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Útdráttur
Það kann að vekja furðu að fyrir um 15 milljónum ára voru á Íslandi víðáttumiklir
beykilaufskógar og þá þrifust plöntur sem nú einkenna heittempruð miðjarðarsvæði.
Plöntusteingervingar úr elstu jarðlögum landsins gefa til kynna skyldleika við plöntur í
austurhluta Norður-Ameríku, og má þar nefna vatnafuru (Glyptostrobus), magnólíu
(Magnolia) og hjartartré (Cercidiphyllum). Í dag er flóra landsins hins vegar líkari þeirri
evrópsku. Til að varpa ljósi á þessi umskipti munum við skoða gróðurfar landsins fyrir og
eftir ísöld, ræða mögulegar tímasetningar í tengslum við einangrun landsins sem eyja í
Norður-Atlantshafi og í því samhengi rannsaka dreifingarhátt plantna og hugsanlegar
flutningsleiðir þeirra á tertíer og ísöld.

Abstract
About 15 million years ago Iceland had vast beech forests and thriving plants that now are
located in subtropical mediterranian regions. Plant fossils from Iceland’s oldest formations
imply affinity to plants in the eastern part of North-America, e.g. Glyptostrobus, Magnolia
and Cercidiphyllum. However, Iceland’s modern flora bears more resemblence to the flora
of mainland Europe. To clarify the reasons for this drastic transformation we will examine
Iceland’s pre- and post-Ice Age floras, discuss possible timing of the island’s isolation in
the North-Atlantic and in that context research the plants’ dispersal patterns and possible
migration routes.

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta
né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

___________________________
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1 Inngangur
Ísland myndaðist í kjölfar opnunar Norður-Atlantshafs, sem hófst fyrir um 65 milljónum
ára og er landið staðsett á miðjum Atlantshafshryggnum. Þessi staðsetning gerir landið
einstakt til rannsókna á flutningi plöntusamfélaga á seinni hluta nýlífsaldar. Fjölmargir
vísindamenn hafa bent á að íslenska tertíerflóran beri allamerískan svip á meðan
ísaldarflóran sé líkari þeirri evrópsku. Með hjálp fyrri rannsókna og ritaðra greina er
markmiðið í þessari ritgerð að komast að niðurstöðu um það hvort íslenska tertíerflóran sé
náskyld þeirri flóru sem nú finnst í Norður-Ameríku.
Ritgerðin hefst á yfirlitskafla yfir fyrri rannsóknir á plöntuleifum úr íslenskum jarðlögum.
Rannsóknir þessar má rekja aftur til áranna 1750-1760, þegar Eggert Ólafsson fór í
rannsóknarferð um landið. Í 3. kafla er skoðuð íslensk tertíerflóra frá Selárdal til
Tjörneslaga. Helstu fundarstöðum er lýst ásamt þeim setgerðum sem plöntuleifarnar
finnast í. Í fjórða kafla er litið á gróðurfar á ísöld á Íslandi og farið er yfir hina svokölluðu
miðsvæðakenningu, en samkvæmt henni bendir allt til þess að yfir 100 tegundir hafi lifað
af ísöldina á Íslandi. Því næst kemur stuttur kafli um nútíma gróðurfar landsins, en
núlifandi plöntur á Íslandi eiga nær eingöngu ættir sínar að rekja til Evrópu. Í seinni hluta
ritgerðarinnar eru tengslin við gróðurfar í Norður-Ameríku skoðuð betur. Gerður er
samanburður á íslenskum tertíergróðri og núlifandi gróðri í Norður-Ameríku í sjötta kafla.
Þar eru dæmi tekin af einstaka plöntutegundum, blaðlúsin Longistigma caryae Harris
skoðuð og plöntusamfélaginu “The Eastern Deciduous Forest of North America” gerð skil.
Í lokin er farið yfir opnun Norður-Atlantshafs og jarðfræði Íslands. Þar koma fram
hugmyndir um hvenær landsambandið í austur til Evrópu og vestur til Norður-Ameríku
rofnaði og hvenær landið einangraðist sem eyja. Í framhaldi af því eru helstu flutningsleiðir
plantna til Íslands á tertíer og ísöld skoðaðar, en með rannsóknum á dreifiháttum einstakra
tegunda og líftíma plöntutegunda í íslenskum jarðlögum má fá nokkra hugmynd um
einangrun landsins.

1

2 Fyrri rannsóknir á plöntuleifum úr
íslenskum tertíerlögum
Rannsóknir á íslenskri tertíerflóru er hægt að rekja aftur til áranna 1752-1757 þegar Eggert
Ólafsson og Bjarni Pálsson fóru í rannsóknarferðir um Ísland. Í leiðöngrum sínum könnuðu
þeir náttúru landsins og almennt ástand þess og gáfu í kjölfarið út ferðasögu sína sem kom
fyrst út í Danmörku árið 1772. Einn af viðkomustöðum þeirra félaga var Surtarbrandsgil
við Brjánslæk. Lýsingar og túlkanir Eggerts Ólafssonar á steingervingum sem fundust í
gilinu er fyrsta ritaða heimildin um hið forna gróðurfar landsins (Friðgeir Grímsson og
Leifur A. Símonarson 2008).
Steingervingar úr setlögum frá síðmíósentíma (12-6 milljón ára) hafa mikið verið
rannsakaðir, meðal annars af O.Heer, Jóhannesi Áskelssyni, W. L Friedrich og Leifi A.
Símonarsyni, M. A. Akhmetiev, Friðgeiri Grímssyni, T. Denk og fleirum. Steingervingar
úr elstu setlagasyrpum landsins eru hins vegar minna þekktir, en helstu rannsóknir á þeim
voru gerðar af Jóhannesi Áskelssyni um miðja síðustu öld og Leifi A. Símonarsyni og
fleirum í upphafi þessarar (Friðgeir Grímsson o.fl. 2007).
Árið 1868 gaf svissneski fornjurtafræðingurinn O. Heer út ítarlega lýsingu á íslenskum
tertíerplöntum. Þetta var mikið tímamótaverk, og í því komu fram fyrstu lýsingar á
útdauðum plöntutegundum úr íslenskum jarðlögum og hugmyndir um fornt loftslag. Í riti
sínu lýsti O. Heer m.a. steingerðum plöntuleifum frá Surtarbrandsgili við Brjánslæk (12
milljón ára), Húsavíkurkleif og Gautshamri (10 milljón ára) og Langavatnsdal og
Hreðavatni (7-6 milljón ára) (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008). O. Heer
var fyrstur til að geta um hlyn í íslenskum jarðlögum er hann lýsti blöðum og aldinum sem
Þjóðverjinn G.G Winkler og Daninn J. Steenstrup höfðu safnað á ferðum sínum um landið.
Hann taldi hvor tveggja tilheyra tegundinni Acer otopterix Goeppert (Leifur A. Símonarson
og Friedrich 1983). Árið 1886 lýsti P. Windisch plöntusteingervingum frá Surtarbrandsgili,
Tröllatungu og Húsavíkurkleif (10 milljón ára) og öðrum stöðum. Undir lok nítjándu aldar
hóf Þorvaldur Thoroddsen umfangsmiklar rannsóknir á íslenskum setlögum, og þá helst á
surtarbrandslögum landsins (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008).
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Guðmundur G. Bárðarson tók við keflinu af Þorvaldi í upphafi tuttugustu aldar og hélt
áfram rannsóknum á íslenskum setlögum með plöntuleifum. Hann var fyrstur til þess að
rannsaka hinn kunna fundarstað steingervinga í Hrútagili í Mókollsdal í Strandasýslu og
árið 1910 sendi hann nokkra plöntusteingervinga þaðan til prófessors A. G. Nathorst í
Svíþjóð. Nathorst fann þar tvær beykitegundir, Fagus antipofii Heer og Fagus macrophylla
Unger (Guðmundur G. Bárðarson 1918). Um miðja tuttugustu öld fór að kvikna áhugi
fræðimanna á fornum gróðurfélögum landsins. B. Lindquist lýsti, árið 1947, steingerðum
birkiblöðum frá Hreðavatni og Jóhannes Áskelsson birti röð greina þar sem hann lýsti
steingervingum frá Þórishlíðarfjalli í Selárdal í Arnarfirði (15 milljón ára) og
Surtarbrandsgili við Brjánslæk. Jóhannes var fyrstur til þess að rannsaka frjókorn úr
setlögum á Íslandi, en margir fylgdu í kjölfarið. Meðal þeirra fræðimanna sem sýndu
smásæju flóru surtarbrandslaganna áhuga voru H. D. Pflug, M. Schwarzbach og S.
Manum. Fyrsta heildarverkið um ákveðið plöntufélag úr íslenskum jarðlögum kom út árið
1968. Það var W. L. Friedrich sem birti það eftir að hafa unnið að rannsóknum sem tóku til
allra þátta plöntuleifanna í Surtarbrandsgili við Brjánslæk árið 1966. Þar lýsti hann einnig
varðveisluháttum plantna í íslenskum hraunlögum. Síðar birtu hann og Leifur A.
Símonarson greinaröð sem fjallaði meðal annars um steingerð laufblöð og hlynaldin frá
Surtarbrandsgili við Brjánslæk, Tröllatungu við Steingrímsfjörð, Hrútagili í Mókollsdal og
úr setlögum í nágrenni Hreðavatns. Stuttu síðar birti Leifur, ásamt samstarfsmönnum
sínum, greinar um ákveðnar tegundir úr setlögunum í Botni í Súgandafirði og Tröllatungu
við Steingrímsfjörð og fjallaði um gróðurfélög í Dufansdals-Ketilseyrar setlagasyrpunni
(13,5 milljón ára) (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008).
Rússar sýndu íslenskum plöntusteingervingum mikinn áhuga. Rússneskir jarðvísindamenn
skiptu jarðlagastafla landsins niður í fjölda jarðlagaeininga eftir breytingum á frjóinnihaldi
og í kjölfarið kom út fyrsta yfirlitsverkið um gróðurfarsbreytingar sem rekja má í
íslenskum jarðlögum (Akhmetiev o.fl. 1978). Árið 1984 lýsti I. N. Sveshnikova nýrri
ættkvísl og barrviðartegund frá Surtarbrandsgili við Brjánslæk og nokkrum árum síðar birti
N. I. Blokhina grein um steingerða viðardrumba, meðal annars frá Tröllatungu og
Mókollsdal.
Í lok tuttugustu aldar hóf Friðgeir Grímsson rannsóknir á fornum íslenskum
gróðursamfélögum og hefur hann ásamt samstarfsmönnum sínum birt fjölda greina um
viðfangsefnið (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008).
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Síðustu ár hafa stærri plöntuleifar helst verið til rannsókna á Íslandi. Stærri plöntuleifar
varðveitast þó ekki vel í jarðlögum og því má gera ráð fyrir því að töluvert vanti upp á til
þess að tegundalisti íslensks tertíergróðurs verði tæmandi. Ítarlegar rannsóknir á
frjókornum og gróum úr fornum setlögum landsins ættu þó að bæta úr þessu (Friðgeir
Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008).
Laufblöð eru algengustu plöntuleifarnar en auk þeirra hafa fundist vel varðveittir trjábolir,
greinar, barrnálar, laufblöð, könglar, reklar, aldin, fræ, gró og frjókorn. Laufblöðum hefur
verið lýst allt frá því að Ferðabók Eggerts Ólafssonar kom út árið 1772 og einnig má nefna
lýsingu á laufblöðum í Ferðabók Ebenesers Hendersons sem kom út árið 1818 (Friðgeir
Grímsson o.fl. 2005). Í ferðabók sinni sagði Hendersons meðal annars frá aspartegund, sem
hann fann í Surtarbrandsgili, en danski grasafræðingurinn J.W. Hornemann taldi hana
tilheyra tegundinni Populus takkamahaka. Þarna var líklega í fyrsta skipti bent á tengsl
íslensku tertíerflórunnar við núlifandi plöntufélög vestan hafs, því Hornemann taldi
tegundina núlifandi í austurhluta Norður-Ameríku (Friedrich og Leifur A. Símonarson
1983). Þegar laufblöðum er lýst eru öll útlitseinkenni notuð svo auðveldara sé að greina
þau til tegunda. Þar má helst nefna lögun strengjanets frá miðstreng og allt niður í minnstu
smástrengi, legu strengjaenda við blaðrönd, lögun tanna og blaðodds og stærðarhlutföll
einstakra einkenna (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2006). Ef fræðimenn hafa
þó einungis laufblöð til að vinna úr getur verið erftitt fyrir þá að bera kennsl á ættkvísl, ætt
og tegund, því að hjá skyldum hópum eru útlitseinkenni laufblaða oft keimlík. Aftur á móti
ef fræ og aldin finnast með blöðunum getur það auðveldað greininguna til muna. Fræ eru
mjög fjölbreytileg ef tekið er mið af stærð þeirra, lögun, yfirborðsáferð og innri gerð, en
breytileiki innan sömu tegundar er þó mjög lítill. (Friðgeir Grímsson o.fl. 2005). Aldin ein
og sér getur verið erfitt að greina til einstakra tegunda því oftar en ekki afmyndast eða
afmást ytri einkenni þeirra við flutning, gröft og samþjöppun setlaga (Friðgeir Grímsson og
Leifur A. Símonarson 2006). Enginn viðurkenndur greiningarlykill er til fyrir aldin og því
er þeim oftast lýst með því að mæla lengd og breidd fræhúss og vænghaf aldinsins. Önnur
sérstæð einkenni eru einnig athuguð og notuð til að lýsa tegundinni (Friðgeir Grímsson
o.fl. 2005).
Fræðimenn hafa oft aðeins eitt eða örfá eintök af hverri tegund til rannsókna og hefur það
leitt til þess að ákveðnum tegundum, sem hafa mikinn formfræðilegan breytileika, hefur
verið lýst sem tveimur eða jafnvel fleiri tegundum. Síðustu ár hefur verið reynt að safna
5

