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Yfirlýsing höfundar 
 
Hér með lýsi ég yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eingin athugunum, er 
samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta til né í heild verið lögð fram áður til 
hærri prófgráðu. 
 
 
 
 
 
    __________________________________________ 
 
   
      Hrönn Guðmundsdóttir. 
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Ágrip 
 
Fyrir nokkrum árum fór að bera á skemmdum í lúpínubreiðum og ungskógrækt af 

völdum ertuyglu á Suðurlandi. Ertuyglan í hópi næturfiðrilda og er þekktur 

skaðvaldur víða um Evrópu en þó hún sé ekki nýr þegn á Íslandi og nokkrir 

faraldrar hafa gosið upp þá hefur hún að mestu lagst á lúpínu. Það skýrir 

útbreiðslu hennar því lúpína er mikið notað á uppgræðslusvæðum og oft sem 

undanfari skógaræktar. 

Ertuyglan bindur sig þó ekki einungis við skógarsvæði  í lúpínubreiðum og er 

farin að valda usla víðar. Vaknað hafði upp áhuga að kanna hvort einhverjir 

klónar plantna hafi meira þol gagnvart þessum vágest en aðrir. Farið var út í það 

að skoða áhrif ertuyglu á mismunandi afkvæmahópa alaskaspar til að forvitnast 

um hvort einhver hópur sé með meiri mótstöðu fyrir ertuyglu en aðrir hópar. 

Tekin var út afkvæmatilraun á Sóleyjarbakka í Árnessýslu sumarið 2007. Sjö 

afkvæmahópar voru valdir úr tilrauninni og niðurstöður matsins á þessum 

afkvæmum var síðan borin saman við niðurstöður úttektar á sömu 

afkvæmahópum árið 2005.  

 

Markmið verkefnisins var að finna út hvort;    marktækur munur væri á sækni 

ertuyglu í mismunandi afkvæmahópa alaskaaspar og  hvort tengsl væri á milli 

hæðar plantnanna og beitar. Og svo í lokin, var skoðað, hvort tengsl væri á milli 

beitarþols og þoli gegn ryði, þ.e hvort hægt sé að velja þolnar plöntur fyrir báða 

þessa skaðvalda í einu.  

 

Athyglisverðar niðurstöður komu út úr úttektinni en marktækur munur reyndist 

vera á milli afkvæmahópa hvað varðar beit á blöðum og heildarbeit á plöntum. 

Afkvæmahópur Súlu/Pinna komu best út fyrir báðar breyturnar en afkvæmahópur 

Súlu/Hallorms kom marktækt verst út. Hæð plantna virtist ekki skýra beitina því 

lægri plöntur voru ekkert frekar illa farnar en lægri plöntur þannig að það er 

eitthvað í erfðaefni plönturnar sem skýrir þessar niðurstöður. Ekkert samband var 

á milli beitarþols og ryðþols og því ekki hægt að velja þolna einstaklinga fyrir 

bæði í einu.  
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Þakkir 
 
Við vinnu að lokaverkefni sem þessu stendur maður ekki einn. Margir koma að 
verkefninu á einhvern hátt og veita ómetanlega aðstoð og kann ég þeim bestu 
þakkir fyrir. Þeim aðilum sem þakka ber eru; 
 
Fyrst vil ég þakka stjórn og framkvæmdastjóra Suðurlandsskóga, Birni B. 
Jónssyni, fyrir ótrúlega þolinmæði, skilning og góðan stuðning gagnvart námi 
mínu við Landbúnaðarháskóla Íslands og þar með talið við vinnu að þessu 
lokaverkefni.  
 
Einnig vil ég þakka starfsfólki Suðurlandsskóga Hörpu Dís Harðardóttir og 
Böðvari Guðmundssyni fyrir veittan stuðning og Halli Björgvinssyni fyrir góðar 
ráðleggingar og yfirlestur verkefnisins. 
 
Guðmundi Halldórssyni Skordýrafræðingi og Halldóri Sverrissyni 
Plöntusjúkdómafræðingi vil ég þakka sérstaklega fyrir að leggja þetta verkefni í 
hendur mínar og þær upplýsingar sem þeir veittu mér varðandi efnið. 
 
Aðalsteini Sigurgeirssyni forstöðumanns rannsóknarstöðvar Mógilslár vil ég 
þakka fyrir ábendingar varðandi góðar greinar um efnið.  
 
Peik Helgasyni færi ég hjartans þakkir fyrir aðstoð við lestur og þýðingu á 
erlendum heimildum. 
 
Starfsfólki LBHÍ, á Hvanneyri og Reykjum í Ölfusi fá bestu þakkir fyrir veittan 
stuðning og góða þjónustulund í gegnum allt námið. Sérstakar þakkir fá þær 
Álfheiður Marinósdóttir og  Þórunn Edda Bjarnadóttir á kennsluskrifstofu LBHÍ.  
fyrir einstaka þjónustulund og góða strauma. Einnig vil ég þakka Guðrúnu 
Þórðardóttir á bókasafni LBHÍ á Reykjum fyrir hjálp varðandi heimildasöfnun. 
 
Sérstakar þakkir fá leiðbeinendur mínir þeir Halldór Sverrisson, LBHÍ og Bjarni 
Diðrik Sigurðsson, LBHÍ sem aðstoðuðu mig af  miklum áhuga, þolinmæði og 
ljúfmennsku. 
 
 
Síðast en ekki síst við ég þakka dóttur minni Hrafnhildi Hlín Hjartardóttir fyrir þá 
hjálp sem hún veitti mér við úttekt tilraunarinnar og fjölskyldunni minni allri fyrir 
að hafa þolinmæði með mér á meðan á námi mínu  stóð, henni tileinka þetta 
verkefni.  
 
Kærar þakkir öll sömul.
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1.  Inngangur 
 
 

1.1  Markmið 
Fyrir nokkrum árum fór að bera á mjög skrautlegri lirfu sem lagðist á skógarplöntur 

seinnipart sumars eða snemma hausts. Við nánari skoðun kom í ljós að lirfan reyndist 

vera ertuygla Meranchra pisi sem er fiðrildalirfa af ygluætt. Hún er stórvaxin, 

litskrúðug og mjög áberandi í umhverfinu. Ertuyglan er mjög gráðug og víða lagðist 

hún þungt á ungskóga víða á Suðurlandi og hreinlega skrældi sumar tegundir.   

Í þessari ritgerð verður fjallað um áhrif ertuyglu, útbreiðslu hennar og eiginleika. 

Aðalviðfangsefni ritgerðarinnar er úttekt á sækni ertuyglu í sjö mismunandi 

afkvæmahópa alaskaaspar og skaðsemi hennar metin á hvern afkvæmahóp fyrir sig.  

Spurningarnar sem leitast var við að svara var: 

• Er marktækur munur á sækni ertuyglu á mismunandi afkvæmahópa 

alaskaaspar.  

• Eru tengsl á milli hæðar alaskaaspar og álags vegna ertuyglu beitar. 

• Eru tengsl á milli beitarþols alaskaaspar og þoli gegn ryði. Hefur sami 

afkvæmahópurinn þol gegn ryði og mótstöðu fyrir ertuyglubeit 

1.2  Skaðar á skógum  

Ýmsir umhverfisþættir hafa áhrif á vöxt og viðgang ungskóga hér á landi. Það geta 

verið ýmsir þættir er varða kjör þeirra eins og t.d veðurfarsþættir, næringarstaða, 

sjúkdómar eða ágangur meindýra. (Guðmundur Halldórsson og Halldórs Sverrisson 

1997) 

1.3  Skaðar á skógum vegna meindýra 
Bitvargar af öllum stærðum og gerðum hafa í gegnum tíðina valdið skaða á 

ungplöntum. (Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson 1997).  Sem dæmi má 

nefna sauðfé, fugla og ýmis meindýr en þar má nefna fiðrildalirfur sem hafa átt 

stærsta þáttinn. Erfitt er að koma í veg fyrir beit af völdum fugla eða meindýra, en nú 

seinni ár hefur bann við lausagöngu búfjár í flestum sveitarfélögum dregið úr 

skemmdum vegna sauðfjárbeitar.  
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Ágangur meindýra á plöntur dregur úr efnislegum gæðum þeirra (Guðmundur 

Halldórsson og Halldórs Sverrisson 1997), með því að draga úr getu þeirra við 

næringarupptöku og ljóstillífun og valda útlitslegum göllum.  

Meindýr hafa öðru hvoru valdið miklu tjóni í trjárækt hér á landi og ber þar hæst tvær 

tegundir blaðlúsa, furulús og sitkalús. (Halldór Sverrisson 1988) Spunamaur skaðar 

stundum greni einkum svonefndur köngulingur. Á lauftrjám er það helst fiðrildalirfur 

sem valda tjóni. (Halldór Sverrisson 1988)  

 

1.4  Fiðrildi almennt 
Fiðrildi (Lepidoptera) eru ættbálkur skordýra sem telur yfir 100 þúsund tegundir og 

þrátt fyrir þennan mikla fjölda tegunda þá er hópurinn nokkuð einsleitur.  Lepidoptera 

þýðir hreisturvængja, nafnið vísar til þess að hár á vængjum hafa umbreyst í hreistur. 

