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Ágrip 
Talsvert rask verður á gróðri ár hvert vegna ýmissa framkvæmda. Eru nú vaxandi kröfur um 

að við frágang eftir slíkt rask sé endurheimtur staðargróður sem líkastur þeim gróðri sem fyrir 

var. Mosar eru áberandi í mörgum íslenskum gróðurlendum og því getur endurheimt 

mosaþekju verið æskilegur þáttur í vistheimt margra raskaðra svæða. Í þessu verkefni voru 

prófaðar mismunandi leiðir til að fjölga algengum mosategundum. Áhersla var lögð á 

hraungambra (Racomitrium lanuginosum [Hedw.] Brid.) og meðal annars leitað svara við því 

hvaða hlutar af greinum hans geta vaxið eftir dreifingu og áhrif undirlags á ræktunarárangur.  

Prófaðar voru átta gerðir fjölgunareininga af hraungambra – heilar greinar, 1 cm langir bútar 

af efstu sex cm greina og mosahræringur (slurry) – á tvennskonar undirlagi, mold og virkri. 

Hver tilraunarmeðferð var endurtekin fimm sinnum. Til viðbótar voru gerðar prófanir með að 

rækta melagambra (Racomitrium ericoides [Brid.] Brid.), tildurmosa (Hylocomium splendens 

[Hedw.] Schimp.) og engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus [Hedw.] Warnst.) upp af 

heilum greinum og mosahræringi á mold. Tilraunirnar voru gerðar í 16x19 cm pottum í 

upphituðu gróðurhúsi við 9-15°C og 12 tíma daglengd og stóðu í 145 daga. Niðurstöðurnar 

sýndu að hægt var að fjölga hraungambra með flestum af þeim aðferðum sem prófaðar voru. 

Það skipti verulegu máli hvaðan fjölgunareiningar komu af hraungambragreinum og virtist 

efsti hluti greinanna (efstu 2-3 cm) hafa mesta hæfni til að lifa af og mynda nývöxt. 

Hraungambri virtist þrífast betur í vikri en mold. Niðurstöðurnar sýndu einnig að hægt var að 

fjölga melagambra, tildurmosa og engjaskrauti með heilum greinum og mosahræringi en 

árangur var þó mismunandi eftir tegundum. Niðurstöður tilraunarinnar lofa góðu um að 

aðferðirnar, sem beitt var í verkefninu, geti nýst við endurheimt mosaþekju á röskuðum 

svæðum. 

Lykilorð: fjölgun mosa, mosar, hraungambri, melagambri, tildurmosi, engjaskraut. 
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Þakkir og tileinkun 
Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Ásu L. Aradóttur fyrir frábæra leiðsögn og 

aðstoð í þessu verkefni. Hún studdi vel við bakið á mér og var ótrúlega þolinmóð og 

skilningsrík sama hvaða aðstæður komu upp. Alltaf kom ég áhugasamari og hugmyndaríkari 

út af fundum með henni.  

Jafnframt vil ég þakka Evu G. Þorvaldsdóttur, forstöðumanni í Grasagarði Reykjavíkur, fyrir 

að veita aðgang að góðri aðstöðu í gróðurhúsi í eigu garðsins fyrir tilraunirnar. Einnig Önnu 

Margréti Elíasdóttur garðyrkjufræðingi fyrir leiðbeiningar og aðstoð varðandi 

ræktunaraðferðir. 

Starfsmönnum sviðs Nýrra virkjana hjá Orkuveitu Reykjavíkur vil ég þakka fyrir ýmsar 

upplýsingar og margs konar aðstoð. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir umburðarlyndi og ómetanlega aðstoð, 

sérstaklega manninum mínum Guðmundi Óla Gunnarssyni sem hefur verið mín stoð og stytta 

í verkefninu.  

Þessi ritgerð er tileinkuð dóttur minni Lindu Mjöll Guðmundsdóttur sem fæddist um svipað 

leiti og verkefnið hófst og hefur vaxið vel og dafnað samfara mosunum.  
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1. Inngangur  
Hér á landi verður talsvert rask á gróðri ár hvert vegna ýmissa framkvæmda, svo sem 

virkjana- og vegaframkvæmda. Einnig geta orðið talsverðar skemmdir á gróðurþekju vegna 

umferðar utan vega svo sem hesta, bíla eða vélhjóla. Mosaþembur eru mjög viðkvæmar fyrir 

umferð og geta sár í gróðurþekju verið áberandi í landslaginu í langan tíma. Við frágang eftir 

slíkt rask eru nú gerðar vaxandi kröfur um að endurheimta staðargróður með svipaða 

tegundasamsetningu og yfirbragð og sá gróður sem fyrir var. Á Íslandi eru mosar mikilvægir í 

gróðurfari (Eyþór Einarsson, 2005), því getur endurheimt mosaþekju verið æskilegur þáttur í 

vistheimt raskaðra svæða. Á Íslandi hafa fundist um 600 mosategundir og eru 

gamburmosarnir; hraungambri (Racomitrium lanuginosum [Hedw.] Brid.)1 og hærugambri 

(Racomitrium canescens [Hedw.] Brid.) meðal algengustu tegunda landsins (Eyþór Einarsson, 

2005). 

Mosar eru lífverur þar sem kynliðurinn er ríkjandi lífsskeið og skiptast í soppmosa 

(Marchantiophyta), hornmosa (Anthocerotophyta) og baukmosa (Bryophyta) (Vanderpoorten 

& Goffinet, 2009). Mosategundirnar sem unnið var með í verkefninu er allar af gerð 

baukmosa. Mosar hafa ekkert eiginlegt rótarkerfi eins og háplöntur (Busby, Bliss & Hamilton, 

1978), en hafa þess í stað rætlinga (rhizoids) sem festa mosana við yfirborð (Raven, Evert & 

Eichorn 1999). Rætlingarnir gegna þó engu hlutverki í vatnsupptöku, heldur er vatn tekið upp 

í gegnum yfirborð plöntunnar. Samkvæmt Vanderpoorten & Goffinet (2009) mynda sumar 

tegundir baukmosa greinar en aðrar tegundir ekki. Á greinunum myndast laufblöð sem vaxa 

af laufupphafsfrumu (leaf-initial) og eru þau mjög misjöfn eftir mosategundum. Undir hverri 

laufupphafsfrumu er önnur gerð upphafsfrumna sem getur myndað hliðargreinar. Dreifing 

greina á megingreininni ákvarðast af því hvort að greinaupphafsfrumurnar eru í dvala eða 

virkar. 

Einstaklingar baukmosa geta verið einkynja eða tvíkynja (Vanderpoorten & Goffinet, 2009). 

