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aufblöðum, aldinum og fræj-
um sem tilheyra ættkvíslinni
beyki (Fagus) hefur verið lýst

úr þremur setlagasyrpum á Vest-
fjörðum. Í fyrsta lagi úr Selárdals –
Botns setlagasyrpunni, en hún er
talin um 15 milljón ára, þá úr
Dufansdals – Ketilseyrar setlaga-
syrpunni, sem er líklegast um 13,5
milljón ára, og loks úr Skarðsstrand-
ar – Mókollsdals setlagasyrpunni
sem er 9–8 milljón ára gömul. Beyki-
leifar úr íslenskum jarðlögum hafa
verið greindar til 6–7 mismunandi
tegunda og hefur sú greining að
mestu leyti verið gerð á blöðum eða
blaðförum.1,2,3,4,5,6,7, 8, 9 Laufblöð, aldin
og fræ, sem fjallað verður um í
greininni, fundust öll í þessum
þremur jarðlagasyrpum. Rannsak-
aðar voru plöntuleifar úr setlögum í
Þórishlíðarfjalli í Selárdal (15 millj.
ára), Botni í Súgandafirði (15 millj.
ára), fjallinu Töflu ofan Ketilseyrar í
Dýrafirði (13,5 millj. ára) og Hrúta-
gili í Mókollsdal (9–8 millj. ára). Auk
aldina og fræja, sem voru rannsök-
uð úr ofangreindum jarðlagasyrp-
um, var einnig stuðst við frjógrein-
ingar úr nær öllum setlagasyrpum
Vestfjarða og Vesturlands á aldurs-
bilinu 15–6 milljón ára (1. mynd).5, 7, 8

Með því teljum við að fáist betri
hugmynd um þátt beykis í gróður-
farssögu landsins en áður hefur
fengist. Út frá formfræðilegum ein-
kennum blaða, aldina og fræja, og
þegar tekið er tillit til þess hvenær
beykifrjókorn koma inn í setlögin og
hverfa þaðan, teljum við að unnt sé
að komast að því hvort beykileif-
arnar tilheyri allar sömu tegund eða
hvort um sé að ræða tvær eða fleiri

Beyki úr íslenskum
setlögum
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1. mynd. Setlagasyrpur á Vestfjörðum og Vesturlandi þar sem plöntusteingervingar
hafa fundist. Einnig má sjá hallastefnu jarðlaga og afstöðu til þekktra megineldstöðva.
Byggt á Freysteini Sigurðssyni og Kristjáni Sæmundssyni 198454 og Hauki
Jóhannessyni og Kristjáni Sæmundssyni 198955. – Map of the Northwest Peninsula and
West Iceland, showing distribution of sediments (bold black lines), dip (arrows), known
central volcanoes (red circles), macrofossils like leaves, cupules and nuts (black leaves),
and pollen (yellow circles with triple striation).



tegundir. Með hjálp steingervinga
var ætlunin að fá heildaryfirlit yfir
hlut beykis í tertíerflóru landsins og
fá úr því skorið hvenær það var
áberandi og ráðandi í flórunni. Þar
að auki var reynt að komast að nið-
urstöðu um það hvaða útdauðar og
núlifandi beykitegundir sýna mest-
an skyldleika við steingerðu beyki-
leifarnar frá Íslandi. Í því sambandi
er ekki síst áhugavert að rannsaka
hvort þær sýni nánari skyldleika við
útdauðar eða núlifandi tegundir í
Evrópu eða Norður-Ameríku. Slík
rannsókn gæti hugsanlega gefið
okkur upplýsingar um flutnings-
leiðir beykitegunda til Íslands á mis-
munandi tímum á síðtertíer og
varpað ljósi á þær loftslagsbreyting-
ar sem urðu þess valdandi að sumar
tegundir komu inn í íslenska síðter-
tíerflóru meðan aðrar hurfu þaðan. 

Jarðlög og 
steingervingar

Jarðfræðilega séð er Ísland ungt
land, elsta berg ofansjávar er frá

míósentíma á tertíertímabili, um
það bil 16 milljón ára gamalt.10, 11, 12

Jarðmyndanir frá tertíer eru út-
breiddar á blágrýtissvæðunum sem

einkenna landslag á Vesturlandi,
Vestfjörðum, Austfjörðum og víða á
Norðurlandi. Blágrýtissvæðin eru
að meginhluta mynduð úr hraun-
lögum, en á milli þeirra eru víða
misþykk setlög, sums staðar jafnvel
þykkar setlagamyndanir. Víða í
þessum setlögum hafa fundist til-
tölulega vel varðveittar plöntuleif-
ar, en staðsetning landsins mitt á
milli Evrópu og Norður-Ameríku
gerir Ísland að einstöku svæði til
rannsókna á flutningi plöntusamfé-
laga á seinni hluta nýlífsaldar. Flest-
ir plöntusteingervingar sem hefur
verið lýst úr íslenskum setlögum frá
tertíertímabili hafa fundist á Vest-
fjörðum og Vesturlandi.2,3,13,14 Á
Vestfjörðum er elsti hluti íslenska
hraunlagastaflans, en myndunar-
saga hans var á mið- og síðmíósen
og hófst fyrir um það bil 16 milljón
árum og lauk þar fyrir um 8 milljón
árum.11, 12, 15

Selárdals – Botns setlagasyrpan (15
millj. ára) er á annesjum Vestfjarða
lengst í norðvestri (1. mynd).
Syrpuna má rekja í norðaustur-suð-
vestur stefnu og í henni eru vel-
þekktar jarðlagaopnur, m.a. í Selár-
dal í Arnarfirði, Ófæruvík í Dýra-
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2. mynd. 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 er að nokkru leyti byggt á
óbirtum gögnum frá Sveini Jakobssyni 196816 og persónulegum upplýsinngum frá Birni
Harðarsyni (2005). – Geological sections from Þórishlíðarfjall in Arnarfjörður and Botn
in Súgandafjörður, Northwest Iceland. 1. Phorphyritic lava. 2. Tholeiitic lava. 3. Tephra.
4. Sandstone. 5. Lignite. 6. Thin lignite layers. 7. Lignite splinters. 8. Plant remains,
mainly fossil leaves. 9. Magnetic polarity.

3. mynd. Setlögin í Selárdal eru þykk og hörð, að mestu af gosrænum uppruna og gjóska er
áberandi í lögunum. – Sediments at Selárdalur valley are thick and massive, they are mainly of
volcanic origin and tephra is most conspicuous in the material accumulated. Ljósmynd/Photo:
Friðgeir Grímsson 2005.



firði, Botni í Súgandafirði og í Breið-
hillu og hjá Gili í Bolungarvík. Set-
lögin í Þórishlíðarfjalli í Selárdal eru
um 20 m þykk og hvíla á 90 m

þykkri dílabasaltsyrpu (2. mynd).
Ofan setlaganna er um 40 m þykk
hraunlagasyrpa úr basalti af þóleiít-
gerð.16 Setlögin eru að mestu úr

sandsteini, en fínkorna silteiningar
koma fyrir hér og þar og í efri hlut-
anum má einnig sjá völuberg. Í set-
inu er allmikið af gosrænu efni,
einkum gjósku (3. mynd). Mest ber
á basaltefni en í ákveðnum lögum
er áberandi mikið af hvítum og gul-
leitum vikurmolum í hörðu setinu.
Jóhannes Áskelsson2 benti á að
plöntuleifar væru í nokkurra senti-
metra þykku gjóskulagi í miðri set-
lagasyrpunni, en rannsóknir okkar
leiddu í ljós að þó að áberandi lag-
flötur sé þar með plöntuleifum þá
er einnig nokkuð um plöntuleifar
annars staðar í setlögunum. Einnig
kom í ljós að við lagflötinn með
plöntuleifunum eru laufblöð sem
liggja ekki aðeins lárétt, samsíða
lagskiptingu setsins, því að sum
blöðin eru á ská og önnur meira eða
minna lóðrétt. Gæti þetta bent til
þess að blöðin hafi flust til samfara
setefninu í eins konar gjóskuskýi,
sem reif með sér blöðin af trjánum
þegar það reið yfir skóglendið á
svæðinu. 
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4. mynd. Setlög í Botni í Súgandafirði. Michael A. Akhmetiev stikar stórum frá munna gömlu
surtarbrandsnámunnar. – The sediments in the Botn mine, an abandoned coalmine at the base
of Súgandafjörður. Michael A. Akhmetiev walking away from the opening of the mine.
Ljósmynd/Photo: Leifur A. Símonarson 1981. 

5. mynd. Jarðlagasnið úr innanverðum Lambadal í Dýrfirði, fjallinu Töflu ofan Ketilseyrar í Dýrafirði og úr Hrútagili í Mókollsdal í Kollafirði.
– Geological sections from the Lambadalur valley and the Mount Tafla above Ketilseyri in Dýrafjörður and from Hrútagil in Mókollsdalur in
Kollafjörður. 1. Phorhyritic lava. 2. Olivine tholeiitic lava. 3. Tholeiitic lava. 4. Conglomerate. 5. Sandstone. 6. Siltstone. 7. Lignite. 8. Plant
remains, mainly fossil leaves. 9. Magnetic polarity. 



84

Náttúrufræðingurinn

Setlögin í Botnsdal, suður af bæn-
um Botni, eru frekar þunn eða um 4
m á þykkt (2. og 4. mynd). Þau eru að
mestu mynduð úr sandsteini og surt-
arbrandi með sandsteinslögum og
gjóskulögum. Plöntuleifarnar sem
finnast í þessum setlögum endur-
spegla elsta plöntusamfélag sem
þekkt er hér á landi á sama hátt og
plöntuleifarnar í Þórishlíðarfjalli í
Selárdal. 