Þau eru að ýmsum stærðum og hafa venjulega tvö vængjapör (Malais & 

Ravensberg1992). 

Fiðrildi skiptast í tvo hópa dagfiðrildi og næturfiðrildi. Þessir flokkar eru stundum 

kallaðri hávængja og lágvængja en náttfiðrildi eru lágvængjur. Dagfiðrildi hafa afar 

skrautlega vængi og fljúga aðeins á daginn, en næturfiðrildi eru minna fyrir augað og 

fljúga aðeins í rökkri eða um nætur (Ferndon. 1999). Dagfiðrildin eða hávængjurnar 

lifa ekki á Íslandi en berast oft til landsins með vindi eða varningi frá Evrópu 

(Náttúrfræðistofnun Íslands 2008). Íslensku tegundir fiðrilda tilheyra náttfiðrildum og 

fjallað verður um þá tegund í þessari ritgerð. 

 

Lífsferill næturfiðrilda skiptist í fjögur þrep, það er egg, lirfu, púpu, og svo fullvaxið 

fiðrildi. Þetta kallast fullkomin myndbreyting (Mynd 1). Flest fiðrildi hafa lífsferil 

sem tekur eitt ár. (Guðmundur Halldórsson & Halldórs Sverrisson 1997)  

 
Á lirfustiginu lifa flestar tegundir fiðrilda á laufblöðum plantna og sumar valda 

umtalsverðum skaða á gróðri(Guðmundur Halldórsson & Halldórs Sverrisson 1997). 

Lífsferill fiðrildanna eru því háður vaxtartíma plantna(Malais & Ravensberg1992). 

Lirfurnar eru oft nefndar tólffótungar, þær hafa 3 pör af ganglimum og breytilegan 

fjölda fótatota eftir ættum innan fiðrildaættbálksins. Lirfustigið er yfirleitt um einn  
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mánuð, en þá síga lirfurnar niður í jarðveginn og verða að púpum í jarðveginum 

neðan við trén (Malais &  Ravensberg1992). 

 

Púpustigið er það stig þegar myndbreytingin á sér stað frá lirfu í fullorðið fiðrildi. Á 

þeim tíma étur lífveran ekki neitt (Malais & Ravensberg1992). 

Þegar lirfan hefur fundið hentugan stað til að púpa sig byrjar hún að framleiða 

silkiþráð með því að hreifa höfuðið og búkinn fram og til baka og spinnur hún 

verndarhjúp utan um sig. Stundum mynda dagfiðrildi ekki svona verndarhjúp, en 

næturfiðrildi sem púpa sig í jörðu sleppa því síður, en stundum leggja þau mjög litla 

vinnu í verndarhjúpinn og styrkja eingöngu holuna sem þau eru í með silkiþræði og 

slefi (munnvatni). Flestar næturfiðrildistegundirnar eru púpur yfir veturinn en það 

getur komið fyrir að egg, lirfur og fullorðin dýr leggist í dvala yfir veturinn (Malais & 

Ravensberg1992). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 1. Lífsferill fiðrilda frá eggi til fullorðins fiðrildis. 

 

1.5  Fiðrildi á Íslandi 
Fiðrildafána á Íslandi er mjög fáskrúðug, miðað við nágrannalöndin (Erling Ólafsson 

& Hálfdán Björnsson 1995). Ástæðan fyrir því er talin vera landfræðileg einangrun. 

Þessi einangrun hefur áhrif í tvennum skilningi, annarsvegar að mörg fiðrildi eiga í 

erfiðleikum með að berast til landsins yfir hafið og svo er það fæðuval fiðrildanna,  
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sem oft er nokkuð sérhæft og ekki víst að réttar plöntutegundir séu hér á landi 

(Guðmundur Halldórsson & Halldórs Sverrisson 1997). Bættar samgöngur á milli 

landa og ýmsar breytingar á umhverfisþáttum hafa bein áhrif á fiðrildategundir og 

viðkomu þeirra hér á landi eins og  t.d veðurskilyrði (Guðmundur Halldórsson 2004). 

Plágur af völdum fiðrilda er ekkert nýtt í sögunni samanber grasmaðksplágur á 

Íslandi. (Geir Gígja 1961) Þekking á íslensku fiðrildafánunni hér áður fyrr byggist á 

rannsóknum fárra manna og voru það aðallega erlendir fræðimenn sem lögðu hönd á 

plóginn framan af en Íslendingar hafa nú tekið þetta yfir (Erling Ólafsson & Hálfdán 

Björnsson 1995)  

 

Fiðrildaplágur hafa skotið upp kollinum í gegnum tíðina og sökum þess er talið að 

fræðilegur áhugi hafi vaknað (Erling Ólafsson & Hálfdán Björnsson 1995).Elstu 

heimildir um fiðrildi er í Ferðabók Eggert Ólafssonar og Bjarna Pálssonar 1772 en 

þar geta þeir sex mismunandi fiðrilda (Erling Ólafsson & Hálfdán Björnsson 1995)  

 

Í skrá sem birt var yfir íslensk fiðrildi árið 1991 höfðu fundist 97 tegundir (Erling 

Ólafsson 1991), en í skrá sem birt var árið 1995 var  tegundafjöldinn kominn upp í 

118 (Erling Ólafsson & Hálfdán Björnsson 1995). Það var fjölgun um 21 tegund á 

milli tímabila og voru það að mestu tegundir sem slæðst höfðu til landsins. Þessi 

fiðrildi flokkuðust þannig að 51 innlend tegund, 7 tegundir sem lifa innanhúss, 27 

tegundir flökkufiðrilda, 32 tegundir sem berast til landsins meðfarartækjum eða 

mönnum og svo er ein tegund talin útdauð. Árið 1995 hófst 10 ára verkefni í vöktun 

fiðrilda á tveimur stöðum á landinu, Tumastöðum í Fljótshlíð og á Kvískerjum í 

Öræfum. Verkefnið byggðist á samfelldri söfnun fiðrilda með ljósagildrum frá vori til 

hausts. (Erling Ólafsson & Hálfdán Björnsson 1995) Það var í upphafi hluti af 

samvinnuverkefni á vegum norrænu ráðherranefndarinnar. Verkefnið rann að vísu út í 

sandinn en Íslendingar héldu verkefninu áfram því þarna hafði fengist tækifæri til að  

afla upplýsinga um fiðrildafánu landsins. Þegar verkefninu lauk árið 2004 höfðu  

fundist 143 nafngreindar tegundir fiðrilda. Þar af 89 tegundir sem lifa hér á landi á 

eigin forsendum, innlendar, eða sem berast til landsins með vindi, 7 tegundir sem lifa 

innanhúss, 48 tegundir sem slæðst hafa til landsins með faratækjum og varningi og 

svo er ein sem er útdauð ( Náttúrufræði stofnun Íslands 2008). 
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1.6  Fiðrildalirfur, skaðvaldar í skógrækt 

Lirfur eru ákaflega gráðugar og á stuttum tíma getur herjuð planta verið uppétin 

(Malais & Ravensberg1992). Það er ekki að ástæðulausu, sem talið er að lirfur 

fiðrilda séu einn mesti skaðvaldur sem herjar á trjágróður (Guðmundur Halldórsson & 

Halldórs Sverrisson 1997), og eru fjölmennustu hópar skaðvalda af ættum yglu 

(Noctuidae), vefara (Tortricidae) og feta (Geometridae). Frekar auðvelt er að greina 

þessar lirfur í sundur með aðstoð greiningarlykils (Tafla 1) sem sést hér að neðan og 

honum til stuðnings eru myndir sem sýna helstu einkennin sem greint er frá í 

greiningarlyklinum Myndir 3-6) (Guðmundur Halldórsson & Halldórs Sverrisson 

1997)  

 
Tafla 1. Greiningalykil fyrir fiðrildalirfur. (Guðmundur Halldórsson & Halldór 
Sverrisson 1997) 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
Yglur 

• Stórar og gildvaxnar, allt að 40-50 mm. Að 
lengd. Sjá mynd 3.  

• Spinna ekki saman blöðin 

 
Vefarar 

• Litlar,grannar lirfur, um 20 mm að lengd. 
• Lifa í samanspunnum blöðum, umvafðar 

spuna. Sjá myndir 4-5 

 
Fetar 

• Tvö pör af gangvörtum á afturbol 
• Lirfa skítur upp krippu þegar hún gengur. Sjá 

mynd 6 
• Fleiri en tvö pör af gangvörtum á afturbol 

 

 

 
Mynd 4. Lirfa feta.   
Mynd fengin á netinu.  
( Flivkr-Photo Sharing 
2008) 

Mynd 3. Lirfa ertuyglu. 
Mynd fengin á netinu.  
(Íslenska menntanetið 
2008) 

 

Mynd 5. Lirfa vefara.  
Mynd 6. Uppvafið laufblað 
eftir vefara. Myndir fengnar á 
netinu (Plantedoktoren 2008) 
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Plágur af völdum feta, vefara og yglulirfa er ekkert nýtt og sem dæmi um skaðsemi 

t.d yglulirfa má nefna þann skaða sem jarðyglan olli á 300 ha. af lerkiskógi á 

Fljótsdalshéraði árið 1996 (Guðmundur Halldórsson & Halldór Sverrisson 1997). 

