ogilvie & Trausti Jónsson, 2001; Rannveig Ólafsdóttir & Hjalti J. 

Guðmundsson, 2002).  

Veðurfar og eldgos hafa haft mikil áhrif á rofhraða og afkomu gróðurs á nútíma. Í 

rannsóknum Rannveigar Ólafsdóttur og Hjalta J. Guðmundssonar (2002) kemur fram að 

Litla ísöld hafi haft veruleg neikvæð áhrif á gróður og þykkt gjóskulag sem lagðist yfir stóran 

hluta landsins í Veiðivatnagosinu 1477 höfðu langvarandi áhrif sem ollu miklu rofi. Svipaðar 

niðurstöður koma fram í rannsókn Leone Tinganelli o.fl. (2018) á sýnum úr Barðalækjartjörn 

í Austur-Húnavatnssýslu á áhrifum gjósku úr Hekla 4 og lægra hitastig á jörðu fyrir um 4200 

árum hafi líklega saman valdið hnignum vistkerfa á svæðinu. Þar kemur einnig fram að 
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fjöllaga gróðursamfélög hafi þolað betur loftslagsbreytingar en einsleit gróðursamfélög á 

þekktu kólnunarskeiði fyrir 8700 til 7900 árum síðan. Rannsókn á birki og fleiri 

trjátegundum á norðurslóðum benda til að hitastig hafi áhrif á hversu mikið magn frjókorna 

birki framleiðir. Því er mögulega hægt að sjá breytingar á veðurfari út frá frjókornagögnum 

(Autio & Hicks, 2004).  

2.6 Frjókornagreining 

Í fornvistfræði rannsóknum er leitað eftir því að finna leifar lífvera í jarðvegi og jarðlögum 

og er frjókornagreining ein af þessum aðferðum (Lowe & Walker, 2015). Þó hér verði 

yfirleitt talað um frjókorn þá eru einnig gró, frá tegundum líkt og mosum og burum, greind 

og með frjókornagreiningu er yfirleitt átt við greiningu á hvoru tveggja (Bennett & Willis, 

2001). Gró berast um með öðrum hætti en frjókorn og eru gró því vanalega ekki tekin með í 

útreikningum á hlutföllum þó þau hafi verið greind (Lowe & Walker, 2015).  

Frjókorn myndast í frævli plantna og innihalda karlkyns kynfrumur plantna. Þau eru mjög 

smá, frá 10 µm til 100 µm en flest eru á bilinu 20 - 35 µm (Bennett & Willis, 2001; Lowe & 

Walker, 2015). Þau dreifast í miklu magni til að auka líkurnar á að einhver þeirra berist til 

frævu plöntu, kvenkyns hluti plöntunnar, og mögulega verður þar æxlun. Þessi dreifing á 

sérstað með vindum, vatni eða öðrum lífverum líkt og skordýrum en einnig dýrum (Lowe & 

Walker, 2015). Þau frjókorn sem ekki nýtast til frjóvgunar enda mörg hver í jarðvegs-, set- 

eða vatnasetlögum (Bennett & Willis, 2001). Sá hluti frjókornsins sem að varðveitist í 

jarðvegi og jarðlögum er nokkurs konar skel, kölluð exín (e. exine) og er grundvöllurinn 

fyrir því að þessi skel varðveitist sá að frjókornið endi í loftfirrtum aðstæðum líkt og 

áðurnefndum jarðvegs-, set- eða vatnasetslögum (Lowe & Walker, 2015, Bennett & Willis, 

2001).  

Hver tegund hefur sín eigin einkenni í útliti, s.s. stærð, áferð og lögun. Flest eru þau kúlulaga 

eða ávöl kúla. Frjókorn frá plöntum innan sömu fjölskyldu eru oft mjög svipuð svo erfitt eða 

nánast ómögulegt er að greina á milli einstakra tegunda og auðveldara að flokka greind 

frjókorn í fjölskyldur eða í sumum tilfellum í ættartegundir (Lowe & Walker, 2015). Sem 

dæmi um þetta eru ilmbjörk (Betula pubescens), sem í daglegu tali og héðan í frá í þessari 

ritgerð er kölluð birki, og fjalldrapi (Betula nana). Frjókorn þessara tegunda sem heyra undir 

sömu fjölskylduna, Betula, hafa sama útlit en munur er á þvermálsstærðinni á þeim, birki 

frjókornin eru að meðaltali stærri en frjókorn fjalldrapa og áhersla skal lögð á orðið meðaltal. 

Einstaka birkifrjókorn geta verið það smá að auðvelt væri að ætla að þau væru frjókorn frá 

fjalldrapa og öfugt. Til þess að fá frekari upplýsingar um dreifinguna á milli þessara tegunda 

þarf að mæla stærð allra Betula frjókorna og skoða drefingu þvermálsstærðanna og áætla út 

frá því hlutföllin á milli tegundanna (Lilja Karlsdóttir o.fl. 2009). Meðalstærð á frjókornum 

fjalldrapa í nokkrum rannsóknum hérlendis hefur verið á bilinu 17,31 til 18,72 µm og birki 

22,06 til 26,94 µm (Caseldine, 2001).  

Við frjókornagreiningu er oftast sett fram lágmarksfjöldi frjókorna sem á að greina í hverju 

sýni, annaðhvort heildarfjöldi eða fjöldi ákveðinna hópa eða tegunda. Markmiðið er því að 

nýta þennan fjölda af frjókornum til að fá mynd af gróðurvistkerfinu sem var til staðar. 

Frjókornagreiningin gefur því ekki nákvæma mynd af vistkerfinu. Hlutföllin á milli tegunda 

og breytingar þar á eru upplýsingarnar sem notaðar eru úr gögnunum. Áföll og miklar 

breytingar í vistkerfinu er hægt að sjá í gegnum gögnin þegar mikill munur er á milli sýna á 
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mismunandi dýpi (Lowe & Walker, 2015). Einnig er hægt að skoða magn frjókorna sem 

safnast í jarðveginum á ákveðnu rúmmáli eða uppsöfnun á ári (Lowe & Walker, 2015).  

Þar sem að frjókorn berast með vindum og lífverum þá berst alltaf hluti þeirra um nokkra 

vegalengd. Því er ekki hægt að taka því þannig að öll frjókorn sem greind eru eigi uppruna 

sinn nákvæmlega á þar sem sýnið er tekið en þó hægt að gera ráð fyrir að það sé nokkuð 

svæðisbundið (Lowe & Walker, 2015). Undantekningin á þessu er þegar frjókornategundir 

finnast í sýnum hér á landi frá plöntum sem eru ekki innlendar og er þá gert ráð fyrir að 

frjókornið hafi borist hingað yfir hafið með einhverjum hætti (Edwards o.fl., 2004).  
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3 Gögn og aðferðir 

3.1 Rannsóknarsvæðið 

Steinadalur er staðsettur í Suðursveit, innan Sveitarfélagsins Hornafjörður, suðaustur af 

Vatnajökli. Einkenni landslagsins eru þau að á aðra höndina er Atlantshafið og á hina 

Vatnajökull sem oftar en ekki liggur yfir eða er hindraður af háum og jökulsorfnum fjöllum. 