eins mörgum eintökum af hverri tegund og hægt er og formfræðilegur breytileiki innan
hverrar tegundar hefur verið mældur og metinn, og eldri greiningar verið leiðréttar ef þörf
krefur (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008).
Jarðlögin á Vestfjörðum sem steingervingarnir eru varðveittir í hafa verið aldursákvörðuð
með kalíum/argon- og argon/argon-aðferð ásamt með segulmælingum í tengslum við
segultímatal (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2006).
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3 Yfirlit yfir íslenska tertíerflóru frá
Selárdal til Tjörneslaga
Á Vestfjörðum og Vesturlandi hefur verið greint frá sex áberandi setlagasyrpum (tafla 3.1
og mynd 3.1) (Akhmetiev o.fl. 1978, Kristján Sæmundsson 1980, Friðgeir Grímsson o.fl.
2007).
Tafla 3.1. Yfirlit yfir setlagasyrpur með plöntusteingervingum og aldur þeirra í milljónum
ára.
Setlög með plöntusteingervingum
Selárdalur - Botn
Dufansdalur - Ketilseyri
Brjánslækur - Seljá
Tröllatunga - Gautshamar
Skarðsströnd - Mókollsdalur
Hreðavatn - Stafholt

Aldur (m.á.)
15
13,5
12
10
9-8
7-6

3.1 Selárdalur – Botn
Elstu plöntusteingervingar á Íslandi finnast í setlögum sem tilheyra Selárdals-Botns
setlagasyrpunni og eru um 15 milljón ára gömul (Leó Kristjánsson o. fl. 2003).
Setlagasyrpan kemur fram í norðvestri á annesjum Vestfjarða. Hægt er að rekja hana í
suðvestur-norðaustur stefnu frá Patreksfirði í suðri, upp í gegnum Tálknafjörð, Arnarfjörð,
Dýrafjörð, Önundarfjörð, Súgandafjörð og yfir Ísafjarðardjúp í átt að Hornströndum í
norðri (mynd 3.1). Í setlagasyrpunni eru nokkrar jarðlagaopnur sem auðvelt er að komast
að, m.a. í Selárdal í Arnarfirði, Ófæruvík í Dýrafirði, Botni í Súgandafirði, Breiðhillu og
Gili í Bolungarvík. Í þessum opnum finnast stærri plöntuleifar eins og laufblöð, aldin og
fræ. Setlögin eru þó aðgengileg á mun fleiri stöðum en ekki er hægt að finna eins
greinanlegar plöntuleifar þar, þótt víða sé hægt að finna surtarbrand með greinanlegum
frjókornum og gróum (Friðgeir Grímsson 2007, Friðgeir Grímsson og Leifur A.
Símonarson 2006, Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008).
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Mynd 3.1 Setlagasyrpur á Vestfjörðum og Vesturlandi þar sem plöntusteingervingar hafa
fundist. Á myndinni má einnig sjá afstöðu til þekktra megineldstöðva og hallastefnu
jarðlaga. (Freysteinn Sigurðsson og Kristján Sæmundsson 1984, Haukur Jóhannesson og
Kristján Sæmundsson 1989)
Frá Selárdal er búið að safna og bera kennsl á töluvert magn af steingervingum. Flestir
steingervingarnir eru af blöðum lauftrjáa. Arnarbeyki (Fagus friedrichii) er þar
langalgengast og eru leifar þess í yfir 90% handsýna (mynd 3.2). Álmblöð (Ulmus) eru
áberandi og auk þess hefur fundist vel varðveitt blað lyngrósar (Rhododendron). Hjartatré
(Cercidiphyllum sp.) virðst hafa verið frekar áberandi í Selárdal. Ættkvíslarnar lind (Tilia)
og kastanía (Aesculus) eru heldur ekki óalgengar. Að auki hefur verið borið kennsl á
magnólíu (Magnolia), topp (Lonicera) og hvítplatanvið (Platanus leucophylla).
Plöntuleifarnar og setlögin sem þær eru varðveittar í benda til þess að í Selárdal hafi verið
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orkuríkt hálendissvæði sem markaðist af eldvirkni. Setlögin eru um 20 metra þykk og
einkennast af grófkorna gjóskuríkum sandsteini með fínkorna silteiningum inn á milli en
einnig má sjá í völuberg í efri hluta laganna (mynd 3.3). Í sumum setlagaeiningunum er
áberandi mikið af ljósleitum vikri. Þessi mikla gjóska í setlögunum og ljósi vikurinn styðja
þá kenningu að eldvirkni hafi verið á svæðinu (Jóhannes Áskelsson 1946, Friðgeir
Grímsson og Leifur A. Símonarson 2006, Friðgeir Grímsson o.fl. 2007).

Mynd 3.2 Blöð af arnarbeyki (Fagus friedrichii) frá Þórishlíðarfjalli í Selárdal í Arnarfirði.
Mælikvarði er 5 cm. (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2006)
Í Botni í Súgandafirði hefur aðeins verið borin kennsl á fáeinar ættkvíslir en þar er að finna
töluvert ólíkari flóru en í Selárdal. Leifar barrtjáa eru þar ríkjandi en laufblöð lauftrjáa
finnast sjaldan. Viður er mest áberandi steingervinga sem og samanpressaðar kolaleifar og
svartkolað blaðefni. Flestir steingervingarnir í Botni tilheyra fornrauðvið (Sequoia
abietina) og evrópuvatnafuru (Glyptostrobus europaeus). Örfá eintök barrtrjáa af
grátviðarætt (Cupressaceae) hafa fundist en vegna þess hversu fá sýni eru til hefur
nákvæm greining ekki verið möguleg. Blaðbrot arnarbeykis (Fagus friedrichii) og elris
(Alnus) hafa fundist þó svo að blöð lauftrjáa séu sjaldgæf, en beykialdin eru þó frekar
algeng (Friðgeir Grímsson o.fl. 2007). Svo virðist sem staðbundinn láglendisgróður
(“autochtonous” eða “azonal” samfélag) hafi verið ríkjandi í Botni. Samsetning
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plöntusamfélagsins og setlagagerðir þar gefa til kynna að plöntuleifarnar hafi fallið til á
staðnum og séu einkennandi fyrir gróðurinn sem óx á láglendissvæðinu. Setlögin við
Botnsnámuna, þar sem plöntuleifarnar finnast, eru einungis um 4 metrar á þykkt (mynd
3.3). Þau eru úr kolalögum og siltblönduðum fínkorna sandsteinslögum. Setlögin hafa
safnast fyrir á mýrlendu flæðilandi með straumvötnum og þar hefur lífrænt efni safnast
fyrir í súrefnissnauðu umhverfi (Friðgeir Grímsson o.fl. 2007).