Dufansdals – Ketilseyrar setlaga-
syrpuna (13,5 millj. ára) má rekja
milli fjarðarbotna á suðvesturhluta
Vestfjarða (1. mynd). Setlögin eru
allvíða aðgengileg, m.a. í Dufansdal
í Fossfirði (í botni Arnarfjarðar), og
í fjallinu Töflu ofan við Ketilseyri,
en einnig innarlega í Lambadal í
Dýrafirði. Stærri steingervingar,
bæði blöð og aldin, úr þessari set-
lagasyrpu eru best varðveittir í
Dýrafirði, en þar eru setlögin allt að
því 10 m þykk og mynduð úr silt-
og sandsteini sem hafa sest til í
stöðuvötnum. Einnig er allþykk
linsa af völubergi ofarlega í setlög-
unum í Lambadal og er þar líklega
um að ræða árset sem hefur sest til í
farvegi straumvatns sem hefur rof-
ist niður í vatnasetið. Þunnar kola-
linsur og surtarbrandslög koma fyr-
ir hér og þar í setlögunum, einkum
í Lambadal (5. mynd). Í Töflufjalli
ber mest á rauðum silt- og sand-
steini sem að öllum líkindum er
forn jarðvegur. Efst í setlögunum í
Töflu er frekar þunnt lag úr rauðum
siltsteini, varla meira en fimm
sentimterar á þykkt og í honum
hafa fundist þokkalega varðveitt
beykiblöð. Mjög fátítt er að finna
greinanlega steingervinga eins og
blöð í slíku seti („rauð millilög“),
þar sem oxun hefur verið mikil og
venjulega eyðast lífrænar leifar við
slík ferli. Plöntuleifar í þessari set-
lagasyrpu endurspegla næstelstu
gróðursamfélög sem þekkt eru úr
íslenskum jarðlögum. 

Skarðsstrandar – Mókollsdals set-
lagasyrpuna (9–8 millj. ára) má rekja
frá Kollafirði á Ströndum og suð-
vestur á Skarðsströnd (1. mynd).
Setlögin eru greinileg allvíða, m.a. í

Hrútagili í Mókollsdal og við Tinda
á Skarðsströnd. Í Hrútagili í Mó-
kollsdal eru þau um 124 m þykk og
hvíla á 53 m þykkri hraunlagasyrpu
úr ólivínbasalti (5. mynd). Neðst
eru setlögin mynduð úr allþykkum
móbergs- og sandsteinslögum, en
ofar tekur við syrpa af þunnum lög-
um úr sand- og siltsteini og einstaka
leirlögum. Einkum eru siltsteinslög-
in rík af plöntusteingervingum,
bæði blöðum og aldinum. Mikið er
af öskjum eða skeljum kísilþörunga
í setinu með plöntuleifunum, en öll
eru setlögin mjög glerrík og má
gera ráð fyrir að rofsetið sé mjög
blandað gjósku frá eldstöð sem var í
nágrenninu, en miðja hennar var
innarlega í Mókollsdal. Ofar í set-

lagastaflanum verður siltsteinninn
meira áberandi og eins kolalinsur
ásamt einstaka leirlögum. Glerjuð
áferð setsins eykst til muna í efri
hluta setlaganna og virðist gæta sí-
fellt meiri gjóskuíblöndunar í þess-
um hluta. Ofan á setlögunum er síð-
an hraunlag úr basalti af ólivín-
þóliítgerð. Móberg er ekki algengt á
blágrýtissvæðinu á Vestfjörðum, en
í Mókollsdal hefur á síðmíósen ver-
ið allstór megineldstöð og hefur lík-
lega gosið upp í vatn rétt hjá eld-
stöðinni eða í henni, ef til vill öskju-
vatn. Út í vatnið barst rofefni frá ná-
grenninu, blandað gjósku, en einnig
bárust þangað plöntuleifar með
straumvatni og vindum. Þá hafa
kísliþörungar þrifist í vatninu.

6. mynd. Beykilaufblað efst til vinstri með stækkaða blaðrönd og einkennandi enda
hliðarstrengja. Mismunandi blaðoddar og strengjakerfi á stækkuðum blaðhluta fyrir
neðan og opið beykialdin með tveimur fræum og stækkað fræ til hliðar. – Drawings
showing various leaf parts, a cupule and a nut with Icelandic terminology.



Aldur ofangreindra jarðlaga, sem
steingervingar hafa fundist í á Vest-
fjörðum, hefur verið ákvarðaður
með kalíum-argon aldursgreining-
araðferð og argon-argon aðferð svo
og segulmælingum með tengingum
við segultímatal. Greiningar á sýn-
um frá Vestfjörðum gefa til kynna
að elstu hraunlög þar séu 16,0 ± 0,3
milljón ára10, 15,32 ± 0,7 milljón ára11

og 15,86 ± 0.56 milljón ára12. Nýlegar
segulmælingar benda til þess að set-
lögin í Þórishlíðarfjalli í Selárdal og
Botni í Súgandafirði séu um það bil
15 milljón ára.17 Í Lambadal og fjall-
inu Töflu í Dýrafirði eru setlögin tal-
in vera um 13,5 milljón ára7,8,11 og
loks eru setlögin í Hrútagili í Mó-
kollsdal álitin mynduð fyrir 9–8
milljón árum5,11. Aldur setlaganna í
Töflu og Hrútagili er fenginn með
aldursgreiningum með kalíum-
argon aðferð á hraunlögum ofan og
neðan við setlögin, en einnig teng-
ingum út frá segulmælingum. 

Lýsing og greining 
beykileifa

Beykileifar hafa fundist í íslenskum
setlögum sem talin eru 15, 13,5 og
9–8 milljón ára gömul (1. tafla).

Mest hefur fundist af laufblöðum
og hafa þau verið greind til tveggja
tegunda; Fagus friedrichii og Fagus
gussonii. Fyrrnefnda tegundin verð-
ur hér eftir nefnd arnarbeyki (eftir
Arnarfirði), en hin síðarnefnda
hrútabeyki (eftir Hrútagili í Mó-
kollsdal). Báðar tegundirnar eru
formtegundir, og eru tegundalýs-
ingar alfarið byggðar á steingerðum
laufblöðum eða blaðförum. Þar sem
aðeins önnur tegundin, arnarbeyk-
ið, finnst í setlögum sem eru 15 til
13,5 milljón ára er aldinum og fræj-
um sem finnast í þeim setlögum lýst
með laufblöðum arnarbeykis, enda
líklegast að þessi aldin og fræ til-
heyri því. Í yngri setlögum sem eru
9–8 milljón ára hefur aðeins fundist
hin tegundin, hrútabeyki, og eru
aldin og fræ sem finnast í þeim set-
lögum talin tilheyra henni. Tegund-
irnar tvær  hafa hvergi fundist sam-
an í setlögum hér á landi. 

Lýsingar á laufblöðum eru í sam-
ræmi við lýsingar og greiningar-
tækni Dilchers.18 Við lýsingu lauf-
blaða eru notuð öll útlitseinkenni
sem auðvelda greiningu til tegunda
(6. mynd). Þessi einkenni eru m.a.
lögun strengjakerfis frá miðstreng
og niður í minnstu smástrengi, lega

strengjaenda við blaðrönd, lögun
tanna og blaðodds og stærðarhlut-
föll einstakra einkenna. Enginn við-
urkenndur greiningarlykill er til fyr-
ir aldin og bent hefur verið á að erfitt
sé að greina aldin til tegunda þar
sem ytri einkenni afmyndist eða af-
máist oft við flutning, gröft og sam-
þjöppun setlaga. Ytri einkennum
aldina og fræja var þó lýst eins ná-
kvæmlega og unnt er og stærðar-
hlutföll einstakra einkenna metin (6.
mynd). Hér á eftir er þessum tveim-
ur beykitegundum lýst, fyrst lauf-
blöðunum þar sem tegundalýsing-
arnar byggja að mestu leyti á þeim,
þá koma aldinin og loks fræin.
Formfræðilegur samanburður stein-
gervinga beykis við núlifandi teg-
undir og flokkunarfræði beykiættar-
innar er að mestu samkvæmt Denk.19

Arnarbeyki

Fagus friedrichii Grímsson & Denk
– Arnarbeyki

1869 Castanea ungeri auct. (non
Heer). – Heer: bls. 32, mynda-
síða 7, mynd 1-3.20

1869 Fagus antipofii auct. (non
Heer). – Heer, bls 30, mynda-
síða 7, mynd 5-8 (ekki 4).20

1869 ?Fagus antipofii var. emarg-
inata Heer. – Heer, bls. 30,
myndasíða 7, mynd 1.20

1869 Fagus macrophylla auct.
(non Unger). – Heer, bls. 31,
myndasíða 8, mynd 2.20

1946 Fagus antipofii auct. (non
Heer). – Áskelsson, bls. 81,
mynd 2.2

1946 Fagus deucalionis auct. (non
Unger). – Áskelsson, bls. 83,
mynd 3.2 

1956 Dicotylodonous sp. – Áskels-
son, bls. 46, mynd 4.21

1957 Fagus cf. ferruginea Aiton –
Áskelsson, bls. 26, mynd 2.3

1978 Fagus cf. ferruginea Aiton foss.
Nath. – Akhmetiev o.fl.,
myndasíða 1, mynd 6.5

2005 Fagus friedrichii Grímsson &
Denk. – Grímsson og Denk, 
myndasíða 1–8.9
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1. tafla. Yfirlit yfir setlagasyrpur með plöntusteingervingum, aldur þeirra og afstöðu jarðlaga
(sjá 1. mynd). Leifar arnarbeykis (Fagus friedrichii) hafa aðeins fundist í tveimur elstu
setlagasyrpunum sem eru 15 og 13,5 milljón ára gamlar. Í setlögum sem eru 12–10 milljón
ára gömul hafa engar beykileifar fundist, en í setlögum sem eru 9–8 milljón ára eru
steingervingar hrútabeykis (Fagus gussonii) áberandi. Í yngri setlögum á Íslandi hafa ekki
fundist beykileifar. – List of most prominent sedimentary formations that contain plant fossils
and their relative age and distribution (see Figure 1). Fossils referred to as Fagus friedrichii
have only been found in two of the oldest sedimentary formations, 15 and 13.5 Ma old,
respectively. Sediments that are 12–10 Ma do not contain any reliable fossils that can be
referred to the genus Fagus. In the younger 9–8 Ma sediments fossils of Fagus gussonii are
quite common. In younger Icelandic sediments no Fagus fossils have been found.



