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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna útbreiðslu sjálfsáinnar stafafuru (Pinus 

contorta) við rætur Staðarfjalls í Suðursveit. Gróðursetning í Staðarfjalli hófst árið 1954 í 

afgirtri skógrækt en fyrstu stafafurunum var plantað fimm árum síðar. Árið 1985 fundust 

fyrstu sjálfsánu stafafuruplönturnar vestan við skógræktina og síðan þá hefur stafafuran 

dreift sér allt í kringum skógræktarlundinn. Einkum var reynt að svara því hve stórt það 

svæði er sem sjálfsánar stafafuruplöntur í Staðarfjalli hafa dreift sér á frá árinu 1985 og 

hver ystu mörk útbreiðslunnar eru. Einnig á hvers konar landi þær vaxa, hver þéttleiki og 

hæð stafafuruplantna á láglendinu sunnan og vestan við skógræktargirðinguna er og hvort 

þéttleiki þeirra og hæð breytist með fjarlægð frá fræuppsprettu. Gróðurþekja var metin út 

frá Braun Blanquet skalanum en rammar og hæðarmældar stafafurur staðsettar með GPS-

tæki. Kort sem sýna m.a. þéttleika og útbreiðslu stafafuru voru unnin í kortaforritinu 

ArcMap og gröf og töflur sett upp í Excel. Niðurstöður mælinga sýna að útbreiðslusvæði 

stafafurunnar hefur aukist úr 2,3 ha í 19,7 ha og hún nær lengst 335 m frá skógræktinni. Á 

26 árum hafa því sjálfsánar stafafuruplöntur dreift sér á 17,4 ha lands. Stafafuran vex á vel 

grónu landi en einnig á tiltölulega gróðurrýru landi þar sem lyng og mosi eru ríkjandi 

gróður. Heildargróðurþekja er mest 94% norðan við skógræktina á svæði sem einkennist af 

birkikjarri og grösum. Minnst er þekjan 54% sunnan við skógræktina þar sem mosi og lyng 

mynda meirihluta þekjunnar. Meðalhæð sjálfsáinna plantna er mest um 2 m, vestan við 

upprunalega skógræktarreitinn en minnkar svo eftir því sem austar dregur. Heildarþéttleiki 

sjálfsáinna stafafuruplantna er um 940 plöntur/ha og þær vaxa þéttar nær girðingunni en í 

meiri fjarlægð frá henni. Skógræktarsvæðið er því aðal fræuppsprettan sem bendir til þess 

að útbreiðslan sé enn á byrjunarstigi. Köngulberandi plöntur, sem mynda nýja 

upptakabletti, má finna í allt að 220 m fjarlægð frá skógræktargirðingunni og gætu aukið 

útbreiðsluhraða stafafurunnar á komandi árum. 

 

 





 

 

Abstract 

The aim of this research was to examine the spread of regenerated lodgepole pine (Pinus 

contorta) at the foot of Staðarfjall mountain in Suðursveit. Planting in Staðarfjall began in 

1954 in a fenced area but the first lodgepole pines were planted five years later. In the year 

1985 the first regenerated lodgepole pines were found west of the planted area and since 

then the lodgepole pine has spread beyond the fence in all directions. One of the main aim 

of the research was to determine the size and location of the area to which the regenerated 

lodgepole pine has spread. Other aims were to determine the type of land on which the 

regenerated lodgepole pine grows, the density and height of the plants in the lowland south 

and west of the planted area and whether their density and height changes with distance 

from the seed source. Vegetation cover was estimated with the Braun Blanquet cover 

classes but trial plots and height measured lodgepole pines were positioned via Global 

