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Ágrip 

Loftslag á jörðinni hefur hlýnað hratt síðustu áratugi og samkvæmt spám 

loftslagslíkana mun hlýna á Íslandi um rúmlega 0,2°C á áratug fram undir miðja 

þessa öld. Blómgunartími plantna er talinn vera næmur líffræðilegur mælikvarði á 

hnattrænar loftslagsbreytingar og rannsóknir erlendis hafa sýnt að hlýnun síðustu 

áratuga hefur flýtt blómgunartíma margra plöntutegunda. Í þessari rannsókn var 

hæðarfallandi við Snæfellsjökul notaður til að líkja eftir breytilegu hitastigi og 

kanna áhrif mismunandi lofthita á (1) blómgunartíma tveggja algengra 

snemmblómgandi plöntutegunda, lambagrass (Silene acaulis L) og grasvíðis (Salix 

herbacea L) og (2) stærðardreifingu, kynjahlutföll,  þéttleika, blómgunartíðni og 

æxlunarátak tveggja stofna lambagrass. Sumarið 2009 var blómgun lambagrass og 

grasvíðis skráð í 30, 250 og 500 m h.y.s. sunnan og norðan Snæfellsjökuls og 

stofnvistfræðilegur samanburður gerður á stofnum lambagrass í 30 og 500 m hæð 

að norðanverðu. Lambagras blómgaðist að jafnaði 2,8 dögum fyrr og 

blómgunartímabil þess styttist um 2,0 daga miðað við hæðarfallanda sem 

samsvaraði 1°C hlýnun. Lambagras mætti því hugsanlega nota sem 

viðmiðunartegund fyrir svörun plantna við loftslagsbreytingum á Íslandi. 

Grasvíðir blómgaðist einnig fyrr á láglendi en til fjalla en rannsóknargögn gáfu 

ekki tilefni til ályktana um hversu mikið. Leiddar eru líkur að því að með 

hækkandi hitastigi við Snæfellsjökul blómgist lambagrasplöntur fyrr, beri fleiri 

blóm en færri aldin og að stærðarþröskuldur fyrir blómgun lækki. Ekki var þó 

unnt að álykta um hver langtímaáhrif af hraðri hlýnun verði á stofna lambagrass 

við Snæfellsjökul þar sem fjölmargir óvissuþættir eru fyrir hendi. 
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Abstract 

Earth has warmed at unprecedented rates over the past decades and temperatures 

in Iceland are predicted to increase by ca 0.2°C decade-1 until 2050. Plant 

phenology is closely tied to environmental variation and earlier flowering, 

ascribed to global warming, has already been detected in many parts of the world. 

In this project, an altitudinal gradient was used as a proxy for different 

temperature regimes to explore changes in (1) flowering dates of two common 

early blooming plants, Silene acaulis L and Salix herbacea L and (2) plant size, sex 

ratios, density, flowering frequency and reproductive effort of S. acaulis. During 

the 2009 growing season, flowering phenology of S. acaulis and S. herbacea was 

monitored at 30, 250 and 500 m a.s.l. on the north and south slopes of 

Snæfellsjökull (1446 m) and size distribution, sex ratio, proportion of flowering 

individuals and reproductive effort compared for S. acaulis populations at 30 and 

500 m a.s.l. The flowering time of S. acaulis was brought forward by 2.8 days and 

the period of flowering shortened by 2.0 days for each 1°C temperature rise. S. 

acaulis seems to be a good indicator species for climate-related responses of plants 

in Iceland. The flowering time of S. herbacea also showed a correlation with 

elevations, although not quantified. With elevated air temperatures, it is predicted 

that S. acaulis plants will flower earlier, produce a more flowers but fewer fruits 

and that the size threshold for reproductive maturity may be lowered.  
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Formáli 

Vorið 2009 var hafinn undirbúningur að verkefninu SÓLEY sem er 

langtímarannsókn á áhrifum loftslagsbreytinga á blómgun níu lykiltegunda 

plantna hér á landi. Leiðbeinendur þessa verkefnis hafa umsjón með 

Sóleyjarverkefninu en síðan 2010 hefur blómgun verið skráð á nokkrum svæðum 

víða um land. Sumarið 2009 fékk höfundur þessa verkefnis styrk frá 

Nýsköpunarsjóði námsmanna til að vinna handbók og þróa aðferðafræði við 

Sóleyjarverkefnið. Nýsköpunarsjóðsverkefnið var unnið samhliða því verkefni 

sem hér er kynnt og var lokaskýrslu skilað til Nýsköpunarsjóðs námsmanna þá 

um haustið. Einnig var veggspjald með niðurstöðum úr blómgunartíma-

rannsókninni á lambagrasi kynnt á ráðstefnu Líffræðifélags Íslands haustið 2009. 

Eitt af sex svæðum í þessari rannsókn var svo valið til áframhaldandi rannsókna í 

tengslum við SÓLEY og hefur verið fylgst með blómgun nokkurra tegunda þar á 

hverju vori síðan.  
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1 Inngangur 

Loftslag hefur hlýnað hratt á jörðinni síðustu áratugi og á seinni hluta 20. aldar var 

hlýnunin meiri en á nokkru öðru 50 ára tímabili síðustu 500 árin (IPCC, 2007). Frá 

upphafi iðnbyltingar um 1750 hefur hitastig við yfirborð jarðar hækkað að 

meðaltali um 0,74°C á öld (IPCC, 2007). Flestir vísindamenn eru sammála um að 

hlýnun jarðar megi að mestu rekja til athafna mannsins með losun 

gróðurhúsalofttegunda. Langtímabreytingar (aukningu eða minnkun) á úrkomu 

má einnig víða merkja og snjóhula hefur minnkað víðast hvar, sérstaklega að vori 

(IPCC, 2007; Halldór Björnsson o.fl., 2008). Frostdögum og óvenju köldum dögum 

hefur fækkað, en heitum dögum fjölgað og hitabylgjur eru tíðari (Halldór 

Björnsson o.fl., 2008).  

Að gefnum mismunandi forsendum um útblástur gróðurhúsalofttegunda er því 

nú spáð að jörðin muni hlýna að meðaltali um 3°C eða á bilinu 2°C - 4,5°C á  

þessari öld og mest á háum breiddargráðum (IPCC 2007). Elstu samfelldu 

hitastigsmælingar á Íslandi eru frá árinu 1798 í Stykkishólmi og síðan þá hefur 

hlýnað sem nemur 0,7°C á öld og er það sambærilegt við hækkun meðalhita á 

norðurhveli jarðar á sama tímabili (Halldór Björnsson o.fl., 2008). Úrkoma hefur 

aukist að jafnaði frá árinu 1965 og er hún meiri í hlýjum árum en köldum, þó svo 

að norðaustanlands geti samtímis verið bæði mjög þurrt og hlýtt. Á Íslandi mun 

samkvæmt spám margra loftslagslíkana hlýna um rúmlega 0,2°C á áratug fram 

undir miðja þessa öld (Halldór Björnsson o.fl., 2008).  

Sterkar vísbendingar eru um að loftslagsbreytingar hafi þegar haft víðtæk áhrif á 

breiðan hóp lífvera um alla jörðina, þar á meðal plöntur (Walther o.fl., 2002; 

Badeck o.fl., 2004; Aerts o.fl., 2006; IPCC, 2007). Hraðar breytingar hafa orðið á 

útbreiðslu sumra plöntutegunda til hálendari svæða og hærri breiddargráða 

meðan aðrar tegundir hafa ekki sýnt merkjanleg viðbrögð (Doak og Morris, 2010). 

Samkvæmt rannsóknum sýna plöntur mismunandi viðbrögð við 

loftslagsbreytingum eftir tegundum, starfrænum hópum (e. functional groups) 

(Aerts o.fl., 2006), loftslagsbeltum og hraða hlýnunar (Alatalo og Totland, 1997; 

Aerts o.fl., 2006; Doak og Morris, 2010). Þær breytingar á starfsemi og útbreiðslu 

plantna sem þegar hafa verið staðfestar og spáð er fyrir um, benda til 

margvíslegra breytinga á starfsemi vistkerfa og þróunarfræðilegum þáttum. Meðal 

þeirra eru framleiðni og bygging vistkerfa, samspil tegunda og líffræðileg 

fjölbreytni (Badeck o.fl., 2004; Bertin, 2008).  

Plöntur eru almennt mjög háðar tímatengdum breytileika í umhverfi sínu  og 

árstíðabundin áreiti, s.s. lofthiti, úrkoma og ljóslotur, kveikja á þroskunarlegum 
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viðbrögðum þeirra. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að blómgunartími er mjög 

háður lofthita, einkum hjá snemmblómgandi plöntum (Alatalo og Totland, 1997). 

Blómgunartími er sérlega mikilvægur því hann setur skorður við tímasetningu 

allra þeirra áfanga á leið til fullþroskunar fræja sem á eftir koma: frævunar, 

fræþroska og frædreifingar. Allt eru þetta lykilþættir tengdir hæfni (e. fitness) 

plantna (Rathcke og  Lacey, 1985). Tímasetning þroskunarlegra atburða er því 

mjög mikilvæg fyrir plöntur og blómgunartími því talinn vera einn næmasti 

líffræðilegi mælikvarðinn á hnattrænar loftslagsbreytingar (Miller-Rushing o.fl., 

2006; Bertin, 2008). 

Sumar tegundir heimskautaplantna sýna viðnám við hlýnandi loftslagi í fyrstu en 

þegar ákveðnum þolmörkum er náð geta orðið skyndilegar breytingar sem leiða 

til hraðrar hnignunar stofna (Doak og Morris, 2010). Breytingar á útbreiðslu 

plöntutegunda á háum breiddargráðum vegna loftslagsbreytinga gætu því haft í 

för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir byggingu og starfsemi vistkerfa þar og 

hnignun líffræðilegrar fjölbreytni (Aerts o.fl., 2006, Amano o.fl., 2010; Doak og 

Morris, 2010). Ísland er á mörkum tveggja loftslagsbelta og má því búast við að 

svörun lífríkis við hlýnandi loftslagi verði hér hraðari og afdráttarlausari en víða 

annars staðar (Jonsdottir o.fl., 2005; Halldór Björnsson o.fl., 2008).  

Heimskautaplöntur eru aðlagaðar köldu loftslagi og næmar gagnvart hlýnun 

loftslags (Aerts o.fl., 2006; Doak og Morris, 2010). Starfsemi þeirra að vori er mjög 

háð hitastigi en lok vaxtartímabilsins geta auk hitastigs verið háð ljóslotum, 

erfðabundnum þáttum og/eða næringarefnabúskap (Aerts o.fl., 2006). Þess vegna 

er líklegt að hitastig hafi meiri áhrif á atburði að vorlagi en í lok vaxtartímabils og 

eru rannsóknir á þeim því mikilvægar í tengslum við áhrif loftslagsbreytinga á 

plöntur (Walther o.fl., 2002). Rannsóknir á fenólógískum (e. phenological) atburðum 

eru auk þess tiltölulega auðveldar í framkvæmd (Badeck o.fl., 2004).  

