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Til að varpa ljósi á veðurfar og umhverfi á Míósen er hægt að skoða
jarðlagastaflan á Vestfjörðum og Vesturlandi. Myndunarsaga Vestfjarða var á
mið- og síðmíósen, hófst fyrir 16 milljón árum og lýkur á Vesturlandi fyrir 6
milljón árum. Jarðlagastaflinn er að mestu byggður upp af basalt hraunlögum og
á milli þeirra eru setlög. Í þessum setlögum hafa fundist steingerðar leifar
plantna. Um 70 tegundir burkna, barrtrjáa og blómplantna hafa verið greindar og
varpa þær ljósi á það veðurfar og umhverfi sem ríkti hér á Míósen tíma.
Gísli Örn Bragason (gob2@hi.is), Logasalir 14, 201 Kópavogi, Ísland

Eldvirkni í miðju Atlandshafi
Ísland er jarðfræðilega ungt og
myndun þess tengist opnun Atlandshafsins.
Landið er hluti af rekbelti þar sem ný
úthafsskorpa er sífellt að myndast. Undir
venjulegum kringumstæðum ætti ekki að vera
hér eyja, bergið er einfaldlega of þungt.
Undir Íslandi er kraftmikið uppdrifssvæði
með tilheyrandi eldvirkni og þess vegna rís
hér eyja í miðju Atlandshafinu. Hið stöðuga
landrek gerir það að verkum að við
fjarlægumst meginlöndin í kringum okkur.
Þegar setlögin á Vestfjörðum hlóðust upp var
landið mun nær meginlöndunum og um
miðbik tertíer var landbrú á milli Grænlands
og Evrópu. Hryggurinn á milli Grænlands,
Íslands, Færeyja og Skotlands tengir löndin
saman neðansjávar í dag og er saga þessar
eldvirkni sem tengist heita reitnum undir
Íslandi.
Hin mikla eldvirkni hér á landi er ein
forsenda þess að hér hafa varðveist setlög frá
Míósen. Þegar hraun rennur yfir gróið land
varðveitir það setlög undir hrauninu fyrir
roföflunum. Þess vegna hefur einstök flóra
varðveist í setlögum hér á landi og er Ísland
eina landið í Norður-Atlandshafi þar sem
finnast landrænir steingervingar frá Míósen
til Plíósen. Gróðursaga landsins endurspeglar
þær loftslagsbreytingar sem urðu á Míósen og

jafnframt endurspeglar hún að hluta landbrú á
milli Evrasíu og Norður Ameríku.

Rauðu millögin
Jarðmyndanir frá Tertíer einkenna
landslag
á
Vesturlandi,
Vestfjörðum,
Austfjörðum og víða á Norðurlandi.
Landslagið
einkennist
af
misþykkum
hraunlögum, 2 – 30 m, og víða milli þeirra eru
setlög sem eru frá fáeinum sm upp í 100 metra
á þykkt. Með aldursrmælingum er meðallengd
tímabils milli tveggja hraunlaga rétt yfir 10.000
ár. Þau setlög sem eru með rauðum til brúnum
litablæ eru talin vera forn jarðvegur sem
myndast hefur í goshléum. Rauði liturinn
stafar af efnaveðrun í röku og hlýju loftslagi
þar sem járn oxast og gefur lögunum ryðlit.
Millilögin innihalda að mestu leyti veðraða
gjósku sem hefur lagst yfir gróið land, mýrar
eða grunn vötn og jafnvel eyðimerkur.
Samsetning setlaganna er því laterit,
surtabrandur, leir og öskukennd efni. Við
athugun á gerð steinda og efnasamsetningu
millilaganna kom í ljós að samsetningu þeirra
má rekja til palagonítiseringar, veðrunar og
ummyndunar vegna hita og fargs. (Roaldset
1980). Roaldset kemst að þeirri niðurstöðu að
laterít jarðvegur hafi þróast á mið Míósen hér á
landi þrátt fyrir jarðfræðilega stutt tímbabil
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10.000 – 100.000 ár. Laterit er rauður eða
gulur jarðvegur sem myndast í hitabeltis og
heittempruðum löndum. Frumskilyrði fyrir
myndun slík jarðsvegs er mikil úrkoma sem
leiðir af sér að nær öll steinefni skolast úr
jarðvegi en eingöngu óuppleysanleg efni eins
og járn og/eða ál oxíð verða eftir. Rauð
millilög og surtarbrandur eru áberandi í
Míósen staflanum á Vestfjörðum og
Austfjörðum en hverfa af sjónarsviðinu á
Plíósen tíma sem bendir til kólunar í loftslagi.