Mynd 3.3 Jarðlagasnið úr Þórishlíðarfjalli í Selárdal í Arnarfirði og Botni í Súgandafirði.
Jarðlagasniðið frá Botni er að hluta til byggt á gögnum frá Freysteini Sigurðssyni og
Kristjáni Sæmundssyni 198454 en sniðið frá Þórishlíðarfjalli á óbirtum gögnum frá Sveini
Jakobssyni 196816 og munnlegum heimildum frá Birni Harðarsyni (2005). (Friðgeir
Grímsson og Leifur A. Símonarson 2006)
Þegar niðurstöður frjógreininga annars vegar og greininga handsýna hins vegar frá Selárdal
og Botni eru bornar saman má áætla að mest hafi borið á fornrauðvið, evrópuvatnafuru,
arnarbeyki og arnarlind á þessum svæðum. Plöntusamfélagið bendir til þess að fyrir um 15
milljónum ára hafi þrifist hér á landi víðáttumiklir beykilaufskógar blandaðir barrtrjám.
Skógarnir hafa þakið efri hluta láglendisins en teygt sig hér og þar upp í hálendishlíðar þar
sem vatn streymdi gegnum jarðveginn en safnaðist ekki fyrir (Friedrich 1966; Friðgeir
Grímsson o.fl. 2007), sjá mynd 3.4.
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Mynd 3.4 Plöntusamfélög í Selárdal, Botni og við Ketilseyri um miðbik míósentíma (fyrir
15-13,5 milljónum ára). Líkanið er byggt á steingerðum plöntuleifum; blöðum, aldinum og
fræjum. (Friðgeir Grímsson o.fl. 2007)

3.2 Dufansdalur – Ketilseyri
Næstelstu gróðursamfélögin sem þekkt eru úr íslenskum jarðlögum finnast í DufansdalsKetilseyrar setlagasyrpunni og eru 13,5 milljón ára gömul (Leifur A. Símonarson o.fl.
2000). Setlagasyrpuna má rekja milli fjarðabotna á suðvestanverðum Vestfjörðum (mynd
3.1). Setlögin eru aðgengileg á mörgum stöðum, meðal annars í Dufansdal í botni
Arnarfjarðar, í fjallinu Töflu ofan við Ketilseyri og í Lambadal innarlega í Dýrafirði. Þar
hafa einkum fundist stærri steingervingar eins og blöð og aldin í Dýrafirði, en þar hafa
setlögin m.a. sest til í stöðuvötnum og eru allt að 10 m þykk (Friðgeir Grímsson og Leifur
A. Símonarson 2006). En þunn kolalög og völuberg sem hafa sest til í árfarvegi finnast þar
einnig. Steingervingar hafa ekki varðveist vel við Ketilseyri en þar er setið mjög veðrað
rofset sem líklegast er jarðvegur að uppruna. Steingervingarnir sem finnast eru helst för
eftir laufblöð, aldin og fræ sem hafa mótast í setið þegar það safnaðist fyrir. Setlögin eru
rauðleit silt- og sandsteinslög. Blöð arnarbeykis (Fagus friedrichii) og vængjuð beykifræ
eru þar algengust. Einnig hafa fundist vængaldin asks (Fraxinus), rekilblað af birki
(Betula) og laufblöð og blaðhlutar af magnólíu (Magnolia), toppi (Lonicera), hvítplatanvið
(Platanus leucophylla) og arnarlind (Fagus friedrichii) (Friðgeir Grímsson o.fl. 2007).
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Breytingar á samsetningu flórunnar frá því fyrir 15 milljónum ára og þar til fyrir 13,5
milljónum ára virðast ekki hafa verið miklar. Íslensk plöntusamfélög frá þessum tíma
benda til þess að hér hafi verið frekar heitt og rakt heittemprað loftslag, svokallað Cfaloftslag (Köppen, W.P. 1936), sjá mynd 3.4.

3.3 Brjánslækur – Seljá
Tegundaríkasta tertíerflóran er í setlögum sem tilheyra Brjánslækjar-Seljár setlagasyrpunni
og eru 12 milljón ára gömul (Friedrich og Leifur A. Símonarson 1982, McDougall o.fl.
1984). Bestu jarðlagaopnurnar í þessari setlagasyrpu eru í Surtarbrandsgili við Brjánslæk
og Seljá í Vaðalsdal (mynd 3.1). Talsverður munur er á tegundasamsetningu
gróðurfélaganna á þessum stöðum þó svo að setlögin hafi myndast á sama tíma og stutt sé
á milli opnanna. Einnig er töluverður munur á varðveisluháttum hjá einstaka plöntuhlutum.
Í Seljá ber mest á selvíðisblöðum (Salix gruberi), asparblöðum (Populus sp.) og blöðum
fornelris ( Alnus cecropiifolia) en auk þeirra eru blöð, stöngulhlutar og jarðstönglar reyrs
(Phragmites sp.) og elftingar (Equisetum sp.) algeng. Fáein laufblöð íslandshlyns (Acer
crenatifolium ssp. islandicum) og smáblöð vænghnotu (Pterocarya sp.) koma einnig fyrir.
Talsvert er af kvenreklum fornevrópuelris (Alnus cf. kefersteinii), laufblöðum íslandsbirkis
(Betula islandica), rekilhlífum agnbeykis (Carpinus sp.) laufblöðum heslis (Corylus sp.),
fræjum magnólíu (Magnolia sp.), laufblöðum og aldinum af rósaætt (Rosaceae) og
kvenreklum aspar (Populus sp.).
Þessar plöntuleifar endurspegla staðbundinn láglendisgróður sem þreifst í óstöðugu
votlendisumhverfi. Setlögin við Seljá og steingervingarnir sem þar hafa fundist benda til
þess að þar hafi verið umfangsmikið straumvatnakerfi og skógar hafi vaxið meðfram
árbökkum og lækjum. Skóglendið hefur verið tegundasnautt en hver einstök tegund hefur
verið þó nokkuð útbreidd á svæðinu (Friedrich 1966, Friðgeir Grímsson og Leifur A.
Símonarson 2008).
Búið er að bera kennsl á yfir 35 tegundir plantna út frá stærri plöntuleifum eins og blöðum,
aldinum, fræjum og stöngulbrotum úr setlögunum í Surtarbrandsgili við Brjánslæk. Flestar
þessar tegundir hafa hvergi fundist annars staðar í íslenskum setlögum. Algengustu
plöntuleifarnar í Surtarbrandsgili eru blöð fornelris, blöð íslandsbirkis og aldin og blöð
íslandshlyns.
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Blaðleifar

surtarelris

(Alnus

gaudinii),

magnólíu

(magnolia)

og

fornanganviðs (Sassafras ferrettianum) og blöð af tegundum sem tilheyra ættkvíslum af
rósaætt eru einnig algengar. Aðrar plöntuleifar sem hafa fundist en eru ekki eins algengar
eru

m.a.

laufblöð

(Liriodendron

og

aldin

procaccinii)

og

forntúlípanatrés
laufblöð

topps

(Lonicera sp.), agnbeykis, heslis og valhnotutrés
(Juglans sp.). Þar að auki hafa fundist laufblöð af
tegundum sem tilheyra lárviðarætt (Laurophyllum
sp.), og má þar nefna klifurþyrni (Smilax sp.),
fornsætblöðku (Comptonia hesperia), tvær aðrar
blaðagerðir tegunda af rósaætt, selvíði og álm (Ulmus
cf. Pyramidalis) auk laufblaða og aldina vænghlyns
(Acer askelssoniii). Leifar barrtrjáa eru nokkuð
algengar. Nálóttir greinarbútar fornjapansrauðviðar
(Cryptomeria anglica; mynd 3.5) og greinar, nálar,
könglar og fræ af greni (Picea sect. Picea sp.) eru
Mynd 3.5 Nálótt grein af fornjapansrauðviði
(Cryptomeria
anglica) úr Surtarbrandsgili við
Brjánslæk. Mælikvarði er 2 cm.
(Friðgeir Grímsson og Leifur A.
Símonarson)

töluvert áberandi. Auk þess er nokkuð um greinar,
nálar,

köngulblöð

og

fræ

af

barðþin

(Abies

steenstrupiana) (Friedrich 1966, Friðgeir Grímsson
og Leifur A. Símonarson 2008).