Elstu leifar arnarbeykis hafa
fundist í setlögum í Þórishlíðarfjalli
í Selárdal í Arnarfirði og í Botni í
Súgandafirði, en lög þessi eru um
15 milljón ára gömul. Yngri leifar
hafa síðan fundist í setlögum í
Dufansdal í Fossfirði inn úr Arnar-
firði og í fjallinu Töflu ofan Ketils-
eyrar í Dýrafirði, en lögin eru talin
um 13,5 milljón ára gömul. Þetta
eru að mestu blaðleifar, blöð og
blaðför, en að auki eru nokkur ald-
in og fræ. Mest hefur fundist af lauf-
blöðum í Þórishlíðarfjalli (7–9.
mynd) og í Töflu (10. mynd) en ald-
in eru algengust í setlögunum í
Botni (9. mynd). Til er mikill fjöldi
eintaka í safni Náttúrufræðistofn-
unar Íslands frá Selárdal, Botni og
Töflu. Að auki eru allmörg eintök í
Náttúrufræðisafni Svía (Naturhi-
storiska Riksmuseet í Stokkhólmi).
Eftirfarandi lýsing á laufblöðum,
aldinum og fræjum er byggð á þess-
um eintökum. Steingervingunum
var flestum safnað á síðustu öld af
Jóhannesi Áskelssyni, Finnboga
Jónsssyni, Helga Guðmundssyni,
Samúel Jónsssyni, Sveini Jakobs-
syni, Birgi Kjaran, Sigurði S. Jóns-
syni, Axel Kaaber, Michael A. Akh-
metiev, Leifi A. Símonarsyni og
samstarfsmönnum hans, og á síð-
ustu 5 árum af Thomas Denk og
Friðgeiri Grímssyni.

Lýsing

Laufblöðin eru einstrengja og með 5 til
12 mm langan stilk (6. mynd). Blaðkan
er 55 til 233 mm löng, 24 til 121 mm
breið, oftast samhverf. Blöðin eru flest
mjó- til breiðlensulaga, en sjaldan egg-
laga, öfugegglaga eða aflöng. Hlutfallið
lengd á móti breidd er 1,36 til 2,83. Blað-
oddurinn er odddreginn eða hvass og
blaðbotninn ávalur til oddmjór, en
sjaldan hjartalaga. Aðalstrengjakerfi
blaðanna er einstrengja (pinnate) með
einn aðalstreng eða miðstreng. Hann er
beinn, oftast með sikksakk stefnu í efri
fjórðungi blaðsins. Alls rísa 15–21 par af
hliðarstrengjum undir 72–30° horni út
frá miðstrengnum og er bilið á milli
þeirra 4–15 mm. Oftast eru 6 til 8 pör af

hliðarstrengjum á hverja 5 cm mið-
strengs, en fæstir verða þeir 4 og flestir
13. Í smávöxnum blöðum liggja hliðar-
strengirnir mun þéttar en í stórvöxnum
blöðum. Þeir ná alla leið út í blaðrönd-
ina og enda þar í tannoddi og því er um
tannlægt (craspedodromous) æðakerfi
að ræða (6. mynd). Blaðröndin er tennt
með tennur meðfram allri blaðröndinni.
Þær eru hvassar og er botnlægur (neðri)
hluti þeirra lengri en sá oddlægi (frem-
ri). Blaðröndin á milli tanna er bein eða
s-laga. Einfaldir eða klofnir þverstreng-
ir rísa flestir hornrétt út frá hliðar-
strengjunum. Þverstrengirnir eru 3 til 8
á hvern sentimetra af hliðarstreng í stór-
um blöðum (lengri en 150 mm) og 6 til
16 í minni blöðum (50 til 100 mm löng).
Hornstrengir eru allþykkir í saman-
burði við þverstrengina og rísa hornrétt
út frá þeim. Hornstrengir og smástreng-
ir mynda vel afmarkaða og reglulega
blaðreiti sem eru fjögurra- til sexhliða.

Aldinin eru með stilk sem er allt að 21
mm langur og 2–3 mm breiður (6.
mynd). Neðri (fjarlægari) hluti stilksins
er eilítið útþaninn, en tengihluti aldins-
ins er stuttur. Aldinin eru 18–26 mm
löng og 10,5–16,8 mm breið og hlutföll
lengdar og breiddar eru 1,25–1,86. Þau
eru mjóegglaga, egglaga til breiðegg-
laga, þó er aldinbotninn breiðávalur eða
eilítið skarpávalur. Fleiri en 20 krókar
eru á hverri loku. Krókarnir eru breið-
astir við botn og mjókka fram í hvassan
odd. Þeir stefna að oddlægum (efri)
hluta lokunnar eða eru afturbeygðir.
Krókarnir eru í reglulegum röðum á
botnlægum (neðri) hluta lokunnar. 

Fræin eru 12–17 mm löng og 6–10
mm breið. Hlutfall lengdar og breiddar
er 1,5–2,3. Fræin eru breiðust neðan
miðju og eru því mjóegglaga (vængir
ekki með) og þríhliða. Fræoddurinn er
hvass og mjókkar fram í griffil (6.
mynd). Fræin hafa greinilega vængi
sem liggja meðfram efstu tveim þriðj-
ungum fræsins. Aðeins má sjá einn eða
tvo vængi á hverju eintaki, líklega
vegna samþjöppunar fræjanna í setlög-
unum. 

Arnarbeyki og 
aðrar tegundir

Ekki er því að leyna að laufblöð af
þeirri gerð sem hér eru talin til arn-
arbeykis (Fagus friedrichii) eru tölu-
vert margbreytileg. Þannig lýsti Jó-
hannes Áskelsson2,3 þremur mis-
munandi gerðum af beykiblöðum
úr Þórishlíðarfjalli og taldi þau til
tegundanna Fagus antipofii Heer,
Fagus deucalionis Unger og Fagus cf.
ferruginea Aiton. (járnbeyki). M.A.
Akhmetiev og samstarfsmenn hans5

nefndu beykiblöð úr sömu setlög-
um Fagus cf. grandifolia Ehrhart.
foss. (ameríkubeyki) og Fagus cf. fer-
ruginea Aiton. foss. Þá lýstu Leifur
A. Símonarson og samstarfsmenn
hans7,8 sambærilegum beykiblöðum
úr Töflu og töldu til Fagus sp. eða
járnbeykis (Fagus ferruginea Aiton). 