Vegna þessarra háu fjalla og vinda sem bera raka loftmassa frá hafi inn á landið úr 

suðausturátt er þetta svæði eitt úrkomumesta svæði landsins og af sömu ástæðu er þarna að 

finna jökul (Markús Á. Einarsson, 1984).  

Steinadalur er staðsettur nokkuð mitt á milli tveggja veðurstöðva þar sem hitatölur eru 

aðgengilegar, Fagurhólsmýri og Hólar í Hornafirði. Á línuritinu má sjá ásamt meðalárshita 

stöðvanna tveggja þróun stefnulínu fyrir hitastigið (Mynd 3). Tvær veðurstöðvar þar sem 

úrkoma hefur verið skráð í styttri tíma er að finna nær sýnatökustaðnum, á Hala og 

Vagnsstöðum. Úrkomumagn á Vagnsstöðum er í kringum 2000 mm á ári en 2200-2300 mm 

á ári á Hala á þeim tímabilum sem gögnin ná yfir (Mynd 4).  

 

Mynd 3. Meðalárshiti frá tveimur veðurathugunarstöðvum, Fagurhólsmýri og Hólum í 

Hornafirði. Punktalínur gefa til kynna stefnulínu meðalárshita (Veðurstofa Íslands, 2007).  
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Mynd 4. Gröf með ársúrkomu frá tveimur veðurathugunarstöðvum í Suðursveit, a) 

Vagnsstaðir 1963-1994 og b) Hali 1999-2011 (Veðurstofa Íslands, 2007).  

Í suðvesturhluta Steinadals er Steinafjall en við rætur þess er að finna mikið af stórgrýti og 

draga bæði dalurinn og fjallið líklega nafn sitt frá þessu grjóti. Áin Kaldakvísl rennur niður 

Klukkugil í Steinadal þar sem hún rennur um aurana og sameinast Steinavötnum sem renna 

úr Kálfafellsdal sem er austan megin við Steinadal. Birkigróður vex í Steinadal í neðri 

hlíðum Steinafjalls og Staðarfjalls (Mynd 6). Örnefni tengd skógum er að finna í Steinadal 

líkt og Fagriskógur, Barnaskógur og þar sem Steinavötn renna til sjávar er örnefnið Laufey 

að finna og er þar nú í dag grasbali á árbökkunum. Við rætur Staðarfjalls er að finna 

skógræktarreit þar sem plantað hefur verið greniplöntum og stafafuru (Mynd 6). Sá skógur 

er orðinn nokkurra metra hár og hefur tekið að dreifa sér og er að finna sjálfsánar 

stafafuruplöntur í kringum skógræktarreitinn og niður á aurum Köldukvísla. Í dag er beit á 

svæðinu. Sýnatökustaðurinn er í um 40 km loftlínu norðaustur frá Öræfajökli og u.þ.b. 130 

km loftlínu austur af Veiðivatnasvæðinu (Mynd 5).  

 

Mynd 5. Kort sem sýnir ásamt sýnatökustaðnum staðsetningu gosstöðvanna Öræfajökull og 

Veiðivötn. Veðurstöðvar sem notuð eru gögn frá eru einnig merktar. Grunnkort frá vef 

GoogleMaps (http://maps.google.com/). 
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Mynd 6. Loftmynd af Steinadal. Sýnatökusvæðið við árbakka Köldukvíslar er merkt með 

rauðum hring. Hægt er að sjá birkiskóginn í dalnum og einnig er skógræktarreiturinn með 

greni og furu augljós sem dekkri gróður. Loftmynd frá vef Loftmynda ehf. 

(http://map.is/base/@646757,409884,z7,4).  

3.2 Úrvinnsla gagna 

3.2.1 Sýnakjarninn 

Kjarninn var tekinn af Friðþóri Sófusi Sigurmundssyni og Höskuldi Þorbjarnarsyni 20. maí 

2014. Snið við bakka Köldukvíslar var stungið inn í bakkann og hreinsað (Mynd 7). Þaðan 

var skorin mósúla sem var felld í plastrennu, vafin í plast til að verja hana fyrir hnjaski og 

mengandi áhrifum af umhverfi. Sýninu var gefin skammstöfunin STD. Þannig var sýnið 

geymt við 4°C þar til það var frekar unnið af Agli Erlendssyni.  

 

Mynd 7. Jarðlög við bakka Köldukvíslar í Steinadal. Ljósa gjóskulagið sem sést er úr 

Öræfajökulsgosinu 1362. Mynd: Egill Erlendsson.  
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3.2.2 Eðliseiginleikar sýnakjarnans 

Lýsingar á sýnakjarna ásamt gögnum um segulviðtaksmælingar (e. Magnetic Susceptibility, 

MS), rúmþyngd þurrs jarðvegs (e. Dry Bulk Density, DBD) og glæðitap (e. Loss On Ignition, 

LOI) voru fengin frá leiðbeinanda. MS var mælt með Bartington MS2 mæli og Bartington 

MS2E skynjara (Dearing, 1994). Rúmþyngd var mæld með því að skera út sýni með 

rúmþyngdarmæli að rúmmáli 8,379 cm3 og þurrka sýnið í 12 tíma við 105°C og vigta með 

þremur aukastöfum. Glæðitap var mælt með því að glæða sama sýni við 550°C í fjórar klst. 

og vigta á nýjan leik með sömu vigt (Heiri, Lotter & Lemcke 2001). Með upplýsingum um 

segulviðtak og rúmþyngd er hægt að athuga hvort að breytingar hafi átt sér stað í magni 

steinefna í jarðveginum og þar með hversu stöðugt landslagið er (Sigrún Dögg Eddudóttir 

o.fl., 2017). Einnig er hægt að greina þunn gjóskulög sem ekki eru auðsjáanleg með 

segulviðtaksmælingum (Tinganelli, L. o.fl., 2018). Glæðitap gefur upplýsingar um hversu 

hlutfallslega mikið lífrænt efni var í sýninu.  