3.4 Tröllatunga - Gautshamar
Í kringum Steingrímsfjörð eru setlög um 10 milljón ára gömul (Kristján Sæmundsson
1980; Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2006). Þessi setlög tilheyra TröllatunguGautshamars setlagasyrpunni og þau má rekja yfir Tröllatunguheiði og suður að
Króksfirði. Aðgengilegustu setlögin með plöntuleifum frá þessum tíma eru við Tröllatungu
og Húsavíkurkleif (mynd 3.1 og 3.6). Margar tegundir, sem voru algengar í eldri setlögum
landsins, eru hér horfnar og nýjar tegundir koma fram, t.d. smávaxin laufblöð bjöllulyngs
(Vaccinium sp.) og sortulyngs (Arctostaphylos sp.). Hvarf kulvísra tegunda og ný
tegundasamsetning benda til kólnandi loftslags. Kólnunin hefur verið jafnt og þétt frá því
fyrir 12 milljónum ára og gróðurfélögin hafa smátt og smátt tekið á sig tempraðra útlit.
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Mynd 3.6 Jarðlagasnið úr Húsavíkurkleif. (Frá Leifi A. Símonarsyni. Sniðið hefur ekki
verið birt áður)
Við Tröllatungu eru laufblöð íslandshlyns og rósalyngs algengust auk leifa barrtjáa og má
þar nefna fornrauðvið, greni, lerki (Larix sp.), furu (Pinus sp.) og dögglingsvið
(Pseudotsuga sp.). Einnig er mikið af laufblöðum vænghnotu (Pterocarya sp.),
klifurþyrnis, fornelris (Alnus sp.), fornevrópuelris, vænghlyns (A. askelssonii) og
vatnabirkis (Betula cristata) ásamt blöðum af tilheyrandi rósaætt. Blaðleifarnar sem fundist
hafa í Tröllatungu tilheyra að mestu tegundum af valhnotuætt (Jugandaceae), bjarkarætt
(Betulaceae), sápubersætt (Sapindaceae) og rósaætt (Rosaceae). Setlögin við Tröllatungu
endurspegla þurrt, hálent svæði í nálægð við eldstöð.
Við Húsavíkurkleif hafa fundist mun færri tegundir en við Tröllatungu. Þar eru laufblöð
selvíðis, vænghnotu og fornelris algengust, auk leifa fornkóngaburkna (Osmunda
parshlugiana). Setlögin í Húsavíkurkleif virðast hafa myndast á frekar láglendu
votlendissvæði (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008).

3.5 Skarðsströnd – Mókollsdalur
Setlögin í Skarðsstrandar-Mókollsdals setlagasyrpunni eru 9-8 milljón ára gömul
(Akhmetiev o.fl. 1978). Í setlögunum eru auk plöntuleifa mikið magn af skeljum
kísilþörunga og steingerð skordýr. Setlagasyrpuna má rekja frá Kollafirði á Ströndum og
suðvestur á Skarðsströnd (mynd 3.1). Setlögin eru greinileg allvíða, m.a. í Hrútagili í
Mókollsdal og við Tinda á Skarðsströnd.
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Mynd 3.7 Laufblöð hrútabeykis (Fagus gussonii) úr Hrútagili í Mókollsdal. Mælikvarði er
5 cm. (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2006)
Meðal plöntuleifa sem hafa fundist í Hrútagili í Mókollsdal er fjöldi blaða og fáein aldin af
hrútabeyki (Fagus gussonii; mynd 3.7) en vert er að geta þess að hrútabeyki finnst ekki í
eldri jarðlögum á Íslandi. Blöð og rekill af fornelri (Alnus sp.), blaðleifar, rekilhlífar og fræ
af vatnabirki (Betula sp.), samsett laufblað, smáblöð og vængaldin af vænghnotu
(Pterocarya sp.), laufblað og vængaldin af álmi (Ulmus sp.) og blaðbrot og vængaldin af
hlyn (Acer askelssonii) finnast einnig. Í setlögunum hefur fundist vel varðveitt vængjuð
blaðlús (Aphidoidea) sem tilheyrir ættkvíslinni Longistigma (Friedrich o.fl. 1972).
Blaðlúsinni var gefið heitið Longistigma caryae sem er núlifandi tegund og lifir í
laufskógabeltinu í austurhluta Norður-Ameríku (mynd 3.8). Auk blaðlúsarinnar hafa
fundist steingerð hármý (Bibionidae). Setlögin sem steingervingarnir hafa varðveist í eru
um 130 m þykk og eru að mestu leyti úr harðnaðri gosösku. Neðst í setlagastaflanum eru
þykk móbergs- og sandsteinslög og ofan á þau kemur syrpa af þunnum lögum úr sand- og
silsteini og einstaka leirlögum. Í siltsteinslögunum er mikið af plöntusteingervingum, bæði
blöðum og aldinum. Siltsteins- og leirlögin verða meira áberandi eftir því sem ofar dregur í
staflanum og kolalinsur koma fram. Setlögin eru mjög glerrík og má gera ráð fyrir því að
mikil gjóska frá nærliggjandi eldstöð sé blönduð í rofsetið. Glerjuð áferðin eykst upp á við
og gjóskuíblöndunin verður sífellt meiri. Undir setlögunum hvílir 5 m þykk hraunlagasyrpa
úr ólivínbasalti og ofan á þeim er hraunlag úr ólivín-þóleíti. Gosaskan gefur til kynna að
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lögin hafa myndast í nágrenni við virkt eldfjall og kísilþörungarnir í setinu benda til þess
að setið hafi sest til í ferskvatni, ef til vill öskjuvatni (Friedrich o.fl. 1972, Friðgeir
Grímsson o.fl. 2005, Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2006, Friðgeir Grímsson
o.fl. 2007).

Mynd 3.8 Teiknuð mynd af núlifandi blaðlús, Longistigma caryae Harris, frá NorðurAmeríku. (Friedrich o.fl. 1972)

3.6 Hreðavatn - Stafholt
Rannsóknir á steingervingum sem finnast í 7-6 milljón ára gömlum setlögum landsins gefa
enn fremur til kynna að loftslag hafi farið kólnandi í lok tertíertímabils (Friedrich og Leifur
A. Símonarson 1976, Friðgeir Grímsson 2007). Kulvísar tegundir eru sjaldgæfari eða
horfnar með öllu og barrtré af þallarætt eru meira áberandi. Setlög frá þessum tíma eru
víðsvegar á Vesturlandi, og þau tilheyra Hreðavatns–Stafholts setlagasyrpunni, en hana má
rekja upp eftir Borgarfirði að Hreðavatni og þaðan vestur að Langavatni og Hítarvatni
(mynd 3.1). Barrtré af þallarætt eru þar mest áberandi en einnig er mikið af greinum,
nálum, könglum, köngulblöðum og fræjum af barðþin, greni, furu, dögglingsvið og lerki.
Af lauftrjám ber mest á laufblöðum, rekilhlífum og fræjum vatnabirkis. Laufblöð fornelris,
vænghlyns, víðis, aspar, og tegundum af rósaætt eru einnig algeng. Kvenreklar
fornevrópuelris finnast víða. Töluvert er af laufblöðum og aldinum atlantsfjórmiðju
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(Tetracentron atlanticum) en hún er ein af fáum eftirlifandi kulvísum tegundum í þessum
setlögum (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008).

3.7 Tjörnes
Þekktustu jarðlög á Íslandi með steingerðum sædýrum eru á Tjörnesi, en þau eru ásamt
sethnyðlingum í Mýrdal einu lögin sem fundist hafa með steingerðum sædýrum frá
tertíertímabili. Tjörneslögin eru allt að 500 m þykk, og var alllengi talið að neðstu lögin
þ.e. gáruskeljalögin (Tapes-lögin) og tígulskeljalögin (Mactra-lögin) væru frá plíósen, en
efri hlutinn frá og með krókskeljalögunum (Serripes-lögunum) væri frá pleistósen. Nú eru

Mynd 3.9 Jarðlagasnið með túlkunum á setumhverfum úr Tjörneslögunum. (Frá Leifi A.
Símonarsyni og Jóni Eiríkssyni 2008)
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þau öll talin mynduð á plíósentíma. Elsti hluti þeirra virðist tæplega 5 milljón ára, en
hraunin sem hvíla á efsta setinu eru hins vegar um 2,6 milljón ára (Kristinn J. Albertsson
1978, Leifur A. Símonarson og Jón Eiríksson 2008). Setlögin eru að mestu sjávarset en í
neðri hluta þeirra eru einnig surtarbrandslög, árset og vatnaset (mynd 3.9) Svæðið hefur
því skipst á að vera undir sjó og á landi á meðan lögin byggðust upp, einkum neðri hlutinn.
(Guðmundur G. Bárðarson 1925, Leifur A. Símonarson og Jón Eiríksson 2008). Nokkuð
hefur fundist af plöntuleifum í neðri hluta laganna ekki síst í tengslum við kolalögin.
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4 Gróðurfar á ísöld á Íslandi
Eins og áður hefur komið fram má áætla að hægfara kólnun loftslags hafi átt sér stað á efri
hluta míósentíma og á plíósentíma. Breytingar á gróðri landsins og sex milljón ára gömul
jökulbergslög gefa það sterklega til kynna. Steingervingar benda til þess að kulvísar
plöntur urðu sjaldgæfari og stórblaða tegundir af bjarkar- og víðisætt og barrtrjáa af
þallarætt meira áberandi. Loftslag varð tempraðra og þegar á leið urðu sumur styttri og
kaldari. Tegundasamsetning gróðurfélaga úr 7-6 milljón ára setlögum sýnir að hér gæti
hafa verið frost á veturna og hugsanlega hafi snjóað hátt í fjöllum (Friðgeir Grímsson og
Leifur A. Símonarson 2008).
Þegar ísöld gekk í garð sundraðist ameríski laufskógurinn, sem þreifst á Íslandi á fyrri
hluta tertíers, og plönturnar hröktust undan kuldanum suður á bóginn. Kuldaskeið ísaldar
útrýmdu mörgum tegundum sem hafa síðan ekki átt afturkvæmt á hlýskeiðunum eða
nútíma, þá helst vegna kólnandi loftslags og einangrun landsins sem eyju í Atlantshafi. Í
dag stendur Grænlandsjökull helst í vegi fyrir frekari tengslum plantna í vesturátt, en hann
var ekki til á tertíer. Í dag hefur því Ísland evrópska flóru en ekki Norður-Ameríska eins og
fyrir ísöld (Eyþór Einarsson 1963, Leifur A. Símonarson og Walter L. Friedrich 1983).
Jökulsker eru talin hafa verið á vissum stöðum um landið á ísöld. Kenningin um tilveru
skerjanna er nefnd miðsvæðakenningin. Samkvæmt henni bendir allt til þess að yfir 100
tegundir hafi lifað af ísöldina á Íslandi. Kenningin er byggð á sérkennilegri útbreiðslu
ýmissa jurta og dýra eins og snigla og ófleygra skordýra. Einkenni á landi eins og svæði án
jökulruðnings eða berggrunnur án jökulráka styðja einnig kenninguna. Lista yfir
ísaldarplöntur má sjá í töflu 4.1.
Eyjafjarðarsvæðið er eitt af þekktustu miðsvæðum landsins. Á svæðinu, eða nánar tiltekið
á svæðinu milli Skjálfandaflóa og Bárðardals að austan og Skagafjarðar að vestan, er
landslagið þess háttar að meiri líkur eru á íslausum skikum þar en annars staðar á landinu.
Fjöllin eru há og brött allt út til hafs og fjalllendið er mun hærra en miðhálendið að baki.
Langflestar miðsvæðaplöntur á Íslandi hafa fundist á þessu svæði og eru vaxtarstaðir þeirra
mjög dreifðir (Steindór Steindórsson 1964). Mörg svæði á Austfjörðum eru einnig talin
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hafa verið íslaus og má þar til dæmis nefna Búlandsnes og strandræmuna út með Berufirði
að norðan (Trausti Einarsson 1962).
Tafla 4.1. Listi yfir ísaldarplöntur tekinn saman af Steindóri Steindórssyni (Steindór
Steindórsson 1964).
Fjallaplöntur (fyrir ofan 300 m)