Heimskautaplöntur má flokka í tvo meginflokka eftir blómgunartíma, 

snemmblómgandi og síðblómgandi tegundir. Snemmblómgandi plöntur (e. pollen-

risking) framleiða og dreifa frjókornum snemma vors sem minnkar líkurnar á að 

frjókorn finni tilbúna/fullþroska frævu en þau sem frjóvgast eiga góða möguleika 

á að fræ þroskist. Síðblómgandi tegundir dreifa frjókornum seinna (á heppilegum 

tíma) þannig að líklegra er að frjókorn fyrirhitti þroskaða frævu en vegna þess hve 

langt er liðið á vaxtartímann er óvíst hvort plönturnar nái að fullþroska fræin (e. 

seed-risking) (Molau, 1993). Þær síðarnefndu eru taldar muni hagnast af lengri 

vaxtartíma með aukinni fræframleiðslu á meðan þær fyrrnefndu muni ekki hafa 

sömu möguleika á að auka frjókornaframleiðslu sína að vori. Líkur eru því á að 

tegundasamsetning plöntusamfélaga muni breytast síðblómgandi plöntum í hag 

(Alatalo og  Totland, 1997). Hlýnandi loftslag getur einnig leitt til þess að misræmi 
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verður milli tímasetningar á þroskunarlegum atburðum hjá plöntum og lífsferils 

frjóbera (Hegland o.fl., 2009).  

Mikill breytileiki er á fenólógíu, dreifingu og vexti heimskauta- og 

hálendisplantna. Að sama skapi ættu viðbrögð þeirra við loftslagsbreytingum að 

vera mismunandi (Alatalo og Totland, 1997) eins og rannsóknir á viðbrögðum 

mismunandi tegunda heimskautaplantna við hækkuðu hitastigi sýna (Chapin og  

Shaver, 1985). Tilraunir á heimskautasvæðum hafa gefið til kynna að hækkun 

lofthita geti flýtt þroskunarlegum ferlum svo sem blómgun og einnig lengt 

vaxtartíma plantna en fyrstu árin leiðir hitastigshækkunin einkum til aukins 

vaxtar plantna en eftir um fjögurra ára stöðuga hlýnun verði sú breyting á að 

meiri orka fari í æxlun  (Arft o.fl., 1999).  

Rannsóknir erlendis hafa sýnt að hlýnun síðustu áratugi hefur flýtt 

blómgunartíma margra tegunda plantna (Arft o.fl., 1999; Fitter og  Fitter, 2002; 

Parmesan og Yohe, 2003; Root o.fl., 2003; Badeck o.fl., 2004, Amano o.fl., 2010) og 

að plöntur á svæðum á háum breiddargráðum og í mikilli hæð yfir sjó eru 

sérstaklega viðkvæmar gagnvart hlýnun loftslags (Crawford o.fl, 1993; Aerts o.fl., 

2006). Samantekt á fjölda rannsókna á fenólógíu og útbreiðslu plantna í tengslum 

við loftslagsbreytingar síðustu áratugina sýna einnig að starfsemi plantna að vori 

s.s. laufgun og blómgun hefur að jafnaði færst fram að meðaltali fjóra til fimm 

daga fyrir hverja 1°C sem hefur hlýnað (Bertin, 2008). Hauststarfsemi s.s. sölnun 

og lauffalli hefur yfirleitt seinkað, en breytileikinn er þó meiri en á voratburðum. 

Önnur samantekt á evrópskum rannsóknum frá árabilinu 1971-2000, sem náði yfir 

542 plöntutegundir, sýndi að fenólógískir viðburðir höfðu færst fram að meðaltali 

um 2,5 daga fyrir hverja 1°C sem hefur hlýnað (Menzel o.fl., 2006). Seinkun 

lauffalls og sölnunar var einn dagur að meðaltali fyrir hverja 1°C hitaaukningu. Á 

Bretlandseyjum færðist upphaf blómgunar (e. first flowering date) 385 

plöntutegunda fram um 4,5 daga að meðaltali á síðustu öld (Fitter og Fitter, 2002) 

og 250 ára vísitala sýnir upphaf blómgunar 405 tegunda 2,2-12,7 dögum fyrr 

síðustu 25 ár en á nokkru öðru 25 ára tímabili síðan 1760 (Amano o.fl., 2010). 

Upphaf blómgunar sýndi góða fylgni við hækkun meðalhita í Mið-Englandi í 

febrúar til apríl og færðist upphaf blómgunar fram um fimm daga fyrir hverja 1°C 

hlýnun. Blómgun er sérlega háð hitastigi mánuðinn fyrir blómgun og 

snemmblómgandi tegundir bregðast frekar við hlýnun en síðblómgandi (Fitter og 

Fitter, 2002). Einærar plöntutegundir eru einnig líklegri en fjölærar til að flýta 

blómgun og skordýrafrjóvgaðar fremur en vindfrjóvgaðar (Fitter og Fitter, 2002). 

Flestar rannsóknir sýna að breytingar á blómgunartíma síðustu áratugi hafa verið í 

samræmi við hitastigsaukningu á hverjum stað. Breytingar á útbreiðslu tegunda 

frá láglendari svæðum til hálendari hafa einnig verið mjög skýrar í Skandinavíu 

og í Miðjarðarhafslöndunum (Bertin, 2008). 
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Mjög fáar þroskunarfræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar á innlendri flóru eða í 

náttúrulegum plöntusamfélögum á Íslandi með tilliti til loftslagsbreytinga. Þó má 

nefna rannsóknir á Auðkúluheiði og Þingvöllum tengdar alþjóðlega ITEX 

(International Tundra Experiment) verkefninu á viðbrögðum heimskauta- og 

fjallagróðurs við loftslagsbreytingum (Jonsdottir o.fl., 2005). Í samantekt á 

niðurstöðum fyrstu ára rannsóknarinnar eru leiddar líkur að því að næmi 

plöntuvistkerfa á íslenskum túndrusvæðum verði breytilegt eftir 

gróðurfarsskilyrðum og aðstæðum á hverjum stað s.s. tegundafjölbreytni, ríkjandi 

tegundum, jarðvegi og loftslagsskilyrðum ásamt landnotkunarsögu (Jonsdottir 

o.fl., 2005; Walker o.fl., 2006). Í Þjórsárverum var blómgun skráð hjá 75 tegundum 

yfir 11 ára tímabil (Thorhallsdottir, 1998). Fjöldi tegunda í blóma í byrjun júlí sýndi 

mjög góða fylgni við gráðudaga (>0°C) næstu fimm vikur á undan en mun minni 

fylgni við það hvenær jörð var auð.  

Þetta verkefni miðar að því að kanna möguleg áhrif loftslagsbreytinga á 

blómgunartíma tveggja plöntutegunda, grasvíðis (Salix herbacea L) og lambagrass 

(Silene acaulis L), auk fleiri þátta fyrir hina síðarnefndu.   

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á lambagrasi með tilliti til 

loftslagsbreytinga. Rannsókn á áhrifum um 3°C lofthitahækkunar á norðurslóða- 

(e. subarctic) og háfjallasvæðum yfir tveggja ára tímabil sýndi að plöntur við hærra 

hitastig hófu blómgun mun fyrr en viðmiðunarplöntur og bæði kven- og 

karlkynshlutar blómanna þroskuðust hraðar og aldin þroskuðust fyrr (Alatalo og 

Totland, 1997). Blóm við hærra hitastig þroskuðu einnig fleiri fræ og hlutfallið 

fræ:aldinum var hærra. Eftir eitt ár höfðu plöntur tilhneigingu til að blómgast fyrr 

en ekki var marktækur munur á fræframleiðslu eða hlutfallinu fræ:aldinum. Í 

Svíþjóð voru kynjahlutföll lambagrass könnuð á fjórum svæðum í 600m, 900m, 

1000m og 1200m hæð yfir sjávarmáli (h.y.s.) og reyndist hlutfall kvenplantna 

aukast með hæð (Alatalo og  Molau, 1995). Það þótti benda til þess að með aukinni 

hæð við erfiðari skilyrði verði meiri sjálfsfrjóvgun hjá tvíkynja plöntum sem leiði 

til lægra hlutfalls þeirra. Stærð plantna og fjöldi blóma á plöntu minnkaði einnig 

með aukinni hæð og jákvæð fylgni var milli stærðar plantna og fjölda blóma; því 

stærri plöntur því fleiri blóm. Ekki var marktækur munur á stærð kynja.  

Í rannsókn á laufgun og fenólógíu þriggja víðitegunda á arktískum (e. arctic) 

svæðum yfir eitt sumar kom fram að grasvíðir var ein þeirra tegunda sem sýndi 

viðbrögð við hækkuðu hitastigi (1-4°C). Þó voru það einungis karlplöntur sem 

sýndu viðbrögð með því að flýta frjókornadreifingu en hlýnunin virtist engin áhrif 

hafa á kvenplöntur (Jones o.fl., 1997). 
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Hæð yfir sjávarmáli endurspeglar mismunandi hitastig í umhverfi plantna. 

Lofthiti lækkar að jafnaði um 0,65°C fyrir hverja 100m hækkun frá sjávarmáli 

(Holton 2004). Ein leið til að fá vísbendingar um hvaða áhrif hlýnandi loftslag 

hefur á plöntur er því að bera saman þroskunarferli blómgunar í mismunandi hæð 

yfir sjó. Í þessu verkefni var hæðarfallandi við Snæfellsjökul notaður til að líkja 

eftir breytilegu hitastigi og kanna áhrif mismunandi lofthita á (1) blómgunartíma 

tveggja algengra snemmblómgandi plöntutegunda, lambagrass og grasvíðis og (2) 

stærðardreifingu, kynjahlutföll,  þéttleika, blómgunartíðni og æxlunarátak tveggja 

stofna lambagrass. 

Tvær rannsóknarspurningar voru settar fram: 

1. Er munur á fenólógíu lambagrass og grasvíðis í mismunandi hæð yfir sjó og 

norðan og sunnan Snæfellsjökuls og mætti hugsanlega nota þann mun til þess að 

spá fyrir um hvernig blómgunartími þessara tegunda gæti breyst með hlýnandi 

loftslagi? 

2. Er munur á stærðardreifingu, kynjahlutföllum, þéttleika, blómgunartíðni  og 

æxlunarátaki tveggja stofna lambagrass í mismunandi hæð og getur hæðarmunur 

hugsanlega skýrt hann? 
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2 Svæði og aðferðir 

2.1 Rannsóknarsvæði 

Sex rannsóknarsvæði voru valin í hlíðum og við rætur Snæfellsjökuls á þremur 

mismunandi hæðarbilum (30m, 250m og 500m yfir sjó) að norðan- og 

sunnanverðu við jökulinn (Tafla 1, 1. og 2. mynd). Svæðin voru afmörkuð nánar 

með tilliti til aðgengis og tegundaútbreiðslu.  

 

1. mynd. Yfirlitsmynd af staðsetningu sex rannsóknarsvæða norðan og sunnan 
Snæfellsjökuls sumarið 2009 og veðurstöðvanna að Gufuskálum og Bláfeldi. 

Heiti svæða vísa til staðsetningar þeirra (Tafla 1). Mynd: Gervitunglamynd af 
Íslandi fengin af vef Landmælinga Íslands (www.lmi.is) 30. apríl 2012. 
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Tafla 1. Yfirlit um rannsóknarsvæðin sex á utanverðu Snæfellsnesi. Heiti 

svæða vísa til staðsetningar og hæðarbils yfir sjó. Nákvæm hæð yfir sjó var 
ákvörðuð með staðsetningartæki (GPS tæki). S = sunnan megin 
Snæfellsjökuls, N = norðan megin Snæfellsjökuls.  

Heiti 

H.y.s. 

(m) S/N 

GPS 

staðsetning Lýsing 

N30 30 N N64°52.735' 

W23°57.929' 

Svæði innan þjóðgarðsins 

Snæfellsjökuls, um 3 km vestan við 

Gufuskála. Gróðurþekja var 30-60% og 

jarðvegur mjög vikurblandaður. 2. 

mynd A. 