3.2.3 Frjókornagreining 

Fyrir frjókornagreininguna voru tekin sýni á 1 cm millibili, 4 fyrir neðan gjóskulagið úr 

Öræfajökli 1362 og 2 á eftir, 2 sýni fyrir gjóskulagið úr Veiðivatnagosinu 1477 og 4 eftir, 

alls 12 sýni. Hvert sýni var 2 cm3 af jarðvegi. Sýnin voru unnin með 10% saltsýru (HCl) og 

10% vítissóda (NaHO) og frjókornin skilin frá öðru efni í sýnunum með sigtun í gegn um 

sigti með 150 µm möskvastærð, fleytingu í Fastfloat vökva með eðlisþyngd 1,9 g/ml og í 

acetolysis baði (9:1 blanda af brennisteinssýru og ediksýruanhýdríði) (Faegri & Iversen, 

1989; Nakagawa o.fl., 1998; Moore o.fl., 1991). Tafla með Lycopodioum clavatum gróum 

var bætt við sýnið, batch no.: 177745 (inniheldur 18.584 gró). Tilgangurinn með því að bæta 

við grótöflunni er að reikna þéttleika frjókorna í jarðveginum (Stockmarr, 1971). Frjókornin 

voru síðan sett í sílikon og sýnum komið fyrir á sýnaplötu til greiningar í ljóssmásjá. 

Almennt er gert ráð fyrir að talin séu á bilinu 300-500 frjókorn úr hverju sýni og er jafnvel 

mælt með 1000 til að koma í veg fyrir tölfræðilega villur (Lowe & Walker, 2015). Í þessari 

rannsókn var ákveðið að greina 100 frjókorn sem voru ekki annaðhvort grös eða starir, 

heildarfjöldi greindur úr hverju sýni var því breytilegur, frá 251 til 725 frjókornum. Var þetta 

gert þar sem að um lítið verkefni er að ræða og til að eiga betri möguleika á að 

tölfræðiniðurstöðurnar endurspegli fleiri tegundaflokka en einungis grös og starir. 

Frjókornin voru greind með aðstoð leiðbeinanda og framhaldsnema í landfræði, með Moore 

o.fl. (1991) til hliðsjónar og sýnasafn frá Háskóla Íslands.  

3.2.4 Frjókornagögn 

Niðurstöður frjókornagreiningarinnar voru settar upp í forritinu Tilia sem er hannað fyrir 

úrvinnslu og framsetningu fornvistfræðigagna (TiliaIT, á.á.). Hlutfall tegunda af sýni voru 

reiknuð út en frjókorn frá erlendum tegundum ásamt bura og taðsveppum voru ekki reiknuð 

inn í þessa tölu. Gerð var CONISS (Constrained Incremental Sum of Squares Cluster 

Analysis) tölfræðigreining á gögnunum til að sjá hvar stærstu breytingar ættu sér stað í 

gögnunum og hversu sterkt merki þessar breytingar sýndu. Reiknaður var út þéttleiki valinna 

frjókornategunda í hverju sýni. Rúmmál og fjöldi Lycopodium clavatum gróa sem bætt var í 

sýnið var þekktur. Þar með var hægt að nota fjölda Lycopodium clavatum gróa í hverju sýni 

til að umreikna þéttleika annarra tegunda í hverju sýni (Stockmarr, 1971). Við CONISS 

greininguna voru 22 tegundir notaðar við útreikninga á heildarþéttleika og er sami hópur 

notaður þegar fjallað er um heildarfjölda í hverju sýni. Þessir útreikningar voru framkvæmdir 
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í Tilia. Þvermálsstærðin á öllum Betula frjókornunum var mæld og þau gögn notuð til að sjá 

hvort að mögulega hafi einhver breyting í hlutfalli birkis og fjalldrapa átt sér stað. Dreifni 

þvermálsstærðar Betula frjókornanna fyrir og eftir hvort gos fyrir sig var einnig skoðuð.  

 

 





 

17 

4 Niðurstöður 

4.1 Lýsing á sýnakjarnanum 

Á dýpinu 81-88 cm er ljós grá gjóska og er hún gjóskulagið úr Öræfajökulsgosinu 1362. Á 

dýpinu 88-91 er svört gjóska og er uppruni hennar óstaðfestur. Gjóskulagið úr 

Veiðivatnagosinu er á dýpinu 69 - 76 cm og er svart á lit (Tafla 1). Jarðvegurinn á milli 

þessara tveggja gjóskulaga er því 5 cm þykkt og er meðaluppsöfnunarhraði jarðvegs 23 

ár/cm á því tímabili. Uppsöfnunarhraði jarðvegs fyrir Ö-1362 og eftir V-1477 er ekki 

þekktur. Þunn gjóskulög sem staðsett eru þannig að þau eru í jarðvegssýnunum sem notuð 

eru við frjókornagreininguna eru tvö, 2 mm þykkt á 68,5 cm dýpi og 3 mm á 77 cm dýpi 

(Tafla 1). Við vinnslu á frjókornasýnunum fannst nokkur gjóska í sýninu á dýpi 68 cm til 69 

cm. Einnig var erfitt að ná Ö-1362 gjósku úr sýninu á 80-81 cm dýpi. Í neðsta sýninu á 94 

cm til 95 cm dýpi var mikið af lífrænum leifum. Einhverja gjósku var að finna í sýninu á 

dýpi 92 cm til 93 cm en ekkert er skráð í lýsingunni á kjarnanum, líklega var hún ekki í 

nægilegu magni til að það sjáist.  

Tafla 1. Lýsing á þeim hluta jarðvegskjarnans sem notaður er í rannsókninni.  

Dýpi (cm) Litur Athugasemdir 

63-65  Svartur  

65-69 Brúnn Gjóskulag (2 mm) á 68,5 cm 

69-76 Svartur Veiðivötn 1477 

76-81 Brúnn Dökk gjóska (3 mm) á 77 cm, Dökk gjóska (2 mm) á 78,5 cm 

81-88 Ljós grátt 
Öræfajökull 1362 

88-91 Svartur 

91-112 Dökk brúnn Dökk gjóska á 96,5-97 cm, fleiri gjóskulög neðar 

4.2 Eðliseiginleikar sýnakjarnans 

Ef litið er á jarðveginn fyrir Ö-1362, milli gjóskulaganna tveggja og jarðveginn eftir V-1477 

þá hefur neðsta lagið sem er fyrir Ö-1362 lægstu segulviðtaksgildin. Á dýpinu 88-91 cm er 

segulviðtakið nokkuð hátt en þetta er svarta gjóskan sem að telst sem neðri hlutinn í Ö-1362 

laginu. Ljósgráa gjóskulagið fyrir ofan á 81-88 cm dýpi hefur svo mjög lágt segulviðtak, það 

lægsta sem mælist í sýninu, á bilinu 5,5 til 9,3 á 88-83 cm. Gjóskan úr V-1477 hefur hæstu 

segulviðtaksgildin og er yfir 100 frá 76 cm til 69 cm dýpi (Mynd 8).  