Beykitegundin Fagus deucalionis
Unger er formtegund þar sem teg-
undalýsingin var upphaflega byggð
á aldinum og fræjum frá síðólígósen
til ármíósen í Mið-Evrópu og því
ætti ekki að nota þetta tegundaheiti
yfir laufblöð.22,23 Fagus grandifolia
Ehrhart (samheiti fyrir Fagus ferrug-
inea Aiton) eða ameríkubeyki er
núlifandi tegund og því er ekki við
hæfi að nota tegundarheitið um út-
dauða formtegund þar sem grein-
ingin er eingöngu byggð á lýsingu
laufblaða.24 Blöðum þessum hefur
einnig verið lýst sem Fagus antipofii
Heer, en það virðist ljóst að stein-
gerðu blöðin frá Þórishlíðarfjalli og
Töflu eru greinilega frábrugðin
Fagus antipofii Heer (2. tafla). Lýsing
tegundarinnar Fagus antipofii er
byggð á steingerðum eintökum úr
síðólígósen setlögum frá Kazakhst-
han25,26 og er náskyld, ef ekki sam-
bærileg við útdauðar evrópskar teg-
undir sem hafa verið taldar til Fagus
castaneifolia Unger, Fagus pristina
Saporta og Fagus saxonica Kvacek &
Walther27. Þessar útdauðu tegundir
eru frábrugðnar arnarbeyki (Fagus
friedrichii) í blaðformi þar sem þau
eru flest öll aflöng-egglaga til odd-
baugótt eða öfugegglaga, blöðin eru
minni og lengra bil er á milli hliðar-
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7. mynd. Blöð af arnarbeyki (Fagus friedrichii) frá Þórishlíðarfjalli í Selárdal í Arnarfirði. a. Mjólensulaga laufblað með frekar fáa hliðarstrengi,
oddmjóan blaðbotn og stilk, IMNH org. 16. b. Lensulaga laufblað með marga þéttskipaða hliðarstrengi, IMNH 299. c. Laufblað með ávalan
blaðbotn, IMNH 475. d. Stutt laufblað með marga þéttskipaða hliðarstrengi og áberandi tannlægt hliðarstrengjakerfi, IMNH 477. e. Stórt
laufblað, IMNH 1940. Mælikvarðinn er 5 cm á mynd a-e. – Fossil leaves of Fagus friedrichii from Mount Þórishlíðarfjall in Selárdalur valley
in Arnarfjörður, Northwest Iceland. a. Narrow elliptic leaf with relatively few secondary veins, acute base and petiole, IMNH org. 16. b. Elliptic
leaf with many densely spaced secondary veins, IMNH 299. c. Leaf with an obtuse base, IMNH 299. d. Small leaf with many secondary veins
and conspicuous craspedodromous venation, IMNH 477. e. Large leaf, IMNH 1940. Scale bar is 5 cm in panel a-e. IMNH: Safn
Náttúrufræðistofnunar Íslands/The Icelandic Museum of Natural History.
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8. mynd. Blöð af arnarbeyki (Fagus friedrichii) frá Þórishlíðarfjalli í Selárdal í Arnarfirði. a. Meðalstórt laufblað með oddmjóan
blaðbotn, IMNH org. 782. b. Stórvaxið breiðlensulaga laufblað með mikinn fjölda hliðarstrengja, IMNH 4938. c. Breiðlensulaga laufblað
með ávalan blaðbotn og hvassan blaðodd IMNH 3172. d. Smávaxið laufblað, IMNH 4937. Mælikvarðinn er 5 cm á mynd a-d. – Fossil
leaves of Fagus friedrichii from Mount Þórishlíðarfjall in Selárdalur valley in Arnarfjörður, Northwest Iceland. a. Medium sized leaf
with an acute base, IMNH org. 782. b. Large wide elliptic leaf showing high number of secondary veins, IMNH 4938. c. Wide elliptic
leaf with obtuse base and attenuate apex, IMNH 3172. d. Small leaf, IMNH 4937. Scale bar is 5 cm in panel a-d.
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9. mynd. Blaðhlutar arnarbeykis (Fagus friedrichii) og aldin frá Þórishlíðarfjalli í Selárdal í Arnarfirði og aldin og fræ frá Botni í Súgandafirði. a.
Blaðhluti sem sýnir legu þverstrengja út frá hliðarstreng, IMNH 478. b. Blaðhluti með tönn og hliðarstreng sem endar í tannoddi í tannlægu
strengjakerfi, IMNH 467. c. Aldin úr Þórishlíðarfjalli, frekar aflangt og illa varðveitt, IMNH 6684-02. d. Blaðhluti með þverstrengi á milli
hliðarstrengja og hornstrengi þar á milli, hornstrengir og smástrengir mynda fjögurra- til sexhliða blaðreiti, IMNH 1950. e. Blaðhluti með skarpa
og oddhvassa tönn og tannlægt strengjakerfi, IMNH 290-02. f. Blaðhluti með einfalda eða klofna þverstrengi , IMNH 290-02. g. Aldin með langan
stilk, breiðávalan botn og mjóan odd, IMNH 5001-02. h. Stórt aldin með langan stilk, IMNH 4991. i. Aldin með útþaninn stilk við botn, IMNH
4975. j. Krókar á efri hluta aldins, IMNH 4997. k. Nærmynd af j, IMNH 4997. l. Aldin þakið afturbeygðum krókum, IMNH 5002–04. m. Nærmynd
af l, aflangir og afturbeygðir krókar, IMNH 5002–04. n. Samanpressað fræ með griffli í oddi, IMNH 4978. o. Nærmynd af g, beinn og skarpur krókur
á aldini, IMNH 5001–02. Mælikvarðinn er 1 cm á mynd g-i og l, og 5 mm á mynd a-f, j-k og m-o. – Leaf parts and cupule of Fagus friedrichii from
Þórishlíðarfjall in Selárdalur in Arnarfjörður, and cupules and nut from the Botn mine in Súgandafjörður. a. Origin of tertiary veins running from
secondary vein, IMNH 478. b. Tooth and secondary vein ending in apex, IMNH 467. c. Cupule from Þórishlíðarfjall, relatively elongate and badly
preserved, IMNH 6684-02. d. Tertiary and quaternary venation, higher ordered venation forming tetra-to hexagonal areoles, IMNH 1950. e. Sharp
and acute tooth as well as craspedodromous venation, IMNH 290-02. f. Simple or forked tertiary veins, IMNH 290–02. g. Cupule with long
peduncle, round base and acute apex, IMNH 5001–02. h. Large cupule with long stilk, IMNH 4991. i. Peduncle wide at cupule base forming
connecting peace, IMNH 4975. j. Conspicious appendages in upper part of cupule, IMNH 4997. k. Close up of specimen in photo j, showing
appendages, IMNH 4997. l. Cupule with appendages along its side, IMNH 5002-04. m. Close up of specimen in photo l, appendages are long,
narrow, recurved and with a sharp tip, IMNH 5002-04. n. Compressed nut with styles protruding from the apical part, IMNH 4978. o. Close up of
specimen in photo g, straight, thick and sharp appendage on side of cupule valve, IMNH 5001–02. Scale bar is 1 cm in panel g-i and l, and 5 mm in
panel a-f, j-k and m-o.
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10. mynd. Laufblöð, blaðhlutar og fræ arnarbeykis (Fagus friedrichii) úr fjallinu Töflu ofan Ketilseyar í Dýrafirði. a. Meðalstórt lensulaga
laufblað með marga hliðarstrengi og oddmjóan blaðbotn, IMNH 6689. b. Lensulaga laufblað með marga hliðarstrengi, IMNH 5058. c.
Smávaxið laufblað með tannlægt strengjakerfi, IMNH 6678-02. d. Frekar stórvaxið fræ með hluta af væng, IMNH 6698. e. Tvö fræ annað
samanpressað en með tvo vængi, hitt nánast í þrívídd, IMNH 6681-01/02. f. Blaðbrot með hliðarstreng sem sveigir upp nálægt blaðbrún og
endar í tannoddi, IMNH 4894. g. Efri hluti meðalstórs blaðs með marga beina hliðarstrengi og tannlægt strengjakerfi, IMNH 6678-01. h.
Nærmynd af f með oddhvassa tönn og tannlægt strengjakerfi, IMNH 4894. i. Blaðbrot með skarpa tönn og botnlæga hlið lengri en þá
oddlægu, IMNH 6695. j. Blaðbrot sem sýnir legu þverstrengja frá hliðarstreng, IMNH 6694. k. Blaðbrot með einfalda eða klofna þverstrengi
á milli hliðarstrengja, IMNH 6694. l. Blaðrönd meðalstórs laufblaðs þar sem hliðarstrengir ná alla leið út í tannodda, IMNH 6700.
Mælikvarðinn er 5 cm á mynd a-b, 3 cm á mynd c og g, 2 cm á mynd l, 1 cm á mynd d-f og 5 mm á mynd h-k. – Leaves, leaf parts and nuts
of Fagus friedrichii from Mount Tafla in Dýrafjörður. a. Medium sized elliptic leaf with several secondary veins and acute base, IMNH
6689. b. Elliptic leaf with numerous secondary veins, IMNH 5058. e. Small leaf with craspedodromous venation, IMNH 6678-02. d.
Relatively large nut with partly preserved wings, IMNH 6698. e. Two nuts, one compressed but showing two wings, the other in three
dimension, IMNH 6681-01/02. f. Secondary vein curving upwards close to the margin and ending in teeth apex, IMNH 4894. g. Upper part
of medium sized leaf, several straight secondary veins and craspedodromous venation, IMNH 6678-01. h. Close up of specimen in photo f,
sharp tooth and craspedodromous venation, IMNH 4894. i. Sharp tooth with apical side longer than basal side, IMNH 6695. j. Origin of
tertiary veins from secondary vein, IMNH 6694. k. Simple or forked tertiary veins between secondary veins, IMNH 6694. l. Margin of
medium sized leaf where secondary veins reach all the way into the teeth apexes, IMNH 6700. Scale bar is 5 cm in panel a-b, 3 cm in panel
c and g, 2 cm in panel l, 1 cm in panel d-f, and 5 mm in panel h-k.



strengja (eru færri) og þverstrengja
(2. tafla). Þá er mikill breytileiki í
tanngerð eftir blaðröndinni hjá
þessum tegundum.26,27,28,29

Laufblöð sem svipar til blaða arn-
arbeykis hafa fundist í sumum
stofnum ameríkubeykis (Fagus
grandifolia), en hún er ein af núlif-
andi beykitegundum í Norður Am-
eríku. Kemur þetta vel í ljós þegar
skoðað er stærð og lögun blöðkunn-
ar, mikill fjöldi hliðarstrengja,
greinilega tennt blaðrönd, tannlægt
(craspedodromous) æðakerfi og oft-
ast aflangur blaðoddur. Núlifandi
ameríkubeyki býr samt sem áður
yfir mikilli fjölbreytni í blöðku-
formi30 og er bæði með áberandi
tennt laufblöð og blöð sem eru heil-
rend (án tanna) og líkjast núlifandi
skógarbeyki (Fagus sylvatica)31, sem
er útbreitt í Evrópu og Vestur Asíu.
Svipuðum laufblöðum, með mikinn
fjölda hliðarstrengja, var lýst sem
Fagus salnikovii Fotjanova32 frá efri
hluta ólígósen til neðri hluta míósen
á Sakhalineyju. Þessi laufblöð eru
að því leyti frábrugðin arnarbeyki

(2. tafla) að hliðarstrengirnir stefna
út að blaðröndinni og virðast þar
stefna út í tannodd eða blaðbrún, en
beygja upp meðfram blaðbrúninni
og tengjast samlægum strengjum
fyrir ofan, hliðarstrengirnir mynda
þannig falsktannlægt (pseudocra-
spedodromous) strengjakerfi (6.
mynd). Hliðarstrengirnir senda
einnig strengjagreinar út í tennurn-
ar á blaðröndinni og mynda þannig
hliðartannlægt (semicraspedodro-
mous) strengjakerfi. Einnig er nokk-
uð mikið bil á milli þverstrengjanna
(hjá stórum blöðum) og hátt hlutfall
lengdar og breiddar. Önnur tegund,
Fagus juliae Yakubovskaya33 úr set-
lögum frá miðhluta míósentíma í
Rússlandi, líkist fljótt á litið arnar-
beyki, en er frábrugðin þar sem
hliðarstrengir eru færri og æðakerfi
hliðarstrengjanna fjölbreytilegra (2.
tafla). Þar að auki sýna íslensku
laufblöðin nokkur sameiginleg ein-
kenni með blöðum úr setlögum frá
miðbiki míósen í Idaho, en þau hafa
verið talin til falskbeykis (Pseudof-
agus idahoensis Smiley & Higgins).34

Það er frábrugðið beykitegundum að
því leyti að á blaðröndinni eru einnig
smátennur (undirtennur) og blaðkan
hefur eilítið fleiri hliðarstrengi.

Hrútabeyki

Fagus gussonii Massalongo emend.
Knobloch & Velitzelos - Hrútabeyki

1859 Fagus gussonii Massalongo. –
Massalongo & Scarabelli, bls.
202. myndasíða 25, mynd 2
& 5.35

1859 Fagus marsilii Massalongo. –
Massalongo & Scarabelli, bls.
201, myndasíða 9, mynd 19,
myndasíða 21, mynd 18.35

1859 Fagus deucalionis auct. (non
Unger). – Massalongo &
Scarabelli, bls. 203, mynda-
síða 30, mynd 9.35

1859 Fagus ambigua Massalongo. –
Massalongo & Scarabelli, bls. 
204, myndasíða 36, mynd 1.35

1859 Fagus incerta Massalongo. –
Massalongo & Scarabelli, bls. 
205, myndasíða 30, mynd 3.35
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2. tafla. Helstu greiningareinkenni arnarbeykis (Fagus friedrichii) og hrútabeykis (Fagus gussonii) frá Íslandi borin saman við
einkenni þekktra útdauðra beykitegunda (Fagus) og falskbeykis (Pseudofagus) frá Evrópu og Norður Ameríku. Byggt á Fotjanova
198832, Friðgeiri Grímssyni og Denk 20059, Iljinskaja 198228, Smiley og Huggins 198134 og Yakubovskaya 197533 – Most diagnostic
morphological characteristics of Fagus friedrichii and Fagus gussonii from Iceland and comparable extinct species of Fagus and
Pseudofagus from Europe and North America.
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1859 Fagus betulaefolia Massa-
longo. – Massalongo &
Scarabelli, bls. 206. mynda-
síða 30, mynd 10.35

1859 Fagus chiericii Massalongo. –
Massalongo & Scarabelli, bls.
207, myndasíða 32, mynd 
5.35

1972 Fagus sp. – Friedrich o.fl., bls.
8, myndasíða 1, mynd 3 & 5, 
myndasíða 3, mynd 3.4

1978 Fagus sp. – Akhmetiev ofl.,
myndasíða 9, mynd 9.5

1978 Fagus orientalis Lipsky. –
Akhmetiev o.fl., myndasíða.
8, mynd 10.5

1986 Fagus gussonii Massalongo
emend. Knobloch & Velitze-
los. – Knobloch & Velitzelos,
bls. 9, myndasíða 2, mynd
2–4 & 6–8, myndasíða 5,
mynd 11, myndasíða 6,
mynd 5.36