N250 246 N N64°51.877' 

W23°51.240' 

Svæði innan þjóðgarðsins 

Snæfellsjökuls, í Eysteinsdal skammt 

norðan fjallsins Hreggnasa. Mosi og 

hraun einkenndu yfirborð. 

Gróðurþekja var um 90%. 2. mynd B. 

N500 488 N N64°50.579' 

W23°48.155' 

Svæði rétt utan þjóðgarðsmarka 

ofarlega í Eysteinsdal, skammt norðan 

við Blágil. Jarðvegur var einkum vikur, 

gróðurþekja 20-30%. 2. mynd C. 

S30 38 S N64°44.224' 

W23°46.286' 

Svæði innan þjóðgarðs skammt austan 

við Svalþúfu. Gróðurþekja var 80-90%; 

einkum krækilyng og mosi. 2. mynd D. 

S250 254 S N64°46.766' 

W23°40.935' 

Svæði rétt utan við þjóðgarðsmörk, á 

Jökulhálsi ofan Stapafells, skammt 

vestan við Sönghelli. Yfirborð var lítt 

gróinn melur með 10-30% gróðurþekju. 

2. mynd E. 

S500 500 S N64°47.824' 

W23°41.325' 

Svæði utan þjóðgarðs, á Jökulhálsi 

skammt austan vegar. Yfirborð var 

hraun og vikur, gróðurþekja  30-50%. 2. 

mynd F. 
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Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull er ekki afgirtur og því var sauðfjárbeit á öllum 

svæðunum. Lausaganga stórgripa er þó bönnuð. Engin dæmi sáust um að sauðfé 

hefði bitið merktar plöntur í rannsókninni. Fyrir kom að merkingar höfðu verið 

nagaðar, en það hafði ekki áhrif á niðurstöður.  

A) N30 B) N250 C) N500 

D) S30 E) S250 F) S500 

2. mynd. Yfirlitsmyndir af rannsóknarsvæðunum sex sumarið 2009 við 

Snæfellsjökul. Auðkenning svæða er sýnd með bókstaf og númeri sem vísar til 
staðsetningar og hæðarbils svæðisins (Tafla 1). 

2.2 Veðurfar 

Við útreikninga á lofthita var byggt á veðurgögnum frá Gufuskálum og Bláfeldi 

sem eru veðurathugunarstöðvar næst rannsóknarsvæðunum. Gufuskálar eru 

norðan við Snæfellsjökul í 7 m h.y.s. og 3 km frá N30 svæðinu. Bláfeldur er sunnan 

megin á Snæfellsnesi í Staðarsveit og er í 13 m h.y.s. og í 25 km fjarlægð frá S30 

svæðinu (Veðurstofa Íslands, 2010).  

Meðaldagshiti tímabilsins frá 1. apríl til 31. ágúst árin 1999-2009 var 8,1°C á 

Gufuskálum og 9.1°C á Bláfeldi. Öll árin var meðaldagshiti hærri á Bláfeldi og var 

munurinn tölfræðilega marktækur (F=1,79; P<0,05). 

Meðaldagshiti úr mælingum kl. 9, 12, 18 og 21 á tímabilinu frá 1. apríl til 31.ágúst 

2009 var 8,8°C á Gufuskálum og 9,4°C á Bláfeldi. Það munaði því 0,6°C á 

meðalhita þessara stöðva umrædda fimm mánuði en munurinn reyndist þó ekki 

tölfræðilega marktækur (F=1,03; P>0.05). Á tímabilinu frá 1. apríl til 31. ágúst var 

hitinn hærri í 97 daga af 153 á Bláfeldi (3. mynd) og var munurinn að meðaltali 
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1,3°C. Á Gufuskálum var meðalhitinn hærri en á Bláfeldi í 53 daga af 153 og var þá 

að meðaltali 0,7°C hærri.  

Í neðstu fjórum km í veðrahvolfinu er hitastigslækkun með aukinni hæð að jafnaði 

0,65°C á hverja 100 m (Holton, 2004). Reiknaður dagshiti á rannsóknarsvæðum út 

frá h.y.s. gefur til kynna að munur á dagshita milli hæðarbila sé 1,4°C milli 30 og 

250 m svæðanna og 1,6°C milli 250 og 500 m svæðanna (Tafla 2). 

 

3. mynd. Meðaldagshiti (°C) úr fjórum mælingum kl. 9, 12, 18 og 21 á 
veðurathugunar-stöðvunum á Gufuskálum og Bláfeldi frá 1. apríl til 31. ágúst 

2009. 

Tafla 2. Áætlaður dagshiti á rannsóknarsvæðum, sniðum og hæðarbilum á 
tímabilinu 1. apríl til 31. ágúst 2009 út frá veðurathugunum á Gufuskálum og 

Bláfeldi kl. 9, 12, 18 og 21. Gengið var út frá að hiti lækkaði um 0,65°C fyrir 
hverja 100m hækkun yfir sjó (Holton, 2004).  

Hæðarbil (m y.s.) N S Áætlað meðaltal 

30 8,7 9,3 9,0 

250 7,3 7,9 7,6 

500 5,7 6,3 6,0 
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2.3 Lýsing á tegundum 

Lambagras (Silene acaulis L) er fjölær og langlíf tegund af hjartagrasaætt 

(Caryophyllaceae). Hún er algeng planta á norðurheimskautssvæðinu og til fjalla á 

norðurhveli jarðar (Alatalo, 1997; Hermanutz og Innes, 1994) og hentar því vel til 

samanburðarrannsókna milli svæða (Alatalo og Totland, 1997). Lambagras er 

mjög algengt á Íslandi og er kjörlendi þess melar, þurr og sendinn jarðvegur, 

áburðarsnautt valllendi og klettaskorur (Hörður Kristinsson, 1989). Lambagras er 

dæmigerð þófaplanta og myndar grænar þúfur sem eru alsettar blaðsprotum og 

leggstuttum bleikum blómum. Krónan er lausblaða og krónublöðin buguð í 

endann. Bikarinn er klukkulaga, samblaða og grunnskertur með fimm sljóum 

tönnum. Fræflarnir eru tíu en frævan ein með þrem stílum. Hér á landi blómgast 

lambagras í maí og júní (Hörður Kristinsson, 1989). Almennt er lambagras talið 

gynodioecious1 og plöntur annað hvort tvíkynja eða kvenkyns (Delph og Carroll, 

2001) Birting kynjadreifingar lambagrass getur þó verið mjög breytileg milli stofna 

og hefur henni einnig verið lýst sem monoecious2, andromonoecious3, trioecious4, 

dioecious5 (Alatalo og Molau, 1995; Alatalo, 1997). Einnig hefur verið sýnt fram á 

að plöntur geta skipt um kyn milli ára og að sami einstaklingur getur borið blóm 

af mismunandi kyni á sama tíma (Shykoff, 1988; Alatalo og Molau, 1995; Alatalo, 

1997). Sótsveppurinn Microbotryum violaceum (e. anther-smut) getur einnig haft 

áhrif á kynjadreifingu lambagrass og getur gert einstaklinga af báðum kynjum 

ófrjóa (Hermanutz og Innes, 1994). Tvíkynja einstaklingar byrja á að þroska 

karlhluta blómsins eða fræflana en frævurnar þroskast síðar (Alatalo, 1997). 

Blómhnappar myndast að hausti og liggja í dvala yfir veturinn þar til vorar. 

Fræframleiðsla lambagrass er einkum háð frjóberum og eru fræ kvenplantna 

líklegri til að mynda lífvænlega einstaklinga en fræ tvíkynja plantna (Alatalo og 

Molau, 2001). 

Grasvíðir eða smjörlauf (Salix herbacea L) er jarðlægur dvergrunni af víðisætt 

(Salicaceae). Hann hefur kringluleit, fíntennt og stilkstutt blöð (Hörður Kristinsson, 

1989). Blóm eru í stuttum reklum og eru einkynja, karlkyns eða kvenkyns. 

Karlblómin hafa eina ljósa eða rauðleita, aflanga rekilhlíf og tvo fræfla með gulum 

frjóhnöppum. Kvenblómin eru með stuttri rekilhlíf og einni dökkrauðri, aflangri 

frævu sem dregst fram í stút og klofnar í tvo áberandi stíla. Aldinin eru fagurrauð 

og fræin með löngum hvítum svifhárum. Kjörlendi grasvíðis eru bollar og 

                                                 
1 Gynodioecious: Stofn plantna með kven- eða tvíkynja einstaklinga (Geber o.fl., 1999). 
2 Monoecious: Stofn plantna með karl- og kvenkyns blóm á sama einstaklingi; stundum notað yfir 

plöntur með bæði karl- og kvenblóm (Geber o.fl., 1999). 
3 Andromonoecious: Stofn plantna með karl- eða tvíkynja einstaklinga; stundum notað yfir plöntur 

með bæði karl- og tvíkynja blóm (Geber o.fl. 1999). 
4 Trioecious: Stofn plantna með karl-, kven- og tvíkynja einstaklinga Geber o.fl., 1999). 
5 Dioecious: Stofn plantna með karl- eða kvenkyns einstaklinga(Geber o.fl., 1999). 
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snjódældir til fjalla en einnig í móum á láglendi. Grasvíðir myndar oft 

kynblendinga með öðrum víðitegundum sem erfitt er að greina. Grasvíðir 

blómgast í maí og júní hér á landi (Hörður Kristinsson, 1989). 

Víðitegundir eru algengar á arktískum svæðum þó engin þeirra hafi pólhverfa (e. 

circumpolar) dreifingu (Molau, 1993). Grasvíðir finnst einkum þar sem snjóa gætir 

(e. snow-bed communities). Víðitegundir eru mikilvægar á arktískum svæðum m.a. 

með því að skapa forða og skjól fyrir grasbíta úr hópum hryggdýra og 

hryggleysingja (Jones o.fl., 1997). 

2.4 Blómgun lambagrass og grasvíðis í 

mismikilli hæð   

2.4.1 Val á plöntum, kyngreining og merkingar 

Tuttugu einstaklingar af lambagrasi og grasvíði voru valdir á hverju svæði, 

samtals 120 plöntur af hvorri tegund. Plönturnar voru valdar þannig að gengið 

var um svæðið og valdar fyrstu plöntur af hvorri tegund sem fundust. Sneitt var 

hjá minnstu plöntunum sem væru ekki líklegar til að blómgast. Hver planta var 

merkt með númeruðu flaggi (4. mynd). Blómgunarstig og kyn var skráð hjá fyrstu 

tíu blómum hverrar plöntu. Til þess að unnt væri að fylgjast með sama blóminu út 

blómgunina voru blómin merkt með tannstönglum í mismunandi litum og þeim 

gefið númer (4. mynd).  