Glæðitapið er mest í neðstu sýnunum á 93-95 cm dýpi, rétt rúmlega 30% (Mynd 8). Lífræna 

innihald jarðvegsins er mun minna í sýnunum milli gjóskulagana og í efstu sýnunum. Eitt 

og sama gildið var gefið upp fyrir glæðitap og rúmþyngd á dýpinu 68 cm til 76 cm og ekki 

gerðar mælingar fyrir hvert cm dýpi. Sýnið á 68-69 cm dýpi er eini hlutinn á þessu dýpi sem 

telst sem jarðvegur en V-1477 gjóskan nær frá 69-76 cm dýpi. Gera má því ráð fyrir að gildin 
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standi fyrir 68-69 cm jarðvegsgssýnið og ekki hafi verið gerðar mælingar fyrir V-1477 

gjóskuna.  

 

Mynd 8. Niðurstöður úr athugunum á eðliseiginleikum sýnakjarnans. Gildi fyrir glæðitap, 

rúmþyngd og segulviðtak eru sýnd. Staðsetning gjóskulaganna úr Öræfajökli 1362 og 

Veiðivötnum 1477 eru einnig merkt inn.  

4.3 Frjókornagreining 

Þar sem aðeins einn einstaklingur frá tegund/ætt fannst í viðkomandi sýni er merkt með 

svörtum hring á Mynd 9. Á dýpi 76,5 er nokkuð mikið af skemmdum frjókornum en þó var 

aðeins eitt sem ekki var greinanlegt. Önnur ógreinanleg frjókorn voru öll í neðstu fjórum 

sýnunum á dýpi 91-95 cm, 4-6 í hverju sýni. Í sýninu á 77-78 cm dýpi var næstum of mikið 

af frjókornum til að greina, þ.e. ekki nóg af siliconi svo lausnin var mjög þétt. Þéttleiki 

frjókorna var einnig nokkur í sýninu á dýpi 92-93 cm og það var nokkuð dökkt á litinn.  
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Flest talin frjókorn voru í sýninu á 93-94 cm dýpi, 725 frjókorn, en það er það sýni sem hefur 

hæst hlutfall stara, 86,2%. Fæst frjókorn voru talin á 68-69 cm dýpi, 251 frjókorn, en það er 

lagið fyrir ofan V-1477.  

 

 

Mynd 9. Hlutfall hverrar tegundar í hverju sýni fyrir sig má sjá á grafinu. Þar sem aðeins 

einn einstaklingur fannst af tegund/ætt er hann merktur með svörtum hring. Til hægri má sjá 

CONISS skiptinguna, fyrsta skiptingin hefur verið merkt með punktalínu á grafið. 

Fyrir ofan Ö-1362 hefur hlutfall Betula frjókornum hækkað frá því fyrir gjóskuna, úr 4,2% 

upp í 11,5% (Mynd 9). Mestan fjölda frjókornategunda eða hópa, hér eftir kallað hópar til 

einföldunar, er að finna á 91 til 92 cm dýpi sem er lagið á undan Ö-1362, samtals 18 hópar. 

Í sýninu úr laginu eftir Ö-1362 er aðeins 9 hópa að finna og voru þeir allar til staðar fyrir 

gjóskuna. Til samanburðar eru 10-14 hópar í hverju sýni að frátöldu neðsta sýninu, 94-95 

cm þar sem aðeins 8 hópar fundust. Það verður því skyndileg fækkun hópa sem er að finna 

í sýnunum við Ö-1362 gjóskuna. Þeir hópar sem hverfa við Ö-1362 lagið eru margar hverjir 

hópar sem aðeins finnast í því lagi eða koma ekki oft fram í sýnunum 12 líkt og súrur, fífill, 

hjartagras, blóðberg, naflagras, sóley og frjókorn af krossblómaætt. Brjóstagras kom ekki 

fram í sýninu fyrri ofan Ö-1362 en kemur fram í öðrum sýnum að frátöldu 94-95 cm dýpi. 

Flestir af þeim hópum sem er að finna eftir Ö-1362 eru hópar sem er að finna í flestum eða 

öllum sýnunum. Sú tegund sem er undantekningin frá þessu að mjaðjurt en hana er samt sem 

áður að finna í 7 sýnum og jafnframt er ekki að sjá að gjóskulögin hafi áhrif á hana.  Ekki 

verður nein breyting í hlutfalli grasa fyrir og eftir Ö-1362 og stendur það í stað í 11,2% 

(Mynd 9).  

Í sýninu eftir V-1477 er talsverð aukning á víðifrjókornum en fækkun á  Betula frjókornum. 

Strax í sýninu á eftir verða svo umskipti, Betula frjókornum fjölgar en víði frjókornum 

fækkar. Eftir V-1477 verða einnig breytingar í hlutföllum grasa og stara. Á dýpi 67-69 cm 
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er að finna hæstu hlutföll grasa, 18,3-20,0%, og lægstu hlutföll stara, 60,2-60,8%. Einnig 

verður breyting á hlutfalli grasa við V-1477, þau fara úr því að vera 9,9% fyrir V-1477 í 

18,2% eftir V-1477 (Mynd 9).  

Út frá CONISS greiningu á frjókornagögnunum má sjá að fyrsta skiptingin í gögnunum á 

sér stað milli sýna á 92,5 cm og 93,5 cm dýpi (Mynd 9). Nokkuð snörp breyting verður á 

hlutfalli stara á þessu dýpi, það fellur úr 86,2% niður í 72,3% sem er mesta breytingin á 

hlutfalli í sýnunum. Næsta skipting á sér stað á V-1477 gjóskulaginu. Útkoma heildar 

ferningstölusumma úr CONISS greiningunni er mjög lág sem þýðir að ekki er mikill munur 

á sýnunum.  

4.4 Þéttleiki frjókorna í sýnum 

Valdar voru nokkrar tegundir sem koma fram í nokkrum sýnum og helst í nokkru magni fyrir 

útreikningana á þéttleika frjókorna í sýnunum. Heildarfjöldinn samanstendur af sömu 

tegundum og notaðar voru fyrir hlutfallsútreikninga. Þegar litið er á útkomuna fyrir þéttleika 

heildarfjölda frjókorna kemur á óvart hversu hátt gildið er í sýninu fyrir ofan Ö-1362. Lægsta 

gildið heildarþéttleikans er aftur á móti fyrir ofan V-1477 (Mynd 10). Áberandi er hversu 

mikið þéttleiki Betula eykst eftir Ö-1362. Eftir V-1477 lækkaði þéttleiki Betula mjög mikið 

en þéttleiki víðis jókst mjög mikið. Sá vöxtur sker sig úr miðað við aðrar tegundir og þá 

sérstaklega þar sem heildar frjókorna þéttleikinn fer minnkandi. Frá 94-95 cm til 91-92 cm 

dýpis fer þéttleiki lyngs nokkuð hratt lækkandi.  