Plöntusteingervingar
Mjög fátítt er að finna steingervinga í
rauðum millilögum vegna mikillar oxunar og
venjulega eyðast lífrænar leifar við slík ferli.
Varðveislu möguleikar plantna og dýra eru
mun meiri í áa- og vatnaumhverfi (mynd 1).
Við slíkar aðstæður ná leifar dýra og plantna
ekki að rotna og varðveitast því í setlögum. Í
mýrum og fenjum þar sem grunnvatn er
kyrrstætt getur fallið svo mikið af jurtaleifum
að þær ná ekki að rotna heldur kaffærast. Við
fergingu
jarðlagastaflans
ummyndast
jurtaleifarnar í kol. Víða á Vestfjörðum er að
finna slík kolalög og nefnast þau
surtarbrandslög.
Helstu fundarstaðir steingervinga eru í
setlögum á Vestfjörðum og Vesturlandi og

a

b

Elsta myndunin er á annesjum Vestfjarða,
syrpurnar yngjast inn að landinu og er yngsta
Míósen syrpan á Vesturlandi.

Míósen setlagasyrpur frá Vestfjörðum
og Vesturlandi
Elstu plöntusteingervingarnir finnast í
setlögum í Selárdal og Botnsdal á Vestfjörðum
(mynd 2). Aldur steingervinganna er um 15
milljón ára. Í Selárdal finnast steingervingar
hátt uppi í Þórishlíðarfjalli og eru setlögin víða
þykk og hörð. Þau eru samsett úr gosrænum
efnum og gjóska er áberandi í lögunum.
Steingerðar leifar laufblaða liggja ekki alltaf
samsíða lagskiptingu setsins, sum blöðin liggja
á ská og önnur nær lóðrétt. Bendir það til þess
að blöðin hafi flust samfara setefninu í
gjóskjuskýi, sem hefur ætt yfir skóglendið og
rifið blöðin af trjánum. Setlögin enduspegla
samsöfnun sets í fjallshlíðar nálægt virku
eldfjalli þar sem steingervingar hafa flust með
gjóskuflóði. Allt öðruvísi umhverfisaðstæður
ríktu við Botn. Setlögin í Botnsdal eru þunn og
eru að mestu samansett úr sandsteini og
surtarbrandi með gjóskjulögum.
Setlögin
endurspegla láglendis setmyndunar umhverfi
með hárri grunnvatnsstöðu. Setsöfnun hefur
líklega verið á svæði þar sem ár hafa flætt yfir
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Mynd 1. Blaðsteingervingar frá Míósen í setlögum á Vestfjörðum. a) Arnabeyki (Fagus friedrichii) b)
Rauðviður (Sequoia abietina) c) Birki (Betula)

finnast þeir í fimm setlagasyrpum sem spanna
tímabil frá því fyrir 15 til 6 milljón árum.

bakka sína og mýrar hafa verið til staðar.
Plöntusteingervingaflóran
er
einnig
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mismunandi, annars vegar hafa fundist að
mestu dulfrævingar í Selárdal og hins vegar
barrtré
við
Botn
(mynd
3).
Plöntusteingervinar sem fundist hafa í 15
milljón ára flórunni eru beyki, lindatré,
kastanía, rauðviður og vatnafura.
Dufansdals-Ketilseyrar setlagasyrpan
er yngrieða um 13,5 millj. ára gömul.
Plöntuleifarnar eru næst elstu gróðursamfélög
sem þekkt eru úr íslenskum jarðlögum.
Syrpuna má rekja á milli fjarðarbotna í
suðvesturhluta Vestfjarða. (mynd 2) Margar
góðar opnur eru aðgengilegar m.a í Dufansdal
í botni Arnarfjarðar og fjallinu Töflu ofan við
Ketilseyri. Best varðveittu steingervingana er
að finna í Lambadal í Dýrafirði og eru þar
víða þykk setlög. Þau eru að mestu mynduð

