
Maður og náttúra 

Kafli 2 – Nanna Trausta 



Kafli 2.1 

Vistkerfi 
Stofn og líffélög 

Tengsl lífvera 
Samkeppni 

Jafnvægi 
Aðlögun 

Sérhæfing og sess 



Samspilið í náttúrunni 

 Lífverur eru háðar hver 

annarri –  myndband 

 Rannsóknir fara fram á 

afmörkuðum svæðum: 

vistkerfi 

 Dæmi um vistkerfi: 

fiskabúr, stöðuvatn, 

skógarlundur…o.s.frv. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vMG-LWyNcAs&list=PLqj_XBaQ5rRHCwSlwdKyUuqX59i2HgEY7


Vistkerfi 

 Lífvana þættir 

sólarljós 

vatn 

hiti 

vindur 

gerð jarðvegs 

berggrunnur 

straumur vatns 

selta vatns 

 Lifandi þættir 

plöntur 

dýr 

sveppir 

örverur 

(og allar lífverur sem þar 

þrífast) 

 



STOFN 

 Skilgreining á hugtakinu: 

„Allar lífverur af sömu 

tegund, sem lifa í sama 

vistkerfi, kallast einu nafni 

stofn“ 

 Dæmi um stofn: allar 

rjúpur á Íslandi eða allar 

rjúpur á Vestfjörðum eða 

allar rjúpur í Evrópu (eða 

allar rjúpur á jörðinni).  



Líffélög 

 Allar tegundir lífvera sem lifa í sama vistkerfi mynda 

SAMAN líffélag.  

 Allar tegundir plantna í sama vistkerfi mynda SAMAN 

gróðursamfélag. 

 Allar tegundir dýra í sama vistkerfi mynda SAMAN 

dýrasamfélag.  



Fæðukeðja - fæðuvefur 



Samkeppni  

 Hörð samkeppni um að komast af. 

 Stöðugur skortur  

 Samkeppni ríkir bæði innan tegundar og þvert á tegundir 

 Lífverur keppast helst um: fæðu, vatn, búsvæði og maka. 

 Hvernig væri það ef einhver lífvera hefði ótakmarkaðan 

aðgang að fæðu og rými og ætti sér enga óvini?  

 Tengsl lífvera og samkeppni – myndband 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GxE1SSqbSn4
http://www.youtube.com/watch?v=GxE1SSqbSn4
http://www.youtube.com/watch?v=GxE1SSqbSn4
http://www.youtube.com/watch?v=GxE1SSqbSn4


Jafnvægi…og skortur á því sama! 

 Jafnvægi innan stofns næst þegar fjöldi þeirra sem deyja er 
álíka mikill og þeirra sem fæðast.  

 Jafnvægi milli ólíkra tegunda tengist því hvernig bráð og 
rándýr eru háð hvert öðru.  

 Áhrif mannsins eru mörg og misgóð, m.a. Miklar veiðar, 
grisjun skóga, stíflur, flutningur á plöntum (eða dýrum), 
bakteríuflutningur.  
  
African village 

 DDT  
 Silent spring (Rachel Carson) 
 DDT conflict 

http://www.youtube.com/watch?v=gtcXXbuR244
http://www.youtube.com/watch?v=gtcXXbuR244
http://www.youtube.com/watch?v=-qRzieRxJWs
http://www.youtube.com/watch?v=-qRzieRxJWs
http://www.youtube.com/watch?v=-qRzieRxJWs
http://www.youtube.com/watch?v=-qRzieRxJWs
http://www.youtube.com/watch?v=-qRzieRxJWs
http://www.youtube.com/watch?v=-qRzieRxJWs
http://www.youtube.com/watch?v=-qRzieRxJWs
http://www.youtube.com/watch?v=-qRzieRxJWs
http://www.youtube.com/watch?v=kyYpwOTtaLI
http://www.youtube.com/watch?v=kyYpwOTtaLI


Jafnvægi – stofnstærðir 



Og fleiri….myndbönd!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=eDOwTXobJ3k


Survival of the fittest aka náttúruval 

 Darwin tökum við fyrir 

seinna í vetur…!  