 

Fiðrildalirfur sem éta lauf trjáa eru af mörgum tegundum en þær skaðlegustu eru 

skógvefari, sem leggst á birki, víðifeti, sem leggst á víði og fleiri trjátegundir og 

haustfeti en hann leggst á reyni, birki, víði og fjölmörg önnur tré. Tjón af völdum 

lirfanna getur verið verulegt og þegar mest er um þær standa tré og runnar oft lauflaus 

um mánaðarmótin júní, júlí (Halldór Sverrisson 1988).  

Miklar skemmdir hafa orðið á náttúrulegum birkiskógum á Suður og Austurlandi 

undanfarin ár vegna ágangs fiðrildalirfa (Mynd 7). Lirfurnar sem um ræðir eru mest 

tígulvefarar og birkivefarar (Guðmundur Halldórsson & fl. 2006). 

  

 

 
Mynd 7. Mat á skemmdum á náttúrulegum birkiskógi á Austurlandi 2005. Rauður 
litur þíðir miklar skemmdir, brúnn talsverðar skemmdir, appelsínugult, litlar og gult 
engar skemmdir. (Mynd af veggspjaldi eftir Guðmund Halldórsson & fl. 2006). 
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Hér á landi verða skaðar á innfluttum trjám af völdum lirfa, sem nýlega hafa numið 

land oft meiri en í heimkynnum þeirra því náttúrulegur óvinur skaðvaldsins fylgir 

ekki alltaf með til landsins þegar nýir skaðvaldar herja á okkur (Guðmundur 

Halldórsson & Halldór Sverrisson 1997). 

 

1.7  Ertuygla (Melanchra pisi) 

Ertuyglan er tegund innan yglufjölskyldunnar og tilheyrir hópi næturfiðrilda (Tafla 2) 

sem sýnir flokkun tegundarinnar. Hún er ein af innlendum tegundum fiðrilda. 

Ertuyglan er meðalstór, með 3,5 cm vænghaf og getur verið mjög breytileg að lit 

(Mynd 8). Eitt af einkennum ertuyglunnar eru hvítur díll á aftanverðum framvæng 

nálægt vængendum. (Erling Ólafsson 1999) 

 

Tafla 2. Flokkunarfræðileg staða ertuyglu í dýraríkinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mynd 8. Fullorðið fiðrildi ertuyglu. Mynd sótt á netinu (Biopix 2008)  

.  
 
 

 

   
Íslenskt nafn Ertuygla 
Latneskt nafn Melanchra pisi 

Finnandi Linnaeus, 1758 
    
Ríki Dýraríkið 
Flokkur Skordýr 
Ætt Fiðrildi 
Fjölskylda Ygla (Noctuidae) 
Hópur Næturfiðrildi 
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Lirfur ertuyglunnar eru mjög áberandi 

og auðþekktar. Lirfan er dæmigerður 

grasmaðkur í vexti (Mynd 9), stór og 

sver, en sker sig úr skyldum tegundum 

vegna litadýrðar sinnar. Hún er 

dökkgræn með fjórum ljósum röndum, 

langsum eftir búknum. Lirfurnar eru 

átvögl og mjög óvægnar við gróður og 

hefur fjölhæf fæðuval, hún er í raun 

alæta (Erling Ólafsson 1999). 

 
 

Ertuygla dregur nafn sitt af þeirri 

fæðu sem hún er sólgnust í, jurtir af 

ertublómaætt (Bjarni Diðrik 

Sigurðsson og fl. 2003). Hún sækir 

samt í flest gróðurlendi og virðist 

ekki hafa neitt fast kjörlendi (Erling 

Ólafsson og Hálfdán Björnsson 

1995). Ekki nema að alaskalúpínu 

teljist hennar kjörlendi í dag (Mynd 

10) en það er sú jurt sem hún velur 

fremur en aðrar og hefur ertuyglan notið góðs af því hversu mikil útbreiðsla hennar er 

hér á landi (Bjarni Diðrik Sigurðsson og fl. 2003). 

 

Lífsferill ertuyglu er sýndur í (Töflu 3). Fiðrildi á ferli frá júníbyrjun og fram í júlí. 

Þau verpa í júní og lirfurnar eru fullvaxnar um haustið og leggjast þá í vetrardvala. 

Ertuyglan púpar sig þegar vetradvala líkur (Guðmundur Halldórsson og fl.2002) 

 
Tafla 3. Lífsferill ertuyglu. 
                                         
Mánuður Jan Febr Mars Apr Maí Jún Júl Ág Sept Okt Nóv Des 
Fiðrildi                            
Egg                           
Lirfa                                             
Púpa                                                 

 
Mynd 10. Lirfur ertuyglu á alaskalúpínu. 
Ljósmynd Magnús H. Jóhannsson 2007 

 
Mynd 9. Lirfur ertuyglu á laufblaði 
alaskaaspar. Ljósmynd Böðvar 
Guðmundsson  2006 
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1.8  Saga ertuyglu og útbreiðsla. 
Ertuygla er þekktur skaðvaldur víða um Evrópu (Guðmundur Halldórsson 2004) . 

Hún hefur víða valdið usla ásamt öðrum fiðrildalirfum og hefur plágum af þeirra 

völdu verið að fjölga mjög vegna breytinga á veðurfari líkt og er að gerast hér á landi. 

Mildir vetur valda aukinni lifun skaðvalda yfir vetur og röskun á jafnvægi gagnvart 

náttúrulegum óvinum skaðvaldanna (Guðmundur Halldórsson og fl. 2006).Ertuygla 

finnst um alla Evrópu. Hún er útbreidd frá N-Skandinavíu og suður til Miðjarðarhafs 

og alveg austur til mið-Asíu til Japans (Erling Ólafsson og Hálfdán Björnsson 1995). 

Mörg lönd hafa gert úttekt á útbreiðslu ertuyglu og kortlagt útbreiðsluna, myndirnar 

hér að neðan sýna útbreiðslu annarsvegar á Bretlandi, Írlandi og Skotlandi 

annarsvegar og hinsvegar í Danmörku (Myndir 11 og 12). Mikið er af ertuyglu um 

allt Bretland en nánast ekkert á Írlandi sjá (Mynd 11. NBN Gatevay 2008). 

Töluverð aukning er á útbreiðslu ertuyglu í Danmörku eftir árið 1998 sjá (Mynd 12. 

Danmarks Fugle og natur 2008). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Mynd 11. sýnir útbreiðslu ertuyglu 
(Melanchra pisi) í Bretlandi, 
skotlandseyjum og Írlandi árið 
2004. Sótt á netinu.2008. NBN 
(Gatevay 2008) 
 

 

Mynd 12. sýnir útbreiðslu 
ertuyglu fyrir og eftir 1998 í 
Danmörku. Upplýsingar sóttar á 
netinu 2008.  
(Danmarks Fugle og natur 2008) 
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Ertuyglan er ekki nýr þegn á Íslandi þó ekki hafi mikið borið á henni framan af, en 

hún fannst fyrst hér á landi í Reykjavík árið 1857. Var það þýskur fiðrildafræðingur 

Otto Staudinger, sem fann hana en hann var hér á landi við fiðrildarannsóknir á 

þessum tíma (Erling Ólafsson og Hálfdán Björnsson 1995 2003). Á Íslandi er 

útbreiðsla ertuyglu um allt Suðurland og hefur hún einnig fundist í Eyjafirði (Erling 

Ólafsson og Hálfdán Björnsson 1995). Það má búast við að útbreiðsla ertuyglu sé 

mun meiri hér á landi en vitað er um, en lítið er til af heimildum frá fyrri tíð (Bjarni 

Diðrik Sigurðsson og fl. 2003). 

1.9  Skaðsemi ertuyglu og áhrif hlýnunar á skaðsemi. 

Stutt er síðan að ertuyglan fór að einhverju marki að valda skaða í íslenskri skógrækt, 

þó hún sé ekki nýr þegn í íslenskri náttúru. Árið 1998 fór að bera á skemmdum af 

völdum ertuyglu í skógrækt, var það í Fellsmörk undir Eyjafjöllum (Bjarni Diðrik 

Sigurðsson og.fl. 2003). Miklar skemmdir urðu af völdum ertuyglu á þremur 

skógarjörðum í Hornafirði árið 2000 og í þriggja ára gróðursetningum á Eystri-

Skógum undir Eyjafjöllum (Bjarni Diðrik Sigurðsson og fl 2003).  

 

Nú síðust ár hafa áhyggjur manna af hlýnun jarðar aukist verulega og er það ekki að 

ástæðulausu, því afleiðingar þess er aukning á meindýrum og öðrum skaðvöldum í 

ræktun (Guðmundur Halldórsson 2004). Yfirgripsmiklar, nýlegar rannsóknir renna 

stoðum undir grunsemdir um að loftlagsbreytingar af mannavöldum séu þegar farnar 

að setja mark sitt á lífríki jarðar (Root m. Fl 2003 og Parmesan & Yobe 2003).  