 

4. mynd. Lambagrasplanta (Silene acaulis) merkt með númeruðu flaggi og 
blóm merkt með tannstönglum með mismunandi litum. Ljósmynd: Guðrún 

Lára Pálmadóttir, 28. maí 2009. 
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Hjá öllum lambagrasstofnum rannsóknarinnar reyndust plöntur vera af þrenns 

konar kyni: Kvenplöntur (þroskuðu eingöngu frævur), tvíkynja plöntur (þroskuðu 

bæði fræfla og frævur) og karlplöntur (þroskuðu eingöngu fræfla). Þær plöntur 

sem eingöngu þroskuðu fræfla innihéldu í öllum tilvikum vísi af frævu í blómum 

sínum sem ekki þroskuðust eða uxu upp. Hjá tvíkynja plöntum þroskuðust fræflar 

á undan frævum hjá öllum stofnunum. Í nokkrum tilvikum reyndist erfitt að 

afmarka einstaklinga lambagrass. Stöku sinnum var ekki hægt að greina hvort um 

tvær plöntur með hvort sitt kynið var að ræða eða að það væri ein planta með 

blóm af bæði kven- og karlkyni. Í þremur slíkum tilvikum var kyn plöntu skráð 

óvisst. Dæmi voru um að frævur þroskuðust í tvíkynja blómum eftir að krónublöð 

voru farin að sölna. Vart varð við sýkingu sótsveppa á einstaka plöntum í 

rannsókninni.  

Oft reyndist erfitt að aðgreina einstaklinga grasvíðis. Nokkur dæmi voru um að 

blóm grasvíðis á sama bletti væru af mismunandi kyni þrátt fyrir að þetta virtist 

vera ein planta við fyrstu sýn  (5. mynd).  

 

5. mynd. Karl- og kvenblóm saman í þyrpingu hjá grasvíði (Salix herbacea). 
Ljósmynd: Guðrún Lára Pálmadóttir, 28. maí 2009. 

2.4.2 Blómgunarkvarði 

Við skráningu á blómgun var notaður kvarði með sex stigum sem svöruðu til 

mismunandi þroskunarstiga blóma (Tafla 3;  6. og 7. mynd). Sami kvarði var 

notaður fyrir báðar tegundirnar með þeirri undantekningu að stig 2 var ekki skráð 

hjá grasvíði. Tímaröð blómgunar fylgdi þannig töluröð.  
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Tafla 3. Blómgunarstig fyrir skráningu blómgunar lambagrass (Silene acaulis) 

og grasvíðis (Salix herbacea) á sex svæðum við Snæfellsjökul sumarið 2009. 

Stig Lýsing 

0 Engir blómknúppar sýnilegir. 

1 Blómknúppur sýnilegur en ekki farinn að opnast. 

2 Blómknúppur að opnast, sést í lit krónublaða.* 

3 Blóm opið, hvorki fræflar né frævur fullþroska. 

4 Fyrsti frjóhnappur byrjaður að dreifa frjókornum, þ.e. er opinn. 

5 Fræni fullþroskað og orðið móttækilegt (þ.e. hefur vaxið upp og klofnað). 

* Stig 2 skráð hjá lambagrasi en ekki grasvíði. 

6. mynd. Blómgunarstig og aldinmyndun lambagrass (Silene acaulis). Stig 0: 
engir blómknúppar sýnilegir; stig 1: blómknúppur sýnilegur en ekki farinn að 
opnast; stig 2: blómknúppur að opnast, sést í lit krónublaða; stig 3: blóm 

opið, hvorki fræflar né frævur fullþroska; stig 4: fyrsti frjóhnappur byrjaður að 
dreifa frjókornum, þ.e. opinn; stig 5: fræni fullþroskað og orðið móttækilegt 

(þ.e. hefur vaxið upp og klofnað); aldinmyndun: fræva hefur frjóvgast og 
blómið þroskað aldin (blóm í rauðum hring). Ljósmyndir: Guðrún Lára 
Pálmadóttir. 

Helstu vafaatriði í notkun blómgunarkvarðans fyrir lambagras voru þegar fræni á 

kvenplöntum var vaxið upp úr blómi og hafði greint sig nokkuð áður en blómið 

opnaðist og var þá erfitt að velja hvort stig 3 eða 5 ætti við. Hjá tvíkynja 

einstaklingum lambagrass þroskuðust fræflarnir á undan fræninu og þurfti því að 

fylgjast með blómum áfram eftir að  þau voru komin á stig 4. Auk blómgunarstigs 
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var skráð hvort blóm visnuðu eða urðu fyrir afráni. Hjá grasvíði var í upphafi 

skráningar vikið frá því að nota stig 2 þar sem það átti ekki við en oft reyndist 

einnig erfitt að greina á milli stiga 1 og 3. Þá var nokkuð algengt að ekkert sæist í 

blóm fyrr en það var komið á lokastig  blómgunar vegna laufblaða sem huldu þau. 

Að auki var oft erfitt að aðgreina einstaklinga.  

Skráningareyðublöð má finna í viðauka 1 (22. mynd).  

 

7. mynd.  Blómgunarstig og aldinmyndun grasvíðis (Salix herbacea). Stig 0: 
engir blómknúppar sýnilegir; stig 1: blómknúppur sýnilegur en ekki farinn að 

opnast; stig 3: blóm opið, hvorki fræflar né frævur fullþroska; stig 4: fyrsti 
frjóhnappur byrjaður að dreifa frjókornum, þ.e. opinn; stig 5: fræni fullþroskað 
og orðið móttækilegt (þ.e. hefur vaxið upp og klofnað); aldinmyndun: fræva 

hefur frjóvgast og blómið þroskað aldin. Ljósmyndir: Guðrún Lára Pálmadóttir. 

2.4.3 Skráning blómgunar 

Skráning blómgunar lambagrass og grasvíðis hófst 28. maí til 1. júní 2009 en fyrsti 

dagurinn sem skráð var á öllum svæðum samtímis var 7. júní. Blómgun var skráð 

á 3-5 daga fresti frá upphafi rannsóknar og þar til blómgun var að fullu lokið og 

aldinmyndun hafin hjá báðum tegundum. Töflu með skráningardögum má finna í 

viðauka 2. 

Lambagras 

Þegar skráning blómgunar lambagrass hófst höfðu nokkrar plöntur á 

láglendissvæðunum (S30 og N30) þegar hafið blómgun og voru dæmi um að 
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henni væri lokið hjá fyrstu tíu blómunum á plöntum á S30 svæðinu. Blómgun var 

rétt að hefjast hjá plöntum á svæði S250 en engin þeirra var komin lengra en á stig 

1. Að meðaltali liðu 4,4 dagar milli heimsókna á öllum svæðunum (Tafla 4). Ekki 

reyndist mögulegt að fara á öll svæðin alltaf á sama degi en aldrei munaði meira 

en einum sólarhring á skráningu milli allra svæða nema í fyrstu skráningu þar 

sem munaði allt að tveimur dögum. Skráningu lauk 17. júní á S30 svæðinu og 19. 

júní á N30 svæðinu. Á svæðum S250 og S500 lauk skráningu 3. júlí. Síðasti 

skráningardagurinn var 12. júlí á svæðum N250 og N500. Á svæði S500 náðu 

plöntur ekki að ljúka blómgun vegna afráns lirfa á öllum plöntunum (8. mynd). Í 

heild var skráningartíminn 45 dagar frá 28. maí til 12. júlí.  

Vegna mikils afráns á lambagrasi á svæði S500 voru tekin sýni af lirfum og 

varðveitt í formalíni. Sýnin voru send ásamt myndum til greiningar til 

Guðmundar Halldórssonar hjá Landgræðslu ríkisins. Ekki hefur fengist nákvæm 

greining en þarna mun hafa verið um að ræða fiðrildalirfur, annað hvort af ætt 

feta (Geometridae) eða ygla (Noctuidae) (Guðmundur Halldórsson, pers. uppl.). 

 

8. mynd. Lirfur á lambagrasplöntu (Silene acaulis) á svæði S500 við 

Snæfellsjökul sumarið 2009. Ljósmynd: Guðrún Lára Pálmadóttir, 3. júlí 2009. 

Grasvíðir 

Þegar skráning blómgunar grasvíðis hófst höfðu plöntur á láglendissvæðunum 

(S30 og N30) að mestu lokið blómgun. Blómgun var einnig langt komin á svæðum 

í 250 m h.y.s. (S250 og N250). Að meðaltali liðu 4,0 dagar milli heimsókna á öllum 

svæðunum (Tafla 4). Ekki reyndist mögulegt að fara á öll svæðin alltaf á sama degi 

en aldrei munaði meira en einum sólarhring á skráningu milli allra svæða nema í 

fyrstu skráningu þar sem munaði allt að þremur dögum. Skráningu lauk 11. júní á 
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S30 svæðinu og 16. júní á N30 svæðinu. Á S250 svæðinu lauk skráningu 17. júní og 

22. júní á svæði N250. Á svæði N500 lauk skráningu 27. júní og 28. júní á svæði 

S500. Í heild var skráningartíminn 36 dagar frá 28. maí til 3. júlí.  

Tafla 4. Meðalfjöldi daga milli athugana á blómgun og þroska lambagrass 
(Silene acaulis) og grasvíðis (Salix herbacea) á sex svæðum norðan og sunnan 

Snæfellsjökuls sumarið 2009. Einnig er heildarfjöldi skráningardaga á hverju 
svæði og öllum svæðum sýndur. Dagsetning og fjöldi daga frá fyrri athugun 

eru sýnd fyrir hvern athugunardag í töflu 8 í viðauka 2. 

 Lambagras Grasvíðir 

Svæði 

Meðaltal 

(dagar) 

Samtals 

(dagar) 

Meðaltal 

(dagar) 

Samtals 

(dagar) 

N30 4,4 22 4,8 19 

N250 4,3 41 3,2 21 

N500 4,3 41 3,7 26 

S30 4,5 18 4,0 12 

S250 4,3 34 4,2 21 

S500 4,3 34 4,1 29 

Öll svæði 4,4 45 4,0 36 

2.5 Samanburður á stofnum lambagrass í 

mismikilli hæð  

2.5.1 Stærð, kynjahlutföll, þéttleiki og blómgunartíðni 

Á svæðum N30 og N500 voru kynjahlutföll lambagrass skráð hjá samtals 294 

plöntum sem blómguðust. Stærð, kynjahlutföll, þéttleiki og blómgunartíðni voru 

metin á svæðum N30 og N500. Valin voru svæði sem næst plöntum í 

blómgunartímaúrtakinu og þar sem lambagras var að finna í nægilegum þéttleika. 

Beltasnið (2 x 30 m) voru lögð út og var upphafspunktur valinn tilviljanakennt. 

Lambagrasplöntur innan sniðanna voru mældar (lengd, breidd og hæð), 

myndaðar með kvarða og blómgaðar plöntur kyngreindar. Fjöldi sniða var háður 

þéttleika lambagrass því bætt var við sniðum þar til 100 blómgaðar 

lambagrasplöntur höfðu verið mældar á hvorum stað. Á svæði N30 voru lögð út 

átta snið og alls 155 plöntur mældar en níu snið lögð út á svæði N500 þar sem 168 

plöntur voru mældar. 
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2.5.2 Æxlunarátak 

Við athuganir á æxlunarátaki lambagrass voru merktar lambagrasplöntur í 

úrtakinu á svæðum N30 og N500 en auk þess voru valdar 40 plöntur til viðbótar á 

hvoru svæði með sama hætti og plöntur í blómgunartímarannsókn (n=60). Fjöldi 

blóma og aldina á öllum plöntunum var talinn. Rauður tvinni var notaður til að 

skipta lambagrasþúfum í reiti til að auðvelda talningu (9. mynd). Plöntur voru 

kyngreindar og stærð þeirra mæld, þ.e. mesta þvermál plöntu og mesta breidd 

hornrétt á það, hér eftir kallað lengd og breidd til styttingar. Þegar lambagrasið 

myndaði þúfu eða hálfkúlulaga plöntur var mesta hæð plöntunnar mæld. 

 

9. mynd. Rauður tvinni var notaður til að skipta lambagrasþúfum (Silene 
acaulis) í reiti til að auðvelda talningu blóma og aldina. Ljósmynd: Guðrún 

Lára Pálmadóttir, 18. júní 2009. 