1999 Fagus antipofii auct. (non
Heer). – Denk, bls. 634,
myndasíða 2, mynd p.6

1999 Fagus gussonii Massalongo
emend. Knobloch & Velitze-
los. – Velitzelos & Kvacek,
bls. 420, myndasíða 1, mynd
1.37

2002 Fagus gussonii Massalongo
emend. Knobloch & Velitze-
los. – Kvacek o.fl., bls. 61,
myndasíða 5, mynd 3–9,
myndasíða 6, mynd 1–7,
myndasíða 7, mynd 1–5,
myndasíða 29, mynd 3–4.38

2002 Fagus gussonii Massalongo.
– Denk o.fl., textamyndir 5a
og 5c.39

2005 Fagus gussonii Massalongo
emend. Knobloch & Velitze-
los. – Grímsson og Denk, bls.
43, myndasíða 10–13.9

Upphafleg lýsing hrútabeykis
(Fagus gussonii) var byggð á lauf-
blöðum sem eru allvel þekkt úr set-
lögum frá míósentíma í Mið-Evr-
ópu. Hér á landi hafa laufblöð af
þessari gerð aðallega fundist í
setlögum ofarlega í Hrútagili í Mó-
kollsdal (11–13. mynd) og þar í ná-
grenni, en þau eru um 9–8 milljón

ára gömul. Þó svo að mikill form-
fræðilegur breytileiki sé á þessum
laufblöðum frá meginlandi Evrópu
er talið fullvíst að aðeins sé um eina
tegund að ræða.36,37 Aldin og fræ
hafa einnig fundist í sömu setlögum
(13. mynd). Allmörg eintök hrúta-
beykis, sem safnað hefur verið hér á
landi, eru nú varðveitt í Árósahá-
skóla í Danmörku, einnig er allmik-
ið í Náttúrufræðisafni Svía (Natur-
historiska Riksmuseet í Stokkhólmi)
og í safni Náttúrufræðistofnunar Ís-
lands. Þeir sem safnað hafa þessum
steingervingum eru Guðmundur G.
Bárðarson og Jóhannes Áskelsson á
fyrri hluta síðustu aldar, Sigríður P.
Friðriksdóttir, Skarphéðinn Þórar-
insson, Michael A. Akhmetiev,
Ragnheiður Jónsdóttir, Leifur A.
Símonarson og Walter L. Friedrich á
síðasta þriðjungi 20. aldar og svo
Friðgeir Grímsson á síðustu árum.
Tegundalýsingin, sem hér fer á eftir,
byggir á öllum þessum eintökum.

Lýsing

Laufblöð hrútabeykis eru einstrengja og
með stilk (6. mynd). Stilkurinn er 11 til
13,5 mm langur á stórum blöðum, en allt
niður í 3 til 4,5 mm á smávöxnum blöð-
um. Blaðkan er 50 til 175 mm löng og 25
til 90 mm breið. Hún er samhverf eða
ósamhverf, lensulaga eða breiðlensu-
laga til mjóöfugegglaga, stundum egg-
laga til mjóegglaga, öfugegglaga eða
öfugperulaga. Hlutföll lengdar og
breiddar eru 1,67–2,8. Laufblöðin eru
oftast breiðust um miðbik blöðkunnar,
stundum rétt ofan eða neðan við miðju.
Blaðoddurinn er odddreginn og stund-
um inndreginn. Blaðbotninn er oddmjór
til ávalur oft eilítið hjartalaga. Á sumum
eintökum má sjá að botnlægur (neðri)
hluti blöðkunnar er öfugperulaga. Blað-
röndin er sagtennt eða bogtennt. Þegar
hvassar tennur eru til staðar finnast þær
eftir allri blaðröndinni eða aðeins eftir
efri hluta hennar. Tennurnar eru oftast
kúptar (convex) og er botnlægur (neðri)
hluti þeirra lengri en sá oddlægi (efri).
Miðstrengurinn er beinn eða eilítið
sveigður, sjaldan með sikksakk munstur
í efri fjórðungi blaðsins. Hliðarstrengirn-

ir mynda margs konar æðakerfi (6.
mynd). Þeir stefna út í blaðröndina en
beygja svo upp á við meðfram henni og
tengjast samhliða strengjum fyrir ofan
og mynda þannig falsktannlægt (pseu-
docraspedodromous) strengjakerfi, eða
senda strengjagrein út í tennur blað-
randarinnar og mynda þannig hliðar-
tannlægt (semicraspedodromous)
strengjakerfi. Þar að auki má sjá hliðar-
strengi sem ná alla leið út í blaðröndina
og enda þar í tannoddi og er þá um
tannlægt (craspedodromous) strengja-
kerfi að ræða. Frá miðstrengum rísa
9–10 til 13–16 hliðarstrengir undir 40° til
60° horni frá miðstrengnum um miðbik
blöðkunnar (allt að 83° við blaðbotn og
niður í 27° við blaðodd). Einstöku sinn-
um má greina botnstreng við blaðbotn-
inn og er hann mun mjórri en venjulegir
hliðarstrengir. Oftast eru 5–7 pör af hlið-
arstrengjum á hverja 5 cm miðstrengs,
en fæstir verða þeir 4 og flestir 14. Þver-
strengir rísa hornrétt út frá hliðar-
strengjunum og stefna beint eða klofna
upp á leiðinni milli hliðarstrengjanna.
Þverstrengir eru 4–6 á hvern sentimetra
af hliðarstreng (varðveitt í tveimur frek-
ar stórvöxnum laufblöðum). Horn-
strengir eru frekar þykkir samanborið
við þverstrengina og oft er erfitt að
greina þetta fínofna strengjakerfi. Horn-
strengirnir rísa hornrétt út frá þver-
strengjunum. Blaðreitirnir eru allstórir
og svipaðir að lögun og stærð. Þeir rað-
ast reglulega og eru 4–6 hliða. Reitar-
strengir eru ekki sjáanlegir. Smá-
strengjakerfið við blaðröndina er boga-
myndað, strengirnir tengjast saman og
mynda marga litla boga sem ná ekki út
í blaðröndina.

Aldinin eru með stilk sem er 15 til 26
mm langur og 1,75 til 2,30 mm breiður
(6. mynd). Neðri endi stilksins er áber-
andi þykkur og útvíkkaður, en stilkur-
inn mjókkar í átt að aldininu. Lokurnar
eru 11–14 til 20–24 mm langar. Þær eru
breiðlensulaga til mjólensulaga, eða egg-
laga til mjóegglaga. Á hverri loku eru 20
til 35 krókar. Þeir eru breiðastir neðst, en
mjókka fram í hvassan odd. Krókarnir
stefna upp að oddlægum (efri) hluta
lokunnar eða eru afturbeygðir og í reglu-
legum röðum, en vantar stundum neðst
á lokuna. 