 

Farið er að bera á afleiðingum hlýnunar víða um heim meðal annar má nefna það að 

mikil aukning hefur verið á meindýra og sjúkdómsfaröldrum á plöntum í Bretlandi, 

en á tíunda áratugnum voru faraldrar af völdum sjúkdóma og meindýra um 150 á ári 

en árið 2003 voru skráðir 370 faraldrar (Hencke 2003). Hafði tíðni faraldra meira en 

tvöfaldast á ekki lengri tíma. Svipaða sögu er að segja frá öðrum löndum 

(Guðmundur Halldórsson 2004). Það má búast við því að skaðvöldum fjölgi við 

hlýnun jarðar auk þess sem þeir skaðvaldar sem fyrir eru verði skaðlegri og útbreiðsla 

þeirra meiri, þar með talin útbreiðsla ertuyglu. Þar til fyrir nokkrum árum hamlaði 

lágt hitastig útbreiðslu skaðvalda hér á landi en miklar breytingar hafa orðið þar á 

(Halldór Sverrisson 2008).  
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Sem dæmi má nefna er aukning á skaðvöldum á birki frá árinu 1890 til 2006 sem hér 

segir (Guðmundur Halldórsson 2008). Árið 1890 voru tvö meindýr þekkt á birki, 

birkivefari og birkifeti, árið 1920 hafði eitt bæst við, tígulvefari, árið 2000 hafði 

meindýrum á birki fjölgað enn um eitt, haustfeti og svo árið 2006 hafði enn eitt bæst 

við, birkismugan. 

1.10  Innlendar og erlendar rannsóknir á ertuyglu. 

Lítið hefur verið um Íslenskar rannsóknir á skaðsemi ertuyglu í skógrækt. Auk 

úttektarinnar á Sóleyjarbakka sem um er fjallað í ritgerðinni var gerð úttekt á afföllum 

í skógræktinni á Eystri- Skógum árið 2002 (Bjarni Diðrik Sigurðsson og fl. 2003). 

Yglufaraldur geisaði á svæðinu árinu áður í þriggja ára gróðursetningum á birki, greni 

og alaskaösp. Lagðir voru út níu 35 m langir mælifletir sem valdir voru 

tilviljanakennt. Allar lifandi og dauðar plöntur voru taldar, tegundir greindar og 

ársvöxtur 2001 og 2002 mældur. Niðurstöður úttektarinnar sýndu að ári eftir 

faraldurinn mældist engin afföll hjá ösp, aðeins 3% afföll hjá birki og einungis 9% 

afföll hjá greni sem kom á óvart því grenið varð nærri barrlaust ári áður. Mikill munur 

var á tegundum hvað varðar hæðavöxt ári eftir faraldurinn og skar alaskaöspin sig 

marktækt frá hinum tegundunum (P<1,02), hún þrefaldaði nærri hæðarvöxtinn á milli 

ára. Ástæða fyrir þessum mikla hæðarvexti er talin vera sú að mikil næringarefni 

hefur flust til í vistkerfinu við lirfufaraldurinn. Beitardýr geta stuðlað að því að 

helmingi meira köfnunarefni berast frá beitarplöntum ofan í jarðveg en í venjulegu ári 

(Hunter 2001). 

Þó að ertuygla sé á lista yfir skaðvalda í skógrækt víða um Evrópu þá fann ég ekkert 

um erlendar rannsóknir á skaðsemi hennar í skógrækt. Eina rannsókn fann ég þar sem 

tekið er fram að ertuygla er meðal skaðvaldanna en það var úttekt á alvarlegum 

faröldrum af völdum fiðrildalirfa í ræktuðum trönuberjaakri í Lettlandi (Apenite  & 

Cinitis 2006). 

 

Mikið er þó til af rannsóknum sem varpa ljósi á efnafræðilega og lífeðlisfræðilega 

þætti sem skýra þann mun sem oft má sjá í mismunandi skaðsemi af völdum skordýra  

á milli klóna einstakra trjátegunda. Ein slík rannsókn birtist í ritinu Oecologia árið 

1997. Rannsökuð voru áhrif fiðrildalirfanna; Lymantria disparmismunandi og 

Malacosoma disstria á mismunandi klóna af ösp. Rannsóknin leiddi í ljós að  
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breytileiki í styrk varnarefna (fenól-glýkódíða) hjá nöturösp (Populus tremuloides) 

hafði mikil áhrif á varnir mismunandi klóna gagnvart áti þessara tveggja fiðrildalirfa. 

Einnig kom í ljós að hár styrkleiki varnarefnanna hefði neikvæð áhrif á vaxtargetu 

klónsins (Hwang & Lindroth 1997). 

 

Önnur rannsókn birtist í Oecologia árið 2005. Var rannsakað hvernig nöturösp bregst 

við skaða vegna ágengi skordýra. Rannsóknin benti til þess að varnarefnið fenól-

glýkódíða hefði neikvæð áhrif á viðgang skordýra en hinsvegar eru fár rannsóknir til 

er varaðar varnarefnið tannin, sem virkað getur gegn bakteríum og sveppum. Einnig 

kom í ljós að  styrkur fenól-glýkódíða er háður erfðaeiginleikum og styrkurinn jókst 

ef næringarástand trjánna var gott, en aflaufgun hafði ekki áhrif á varnarefnið. Hins 

vegar var styrkur tannins aðallega háður aflaufgun og næringarstyrk (Stevens & 

Lindroth 2005) 

 

Rannsókn sem framkvæmd var í Tromsö í Noregi, en þar var skoðuð  dreifing tveggja 

yglutegunda Operophera brumata (vetraygla) og Epirrita autumnata (haustygla) í 

birkiskógum í norður Finnmörk (Jespen o.fl. 2008).  Þessar tvær tegundir haga sér 

mismunandi gagnvar kuldaþoli og sýna mismunandi munstur í dreifingu. Síðustu 15-

20 ár hafði tegundin Operophera brumata sem var minna kuldaþolin dreifst inn á 

kaldara svæði þar sem Epirrita autumnata var alsráðandi áður en sú tegund er 

kuldaþolnari. Niðurstöður styðja þá kenningu að hlýnun jarðar er líklegasta skýringin.  

 

2.  Efni og aðferðir 
 

Til að meta áhrif ertuyglu á mismunandi afkvæmahópa alaskaaspar var notuð 

afkvæmatilraun á Sóleyjarbakka í Árnessýslu. Tilraunin er hluti af 

asparkynbótaverkefni sem hófst árið 2002 (Guðmundur Halldórsson & Halldór 

Sverrisson 2004). Tilkoma þessa verkefnis var að nýr sjúkdómur í alaskaösp 

(asparryð) hafði skotið upp kollinum en fram til ársins 1999 hafði alaskaösp að mestu 

verið laus við alla óværu. Árið 2001 var gróðursett smitað lerki inn í tilraunina og 

tókst sú smitun ágætlega og kom fram mismunandi smitnæmi við asparryði milli 

klóna. Síðan voru valdir þrír klónar sem komu vel út í smitunartilrauninni 2001 ‘Súla, 

Sæland og Haukur’ og þeim víxlað við aðra klóna með góða ræktunareiginleika. Alls  
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voru afkvæmahóparnir 18 með mismiklum fjölda afkvæma. Afkvæmunum var síðan 

plantað í tilraunir víða um land meðal annars á Sóleyjarbakka. Markmið 

tilraunarinnar var að finna betri efnivið alaskaaspar fyrir ólíka landshluta og ekki 

síður til að finna afkvæmahópa með gott ryðþol (Halldór Sverrisson ofl. 2006). Hluti 

þeirrar afkvæmatilraunar var notuð í þessa úttekt á áhrifum ertuyglu á mismunandi 

afkvæmahóla alaskaaspar.  

 

Valdar voru sjö afkvæmahópar úr tilrauninni á Sóleyjarbakka þar sem annað foreldrið 

var í öllum tilfellum Súla en hitt foreldrið var: 1. Pinni, 2. Haukur, 3. Sæland, 4. Oddi, 

5. Sæmundur, 6. Vigfús og 7. Hallormur. Hver víxlun fékk númer frá einum upp í sjö 

til að auðvelda úrvinnslu gagna (Tafla 4). Heildarfjöldi afkvæma í hverri víxlun var 

mismikill allt frá 105 og upp í 1785. Valdir voru 20 einstaklinga í hverri víxlun sem 

úrtak en það var gert á tilviljanakenndan hátt eftir númerum plantna í blokk 1. Síðan 

voru sömu plöntunúmer notuð sem úrtökin í blokkum 2-5 (Tafla 5). 

 

Tafla 4. Listi yfir sjö afkvæmahópa sem valdir voru í úttekt á áhrifum beitar ertuyglu 
á mismunandi afkvæmahópa á Sóleyjarbakka árið 2007 og fjölda afkvæma í hverjum 
afkvæmahóp. 

 
 
 

 
 

Víxlun 
númer Víxlun 

Fjöldi afkomenda 
pr víxlun 

1 Súla X Pinni 525 
2 Súla X Haukur 840 
3 Súla X Sæland 1785 
4 Súla X Oddi 525 
5 Súla X Sæmundur 910 
6 Súla X Vigfús 385 
7 Súla X Hallormur 105 
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Tafla 5. sýnir númeraröð þeirra 20 einstaklinga sem valdir voru til að meta áhrif 
ertuyglu á mismunandi afkvæmahópa alaskaaspar á Sólaeyjarbakka árið 2007. öll 
afkvæmi Súlu/Hallorms voru metin.  