2.6 Úrvinnsla gagna 

Við útreikninga á flatarmáli lambagrasplantna var notaður flatarmálsreikningur 

fyrir hring þegar um var að ræða plöntur sem voru flatar. Fyrir plöntur sem voru 

hálfkúlulaga var hæð mæld og flatarmál keilu notað í útreikningum til frekari 

nálgunar á flatarmáli.  

Stæðust gögn ekki kröfur um normaldreifingu var þeim varpað í lógaritma eða 

kvaðratrót fyrir tölfræðiprófanir. Þegar tvö meðaltöl voru borin saman var F-próf 

notað (Fowler, Cohen og Jarvis, 2008). Við samanburð á stærð lambagrasplantna 

milli svæða og kynja var notuð fervikagreining (e: ANOVA). Til þess að kanna 

hvort gögnin uppfylltu skilyrði fervikagreiningar var dreifni prófuð með Bartletts 
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prófi (Fowler o.fl., 2008). Við tölfræðiútreikninga á þéttleika var notað z-próf og 

tvíhliða z-próf á kynjahlutföllum. 

Útreikningar á blómgunartíma voru gerðir á plöntum sem voru með blóm á stigi 0 

eða 1 í upphafi skráningar og náðu að ljúka blómgun (stig 4 eða 5) a.m.k. eins 

blóms af tíu. Ekki var reiknuð lengd blómgunartíma hvers svæðis hjá grasvíði 

vegna þess hve langt blómgun hans var komin á flestum svæðum. Notuð var 

fervikagreining til að prófa blómgunartímagögnin fyrir samanburð á 

blómgunartíma milli svæða. 

Tölfræðiúrvinnsla var unnin í  forritinu R (útgáfa 2.10.1 og 2.15.0) og Excel 2007 og 

2010.   
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3 Niðurstöður 

3.1 Blómgun lambagrass og grasvíðis í 

mismikilli hæð 

3.1.1 Lambagras 

Af 120 lambagrasplöntum í rannsókninni blómguðust 105 eða 88%. Fjöldi plantna 

sem blómguðust á hverju svæði var frá 14 og upp í 20 (af 20 í úrtaki) (Tafla 5) eða 

70-100% eftir svæðum. Af þeim plöntum sem blómstruðu, lauk að meðaltali 91% 

blómgun, eða 53-100% eftir svæðum. 

Tafla 5. Hlutfall blómgaðra plantna lambagrass (Silene acaulis) á svæðum í 
mismunandi hæð norðan og sunnan Snæfellsjökuls sumarið 2009 og hlutfall 

plantna sem luku blómgun af þeim sem hófu hana. Úrtakið var 20 plöntur og í 
sviga er fjöldi plantna sýndur.  

Svæði/Snið 

Hlutfall  

blómgaðra plantna 

Hlutfall plantna 

sem luku blómgun 

N30 0,80 (16) 1,00 (16) 

N250 0,70 (14) 1,00 (14) 

N500 1,00 (20) 1,00 (20) 

S30 0,90 (18) 0,94 (17) 

S250 1,00 (20) 1,00 (20) 

S500 0,85 (17) 0,53 (9) 

Á svæði N30 voru tíu plöntur komnar á stig 1 og fimm plöntur komnar lengra 

með blómgun en á stig 1. Á svæði S30 voru níu plöntur á blómgunarstigi 1 og 

aðrar níu plöntur komnar lengra með blómgun en á stig eitt. Á svæði S250 voru 

átta plöntur á stigi 1 þegar skráning hófst. Blómgunartímabil á þessum svæðum 

var því eitthvað lengra en rannsóknin gefur til kynna. 

Lengd blómgunartímabils allra svæða hjá lambagrasi, frá því að rannsókn hófst á 

láglendi og þar til síðasta blóm af tíu á plöntum í úrtakinu hafði lokið blómgun 

(stig 4/5) eða blómgun verið hætt (visnað eða orðið fyrir afráni), í 500m hæð, var 

40 dagar (10. mynd). Talsverður munur var á lengd blómgunartímabils eftir hæð. Í 

30m h.y.s. var það 20 dagar, 38 dagar í 250m h.y.s. og 30 dagar í 500m h.y.s. 

Blómgunartímabilið var 40 dagar samtals á öllum svæðum á norðursniði og 29 

dagar á suðursniði.  
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Lengd blómgunartímabils lambagrass á rannsóknarsvæðunum, frá upphafi 

blómgunar þegar fyrsta blóm á fyrstu plöntu af 20 myndaði blómhnapp (stig 1) og 

þar til síðasta planta hafði lokið blómgun (stig 4/5) eða blómgun verið hætt (visnað 

eða orðið fyrir afráni), var á bilinu 18-30 dagar eftir svæðum (10. mynd). 

Blómgunartímabilið var styst á svæði S30, 18 dagar og 19 dagar á svæði N30. Á 

svæði S250 var það 29 dagar og lengst var það á svæði N250 og N500, 30 dagar. 

Blómgunartímabilið á svæði S500 var mun styttra en á öðrum svæðum í 500m og 

250m h.y.s. en blómgun var ekki lokið þegar plöntur á svæðinu urðu fyrir afráni.  

 

 

10. mynd. Lengd blómgunartímabils svæða (dagar) fyrir lambagras (Silene 

acaulis) á mismunandi svæðum og í mismunandi hæð norðan (bláar súlur) og 
sunnan (rauðar súlur) Snæfellsjökuls og heildarlengd fyrir öll svæðin (græn 

súla) sumarið 2009, frá því fyrsta planta af 20 hóf blómgun (stig 1) og þar til 
síðasta planta hafði lokið (stig 4/5) eða hætt blómgun (blóm visnuð eða étin) 
fyrstu tíu blóma. Skráning hófst 28. maí á norðursniði og 30. maí á suðursniði 

og var blómgun þá hafin á svæðum N30, S30 og S250. Fjöldi daga er gefinn 
upp fyrir hvert svæði aftan við súluna. 
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Lengd blómgunartímabils einstaklinga, frá upphafi blómgunar þegar fyrsta blóm 

af tíu á plöntu myndaði blómhnapp þar til síðasta hafði lokið eða hætt blómgun 

(visnað eða verið étið), var að meðaltali 17,7 ± 0,56 (S.E) dagar (n=81). Nokkur 

munur var á lengd blómgunartíma milli hæðarbila (11. mynd) þannig að 

blómgunartími lengdist eftir því sem ofar dró. Stystur var blómgunartími plantna 

á láglendissvæðunum beggja vegna jökulsins eða 13,3 ± 0,90 (S.E.) dagar (n=19). Í 

250m hæð var hann 18,6 ± 0,85 (S.E.) dagar (n=33) og 19,3 ± 0,76 (S.E.) dagar (n=29) 

í 500m hæð. Munurinn reyndist vel marktækur (F=17,5; P<0,001). Einnig var 

munur milli norður- og suðursvæða. Á svæðum sunnan jökuls var blómgunartími 

plantna að meðaltali 16,4 ± 0,87 (S.E.) dagar (n=36) og 18,7 ± 0,69 dagar (n=45) á 

svæðum norðan jökuls eða 2,3 dögum lengur en suðursvæðin en munurinn var þó 

ekki marktækur (F=3,3; P=0,07). Breytileiki í lengd blómgunartíma var mestur á 

svæðum í 250 m h.y.s. 

 

11. mynd. Blómgunartímabil (dagafjöldi) lambagrasplantna (Silene acaulis) á 

mismunandi svæðum og í mismunandi hæð norðan og sunnan Snæfellsjökuls 
sumarið 2009. Blómgun var skráð frá því fyrsta blóm hóf blómgun (stig 1) og 
þar til síðasta hafði lokið (stig 4/5) eða hætt blómgun (blóm visnuð eða étin). 

Box sýna hvar 50% gagna liggja, svart strik í boxum sýnir miðgildi, 
punktalínur og stutt strik annað hvort hæsta og lægsta gildi eða u.þ.b. 2 

staðalfrávik þegar um útgildi er að ræða sem eru táknuð með punktum. 
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Talsverður munur var á hlutfalli blóma lambagrass á hverju blómgunarstigi á 

hverjum skráningartíma á milli svæða eftir hæðarbilum og milli norður- og 

suðursniðs. Hélst munurinn nokkuð jafnt í gegnum öll blómgunarstigin (12. 

mynd). Blóm á láglendari svæðum hófu blómgun fyrr en blóm á hærri svæðum og 

var munurinn að meðaltali 4,5 dagar. Blóm á láglendari svæðum luku einnig 

blómgun fyrr og var munurinn milli svæða 9,3 dagar að meðaltali. Blóm á 

suðursniði hófu og luku almennt einnig blómgun fyrr en á norðursniði. Ekki var 

þó hægt að greina þennan mun á hlutfalli blóma á stigi 1 á svæðum S30 og N30 

því þessi svæði luku blómgunarstigi 1 á sama tíma. Á þessum svæðum var 

blómgun hafin þegar skráning hófst og nokkur blóm voru komin lengra en á stig 1 

þannig að ekki er vitað hvenær blómgun hófst vorið 2009. Blóm virtust vera 

lengur á blómgunarstigi 1 en öðrum stigum miðað við hátt hlutfall blóma á stigi 1 

yfir langt tímabil. Lágt hlutfall blóma var á blómgunarstigum 2 og 3 á hverjum 

tíma. 
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12. mynd. Hundraðshluti (%) blóma lambagrass (Silene acaulis) á 
mismunandi svæðum og í mismunandi hæð norðan og sunnan Snæfellsjökuls 
sumarið 2009, á blómgunarstigi 1 (Stig 1) (blómknúppur sýnilegur en ekki 

farinn að opnast), á blómgunarstigi 2 (Stig 2) (blómknúppur að opnast, sést í 
lit krónublaða), á blómgunarstigi 3 (Stig 3) (blóm opið), á blómgunarstigi 4 

(Stig 4) (fyrsti frjóhnappur byrjaður að dreifa frjókornum, þ.e. opinn), á 
blómgunarstigi 5 (Stig 5) (Fræni fullþroskað, orðið móttækilegt, þ.e. hefur 
vaxið upp eða klofnað) á hverju svæði á hverjum skráningartíma. 
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Greinilegur munur var á milli svæða, hæðarbila og milli norður- og suðursniðs á 

upphafi og lokum tímabils sem blóm lambagrass náðu fullum þroska (stig 4 og 5 

samanlagt) (13. mynd). Blóm þroskuðust fyrst á svæði S30, þá N30, S250, N250, 

S500 og síðast á svæði N500. Blómgunarstig 4 og 5 á svæði S500 stóðu stutt vegna 

afráns 

 

13. mynd. Hundraðshluti (%) fullþroska blóma lambagrass (Silene acaulis) á 

mismunandi svæðum og í mismunandi hæð norðan og sunnan Snæfellsjökuls 
sumarið 2009, á blómgunarstigi 4 (Stig 4) (fyrsti frjóhnappur byrjaður að 
dreifa frjókornum, þ.e. opinn) og blómgunarstigi 5 (Stig 5) (Fræni fullþroskað, 

orðið móttækilegt, þ.e. hefur vaxið upp eða klofnað), á hverjum 
skráningartíma. 

Afföll 

Afföll á blómum lambagrass voru töluverð. Af þeim 966 blómum sem hófu 

blómgun náðu 245, eða 25%, ekki að ljúka henni. Nokkur munur var milli svæða. 