 Eiginleikar sem verða til 

þess að einstaklingur 

stendur sig betur erfast til 

afkvæma þess einstaklings. 

„Góðu“ eiginleikarnir 

verða algengari í næstu 

kynslóð… 

 Þannig veljast þeir 

hæfustu…náttúruval! 



Sérhæfing - sess 

 Tegundir sérhæfa sig í 

vistkerfi sínu 

 Hlutverkið sem þær taka 

að sér kallast sess 

 Engar tvær tegundir geta 

haft sama sess í lengri tíma 

 Tegundir laga sig að 

aðstæðum  - og ef ekki? 

 Aðlögun gerist yfir langan 

tíma – ekki frá degi til dags 

 



Meira um sess.. 



Kafli 2.2 

Skógar á Íslandi 

Barrskógabeltið 

Birkiskógur 

Búsetuáhrif á skóga 

Ræktun skóga 



Barrskógabeltið 

 Kaldtemprað belti 

 Öll Skandinavía, öll 

norðanverð Evrópa/Asía, 

N-Ameríka 

 2000 tegundir plantna 

 Barrskógar eru þar sem 

vetur eru kaldir, dimmir, 

langir en sumur mild og 

blaut 

 

 



Aðeins af ísöld og fleira 

 Síðustu ísöld lauk f.10.þús 

árum 

 Landið var gróðurlaust 

 Fléttur og grös byrjuðu og 

smám saman fleiri tegundir 

 Einangrun landsins  

engir barrskógar 

 Birkiskógur upp í 400 m 

hæð 

 

 Landnámsmenn nýttu allt 

birkið 

 Þetta tók 200 ár ca. 

 Rússalerki, sitkagreni, 

stafafura, alaskaösp 

 Kvæmi frá alaska henta vel 

 Kvæmi: hópur plantna sem 

hefur lagað sig að 

veðurfari á tilteknu svæði.  



Kafli 2.3  

Gróðurlendi 

Birkiskógur 

Mólendi 

Votlendi 



Íslensk gróðurlendi 

 Dæmi: graslendi, 

blómlendi, mólendi, 

skóglendi, auðn.. 

 ¼ landsins þakinn skógi 

fyrir landnám 

 Birkiskógur upprunalega 

skóglendi Íslands 

 Kjarr vs. Skógur 

 

 



Mólendi og Votlendi 

Mólendi -  

 Langvarandi beit 

 Þúfur 

 Lyngmóar, víðimóar, 

fléttumóar, sefmóar… 

 

Votlendi – 

 Jarðvatn nær upp að 

yfirborði jarðvegs 

 Flói = blautasta votlendið 

 



Kafli 2.4 

Stöðuvötn 
Mývatn 

Þingvallavatn 

Lagskipting í stöðuvötnum 



Stöðuvötn á Íslandi 

 Ferskvatn á Íslandi: 
í ám 
í lækjum 
í tjörnum 
í stöðuvötnum 

 9000 stöðuvötn sem eru stærri en einn hektari (1,4% af 
landinu – 1 hektari = 10.000m2) 

 Jökulvatn  jökulvatn (t.d. Lagarfjlót á Austurlandi) 

 Dragavötn  ferskvatnsár/lækir, s.s. yfirborðsvatn (t.d. 
Meðalfellsvatn í Kjós) 

 Lindavötn  uppsprettuvatn (t.d. Mývatn) 

 Næringarrík vs. Næringarsnauð vötn 

 

 



Vetrarkyrrð  

 Yfirborð stöðuvatna frýs stundum og/eða 
kólnar mjög.  

 Klaki er eðlisléttari en fljótandi vatn og því er 
hann alltaf efst. 