Láglendisplöntur (fyrir neðan
300 m)

Aðrar plöntur

Fjallalójurt (Antennaria alpina)

Maríuvöttur (Alchemilla
faeroensis).
Fjöllaufungur (Athyrium filix
femina).
Mánajurt (Botrychium boreale)

Þúsundblaðarós (Athyrium
alpestre)
Skollakambur (Blechnum
spicant)
Dúnhulstrastör (Carex
pilulifera)
Ígulstör (C. echinata)
Hjartafífill (Crepis paludosa)

Fjallabláklukka (Campanula
uniflora)
Jöklaklukka (Cardamine
bellidifolia)
Dvergstör (Carex glacialis)
Finnungsstör (C. nardina)
Móastör (C. rupestris)
Fjallafræhyrna (Cerastium
arcticum)
Fjallabrúða (Diapensia
lapponica)
Fjallavorblóm (Draba alpina)
Héluvorblóm (D. nivalis)
Jöklakobbi (Erigeron
eriocephalus)
Snækobbi (E. unalaschkensis)
Melasól (Papaver radicatum)
Snænarvagras (Phippsia algida)
Lotsveifgras (Poa laxa flexuosa)
Fjallkrækill (Sagina caespitosa)
Hreistursteinbrjótur (Saxifraga
foliolosa)
Hvítstör (Carex bicolor)
Rauðstör (C. rufina)
Ljósadúnurt (Epilobium
lactiflorum)
Fjallakobbi (Erigeron uniflorus)
Litunarjafni (Lycopodium
alpinum)
Fjallanóra (Minuartia biflora)
Tröllastakkur (Pedicularis
flammea)
Jöklasóley (Ranunculus glacialis)
Dvergsóley (R. pygmaeus)
Laukasteinbrjótur (Saxifraga
cernua)
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Lensutungljurt (B. lanceolatum)
Bláklukka (Campanula
rotundifolia)
Línustör (Carex brunnescens)
Trjónustör (C. flava)
Fölvastör (C. livida)
Kollstör (C.macloviana)
Keldurstör (C. magellanica)
Sóldögg (Drosera rotundifolia)
Stóriburkni (Dryopteris filix mas)
Þríhyrnuburkni (D. phegopteris)
Klappadúnjurt (Epilobium
collinum)
Grájurt (Gnaphalium silvaticum)
Lyngjafni (Lycopodium annotinum)
Skrautpuntur (Milium effusum)
Mýraberjalyng (Oxycoccus
microcarpus)
Köldugras (Polypodium vulgare)
Blæösp (Populus tremula)
Davíðslykill (Primula egaliksensis)
Bjöllulilja (Pyrola rotundifolia)
Vetrarlaukur (P. secunda)
Sifjarsóley (Ranunculus auricomus)
Bergsteinbrjótur (Saxifraga aizoon)
Birkifjóla (Viola epipsila)
Liðfætla (Woodsia ilvensis)

Skollaber (Cornus suecica)
Bláklukkulyng (Phyllodoce
coerulea)
Engjavöndur (Gentiana
delonsa)
Villilín (Linum catharticum)
Maríulykill (Primula slricta)
Kræklurót (Corallorhiza
trifida)

Ofangreindar fjallaplöntur virðast fyrst og fremst tengdar við jökulskerin og hafa þær því
að öllum líkindum verið staðbundnar frá þeim tíma sem svæðin einangruðust. Nokkrar
fjallaplöntur hafa þó fundist á víð og dreif utan miðsvæðanna og hugsanleg skýring er sú
að á síðasta jökulskeiði hefur verið miklu meira um íslaus svæði en var þegar jöklar náðu
hámarki fyrr á ísöldinni og miðsvæðin urðu til. Tegundirnar hafa þá að öllum líkindum
breiðst út á milli jökulskeiðanna og hafa síðan einangrast á hnjúkum og fjöllum utan
eiginlegu miðsvæðanna (Steindór Steindórsson 1964).
Fjallalójurt (Antennaria alpina), fjallabláklukka (Campanula uniflora), finnungsstör
(Carex nardina), fjallakrækill (Sagina caespitosa) og hreistursteinbrjótur (Saxifraga
foliolosa) eru allar háfjallategundir sem finnast sjaldan fyrir neðan 1000 m hæð yfir sjó.
Þessar tegundir eru harðgerðar og háarktískar og má segja að þær séu ósviknar
ísaldartegundir (Helgi Hallgrímsson 1969).
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5 Nútímagróður á Íslandi
Í dag vaxa rúmlega 5.500 villtar tegundir plantna á Íslandi, og þar af eru 489 háplöntur
(www.floraislands.is). Plönturnar bera ákveðinn norðurevrópskan svip og talið er að
amerískar tegundir séu vart fleiri en 10 þegar litið er til háplantna (Eyþór Einarsson 1963).
Ef litið er til nágrannalanda okkar og svæða með sambærileg veðurskilyrði vaxa hér
tiltölulega fáar tegundir. Ástæður má rekja til einangrunar landsins í Norður-Atlantshafi,
takmarkaðan möguleika háplantna til að dreifast um langar vegalengdir og að ísöld lauk
aðeins fyrir um það bil 11.000 árum. Flestar tegundir plantna sem hér uxu fyrir ísöld þoldu
ekki loftslag jökulskeiðanna og skógarnir sem þöktu landið náðu ekki að rétta sig af á
hlýskeiðum ísaldar. Talið er að á síðustu tveimur hlýskeiðum hafi gróður verið orðinn
svipaður þeim gróðri sem vex á landinu í dag (Þorleifur Einarsson 1977).
Fjölbreytni í gróðurfari er ekki mikil milli landshluta.
Rúmlega helmingur háplöntutegunda er algengur um allt
land, og eru túnfífill (Taraxacum spp.) og brennisóley
(Ranunculus acris; mynd 5.1) dæmi um slíkar plöntur. Hins
vegar eru tegundir sem vaxa ekki jafn víða og aðrar sem
eru nær einskorðaðar við ákveðna landshluta. Þær
síðastnefndu eru oft taldar vera einkennisplöntur þess
landshluta sem þær vaxa í, eins og bláklukka (Campanula
rotundifolia) og gullsteinsbrjótur (Saxifraga aizoides) á

Mynd 5.1 Brennisóley
(Ranunculus acris).

Austurlandi og melasól (Papaver radicatum) og krossjurt
(Melampyrum sylvaticum) á Vestfjörðum. Þar að auki eru tegundir sem virðast vera
bundnar við enn smærri vaxtarsvæði og má þar nefna skeggburkna (Asplenium
septentrionale) á Norðurlandi og burstajafna (Lycopodium clavatum) á Suðausturlandi
(Eyþór Einarsson 2005).
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6 Samanburður á íslenskum
tertíergróðri og núlifandi gróðri í
austurhluta Norður-Ameríku
Plöntutegundir sem lifðu á Íslandi þegar elstu jarðlög landsins voru að myndast eru nú
útdauðar, en sambærilegar og náskyldar tegundir eru meðal annars núlifandi í
heittempruðum og tempruðum lauf- og barrskógum á vesturströnd og í austurhluta NorðurAmeríku (Maycock 1994). Sem dæmi um barrtré úr elstu setlögum landsins má nefna
fornrauðvið (Sequoia abietina (Brogn.) Knobl.) en það er aðeins ein núlifandi tegund
náskyld honum, rauðviðurinn (Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.), sem er einnig
þekktur sem strandrauðviður eða kalíforníurauðviður. Vex hann á tiltölulega afmörkuðu
svæði meðfram Kyrrahafsströnd Bandaríkjanna (Thompson o.fl. 2000). Gott dæmi um
tegundir lauftrjáa er fornanganviður (Sassafras ferrettianum Mass), en hann finnst í 12
milljón ára gömlum setlögum landsins. Í dag eru einungis þrjár tegundir lifandi og þar á
meðal er Vestanganviður (Sassafras albidium (Nuttall) Nees) sem vex í skóglendi í
austurhluta Norður-Ameríku frá sunnanverðu Ontaríófylki í Kanada suður í miðhluta
Flórída og í vesturátt að suðurhluta Iowa og austurhluta Texas (Thompson o.fl. 2000).
Annað gott dæmi er fornsætblaðka (Comptonia hesperia Berry), en nú er aðeins ein tegund
sætblöðkuættar lifandi og er það hin eiginlega sætblaðka (Comptonia peregrina (Linné)
Coulter) sem vex í skóglendi í austurhluta Norður-Ameríku (Friðgeir Grímsson og Leifur
A. Símonarson 2008). Í 10 milljón ára setlögum landsins er dögglingsviður (Pseudotsuga
sp.) ein athyglisverðasta tegundin og hafa fundist fimm núlifandi tegundir. Tvær eru að
finna í vesturhluta Ameríku, risadögglingsviður (Pseudotsuga macrocarpa (Vasey) Mayr)
og ameríkudögglingsviður (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco). Plöntutegundir úr 9-8
milljón ára gömlum íslenskum setlögum eru líkt og tegundir úr eldri setlögum landsins
skyldar tegundum sem í dag þrífast mun sunnar á hnettinum, í heittempruðu og tempruðu
loftslagi (Friðgeir Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008).
Á efri hluta tertíertímabils, þar til fyrir um það bil 7 milljónum ára, lifðu hér a.m.k. tvær
hlyntegundir og virðast báðar náskyldar núlifandi tegundum í austurhluta Norður-Ameríku
(Leifur A. Símonarson og Friedrich 1983). Þessar tegundir eru A. crenatifolium subsp.