Mest náðu 97% blóma að klára blómgun á svæði N30 en einungis 20% á svæði 

S500. Afrán var stærsti þátturinn í afföllunum eða hjá 17,8% blóma en í 8,2% 

tilvika visnuðu blómin af óþekktum ástæðum áður en þau náðu að klára blómgun 

(stig 4 erða 5). Í fimm tilvikum virtist orsökin vera tannstöngullinn sem blómin 

voru merkt með því eingöngu merkt blóm á plöntu visnuðu. Á svæði S500 voru 

afföll vegna afráns 80% á blómgunarstigum 1-3 en 100% miðað við öll blóm en 

afránið hófst þó ekki að ráði fyrr en seinnipartinn í júní (14. mynd). Afföll af 

völdum afráns voru einnig talsverð á svæði N500 eða 22%. Orsakavaldar afránsins 

á svæði S500 voru lirfur annað hvort feta (Geometridae) eða ygla (Noctuidae) í 

miklum fjölda sem átu upp mest allan gróður á stóru svæði í lok júní (8. mynd) en 

ekki er ljóst hvaða lífvera var ábyrg fyrir afráninu á svæði N500. 
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14. mynd. Afföll (%) á blómum lambagrass (Silene acaulis) yfir 

rannsóknatímabilið á einstökum svæðum í mismunandi hæð norðan og sunnan 
Snæfellsjökuls sumarið 2009. 

3.1.2 Grasvíðir 

Heildarfjöldi blómgaðra grasvíðiplantna í rannsókninni var 98 af 120 eða 82%. 

Fjöldi plantna sem blómguðust á hverju svæði var frá 12 og upp í 20 (Tafla 6) eða 

60-100% eftir svæðum. Flestar plöntur luku blómgun af þeim sem hófu hana eða 

95%. 

 
Tafla 6. Hlutfall blómgaðra plantna grasvíðis (Salix herbacea) á mismunandi 
svæðum og í mismunandi hæð við Snæfellsjökul sumarið 2009 og hlutfall 
plantna sem luku blómgun af þeim sem hófu hana. Úrtakið var 20 plöntur á 

hverju svæði og í sviga er fjöldi blómgaðra plantna sýndur.  

Svæði/Snið Hlutfall blómgaðra plantna Hlutfall sem lauk blómgun 

N30 1,00 (20) 0,90 (18) 

N250 0,85 (17) 0,88 (15) 

N500 0,60 (12) 0,92 (11) 

S30 0,85 (17) 1,00 (17) 

S250 1,00 (20) 1,00 (20) 

S500 0,60 (12) 1,00 (12) 

Grasvíðir var talsvert langt kominn með blómgun þegar rannsóknin hófst og var 

blómgun að mestu lokið á svæðunum í 30 m h.y.s. að norðan- og sunnanverðu. 

Blómgun var einnig langt komin í 250 m h.y.s. Blómgunartímabil grasvíðis á 
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þessum svæðum var því lengra en skráningin gefur til kynna. Á svæði N30 var ein 

planta komin á stig 1, þrjár plöntur komnar lengra með blómgun en á stig 1 og 14 

plöntur höfðu lokið blómgun. Á svæði N250 voru þrjár plöntur komnar á stig 1 og 

fjórar plöntur komnar lengra með blómgun en á stig 1. Á svæði S30 voru sjö 

plöntur komnar lengra með blómgun en á stig 1 og sex plöntur höfðu lokið 

blómgun. Á svæði S250 voru sex plöntur á stigi 1 þegar skráning hófst og sex 

plöntur komnar lengra með blómgun en á stig 1.  

Lengd blómgunartímabils allra svæða hjá grasvíði frá því rannsókn hófst á 

láglendi og þar til síðasta af 10 blómum á plöntum í úrtakinu hafði lokið blómgun 

í 500 m hæð var 31 dagur. Lengd blómgunartímabils grasvíðis frá upphafi 

blómgunar þegar fyrsta blóm á fyrstu plöntu myndaði blómhnapp (stig 1) og þar 

til síðasta planta hafði lokið (stig 4 eða 5) eða hætt blómgun (visnað eða orðið fyrir 

afráni) var á bilinu 12-24 dagar eftir svæðum (15. mynd). Blómgunartímabilið var 

styst á svæði S30 eða 12 dagar og 19 dagar á svæði N30. Á svæðum S250 og N250 

var blómgunartímabilið 21 dagur. Lengst var það á svæðum í 500 m hæð,  23 

dagar á svæði N500 og 24 dagar á svæði S500 en á þeim svæðum var blómgun 

ekki hafin þegar skráning hófst. 

Lengd blómgunartímabils grasvíðis reyndist vera mjög stutt og var algengt að 

blóm væru komin frá upphafsstigi 0 á lokastig blómgunar (4 eða 5) milli 

skráningartíma. Alls höfðu 47 plöntur ekki hafið blómgun þegar skráning hófst og 

var meðallengd blómgunartíma þeirra 7,8 dagar ± 0,71 (S.E.) frá því þegar fyrsta 

blóm af tíu á plöntu myndaði blómhnapp þar til síðasta hafði lokið eða hætt 

blómgun (visnað eða verið étið).  
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15. mynd. Lengd blómgunartímabils svæða (dagar) fyrir grasvíði (Salix 
herbacea) á mismunandi svæðum og í mismunandi hæð norðan (bláar súlur) 
og sunnan (rauðar súlur) Snæfellsjökuls og heildarlengd fyrir öll svæðin (græn 

súla) sumarið 2009, frá því fyrsta planta af 20 hóf blómgun (stig 1) og þar til 
síðasta planta hafði lokið (stig 4/5) eða hætt blómgun (blóm visnuð eða étin) 

fyrstu tíu blóma. Skráning hófst 28. maí á norðursniði og 30. maí á suðursniði 
og var blómgun þá hafin á öllum svæðum nema S500 og N500. Fjöldi daga er 
gefinn upp fyrir hvert svæði aftan við súluna. 

Nokkur munur var á hlutfalli blóma grasvíðis á hverju blómgunarstigi á hverjum 

skráningartíma á milli svæða eftir hæðarbilum (16. mynd). Sömu tilhneigingu var 

að finna hjá grasvíði og hjá lambagrasi að plöntur á lægri svæðum blómguðust 

fyrr og luku blómgun fyrr en á hærri svæðum og einnig var merkjanlegur munur 

milli svæða sunnan og norðan jökuls. Karlblóm þroskuðust jafnan fyrr en 

kvenblóm nema á svæði N500 þar sem ekki var sjáanlegur munur.  

 

Greinilegur munur var á milli svæða og hæðarbila á upphafi og lokum tímabils 

sem blóm grasvíðis náðu fullum þroska (stig 4 og 5 samanlagt) (17. mynd). Munur 

milli norður- og suðursniðs er hins vegar ekki merkjanlegur þegar  stigin eru lögð 

saman.  
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16. mynd. Hundraðshluti (%) blóma grasvíðis (Salix herbacea) á mismunandi 
svæðum og í mismunandi hæð norðan og sunnan Snæfellsjökuls sumarið 

2009, á blómgunarstigi 1 (Stig 1) (blómknúppur sýnilegur en ekki farinn að 
opnast), á blómgunarstigi 3 (Stig 3) (blóm opið), á blómgunarstigi 4 (Stig 4) 
(fyrsti frjóhnappur byrjaður að dreifa frjókornum, þ.e. opinn), á 

blómgunarstigi 5 (Stig 5) (Fræni fullþroskað, orðið móttækilegt, þ.e. hefur 
vaxið upp eða klofnað) á hverju svæði á hverjum skráningartíma. 
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17. mynd. Hundraðshluti (%) fullþroska blóma grasvíðis (Salix herbacea) á 

mismunandi svæðum og í mismunandi hæð norðan og sunnan Snæfellsjökuls 
sumarið 2009, á blómgunarstigi 4 (Stig 4) (fyrsti frjóhnappur byrjaður að 
dreifa frjókornum, þ.e. opinn) og blómgunarstigi 5 (Stig 5) (fræni fullþroskað, 

orðið móttækilegt, þ.e. hefur vaxið upp eða klofnað),  á hverjum 
skráningartíma. 

3.2 Samanburður á stofnum lambagrass í 

mismikilli hæð 

3.2.1 Stærðardreifing 

Stærð lambagrasplantna reyndist vera mjög áþekk milli svæða N30 og N500 að 

meðaltali eða 96,1 ± 29,35 (S.E.) cm2 á svæði N30 og 95,8 ± 11,05 (S.E.) cm2 á svæði 

N500 (Tafla 7). Hins vegar var miðgildi hærra og breytileiki meiri á svæði N500, 

bæði hjá blómguðum og óblómguðum plöntum (18. mynd). Munur á stærð 

plantna milli svæða reyndist tölfræðilega hámarktækur þrátt fyrir lítinn mun á 

meðaltali og mikinn breytileika (F=47,91, P<0,001).   
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Tafla 7. Stærðardreifing blómgaðra plantna lambagrass (Silene acaulis) eftir 

kynjum á tveimur svæðum í 30 m (N30) og 500 m (N500) hæð norðan við 
Snæfellsjökul sumarið 2009. 

 Svæði 

 

 

Kyn 

Fjöldi 

plantna 

Meðal-

flatarmál 

(cm2) S.E. 

Miðgildi 

(cm2) 

Hæsta 

gildi 

(cm2) 

Lægsta 

gildi 

(cm2) 

 kvk 70 96,1 26,35 18,5 1336,4 2,4 

N30 tvíkynja 18 401,0 219,21 27,5 3932,6 5,3 

 kk 10 11,9 3,23 8,1 32,7 1,3 

 kvk 60 156,8 23,40 102,2 1040,6 3,0 

N500 tvíkynja 27 134,7 19,95 89,1 320,9 10,5 

 kk 17 139,8 12,98 90,8 711,6 5,1 

 

  
 
18. mynd. Stærðardrefing (cm2) blómgaðra (t.v.) og óblómgaðra (t.h.) 
lambagrasplantna (Silene acaulis) á tveimur svæðum í  30 m (N30) og 500 m 
(N500) h.y.s. norðan Snæfellsjökuls sumarið 2009. Á svæði N30 var n=146 og 

á svæði N500 var n=148. Box sýna hvar 50% gagna liggja, svart strik í boxum 
sýnir miðgildi, punktalínur og stutt strik annað hvort hæsta og lægsta gildi eða 

u.þ.b. 2 staðalfrávik þegar um útgildi er að ræða sem eru táknuð með 
punktum. 

Samanburður á stærð plantna af mismunandi kyni sýndi að á svæði N30 voru 

tvíkynja plöntur stærri en karlkyns og kvenkyns plöntur en á svæði N500 var 

stærðardreifingin mun jafnari (19. mynd). Munur á stærð plantna eftir kynjum var 

ekki marktækur (F=3.1; P=0.08). 
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19. mynd.  Stærðardreifing (cm2) lambagrass (Silene acaulis) eftir kynjum á 
tveim svæðum í 30 m (t.v.) og 500 m (t.h.) hæð norðan Snæfellsjökuls 

sumarið 2009. Á svæði N30 var n=154 og n=169 á svæði N500. Box sýna 
hvar 50% gagna liggja, svart strik í boxum sýnir miðgildi, punktalínur og stutt 
strik annað hvort hæsta og lægsta gildi eða u.þ.b. 2 staðalfrávik þegar um 

útgildi er að ræða sem eru táknuð með punktum.  