úr silt og sandsteini sem sest hefur til í
stöðuvatna umhverfi. Ofarlega í setlögunum er
þykk linsa af völubergi sem bendir til að um sé
að ræða árset sem sest hafi til í farvegi
straumvatns. Hér og þar koma surtarbrandslög
fram í setlögunum. Víða í fjallinu Töflu eru
áberandi rauð silt- og sandsteinslög sem er forn
jarðvegur. Macrosteingervingar er sjaldgæfir
og illa varðveittir í setlagasyrpunni.
Þriðja syrpan, Brjánslækjar- Seljár
setlagasyrpan er finna meðfram Barðaströnd og
norðausturhluta Breiðafjarðar. Setlagasyrpan er
um 12 millj. ára gömul og finnast þar flestar
tegundir pöntusteingervinga af öllum Míósen
setalagasyrpunum. Steingervingar finnast við
Seljá í Vaðalsdal og Surtarbrandsgili við
Brjánslæk. Jafnvel þó aðeins séu fjórir
kílómetrar á milli staðanna er
tegundaflóran nokkuð mismunadi.
Seljá flóran er rík af Víði og Elri
tegundum. Út frá gerð setsins og
samsetningu tegunda má gera ráð
fyrir Seljár flóran hafi vaxið við
árbakka. Plöntutsteingervingar frá
Surtarbrandsgili finnast í fín til
gróf korna seti með mikið af
kísilþörungum og bendir það til
vatnaumhverfis. Þessi opna er
tegunda ríkust af öllum Míósen
13.5 Ma
10 Ma umhverfum sem finnast á Íslandi.
15 Ma
Plöntutsteingervingar gefa til
kynna blöndu af heittempruðum
sumar og sígrænum laufskóg og
heittempruðum
fenjaskóg.
Eftirtektarvert er að plöntuleifar
beykis finnast ekki í flórunn en
12 Ma
hitakærar plöntur koma inn í
9-8
staðinn eins og japansrauðviður,
Ma
túlipanatré og Sassafra.
Gautshamars – Tröllatungu
setlagasyrpan
er
á
suðausturhluta Vestfjarða og er
um 10 milljón ára. Hægt er að
rekja syrpuna frá Breiðafirði yfir í
Steingrímssfjörð. Meðal góðra
6 Ma
opna
eru
Tröllatunga,
Húsvíkurkleif og Gautshamar.
Kulvísar plöntur hverfa og margar
þær plöntur sem voru áberandi í
12 milljón ára flórunni finnast
Mynd 2. Gráleit svæði eru setlagasyrpur á Vestfjörðum og Vesturlandi þar sem
plöntusteingervingar hafa fundist og aldur þeirra í milljónir ára. Hallastefna
jarðlaga kemur fram á kortinu sem örvar. Jarðlögin yngjast inn að landinu.
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ekki lengur. Greinileg merki kólnunar eiga
sér stað á þessu tímabili.
Syrpurnar yngjast inn að landinu og
Skarðsstrandar – Mókollsdals
setlagasyrpan er 9-8 millj. ára gömul.
Syrpuna má rekja meðfram Skarðströnd og
yfir Steinadalsheiði og þaðan yfir í
Kollafjörð. Allvíða eru setlögin greinileg og
eru þekktustu opnurnar í Hrútagili í
Mókollsdal og við Tinda á Skarðsströnd.
Setlögin eru mynduð úr móbergs og

finnast á nýjan leik. Hér er um nýja tegund að
ræða, Hrútabeyki (Fagus gussonii). Þó er ekki
hægt að útiloka að beyki hafi lifað hér allt frá
því að elstu setlögin mynduðust en það hafi
ekki vaxið á stöðum þar sem ummerki um
gróðursamfélög hafi varðveist í jarðlögum.
Þessi tegund af beyki bendir til flutnings frá
Evrópu eftir myndun 10 milljón ára setlaganna.
Yngsta Míósen syrpan er HreðavatnsStafholts syrpan sem er 7-6 milljón ára gömul.
Í setlögum kringum Hreðavatn finnast ásýndir

Mynd 3. Gróðursamfélag og umhverfi á mið Míósen byggt á makró steingervingum frá Botni,
Ketilseyri og Selárdal. Plöntur frá vinstri: rauðviður, vatnafura, beyki, álmur, platan, kastína,
lind, greini, hjartatré, magnóliætt, grátviðarætt, toppur, róslyng.