25

Mynd 6.1 1. Acer rubrum Linné. Blað af rauðhlyni úr Grasagarðinum í Kaupmannahöfn.
2. A. crenatifolium subsp. islandicum Friedrich & Símonarson. Blaðbrot frá Grýlufossi
við Tröllatungu. (Leifur A. Símonarson og Friedrich 1983)

Mynd 6.2 Acer sp. aff. askelssonii Friedrich & Símonarson. 1. Hlynblað frá Þrimilsdal
við Hreðavatn. 2. Blaðbrot frá Þrimilsdal við Hreðavatn. 3. Blaðbrot frá Brekkuá við
Hreðavatn.
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islandicum (Heer) og Acer askelssonii (Friedrich & Símonarson). Blöð og aldin A.
crenatifolium subsp. islandicum sýna náinn skyldleika við rauðhlyn (A. rubrum Linné),
sem nú þrífst í austurhluta Norður-Ameríku (mynd 6.1). Blöðin eru það lík að vart er hægt
að gera greinarmun á þeim. Þó eru fínustu endarnir á strengjaneti rauðhlyns töluvert oftar
tvígreindir og blöð hans eru hærðari. Eini munurinn á aldinunum virðist vera sá, að
rauðhlynurinn hefur hært fræhús en á A. crenatifolium subsp. islandicum hafa ekki fundist
merki um hár. Þegar blöð og aldin Acer askelssonii eru borin saman við núlifandi tegundir
virðast þau skyldust silfurhlyninum (Acer saccharinum Linné) sem vex í suðausturhluta
Norður-Ameríku. Blöðin eru svipuð að stærð og lögun og æðastrengjanetið er mjög líkt
(mynd 6.2). Hins vegar er silfurhlynurinn með breiðari mið- og hliðarsepa og neðri hluti
miðsepans er oftar með samsíða hliðum. Helsti munurinn á aldinunum er sá að vængurinn
er lítillega frábrugðinn (Leifur A. Símonarson og Friedrich 1983). Þó svo að blöð og aldin
Acer askelssonii og blöð og aldin A. crenatifolium subsp. islandicum séu keimlík þessum
núlifandi tegundum eru þau samt sem áður það frábrugðin að Acer askelssonii og A.
crenatifolium subsp. islandicum virðast hvor um sig vera sérstök tegund. Allt bendir þó til
að tegundirnar séu náskyldar eða þá að þær hafi þróast samhliða við svipaðar
umhverfisaðstæður (Friðgeir Grímsson o.fl. 2005).
Eins og fram kom í 3. kafla þá hefur fundist vel varðveitt vængjuð blaðlús (Aphidoidea),
sem tilheyrir ættkvíslinni Longistigma (Friedrich o.fl. 1972), í setlögunum í Mókollsdal
(mynd 3.8). Blaðlúsin fannst 1967 og var henni fyrst lýst í ritgerð árið 1971 (Heie og
Friedrich 1971). Blaðlúsartegundin lifir ekki lengur á Íslandi en hún virðist vera sú sama
og nú lifir í laufskógarbeltinu í austurhluta Norður-Ameríku. Nokkrar af þeim plöntum,
sem þessi blaðlúsartegund (Longistigma caryae Harris) lifir á, finnast í túfflögunum í
Mókollsdal og er því mjög líklegt að sambandið milli plöntu og blaðlúsar hafi verið það
sama á tertíertímabili í Mókollsdal og er í dag í austurhluta Norður-Ameríku (Friedrich
o.fl.1972).
Athuganir jarðfræðinga hafa bent til þess að íslenskar tertíerplöntur í eldri jarðlögum
landsins tilheyri plöntusamfélagi, sem nefnt er “The Eastern Deciduous Forest of North
America” og nær það frá New York-fylki suður til Mexíkóflóa. Þessi ameríski laufskógur
er talinn leifar af kulvísum skógi sem kallaður er arkto-tertíer geoflóran. Skógurinn óx á
tertíer umhverfis pólsvæðið (circumpolar) og þreifst m.a. á Íslandi (Leifur A. Símonarson
og Friedrich 1983). Þegar ísöld gekk í garð og loftslag tók að kólna verulega fyrir um það
27

bil 2,5 milljónum ára komust plöntur hér á landi ekki í burtu vegna þeirrar einangrunar sem
þær lifðu í (Chen o.fl. 1995). Í Norður-Ameríku liggja fjallgarðar norður-suður og lokuðu
ekki eins undankomuleiðum plantnanna. (Friedrich og Leifur A. Símonarson 1981).
Plönturnar í Norður-Ameríku dóu því ekki út í jafnmiklum mæli og hér á landi og er því
mögulegt að við höfum sýnishorn af elstu íslensku samfélögunum frá tertíer núlifandi í
eystra laufskógarbeltinu í Norður-Ameríku (mynd 6.3).

Mynd 6.3 Dreifing núlifandi plantna í Norður-Ameríku sem skyldar eru íslensku
tertíerflórunni. Á gráa svæðinu í “The Eastern Deciduous Forest of North America”
finnast nú plöntutegundir sem eru keimlíkar tegundum sem þrifust við sambærilegt loftslag
á Íslandi á tertíer. (Friedrich og Leifur A. Símonarson 1981)
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7 Opnun Norður-Atlantshafs og
jarðfræði Íslands
Fyrir um 65 milljónum ára byrjuðu Norður-Ameríkuflekinn og Evrasíuflekinn að reka hvor
frá öðrum og Norður-Atlantshafið tók að opnast. Ísland er á miðjum Atlantshafshryggnum
og er afurð þessa reks og möttulstróks sem liggur undir landinu. Á möttulstróknum er
svokallaður heitur reitur (hot spot) þar sem bergið er heitara og eðlisléttara en bergið í
kring. Bergið leitar flotjafnvægis og hefur hryggurinn því ætíð staðið upp úr sjó á þessum
slóðum (Nielsen og Kerr 1978). Íslenski heiti reiturinn situr á miðjum slóða sínum en ekki
á enda hans eins og oftast er hjá heitum reitum. Slóðinn nær yfir Norður-Atlantshaf frá
Íslandi til Færeyja (Íslands-Færeyja hryggurinn á Evrasíuflekanum) og frá Íslandi til
Austur-Grænlands (Grænlands-Íslands hryggurinn á Norður-Ameríkuflekanum) (Sigurður

Mynd 7.1 Kortið sýnir útbreiðslu íslenska heita reitsins á Atlantshafshryggnum. Rauður
hringur sýnir hvar miðja uppsprettu reitsins er í dag. Grái hringurinn sýnir áætlaða
staðsetningu hans fyrir 40 milljónum ára. Rauðar línur sýna Grænlands-Íslands
hrygginn og Færeyja-Íslands hrygginn, en þessir óvirku hryggir eru hugsanelega spor
eftir heita reitinn. Rekstefnur Norður-Ameríku flekans og Evrasíu flekans eru sýndar
með svörtum örvum (frá Inga Þ. Bjarnasyni 2008).
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Steinþórsson 1981, Björn Harðarson o.fl. 2008, Ingi Þ. Bjarnason 2008), sjá mynd 7.1.
Talið er að heiti reiturinn hafi verið undir Austur-Grænlandi vestan við Scoresbysund, fyrir
55 milljónum ára (Beckinsale 1970), en var kominn undir meginlandsbrún Grænlands fyrir
36 milljónum ára og var þá undir úthafsskorpu. Íslands-Færeyja hluti Grænlands-Skotlands
þverhryggjarins hefur líklegast þá þegar verið myndaður (Friðgeir Grímsson o.fl. 2007).
Tíð og mikil basaltgos vegna möttulstróksins leiddu til þess að Grænlands-Skotlands
hryggurinn hlóðst upp, þvert á Atlantshafshrygginn. Í fyrstu var hryggurinn nokkuð beinn
en með tímanum brotnaði hann upp í þverbrotabelti sem tengdu meðal annars Reykjanesog Ægishrygg saman (Sigurður Steinþórsson 1981), sjá mynd 7.2. Fyrir um 27 milljónum
ára voru rekbeltin komin svo langt út af möttulstróknum að hryggjakerfið brotnaði upp, en
það leiddi til þess að tengslin sem Reykjaneshryggur hafði um þverbrotabeltið við
Ægishrygg

rofnuðu.

