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Steingervingur
• Steingervingar (e. fossils) eru leifar eða

afsteypur af fornum lífverum (oftast
dýrum eða plöntum) sem finnast í 
jarðlögum um allan heim

• Steingervingar varðveitast misvel og
geta t.d. fundist sem afsteypur, spor, 
lífför, frjókorn og smádýr í rafi (forn
trjákvoða)

Mynd: Náttúrufræðistofnun Íslands
Dvalarfar (domichnia) úr Tjörneslögunum eftir lífveru
sem hefur grafið sig niður í sjávarbotninn





Fornlífverur

• Leifar lífvera sem finnast í ungum
setlögum, mynduðum á nútíma
(síðustu 12.000 árin), eru oft 
nefndar fornlífverur (e. subfossils) 
þar sem ekki er um eiginlega
steingervinga að ræða. Það á til
dæmis við um fornskeljar

• Paleozoic – fornlífsöld (570 – 245 Ma)
• Mesozoic – miðlífsöld (245 – 65 Ma)
• Cenozoic – nýlíföld (65 -



Steingervingar - mikilvægir

• Marka tímabil jarðsögunnar

• Gefa vísbendingar um fornar
umhverfisaðstæður
• Hitastig

• Úrkomu

• Vatnsdýpi, súrefni og seltu

• Veita upplýsingar um þróun lífs á 
jörðinni



Jarðsögutaflan





Steingervingar

• Elstu steingervingar sem hafa fundist á 
jörðinni eru ummerki eftir örverur, sem
lifðu fyrir rúmlega 4 milljörðum árum

• Fundust í Quebec í Kanada. 

• Þekktustu steingervingar
fjölfrumunga eru um 600 milljóna ára
gamlir og finnast í Ediacaran í Suður
Ástralíu. Fundist víðar, t.d. í Svíþjóð
og Bretlandi.



Elstu plöntuleifar

• Nýlegur fundur á 
Indlandi. Þörungar í 1.6 
milljarða gömlu bergi

• Plöntulíkir steingervingar, 
sennilega fjölfrumungar

• Elstu fram að þessu
u.þ.b. 1 milljarður ára



Elstu leifar Homo sapiens

• Frétt frá 7. júní
• Elstu leifar H. sapiens finnast í 

Marokkó.

• U.þ.b. 300 þúsund ára gamlar

• Elstu fram að þessu voru 195 
þúsund ára.

A composite reconstruction of the 
earliest known Homo sapiens 
fossils from Jebel Irhoud in 
Morocco based on micro 
computed tomographic scans of 
multiple original fossils. Credit Philipp 

Gunz/Max Planck Institute for Evolutionary 
Anthropology

https://www.nytimes.com/2017/06/07/science
/human-fossils-morocco.html

https://www.nytimes.com/2017/06/07/science/human-fossils-morocco.html




Einkennissteingervingur
• Steingervingur sem er 

einkennandi fyrir 
ákveðin tímabil eða 
tímaskeið jarðsögunnar

• Hefur mikla 
landfræðilega 
útbreiðslu

• Hefur verið til í stuttan 
tíma (jarðsögulega séð)

• Mikilvægir til að greina 
afstæðan aldur jarðlaga





Gondvanaland fyrir 500 – 180 
milljón árum
• Dreifing steingervinga á meginlöndunum útskýrð

með landreki.



Kalksvifþörungar - kokkólítar

Emiliania huxleyi



Kokkólítar

• Skel gerð úr kalsíti –
silfurberg
• Beygir ljósgeisla

• Hver tegund hefur sitt
mynstur sem notað er til
að greina tegundir í 
bergfræðismásjá

• Tegundir þróast hratt, 
spanna stuttan tíma
(jarðsögulega)

• Góðir til aldursgreininga á 
sjávarseti





Hvernig verða steingervingar til?

• Lífverur deyja eyðingaröflin taka við

• Lífrænir vefir rotna en skeljar og bein leysast upp

• Yfirleitt þarf mjög sérstakar aðstæður til að steingervingar myndist og geymist.

• Steingervingar myndast helst í vatni þar sem lífveran grefst snarlega undir
fínkorna seti

• Algengast að steinefni úr grunnvatninu komi í stað hins lífræna vefjar, eða fylli
upp í holrúm ef lífveran var rotnuð

• Í steingerðum viði kemur kísill stundum í stað mjúka vefjarins en
frumuveggirnir eru kol (grafít) þannig að viðarbyggingin heldur sér

• Aðeins lítið brot af þeim lífverum sem hafa lifað í jarðsögunni hafa varðveist
sem steingervingar





Hvernig verða steingervingar til?

• Laufblöðin á Brjánslæk
hafa borist út í tjörn og
grafist í fíngerðu seti – þar
er ekkert eftir nema grafít-
afsteypur. Slíkar afsteypur
af fornum fiskum og
öðrum dýrum má sjá á 
söfnum erlendis, þar sem
jafnvel frumubyggingin
hefur haldið sér þótt
ekkert sé eftir af lífverunni
nema formið. Algengustu
steinefni steingervinga eru
kalk (CaCO3) og kísill (SiO2).



Plöntusteingervingar úr Surtabrandsgili við Brjánslæk

Mynd: Margrét Hallsdóttir



Hvernig verða steingervingar til?
• Ennþá sérstæðari og óalgengari eru smádýr í rafi

(forn trjákvoða) eða tjöru — dýrin festust og
lokuðust inni í mjúkri trjákvoðu eða tjöru sem síðan
harðnaði.