Eins og í öðrum landplöntum samanstendur kynhirslan (gemetangia) af eins konar kápu sem 

umlykur eggin eða sáðfrumurnar. Gróliðurinn er einfaldur; hann er ógreindur stilkur (seta) 

með eina gróhirslu (sporangium), fastur við fullþroska kynliðinn. Hjá baukmosum þurfa 

sáðfrumur vatn til að nálgast eggfrumurnar og nokkrir sentimetrar á milli einstaklinga geta því 

verið nóg til að takmarka kynæxlun. Margir baukmosar fjölga sér kynlaust og eftir að hafa 

numið land geta þeir fjölgað einstaklingum (rametum) í stofni nokkuð hratt. Fjölgunareiningar 

                                                 
1Tegundaheiti íslenskra mosa eru byggð á Bergþóri Jóhannssyni (2003). 
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kynlausrar æxlunar eru misjafnar að stærð, lögun, líftíma og uppruna af greinum og geta 

komið af forkími (protonema), rætlingum, greinum eða laufum (Vanderpoorten & Goffinet, 

2009). 

1.1. Hraungambri 

Hraungambri skipar mikilvægan sess í mörgum gróðurlendum og hlutverk hans jafnast oft á 

tíðum á við hlutverk háplantna (Tallis, 1958). Hraungambri finnst víðsvegar um heim og er 

algengur á hálendum og norðlægum svæðum. Á heimskautasvæðum þar sem úthafsloftslag er 

ríkjandi, líkt og á Íslandi, finnst tegundin alla leið niður að sjávarmáli. Á norðlægum slóðum 

vex hraungambri bæði á steinum og á jarðvegi ólíkt mörgum öðrum gamburmosategundum 

sem finnast aðallega á steinum (Tallis, 1958). Hann myndar oft þykkar, víðáttumiklar breiður 

í hraunum en vex einnig í urðum, klettum, þúfum, mýrum, móum, melum og kjarrlendi 

(Bergþór Jóhannsson, 1993). Hraungambri þekur oft á tíðum ófrjósöm svæði og ver þau gegn 

rofi (Jagerbrand, 2004). 

Hraungambrinn er frumlandnemi (Cutler, Balya & Dugmore, 2008a) sem vex mjög hægt, 

aðeins um 5-15 mm á ári (Tallis, 1959). Í nýrunnu hrauni myndar hann eyjar sem virka sem 

örugg set fyrir landnám annarra planta (Cutler o.fl., 2008a). En þó svo að aðrar tegundir bætist 

við heldur hann oft hlut sínum í gróðurþekjunni (Cutler, Balya & Dugmore, 2008b). 

Hraungambri vex best þar sem úrkoma er mikil eða loft er rakamettað, og lofthiti frá 8-10°C 

(Tallis, 1959). Hann er þó mjög þurrkþolinn og getur þurr hraungambri þolað öfgar í hitastigi 

í báðar áttir betur en rakur. Gamburmosar eru baukmosar með einföldum opkransi og eru af 

skeggmosaætt (Grimminiaceae) (Bergþór Jóhannsson, 1993). Vaxtarform þeirra er breytilegt 

eftir veðurfari. Þar sem veður er milt er meginstöngull hraungambra uppréttur með nokkrum 

hliðargreinum en þar sem veður er óhagstæðara er hann nánast láréttur með fáum 

hliðargreinum (Tallis, 1959). Samkvæmt lýsingu Bergþórs Jóhannssonar (1993) er 

stöngullinn oftast 2-15 cm langur og með fjölda stuttra hliðargreina. Á blaðendum hans eru 

hároddar sem auka upptöku vatns og eru oddarnir oft lengri á landsvæðum þar sem úrkoma er 

lítil á sumrin. Hraungambri er með egglaga gróhirslu, gulbrúnni eða brúnni og er lokið 

rauðbrúnt með langri trjónu. Samkvæmt Tallis (1959) má finna bæði kynin í víðáttumiklum 

þembum af hraungambra en alltaf á mismunandi stönglum. Í smærri og einangruðum 

þembum er hraungambrinn oftast einkynja. Samkvæmt Bergþóri Jóhannsyni (1993) er 

hraungambri einkynja svo að hugsanlega er hann einungis einkynja hérlendis.  
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Heimildir eru ekki á einu máli um það hvernig hraungambri dreifir sér. Telja sumir að gró 

gegni mikilvægu hlutverki við landnám hans (Cutler o.fl., 2008b) á meðan aðrir telja að hann 

dreifi sér að mestu með greinabrotum (Tallis, 1959). Þurr hraungambri er mjög brothættur og 

dreifast brotnar greinar með vindi. Greinarnar hafa getu til að mynda endurvöxt með nýjum 

hliðargreinum á meðan smærri brot geta myndað forkím (protonema) sem svo vaxa og mynda 

nýja sprota (Tallis, 1959).  

1.2. Aðrar mosategundir 

Melagambri (Racomitrium ericoides [Brid.] Brid.) er af skeggmosaætt (Grimmiceae) líkt og 

hraungambri (Bergþór Jóhannsson, 1993). Hann er einn algengasti mosinn á Íslandi, vex um 

allt land, jafnt á hálendi sem á láglendi, og hefur víðari útbreiðslu á hálendi en hraungambri 

(Hörður Kristinsson, á.á.). Samkvæmt Bergþóri Jóhannssyni (1993) er hægt að þekkja 

melagambra frá hraungambra á því að hároddar blaðanna eru miklu styttri á melagambranum. 

Stöngullinn er 1-12 cm langur. Algengt er að sjá melagambra með gróhirslur, sem eru 

uppréttar, langar, sívalar, gulbrúnar, brúnar eða rauðbrúnar. 

Tildurmosinn (Hylocomium splendens [Hedw.] Schimp.) er af tildurmosaætt (Hylicomiaceae) 

(Bergþór Jóhannsson, 1996) og er einn af algengustu mosum Íslands (Helgi Hallgrímsson, 

1998). Hann vex oftast í þurru mólendi, kjarri og skógabotnum, eða jafnvel graslendi (Hörður 

Kristinsson, á.á.). Nýr sproti tildurmosa vex árlega í sveig upp frá miðju eða framhluta sprota 

fyrra árs (Bergþór Jóhannsson, 1996). Gróhirsla er brún, álút eða stendur hornrétt útfrá stilk. 

Hún er egglaga eða aflöng og bogin. Tildurmosinn sést sárasjaldan með gróhirslum (Bergþór 

Jóhannsson, 1996, Helgi Hallgrímsson, 1998) og virðist einkum fjölga sér á annan hátt en 

með gróum (Helgi Hallgrímsson, 1998). 

Engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus [Hedw.] Warnst.), sem er af tildurmosaætt (Bergþór 

Jóhannsson, 1996), er mjög algengur mosi í þurru mólendi og kjarri á láglendi um allt land 

(Hörður Kristinsson, á.á.). Blöð engjaskrauts eru baksveigð og áberandi útstæð frá greinunum. 

Gróhirsla er brún, egglaga og stendur hornrétt útfrá stilk. Engjaskraut sést sjaldan með 

gróhirslum (Bergþór Jóhannsson, 1996). 

1.3. Leiðir til að fjölga mosum 

Leiðir til að fjölga þeim mosategundum sem eru hvað algengastar hér á landi hafa lítið verið 

rannsakaðar. Mikið af rannsóknum hafa aftur á móti verið gerðar á leiðum til að fjölga 

votlendismosum, aðallega barnamosum (Sphagnum sp.), m.a. í samhengi við endurheimt 
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votlendis (sjá t.d. Malson & Rydin, 2007). Gunnarsson & Söderström (2007) prófuðu að 

fjölga sjaldgæfa barnamosanum Sphagnum argermanicum með því að dreifa greinabrotum á 

röskuð svæði. Árangur var mismunandi eftir stærð brota og hvaðan af plöntunni þau komu. 