ˇ

ˇ
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11. mynd. Laufblöð hrútabeykis (Fagus gussonii) úr Hrútagili í Mókollsdal. a. Frekar stórvaxið lensulaga laufblað þar sem miðstrengurinn
myndar sikksakk munstur í efsta fjórðungi blaðsins, IMNH 6756. b. Stórt laufblað með hvassan blaðodd, IMNH 6757. c. Ósamhverfur blaðbotn
með stilk og blaðka með bogtennta blaðrönd IMNH 6758. d. Stórvaxið blað með tennur á rönd ofan blaðbotns, IMNH 6759. e. Ósamhverf blaðka
með marga hliðarstrengi, IMNH 6760. f. Smávaxið laufblað með stilk og blöðku með fáa hliðarstrengi, IMNH 6761. g. Smávaxið laufblað með
egglaga blöðku, frekar marga hliðarstrengi og ávalan blaðbotn, IMNH 6762. Mælikvarðinn er 5 cm á mynd a-e og 1 cm á mynd f-g. – Fossil
leaves of Fagus gussonii from the Hrútagil gully in Mókollsdalur valley. a. Relatively large elliptic leaf where the midvein forms distinctive
zigzag pattern in the apex region, IMNH 6756. b. Large leaf with attenuate apex, IMNH 6757. c. Obtuse base, petiole and crenulate margin,
IMNH 6758. d. Large leaf with toothed margin above base region, IMNH 6759. e. Unsymmetrical lamina with several secondary veins, IMNH
6760. f. Small sized leaf with petiole and lamina with few secondary veins, IMNH 6761. g. Small obovate leaf with relatively dense spaced
secondary vein and round base, IMNH 6762. Scale bar is 5 cm in panel a-e and 1 cm in panel f-g. 
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12. mynd. Laufblöð, blaðhlutar, aldin og fræ hrútabeykis (Fagus gussonii) úr Hrútagili í Mókollsdal. a. Meðalstórt laufblað með töluverðan fjölda
hliðarstrengja og stuttar tennur í efri hluta, IMNH 6763. b. Egglaga laufblað með ávalan blaðbotn og bogtennta blaðrönd, IMNH 6764. c. Mjólensulaga
laufblað með oddmjóan blaðbotn og bogtennta blaðrönd, IMNH 6765. d. Öfugegglaga blaðka með áberandi stilk og tennur á efri hluta blaðrandar, IMNH
6766. e. Meðalstórt laufblað með hjartalaga blaðbotn og bogtennta blaðrönd, IMNH 6767. f. Neðri og miðhluti laufblaðs þar sem greina má þverstrengi,
hornstrengi og smástrengi, IMNH 6768. g. Fræ með snubbóttan odd og þverskorinn botn ásamt hluta af vængjum á efri hluta, IMNH 6769. h. Blaðhluti
með hliðarstrengi og þverstrengi, hornstrengir og smástrengir mynda blaðreiti, IMNH 6770. i. Egglaga aldin, IMNH 6771. j. Aldin með útþaninn stilk þar
sem hann tengist við botn aldinsins, IMNH 6772. k. Lensulaga aldin, IMNH 6773. l. Breiðlensulaga aldin, opið í oddi og með króka á lokum, IMNH 6774.
m. Egglaga aldin með króka, IMNH 6775. n. Aflangt og frekar lensulaga aldin með áberandi festingu við stilk, IMNH 6776. Mælikvarðinn er 5 cm á mynd
a-c og e-f, 4 cm á mynd d og 1 cm á mynd g-n. – Leaves, leaf parts, cupules and nut of Fagus gussonii from the Hrútagil gully in Mókollsdalur valley. a.
Medium sized leaf with considerable number of secondary veins and short teeth in the upper part of lamina, IMNH 6763. b. Obovate leaf with rounded base
and crenulate margin, IMNH 6764. c. Narrow elliptic leaf with acute base and crenulate margin, IMNH 6765. d. Inverted pear-shaped leaf with conspicious
petiole and teeth along upper margin, IMNH 6766. e. Medium sized leaf with cordate base and crenulate margin, IMNH 6767. f. Lower and middle part of
leaf with tertiary and higher ordered venation preserved, IMNH 6768. g. Nut with truncate base and partly preserved wings, IMNH 6769. h. Part of lamina
showing secondary, tertiary, quaternary and higher oredered veins forming areoles, IMNH 6770. i. Ovate cupule, IMNH 6771. j. Cupule with dilated
peduncle forming a gradual transitional part to the cupule base, IMNH 6772. k. Elliptic cupule, IMNH 6773. l. Wide elliptic cupule, open at apex and with
appendages on valves, IMNH 6774. m. Ovate cupule with appendages, IMNH 6775. n. Elongate and elliptic cupule with conspicuous connecting piece to
peduncle, IMNH 6776. Scale bar is 5 cm in panel a-c and e-f, 4 cm in panel d and l, and 1 cm in panel g-n.
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13. mynd. Laufblöð, blaðhlutar og aldin hrútabeykis (Fagus gussonii) úr Hrútagili í Mókollsdal. a. Meðalstórt laufblað með mikinn fjölda hliðarstrengja
og áberandi bogtennta blaðrönd, IMNH 6777. b. Breiðlensulaga blað með bogtennta blaðrönd og falsktannlægt strengjakerfi, IMNH 6778. c.
Mjólensulaga laufblað með töluverðan fjölda hliðarstrengja og bogtennta blaðrönd, IMNH 6779. d. Neðri hluti stórvaxins laufblaðs með öfugperulaga
form, IMNH 6780. e. Ósamhverf blaðka með bogtennta blaðrönd og hliðartannlægt strengjakerfi, IMNH 6781. f. Smávaxið laufblað með áberandi stilk
og bogtennta blaðrönd, IMNH 6782. g. Nærmynd af 12 f, greina má þverstrengi á milli hliðarstrengja og hornstrengina þar á milli, IMNH 6768. h.
Nærmynd af 12 f, greina má hornstrengina og smástrengina sem mynda fjögura- til sexhliða blaðreiti, IMNH 6768. i. Breiðlensulaga og stórvaxin aldin
með króka á efri hluta, IMNH 6783. j. Breiðlensulaga til hringlaga aldin með útþaninn stilk við botn, IMNH 6784. k. Aldin þar sem skil á milli loka
eru greinileg, en þau má sjá niður eftir miðju aldinsins, frá oddi niður að neðsta þriðjungi skálarinnar, IMNH 6785. Mælikvarðinn er 5 cm á mynd a-
f og 1 cm á mynd g-k. – Leaves, leaf parts and cupules of Fagus gussonii from the Hrútagil gully in Mókollsdalur valley. a. Medium sized leaf with
high number of secondary veins and crenulate margin, IMNH 6777. b. Wide elliptic leaf with crenulate margin and pseudocraspedodromous venation,
IMNH 6778. c. Narrow elliptic leaf with considerable number of secondary veins and crenulated margin, IMNH 6779. d. Lower part of a large leaf with
inverted pear-shape form, IMNH 6780. e. Unsymmetrical lamina with crenulate margin and semicraspedodromous venation, IMNH 6781. f. Small leaf
with conspicuous petiole and crenulate margin, IMNH 6782. g. Close up of specimen in photo 12 f, origin and direction of tertiary veins and the
quaternary veins between them, IMNH 6768. h. Close up of 12 f, quaternary veins and higher ordered venation forming quadrangular to hexagonally
formed areoles, IMNH 6768. i. Wide elliptic and relatively large cupule with appendages in upper part, IMNH 6783. j.  Cupule with a dilated peduncle
or connecting piece, IMNH 6784. k. Cupule with prominent space between valves that reach down towards the middle of cupule, IMNH 6785. Scale
bar is 5 cm in panel a-f and 1 cm in panel g-k.



Fræin eru um 15,5 mm löng og 8,5
mm breið (6. mynd). Hlutfall lengdar og
breiddar er því nálægt 1,86. Fræin eru
breiðust neðan miðju og með þverskor-
inn botn. Þau eru egglaga, en voru upp-
haflega þríhliða áður en þau þrýstust
saman vegna setlagafargs. Fræoddur-
inn er frekar ávalur og snubbóttur og
ekki ber mikið á griffli. Vængir liggja
niður á við meðfram efri hluta fræsins. 

Hrútabeyki og 
aðrar tegundir

Íslensk beykiblöð, sem hér eru talin
til hrútabeykis (Fagus gussonii), hafa
áður fyrr verið talin til fleiri en einn-
ar tegundar. Guðmundur G. Bárðar-
son1 nefndi tvær beykitegundir úr
setlögunum í Mókollsdal og voru
þær ákvarðaðar af Svíanum A. G.
Nathorst og talin til tegundanna
Fagus antipofii Heer og Fagus macro-
phylla Unger. Einnig lýstu Walter L.
Friedrich og samstarfsmenn hans
beykiblöðum úr sömu setlögum og
nefndu Fagus sp. án þess að ákvarða
þau til tegundar4, en Denk6 taldi þessi
blöð tilheyra Fagus antipofii. Teg-
undalýsing Fagus antipofii er byggð á
eintaki úr setlögum frá efri hluta
ólígósen í Kazakhstan25 og eru blöð
þessarar tegundar töluvert frábrugð-
in þeim beykiblöðum sem hafa fund-
ist í síðmíósen setlögum hér á landi;
blöðkuformið er annað, hlutfall
lengdar og breiddar er ólíkt og    fjöl-
di og þéttleiki hliðarstrengja ekki sá
sami (2. tafla). Þá töldu M. A. Akh-
metiev og samstarfsmenn hans stein-
gerð laufblöð frá Hrútagili tilheyra
núlifandi tegund, Fagus orientalis Lip-
sky, sem vex í Litlu Asíu.5 Þar sem ís-
lensku laufblöðin tilheyra formteg-
und, sem var upphaflega lýst úr jarð-
lögum, er varla unnt að ákvarða þau
til núlifandi tegundar.24 Formfræði-
leg einkenni benda til þess að ís-
lensku laufblöðin séu innan marka
breytileikans hjá hrútabeyki frá síð-
míósen. Helsta einkenni tegundar-
innar er öfugperulaga botnlægur
hluti (neðri hluti) blöðkunnar.38,39

Hrútabeyki líkist mjög núlifandi
skógarbeyki (Fagus sylvatica L.) frá

Evrópu og Vestur Asíu, en einnig
Fagus longipetiolata Seemen frá
Austur Asíu. Skógarbeyki er frekar
fjölbreytileg tegund og sýnt hefur
verið fram á að hjá tegundinni finn-
ast margvísleg blöðkuform39,40 eins
og sjá má hjá hrútabeyki. Lögun
laufblaða, stærð þeirra, blaðrendur
og strengjakerfi, sem einkennir
hrútabeyki úr íslenskum setlögum,
er sambærilegt við það sem finnst
hjá skógarbeyki og að hluta hjá teg-
undunum Fagus longipetiolata og
tannbeyki (Fagus crenata Blume)
sem lifa í Austur Asíu. Engin út-
dauð beykitegund er áberandi lík
hrútabeyki, en laufblöðin virðast
helst tengjast frekar stórum aldin-
um sem tilheyra formtegundinni
Fagus deucalionis.23

Aldin hrútabeykis frá Mókollsdal
(12–13. mynd) eru frekar stór, en af
19 eintökum er aðeins eitt undir 14
mm, fjórtán eru milli 14 og 20 mm
löng og fjögur eintök eru yfir 20 mm
(allt að 25 mm). Það er eftirtektar-
vert að stórvaxin aldin af þessari
gerð hafa áður fundist með lauf-
blöðum hrútabeykis.27,41,42 Flest aldin
þessarar gerðar, sem lýst hefur ver-
ið frá Íslandi, hafa ekki verið
ákvörðuð til tegundar heldur ein-
ungis greind sem beyki (Fagus sp.,
sjá t.d. Friedrich o.fl. 19724). M.A.
Akhmetiev og samstarfsmenn hans
birtu mynd af steingervingi er þeir
töldu vera beykialdin (Fagus sp.) frá
Tröllatungu – Gautshamars setlaga-
syrpunni5 (um 10 milljón ára), en
frekari rannsóknir á þessu sýni, sem
er geymt í safni Náttúrufræðstofn-
unar Íslands, bendir ekki til þess að
um beykialdin sé að ræða. Þá lýsti
W.L. Friedrich og samstarfsmenn
hans4 (1972) og einnig M.A. Akh-
metiev og hans samstarfsfólk5 ald-
inum úr setlögunum í Hrútagili og
greindu þau til beykis (Fagus sp.) án
frekari tegundagreiningar. T. Denk
gat einnig um tvö aldin úr sömu
setlagasyrpu og taldi þau tilheyra
Fagus antipofii.6 Stærð og lögun ald-
inlokanna og krókagerð aldinanna
úr Hrútagili er líkast því sem finnst
hjá skógarbeyki (Fagus sylvatica),

tannbeyki (Fagus crenata) og Fagus
longipetiolata þegar litið er til núlif-
andi tegunda.23,31