 

Mynd 10. Útreiknaður þéttleiki valinna tegunda er sýndur á myndinni ásamt þéttleika 

heildarsummu frjókornanna. 

4.5 Dreifing þvermálsstærðar Betula frjókorna 

Fyrir Ö-1362 fer meðalstærð Betula frjókorna minnkandi en strax eftir gjóskuna úr Ö-1362 

er meðalstærðin orðin stærri en hún var í sýnunum undir Ö-1362. Sýnalögin tvö sem að 

koma á eftir Ö-1362 hafa stærstu meðalstærðirnar, á 80,5 cm dýpi er meðalstærðin 23,63 µm 

og á 79,5 cm dýpi og er hún 24,24 µm. Meðalstærðin ferð svo aðeins lækkandi fyrir V-1477. 

Í sýnalaginu eftir V-1477 á 68,5 cm dýpi er meðalstærðin komin niður í 22,71 µm. Minnst 

er meðalstærðin á 66,5 cm dýpi eða 21,18 µm (Tafla 2). Einhver frjókorn eru greinanleg sem 
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Betula en ekki er hægt að mæla stærð þeirra vegna skemmda, fjöldi þeirra kemur fram í töflu 

2 sem ómælanleg. Þessir skemmdu einstaklingar ekki notaði við útreikning stærðadreifingar. 

Það láðist að mæla stærð Betula frjókornanna í neðsta sýninu. Ef skoðuð er dreifni 

þvermálsstærðar Betula frjókornanna fyrir og eftir Ö-1362 (Mynd 11, c og d) sést að kúrfan 

á grafinu fyrir Ö-1362 er meira til vinstri en eftir gosið. Þetta er í samræmi við hærri 

meðaltalsstærð eftir gosið (Tafla 2). Á gröfunum fyrir og eftir V-1477 er lögun kúrfanna 

nokkuð ólík (Mynd 11, a og b). Kúrfan á grafinu fyrir V-1477 er nokkuð symmetrísk ef frá 

er talinn auka toppur á 26 µm. Grafið fyrir V-1477 hefur lang lægsta fjölda Betula frjókorna, 

31 frjókorn, samanborið við hina hópana sem hafa 52-61 frjókorn. Á grafinu eftir V-1477 

má greina tvo mögulega toppa, við 20-21 µm og 24 µm (Mynd 11, a).  

Tafla 2. Niðurstöður þvermáls mælinga Betula frjókorna. Fjöldinn er tilgreinur ásamt fjölda 

mælanlegra og ómælanlegra frjókorna í hverju sýni fyrir sig ásamt stærðarbilinu og 

meðalstærð. 

Dýpi (cm) 

Fjöldi 

(mælanleg/ómælanleg) 

Stærðarbil 

(µm)  

Meðalstærð 

(µm) 

65,5 16 (15/1) 20 - 25 21,93 

66,5 18 (17/1) 17 - 25 21,18 

67,5 21 (21/0) 16 - 24 22,00 

68,5 7 (7/0) 18 - 26 22,71 

76,5 21 (21/0) 17 - 28 22,48 

77,5 13 (10/3) 18 - 26 22,60 

79,5 32 (29/3) 20 - 28 24,24 

80,5 37 (32/5) 17 - 27 23,63 

91,5 17 (14/3) 20 - 26 22,29 

92,5 24 (21/3) 19 - 29 22,76 

93,5 21 (17/4) 18 - 30 23,00 

 

 

Mynd 11. Gröf með dreifingu stærðar Betula frjókorna í sýninu. a) sýni eftir V-1477, dýpi 

64-69 cm. b) sýni fyrir V-1477, dýpi 76-78 cm. c) sýni eftir Ö-1362, dýpi 79-81 cm. d) sýni 

fyrir Ö-1362, dýpi 1-94 cm.  
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða áhrif gjóskulaga úr Öræfajökli 1362 og 

Veiðivötnum 1477 á gróðurvistkerfi í Steinadal í Suðursveit. Leitast var við að svara 

eftirfarandi spurningum:  

• Höfðu gjóskulögin augljós áhrif á gróðurvistkerfið út frá frjókornaupplýsingum? 

Breytist samsetning gróðurvistkerfisins í kjölfar gjóskulaganna?  

• Er munur á áhrifum gjóskulaganna tveggja á gróðurvistkerfið og af hverju getur sá 

munur stafað?  

• Hvaða aðrir mögulegir áhrifaþættir gætu hafa haft áhrif á þróun gróðurvistkerfisins 

á svæðinu á tímabilinu? Er hægt að greina hversu mikil áhrif hvers áhrifaþáttar fyrir 

sig er á gróðurvistkerfið?  

• Var gróðurvistkerfið í Steinadal vel í stakk búið fyrir gjóskuföll?  

Ásamt því að fjalla um efni spurninganna verður einnig fjallað um hvaða vankanta er að 

finna í rannsókninni. Í lok kaflans verður svo svörum spurninganna tekin saman.  

5.1 Frjókornagögnin 

Út frá þeim tegundum sem má finna í frjókornagreiningunni má gera ráð fyrir að 

gróðurvistkerfið á svæðinu á því tímabili sem var hafi verið birkiskógur og kjarr líkt og það 

er í dag. Niðurstöður CONISS greiningarinnar eru þær að gjóskulögin tvö, Ö-1362 og V-

1477, höfðu einhver áhrif á gróðurvistkerfi í Steinadal í Suðursveit og þá sérstaklega V-

1477. Engin augljós útskýring liggur fyrir sem útskýrir af hverju fyrsta skiptingin í CONISS 

greiningunni, og þar með mestu breytingarnar á gróðurvistkerfinu, er þar sem hún er á 93 

cm dýpi. Í sýninu á 92-93 cm dýpi var einhver gjóska en það lag var mjög þunnt og því 

ólíklegt til að hafa hulið gróður nægilega mikið til að hafa afdrifarík áhrif. Mikil breyting 

verður á hlutfalli stara á 93 cm dýpi og er líklegt að sú breyting vegi  mikið í CONISS 

skiptingunni. Hlutfall lífræns efnis í jarðveginum er hæst í jarðvegssýninu fyrir neðan 

skiptinguna og fer lækkandi fyrir ofan hana.  

