
 
Uppruni og þróun íslenska lífríkisins 
 
Ágrip af erindi Snorra Baldurrsona sem hann mun flytja á aðalfundi 

Samlífs. 
 
Spurningin um það hvort hluti íslenska lífríkisins hafi þraukað á jökulskerjum 
og annesjum síðasta kuldatímbili ísaldar eða hafi allt þurrkast út og sé að-
flutt eftir að ísöld lauk fyrir um 10.000 árum hefur löngum heillað fræði-
menn. Nú hallast flestir að hinu síðara enda benda rannsóknir til að síðasta 

kuldaskeið hafi verið feykihart og ísaldarjökullinn náð langt í sjó fram. 

 
Allavega má gefa sér að mestur hluti landsins hafi verið lífvana þegar jökull-
inn hopaði og þá vaknar spurningin um það hvernig allar þær tegundir 
örvera, plantna og dýra bárust hingað á þessa eyju í miðju Atlantshafi og 
námu hér land. Ekki verður sagt um það með neinni vissu, en hér á landi 
finnast aðstæður sem á litlum skala líkja eftir aðstæðum í lok ísaldar. 

 
Í og við jaðra Vatnajökuls er sífellt að verða til nýtt líflaust undirlag sem 
bíður þess að vera numið af lífverum. Þetta land verður til vegna eldvirkni 
og jökulhops og má í því sambandi nefna: jökuljaðra (jökulöldur og móren-
ur), urðarrana, jökulsker, flóðsléttur, nýrunnin hraun og vikra. Til að varan-
legt landnám lífvera takist á þannig landi þarf ýmislegt að ganga upp. 

Lífverurnar þurfa með einhverjum ráðum að berast inn á viðkomandi svæði 
og ekki síður að finna þar heppileg set eða búsvæði til þess að þær geti 
vaxið og dafnað og aukið kyn sitt. Það ferli sem þá tekur við kallast sam-
félagsmyndun eða framvinda sem endar í dínamísku lífverusamfélagi. 
 
Í erindinu verður spáð í landnám lífríkis á Íslandi eftir að síðasta kuldaskeiði 
ísaldar lauk, einkum með hliðsjón af rannsóknum í og við Vatnajökul og í 

Surtsey sem reis lífvana úr sæ en skartar nú heilmiklu lífríki. Þá verður fjallað 
um þær leiðir sem lífverur hafa til að flytja sig milli staða, um skyldleika 
lífríkisins við önnur lönd og um mismunandi kenningar varðandi eðli og 
starfsemi samfélaga. Að hve miklu leyti er samfélagsmyndun á tilteknu 
svæði fyrirsjáanleg? Fylgir hún fyrirfram gefnum lögmálum eða eru tilviljanir 

ráðandi; „rétt lífvera á réttum stað“? 
 

 
Samlíf – Samtök líffræðikennara 
Kennarahúsinu, Laufásvegi 81. 
101 Reykjavík. 
Netfang: liffraedikennarar@gmail.com 
Heimasíða: www.lifkennari.is 
Ábm. félagsbréfs: Hólmfríður Sigþórsdóttir. 
 

 

 
 
 
 
 

Félagsbréf Samlífs 
Mars 2016 

 
 

Aðalfundur Samlífs 

Boðað er til aðalfundar Samlífs, samtaka líffræðikennara 

laugardaginn 2. apríl 2016 kl. 12:00 á Litlu Brekku við 
Lækjarbrekku. 

 
Dagskrá fundarins er eftirfarandi: 

 
1. Fundarsetning. 

2. Skýrsla stjórnar Samlífs fyrir árið 2015. 
3. Reikningar Samlífs fyrir árið 2015. 

4. Kjör stjórnarmanna og embættismanna félagsins. 
5. Önnur mál. 
6. Matarmikil súpa borin fram. 

7. Fræðsluerindi: Uppruni og þróun íslenska   lífríkisins. 
Dr. Snorri Baldursson 

8. Fundarslit.  

Allir líffræðikennarar eru velkomnir! 

 
Vegna veitinga er mikilvægt að skrá sig með því að senda 

póst á Samlíf, liffraedikennarar@gmail.com,  
fyrir 25. mars. 

http://www.lifkennari.is/
mailto:liffraedikennarar@gmail.com


Sumarnámskeið 2016 – ónæmisfærði 
 
Sumarnámskeið Samlífs í ár er tileinkað ónæmisfræði og verður haldið 
dagana 14. - 16. júní. 

 
Námskeiðið er ætlað líffræðikennurum á öllum skólastigum sem fjalla um 
mannslíkamann, varnir hans og heilbrigðan lífstíl. Námskeiðið fellur vel að 

grunnþáttum menntunar um heilbrigði og lífstíl.  