 O2 getur orðið af skornum skammti á botni 

 



Mývatn 

 Eitt af stærstu 

stöðuvötnum á landinu 

 Meðaldýpi ca 2 m 

 Gróðurríkt  

 Lindavatn 

 Kúluskítur – aðeins í 

tveimur vötnum í 

heiminum…svo vitað sé. 



Kúluskítur – frá nokkrum mm í þvermál og 

allt að 15 cm í þvermál 



Kúluskítur 



Þingvallavatn 

 Lindavatn 

 Meðaldýpi 34 m (mest 

114m) 

 Gróðurríkt – gróður 

mismunandi eftir dýpi 

 3 tegundir fiska: bleikja, 

urriði og hornsíli 

 Fjórar afbrigði bleikju: 

murta, dvergbleikja, 

kuðungableikja, sílableikja.  



Lagskipting 

 Hiti vatns breytilegur eftir 

árstíma 

 Vatn er eðlisþyngst við 

4°C og því er botnvatn 

yfirleitt við það hitastig. 

 Á sumrin  tvö hitalög í 

vötnum 

 Sé veðurfar mjög kyrrt, 

myndast hitaskiptalag. 

 Blöndun laga gerist að vori 

og hausti. 

 

 Vindur blandar vatninu og 

það verður aftur 

súrefnisríkt 

 Að vori vegna þess að ís 

hefur bráðnað og allt 

vatnið orðið ca 4°C  

 Að hausti vegna þess að 

hitaskiptalag sumarsins er 

horfið og aftur er allt 

vatnið 4°C 



Kafli 2.5 

Hafið 

Lagskipting í höfum 

Hafið við Ísland 

Árstíðir í hafinu 

 



Höfin 

 2/3 af yfirborði jarðar eru 

haf. 

 Meðaldýpi 4.000m  

 Max ~ 12.000 m 

 Hver er hæsti punktur 

jarðar? 

 Enn lífverur sem ekki hafa 

verið greindar til tegundar. 

 Selta ~ 3,5% 

 Ísalt vatn er ekki eins salt. 

 











Flottar lífverur – skoðum þær nánar hér. 

https://www.youtube.com/watch?v=BtmXN_tH2iM
https://www.youtube.com/watch?v=BtmXN_tH2iM


Lagskipting í höfum 

 Höfin eru yfirleitt saltari 
þar sem heitt er – af 
hverju? 

 Sjór er þyngri en ferskt 
vatn – og kalt vatn er 
þyngra en heitt vatn.  

 Á hafsbotni safnast  því 
salt og kalt vatn.  

 Þessir eiginleikar valda 
lagskiptingu sem kemur í 
veg fyrir mikla blöndun 
milli laga.  



Dauðahafið – ís og snjór? 



Ísland og hafið í kring 

 Ískaldir hafstraumar úr norðri 

 Kvísl úr Golfstraumi í suðri 

 Golfstraumurinn á upptök sín norðan við miðbaug og fer 
um Karíbahaf og norður með strönd N-Ameríku. Sveigir 
síðan í austur og hluti hans fer upp að N-Evrópu. 

 Straumar geta borði með sér næringarefni, varma og seltu.  

 Plöntusvif toppar á vorin og haustin. 

 Þorskur hefur verið mesti nytjafiskur hérlendis.  

 Ýsa, ufsi, karfi, loðna, síld o.fl. 

 Makríll nýr – sennilega vegna hlýnunar sjávar (einnig 
krabbategundir) 



Kafli 2.6 

Ósnortin náttúra í hættu 



Náttúra í hættu 

 Minnkandi fjölbreytileiki 

 Fábreyttari skógar 

 Landbúnaður. Fjölbreytni  fábreytni. 

 Lífríki hafanna í hættu 



Vistfræði 

 Umræða: 

 1) Nefndu nokkur dæmi sem staðfesta það að 

 plöntur og dýr eru háð hvert öðru og þeirri 

 náttúru sem þau lifa í.  

 2) Hvers konar vörur eru lífrænt ræktaðar 

 vörur?  