Mikil breyting verður í fjölda frjókornategunda eða hópa milli sýnanna sitthvorumegin við 

Ö-1362 gjóskuna með fækkun hópa um helming fyrir ofan Ö-1362, á 80-81 cm dýpi. Það er 

ekki hægt að neita því að þar sjást merki um áhrif gjóskunnar á gróðurvistkerfið. Fjöldi þeirra 

hópa sem eru greind í sýnunum eru að einhverju leiti tilviljunum háð en fækkun um helming 

af fjölda hópa er skýrt merki að gróðurvistkerfið varð einsleitara eftir Ö-1362. Hópunum 

fjölgar í sýninu á 81-82 cm dýpi í 13 og er á bilinu 10-13 hópar þegar ofar dregur. Fjöldi 

hópa tekur ekki öðrum skyndilegum breytingum í sýnunum og er jafn marga hópa að finna 

fyrir neðan og ofan V-1477.  
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Í frjókornagögnunum má sjá að hlutföll birkis og víðis eru hærri fyrir ofan Ö-1362, á 80-81 

cm dýpi, en þau voru fyrir neðan, á 91-92 cm dýpi, og er það sérstaklega birkið sem eykur 

hlutfall sitt, úr 4,2% í 11,5%. Það sem er örlítið óvænt er að hlutfall birkis lækkar úr 5,8% 

fyrir V-1477 niður í 2,8%. Eftir V-1477 er hátt hlutfall af víði frjókornum í sýninu sem 

bendir til þess að víðirinn hafi þolað gjóskuna í því gosi nokkuð vel miðað við aðrar plöntur 

á svæðinu. Þéttleiki bæði víðis og birkis eykst mikið fyrir ofan Ö-1362 gjóskuna. 

Þéttleikaaukning víðisins við V-1477 sker sig úr og undirstrikar það að víðiplöntunum hefur 

vegnað betur en öðrum í gróðursamfélaginu eftir þann atburð. Fram hefur komið í 

rannsóknum á landgræðslu að víðir er nytsamlegur til að binda niður áfoksefni og er loðvíðir 

sérstaklega nefndur í því samhengi hérlendis en hann þolir áfok vel (Kristín Svavarsdóttir & 

Ása L. Aradóttir, 2006). Þegar skoðaðir eru eðliseiginleikar jarðvegsins sjást merki um aukið 

rof fyrir ofan V-1477 sem geta því útskýrt að einhverju leiti þessi viðbrögð. Fyrir ofan Ö-

1362 gjóskuna er einnig að sjá merki um aukið rof, en eins og komið hefur fram eru viðbrögð 

gróðurvistkerfisins önnur. Þetta gefur tilefni til að ætla að rof í kjölfar gjóskufallsins hafi 

ekki verið eini þátturinn sem hafði áhrif á afkomu gróðurvistkerfisins.   

Hlutfall stara lækkar nokkuð í kjölfar Ö-1362 og svo aftur og enn meira í kjölfar V-1477. 

Margar gerðir stara una sér best í votlendi og við sjávarloftslag þar sem ekki á sér stað mikil 

uppgufun úr jarðvegi (Margrét Hallsdóttir, 1990). Mögulegt er að gjóskan úr báðum gosum 

hafi haft þau áhrif að jarðvegur varð þurrari og þar með óhagstæðari fyrir þær tegundir stara 

sem voru til staðar á svæðinu. Niðurstöður Sigrúnar Daggar Eddudóttur o.fl. (2017) benda 

til þveröfugra áhrifa Hekla 4 gjóskunnar í sýnum úr Barðalækjartjörn í Austur 

Húnavatnssýslu. Þar hækkar hlutfall stara úr 25% - 33% upp í 40% eftir gjóskuna. Bent er á 

að vegna fjölbreytileika innan starar fjölskyldunnar sé mjög erfitt að túlka neina skýringu á 

þessari breytingu. Ekki er því hægt að slá því föstu við út frá einungis túlkun á störunum að 

gjóskan hafi haft þau áhrif að jarðvegurinn varð þurrari.  

Út frá meðalstærðum Betula frjókornanna má sjá allavega tvær áhugaverðar breytingar. 

Annars vegar má sjá að í sýnalögunum tveimur fyrir ofan Ö-1362, 79-81 cm dýpi, er 

meðalstærðin stærst (Tafla 2) og þar með hægt að gera ráð fyrir að meirihluti þessara 

frjókorna hafi komið frá birki. Hins vegar sést að í lögunum fyrir ofan V-1477 er meðalstærð 

Betula frjókornanna orðin mun minni og eins er hlutfallslegur fjöldi þeirra mun lægri í 

sýninu á þessu dýpi, 68-69 cm (Mynd 9). Þar sem að fjöldi birkifrjókorna er ekki hár í sumum 

sýnunum er samt ekki hægt að draga of miklar ályktanir af þessum niðurstöðum.  

Útreiknaður heildarþéttleiki frjókornanna gefur ekki sömu mynd eftir gjóskulögin tvö (Mynd 

10). Fyrir ofan Ö-1362, 80-81 cm dýpi, er heildarþéttleikinn örlítið meiri en fyrir neðan Ö-

1362, 91-92 cm dýpi. Fyrir ofan V-1477, á 68-69 cm dýpi, hefur heildarþéttleikinn lækkað 

til muna frá því sem var fyrir neðan V-1477. En þegar ofar dregur eykst þéttleikinn aftur og 

á 66-67 cm dýpi en heildarþéttleikinn ekki ósvipaður því sem var fyrir neðan Ö-1362 á 91-

92 cm dýpi. Heildarþéttleikinn jafnar sig því nokkuð sem gefur til kynna að framleiðni 

frjókorna í gróðurvistkerfinu nái aftur svipuðu magni. Ólafur Arnalds (2013) bendir á að 

gróðurvistkerfi á landi líkt og Íslandi, þar sem rask af völdum eldgosa á sér reglulega stað, 

séu í raun stöðugt að færast á milli framvindustiga. Því sé erfitt að skilgreina hvenær eða 

hvort gróðurvistkerfið hafi náð sér eftir rask. Hann vill meina að framleiðni sé ein möguleg 

mælieiningin fyrir bata gróðurvistkerfa á þann hátt að þegar framleiðin hefur komist aftur í 

sambærilegt ástand og fyrir raskið sé gróðurvistkerfið búið að ná sér, burtséð frá 

tegundasamsetningu.  
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5.2 Munurinn á gjóskulögunum tveimur 

Gosin tvö sem fjallað er um í þessari rannsókn voru mjög ólík að efnasamsetningu, Ö-1362 

súrt og V-1477 basískt. Nokkur munur kemur fram á eðliseiginleikum gjóskulaganna tveggja 

í segulviðtaksmælingunum sem að undirstrikar þennan mismun gjóskunnar. Mögulega 

útskýrir það að einhverju leiti muninn á breytingunum sem eiga sér stað eftir gjóskulögin 

tvö.  