sandsteinslögum en ofar í staflanum tekur við
syrpa af þunnum lögum úr sand- og siltsteini
og einstaka leirlögum. Siltsteinslögin eru rík
af plöntusteingervingum og finnst mikið af
kílsþörungum þar á meðal. Vegna nálægðar
við Mókollseldstöðina eru setlögin mjög
glerrík. Mjög sjaldgæft er að finna móberg á
Vestfjörðum. Móberg myndast við að kvika
kemst í snertingu við vatn og eru þess vegna
algengar gosmyndir undir jöklum eða í sjó. Í
tengslum við megineldstöðina hefur líklega
gosið upp í vatn rétt hjá eða í eldstöðinni. Út í
vatnið hefur borist setefni frá nágrenninu,
ásamt gjósku og plöntuleifum. Einnig hafa
kísilþörungar þrifist í vatninu. Óvenjulegt við
9-8 milljón ára flóruna er að beykileifar

eftir vötn, ár, mýrar, tjarnir og fenjar ásamt
reglulegum
eldgosum
og
jarðhniki.
Steingervingar sem finnast í þessari syrpu
endurspegla blandaða barr og laufskóg.
Ráðandi tegundir eru birki, ösp, ölur og víðir.
Á meðal barrtrjáa er þinur, greni og fura
áberandi.

Nánasti lifandi ættingi
Míósen flóran á Íslandi lifði við hlýtt loftslag á
háum breiddargráðum. Gróðurinn hefur þurft
að lifa við erfiðar aðstæður, dimma vetra og
þar sem sólar gætir lítið. Aðstæðna sem ekki
ríkja í samskonar nútíma skógarvistkerfum.
Þess vegna henta ekki allar aðferðir til að meta

4

fornloftslag á Íslandi. Nánasti lifandi ættingi
(NLÆ) hefur verið notuður til að álykta um
fornloftslag. Íslenskir steingervingar henta
vel fyrir þessa aðferð þar sem þeir eru
náskyldir nútíma tegundum. Aðferðin byggir
á þeirri nálgun að Tertíer plöntutegundir hafi
lifað við svipað loftslag og nánasti lifandi
ættingi í dag. Með því að skoða við hvers
konar loftslag nánasti lifandi ættingi lifir við í
dag er hægt að áætla meðalhita fornloftslags
(mynd 4). Í gagnagrunna hefur verið safnað
upplýsingum um loftslag fyrir um 800 NLÆ
tegundir.
Af þeim 70 tegundum sem greindar hafa

úrkomu. Loftslagskipting Köppen er skipt í 5
megin hópa og nokkra flokka og undirflokka
sem eru táknaðir með 2-4 bókstöfum. Fyrsti
stafurinn stendur fyrir meðalhita yfir hlýjasta
og kaldast mánuðinn og tegund veðurfars.
Annar bókstafurinn stendur fyrir úrkomu og
þriðji og síðasti bókstafurinn táknar sumarhita.
Sunnan- og vestanlands og á strandsvæðum
Íslands ríkir Cfc loftslag og ET loftslag ríkir á
öðrum svæðum á Íslandi. Cfc stendur fyrir köld
sumur og engan þurrka tíma. ET stendur fyrir
heimskauta túndru og ekkert eiginlegt sumar.
Hver bókstafur hefur sitt tákn í flokkun
Köppens. Fyrsti stafurinn C stendur fyrir
temprað loftslag þar sem meðalhiti yfir hlýjasta
mánuðinn er yfir 10°C og meðalhita yfir -3°C
yfir kaldasta mánuðinn. Annar bókstafurinn f
táknar mikla úrkoma yfir allar árstíðirnar.
Þriðji og síðasti bókstafurinn c segir að
sumarhiti, þrjá eða færri mánuði á ári er
meðalhitin hvers mánaðar yfir 10°C. Á
Norðulöndunum er Cfb loftslag og þar stendur
b fyrir meðal mánaðar hita yfir 10°C, fjóra eða
fleiri mánuði á ári og meðalmánaða hita undir
22°C yfir hlýjasta mánuðinn. Lítið a stendur
svo fyrir meðalmánaðarhita yfir 22°C yfir
hlýjasta mánuðinn.

Risa tré og sólarströnd

Mynd 4. Árs meðalhiti NLÆ og fyrir 8 milljón ára
flóruna frá Skarðsströnd-Mókolldsal setlagasyrpunni.
Lárétti ásin er °C

verið á Íslandi eru 32 ekki til í
gagnagrunninum. Fyrir hverja tegund fást
meðtalsútreikningar
yfir
hitastig
og
tegundaflóran
markar
síðan
það
meðaltalshitastig sem talið er hafa ríkt hér á
Míósen tíma.