Nokkrum tegundum af votlendismosum hefur verið fjölgað með því að klippa efsta 

sentimetrann af greinum og rækta í gróðurhúsi (Malson & Rydin, 2007). Einnig hefur náðst 

árangur við að fjölga tildurmosa, Rhytidiopsis robusta, Dicranum scorparium og Mnium 

lycopodiodes í gróðurhúsi með því að útbúa moshræring sem samanstendur af gróum, 

greinabrotum, sérblönduðum jarðvegi og vatni (McDonough, 2006). Af þessum fjórum 

tegundum óx tildurmosinn best. Á Hellisheiði hafa gróðurtorfur verið fluttar á röskuð svæði 

sem liður í að endurheimta staðargróður og einnig hefur tættum gróðurtorfum verið dreift í 

sama tilgangi. Virðist síðarnefnda aðferðin einkum hraða myndun mosaþekju (Ása L. 

Aradóttir, 2009). Þar hefur einnig verið prófað að dreifa hraungambra yfir gamlar vikurnámur 

og benda fyrstu niðurstöður til þess að slíkt geti hraðað landnámi mosa (Ása L. Aradóttir og 

Herdís Friðriksdóttir, 2010). 

Það eru margar ástæður fyrir því að betra er að nota greinabrot en gró til að fjölga mosum. 

Mosagró eru mjög smá og þarfnast mjög ákveðinna aðstæðna til að spíra (Sundberg & Rydin, 

2002). Lifun greinabrota er oftast betri, vaxtageta meiri og þægilegra að meðhöndla og geyma 

þau (Campbell, Rochefort & Lavoie, 2003). 

Sökum þess hvað leiðir til að fjölga mosum hafa lítið verið rannsakaðar er mörgum 

spurningum ósvarað varðandi það hvaða aðferðir séu áhrifaríkastar við að koma algengum 

mosategundum á legg við íslenskar aðstæður. Þetta verkefni er tilraun til að auka við 

takmarkaða þekkingu á því sviði. 

Meginmarkmið verkefnisins var að kanna leiðir til að fjölga algengum íslenskum mosum, 

einkum hraungambra. Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvaða hlutar hraungambragreina geta vaxið eftir dreifingu? 

• Skiptir stærð mosabrota, og hvaðan þau koma af mosagreinum, máli við árangur af 

ræktun hraungambra? 

• Skiptir undirlag máli? Hvort vex hraungambri betur á næringarríkri mold eða á 

næringarsnauðum vikri? 

• Er árangur af ræktun háður því hvaða mosategund er notuð? Er hægt að nota 

samskonar fjölgunareiningar fyrir allar mosategundir? 
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1. mynd. Uppsetning tilraunar í gróðurhúsi. Tilraunir á hraungambra í fimm blokkum (fjær 
á myndinni). Meðferðir með öðrum tegundum eru í pottum nær á myndinni. (Ljósmynd 
Magnea Magnúsdóttir)  

Verkefnið tengist rannsóknarverkefninu „Endurheimt staðargróðurs á röskuðum hálendis-

svæðum“, sem unnið er að við LbhÍ í samvinnu við Orkuveitu Reykjavíkur. Tilraunin var 

gerð haustið 2009 í upphituðu gróðurhúsi í eigu Grasagarðs Reykjavíkur. 

 

2. Efni og aðferðir 

2.1. Aðföng og tilraunaskipulag 

Mosategundunum fjórum var safnað við Hellisheiðarvirkjun í um 280 m hæð yfir sjó, í lok 

október 2009. Á Hellisheiði er mosaþemba víðáttumikið gróðurlendi og er hraungambri 

ríkjandi tegund þar (Rannveig Thoroddsen, 2002). Mikil úrkoma er á svæðinu; talið er að í 

kringum Hengilinn sé úrkoma um 4000 mm, en meðalhitinn á Hellisheiði er að meðaltali um 

2,6°C lægri en í Reykjavík (OR og VGK, 2005). Eftir söfnunina voru mosarnir settir í 

plastpoka og þeir geymdir í kæliskáp í eina til tvær vikur þar til þeim var plantað. 

Gerðar voru tvær tilraunir, annarsvegar með mismunandi fjölgunareiningum af hraungambra 

en hinsvegar samanburðartilraun á hraungambra, melagambra, tildurmosa og engjaskrauti. Í 

hraungambratilrauninni voru prófaðar mismunandi fjölgunareiningar á tvennskonar undirlagi. 

Hver meðferð var ræktuð í fimm 16x19 cm pottum í 145 daga og var meðferðum raðað 

tilviljanakennt í potta innan endurtekninga (blokka) (1. mynd).  
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Undirlagið sem mosinn var ræktaður á var gróðurmold og gjallvikur. Vikrinum var safnað við 

Gígjahnjúk á Hellisheiði og hann hitaður í ofni við 105°C í a.m.k. 12 klst. til að eyða 

óæskilegum gróðri sem vera kynni í honum. Hraungambragreinarnar sem notaðar voru í 

tilrauninni voru flestar á bilinu 6-10 cm. 

Prófaðar voru eftirfarandi ræktunaraðferðir: 

• Hraungambrabútar (b1-b6) (2. mynd): Heilar hraungambragreinar voru klipptar 

niður í sex u.þ.b. 1 cm langa búta og lagðar á vott undirlag. Í hverjum potti voru 10 

bútar, sem allir komu af sama stað á greinunum. 

 

 
 

 

• Heilar hraungambragreinar: Heilar greinar lagðar á vott undirlag, alls 10 greinar í 

hverjum potti. 

• Mosahræringur: Hrært var saman u.þ.b. 0,5 dl af mosa á móti 2 dl af vatni í 

heimilisblandara og hræringnum hellt, eins jafnt og mögulegt var, yfir rakt undirlag. 

Tekin voru hlutsýni úr hræringnum og mæld stærðardreifing 10 mosabrota. Sýnin voru 

skoðuð í víðsjá og voru minni brotin mæld með nákvæmni upp á 0,1 mm. Brot sem 

voru stærri en 1 mm voru mæld með reglustiku og námundað að næsta mm. Brotin 

voru afar misstór eða á bilinu 0,1–5 millimetrar. Í upphafi tilraunar var prófað að nota 

súrmjólk í hræringinn en þær meðferðir voru ónýtar eftir þrjár vikur vegna myglu. Af 

þessu sökum seinkaði tilraunum með mosahræringi og stóðu þær yfir í 75 daga en ekki 

145 daga eins og aðrar tilraunameðferðir. 

2. mynd. Heilar greinar hraungambra voru klipptar niður í sex u.þ.b. 1 cm búta. b1 er efsti hluti greina, b2 
næstefsti o.s.frv. Hliðargreinar voru klipptar frá (grænt strik). (Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir). 
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• Viðmiðunarpottar með mold og vikri án mosbrota voru hafðir í öllum blokkum til að 

kanna bakgrunnsmengun, þ.e. vöxt mosa í moldinni eða vikrinum. 