 
 

 
 
Í úttektinni frá árinu 2005 voru allar plöntur í hverjum afkvæmahóp metnar sjónrænt, 

bæði fyrir beit og ryð.  Skalinn var frá 0 og upp í 2, sem þýðir að 0 stóð fyrir engri 

skemmd á laufi af völdum ryðs eða beitar, 1 lítil skemmd og svo 2 sem var mikil 

skemmd (Halldór Sverrisson 2008 munnleg heimild).   

Víx
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2.1.  Staðarlýsing. 
 
Tilraunasvæðið á Sóleyjarbakka er að mestu einsleitt svæði, að hluta til velgrónir 

áraurar sem er í raun kjörsvæði alaskaaspar. Skipta þurfti svæðinu upp í tvö svæði því 

ekki var nóg rými á einum stað fyrir tilraunina. Fyrsta blokk og hluti annarrar blokkar 

fór á svæði fyrir ofan veg en restin af blokk 2 og blokkir 3-5 á eyju út í Laxá (Mynd 

13). Aðstæður og jarðvegsgerð voru svipaðar á báðum stöðum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mynd 13. sýnir svæðin sem valin voru undir afkvæmatilraun alaskaaspar á 
Sóleyjarbakka. Annað svæðið er fyrir ofan veg en hitt á eyju út í Laxá. 

 



 

Hrönn Guðmundsdóttir 16 

2.2.  Úttekt á tilraun og mælingar. 

Plönturnar voru taldar út eftir fyrirfram valinni númeraröð (Tafla 5) og þær metnar 

sjónrænt. Í fyrsta lagi var metið hversu stóran hluta af laufblöðum ertuyglan var búin 

að bíta  að einhverju leyti og í öðru lagi var metið hversu mikinn hluta blaðmassans 

var búið að éta af hverri plöntu. Beitin var flokkað í fjóra flokka 0-25%, 25-50%, 50-

75% og 75-100% bit. Þetta var gert fyrir báðar breyturnar, beit á blöðum og 

heildarbeit á plöntu. Báðar þessar breytur fengu svo einkunn frá 1 upp í 4 eftir því í 

hvaða flokk beitarskemmdin fór (Tafla 6). Úttektirnar fóru fram í lok ágúst og þær 

kláraðar í lok september. Veðrið var mjög óhagstætt, miklar rigningar og rok sem 

torveldaði framkvæmdina. Þessar upplýsingar voru síðan notaðar við 

tölfræðiútreikninga og meðaltalsreikninga. 

 
Tafla 6. Eyðublaðið sem nota  var við úttektina á mati á áhrifum ertuyglu á 
mismunandi afkvæmahópa á Sóleyjarbakka 2007.  
 

   Hlutfall étinna blaða Meðalát 

Blokk víxlun Pl.nr 
0-
25% 

25-
50% 

50-
75% 

75-
100% 

0-
25% 

25-
50% 

50-
75% 

75-
100% 

1 1 17 1       1       

1 1 20 1         1     

1 1 23 1       1       

1 1 31 1       1       

1 1 33 1       1       

1 1 43 1       1       

1 1 44 1       1       

1 1 46   1     1       

1 1 47 1       1       

1 1 54   1     1       

1 1 58   1     1       

1 1 68 1       1       

1 1 71   1     1       

1 1 75     1     1     

1 1 85 1       1       

1 1 90 1       1       

1 1 91 1       1       

1 1 94     1   1       

1 1 103   1     1       

1 1 104 1       1       
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2.3.  Tölfræðileg úrvinnsla. 
 

Allar upplýsingar úr úttektinni á Sóleyjarbakka 2007 voru skráðar í töflureikni (Excel, 

Microsoft Corporation) þannig að hver breyta  fékk sinn dálk og mælingar eða mat á 

hverju tré var skráð í línur. Úttektin frá 2005 var fengin hjá Halldóri Sverrissyni, 

plöntusjúkdómafræðingi Lbhí og hafði þegar verið slegin inn í töflureikni. Í henni 

voru sömu plöntur teknar úr og mældar voru 2007. Árið 2005 var einnig 10. hver 

planta í hverjum afkvæmahópi hæðarmæld.  

  

SAS tölfræðiforritið (Útgáfa 9.2, SAS Institute Inc.,Carry, USA) var notað til að 

greina hvort marktækur munur væri á milli afkvæmahópa varðandi: 

a) skemmdir vegna yglubeitar 2005 og 2007 

b) skemmdir á blöðum 2005 vegna asparryðs 

c) meðalhæð afkvæmahópa árið 2005. 

Ekki var hægt að nota hefðbundna fervikagreiningu (ANOVU) við samanburð á 

skemmdum á milli afkvæmahópa þar sem notaðar voru einkunnir í matinu, og skalinn 

því ekki samfelldur og línulegur sem er ein af forsendum parametrískra 

tölfræðiaðferða. Að auki verða slíkar einkunnagjafir ekki normaldreifðar, sem er 

önnur forsenda slíkrar tölfræðiaðferða, þar sem möguleikarnir eru bara fjórir (einkunn 

1.2.3.4) því var farin sú leið að nota óparametríska tölfræðiaðferð við samanburð á 

afkvæmahópum. Slíkar aðferðir bera ekki saman meðaltölin, heldur tíðni (raðgildi) 

einkunna afkvæmahópanna. 

 

Fyrst var notað Kruskal-Wallis raðgildispróf til að bera saman alla sjö 

afkvæmahópanna. Ef munur einhverra afkvæmahópa reyndist marktækur  

(P< 0,05) þá var haldið áfram og Wilcocon Rank Sum Test notað til að bera saman 

einstaka afkvæmahópa (víxlanir). Bornar voru saman víxlunin 1 við 2,3,4,5,6,7 og 

svo koll af kolli samtals 24 sinnum.  

 

Excel forritið var einnig notað til að athuga hvort marktækt samband væri á milli 

meðalhæðar og skemmda af völdum yglubeitar afkvæmahópa. Línulegt aðhvarf var 

notað á milli meðaltala við þessa greiningu. Fylgniútreikningar í sama forriti voru 

notaðir til að athuga hvort samband væri á milli ryðþols afkvæmahópa og hversu 

eftirsóttir þeir væru af ertuyglu. 
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3  Niðurstöður. 

 

3.1  Beit á blöðum 2005 
 
 
Mynd  14. sýnir meðalbeit ertuyglu á laufi árið 2005. Ertuygla sótti mismikið í 

afkvæmahópana og samkvæmt Kruskal-Wallis tölfræðigreiningu var munurinn 

hámarktækur (Tafla 7; p<0,001). Þegar afkvæmahópunum var raðað eftir raðgildum 

einkunna voru minnst bitnu og mest bitnu hóparnir þeir sömu og þegar meðaltöl voru 

tekin, en hins vegar breyttist röðunin á milli hinna hópanna (Mynd 14, Tafla 7.) 
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Mynd 14. Beit ertuyglu á laufblöðum sjö mismunandi afkvæmahópa alaskaaspar á 
Sóleyjarbakka árið 2005. Beitin var metin með jöfnum einkunnaskala 0-2, (ekkert 
bitin, lítið bitin og mikið bitin). Sýnd eru meðaltöl og staðalskekkja. 
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Tafla 7. Niðurstöður Kruskal – Wallis prófs hvort tíðni einkunna á biti ertuyglu á 
blöðum haustið 2005 væri marktækt frábrugðin á milli afkvæmahópa alaskaaspar á 
Sóleyjarbakka. 
 

Afkvæma 

hópur N 

Séð raðgildi 

einkunna 

Væntanleg raðgildi  

einkunna 

Súla-Pinni 559 1.374.633 1.419.021 

Súla-Haukur 834 2.141.256 2.117.109 

Súla-Sæmundur 737 1.821.075 1.870.874 

Súla-Sæland 1847 4.777.219 4.688.609 

Súla-Oddi 630 1.584.080 1.599.255 

Súla-Vigfús 385 971.210 977.322 

Súla-Hallormur 84 215.922 213.234 

 

Chi-Square 

Frítölur 

P 

26.2565 

6 

0.0002   

 
 

 
Tafla 8. sýnir niðurstöður úr Wilcoxon Rank Sun tölfræðigreiningunni varðandi beit á 

blöðum. Bornir voru saman afkvæmahópur 1. (Súla/Pinni) við afkvæmahópa 

2,3,4,5,6,7 og svo afkvæmahóp 2. víð afkvæmahópa 1,3,4,5,6,7 og svo frv. 

Afkvæmahópurinn Súla/Pinni reyndist vera minnst bitin af ertuyglu og 

Súla/Hallormur var mest bitin (Mynd 14). Hinsvegar var erfitt að túlka muninn á milli 

hópa tölfræðilega. Til dæmis reyndist Súla/Hallormur ekki marktækt verri en aðrir 

hópar. Eins var það með Súlu/Pinna að hún reyndist einungis vera marktækt betri en 

Haukur og Sæland, en dreifing einkunna annarra hópa reyndist of mikil svo að skýrar 

niðurstöður fengust árið 2005 (Tafla8).   
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Tafla 8. Niðurstöður Wilcoxon Rank Sum prófs á tíðni einkunna á biti ertuyglu á 

blöðum haustið 2005 á milli einstakra afkvæmahópa alaskaaspar á Sóleyjarbakka. 