Ægishryggur

kulnaði

og

nýr

rekhryggur

myndaðist,

Kolbeinseyjarhryggur, en hann liggur til norðurs nánast í beinu framhaldi af
Reykjaneshryggnum (Vogt o.fl. 1980, Larsen 1980). Fyrir um 20 milljónum ára var
myndun nýrrar hafsbotnsskorpu alfarið á Kolbeinseyjarhrygg (Vink 1984) og er talið að
miðja möttulstróksins hafi þá verið undir Vestfjörðum. Ísland færist smátt og smátt
norðvestur yfir heita reitinn en í dag er miðja hans 64°40’N og 18°10’V, sem er á milli
Hofsjökuls og Vatnajökuls (Ingi Þ. Bjarnason 2008).

Mynd 7.2 Á myndinni sést Mið-Atlantshafshryggurinn sem liggur í gegnum Ísland,
Reykjaneshryggurinn við suðvesturströndina og Kolbeinseyjarhryggurinn úti fyrir
Norðurlandi. Grænlands-Skotlands þverhryggurinn nær yfir mestan hluta sjávarbotnsins
milli meginlandanna. Basaltmyndanir nýlífsaldar eru sýndar með dökkgráum lit. Á
myndinni má einnig sjá jafnaldurslínur (anómalíur) og aldur sjávarbotns í kringum landið.
(Byggt á Talwani og Eldholm 1977, Larsen 1980 og Sigurði Steinþórssyni 1981)
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Ísland er jarðfræðilega ungt land. Elstu jarðlög ofansjávar eru frá síðtertíer, um 16 milljón
ára gömul og tilheyra þau svokallaðri blágrýtismyndun (Friðgeir Grímsson og Leifur A.
Símonarson 2006). Íslenska blágrýtismyndunin er hluti af gríðarstóru blágrýtissvæði sem
varð til við mikil eldsumbrot á Norður-Atlantshafssvæðinu þegar Evrasíu- og NorðurAmeríkuflekinn tóku að reka hvor frá öðrum. Blágrýtissvæðin finnast á Norður-Írlandi,
Suðureyjum, Íslandi, Færeyjum, Austur- og Vestur-Grænlandi og Baffinslandi (Þorleifur
Einarsson 1991). Hér á landi nær jarðmyndunin helst yfir tvö svæði, annars vegar
Vesturland, Vestfirði og Norðurland frá Hvalfirði til Bárðardals og hins vegar Austurland
frá

Þistilfirði

til

Skeiðarársands.

Blágrýtissvæðin

eru

að

mestu

mynduð

úr

basalthraunlögum, en á milli þeirra koma fyrir lög úr seti og setbergi. Setlögin eru
misþykk, mörg eru aðeins fáeinir sentimetrar, en þau þykkustu eru yfir 100 m á þykkt og er
þá raunar um setlagasyrpur að ræða. Í þeim eru víða vel varðveittar leifar plantna sem uxu
hér á landi á tertíer (Þorleifur Einarsson 1991). Elsti hluti íslenska hraunlagastaflans er á
Vestfjörðum, en upphleðsla hans hófst þar fyrir um það bil 16 milljónum ára og lauk fyrir
um 8 milljónum ára (McDougall o.fl. 1984, Björn S. Harðarson o.fl. 1997, Haukur
Jóhannesson 1980).
Ekki er vitað með vissu hvenær Ísland varð eyja en ljóst er að landsamband hefur verið á
milli Norður-Ameríku/Grænlands og Evrópu/Færeyja um Íslandssvæðið, a.m.k. fram á
neðra míósen. Möttulstrókurinn við flekaskilin er talinn hafa flutt með sér til yfirborðs
storkuberg sem í fyrstu myndaði landtengingu þegar meginlöndin tóku að reka í sundur í
lok krítartímabils og í upphafi tertíertímabils (Björn S. Harðarson o.fl. 1997, Nilsen 1978).
Hryggurinn sem myndaði landsambandið er þekktur sem Grænlands-Skotlands
þverhryggurinn (Friðgeir Grímsson o.fl. 2007). Plöntutegundir úr 15 milljón ára gömlum
setlögum landsins, sem dreifast með hjálp spendýra, styðja þá kenningu að Ísland hafi
verið mun nær nágrannalöndum sínum í vestri og austri á tertíer en það er í dag (Friðgeir
Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008). Rannsóknir á dreifháttum þessara plöntuhópa
sýna að til dæmis kastanía (Aesculus) og beyki (Fagus) hefðu ekki getað numið hér land ef
frum-Ísland hefði verið aðskilið frá meginlöndunum með breiðu úthafi (Friðgeir Grímsson
og fl. 2007). Með því að skoða jarðfræði Íslands og landslagið í kring má áætla að gliðnun
Norður-Atlantshafshryggjarins á Íslandi sem átti sér stað fyrir 24-15 milljónum ára hafi
verið á svonefndu Vestfjarðarrekbelti (Björn S. Harðarson o.fl. 1997, Leó Kristjánsson o.fl.
2003). Fyrir 15 milljónum ára hafi virknin hins vegar verið komin yfir á nýtt virkt rekbelti,
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Snæfellsnesrekbeltið, en það varð virkara og virkara með tímanum á meðan virkni
Vestfjarðarrekbeltisins dvínaði, uns það að lokum kulnaði. Vestasti hluti landsins hefur þá
að öllum líkindum kólnað og sokkið í sjó (Haukur Jóhannesson 1980). Landsambandið við
Grænland hefur þá líklega þegar verið rofið í einhvern tíma, og hefur það varla gerst mikið

Mynd 7.3 Myndin sýnir tengsl Íslands til Evrópu og Ameríku frá paleósentíma til nútíma.
Á myndinni sést að tengslin í austur til Evrópu hafi rofnað fyrr en tengslin í vestur til
Ameríku. Á myndinni má einnig sjá að ís tók að hlaðast fyrr á Grænlandi en í austurhluta
Norður-Atlantshafs. Íssöfnunin og kaldir sjávarstraumar við austur- og vesturströnd
Grænlands leiddu til þess að núlifandi plöntur á Íslandi eiga nær eingöngu rætur sínar að
rekja til Evrópu. (Ziegler 1982)
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seinna en á fyrri hluta míósentíma (mynd 7.3). Á mynd 7.3 má sjá að tengslin í austur til
Evrópu hafi rofnað fyrr en tengslin vestur á bóginn til Ameríku og gæti það skýrt þá
staðreynd að elstu tertíeru plönturnar á Íslandi virðast skyldari núlifandi plöntum í NorðurAmeríku en plöntum í Evrópu. Þegar elstu jarðlög landsins, 15-16 milljóna ára gömul, voru
að myndast var Ísland að öllum líkindum orðið einangruð eyja og farnar að þróast hér
sérstakar plöntutegundir sem ekki hafa ennþá fundist annars staðar, t.d. beyki (arnarbeyki)
og hlynur (Acer askelssonii).
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8 Flutningsleiðir plantna til Íslands á
tertíer og ísöld
Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir gefið til kynna að þegar plöntur námu land
á frum-Íslandi var það enn tengt við meginland Norður-Ameríku og Evrópu á einn eða
annan hátt (Friðgeir Grímsson og fl. 2007). Þessi niðurstaða styðst meðal annars við
athuganir á plöntum úr eldri setlögum landsins, sem dreifast með hjálp spendýra (Friðgeir
Grímsson og Leifur A. Símonarson 2008). Rannsóknir á íslenskri tertíerflóru hafa helst
bent til þess að flóran sé nátengd núlifandi flóru í Norður-Ameríku. Að auki má geta þess
að skordýrafánan virðist benda til slíkra tengsla, en blaðlúsin Longistima caryae Harris,
sem fannst í 9-8 milljón ára gömlum setlögum í Mókollsdal í Strandasýslu, lifir nú
eingöngu í austuhluta laufskógarbeltisins í Norður-Ameríku (Friedrich o.fl. 1972).

Mynd 8.1 Myndaröðin sýnir opnun Norður-Atlantshafs og hugsanlegar dreifileiðir plantna
á mismundandi tímum nýlífsaldar. (Byggt á gögnum frá Larsen 1980, 1988 og Vink 1984)
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Fyrir 60-50 milljónum ára þegar Norður-Atlantshaf var aðeins mjótt innhaf gátu plöntur
dreift sér óhindrað á milli Norður-Ameríku/Grænlands og Norðvestur-Evrópu (mynd 8.1;
fyrir 55 m.á.). Innhafið breikkaði stöðugt og fyrir um 36 milljónum ára gátu plöntur með
stuttan dreifiradíus aðeins notað tvær flutnings- og dreifileiðir, annars vegar frá Evrópu eða
Grænlandi yfir Færeyjar og frum-Ísland, og hins vegar yfir Svalbarða (mynd 8.1; fyrir 36
m.á.). Norður-Atlantshaf hélt áfram að breikka og fyrir um 20 milljónum ára hefur
flutningsleiðin yfir Svalbarða líklegast rofnað og Íslands-Færeyja hluti GrænlandsSkotlands þverhryggjarins varð sífellt illfærari plöntum með stuttan dreifiradíus.
Dreifileiðin milli frum-Íslands og Grænlands var þó enn greiðfær þar sem nýmyndaður
Kolbeinseyjarhryggur og möttulefni frá heita reitnum tengdu þessi lönd enn saman (mynd
8.1; fyrir 24 m.á.). Þegar Vestfjarðarekbeltið kulnaði fyrir um 15 milljónum ára virðist
landsambandið við Grænland þegar hafa verið rofið, en þá tók að mestu fyrir þennan
flutning, og flóran tók að einangrast á Íslandi þar sem plöntur með stuttan dreifiradíus gátu
ekki lengur borist til landsins (Larsen 1980, 1988, Vink 1984, Friðgeir Grímsson o.fl.
2007).
Flestar tegundir plantna, sem hafa verið rannsakaðar úr elstu setlögum landsins, tilheyra
flóru sem var töluvert útbreidd á norðurhveli jarðar á fyrri hluta og um miðjan míósentíma.
Plönturnar gætu hafa komið til landsins bæði úr vestri og austri. Tegundir plantnanna segja
því ekki beint til um hvort þær séu upprunalega frá Norður Ameríku/Grænlandi eða
Evrópu/Færeyjum (Friðgeir Grímsson og fl. 2007). Margar ættkvíslir (Glyptostrobus,
Cercidiphyllum, Aesculus, Platanus, Ulmus, Magnolia) úr þessum eldri setlögum voru
áberandi í svokölluðum “Brito-Arctic Igneous Province (BIP) flórum” en þær eru að
minnsta kosti 20 milljón árum eldri en elstu íslensku plöntusamfélögin (Heer 1883,
Schloemer-Jäger 1958, Koch 1963, Boulter og Kvaček 1989). Tegundirnar úr íslensku
míósensetlögunum eru þó ekki þær sömu og úr BIP-flórunum, að undanskilinni
evrópuvatnafurunni. Leifar plantna úr setlögum hér á landi benda eindregið til þess að
plöntur hafi flust og dreift sér yfir frum-Ísland löngu eftir að leifar BIP-flóranna grófust í
setlög. Ekki er þó alveg vitað hversu lengi þessi dreifing og flutningur stóð yfir og hvenær
nákvæmlega þessar flutningsleiðir urðu ófærar plöntum með stuttan dreifiradíus (Strauch
1970, 1972, Grønlie 1979, Hanisch 1983, McKenna 1983, Tiffney 1985). Almennt er talið
að Ísland hafi verið orðið eyja þegar elstu setlög landsins söfnuðust fyrir í Arnarfirði og
víðast nyrst á Vestfjörðum fyrir 15-16 milljónum ára. En ef gert er ráð fyrir því að hluti af
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Grænlands-Skotlands þverhryggnum hafi enn verið ofansjávar í byrjun og um miðbik
míósentíma, þá er hugsanlegt að flóran eða allavega hluti hennar hafi numið hér land og
þróast á frum-Íslandi áður en elstu setlög landsins settust til (Friðgeir Grímsson o.fl. 2007).
Tafla 8.1 Dreifimynstur plantna í elstu setlögum Íslands.