Glært plast með loftgötum var notað sem yfirbreiðsla yfir þrjár blokkir af fimm til að halda 

raka á mosunum. Þessi meðferð var byggð á niðurstöðum Malson og Rydin (2007) sem hafa 

sýnt að yfirbreiðsla getur bætt lifun mosanna. Í upphafi var þó breitt yfir alla tilraunina en eftir 

um þrjár vikur flettist yfirbreiðslan af tveim blokkum. Mikil mygla hafði þá myndast í 

pottunum og var á þessum tímapunkti óttast um að tilraunin væri ónýt af þeim sökum. Myglan 

virtist minni þar sem ekki var yfirbreiðsla og því var ákveðið sleppa yfirbreiðslunni á tveimur 

blokkum af fimm. 

Í annarri tilraun var prófað að rækta mosategundirnar melagambra, tildurmosa og engjaskraut 

til samanburðar við hraungambrann. Prófaðar voru tvær ræktunaraðferðir fyrir hverja tegund, 

heilar greinar og mosahræringur, eins og lýst var hér að ofan. Hver meðferð var endurtekin í 

þremur pottum og var gróðurmold notuð sem undirlag í öllum meðferðunum. Glært plast með 

loftgötum var breitt yfir alla pottana í þessari tilraun. 

Báðar tilraunir voru lýstar með gróðurlömpum í tólf tíma á dag frá klukkan 08:00 til 20:00. 

Hitastigið í gróðurhúsinu var stillt á 10°C en var í reynd á bilinu 9-15°C. Pottarnir voru 

vökvaðar eftir þörfum á u.þ.b. tveggja vikna fresti. 

2.2. Mælingar á mosum 

Lifun og virkni heilla greina og búta af hraungambra var metin fjórum sinnum: eftir 40, 75, 

105 og 145 daga. Lifun var mæld sem hlutfall lifandi fjölgunareininga (búta/greina) af 

heildarfjölda í hverjum potti. Virkni var mæld sem hlutfall fjölgunareininga, er gátu myndað 

nývöxt eftir dreifingu, af heildarfjölda í hverjum potti. Virkni var skilgreind sem geta 

fjölgunareininga til að mynda nývöxt eftir dreifingu. 

Í mosahræringsmeðferðum var fylgst með því hvenær vöxtur hófst og eftir 75 daga voru þær 

mældar á tvo vegu. Annars vegar var tíðni lifandi sprota í pottunum mæld með 7x7 cm 

ferningi sem lagður var í miðju hvers potts. Ferningnum var skipt var upp í 49 jafnstóra reiti 

og var tíðni mæld sem hlutfall reita þar sem hægt var að greina vöxt. Að auki voru valdir þrír 

lengstu sprotarnir í hverjum potti og mældir með reglustiku að næsta mm. 
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2.3.  Úrvinnsla 

Við tölfræðiúrvinnslu voru notuð gildi fyrir hlutfallslega lifun og virkni mosabrota eða -greina 

í hverjum potti. 

Fervikagreining (linear ANOVA) var notuð til að bera saman lifun og virkni hraungambra-

búta af mismunandi stöðum á mosagreinum á mismunandi undirlagi fyrir hvern mælitíma. Þar 

sem gögnin uppfylltu ekki skilyrði um normaldreifingu samkvæmt Kolmogorov-Smirnov 

prófi á leifunum (residuals) voru þau Arcsin umreiknuð (ArcSine√
x/100). Þar sem marktækt 

samspil var á milli meðferða og undirlags í lokamælingum var einnig gerð samskonar 

fervikagreining (endurtekning og meðferð) á gögnum fyrir vikur og mold sitt í hvoru lagi. Var 

þetta gert til að geta borið saman meðaltöl milli mismunandi búta á hvoru undirlagi án áhrifa 

frá hinu undirlaginu. Meðaltöl umbreyttra gagna voru síðan umreiknuð til baka og sett fram 

sem línurit. Lengd og tíðni hraungambrasprota í mosahræringi á mismunandi undirlagi voru 

borin saman með fervikagreiningu. Gögnin voru umreiknuð með kvaðratrót þegar í ljós kom 

að þau uppfylltu ekki skilyrði um normaldreifingu samkvæmt Kolmogorov-Smirnov prófi. 

Mælingar á mosahræringi (tíðni og lengd sprota) voru ekki sambærilegar við mælingar á 

hraungambrabútum (lifun og hlutfall virkra sprota) og því voru þessar meðferðir ekki bornar 

saman. Fervikagreining var notuð til að bera saman mismunandi tegundir og voru þau gögn 

einnig umreiknuð með kvaðratrót til að uppfylla skilyrði um normaldreifingu. Meðaltöl 

umbreyttra gagna voru svo umreiknuð til baka til að nota við frekari úrvinnslu. Aðeins voru 

reiknuð meðaltöl og staðalskekkja meðaltals fyrir lifun og virkni heilla greina en engin 

tölfræðipróf gerð á þeim. Við samanburð á mismunandi tegundum voru notuð gögn fyrir 

hraungambra úr moldarmeðferðum með yfirbreiðslu, þar sem aðrar tegundir voru aðeins 

ræktaðar við slíkar aðstæður. 

Áhrif af plastyfirbreiðslu á meðferðir með hraungambrabútum og hraungambragreinum voru 

prófuð með fervikagreiningu fyrir deilda reiti (split-plot). Í því tilviki voru fervik fyrir samspil 

á milli plasts og endurtekningar (PxE) notuð til að prófa áhrif plastsins. Þar sem gögnin 

uppfylltu ekki skilyrði um normaldreifingu samkvæmt Kolmogorov-Smirnov prófi á leifunum 

(residuals) voru þau Arcsin umreiknuð (ArcSine√
x/100). Meðaltöl umbreyttra gagna voru 

umreiknuð til baka og sett fram sem línurit. 

Allar fervikagreiningar voru gerðar með SAS tölfræðiforritinu, útgáfu 9.1. 
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3. Niðurstöður 

3.1. Ræktun hraungambra 

Þegar tilraunin hófst var einungis efsti hluti heilla hraungambragreina grænn (með ljós-

tillífandi blöðum). Að sama skapi voru það einkum bútar af efsta hluta hraungambragreina 

(b1) sem höfðu græn blöð. Bútar sem komu neðar af greinum (b2-b6), voru brúnir. Mygla 

myndaðist í öllum moldarmeðferðum á rúmlega tveimur vikum en lítil mygla var í með-

ferðum á vikri. Í moldarmeðferðum fannst sjálfsáður mosi, hugsanlega af ættkvíslinni Bryum. 

Marktækur munur var á lifun hraungambrabúta eftir uppruna þeirra af greinum á öllum  

mælidögum (1. tafla).  