Munur á arnarbeyki 
og hrútabeyki

Steingerð beykiblöð úr íslenskum
setlögum hafa verið greind til að
minnsta kosti sex mismunandi
beykitegunda; Fagus antipofii, Fagus
deucalionis, Fagus ferruginea fossilis,
Fagus grandifolia fossilis, Fagus
macrophylla og Fagus orientalis. Nýj-
ar rannsóknir benda hins vegar ein-
dregið til þess að laufblöð frá mið-
til síðmíósen á Íslandi tilheyri ein-
ungis tveimur formtegundum.
Ákvörðun á einkennum laufblaða
(2. tafla) leiddi í ljós að beykistein-
gervingar sem fundist hafa í setlög-
um hér á landi tilheyra arnarbeyki
(Fagus friedrichii) og hrútabeyki
(Fagus gussonii) (1. tafla).9 Frjógrein-
ingar (3. og 4. tafla) úr helstu set-
lagasyrpum Vestfjarða og Vestur-
lands sýna að beyki óx hér á landi
þegar setlög, sem eru annars vegar
15–13,5 ára og hins vegar 9–8 millj-
ón ára gömul, voru að myndast.
Ljóst er því að á Íslandi finnast lauf-
blöð, aldin, fræ og frjókorn, sem til-
heyra beyki, í setlögum sem eru
15–13,5 milljón ára í Selárdal, Botni
og Töflufjalli. Síðan er ekki vitað
um beykileifar í setlögum hér á
landi fyrr en í 9–8 milljón ára göml-
um setlögum í Mókollsdal og þar
fundust einnig laufblöð, aldin, fræ
og frjókorn. Formfræðileg einkenni
sem aðskilja arnarbeyki frá hrúta-
beyki er meira lensulaga blöðku-
form, fleiri hliðarstrengir (fjöldi
hliðarstrengja á hverja 5 cm af mið-
streng, sjá 14. mynd), eingöngu
tannlægt strengjakerfi við blaðrönd
og hvassari blaðoddur. Hrútabeyki
einkennist af breytilegra formi
blöðkunar, mun færri hliðarstrengj-
um (færri hliðarstrengjum á hverja
5 cm miðstrengs, sjá 14. mynd),
breytilegra strengjakerfi við blað-
rönd og odd- eða inndregnari blað-
oddi. Það virðist ljóst hvort heldur
skoðuð eru laufblöð, aldin, fræ eða
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3. tafla. Frjógreining úr þremur elstu setlagasyrpum á Vestfjörðum. Nafngreindir eru þeir flokkar þar sem frjókorn eru hugsanlega
frá barr- eða lauftrjám. Aðrar og minni plöntur svo og vatnaplöntur, burknar, elftinga og mosar eru sett í flokkinn „Annað“. Eftir-
tektarvert er hvernig beykifrjókorn hverfa og finnast ekki í 12 milljón ára gamalli Brjánslækjar – Seljár setlagasyrpunni. Útskýring-
ar; S: Selárdalur (Arnarfirði), B: Botn (Súgandafirði), Ó: Ófæruvík (Dýrafirði), G: Gil (Bolungarvík), Br: Breiðhilla (Bolungarvík),
L: Lambadalur (Dýrafirði), BR: Brjánslækur (Barðaströnd), SJ: Seljá (Barðaströnd) (sjá 1. mynd). Byggt á M.A. Akhmetiev o.fl. 19785

og Leifi A. Símonarsyni o.fl. 20007, 20028.– Pollen counts from the three oldest sedimentary sequences on the Northwestern Peninsula.
It is noteworthy that Fagus pollen disappear and are not to be found in the 12 Ma sediments at Brjánslækur and Seljá. 
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Flokkun

H1 H2 H3 H4 GR1 GR2 M1 M2 T LD SÞ1 SÞ2 Þ1 Þ2 SM1 SM2 SG LF SH

Musterisætt 

Þallarætt 30 4 25 2 2 2 92 3 3 12 28 10

Þinur 65 1 62 26 13 3 86 24 1

Lerki 1 1 5

Fura 6 6

Greni 14 1 1 1 27 2 2

Fenjakýprusætt 1 23

Fenjakýprus 2

Ýviðarætt 13

Þöll 1 1

Rauðviður

Vatnafura

Japansrauðviður

Grátviðarætt 3 3

Víðir 4 1 2 2 2 3 8 10

Valhnotuætt 12 6 52 7 21 5

Valhnota 32 18 8 10 27 27 3 5 3

Vænghnota 13 3

Hikkoría 2

Porsætt

Pors 2

Bjarkætt 67 5

Elri 122 42 27 21 26 12 55 34 18 17 4 42 12 35 43 24 26 4

Birki 356 65 54 6 1 67 18 128 89 2 10 12 30 57 176 48 53 16

Agnbeyki 1

Hesli

Beyki 74 11

Eik 3

Álmur 56 31 11 13 5 31 25 12

Fornelmi

Magnolíuætt

Ertublómaætt 6 1

Þyrnir

Beinviður 1

Hlynur 35 4 1 5 1 2 1 1

Lind

Smjörviðarætt 2

Rósaætt 7 1 7 11 2 8

Annað 66 56 19 43 2 2 3 43 19 3 78 14 15 25 7 8 3 101

Hreðavatns - Stafholts setlagasyrpan 7-6 m.á.

Skarðsstrandar - 
Mókollsdals 
setlagasyrpan      

9-8 m.á.

Tröllatungu - Gautshamars 
setlagasyrpan 10 m.á.

4. tafla. Frjógreining úr þremur setlagasyrpum á Vestfjörðum og Vesturlandi. Beykifrjókorn finnast aðeins í 9–8 milljón ára gömlum
setlögum í Mókollsdal. H: Húsavíkurkleif (Steingrímsfirði), GR: Grýlufoss (Steingrímsfirði, ofar Tröllatungu), M: Mókollsdalur
(Kollafirði á Ströndum), T:Tindar (Skarðsströnd), LD: Langavatnsdalur (Borgarfirði), SÞ: Stóri Þrimill (Borgarfirði), Þ: Þrimilsdalur
(Borgarfirði), SM: Selmúli (Borgarfirði), SG: Svartagil (Borgarfirði), LF: Laxfoss (Borgarfirði), SH: Stafholt (Borgarfirði) (sjá 1.
mynd). Byggt á M.A. Akhmetiev o.fl. 1978.5– Pollen counts from three sedimentary sequences on the Northwestern Peninsula (West-
fjords) and West Iceland. Fagus pollen are only found in the 9–8 Ma sediments in Mókollsdalur.



frjókorn og einnig þegar haft er í
huga hvernig beyki dreifist í mis-
gömlum jarðlögum hér á landi á
efri hluta tertíers að um er að ræða
tvær aðskildar tegundir.

Uppruni og skyldleiki
beykitegunda

Tíu núlifandi tegundir eru taldar til
beykiættkvíslar (Fagus) og hafa þær
samfellda útbreiðslu á norðlægum
slóðum og slitrótta í Evrópu, Vest-
ur og Austur Asíu, Mexíkó og aust-
urhluta Norður Ameríku.31 Ætt-
kvíslinnni er gjarnan skipt í tvær
undirættkvíslir, þar sem undirætt-
kvíslin Fagus kemur fyrir í Evrópu,
Asíu og Norður Ameríku, en undir-
ættkvíslin Engleriana er takmörkuð
við Austur Asíu.19,31 Beyki (Fagus)
hafði áður fyrr mun víðáttumeiri
útbreiðslu og mestan hluta nýlífs-
aldar var það áberandi þáttur í
plöntusamfélögum á norðlægum
slóðum (Sakhalin, Kamchatka,
Alaska, Ísland).13,20,27,28,43,44 Arnarbeyk-
ið úr setlögum í Þórishlíðarfjalli,
Botni og Töflu virðist tilheyra forn-
ri beykigerð sem hafðist við á norð-
lægum svæðum á efri hluta tertíer-
tímabils. Algengt einkenni þessara
laufblaða er að þau náðu mikilli
stærð. Áður fyrr voru laufblöð frá
norðlægum slóðum talin til Fagus
antipofii,20,43 en síðar kom í ljós að
þau tilheyra nokkrum mismunandi
tegundum.32,45,46 Við rannsóknir á
beykiblöðum er mjög mikilvægt að
leggja áherslu á fjölda og þéttleika
hliðarstrengja og þverstrengja svo
og gerð strengjakerfis eða blaðrand-
arinnar þegar greina skal til teg-
unda (sjá 2. töflu). Þannig fann A.I.
Chelebaeva46 að beykiblöð í setlög-
um á Kamchatka frá seinni hluta
ólígósen og fram á miðhluta míósen
höfðu þéttskipaða hliðarstrengi,
ásamt miklum fjölda þverstrengja á
hvern sentimeter af hliðarstreng og
því greindi hún blöðin til nýrrar
tegundar, Fagus evenensis. Þar að
auki benti hún á að eintökin líkjast
mjög laufblöðum núlifandi beyki-
tegunda, Fagus japonica Max-

imowicz og Fagus engleriana
Seemen, en þær tilheyra báðar und-
irættkvíslinni Engleriana. Það gæti
bent til þess að Fagus evenensis end-
urspegli þróunarleið frá undirætt-
kvíslinni Fagus til undirættkvíslar-
innar Engleriana, sem hefur ein-
göngu fundist núlifandi. Hins vegar
líkjast öll þau eintök arnarbeykis
(Fagus friedrichii), sem fundist hafa
hér á landi, núlifandi Fagus grandi-
folia, en hún tilheyrir undirættkvísl-
inni Fagus. Aðrar norðlægar út-
dauðar formtegundir, sem hafa ver-
ið greindar fyrst og fremst eftir lauf-
blöðum, hafa margar hverjar óvenju
stór blöð, t.d. Fagus salnikovii, en eru
frábrugðnar arnarbeyki þegar form-
fræðileg einkenni eru skoðuð nánar
(2. tafla). Laufblöð tilheyrandi
hrútabeyki (Fagus gussonii) frá
Hrútagili er varla unnt að aðgreina
frá suður evrópskum eintökum af
hrútabeyki. Þetta kemur á óvart
þegar litið er til mikillar fjarlægðar,
bæði yfir lönd og haf, milli Íslands
og aðalútbreiðslusvæðis tegundar-
innar sem var á Grikklandi, Ítalíu
og norðurhluta Spánar. Er þetta
ekki síst athyglisvert þar sem Ísland
var líklega þegar orðin eyja töluvert
áður en þessi beykitegund skaut

hér rótum. Á hinn bóginn eru
nokkrar tegundir sameiginlegar í
plöntusamfélögum í setlögum frá
síðmíósen á Íslandi og Suður Evr-
ópu, má þar nefna elritegundirnar
Alnus cecropiifolia (Ettingshausen)
Berger og Alnus gaudinii (Heer)
Knobloch & Kvacek ásamt væng-
hnotutegundinni Pterocarya aff.
fraxinifolia (Lam.) Spach.47 Þar að
aukið auki finnst hrútabeyki á Ís-
landi og í Suður Evrópu á mörkum
útbreiðslusvæðis beykis í Evrópu
og Vestur Asíu á síðari hluta tertí-
ers, á svæðum sem einkennast af
nálægð við úthöf og úthafsloftslag.
Því gæti útbreiðsla hrútabeykis hafa
verið bundin við þessi jaðarsvæði
þar sem tegundin varð undir í bar-
áttunni við mið-evrópsku beykiteg-
undina Fagus haidingeri Kováts (til
þeirrar tegundar eru nú einnig tald-
ar tegundirnar Fagus silesiaca
Walther & Zastawniak og Fagus pli-
ocenica Saporta),27 en hún náði víð-
áttumikilli útbreiðslu í Evrópu og
Vestur Asíu. Núlifandi beykiteg-
undir sýna þó nokkra skörun í út-
liti, einkum þegar litið er til lauf-
blaða.31 Því er ekki hægt að útiloka
að laufblöð hrútabeykis úr setlög-
um frá síðmíósen í Suður Evrópu og
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14. mynd. Lengd blöðku á móti fjölda hliðarstrengja á hverja 5 cm miðstrengs. Svartir
þríhyrningar sýna arnarbeyki (Fagus friedrichii) frá Þórishlíðarfjalli í Selárdal og Töflu í
Dýrafirði. Opnir kassar sýna hrútabeyki (Fagus gussonii) frá Hrútagili í Mókollsdal.
Leitnilínur eru línulegar. Byggt á Friðgeiri Grímssyni og Denk 2005.9 – Ratios of length of
lamina to the number of secondary veins per 5 cm of primary vein. Black triangles refer to
specimens of Fagus friedrichii from Mount Þórishlíðarfjall in Selárdalur valley and from
Mount Tafla at Ketilseyri, open squares refer to specimens of Fagus gussonii from the
Hrútagil gully in Mókollsdalur valley. Format of the trendlines is linear.