Afkvæmahópar Skemmdir á blöðum 

    Chi-sq P gildi 

1 2 8.18 0.0042 

1 3 14.06 0.0002 

1 4 1.81 0,1790 

1 5 0.11 0.7367 

1 6 1.59 0.2073 

1 7 1.47 0.2251 

2 1 8.18 0.0042 

2 3 0.47 0.4932 

2 4 2.33 0.1272 

2 5 9.11 0.0025 
2 6 1.11 0.2926 

2 7 0.00 0.9555 

3 1 14.06 0.0002 

3 2 0.47 0.4932 

3 4 5.24 0.022 

3 5 15.85 <0.0001 

3 6 2.63 0.1048 

3 7 0.03 0.8534 

4 1 1.81 0.179 

4 2 2.33 0.1272 

4 3 5.24 0.022 

4 5 1.54 0.2153 

4 6 0.03 0.8608 

4 7 0.46 0.4975 

5 1 0.11 0.7367 

5 2 9.11 0.0025 

5 3 15.85 <0.0001 

5 4 1.54 0.2153 
5 6 1.46 0.2265 

5 7 1.67 0.1968 

6 1 1.59 0.2073 

6 2 1.11 0.2926 

6 3 2.63 0.1048 

6 4 0.04 0.8608 
6 5 1.46 0.2265 

6 7 0.26 0.6095 

7 1 1.47 0.2251 

7 2 0.00 0.9555 

7 3 0.03 0.8534 

7 4 0.46 0.4975 

7 5 1.67 0.1968 

7 6 0.26 0.6095 
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3.2  Beit á blöðum og heildarbeit á plöntum 2007 
 
Úttektin var endurtekin árið 2007. Mynd 15 sýnir beit á laufblöðum árið 2007 en 

niðurstaðan var aftur sú að afkvæmahópur Súlu/Pinna kemur best út. En aftur á móti 

var afkvæmahópur Súlu/Hallorms sýnilega meira bitin en aðrir afkvæmahópar (Mynd 

15). Þetta eru sömu niðurstöður sem fengust árið 2005.  

Töluverður breytileiki var á milli mælinga hjá Súlu/Pinna en nánast enginn breytileiki 

milli mælinga hjá Súlu/Hallormi sem segir að nánast allar plönturnar hjá þeim 

afkvæmahópi voru mikið bitnar (Mynd 15).   
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Mynd 15. Beit ertuyglu á laufblöðum á sjö mismunandi afkvæmahópum alaskaaspar á 
Sóleyjarbakka árið 2007. Beitin var metin með jöfnum einkunnaskala 0-4, þar sem 4 
var 80-100% laufblaðanna bitin að einhverju leiti. Sýnd eru meðaltöl og staðalskekkja 
meðaltala. 
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Sama niðurstaða fékkst varðandi heildarbeit á plöntum (Mynd 16). Afkvæmahópurinn 

Súlu/Pinna kom áberandi best út. Eins var Súla/Hallormur meira bitin en aðrir 

afkvæmahópar (Mynd 16). 
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Mynd 16. Heildarbeit ertuyglu á plöntum á sjö mismunandi afkvæmahópum 
alaskaaspar á Sóleyjarbakka ári 2007. Beitin var metin með jöfnum einkunnaskala  
0-4, þar sem var 80-100% af plöntunni var étið. Sýnd eru meðaltöl og staðalskekkja. 
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3.3  Tölfræðigreining gagna fyrir beit á blöðum og heildarbeit frá 
árinu 2007 
 
Niðurstöður úr Kruskal – Wallis tölfræðigreiningar á gögnum frá úttekt á 

afkvæmatilrauninni á Sóleyjarbakka 2007 leiddi í ljós að hámarktækur munur 

reyndist vera á milli afkvæmahópa bæði fyrir bit á blöðum og heildarbeit á plöntu  

(p< 0,001; Tafla 9 og Tafla 10). Þegar afkvæmahópunum var raðað eftir raðgildum  

breyttist röðunin á milli miðjuhópanna, eins og gerðist í úttektinni árið 2005  

(Mynd 15 og 16; Tafla 9 og 10). 

 
Tafla 9. Niðurstöður Kruskal – Wallis prófs hvort tíðni einkunna á skemmdum af 
völdum ertuyglu á laufblöðum haustið 2007 væri marktækt frábrugðin á milli 
afkvæmahópa alaskaaspar á Sóleyjarbakka.  

 
Tafla 10. Niðurstöður Kruskal – Wallis prófs hvort tíðni einkunna á skemmdum af 
völdum ertuyglu á laufkrónu haustið 2007 væri marktækt frábrugðin á milli 
afkvæmahópa alaskaaspar á Sóleyjarbakka.  

Afkvæmahópar N 
Séð raðgildi 

einkunna 
Væntanleg raðgildi 

einkunna 
Súla-Pinni 80 12.77 24.76 
Súla-Haukur 95 29.154 29.402 
Súla-Sæland 99 37.721 30.64 
Súla-Oddi 96 28.191 30.331 
Súla-Sæmundu 99 25.192 30.64 
Súla-Vigfús 71 24.349 21.974 
Súla-Hallormur 75 33.894 23.522 

  
Chi-Square 141.25 

Frítölur 6 

P <0.0001   
 

Afkvæmahópar N 
Séð raðgildi 

einkunna 
Væntanleg raðgildi 

einkunna 
Súla-Pinni 100 17.907 31.800 
Súla-Sæmund 95 31.309 30.210 
Súla-Vigfús 99 35.499 31.482 
Súla-Oddi 96 32.592 30.528 
Súla-Haukur 99 30.393 31.482 
Súla-Sæland 71 24.394 22.578 
Súla-Hallormur 75 29.835 23.850 
    
Chi-Square 
Frítölur 
P 

126,4 
6 

<0.0001   
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Wilcoxon Rank Sum próf var notað til að bera saman einstaka afkvæmahópa  

og niðurstöður fyrir beit ertuyglu á blöðum er sýnd í (Töflu 11). og fyrir 

heildarskemmdir á laufkrónu í (Töflu 11). Niðurstöðurnar sýndu að afkvæmahópur 1. 

(Súla/Pinni) reyndist vera hámarktækt minna étin en allir hinir afkvæmahóparnir 

(p<0,001), bæði varðandi beit á blöðum og hversu mikið var étið af plöntunum í 

heildina. Einnig kom í ljós að afkvæmahópur 7. (Súla/Hallormur) var martækt meira 

étin en allir hinir afkvæmahóparnir ( P alltaf < 0,01). 

 

Árið 2007 voru niðurstöður mun skýrari en 2005. Skemmdir á blöðum vegna beitar 

ertuyglu voru ekki marktækt frábrugðnar fyrir afkvæmahópa 2,3,4,5, og 6, nema á 

milli afkvæmahópanna 3 og 5 (Tafla 11). Fyrir heildarskemmdir á laufkrónu var 

munurinn meira afgerandi á milli afkvæmahópa og varð afkvæmahópur 1. fyrir 

minnstum skemmdum, en afkvæmahópur 7 fyrir mestum skemmdum eins og áður 

hefur komið fram (Mynd 16.). Hinar afkvæmahóparnir röðuðust í númeraröð 

(2,3,4,5,6) í skemmdum, og var marktækur munur á milli flestra afkvæmahópa  

(Tafla 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hrönn Guðmundsdóttir 25 

Tafla 11. Niðurstöður Wilcoxon Rank Sum prófs hvort tíðni einkunna á biti ertuyglu 

á blöðum og heildarskemmdir á laufkrónu haustið 2007 væri marktækt frábrugðnar á 

milli einstakra afkvæmahópa alaskaaspar á Sóleyjarbakka. 