 
 
 
 
 
 
  Lifun   Virkni 

 E U  R U x R  E U R U x R 

 F(4, 44)    F(1, 44) F (5,44)  F (5,44)  F (4,44) F (1,44) F (5,44) F (5,44) 

Dagar         

40  4,11** 51,06*** 8,72***    em  em em 13,19***    em 

75 9,03*** 36,24*** 10,56***    em  3,80** em 9,61***    em 

105  em 17,40** 27,40***    em  3,91** 5,02* 19,69***    em 

145  em 31,50*** 32,03***   2,51*  6,01** 42,87*** 32,08***    9,87*** 

 

Lifun efstu búta var góð og minnkaði eftir því sem neðar kom á greinum en engin lifun var í 

neðstu bútunum (3. mynd). Marktækt samspil var eftir 145 daga á milli undirlags og því 

hvaðan bútar komu af mosagreinum. Lifun minnkaði meira eftir því sem bútarnir voru neðar á 

greinum á moldinni en á vikrinum (3. mynd). Á öllum mælidögum var lifun hraungambrabúta 

marktækt meiri á vikri en á mold (1. tafla) (3. mynd).  

Marktækur munur var á hlutfalli virkra hraungambrabúta (bútar sem mynduðu nývöxt eftir 

dreifingu) eftir fjölgunareiningum (hvaðan bútar komu af greinum) á öllum mælidögum (1. 

tafla). Í heildina var hæst hlutfall virkra búta hjá þeim sem komu af efstu 2 cm greinanna (4. 

mynd). Eftir 145 daga var marktækt samspil milli fjölgunareininga og undirlags (1. tafla). 

1. tafla. Áhrif endurtekninga (E), undirlags (U) og ræktunaraðferða (R) á lifun og virkni (geta búta til að mynda 
nývöxt eftir dreifingu) hraungambrabúta. Frítölur fyrir F próf eru gefnar innan sviga. ***P < 0,001; **P < 0,01; 
*P < 0,05; nm, næstum marktækt (P = 0,05–0,07); em, ekki marktækt. Gögnin uppfylltu ekki skilyrði fyrir 
normaldreifingu og voru því umreiknuð með Arcsin. 
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Samspilið lýsti sér í því að einungis lítið hlutfall efstu tveggja bútanna í moldinni var virkur 

en í vikrinum fannst virkni í efstu þremur bútunum og var hlutfall virkra búta hærra en í 

moldinni (4. mynd). Marktækur munur var á hlutfalli virkra hraungambrabúta á síðustu 

tveimur mælidögunum eftir því á hvaða undirlagi þeir voru ræktaðir (1. tafla). Hlutfall virkra 

búta í vikri jókst eftir því sem leið á tilraunina en hlutfall virkra búta í moldinni jókst hægar 

og minnkaði síðan aftur undir lok tilraunarinnar (4. mynd). 
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3. mynd. Meðallifun hraungambrabúta af mismunandi stöðum á mosagreinum á vikri (A) og mold 
(B). b1, b2, o.s.frv. vísa í það hvaða hluta mosagreina er um að ræða (sjá 2. mynd). Lifunarprósenta er 
byggð á tíu bútum í hverjum potti og er meðaltal af fimm pottum (N=5). Ekki var marktækur munur 
eftir 145 daga ræktun á þeim meðferðum, á hvoru undirlagi, sem merktar eru með sama bókstaf.  
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4. mynd. Meðalvirkni hraungambrabúta af mismunandi stöðum á mosagreinum á vikri (A) og mold 
(B). b1, b2, o.s.frv. vísa í það hvaða hluta mosagreina er um að ræða (sjá 2. mynd). Virkni var 
skilgreind sem geta búta til að mynda nývöxt eftir dreifingu. Hún er byggð á tíu bútum í hverjum potti 
og er meðaltal af fimm pottum (N=5). Ekki var marktækur munur eftir 145 daga ræktun á þeim 
meðferðum, á hvoru undirlagi, sem merktar eru með sama bókstaf.  



 

11 
 

Meðallifun heilla hraungambragreina var 100% á vikri á öllum mælidögunum en minnkaði 

eilítið með tíma í moldinni (5. mynd A). Hlutfall virkra heilla greina í vikurmeðferðum jókst 

með tímanum á meðan hlutfall virkra búta í moldinni jókst hægar og minnkaði svo aftur undir 

lok tilraunarinnar (5. mynd B). 

 

 

Ekki voru marktæk áhrif af því hvort yfirbreiðsla var yfir meðferðum á meðallifun heilla 

greina og búta eftir 145 daga (P>0,05). Meðallifun fjölgunareininga í vikrinum hafði þó 

tilhneigingu til að vera betri undir yfirbreiðslu (6. mynd B). Hlutfall virkra búta eftir 145 daga 

var marktækt hærra undir yfirbreiðslu en án hennar (F=6,26; P<=0,001) og í moldinni var 

engin virkni án yfirbreiðslu (7. mynd). 

 

 

 

5. mynd. Lifun (A) og hlutfall virkra (geta greina til að mynda nývöxt eftir dreifingu) hraungambra-
greina (B) á mold (bláar súlur) og vikri (rauðar súlur) (meðaltal og staðalskekkja) eftir 145 daga 
ræktun. Prósentutölurnar eru byggðar á tíu greinum í hverjum potti og eru meðaltal af fimm pottum 
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6. mynd. Meðallifun hraungambrameðferða án yfirbreiðslu og með yfirbreiðslu á mold (A) og á 
vikri (B) eftir 145 daga. b1 var efsti sentimeterinn af mosagrein, b2, næstefsti o.s.frv. (sjá 2. 
mynd).  Gr voru heilar greinar. Lifunarprósenta er byggð á tíu bútum/greinum í hverjum potti og 
er meðaltal af fimm pottum (N=5). 
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Í mosahræringi var bæði tíðni og meðallengd sprota marktækt meiri í vikri en í mold (8. 

mynd). 

Á virkum bútum sást nývöxtur bæði beint útfrá megingreinum og útfrá enda greina (9. mynd), 

en á heilum greinum einkum frá enda greina. Eftir 145 daga voru einstaka b1 farnir að mynda 

rætlinga og einnig fundust rætlingar á nokkrum heilum greinum (9. mynd). 

Engar hraungambraplöntur fundust í viðmiðunarpottunum, né plöntur af öðrum tegundum 

sem prófaðar voru í verkefninu. 

 

7. mynd. Hlutfall virka fjölgunareininga hraungambra án yfirbreiðslu og með yfirbreiðslu á 
mold (A) og á vikri (B). b1 var efsti sentimeterinn af mosagrein, b2, næstefsti o.s.frv. (sjá 2. 
mynd). Gr voru heilar greinar. Virkni var skilgreind sem geta búta til að mynda nývöxt eftir 
dreifingu og er byggð á tíu bútum í hverjum potti og er meðaltal af fimm pottum (N=5). 
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8. mynd. Samanburður á meðaltíðni (A) og meðallengd (B) hraungambrasprota á mold og vikri 
í meðferðum með mosahræringi eftir 75 daga ræktun. Meðaltöl tegunda byggðust á meðaltali 
þriggja mælinga í fimm endurtekningum. Marktækur munur var á meðferðunum eftir því á 
hvaða undirlagi þær voru (Ftíðni=20; P=0,032 og Flengd=255;  P=0,004).  
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3.2. Samanburður á tegundum 

Í upphafi tilraunarinnar voru nánast allir hlutar engjaskrautsgreina grænir (með ljóstillífandi 

blöðum), u.þ.b. helmingur tildurmosagreina en einungis efsti hluti melagambragreina. Mygla 

myndaðist fljótlega hjá bæði melagambra og hraungambra en virtist minni hjá tildurmosa og 

engjaskrauti. 