3.2.2 Kynjahlutföll, þéttleiki og blómgunartíðni 

Kynjahlutfall var skekkt í báðum stofnunum lambagrass. Á svæði N30 voru 73% 

plantna stofnsins kvenkyns, 16% tvíkynja og 11% voru karlkyns (20. mynd). Á 

svæði N500 var hlutfall kvenkyns plantna í stofninum 62%, tvíkynja plantna 22% 

og 16% plantna voru karlkyns. Hlutfall kvenkyns plantna var því lægra á svæði 

N500 en N30 og hlutföll tvíkynja- og karlkyns plantna hærri þar en á svæði N30. 

Munurinn á hlutfalli kynja milli svæða var þó ekki tölfræðilega marktækur  

(tvíhliða z-prófi; kvk: z=1,39, P=0,16, kk: z=0,97, P=0,33, tvík.: z=1,0, P=0,32). 
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20. mynd. Kynjahlutföll (%) lambagrass (Silene acaulis) á tveimur svæðum í  
30 m (N30) og 500 m (N500) h.y.s. norðan Snæfellsjökuls sumarið 2009. Á 
svæði N30 var n=146 og á svæði N500 var n=148. 

Þéttleiki lambagrasplantna var 0,34 plöntur á m2 á svæði N30 og 0,31 plöntur á m2 

á svæði N500. Munurinn reyndist ekki marktækur (F=2,07, P>0,05). Á svæði N30 

var hlutfall blómgaðra plantna 67% en 62% á svæði N500. Munurinn á hlutfalli 

blómgaðra plantna var ekki tölfræðilega marktækur með z-prófi (z=0,74, P=0,54). 

3.2.3 Æxlunarátak (blómgun og aldinmyndun) 

Samanburður á fjölda blóma á flatareiningu plöntu á tveimur svæðum í 30 m 

(N30) og 500 m h.y.s (N500) sýndi að þéttleiki var nær helmingi meiri á svæði N30 

eða að meðaltali 0,6 ± 0,05 (S.E.) blóm/cm2 plöntu en á svæði N500 þar sem fjöldinn 

var að meðaltali 0,3 ± 0,03 (S.E.) blóm/cm2 plöntu. Þessi munur reyndist 

hámarktækur (F=18,9, P<0,001, n=92; 21. mynd). Ekki var marktækur munur á 

fjölda blóma á flatareiningu plantna eftir kynjum (F=0,77, P=0,74, n=92). Marktækt 

fleiri aldin voru á flatareiningu kvenkyns og tvíkynja plantna á svæði N500 en 

N30, þ.e. 0,2 ± 0,03 (S.E.) aldin/cm2 plöntu á N500 samanborið við 0,10 ± 0,03 (S.E.) 

aldin/cm2 plöntu á svæði N30 (F=6,3, P=0,03, n=80). Fleiri aldin voru á kvenkyns en 

tvíkynja plöntum og var sá munur einnig marktækur (F=4,8, P=0,03, n=80). 

Hlutfallið aldin:blómum á kvenkyns og tvíkynja plöntum var mun hærra á svæði 

N500 eða 0,46 en var 0,13 á svæði N30. 

N30 N500 
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21. mynd. Fjöldi blóma (t.v.) og aldina (t.h.) lambagrasplantna (Silene 
acaulis) á flatareiningu plöntu (cm2) á tveimur svæðum í 30m (bláar súlur) og 

500m (rauðar súlur) h.y.s. norðan við Snæfellsjökul sumarið 2009, n=60. kvk 
= kvenkyns plöntur, kk = karlkyns plöntur, tvíkynja = plöntur með frjóa fræfla 
og frævur. 
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4 Umræður 
 

4.1 Blómgunartími lambagrass og grasvíðis 

4.1.1 Lambagras 

Lambagras hóf að jafnaði blómgun fyrr á láglendi en á hærri svæðum og á 

suðursvæðum á undan norðursvæðum (10. og 11. mynd). Einnig luku plöntur á 

láglendi blómgun fyrr en plöntur til fjalla og á suðursvæðum fyrr en 

norðursvæðum. Munur á upphafi blómgunar milli hæðarbila var að meðaltali 4,5 

dagar út frá fyrirliggjandi gögnum en munurinn var þó eitthvað meiri þar sem 

vantar framan á gögnin um upphaf blómgunar á neðstu svæðunum. Á milli svæða 

er u.þ.b. 250 metra hæðarmunur og mismunur á hitastigi áætlaður 1,6°C. Ætla 

mætti því að upphaf blómgunar færist fram um a.m.k. 4,5 daga við hverja 1,6°C 

sem hlýnar eða a.m.k. 2,8 daga fyrir hverja 1,0°C. Lambagrasplöntur luku 

blómgun að jafnaði 9,3 dögum fyrr á láglendari svæðum og var munurinn því 5,8 

dagar fyrir hverja 1,0°C hlýnun.  Það er sambærilegur tími við þann sem reiknaður 

hefur verið út frá fjölda erlendra rannsókna á mörgum tegundum plantna í 

Evrópu sem sýna að meðaltali 2,5-5 daga framfærslu blómgunar við hverja 1,0°C 

hlýnun (Menzel o.fl., 2006; Bertin, 2008; Amano o.fl., 2010). Lambagras gæti því 

hugsanlega verið góður áviti fyrir viðbrögð plantna við loftslagsbreytingum (Doak 

og Morris, 2010).  

 

Blómgunartímabil lambagrass lengdist eftir því sem ofar dró, þ.e. með lækkandi 

lofthita. Meiri munur var milli 30 og 250 m svæða eða 5,3 dagar að meðaltali en 

milli 250 og 500 m svæða þar sem hann var 1,3 dagar. Munurinn var því að 

meðaltali 3,2 dagar milli allra svæða. Munurinn á upphafi og lokum blómgunar og 

lengd blómgunartímabils hjá lambagrasi í mismunandi hæð gefur vísbendingar 

um að hækkandi hitastig á næstu áratugum (IPCC 2007) muni flýta blómgun 

lambagrass á vorin og stytta blómgunartímabilið, sem er í samræmi við erlendar 

rannsóknir á öðrum plöntum (Fitter og  Fitter, 2002; Parmesan og  Yohe, 2003; 

Menzel o.fl. 2006). Ætla má því að blómgunartímabil lambagrass muni styttast 

með hlýnandi loftslagi sem nemur 3,2 daga fyrir hverja 1,6°C eða um tvo daga 

fyrir hverja 1,0°C miðað við blómgun fyrstu 10 blóma. Ástæðan fyrir því að 

blómgunartíminn styttist með hækkandi hitastigi er líklega vegna hraðari vaxtar 

og aukins næringarefnaframboðs en einnig gæti fjöldi frjóbera spilað inn í þar sem 

kaldara er, en skortur á frjóberum getur orsakað lengri blómgunartíma hjá 

plöntum (Alonso, 2004). Ástæðan fyrir því að munurinn á lengd 

blómgunartímabils lambagrass í rannsókninni var meiri milli neðri svæðanna en 

þeirra efri gæti því hugsanlega verið skortur á frjóberum á efri svæðunum.  
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Hlutfall blóma á hverju blómgunarstigi á hverjum tíma var mjög mismunandi og 

var jafnan hæst hlutfall blóma á stigi 1 framan af sem bendir til þess að það 

blómgunarstig standi fremur lengi yfir hjá lambagrasi í samanburði við önnur. 

Hins vegar var jafnan lágt hlutfall blóma á blómgunarstigum 2 og 3 á hverjum 

tíma og vöruðu þau blómgunarstig því skemur en önnur.  

Lambagrasið hentaði almennt vel í rannsóknina og blómgunarkvarðinn reyndist 

nokkuð vel fyrir þá tegund. Helstu frávik voru að fræni var í einstaka tilvikum 

vaxið upp úr blómi áður en blómið hafði opnað sig og var þá erfitt að staðsetja 

viðkomandi blóm á kvarðanum, hvort það var á stigi 3 eða 5 en í vafatilvikum var 

stig 3 valið. Í slíkum vafatilvikum hefði þó líklega verið heppilegra að velja það 

stig sem er hærra svo þroski blómsins væri ekki vanmetinn. 

4.1.2 Grasvíðir 

Sama tilhneiging sást hjá grasvíði og lambagrasi varðandi mismunandi 

upphafstíma blómgunar eftir hæðarbilum. Hins vegar var ekki merkjanlegur 

munur milli norður- og suðursvæða en hafa ber í huga takmarkanir á gögnum 

fyrir grasvíði vegna þess að blómgun var komin af stað er rannsóknin hófst. Af 

þeirri ástæðu var ekki farið í samanburð útreikninga á blómgunartímabili 

mismunandi svæða en meðallengd blómgunartímabils allra grasvíðiplantna var 

7,8 dagar miðað við fyrstu 10 blóm hjá plöntum sem ekki höfðu hafið blómgun eða 

voru á stigi 1 við upphaf skráningar. Þetta er u.þ.b. 10 dögum styttra en 

meðallengd blómgunartímabils lambagrass sem var 17,7 dagar. Gögnin benda því 

til þess að blómgunartími grasvíðis sé mjög stuttur.  

 

Blómgunarkvarðinn reyndist ekki vel fyrir grasvíði og hentaði sú tegund almennt 

illa í rannsóknina. Erfitt var að greina milli stiga 1, 2 og 3 og var fljótlega ákveðið 

að sleppa stigi 2 úr. Einnig var algengt að ekkert sæist í blóm fyrr en þau voru 

komin á lokastig  blómgunar vegna laufblaða sem huldu þau. Blóm grasvíðis snúa 

að auki í allar áttir og reyndist örðugt og tímafrekt að kíkja ofan í þau öll. Þá var 

oft erfitt að aðgreina einstaklinga. Í mörgum tilvikum reyndist blómgunartími 

grasvíðis það stuttur að blóm höfðu farið af stigi 0 á stig 4 eða 5 milli skráninga.   

Áhrif hlýnandi loftslags á grasvíði gætu verið umtalsverð þar sem blómgunartími 

hans virðist vera mjög stuttur. Auk þess er talið að karlplöntur svari hækkuðu 

hitastigi með því að flýta frjókornadreifingu en kvenplöntur virðast ekki bregðast 

við sömu hitastigshækkun og gætu því farið á mis við frjókornadreifingu 

karlplantnanna (Jones o.fl., 1997). Afleiðingar loftslagsbreytinga fyrir æxlun og 

útbreiðslu grasvíðis gætu því mögulega orðið umtalsverðar en grasvíðir og aðrar 

víðitegundir gegna mjög mikilvægu hlutverki í vistkerfum m.a. með því að skapa 
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skilyrði fyrir skordýr og aðrar plöntur (Jones o.fl., 1997). Frekari rannsókna og 

þróunar aðferðafræði við skráningu á blómgun grasvíðis er því fyllilega þörf.   

4.1.3 Framhald blómgunartímarannsóknar 

Afföll á blómum á lambagrasplöntum vegna afráns voru 100% á svæði S500 og var 

orsakavaldurinn augljós, lirfur feta (Geometridae) eða ygla (Noctuidae) sem átu allar 

lambagrasplöntur (og annan gróður) á stóru svæði umhverfis rannsóknasvæðið. 

Tekin voru sýni og send til greiningar en nákvæmar greiningar fengust ekki. Blóm 

á svæði N500 urðu einnig fyrir talsverðu afráni og hugsanlega eru hálendari svæði 

viðkvæmari fyrir afráni en þau sem liggja lægra. Á hálendari svæðum er einnig 

minna um fugla og aðra afræningja skordýranna. Grasvíðiplöntur urðu einnig 

fyrir afráni á þessum svæðum en það gerðist eftir að þau höfðu lokið blómgun. 