Loftslagskipting Köppens
Ein útbreiddasta flokkun á loftslagi er gerð
eftir þjóðverjanum Wladimir Köppen. Hún
byggir á meðalárs og mánaða útreikingum á
hitastigi og úrkomu, auk árstíðabundinni

Af því sem hefur komið fram hér að framan má
draga þá ályktun að fyrir 15 milljón árum síðan
hafi vaxið hér harðviðarskógur við hlýtt og rakt
Cfa til Cfb loftslag. Þrátt fyrir að sólar hafi
varla gætt yfir dimmustu mánuðina hefur
meðalhita yfir vetrar mánuðina verið rétt yfir
frostmarki.
Í
skóginum
uxu
meðal
annars.beyki, rauðviður, lindatré, vatnafura og
álmur en lind og beyki eru ekki lengur hluti af
flórunni. Skógurinn hefur verið mjög
frábrugðinn því sem við þekkjum í dag á
Íslandi og engin af þessum tegundum vex hér
villt. Þetta hefur verið sumar- og sígrænn
laufskógur með íblöndun barrtrjáa sem hefur
þakið láglendis- og hálendissvæði landsins.
Áætlað meðalárs hitastig 9,3 – 10,5°C og
svipar það til ríkjandi loftslags í NorðurAmeríku, Vestur-Evrópu og Austur Asíu í dag.
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Í 12 milljón ára flórunni eykst fjöldi
hitakærra
plantna
eins
og
japnans
sedrusviðar, sassafra, túlipanatrés og
magnólíu. Slíkir skógar finnast í dag á austur
Norður-Ameríku, meðfram Svartahafi og
sem fjallaskógar í Austur-Asíu. Meðalhitinn
hefur aukist samanborið við 15 milljón ára
flóruna og er áætlaður 12,5 – 14,6°C. Hlýtt
og rakt Cfa loftslag er ríkjandi í 12 og 10
milljón ára flórunni. Hitakærar plöntur eins
og sassafras, magnólía og túlipanatré hverfa
úr 10 milljón ára flórunni. Meðalhitinn
lækkar og er áætlaður meðalhiti 9,9 – 13,5°C.
Í yngri flórunum 8 og 6 milljón ára eykst
verulega fjöldi birkis, víðis og aspa og einnig
eru beyki og valhnota hluti af flórunni. Það er
stöðug kólnun á þessu tímbabili og er áætlað
að meðalhitstig fyrir 8 milljón árum hafi
verið um 8,1– 12,5°C og fari niður í 5,4 – 9,4
°C fyrir 6 milljón árum (mynd 5.).

Þróun loftslags í heiminum
Loftslags rannsóknir hafa sýnt fram á að
hitabeltis loftslag hefur ríkt á háum norðlægum
breiddargráðum fram á byrjun Eocen fyrir 52
milljón árum síðan og eftir það hafi loftslag
farið kólnandi. Ástæðan fyrir kólnandi
veðurfari á Neogen er rek Suðurskautlandsins í
átt að suðurpólnum. Þegar meginland rekur yfir
pól ná hlýjir sjávarstraumar frá lágum
breiddargráðum ekki að flytja varma yfir
pólsvæðið. Jökull hleðst upp á suðurskautinu
sem veldur kólnun á heimsvísu.
Með því að skoða súrefnis ísótópa úr
skeljum í djúpsjávarseti er hægt að áætla það
magn vatns sem bundið er ís á mismunandi
tíma. Þau gögn benda til að fyrir 15 milljón
árum var mið-Míósen hámark í loftslagi og
eftir fylgdi mikið fall á hitastigi í heiminum
(mynd 6).

Mynd 6. Súrefnis ísótópa breytingar í
djúpsjávar götungum frá Eócen til nútíma.
Mikil breyting til hærra gildis súrefnis 18 um
mið Mósen sem kemur fram í kólnun í
heimshöfu og myndun jökuls

Mynd 5. Þróun hitastigs á Míósen á Íslandi. Hitastigið náði
hámarki fyrir 12 milljón árum og eftir það fylgir stöðug
kólnun. Láréttir ásinn sýnir aldur í milljónum ára. Lóðrétti
ásinn sýnir hitastig í °C. Ljós gráa kúrfan = meðaltal
heitustu mánaðunna, hæsta og lægsta gildi (WMMT). Gráa
kúrfan = meðalárshiti, hæsta og lægsta gildi (MAT), dökk
gráa kúrfan = meðaltal köldustu mánuðanna, hæsta og
lægsta gildi (CMMT)