Lifun heilla greina var 100% hjá öllum fjórum tegundunum. Hlutfall heilla greina sem voru 

virkar var 100% á öllum mælidögunum nema hjá hraungambra þar sem meðalvirkni á loka-

mælidegi var 73%. 

Nývöxtur sást fyrst á engjaskrautgreinum u.þ.b. 15 dögum eftir að ræktun hófst. Vöxtur 

engjaskrauts var frábrugðinn hinum tegundunum á þann hátt að megingreinin og hliðargreinar 

héldu áfram að lengjast, ásamt því að nýjar hliðargreinar mynduðust (10. mynd). Hjá hraun-

gambra, melagambra og tildurmosa virtust megingreinar og eldri hliðargreinar vaxa lítið sem 

ekkert og hjá melagambra og tildurmosa gulnaði megingreinin með tímanum. Hjá gambur-

mosunum og tildurmosa mynduðust nýjar greinar útfrá megingrein og öðrum hliðargreinum 

og uxu nánast hornrétt á megingreinina (10. mynd).  

Nýjar greinar uxu lengra niður eftir megingreinunum hjá engjaskrauti og tildurmosa heldur en 

hjá gamburmosunum og styst niður eftir greinum hraungambra (11. mynd). 

 

9. mynd. Hraungambrabútar eftir 105 daga ræktun. Vinstri: ný hliðargrein vex útfrá meginsprota næstefsta 
hraungambrabúts (b2) (sjá 2. mynd). Ef vel er skoðað sjást rætlingar vinstra megin fyrir neðan miðja mynd. Hægri: 
nývöxtur útfrá gamalli hliðargrein á næstefsta hraungambrabút (b2). 
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10. mynd. Efri t.v: nývöxtur hraungambra á vikri (efri grein) og á mold (neðri) eftir 145 daga. Efri t.h: nývöxtur 
melagambra eftir 75 daga. Neðri t.v: nývöxtur tildurmosa eftir 75 daga. Neðri t.h: nývöxtur engjaskrauts eftir 75 
daga. (Ljósmyndir Magnea Magnúsdóttir). 

11. mynd. Til vinstri: ný hliðargrein vex neðst á engjaskrautsgrein eftir 75 daga. Til hægri: nýjar hliðargreinar 
myndast neðarlega á tildurmosagrein eftir 75 daga. (Ljósmyndir Magnea Magnúsdóttir). 
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Vöxtur í mosahræringi sást fyrst eftir u.þ.b. 60 daga hjá hraungambra, melagambra og 

engjaskrauti, en um 10 dögum síðar hjá tildurmosa. Marktæk áhrif af tegund voru á tíðni og 

lengd sprota í mosahræringi (Ftíðni=14; P=0,004 og Flengd=45; P<=0,001) (12. og 13. mynd).  

 

 

 

 

 

 

 

12. mynd. Meðaltíðni sprota mismunandi mosategunda í meðferðum með 
mosahræringi eftir 75 daga ræktun. Meðaltöl tegunda byggðust á meðaltali 
þriggja mælinga í þremur pottum (N=3). Ekki var marktækur munur á þeim 
tegundum, sem merktar eru með sama bókstaf.  

13. mynd.  Meðallengd sprota mismunandi mosategunda í meðferðum með 
mosahræringi eftir 75 daga ræktun. Meðaltöl tegunda byggðust á meðaltali 
þriggja mælinga í þremur endurtekningum. Ekki var marktækur munur á þeim 
tegundum sem merktar eru með sama bókstaf. 
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Þegar hlutsýni úr mosahræringi voru skoðuð kom í ljós að stærðardreifing hraungambrabrota 

var á bilinu 0,1- 5 mm; 0,1- 5 mm hjá melagambra; 0,1-0,7 mm hjá tildurmosa og 0,1-2,0 mm 

hjá engjaskrauti (14. mynd). Brot sem spíruðu í mosahræringi voru 2-4 mm löng hjá 

hraungambra og melagambra, 2-5 mm löng hjá tildurmosa og 5-10 mm löng hjá engjaskrauti 

(14. mynd). 

 

 

 

4. Umræður 
Niðurstöður tilraunanna sýndu  að hægt var að fjölga hraungambra, melagambra, tildurmosa 

og engjaskrauti með flestum þeim aðferðum sem prófaðar voru. Hins vegar var árangurinn 

nokkuð breytilegur eftir bæði aðferð og mosategund. 

Þegar heilum greinum hraungambra var dreift uxu nýjar greinar útfrá þeim hluta sem virtist í 

upphafi tilraunar vera með ljóstillífandi blöðum (efsta hlutanum). Þegar bornar voru saman 

meðferðir með 1 cm hraungambrabútum af mismunandi hluta greinanna kom í ljós að það 

14. mynd. Nývöxtur mosabrota úr mosahræringi eftir 75 daga ræktun. Efri t.v: hraungambri. Efri t.h: 
melagambri. Neðri t.v: tildurmosi og neðri t.h: engjaskraut. 
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skipti máli hvaðan bútarnir komu af greinum (1. tafla). Lifun bútanna var meiri eftir því sem 

þeir komu ofar af greininni (3. mynd) en einungis bútar af efstu 3 cm greinanna gátu myndað 

nývöxt (4. mynd). Þá var hlutfall virkra búta meira eftir því sem bútarnir komu ofar af 

greinunum. Þetta er í samræmi við niðurstöður Gunnarsson og Söderström (2007) sem sýndu 

fram á að efstu þrír sentimetrarnir gefa bestan árangur. Þeirra tilraun var þó frábrugðin þessari 

að því leiti að þeir notuðu 3 cm búta efst af mosagreinunum en ekki 1 cm búta eins og hér var 

gert. 

Eftir 145 daga ræktun var lifun heilla greina mjög svipuð og lifun 1 cm búta efst af greinum 

(b1) (3. og 5. mynd). Þetta bendir til þess að stærð fjölgunareininga skipti ekki máli varðandi 

lifun en það var þó ekki prófað tölfræðilega. Svipaða sögu segir hlutfall virkra sprota sem var 

sambærilegt eftir 145 daga í efstu bútunum og hjá heilum greinum á vikri (4. og 5. mynd). 

Virkni efstu búta í mold, var þó töluvert slakari en virkni heilla greina í mold. Farsællega 

tókst að fjölga hraungambra með mosahræringi á 75 dögum en í honum uxu sprotar á mjög 

litlum brotum (14. mynd). Í tilraunum Gunnarsson og Söderström (2007) þar sem barna-

mosanum Sphagnum argermanicum var fjölgað með því að dreifa honum á röskuð svæði, 

náðist aftur á móti betri árangur eftir því sem brotin voru stærri og bestur ef allur sprotinn var 

notaður. Lifun fjölgunareininga hraungambra eftir 145 daga var í öllum tilfellum betri á vikri 

en á mold (3., 5. og 6. mynd). Á vikri var lifun heilla greina 100% út alla tilraunina á meðan 

lifunin minnkaði aðeins í moldinni eftir því sem leið á (5. mynd A). Í moldinni mældist aukin 

lifun frá 75. til 105. dags í meðferðum með efstu tveimur bútunum og fjórða bút (3. mynd B). 