Önnur möguleg útskýring á mismunandi viðbrögðum gróðurs gæti verið munur á árstíðum 

sem gjóskulögin féllu í. Samkvæmt rituðum heimildum varð Ö-1362 gosið um miðjan júní 

og ein heimild hefur fundist sem nefnir gjóskufall í febrúar 1477. Þessar upplýsingar gefa til 

kynna að mögulega hafi mismunandi árstíðir haft áhrif á það hvernig gróðurvistkerfið brást 

við þó að með þeim heimildum sem eru til staðar sé erfitt að staðfesta árstíðirnar sem gosin 

gerast í.  

5.3 Aðrir áhrifaþættir 

Þó að ekki sé hægt að benda sérstaklega á áhrif kólnunar Litlu ísaldar í frjókornagögnunum 

þá má ekki gleyma að það getur verið einn af áhrifaþáttum í þróun og breytingum á 

gróðursamsetningu. Líkt og fram kemur í rannsóknum Leone Tinganelli o.fl. (2018) þá eiga 

fjöllaga gróðursamfélög, þ.e.a.s. vistkerfi samansett af trjám og svo lægri gróðri, auðveldara 

með að aðlagast slíkum breytingum heldur en vistkerfi sem eru lágvaxin og einsleitari. Í 

sýnunum úr Steinadal sjáum við að vistkerfið er samansett úr plöntum af nokkuð 

fjölbreyttum stærðum og því er líklegt að svæðið hafi orðið fyrir minni áhrifum en ella frá 

kólnuninni. Það er ekki hægt að útiloka að þær breytingar sem sjást í eðliseiginleikum 

jarðvegsins líkt og aukið rof séu af völdum kólnandi loftslags. Ekki sáust miklar breytingar 

á þéttleika birkifrjókorna í sýnunum með tímanum, breytingar við gjóskulögin birtast aðeins 

tímabundið. Því er ekki hægt að sjá augljós áhrif frá breytingum á hitastigi. Það hefur þó 

ekki mikið að segja og ef uppsönunarhraði jarðvegsins lægi fyrir væri hægt að draga frekari 

ályktanir út frá þeim gögnum.  

Ekki má gleyma að maðurinn getur einng haft áhrif á breytingar gróðurvistkerfa. Í þessari 

rannsókn liggja ekki fyrir nein gögn um búskaparhætti eða beit og nýtingu á svæðinu. Við 

frjókornagreininguna fundust einhver gró frá taðsveppum svo einhver búfénaður hefur verið 

til staðar á því tímabili sem jarðvegskjarninn nær til.  Ein planta sem að frjókorn finnast frá 

í sýnunum er mjaðjurt (Filipendula ulmaria). Mjaðjurtin nær sér ekki vel á strik á landi þar 

sem búfénaður er mikið á beit og vaxa þá aðeins smáblöð í grassverðinum. Á landi þar sem 

mjaðjurtin fær að vera í friði frá beit nær hún að verða nokkuð hávaxin og nær um 30 -70 

cm hæð og blómstrar (Hörður Kristinsson, 2010). Eins og fram kemur í niðurstöðum verða 

ekki breytingar á mjaðjurt við gjóskulögin tvö. Það getur annarsvegar þýtt það að mjaðjurtin 

hafi ekki orðið fyrir miklum áhrifum frá því raski sem fylgdi gjóskunni. Hins vegar getur 

það gefið til kynna að ekki hafi átt sér stað miklar breytingar á nýtingu landsins sem 

beitarsvæði fyrir búfé á tímabilinu.  

Birki og víðir eru bæði tegundir sem verður fyrir neikvæðum áhrifum beitar. Möguleiki er 

að í kjölfar eldgosannna hafi beit á svæðinu minnkað og þessar tegundir fengið frið í 

einhvern tíma. Edwards o.fl. (2004) komust að þeirri niðurstöðu að minni beit eftir gjóskufall 

hafði áhrif á hlutföll tegunda. Tegundir líkt og grös og víðir hagnast á slíkum breytingum. 
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Aukning verður í hlutfalli bæði grasa- og víðifrjókorna í kjölfar V-1477 sem getur bent til 

þess að beit hafi stöðvast eða minnkað. Þetta gæti annað hvort hafað gerst af því að búfénaður 

hafi drepist í kjölfar V-1477 eða bændur ákveðið að beita svæðið ekki vegna gjóskunnar.  

5.4 Þol gróðurvistkerfisins fyrir raski 

Birkiskógur og kjarrlendi hefur haft góðan bindingarmátt, líkt og fram hefur komið í fyrri 

rannsóknum á bindingu gjósku og rofefna (Ólafur Arnalds o.fl., 2010; Hreinn Óskarsson, 

2011). Því má gera ráð fyrir að flutningur gjósku eftir að hún féll hafi verið í lágmarki á 

svæðinu. Einnig má gera ráð fyrir að áhrif gjóskulaganna tveggja hafi verið allt annar á 

svæðum þar sem engan skóg eða kjarrlendi var að finna.  

Tvennt bendir til þess að meira rofefni sé í jarðveginum eftir gjóskulögin. Segulviðtakið er 

hærra í jarðveginum fyrir ofan gjóskulögin tvö, á 76-81 cm og 65-69 cm dýpi, en það er fyrir 

Ö-1362, á 91-95 cm dýpi. Einnig er lífrænt efnainnihald lægra fyrir ofan gjóskulögin heldur 

en fyrir neðan Ö-1362. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir á gjóskulögum 

frá þessum tíma sem benda til aukins jarðvegsrof í kjölfar V-1477 (Rannveig Ólafsdóttir & 

Hjalti J. Guðmundsson, 2002). Þrátt fyrir þetta aukna magn rofefna í jarðveginum virðist 

gróðurvistkerfið hafað ná sér nokkuð til baka. Gróðurvistkerfið hefur því verið nokkuð vel í 

stakk búið að takast á við þetta aukna magn rofefna.  

5.5 Skekkjuvaldar 

Ýmis gögn í rannsókninni eru í eðli sínu með nokkra skekkju. Líkt og komið hefur fram fer 

nákvæmni gagna við frjókornagreiningu eftir stærð úrtaksins. Þessi mögulega skekkja vegna 

úrtaksstærðar getur komið fram við útreikninga á þéttleika hverrar tegundar út frá fjölda 

Lycopodium clavatum gróa. Nokkuð mikill munur var á fjölda talinna frjókorna, frá 255 til 

725. Miðað við þann fjölda má búast við að skekkjan geti verið í kringum 12-15% 

(Stockmarr, 1971). 1000 frjókorn og gró í hverju sýni myndi lækka skekkjur í þessum 

útreikningum niður í rúmlega 10% eða minna. Fyrir slíkar talningar þyrfti rannsóknin að 

hafa mjög rúman tíma fyrir frjókornagreininguna sem er alls ekki alltaf í boði. Í þessari 

rannsókn er aðeins skoðaður þéttleiki frjókorna í hverju sýni sem nær yfir 1 cm dýpi og 2 

cm3. Ef fyrir lægi uppsöfnunarhraði jarðvegs fyrir og eftir gjóskulögin hefði verið hægt að 

reikna uppsöfnunarmagn af frjókornum fyrir hvert ár og fá þá aðeins nákvæmari niðurstöður 

um magn frjókorna á hverjum tíma.  