Niðurstöður
rannsókna
á
plönutsteingervingum hér á landi ber ekki
saman við þessar niðurstöður.
Hér á landi ríkti frekar stöðugt og hlýtt loftslag
fyrir 15 – 10 miljón árum en eftir það verður
mikil kólnun. Niðurstöður rannsókna á
djúpsjávarseti í Noregshafi styðja það og þær
benda til kólnunar 10 milljón ár og að frekar
stöðugar og hlýjar aðstæður hafi ríkt á
norðlægum slóðum fyrir 17 til 10 milljónum
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ára. Ástæðan fyrir hlýrra loftslagi í Norður
Atlandshafi en annarsstaðar í heiminum er að
aukning hlýrra sjávarstrauma upp Atlandshafi
til Íslands. Fyrir 13 milljón árum síðan byrjar
Panamasundið í Mið-Ameríku að grynnka og
þar með ná djúpsjávarstraumar ekki lengur að
streyma
á
milli
Kyrrahafsins
og
Atlandshafsins.
Þetta
er
upphaf
Golfstraumsins sem í dag flytur hlýjan sjó
upp til Íslands.

Niðurlag
Upphleðsla
setlaganna
og
steingervingarnir segja okkur einstaka sögu
um veður og umhverfi á Íslandi á Míósen.
Hér var ríkjandi heittemprað loftslag þar sem
blandaðir lauf- og barrskógar hafa hulið
landið. Þetta voru samskonar skógar og nú
þekja austurhluta Bandaríkjanna, VesturEvrópu og Suðaustur-Asíu og árs meðalhiti
hefur verið um 5°- 10°C hærri á Míósen en
það hitastig sem er ríkjandi í dag á Íslandi.
Meðalhiti nær hámarki fyrir 12 milljón árum
en fer minnkandi eftir það. Lokun
Panamasundsins og myndun Golfstraumsins
hefur mikil áhrif á seinkun kólnunar í
Norður-Atlandshafi á Míósen. Flutningur
hlýrra hafstrauma hefur mikil áhrif í
Norðvestur Evrópu og ef hans nyti ekki við
væri hitastig 9°C kaldara en gengur og gerist.
Þróun loftslags í heiminum stjórnast af
mörgum þáttum og skiptir lega meginlanda
þar miklu máli. Kólnunin á Míósen stafar
meðal annars af reki Suðurskautsins yfir og
pól sem leiðir til upphafs ísaldar um miðbik
Plíósen. Í dag erum við á hlýskeiði ísaldar og
ísöldinni mun ekki ljúka fyrr en Suðurskautið
rekur frá suðurpólnum.
Gróðursamfélagið
endurspeglar
einnig að hluta til landssamband við
meginlöndin. Á Austurlandi hefur fundist
steingerðar leifar dádýrs frá Plíósen sem
einnig
endurspeglar
forna
landbrú.
Rannsóknir á hafsbotni umhverfis Ísland
benda eindregið til þess að á fyrri hluta
tertíertímabilsins hafi verið landbrú milli
Grænlands og Evrópu. Um þessa landbrú
hafa dýr og plöntur flust á milli heimsálfa.
Þegar landbrúin tekur að rofna um miðbik

tertíer hafa einhver dýr orðið eftir á FrumÍslandi. Athyglisvert í rannsóknum Friðgeirs
Grímssonar er að hér finnst ný tegund beykis,
Hrútabeyki í 9-8 milljón setlagasyrpunni.
Arnarbeyki hefur fundist í 15 og 13,5 milljón
ára flórunni en í yngri setlagasyrpum, 12 og 10
milljón ára hafa beykileifar ekki fundist. Það
virðist ekki vera fyrr en í 9-8 milljón ára
setlagasyrpunn að beyki verður áberandi á
nýan leik. Beykifræ dreifast ekki með vindi né
fuglum og hafa litla möguleika að dreifast með
vatni. Skyldleiki Hrútabeykis við útdauðar
tegundir og núlifandi gæti bent til þess íslenska
hrútabeykið hafi numið hér land frá Evrópu. Ef
til vill hefur einhverskonar landsamband verið
á milli Evrópu og Íslands allt fram á síðmíósen
en einnig gæti verið um að ræða tvær aðskildar
tegundir beykis með sameiginlegt form.
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