Ástæða þess var vanmat á lifun á fyrstu tveimur mælidögunum vegna myglu í 

moldarmeðferðum. Virkni heilla hraungambragreina á vikri jókst jafnt og þétt þegar leið á 

tilraunina og var 100% í lok hennar (5. mynd B). Mygla myndaðist fljótt í öllum meðferðum á 

mold en var mun minni á vikri. Þar sem moldin hélst lengur rök eftir vökvun heldur en vikur 

var hugsanlega of blautt á mosunum í moldinni og því kjöraðstæður fyrir myglusveppi. 

Mygluvandamálið má líklega að hluta rekja til þess að tilraunin var gerð í gróðurhúsi, sem 

hefur jafnt hitastig allan sólarhringinn og mögulegt smit í umhverfinu. Við náttúrulegar 

aðstæður er óvíst að mygla verði sambærilegt vandamál enda virtist hún tengjast miklum raka 

og var minni í þeim pottum sem ekki voru undir plastyfirbreiðslu. 

Nývaxtarsprotar mynduðust bæði útfrá enda greina og beint útfrá megingrein á 1 cm 

hraungambrabútum (9. mynd). Það gæti bent til þess að í þeim hafi virkjast fleiri 

greinaupphafsfrumur er gátu myndað greinar (sbr. Vanderpoorten & Goeffinet, 2009). Á 

heilum greinum var nývöxtur aftur á móti aðallega frá enda greinanna. Þetta gæti bent til þess 
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að ræktunarefni nýtist hugsanlega betur ef notaðir eru minni fjölgunareiningar. Þá geta 

mögulega virkjast fleiri greinaupphafsfrumur en annars hefðu gert ef heilargreinarnar væru 

notaðar. Myndun nýrra hliðargreina í þessari tilraun er í samræmi við það að greinarnar hafi 

haft getu til að mynda endurvöxt með nýjum hliðargreinum (Tallis, 1959). Í rannsókn þar sem 

hraungambra var dreift yfir gjallvikur á Hellisheiði virtist mosinn yfirleitt hafa vaxið upp af 

gömlum mosagreinum (Ása L. Aradóttir & Herdís Friðriksdóttir, 2010). Í annarri rannsókn 

jókst þekja mosa þegar fræslægju, sem innihélt meðal annars mosabrot, var dreift yfir raskað 

land (Járngerður Grétarsdóttir, 2010). 

Rætlingar voru farnir að myndast á nokkrum af efstu bútunum og einstaka heilum greinum 

eftir 145 daga ræktun (9. mynd). Eins og fram kom í inngangi hafa mosar ekki eiginlegt 

rótarkerfi líkt og háplöntur (Busby, 1978) heldur festa þeir sig með rætlingum við undirlagið 

(Raven o.fl., 1999). Myndun rætlinga á bútum og greinum bendir til þess að greinabrotin geti 

fest sig þar sem þeim er dreift, t.d í raski, og berist því síður á brott með vatni og vindum. 

Yfirbreiðsla með plasti virtist flýta fyrir vexti flestra fjölgunareininga og hafa góð áhrif á lifun 

hraungambra nema hjá hraungambrabútum í mold (7. mynd). Í mold þar sem meiri hætta var á 

myglu virtist yfirbreiðslan geta haft öfug áhrif á viðkvæmar fjölgunareiningar, svo sem litla 

búta. Sérstaklega þurfti að varast það að meðferðir yrðu of blautar undir yfirbreiðslunni og 

virtist sem hraungambrinn þyrfti að fá að þorna aðeins á milli þess sem vökvað var. Þrátt fyrir 

að hraungambri sé mjög þurrkþolinn (Tallis, 1959) er vatn er þó lykilþáttur þegar kemur að 

vexti mosa almennt (Busby ofl., 1978). Yfirbreiðsla bætti lifun þegar efstu bútar greina af 

nokkrum tegundum af votlendismosum, voru ræktaðar í gróðurhúsi (Malson og Rydin, 2007). 

Hlutfall virkra greina eftir 145 daga var lægra (75%) hjá hraungambra en hjá hinum 

tegundunum (100%), sem gæti bent til þess að hinar tegundirnar vaxi betur í moldinni. 

Jagerbrand (2004) fann til að mynda tildurmosa frekar þar sem næringarefni voru aðgengileg 

en hraungambra frekar við næringarsnauðari aðstæður. 

Í mosahræringi sást vöxtur hjá hraungambra, melagambra og engjaskrauti eftir u.þ.b. 60 daga, 

en hjá tildurmosa 10 dögum síðar. Í tilraunum McDonough (2006) með fjölgun tildurmosa, 

Rhytidiopsis robusta, Dicranum scorparium og Mnium lycopodiodes í gróðurhúsi með 

mosahræringi (slurry), sást sprotavöxtur eftir u.þ.b. 60 daga og fljótlega eftir það mynduðust 

laufblöð. 

Eftir 75 daga ræktun á mosahræringi fannst töluverður munur á árangri eftir því hvaða tegund 

átti í hlut. Meðaltíðni hraungambrasprota í hræringnum var einungis 14% á meðan hún var frá 



 

19 
 

71-75% hjá hinum tegundunum (12. mynd). Gamburmosasprotarnir voru einnig mun styttri 

en sprotar hinna tegundanna (13. mynd) og voru hraungambrasprotarnir stystir (0,19 cm) en 

engjaskrautssprotarnir lengstir (2,17 cm). Niðurstöðurnar benda því til þess að árangur 

ræktunarmeðferða fari að einhverju leiti eftir því hvaða tegund á í hlut. Í tilraun McDonough 

(2006) virtist tildurmosi vaxa betur en hinar tegundirnar sem bendir einnig til þess að árangur 

ræktunar sé að einhverju leiti háður tegundum.  

Nývaxtarsprotar uxu mismunandi langt niður eftir greinum tegundanna. Nývaxtarsprotar gátu 

myndast eftir allri engjaskrautsgreininni. Þetta gæti bent til þess að allir bútar engjaskrauts-

greina geti virkjast og myndað nývöxt ef þeir væru klipptir líkt og gert var við hraun-

gambrann. Á tildurmosa uxu nývaxtarsprotar einnig töluvert neðarlega á greinum sem bendir 

til þess að stór hluti greinarinnar geti myndað nývöxt eftir klippingu. Á melagambra uxu 

nývaxtarsprotar niður eftir u.þ.b. helmingi greina og hjá hraungambra aðeins á efsta hluta 

greina (10. og 11. mynd). Þetta gæti bent til þess að æskilegt sé að velja fjölgunareiningar af 

mismunandi stöðum af greinum þegar fjölga á mismunandi tegundum því misstór hluti af 

greinum geti myndað nývöxt eftir því hvaða tegund á í hlut. Þetta eru þó einungis getgátur og 

þarfnast frekari prófana.  