Afkvæmahópar Skemmdir á blöðum   Afkvæmahópar 
Skemmdir á 
laufkrónu 

  Chi-sq P gildi      Chi-sq P gildi 

1 2 43.95 <0.001   1 2 29.77 <0.001 

1 3 55.66 <0.001   1 3 66.25 <0.001 

1 4 45.69 <0.001   1 4 28.45 <0.001 

1 5 34.07 <0.001   1 5 17.09 <0.001 

1 6 38.17 <0.001   1 6 44.03 <0.001 

1 7 68.08 <0.001   1 7 99.48 <0.001 

2 1 43.95 <0.001   1 2 29.77 <0.001 

2 3 2.87 0.09   2 3 9.11 0.002 

2 4 0.31 0.57   2 4 0.58 0.44 
2 5 1.47 0.26   2 5 4.34 0.04 

2 6 0.54 0.46   2 6 1.68 0.2 
2 7 16.25 <0.001   2 7 29.13 <0.001 

3 1 55.66 <0.001   3 1 66.25 <0.001 

3 2 2.87 0.09   3 2 9.11 0.002 

3 4 1.24 0.26   3 4 15.8 <0.001 

3 5 7.66 0.006   3 5 27.9 <0.001 

3 6 0.64 0.42   3 6 2.74 0.1 
3 7 6.7 0.01   3 7 7.91 0.008 

4 1 45.69 <0.001   4 1 28.45 <0.001 

4 2 0.31 0.57   4 2 0.58 0.44 
4 3 1.24 0.26   4 3 15.8 <0.001 

4 5 2.7 0.1   4 5 1.9 0.16 
4 6 0.05 0.82   4 6 4.7 0.03 

4 7 12.3 0.001   4 7 41.4 <0.001 

5 1 34.07 <0.001   5 1 17.09 <0.001 

5 2 1.47 0.26   5 2 4.34 0.04 

5 3 7.66 0.006   5 3 27.9 <0.001 

5 4 2.7 0.1   5 4 1.9 0.16 
5 6 2.9 0.09   5 6 11.8 <0.001 

5 7 23.5 <0.001   5 7 57.9 <0.001 

6 1 38.17 <0.001   6 1 44.03 <0.001 

6 2 0.54 0.46   6 2 1.68 0.2 
6 3 0.64 0.42   6 3 2.74 0.1 
6 4 0.05 0.82   6 4 4.7 0.03 

6 5 2.9 0.09   6 5 11.8 <0.001 

6 7 10.1 0.002   6 7 17.4 <0.001 

7 1 68.08 <0.001   7 1 99.48 <0.001 

7 2 16.25 <0.001   7 2 29.13 <0.001 

7 3 6.7 0.01   7 3 7.91 0.008 

7 4 12.3 0.001   7 4 41.4 <0.001 

7 5 23.5 <0.001   7 5 57.9 <0.001 

7 6 10.1 0.002   7 6 17.4 <0.001 
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3.4  Meðalhæð og samband hæðar og beitar. 
 
Til að athuga hvort samband væri á milli beitarskemmda og hæðar plantna var fyrst 

gerð tölfræðigreining á meðalhæð afkvæmahópa árið 2005. Hallormur var að 

meðaltali lægstur afkvæmahópanna (Mynd 17), en munur var svo lítill að hann var 

tölfræðilega ómarktækur (munur á milli hópa, p=0,72) 
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Mynd 17. Meðalhæð (cm ) sjö afkvæmahópa alaskaaspar á Sóleyjarbakka árið 2005. 
Lóðréttar línur sýna staðalskekkjur meðaltals. 
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Þrátt fyrir að ekki reyndist vera marktækur munur á milli afkvæmahópa var athugað 

hvort samband væri á milli hæðar og beitar með línulegri aðhvarfsgreiningu  

(Mynd 18).  Þ.e að lágvaxnar plöntur skemmdust meira. Ekki reyndist vera marktækt 

samband á milli hæðar plantna og beitarskemmda (p=0,18). Það þýðir að ekki er hægt 

að útskýra mun á beitarskemmdum með hversu hávaxnar plönturnar voru. 
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Mynd 18. Aðhvarfsgreining á sambandi meðalhæðar og beitarskemmda af völdum 
ertuyglu á afkvæmahópum alaskaaspar á Sóleyjarbakka.  
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3.5  Ryð á blöðum 2005 og samband ryðskemmda og 
beitarskemmda 
 

Mynd 19. sýnir meðaltal ryðskemmda á sjö mismunandi afkvæmahópum alaskaaspar 

árið 2005. Afkvæmahóparnir reyndust vera misþolnir fyrir asparryði og samkvæmt 

Kruskal-Wallis tölfræðigreiningu var munurinn hámarktækur (Tafla 12; p<0,001) 
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Mynd 19. Ryðskemmdir á sjö afkvæmahópum alaskaaspar á Sóleyjarbakka árið 2005. 
Ryðið var metið með jöfnum einkunnarskala frá 0-2. Sýnd eru meðaltöl og 
staðalskekkja. 
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Tafla 12. Niðurstöður Kruskal – Wallis prófs hvort tíðni einkunna á ryðskemmdum á 
plöntum haustið 2005 væri marktækt frábrugðin á milli afkvæmahópa alaskaaspar á 
Sóleyjarbakka. 
 

Afkvæma Væntanleg raðgildi 

hópar N 
Séð raðgildi 

einkunna einkunna 

Súla-Pinni 559 1.481.324 1.419.021 

Súla-Haukur 834 2.099.048 2.117.109 

Súla-Sæland 737 1.970.461 1.870.874 

Súla-Oddi 1847 4.290.005 4.688.609 

Súla-Sæmundur 630 1.689.294 1.599.255 

Súla-Vigfús 385 1.120.478 977.322 

Súla-Hallormur 84 234.815 213.234 

  

Chi-Square 109.4 

Frítölur 6 

P <0.0001   
 

 

Tafla 13. sýnir niðurstöður úr Wilcoxon Rank Sun tölfræðigreiningunni varðandi 

ryðskemmdir á plöntum. Bornir voru saman afkvæmahóparnir 1. (Súla/Pinni) við 

afkvæmahópa 2,3,4,5,6,7 og svo frv eins og gert var þegar verið var að bera saman 

afkvæmahópa varðandi beit. Afkvæmahópurinn Súla/Sæland reyndist vera þolnastur 

gegn ryðsvepp en Súla/Vigfús var með minnsta þolið gegn ryðsvepp (Mynd 19).  

 

Hinsvegar var erfitt að túlka muninn á milli hópa tölfræðilega. En samkvæmt 

raðgildum reyndist Súla/Hallormur ekki marktækt frábrugðin hinum 

afkvæmahópunum nema Sæland, sem var marktækt best. Vigfús var næstþolnasti 

afkvæmahópurinn og marktakt betri en allir nema Sæland, sem var betri og Hallormur 

sem var verri. Haukur var í þriðja sæti og var marktækt frábrugðin öllum nema Pinna 

og Hallormi. 

 



 

Hrönn Guðmundsdóttir 30 

Tafla 13. Niðurstöður Wilcoxon Rank Sum prófs hvort tíðni einkunna á 
ryðskemmdum á blöðum haustið 2005 væri marktækt frábrugðnar á milli einstakra 
afkvæmahópa alaskaaspar á Sóleyjarbakka. 
 

Afkvæmahópar Skemmdir á blöðum 

    Chi-sq P gildi 

3 1 29.00 <0.0001 

3 2 13.27 0.0003 

3 4 37.71 <0.0001 

3 5 39.42 <0.0001 

3 6 67.87 <0.0001 

3 7 11.22 0.0008 

6 1 10.20 0.0014 

6 2 24.77 <0.0001 

6 3 67.87 <0.0001 

6 4 8.12 0.0044 

6 5 8.51 0.0035 

6 7 0.60 0.4397 

2 1 3.63 0.0568 
2 3 13.27 0.0003 

2 4 5.92 0.015 

2 5 5.78 0.0162 

2 6 24.77 <0.0001 

2 7 3.57 0.0587 

1 2 3.63 0.0568 

1 3 29.00 <0.0001 

1 4 0.20 0.6569 

1 5 0.14 0.7087 

1 6 10.20 0.0014 

1 7 1.02 0.3132 

4 1 0.20 0.6569 

4 2 5.92 0.015 

4 3 37.71 <0.0001 

4 5 0.01 0.9393 

4 6 8.12 0.0044 

4 7 0.62 0.4303 

5 1 0.14 0.7087 

5 2 5.78 0.0162 

5 3 39.42 <0.0001 

5 4 0.01 0.9393 

5 6 8.51 0.0035 

5 7 0.65 0.4197 

7 1 1.02 0.3132 

7 2 3.57 0.0587 

7 3 11.22 0.0008 

7 4 0.62 0.4303 

7 5 0.65 0.4197 

7 6 0.60 0.4397 
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Athugað var hvort samband væri á milli beitarþols og ryðþols afkvæmahópa með því 

að reikna út fylgni milli þeirra (Mynd 20).  Ekki reyndist neitt marktækt samband 

vera á milli beitarþols og ryðþols ( P=0,90, Permanns, fylgnistuðull =0,06).  

 

Ákveðnir afkvæmahópar voru marktækt beitarþolnari en aðrir og sama gilti um 

ryðþol plantna en það voru ekki sömu afkvæmahóparnir. Ekki er hægt samkvæmt 

þessum niðurstöðum að velja samtímis plöntur sem bæði voru með góð mótstöðu beit 

ertuyglu og væri þolnari fyrir ryðsvepp. 

 
 
 

Samband ryðskemmda og beitarskemmda á blöðum

r = 0.06
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Mynd 20. Fylgnigreining á sambandi beitar og ryðskemmda afkvæmahópa 
alaskaaspar á Sóleyjarbakka. Lóðréttar og lágréttar línur sýna staðalfrávik.  
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4.  Umræður 

4.1  Aðferðafræði 

Þegar afkvæmahópunum var raðað eftir raðgildum einkunna breyttist röðum 

afkvæmahópanna innbyrðis, miðað við þegar þeim var raðað eftir meðaltölum. Mest 

bitni og minnst bitni hópurinn er sá sami í báðum tilfellum. Þetta er ekki óalgengt 

þegar tekin eru meðaltöl af einkunnum, en  raðgildin eru betri mælikvarði á 

raunverulegan mun á milli hópanna ( Samuels & Witmer). Til að sýna fram á 

breytileika í mælingum var þó ákveðið að nota meðaltölin til að sýna niðurstöðurnar 

myndrænt.  