Hægt væri að framkvæma aðra greiningu á kjarnanum og láta hvert sýni ná yfir minni hluta, 

t.d. 0,5 cm þykk sýni í stað 1 cm, og einnig væri hægt að láta rannsóknina ná yfir stærra 

tímabil og skoða stærri part af sýnakjarnanum. Sæm dæmi væri hægt að skoða tímabil sem 

byrjar fyrir víst nokkru fyrir upphaf litlu ísaldarinnar og nær eins langt fram til 20. aldarinnar 

og hægt er.  
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5.6 Samantekt umræðu 

Út frá frjókornagögnunum sést að gjóskulögin tvö höfðu áhrif á gróðurvistkerfið í Steinadal 

en áhrifin koma fram með misjöfnum hætti í frjókornagögnunum. Í báðum tilvikum náði 

gróðurvistkerfið að jafna sig með tíð og tíma. Áhrif gjóskulaganna tveggja á gróðurvistkerfið 

eru ekki þau sömu. Mögulega hefur mismunandi eðliseiginleikar gjóskunnar úr gosunum 

haft eitthvað þar að segja en einnig gæti verið að mismunandi árstíðir þegar gjóskuföllin áttu 

sér stað hafi haft eitthvað að segja. Önnur áhrif eru líkleg af völdum kólnandi loftslags Litlu 

ísaldar sem leiddu til aukins rofs og umhverfisbreytinga í kjölfar þess. Sömuleiðis geta áhrif 

mannsins í formi breyttrar beitar eftir gjóskuföllin hafað haft sitt að segja. Gróður í Steinadal 

var samt vel í stakk búinn fyrir raskið af völdum gjóskunnar og náði að jafna sig nokkurn 

vegin til fyrri tíma.  
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða áhrif gjóskulögin úr Öræfajökli 1362 og 

Veiðivötnum 1477 höfðu á gróðurvistkerfi í Steinadal í Suðursveit. Niðurstöðurnar eru að 

áhrifin voru einhver en hvorki afdrifarík né langvinn. Allt bendir til þess að það 

gróðurvistkerfi sem var til staðar í Steinadal á þessu tímabili var vel statt til að standa af sér 

eða ná sér á strik eftir áföllin sem gjóskulögin hafa verið. Skóg- eða kjarrlendið sem nú er 

til staðar í Steinadal var þar einnig á þeim tímum sem þessi rannsókn nær yfir of fær vonandi 

að vera um ókomna tíð.  

Ekki er hægt að segja með vissu hversu stóran þátt aðrir ferlar höfðu á gróðurvistkerfið né 

útiloka neina mögulega áhrifavalda. Hér var fjallað um möguleg áhrif kólnandi loftslags 

Litlu ísaldar og þátt mannsins á breytingar gróðurs á tímabilinu. Gögnin sem notuð voru við 

þessa rannsókn leiða af sér nokkra óvissuþætti og eins er hún nokkuð lítil í sniðunum. Samt 

sem áður gefur hún góða vísbendingu um það hvernig gróðurvistkerfið í Steinadal brást við 

gjóskunni úr Öræfajökli 1362 og Veiðivötnum 1477.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar passa vel meðal annarra rannsókna á umhverfisbreytingum 

og styður þá hugmynd að skógarvistkerfi og fjöllaga gróðurvistkerfi eru vel í stakk búin til 

að ná sér fljótlega eftir áföll líkt og gjóskufall. Það gefur tilefni til að líta á gróðurvistkerfi 

sem þessi sem mikilvægan part af mótvægisaðgerðum þegar kemur að undirbúningi til að 

draga úr áhrifum gjóskufalla, sérstaklega á svæðum nærri gosstöðvum.  
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Viðauki A - Frjókornatalning 

Dýpi (cm) 65.5 66.5 67.5 68.5 76.5 77.5 79.5 80.5 91.5 92.5 93.5 94.5 

Starir 249 210 155 151 257 238 175 221 307 258 625 348 

Grös 30 36 51 46 36 33 35 36 46 23 23 23 

Birki 16 18 21 7 21 13 32 37 17 24 21 21 

Lyng 16 9 4 4 7 13 5 6 5 9 21 16 

Víðir 3 8  13 1 1 5 5 3 8 4 1 

Brjóstagras 14 10 2 3 5 12 7  2 6 4 6 

Elfting 4  1  2 5 2  4 9 1  

Bláklukka 2     1 1      

Maðra 1 3 4 1 4 3 3 3 4 4 3 1 

Sóley 1     1 1  2 2 2  

Hjartagras  2    2   1  1  

Súrur         1    

Fífill   1      1    

Buri 1         1   

Mosajafni 2 3    2 2 4 2 4 8 13 

Burkni 10 10 15 24 28 15 7 6 7 10 9 19 

Mjaðjurt  3  1 2  1 3 3  2  

Geitkihvönn   1          

Lokasjóður    1         

Krossblómaætt         1    

Blóðberg         2    

Naflagras         1    

Hélunjóli           1  

Taðsveppur   4  2 1 2 1 6    

Elri         1    

Greni     1        

Lycopodium 65 51 68 92 54 73 75 43 75 59 118 61 

             

Fjöldi teg. 13 11 10 10 10 13 12 9 18 12 14 9 

Ógreinanleg     1    5 4 4 6 
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Viðauki B – Betula frjókorna 

stærðartafla 

 

Fjöldi Betula frjókorna af hverri stærð í hverju sýni.  
Stærð 

(µm)  65,5 66,5 67,5 68,5 76,5 77,5 79,5 80,5 91,5 92,5 93,5 

16   1           

17  1 1  1   1     

18   2 1   1      1 

19  3     1  1   1  

20 5 3   2  2 1 3 3 1 

21 3 2 2 1 3 2  1 3 5 3 

22  4 1 1 7  4 6 2 2 1 

23 4 1 7  3 2 3 5 2 2 4 

24 1 2 7 3 2 1 9 4 2 3 4 

25 2 1     1 5 5 1 3 2 

26    1 1 2 1 5 1   

27     1  1 3     

28     1  4    1  

29            1  

30             1 

 