Hraungambri óx í nær öllum tilfellum betur í vikri heldur en í mold (1, 2, 4, og 5. mynd). Í 

náttúrunni finnst hraungambri bæði á steinum og í mold (Tallis, 1958) en á Íslandi er hann 

áberandi í hraunum  (Bergþór Jóhannsson, 1993). Hraungambrinn tekur vatn úr röku lofti eða 

regni með blöðum (Tallis, 1958), auk þess sem er hann mjög þurrkþolinn (Tallis, 1959). 

Gljúpur gjallvikurinn virtist henta honum vel, enda hefur hann yfirburði í samkeppni við aðrar 

plöntur í hraunum (Eygló Gísladóttir, 1996). Eins og áður hefur komið fram fannst 

hraungambri frekar við næringarsnauðar aðstæður (Jagerbrand, 2004) sem gæti skýrt góðan 

vöxt hans á vikrinum. Þessu ætti að huga að við frágang eftir rask í hraunum þar sem mætti 

hugsanlega ná betri árangri með því að nota gjallvirkur sem undirlag fremur en mold, til 

dæmis við frágang vegfláa.  

Eins og áður hefur komið fram voru flestar ræktunarmeðferðirnar árangursríkar og má því 

álykta að hægt sé að nota þær til að fjölga mosum í röskuðum vistkerfum. Niðurstöður 

rannsóknar Ásu L. Aradóttur og Herdísar Friðriksdóttur (2010) á Gígahnjúk styðja þá ályktun 

en þar var gamburmosa dreift yfir mjög raskað svæði með gjallvikri (þeim sama og notaður 

var í þessari tilraun). Niðurstöður þeirra bentu til þess að mosadreifingin hafi heppnast að því 

leiti að mikið var til staðar af lifandi mosabrotum sem virtust upprunnir frá dreifingunni. 

Einnig virtist það hraða landnámi mosa að dreifa tættum gróðurtorfum yfir röskuð svæði, en 
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mikilll mosi var í torfunum og virtust mosabrotin vera að ná fótfestu (Ása L. Aradóttir, 2009). 

Með því að dreifa fjölgunareiningum yfir röskuð svæði í hraunum verða til örugg set fyrir 

mosabrot sem berast af nærliggjandi svæðum (Cutler, o.fl, 2008b). Samkvæmt því ætti 

dreifing mosabrotanna að geta hraðað landnámi hraungambra og annarra mosa. Eftir rask í 

hraunum geta gamburmosarnar numið land smám saman og myndað nær samfellda 

gróðurþekju en það ferli tekur marga áratugi (Eygló Gísladóttir, 1996). Niðurstöður tilraunar 

minnar benda til þess að dreifing mosabrota gæti hugsanlega hraðað þessu ferli. 

Þegar öflugum grastegundum var sáð í vegkanta samfara áburðargjöf, virtist sem landnám 

grenndargróðurs yrði minna en ef aðeins áburður var notaður. Áburður virtist hraða landnámi 

mosa. Mosaþekjan hafði að öllum líkindum áhrif á frosthreyfingar í jarðvegi og þannig 

landnám grenndargróðurs (Sigurður H. Magnússon, 1992). Niðurstöður mínar ættu því að 

nýtast til að hraða endurheimt mosa sem og annars grenndargróðurs svo sem eftir rask vegna 

virkjanaframkvæmda, vegagerðar, utanvegaaksturs eða annars konar átroðnings á landið. 

 

5. Ályktanir 
Niðurstöður tilraunanna sýna að hægt var að fjölga hraungambra í gróðurhúsi með því að 

dreifa greinabrotum og heilum greinum. Jafnframt var hægt að fjölga melagambra, tildurmosa 

og engjaskrauti á sama hátt. 

Það virtist skipta verulegu máli hvaðan fjölgunareiningar komu af hraungambragreinum. Efsti 

hluti greinanna (efstu 2-3 cm) virtist hafa mesta hæfni til að lifa af og mynda nývöxt og 

þannig getu til að vaxa áfram og fjölga sér. Áhugavert væri að skoða aðrar mosategundir á 

sama hátt, en nýjir sprotar gátu myndast mun neðar eftir greinunum hjá öllum hinum 

tegundunum sem skoðaðar voru, sérstaklega hjá engjaskrauti (10. og 11. mynd). 

Niðurstöður þessarar tilraunar bentu til betri vaxtar hraungambra á vikri en á mold. 

Hraungambri óx mun hægar en hinar tegundirnar á mold og lifun heilla greina var verri hjá 

hraungambra en öllum hinum tegundunum. Engjaskraut kom aftur á móti best út, það byrjaði 

fyrr að mynda nývöxt en hinar tegundirnar og í mosahræringi var tíðni þess meiri og 

sprotarnir lengri (12. og 13. mynd).  

Þessi tilraun gerð í gróðurhúsi við stýrðar aðstæður og því þarf að skoða allar niðurstöður á 

gagnrýninn hátt þegar heimfæra á þær á fjölgun mosa úti í mörkinni. Þar gætu allt aðrar 

niðurstöður fengist þar sem ýmsir umhverfisþættir, svo sem vindar og sveiflur í hita og raka 
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koma inn í myndina. Gagnlegt væri því að endurtaka tilraunina við náttúrulegar aðstæður og 

kanna meðal annars hvort stærð fjölgunareininga skipti þar máli. Einnig gæti mygla verið að 

hafa áhrif á niðurstöður í gróðurhúsinu. Þá væri áhugavert að skoða hvort og hvað mikið 

mosaþembur þola að klippt sé ofan af þeim til að dreifa annars staðar. Sem dæmi væri hægt 

að klippa efsta sentimetrann ofan af mosaþembu og dreifa því efni á raskað land. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýndu að efstu 2-3 cm greinanna höfðu getu til að mynda nývöxt (4. 

mynd) og því ætti sá hluti greinanna sem eftir er í þembunni að geta vaxið áfram og einnig 

mosabrotin sem dreift var. 

Í þessari tilraun var algengum mosategundum fjölgað á árangursríkan hátt með flestum af 

þeim aðferðum sem prófaðar voru. Það lofar góðu um að hægt sé að beita þeim við 

endurheimt mosaþekju á röskuðum svæðum. 
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7. Viðauki: Myndir 
Eftirfarandi myndir sýna vöxt mosabrota í pottum á mismunandi dagsetningum. 
 

 
 
 

 

V1. mynd. Hraungambri: b1 eftir 105 daga ræktun. (Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir). 

V2. mynd. Hraungambri: b2 eftir 105 daga ræktun. (Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir). 
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V3. mynd. Hraungambri: b3 eftir 105 daga ræktun. (Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir). 

V4. mynd. Hraungambri: b3 (sami og í 3. mynd) eftir 145 daga ræktun. (Ljósmynd Magnea 
Magnúsdóttir). 
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V5. mynd. Hraungambri: mosahræringur á 1. degi ræktunar. (Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir).

V6. mynd. Hraungambri: mosahræringur á 75. degi ræktunar. (Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir).
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V7. mynd. Melagambri: mosahræringur á 75. degi ræktunar. (Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir). 

V8. mynd. Tildurmosi: mosahræringur á 75. degi ræktunar. (Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir). 
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9. mynd. Engjaskraut: mosahræringur eftir 75 daga ræktun. (Ljósmynd Magnea Magnúsdóttir). 