 

Staðalskekkja beitarskemmda var meiri árið 2007 en árið 2005 (Mynd 15;16).  Þetta 

var aðallega vegna þess að fleiri plöntur voru mældar árið 2005 og er því ekki til 

marks um að breytileikinn hafi verið í raun meiri árið 2005 en 2007. 

 

4.2  Áhrif ertuyglu á mismunandi afkvæmahópa. 

Úttektin á Sóleyjarbakka 2005 og 2007 leiddi í ljós að munur var á milli 

afkvæmahópa alaskaaspar. Afkvæmahópurinn Súla/Pinni reyndist minnst bitin og 

Súla/Hallormur koma verst út í öllum tilfellum.  Ekki reyndist vera neitt marktækt 

samband á milli hæðar og beitar, sem hefði getað útskýrt útskírt beitarálagi á blöðum. 

Yglan virðist ekki éta frekar laufið neðst á plöntunni, niður við grassvörðinn frekar en 

laufið ofar á plöntunni þannig að hæð plantna útskýrir ekki ygluátið. Þetta sýnir hægt 

er að velja afkvæmahópa sem ekki eru eins móttækilegir fyrir ertuyglubeit. Þessar 

niðurstöður sýna að hægt er að velja afkvæmahópa (klóna) sem henta betur á svæði 

þar sem ertuygla er landlæg.  

 

Eftir því sem best er vitað er þetta í fyrsta skipti sem að sýnt er fram á að velja megi 

klóna (afkvæmahópa) alaskaaspar eða annarra plantna sem eru minna eftirsóttar af 

ertuyglu. Hins vegar eru til sambærilegar niðurstöður fyrir aðrar fiðrildalirfutegundir 

og nöturösp eins og fjallað var um í inngangi (Hwang & Lindroth 1997; Stevens & 

Lindroth 2005). Í niðurstöðum varðandi nöturösp varð klónamunur í 

beitarskemmdum skýrður með mismunandi styrk  



 

Hrönn Guðmundsdóttir 33 

 

 

varnarefna ( fenól-glýkódíð). Það má ætla að munur á styrkleika svipaðra varnarefna 

geti skýrt þann mun sem fékkst í þessari tilraun á alaskaösp.  

 

Rannsaka mætti hvort mun á afkvæmahópum mætti skýra að hluta með vaxtartakti 

mismunandi klóna. Klónar af norðlægari uppruna hausta sig fyrr en suðlægari 

(Halldór Sverrisson, Guðmundur Halldórsson & Aðalsteinn Sigurgeirsson 2006) og 

eru því kannski ekki eins gómsætir og suðlægir vegna þess að blöð eru farin að missa 

næringu og sölna meira en á norðlægum klónum. Hinsvegar er Hallormur uppruninn 

frá Kenaivatni en Pinni frá Cordova Flats (Halldór Sverrisson, Guðmundur 

Halldórsson & Aðalsteinn Sigurgeirsson 2006) og almennt fara flestir klónar frá 

Kenaiavatni mun fyrr í dvala en klónar frá Cordova Flats (Aðalsteinn Sigurgeirsson, 

munnleg heimild). Það þýðir að þessi tilgáta passar ekki alveg. 

 

Þó niðurstöður úr úttektinni á Sóleyjarbakka hafi sýnt að ekkert samspil væri á milli 

hæðar og beitarálags, þá er ekki loku fyrir það skotið að yglurnar fari frekar á lægri 

tré en hærri. Í þessari tilraun voru allar aspirnar undir 1,50 m á hæð. Hugsanlegt er að 

ertuyglubeit sé bara vandamál ungskóga og að lirfurnar klifri ekki upp í hávaxnari tré. 

Þetta þarf að skoða betur. 

4.3  Áhrif ryðsvepps á mismundandi afkvæmahópa  

Þegar skoðað var meðaltal ryðskemmda á sömu afkvæmahópum og metnir voru 

vegna yglubeitar kom í ljós að afkvæmahóparnir reyndust misþolnir fyrir asparryði. 

Súla/Sæland kom best út og var munurinn hámarktækur. Þetta var í samræmi við fyrri 

niðurstöður á úttektum á ryðþoli afkvæmahópa alaskaaspar (Guðmundur Halldórsson 

& Halldór Sverrisson 2004) og Súla/Vigfús virtist vera með minnsta þolið gegn 

ryðsvepp. Afkvæmahópur Súlu/Pinna lenti í þriðja sæti hvað varðar ryðþol (Mynd 

19).  

 

Þetta sýnir að hægt er að velja ryðþolnari afkvæmahópa sem henta vel við ólíkar 

aðstæður, s.s nytjaskógrækt, í skrúðgarða og fl þar sem hætta er á að ryðsveppur 

skjóti upp kollinum. 

 



 

Hrönn Guðmundsdóttir 34 

 

4.4  Samband ryðþols og ertuyglubeitar  

Velt var vöngum yfir því hvort sami afkvæmahópurinn væri bæði með gott þol gegn 

ryði og mótstöðu gegn ertuyglubeit. Niðurstöður meðaltala ryðskemmda (Mynd 19) 

og meðaltala beitarskemmda (Myndir 15, 16) sýndu að sami afkvæmahópurinn hafði 

ekki bæði gott þol gegn ryði og mótstöðu fyrir yglubeit.  Útreikningur á fylgni á milli 

afkvæmahópa, studdi þær niðurstöðurnar, þar sem niðurstaða fylgniútreikninga var 

(r=0,06 og P=0,90.) sem segir að ekkert samband er á milli þessara þátta (Mynd 20). 

 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er ekki hægt að velja klóna alaskaaspar sem er bæði 

með gott þol gegn ryði og mótstöðu gagnvart ertuyglubeit. Það þarf ekki endilega að 

koma að sök þar sem ekki er endilega víst að báðir þessir skaðvaldar ógni sama 

skógræktarsvæðunum í einu.  

 

4.5  Framhald rannsókna  

Alaskaösp er mjög mikilvæg tegund í skógrækt á Íslandi. Hún er eina lauftréð sem 

hefur mikinn vaxtarhraða hér á landi.Við vinnu á úttektinni á Sóleyjabakka og svo 

vinnu við verkefnið hafa ýmsar rannsóknaspurningar vaknað sem fróðlegt væri að 

leita svara við, eins og til dæmis: 

• Ræður vaxtataktur plöntunnar/klónsins meiru um beit ertuyglu en 

efnasamsetning varnarefna í plöntunum. Eru klónar sem fella lauf seint á 

haustin í meiri hættu en þeir klónar sem fella lauf snemma. 

•  Skaðar ertuyglan hærri tré; Er ástæða til að hafa áhyggjur af eldri skógum.  

• Hverjir eru náttúrulegir óvinir ertuyglunnar. 

• Hversvegna sækir enginn fugl í þessa girnilegu lirfu. 
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5 Ályktanir/lokaorð 
 
Mjög athyglisverðar niðurstöður fengust  hvað varðar ágang ertuyglu á mismunandi 

afkvæmahópa alaskaaspar. Ertuyglan sótti mismikið í afkvæmahópana. Enginn 

afkvæmahópur slapp alveg en nartað var í alla hópana. Afkvæmahópurinn Súla/Pinni 

var sýnilega bestu í úttektinni og niðurstöður úr meðaltölum og úr 

tölfræðigreiningunni staðfesti þetta sjónræna mat. Aftur á móti kom Súla/Hallormur 

verst út hvað varðar beit, en oft stóðu plöntur nánast lauflausa eftir ygluna. Af þessu 

má leiða líkum að blöð Súlu/Pinna var eitthvað minna girnileg en hjá öðrum 

afkvæmahópum, því ekki var neitt samband á milli hæðar plantna og yglubeit. Minni 

plöntur voru ekkert meira bitnar en þær hærri.  

 

Afkvæmahópar eru einnig misþolnir gagnvart ryðsvepp. Ekki reyndist sami 

afkvæmahópurinn vera þolnari gagnvart ryði og með meiri mótstöðu fyrir yglum. 

Afkvæmahópurinn Súla/Sæland kom best út hvað varðar þol gegn ryði.Niðurstöður úr 

úttektinni frá árinu 2007 studdi niðurstöður úr úttektinni 2005 bæði fyrir ryð og beit. 

 

Ýmislegt er hægt að gera til að draga úr áhrifum skaðvalda á trjágróður. Fyrst og 

fremst er að velja rétt svæði, því ef trjágróður er ræktaður við óheppileg skilyrði 

verður hann auðveld bráð meindýra og sjúkdóma. Í öðru lagi að velja kvæmi og klóna 

með mótstöðuþrótt fyrir skaðvöldum og í þriðja lagi má benda á að fjölbreytni í 

tegundavali dregur úr áföllum. Í fjölbreyttum skógi er meira af náttúrulegum óvinum 

skaðvalda sem dregur úr meindýrafaröldrum ( Guðmundur Halldórsson & Halldór 

Sverrisson 2006) 
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