Á rannsóknarsvæði þessa verkefnis gengur sauðfé laust þó beitarálag sé lítið. Þó 

ekki hafi verið vart við skemmdir vegna beitar á plöntum vegna búfjár þá voru 

tilvik þar sem sauðfé hafði nagað flögg og kippt þeim upp. Það kom ekki að sök 

þar sem auðvelt var að finna plönturnar aftur því blómin voru merkt með 

tannstönglum en þetta gæti hugsanlega orðið vandamál við framhald rannsókna á 

svæðinu. 

Verkefnið nýttist sem forathugun í tengslum við verkefnið SÓLEY sem er 

langtímarannsókn á áhrifum loftslagsbreytinga á tíu tegundir plantna á nokkrum 

svæðum um allt land. Fjöldi sérfræðinga og áhugafólk um plöntur tekur þátt í 

verkefninu með skráningu blómgunar og er samræming skráningaraðferða því 

lykilþáttur. Lambagras hentaði vel til blómgunartímarannsókna í þessari rannsókn 

og verður það ein lykiltegund í verkefninu. Svæði N30 verður eitt af 

rannsóknarsvæðum þess verkefnis svo áfram verður fylgst árlega með blómgun 

lambagrasplantnanna sem notaðar voru í þessari rannsókn. Til stóð að hafa 

grasvíði með í verkefninu SÓLEY en hætt var við það vegna erfiðleika við 

skráningu blómgunar hans sem komu fram í þessari rannsókn. 
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4.2 Samanburður á stofnum lambagrass í 

mismikilli hæð 

4.2.1  Stærðardreifing, kynjahlutföll, þéttleiki og blómgunartíðni 

Mun hærra hlutfall var af kvenplöntum og lægra af karl- og tvíkynja plöntum 

bæði í 30 og 500 m h.y.s. Hlutfall kvenplantna á svæði N30 var hærra en á svæði 

N500 en munurinn reyndist þó ekki marktækur. Rannsókn á kynjahlutföllum 

lambagrass í mismunandi hæð í Norður Svíþjóð sýndi hærra hlutfall kvenplantna 

eftir því sem ofar dró (Alatalo og Molau, 1995) en þar voru rannsakaðar plöntur í 

600-1200 m h.y.s. Áhugavert væri að fylgjast með plöntunum áfram og kyngreina 

þær sem ekki blómguðust og að kanna hvort breytingar verði á kynbirtingu 

lambagrasplantna milli ára eins og sumar rannsóknir hafa sýnt (Shykoff, 1988; 

Alatalo og Molau, 1995; Alatalo, 1997). Áframhaldandi rannsóknir myndu einnig 

nýtast til að athuga hvort karlplöntur reynast vera tvíkynja í samræmi við þá 

almennu greiningu að tegundin sé gynodioecious (Delph og Carroll, 2001)  en 

blóm þeirra allra innihéldu vísi að frævum sem voru óvirkar. 

Stærð lambagrasplantna á svæðum í 30 m og 500 m hæð var áþekk að meðaltali en 

þegar stærðin var skoðuð útfrá blómguðum og óblómguðum plöntum kom í ljós 

að plöntur voru stærri að flatarmáli á svæði N500 en plöntur á svæði N30 og var 

sá munur vel marktækur hjá bæði blómguðum og óblómguðum plöntum. Hlutfall 

blómgaðra plantna var einnig minna á efra svæðinu eða 62% á móti 67% 

blómgaðra á neðra svæðinu þó sá munur reyndist ekki marktækur. Plöntur í 30 m 

hæð virtust því vera minni þegar þær blómguðust en plöntur í 500 m hæð. Einnig 

gæti þessi munur hugsanlega skýrst af meiri afföllum yngri plantna á svæði í 500 

m hæð og þar af leiðandi minni þéttleika. Það er í samræmi við rannsókn Alatalo 

og Molau (1995) að hlutfall blómgaðra plantna minnkaði með hæð. Áhugavert 

væri að kanna aldur þessara plantna samhliða stærðardreifingu og æxlunarátaki.  

Þegar stærðardreifing eftir kynjum var skoðuð reyndust plöntur mun jafnari að 

stærð milli kynja í 500 m en í 30 m h.y.s. en munurinn á stærð plantna eftir kynjum 

reyndist þó ekki tölfræðilega marktækur.  

Þéttleiki plantna var meiri í 30 m en 500 m h.y.s en munurinn reyndist ekki 

tölfræðilega marktækur.  

4.2.2  Æxlunarátak (blómgun og aldinmyndun) 

Talsverður munur kom fram á stofnum lambagrass í 30 og 500 m h.y.s. Í 30 m hæð 

voru fleiri blóm á flatareiningu plantna af öllum kynjum eða að meðaltali 0,6 

blóm/cm2 samanborið við plöntur í 500 m hæð þar sem fjöldinn var tæplega 
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helmingi minni eða 0,3 blóm/cm2. Reyndist þessi munur vel marktækur og plöntur 

í 500 m hæð virtust því leggja minni orku í blómgun en plöntur í 30 m hæð.  Það er 

í samræmi við rannsóknir á lambagrasi í mismunandi hæð í Norður Svíþjóð þar 

sem fjöldi blóma á plöntu minnkaði með aukinni hæð (Alatalo og Molau 1995). 

Hins vegar var fjöldi aldina á flatareiningu plöntu marktækt meiri á svæði N500 

eða 0,19 aldin/cm2 en fjöldinn var 0,12 aldin/cm2 á svæði N30 og hlutfallið 

aldin:blómum því mun hærra í 500 m hæð. Orkan sem plönturnar settu í blómgun 

virðist því hafa nýst betur á svæði N500, sérstaklega hjá kvenplöntum. Það er 

öfugt við niðurstöðu rannsóknar (Alatalo og Molau 1995) á lambagrasi í 

mismunandi hæð þar sem plöntur þroskuðu fleiri fræ við hærra hitastig.  

 

Fjöldi aldina var meiri á kvenplöntum en tvíkynja plöntum og var sá munur 

talsvert meiri í 500 m en 30 m h.y.s. Hærra hlutfall blóma virðist því frjóvgast á 

kven- en tvíkynja plöntum sem er í samræmi við erlendar rannsóknir á lambagrasi 

(Alatalo og Molau 1995). Þar er ástæðan talin vera sú að tvíkynja plönturnar eru 

sjálffrjóvgaðar sem leiði til meiri affalla á eggbúum þeirra. 

Hæðarmunur virðist geta skýrt að einhverju leyti mun á æxlunarátaki, 

stærðardreifingu og þéttleika lambagrasstofnanna í 30 og 500 m h.y.s. Munur á 

umhverfisþáttum á þessum svæðum er að lægra hitastig er á svæði í 500 m h.y.s. 

(u.þ.b. 3˚C lægra), að líkindum meiri snjór, meiri raki og úrkoma, minna 

næringarefnaframboð og hugsanlega aðrir frjóberar. Með hækkandi hitastigi má 

leiða líkum að því að lambagras blómgist fyrr, beri fleiri blóm og færri aldin og að 

plöntur byrji að blómgast minni að stærð. Ekki er þó unnt að álykta um hver 

langtímaáhrif af hraðri hlýnun verði á stofna lambagrass því fleiri þættir spila þar 

inn í eins og t.d. úrkoma en talið er að við hverja 1˚C hlýnun á loftslagi verði um 4-

8% aukning á úrkomu hér á landi (Halldór Björnsson o.fl., 2008). Sumar 

plöntutegundir hafa einnig sýnt ákveðið viðnám gagnvart hraðri hlýnun upp að 

vissum þröskuldi sem leiðir til snöggra mikilla viðbragða og breytinga á 

fenólógískum viðbrögðum (Doak og Morris, 2010) og því eru rannsóknir á 

viðbrögðum plantna við loftslagsbreytinum mjög mikilvægar (Arft o.fl., 1999; 

Walther o.fl., 2002; Badeck o.fl., 2004; Aerts o.fl., 2006).  
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4.3 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að lambagras og grasvíðir við 

Snæfellsjökul blómguðust jafnan fyrr á láglendi en til fjalla. Búast má við því að 

lambagras blómgist að jafnaði 2,8 dögum fyrr, ljúki blómgun 5,8 dögum fyrr og að 

blómgunartímabil þess styttist um tvo daga miðað við blómgun fyrstu 10 blóma 

með hverri 1°C hlýnun sem kann að verða á loftslagi við Snæfellsjökul. Einnig má 

búast við því að grasvíðir flýti blómgun en rannsóknargögnin gefa ekki tilefni til 

að álykta um hversu mikið. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að hjá lambagrasi á láglendu svæði var þéttleiki meiri, 

plöntur blómguðust minni, mynduðu fleiri blóm og færri aldin en til fjalla og gæti 

hæðarmunur hugsanlega skýrt þennan mun. Meðalstærð plantna var áþekk á 

báðum svæðum en breytileiki í stærð milli kynja meiri á láglendara svæðinu. Með 

hækkandi hitastigi við Snæfellsjökul má því leiða líkum að því að 

lambagrasplöntur blómgist fyrr, beri fleiri blóm og færri aldin og að plöntur byrji 

að blómgast minni að stærð. Ekki er þó unnt að álykta um hver langtímaáhrif af 

hraðri hlýnun verði á stofna lambagrass þar sem fjölmargir óvissuþættir eru fyrir 

hendi. 
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Viðauki 1. Skráningarblað 

 

22. mynd. Skráningarblað rannsóknar á blómgunartíma tveggja plöntutegunda 

í mismunandi hæð við Snæfellsjökul sumarið 2009. 
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Viðauki 2. Tafla 

Tafla 8. Athuganir á blómgun og þroska lambagrass (Silene acaulis) og 
grasvíðis (Salix herbacea) á sex svæðum sunnan og norðan við Snæfellsjökul 

sumarið 2009. Dagsetning og fjöldi daga frá fyrri athugun eru sýnd fyrir hvern 
athugunardag. 

 N30 N250 N500 S30 S250 S500 

At- 

hugunar- 

dagur Dags. Fj. Dags. Fj. Dags. Fj. Dags. Fj. Dags. Fj. Dags. Fj. 

t1 28.maí  1. jún  1. jún  30.maí  30.maí  30.maí  

t2 3.jún 6 3.jún 2 3.jún 2 4.jún 5 3.jún 4 3.jún 4 

t3 7.jún 4 7.jún 4 7.jún 4 7.jún 3 7.jún 4 7.jún 4 

t4 11.jún 4 11.jún 4 12.jún 5 11.jún 4 12.jún 5 12.jún 5 

t5 16.jún 5 16.jún 5 16.jún 4 17.jún 6 17.jún 5 17.jún 5 

t6 19.jún 3 19.jún 3 19.jún 3   20.jún 3 20.jún 3 

t7   22.jún 3 22.jún 3   23.jún 3 23.jún 3 

t8   27.jún 5 27.jún 5   28.jún 5 28.jún 5 

t9   2.júl 5 3.júl 6   3.júl 5 3.júl 5 

t10   7.júl 5 7.júl 4       

t11   12.júl 5 12.júl 5       

Meðaltal 

grasvíðir  4,8  3,2  3,7  4,0  4,2  4,1 

Samtals 

grasvíðir  19  21  26  12  21  29 

Meðaltal 
lambagras  4,4  4,3  4,3  4,5  4,3  4,3 

Samtals 
lambagras  22  41  41  18  34  34 

 

 