• Loks má nefna frosna mammúta í freðmýrum
Síberíu: Dýrin drukknuðu í dýjum fyrir 10.000 árum
og geymdust þannig frosin – svo vel að á heimsþingi
jarðfræðinga í Leningrad árið 1943 var
mammútakjöt á borðum! 



Snúum okkur að Íslandi

Tjörnes: Saga ísaldar
rakin

Brjánslækur: 65 tegundir
plantna greindar

(12-15 Ma)

Leifur A. Símonarson, 1981.



Sigríður Friðriksdóttir
1978s

• Setti á kort alla fundarstaði
surtarbrands og annarra
plöntuleifa sem fundist
höfðu í jarðlögum frá tertíer

• Á Austurlandi voru þetta 43 
staðir

• Fundarstaðir surtarbrands og annarra
plöntuleifa Náttúrufræðingurinn, 48 (3-4) 
1978



Mynd af vef Náttúrufræðistofnunar Íslands



Dýrasteingervingar

• Steingerðar leifar landdýra eru afar sjaldgæfar á Íslandi
• Örfá bein af landspendýri fundust í setlögum í Vopnafirði frá

plíósentíma og eru talin vera úr hjartardýri (meira á eftir)

• Frá míósentíma hafa fundist vatnaflær í setlögum í Mókollsdal
og Langavatnsdal og afsteypa af ferkvatnsskel í Fnjóskadal

• Í setlögum frá sama tíma hafa fundist nokkur vel varðveitt
eintök af skordýrum og ummerki eftir þau á steingerðum
plöntuleifum. Má þar nefna bjöllutegund, blaðlýs og hármý

• Steingerðar leifar skeldýra og sjávarspendýra eru
algengari og á Tjörnesi er að finna ein merkustu setlög
með steingervingum á Íslandi



Plöntusteingervingar

• Allt frá örsmáum þörungaleifum upp í 
risavaxna trjáboli

• Yfirleitt er um að ræða einstaka plöntuhluta
eins og laufblað, aldin, fræ, brumhlíf, stöngul, 
trjábol, grein eða rót

• Frjókorn í jarðlögum teljast líka til
plöntusteingervinga

• Varðveitast á ólíkan hátt:
• Far eftir plöntuhluta
• Plöntuvefur varðveitist – t.d. trjábolir í 

surtarbrandslögum
• Kolast – örþunn skán
• Steinefni sest í frumum plöntuvefjar -

viðarsteinn



Austurland
• Lítið hefur fundist af jurtaleifum í 

tertíerum millilögum á Austurlandi nema
helst frjókorn og gró

• Náttúrufræðistofnun Íslands hefur á skrá
u.þ.b. 80 fundarstaði steingervinga á 
Austurlandi á um 40 svæðum.

• Flestar skráningarnar eru frá Svínafelli í 
Öræfum
• Víðitegundir
• Birki
• Elri
• Burkni
• Maríustakkur
• Reynir
• Kornsúra
• Elfting

• Svínafellslögin talin u.þ.b. 0,7 – 1,78 
milljón ára gömul







Tindastóll

• Eggert og Bjarni sögðu frá
því í ferðabók sinni að uppi
á Tindastóli væru merki
um risafuruskóg.

• Myndir frá síðastliðnu
sumri.



Gróðursamfélög á tertíer
• Gróðurfélögin voru þá þegar af mismunandi gerðum

• Umhverfisaðstæður réðu mestu um hvaða félög
voru ríkjandi á hverjum stað

• Plöntur náskyldar núlifandi plöntum sem einkenna
heittempruð miðjarðarsvæði

Líkan af plöntusamfélögum í Selárdal, 
Botni og við Ketilseyri fyrir 15-13,5 
milljónum ára. Í elstu íslensku
gróðurfélögunum ber mikið á plöntum
sem eru náskyldar núlifandi plöntum á 
heittempruðum miðjarðarsvæðum.



Gróðursamfélög á tertíer
• Evrópuvatnafura (Glyptostrobus europaeus)

• Magnólía (Magnolia)

• Hjartatré (Cercidiphyllum)

• Fornrauðviðar (Sequoia abietina)

• Grátviðarætt (Cupressaceae)

• Greninálar (Picea)

• Arnarlind (Tilia selardalense)

• Askur (Fraxinus)

• Álmur (Ulmus)

• Birki (Betula)

• Hvítplatanviður (Platanus leucophylla)

• Kastanía (Aesculus)

• Lyngrós (Rhododendron)



Friðgeir Grímsson





• https://www.youtube.com/watch?v=vNM_8ZK_Bm
8

https://www.youtube.com/watch?v=vNM_8ZK_Bm8


• http://www.ni.is/jord/steingervingar

• http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/01/o
ldest-fossil-ever-found-earth-shows-alien-life-mars-
likely/

• http://www.history.com/news/have-scientists-
found-the-worlds-oldest-fossils

• https://www.newscientist.com/article/mg2333117
2-900-oldest-plantlike-fossils-discovered-are-16-
billion-years-old/

http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/01/oldest-fossil-ever-found-earth-shows-alien-life-mars-likely/
http://www.telegraph.co.uk/science/2017/03/01/oldest-fossil-ever-found-earth-shows-alien-life-mars-likely/
http://www.history.com/news/have-scientists-found-the-worlds-oldest-fossils
https://www.newscientist.com/article/mg23331172-900-oldest-plantlike-fossils-discovered-are-16-billion-years-old/