 
Meginmarkmiðið er endurmenntun á sviði ónæmisfræða, fræðsla um nýjar 
rannsóknar niðurstöður, tengslamyndur við rannsakendur, rannsóknar-
stofnanir og fagkennara. Námskeiðið felst í fyrirlestrum um ónæmiskerfið; 
hlutverk þess í vörnum líkamans, sjúkdóma þar sem ónæmiskerfið gegnir 

lykilhlutverki, greiningu og meðferð, áhrif erfða og kynningu á ýmsum 
rannsóknum. 
      Fjallað verður um helstu frumur og ferli í varnarkerfi mannslíkamans, 
sjálfsofnæmissjúkdóma og nýjungar í greiningu og meðferð, ofnæmi og 
asthma, fæðuofnæmi, sumarexem í hrossum og áhrif erfða á 
ónæmissjúkdóma. Þá verður fjallað um bólusetningar og varnir gegn 

sjúkdómum í mönnum og dýrum. Í fyrirlestrunum verða einnig kynntar 
ýmsar nýjar rannsóknir. Farið verður í vettvangsferðir á Ónæmisfræðideild 
Landspítalans, Tilraunastöð Háskólans í Meinafræði á Keldum og Íslenska 
erfðagreiningu. 
 

Kennarar/fyrirlesarar: 
Dr. Ingileif Jónsdóttir, prófessor í ónæmisfræði við Læknadeild Háskóla 
Íslands, forstöðunáttúrufræðingur við ónæmisfræðideild Landspítala - 
háskólasjúkrahúss (LSH) og deildarstjóri smit- og bólgusjúkdóma hjá 
Íslenskri erfðagreiningu. 
Dr. Björn Rúnar Lúðvíksson, prófessor í ónæmisfræði við Læknadeild 
Háskóla Íslands, yfirlæknir við ónæmisfræðideild Landspítala - 

háskólasjúkrahúss (LSH). 
Dr. Jóna Freysdóttir, prófessor í ónæmisfræði við Læknadeild Háskóla 
Íslands, forstöðunáttúrufræðingur við ónæmisfræðideild Landspítala - 
háskólasjúkrahúss (LSH). 
Dr. Sigurbjörg Þorsteinsdóttir, ónæmisfræðingur, deildarstjóri Veiru- og 

sameindalíffræðideildar, Tilraunastöð Háskólans í Meinafræði, Keldum. 
Dr. Stefanía P. Bjarnarson, ónæmisfræðingur, verkefnisstjóri við 

ónæmisfræðideild Landspítala - háskólasjúkrahúss (LSH) og nýdoktor við 
læknadeild Háskóla Íslands  
Dr. Sigurveig Þ. Sigurðardóttir, sérfræðingur í barnalækningum og 
ónæmisfræði við ónæmisfræðideild Landspítala - háskólasjúkrahúss (LSH) 
og klínískur dósent við Læknadeild Háskóla Íslands. 
Dr. Þórólfur Guðnason, sérfræðingur í barnalækningum og smitsjúkdómum 

og Sóttvarnarlæknir og sviðsstjóri hjá Embætti Landlæknis. 

 

Námskeiðið verður haldið í Fjölbrautarskólanum við Ármúla.  

 

Námskeiðsgjald (staðfestingargjald) er 5.000 kr. Innifalið auk fyrir-

lestra eru veitingar í kaffihléum og hádegisverður alla dagana. 

 

Umsóknarfrestur vegna skráningar: 1. maí 2016. Skráning fer 

fram á vef RannÍs eða með því að senda póst á Samlíf, 

liffraedikennarar@gmail.com. 

 

Drög að dagskrá námskeiðs 

 

13. júní. Miðvikudagur. 
09:00 - 10:30 Ónæmiskerfið, hlutverk og starfsemi. 
10:30 - 10:45 Kaffi. 
10:45 - 12:15  Sjálfsofnæmissjúkdómar, greining, meðferð og rannsóknir. 
12:15 - 13:00  Hádegisverður. 

13:00 - 14:30  Ónæmisbilanir, greining, meðferð og rannsóknir. 
14:30 - 14:45  Kaffi. 
14:45 - 16:00  Rannsóknastofa í ónæmisfræði, LSH, heimsótt. 
  
14. júní. Fimmtudagur  
09:00 - 10:30  Bólusetningar, varnir gegn sýkingum í mönnum I. 
10:30 - 10:45  Kaffi. 

10:45 - 12:15  Bólusetningar, varnir gegn sýkingum í mönnum II. 
12:15 - 13:00   Hádegisverður. 

13:00 - 14:30  Ónæmissjúkdómar í dýrum og varnir gegn þeim. 
14:30 - 14:45  Kaffi. 
14:45 - 16:00  Tilraunastöð Háskólans í Meinafræði, Keldum. 

 

15. júní. Föstudagur 
09:00 - 10:30  Erfðafræði ónæmissjúkdóma. 

10:30 - 10:45  Kaffi. 
10:45 - 12:15  Skólaheimsókn um Ármúlaskóla / umræður. 
12:15 - 13:00  Hádegisverður. 

13:00 - 14:30  Ofnæmissjúkdómar, greining, meðferð og rannsóknir. 

14:30 - 14:45  Kaffi. 
14:45 - 16:00  Íslensk erfðagreining, vettvangsferð. 

 
Umsjónarmaður/tengiliður: Hólmfríður Sigþórsdóttir 
(holmfridur@flensborg.is) 

mailto:liffraedikennarar@gmail.com