Vinddreifing
(stutt vegalengd)
Vinddreifing
(löng vegalengd)
Falldreifing
Dreifing með dýrum
Dreifing með vatni
Dreifingaleið ekki ljós

15 m. ár

12 m. ár

10 m. ár

8 m. ár

6 m. ár

61%

40%

40%

58%

41%

13%

23%

33%

26%

45%

13%
13%

3%
31%

4%
15%
4%
4%

11%
5%

3%

9%
5%

Friðgeir Grímsson og Thomas Denk hafa rannsakað dreifimynstur fræja og aldina hjá
flórum í fimm elstu setlagasyrpum landsins (tafla 8.1). Samkvæmt þeim dreifa langflestar
eða 61% plantna sér með vindi stutt frá móðurplöntu í elstu flóru landsins (15 milljón ára).
Í 12 milljón ára flórunni verður strax mikil breyting á og aðeins 40% plantna dreifa sér á
þennan veg. Dreifing með dýrum (fuglum, spendýrum) verður algengari og fer úr 13% í
31%. Vinddreifing um langa vegalengd verður einnig algengari en hjá 15 milljón ára
flórunni. 3% plantnanna dreifa sér lítið sem ekkert, aldin og fræ þessara plantna falla
nánast beint niður og flytjast lítið í burtu. Í 10 milljón ára flóru landsins verður
vatnsdreifing sjáanleg í fyrsta skipti. Algengasta dreifileiðin er þó enn með vindi um
stuttan veg. Dreifing með vindi yfir langa vegalengd eykst úr 23% í 33% en dreifing með
dýrum fellur niður í 15%. Miklar breytingar verða í 8 milljón ára flórunni. Dreifing með
vindi stutta vegalengd eykst aftur og fer í 58% af flórunni. Þar á eftir kemur vinddreifing
um langan veg. Plöntur með falldreifingu aukast í 11%, en það er mun meira en í 12 og 10
milljón ára flórunni en svipað hlutfall og í 15 milljón ára gömlu flórunni. Mesta breytingin
er þó á dreifingu með dýrum en sú dreifileið minnkar niður í 5%. Í 6 milljón ára flóru
landsins er dreifiháttur með vindi yfir langa vegalengd komin upp í 45% og verður þessi
leið í fyrsta skipti algengasta dreifileiðin. Þar á eftir kemur vinddreifing stutta vegalengd.
Dreifing með dýrum er 9% og dreifing með vatni 5%. Helstu breytingar úr 15-6 milljón ára
flóru Íslands er stöðug aukning á vinddreifingu um langan veg og helst það í hendur við
síaukna einangrun Íslands í Norður Atlantshafi. Á sama tíma minnkar hlutfall plantna með
falldreifingu hægt og bítandi, uns þær hverfa í 6 milljón ára flórunni. Dreifing með dýrum
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minnkar einnig mikið með tímanum. En sú dreifing var nokkuð algeng hjá 12 og 10
milljón ára flórunni en var nánast horfin fyrir 8-6 milljón árum (Friðgeir Grímsson og
Denk 2007).
Eins og segir í upphafi kaflans þá eiga plöntur á tertíer ættir að rekja, bæði til NorðurAmeríku og

Evrópu. Þegar líða tók að lokum tertíerstímabils komu plöntur þó nær

einungis frá Evrópu. Rannsóknir á plöntusteingervingum sem og djúpsjávarseti benda til
þess að loftslag hafi farið stöðugt kólnandi frá 12 milljónum ára til 7-6 milljónum ára.
Athuganir sýna að fyrir um 14-10 milljónum ára fór fyrst að bera á braki af ísjökum í
sjónum á norðurhveli jarðar, og að jöklun hafi hafist fyrst á Grænlandi og síðar í
austurhluta Norður-Atlantshafs (Thiede og Myhre 1995, Thiede o.fl. 1998). Fyrstu jöklar
höfðu líklega ekki strax bein áhrif á gróðurfar en kólnunin varð sífellt meiri með tímanum
og gæti það skýrt breytingu á flutningi plantna til Íslands á síðari hluta nýlífsaldar (Thiede
og Eldholm 1983, Eldholm o.fl. 1994). Þegar ís tók að hlaðast á Grænland og kaldir
hafstraumar fóru að streyma í suður bæði við austurströnd Norður-Ameríku
(Labradorstraumurinn)

og

síðan

meðfram

austurströnd

Grænlands

(Austur-

Grænlandsstraumurinn) fyrir um 3,6 milljónum ára höfðu myndast erfiðir þröskuldar
vestur á bóginn fyrir bæði plöntur og dýr (mynd 7.3). Evrópsk áhrif fóru að aukast og þá
ekki síst eftir að Golfstraumurinn sveigðist meira austur á bóginn meðfram NorðvesturEvrópu áður en hann náði suðurströnd Íslands (Friedrich og Leifur A. Símonarson 1981,
Leifur A. Símonarson og Jón Eiríksson 2008). Þetta hefur að öllum líkindum gerst þegar
Miðameríkusundið um Panama lokaðist fyrir 3,6 milljónum ára og Golfstraumurinn varð
miklu sterkari afrennslisstraumur í austur úr Karíbahafi (Leifur A. Símonarson og Jón
Eiríksson 2008).
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9 Niðurstöður
Rannsóknir sýna að íslenska tertíerflóran er náskyld núlifandi flóru í Norður-Ameríku en
nútímaflóran er skyldari þeirri sem í dag þrífst í Evrópu. Landbrú hefur náð frá Íslandi
vestur til Norður-Ameríku og austur til Evrópu, en vísindamenn eru ekki á eitt sáttir um
hvenær þessi landtenging rofnaði. Ef við gefum okkur að landbrúin í austur hafi rofnað fyrr
en landbrúin í vestur, eins og gefið er til kynna á mynd 7.3, og að þetta hafi gerst við lok
óligósentíma eða byrjun míósentíma, getur það skýrt þessar miklu breytingar á flóru
Íslands fyrir og eftir síðustu ísöld. Þegar ís tók að hlaðast á Grænland og kaldir
sjávarstraumar að streyma í suðurátt fyrir um 3,6 milljónum ára, komust plöntur og dýr
ekki eins auðveldlega vestur á bóginn og þar af leiðandi hlutu evrópsk áhrif að aukast á
Íslandi. Er loftslag tók svo að kólna verulega fyrir um 2,5 milljónum ára komust plöntur
hér á landi ekki burt vegna einangrunar landsins, en í Norður-Ameríku gátu plöntur hopað
suður á bóginn og dóu þar af leiðandi ekki út í jafnmiklum mæli. Þetta skýrir að í dag
höfum við sýnishorn af elstu íslensku samfélögunum frá tertíer núlifandi í eystra
laufskógarbeltinu í Norður-Ameríku.
Sumir vilja meina að landbrúin til austurs hafi verið til staðar mun lengur og að plöntur
hafi getað flust til landsins um Íslands-Færeyja hrygginn allt fram að lokum míósentíma.
Þeir sem hafa viðrað þessa hugmynd telja að hrútabeykið (Fagus gussonii), sem finnst í 98 milljón ára gömlum setlögum í Mókollsdal, hafi komið til landsins um þessa landbrú. En
hvað varð þá um hið alíslenska arnarbeyki (Fagus friedrichii), sem finnst í 15 og 13,5
milljón ára setlögum landsins, en finnst hvergi síðar? Hvarf það með öllu eða gæti það hafa
þróast yfir í hrútabeyki á þessu 6-7 milljóna ára tímabili, og því verið önnur alíslensk
tegund? Í 15-16 milljón ára gömlum jarðlögum landsins hafa fundist plöntutegundir sem
hvergi hafa fundist annars staðar og getur það bent til þess að landið hafi þá þegar verið
orðið eyja og að hér hafi verið farnar að þróast sérstakar plöntutegundir.
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Viðauki A

Mynd A.1 Jarðfræðilegur tímaskali sem sýnir tímabil nýlífsaldar. (Fengið af heimasíðu
Florida Geological Survey)
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