ˇ



á Íslandi endurspegli í raun tvær líf-
fræðilega aðskildar tegundir og
sameiginleg formfræðileg einkenni
laufblaða og tilheyrandi aldina séu
fremur komnar til vegna samhliða
þróunar.

Landnám íslenskra 
beykitegunda

Laufblöð arnarbeykis (Fagus
friedrichii) eins og þau sem fundist
hafa í Þórishlíðarfjalli og Töflu hafa
einnig komið í ljós í setlögum í
Alaska. Sú staðreynd að tegundin
hefur fundist hér á landi endur-
speglar því ósamfellda útbreiðslu
tegundarinnar á norðlægum slóð-
um.9 Setlagasyrpurnar þar sem lauf-
blöð arnarbeykis finnast í hér á landi
eru þær elstu sem vitað er um á Ís-
landi.7,8,11,12,48 Eintökin frá Alaska eru
talin vera úr setlögum sem mynduð-
ust á fyrri hluta og fram á miðbik
míósentíma og tilheyra Seldovian
plöntusamfélaginu.49,50 Þetta virðist
benda til þess að arnarbeyki hafi
numið hér land þá eða jafnvel fyrr.
Rannsóknir á sjávarbotni umhverfis
Ísland benda eindregið til þess að á
fyrri hluta tertíertímabilsins hafi
verið landsamband milli Grænlands
og Evrópu.51 Líklegast hefur tekið
fyrir þetta landsamband um miðbik
tertíers þegar Frum-Ísland varð til,
einkum við sig hryggjarins milli
Grænlands og Íslands og einnig
hryggjarins milli Íslands og Færeyja
til Skotlands, þegar meira og minna
stöðugt landrek flutti hið þunga efni
hryggjanna frá uppdrifssvæðinu
undir Íslandi. Það er frekar ólíklegt
að landssambandið hafi haldist allt
fram á ár- eða miðmíósen þó ekki sé
unnt að útiloka það með öllu.52,53 

Arnarbeyki hefur fundist á
nokkrum stöðum í Selárdals – Botns
setlagasyrpunni, en hún er talin um
15 milljón ára og einnig í Dufans-
dals – Ketilseyrar setlagasyrpunni,
sem er líklega um 13,5 milljón ára
gömul. Í yngri setlagasyrpum,
Brjánslækjar – Seljár setlagasyrp-
unni (12 milljón ára) og Tröllatungu
– Gautshamars setlagasyrpunni (10

milljón ára), hafa beykileifar ekki
fundist. Það virðist ekki vera fyrr en
Skarðsstrandar – Mókollsdals set-
lagasyrpan myndaðist fyrir 9–8
milljón árum að beyki verður á nýj-
an leik áberandi í plöntusamfélög-
um. Að vísu er ekki unnt að útiloka
að beyki hafi lifað hér allt frá því að
setlögin í Töflu mynduðust og þar
til setlögin í Mókollsdal settust til,
en það hafi þá vaxið á stöðum þar
sem ummerki um gróðursamfélög
hafa ekki varðveist í jarðlögum.
Skyldleiki við útdauðar og núlif-
andi tegundir gæti bent til þess að
íslenska hrútabeykið (Fagus gusson-
ii) hafi numið hér land frá Evrópu.
Beykifræ dreifast ekki með vindi né
fuglum, og hafa nánast enga mögu-
leika á dreifingu með vatni. Bendir
þetta til þess að einhvers konar
landsamband hafi verið á milli Evr-
ópu og Íslands allt fram á síðmíó-
sen? Eða benda laufblöð af hrúta-
beyki í setlögum frá síðmíósen í
Suður Evrópu og á Íslandi til þess
að um sé að ræða tvær líffræðilega
aðskildar tegundir og sameiginleg
formfræðileg einkenni laufblaða og
tilheyrandi aldina séu til komnar
vegna samhliða þróunar? Er þá ef
til vill um enn eina nýja beykiteg-
und að ræða sem hefur þróast hér á
landi á míósen? 

SUMMARY

Beech (Fagus) from Icelandic 
sediments

Most of the plant fossils described from
Iceland are from Northwest and West
Iceland. The Northwest Peninsula is
known to be one of the oldest exposed
parts of the island’s lava pile (1. figure).
Its lava sequences were erupted during
middle and late Miocene from about 16
to 8 Ma. Sedimentary horizons have been
found here and there between the lavas,
ranging from thin layers to thick forma-
tions (1. figure, 1. table). The sediments
often contain well-preserved plant rema-
ins. Plant macrofossils described in this
study originate from three distinct sedi-
mentary formations and pollen counts

are from six different formations (1. fig-
ure). The fossils are preserved in various
types of sediments. The 15 Ma old sedi-
ments in Mount Þórishlíðarfjall in Selár-
dalur valley (1. figure), Arnarfjörður, are
thick, massive and mainly of volcanic
origin, showing considerable accumula-
tion of tephra material (2. figure, 3. fig-
ure). At the Botn coalmine exposure, in
Súgandafjörður, the 15 Ma old sediments
are mostly sandstones and lignite layers
(2. figure, 4. figure). The 13.5 Ma old sedi-
ments in Mount Tafla near Ketilseyri and
in Lambadalur, Dýrafjörður, are mostly
reddish sand- and siltstones, probably
palaeosoils (5. figure). Fossils are rarely
preserved in these reddish sediments
due to high oxidisation rate. In the
Hrútagil exposure in Mókollsdalur, the
9–8 Ma old sediments are unusually
thick, approximately 120 m in thickness
and consist of pyroclastic rocks, sandsto-
nes, siltstones, conglomerates and lignite
layers (5. figure). Ages for most of the
Tertiary exposures in Iceland have been
established using K/Ar and Ar/Ar dat-
ing and palaeomagnetic correlation.10,11,12,17 

At least six different fossil Fagus enti-
ties based on leaf remains have been
identified from Iceland; Fagus antipofii,
Fagus deucalionis, Fagus ferruginea, Fagus
grandifolia fossilis, Fagus macrophylla and
Fagus orientalis fossilis.2,3,4,5,6,7,8 For the pres-
ent paper, we studied leaves, cupules
and nuts of Fagus from (15 Ma) Mount
Þórishlíðarfjall in Selárdalur (7.–9. fig-
ure), the (15 Ma) Botn coalmine in Súg-
andaförður (8. figure), (13.5 Ma) Mount
Tafla above Ketilseyri in Dýrafjörður
fjord (10. figure), and (9–8 Ma) Hrútagil
in Mókollsdalur (11.–13. figure). Pollen
counts from all of the major sedimentary
formations at the Northwest Peninsula
and West Iceland5,7,8 were used to support
the stratigraphical distribution and dist-
inction between the two Fagus species
previously identified, but comparative
studies of Fagus leaves from Iceland
show that there are two distinct mor-
phospecies to be found in the Miocene
sediments of the island, Fagus friedrichii
and Fagus gussonii.9 They are clearly dist-
inguishable from each other and other
known species of Fagus and Pseudofagus
(2. table). Morphological characteristics
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that separate Fagus friedrichii from Fagus
gussonii are more elliptic form of the lam-
ina, higher number of secondary veins
per 5 cm midvein, constant cra-
spedodromous venation and more
attenuate apex within the former species.
Fagus gussonii has more variety in form of
the lamina, fewer secondary veins per 5
cm midvein, craspedo- semicraspedo- or
pseudocraspedodromous venation and
an acute apex. 

Pollen counts (3. and 4. table) from the
major sedimentary formations in North-
west and West Iceland indicate that
Fagus occupied the island during the
accumulation of sediments that are
15–13.5 Ma old and sediments that are
9–8 Ma old. When macrofossil data are
combined with the pollen data it is clear
that Fagus leaves, cupules, nuts and

pollen are only found in sediments
15–13.5 Ma in Þórishlíðarfjall in Selárdal-
ur, the Botn coalmine in Súgandafjörður
and in Mount Tafla at Ketilseyri, Dýra-
fjörður. After that no Fagus remains are
found in sediments until the 9–8 Ma old
sediments at Hrútagil in Mókollsdalur,
where leaves, cupules, nuts and pollen
have been found (1. table).  

Leaf specimens from the middle to
late Miocene of Iceland belong to two
morphospecies, Fagus friedrichii and
Fagus gussonii. Fagus friedrichii appears to
belong to an ancient type of Fagus found
at high latitudes. Specimens from Iceland
and Alaska resemble the modern North
American Fagus grandifolia. Fagus
friedrichii from the 15 Ma Þórishlíðarfjall
and the Botn coalmine as well as the 13.5
Ma Mount Tafla exposure displays a dis-

junct distribution between Iceland and
Alaska. The plant-bearing sediments
from which it originates belong to the
two oldest sedimentary formations in
Iceland. In the following younger forma-
tions 12 Ma and 10 Ma Fagus is not
represented. Only in the younger 9–8 Ma
sedimentary formation at Hrútagil in
Mókollsdalur does Fagus reappear and
forms a major component of the flora.
The Fagus fossils in Hrútagil belong app-
arently to Fagus gussonii and both affini-
ties to coeval and modern species of
Fagus indicate that this late Miocene
Icelandic Fagus type colonised Iceland
from Eurasia. Is that the case or  do we
have a new species that evolved parallel
to Fagus gussonii in Eurasia ?
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