Positioning System (GPS) device. Maps that show density and spread of lodgepole pine 

were made in the geospatial processing program ArcMap and charts and tables were made 

in Excel. Results show that the lodgepole pine has spread from the original area of 2.3 ha 

to an area of 19.7 ha. The most distant plant grows about 335 m from the originally planted 

area. In 26 years, the lodgepole pine has therefore spread out on 17.4 ha area. The 

lodgepole pine grows on both rich and relatively poor soil, with vegetation cover ranging 

from 94% north of the planted area, dominated by birch shrubs and grasses, to 54% south 

of it, where majority of the cover consists of moss and heather. Mean plant height is 

highest in transects west of the planted area, where it is 2 m, and decreases in an eastward 

direction. Total density of regenerated lodgepole pine plants is 940 plants/ha, with most 

density closest to the planted area. Therefore the planted area is the primary seed source, 

suggesting that the distribution is still at an early stage. Cone bearing plants in satellite foci 

can be found as far as 220 m from the planted area and could increase the spread of 

lodgepole pine in years to come. 
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1 Inngangur 

Stafafura var fyrst gróðursett hér á landi árið 1940 á Atlavíkurstekk í Hallormsstaðarskógi. 

Á árunum kringum 1960 var nokkrum tugum þúsunda af stafafuru plantað víðsvegar um 

landið. Fram til ársins 1976 höfðu um 400 hektarar lands verið gróðursettir með stafafuru 

bæði af Skógrækt ríkisins og skógræktarfélögum (Hákon Bjarnason, 1978). Síðan þá hefur 

hún verið mikið notuð í skógrækt hér á landi. Sem dæmi má nefna að á árunum 1994–2004 

voru stafafura, síberíulerki, sitkagreni og alaskaösp algengustu innfluttu tegundirnar og 

voru samtals notaðar við um 60% árlegrar gróðursetningar (Ásrún Elmarsdóttir, Borgþór 

Magnússon & Bjarni D. Sigurðsson, 2007). Núna er stafafura orðin vinsælasta innlenda 

jólatréð ásamt rauðgreni, auk þess sem hún er mikið notuð í eldivið (Þröstur Eysteinsson, 

2008a). 

Ágengar trjátegundir er ef til vill ekki það fyrsta sem fólki dettur í hug þegar það 

hugsar um íslenskan trjágróður þar sem skógar þekja ekki nema örlítinn hluta landsins. 

Skóga- og kjarrþekja nær til að mynda ekki 2% á Íslandi á meðan í Evrópulöndunum er sú 

þekja að meðaltali 49,3% (Bjarni Diðrik Sigurðsson & Valgerður Jónsdóttir, 2011). 

Stafafuran er þó skilgreind sem mögulega ágeng tegund á Íslandi (Nobanis, 2006). Það er 

því vert að fylgjast með hvernig útbreiðslu hennar er háttað hér á landi þó svo að engin 

vandamál henni tengd hafi komið upp hingað til. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna útbreiðslu sjálfsáinnar stafafuru við rætur 

Staðarfjalls í Suðursveit. Þar hefur stafafuran dreift úr sér allt í kringum skógræktarlund 

þar sem gróðursetning hófst á sjötta áratug síðustu aldar. Eftirfarandi 

rannsóknarspurningum verður svarað í verkefninu: 

 

1. Hversu stórt er svæðið sem stafafuran hefur dreift sér um frá því að hún sást 

fyrst árið 1985 og hver eru ystu mörk útbreiðslunnar? 

 

2. Á hvers konar land hefur hún dreift sér? 

 

3. Hver er þéttleiki og hæð sjálfsáinna plantna á láglendinu sunnan og vestan við 

skógræktargirðinguna í Staðarfjalli? 

 

4.  Breytist þéttleiki og hæð stafafuruplantna eftir fjarlægð frá fræuppsprettu?  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða nýttar til að ræða hvort einkenni og útbreiðslumynstur 

stafafuru undir Staðarfjalli falli að einkennum útbreiðslu ágengrar stafafuru utan Íslands.   

 Ritgerðin er byggð þannig upp að á eftir inngangi er fjallað um gróðursetningu á 

stafafuru í Suðursveit, rannsóknarsvæðinu lýst og veðurfarsskilyrðum þar. Eftir það er sagt 

frá upprunalegum heimkynnum stafafuru og rannsóknum á eiginleikum hennar og 

útbreiðslu í hinum ýmsu löndum þar sem hún vex. Þá er einnig fjallað um útbreiðsluhætti 

hennar og þá eiginleika sem gera hana að ágengri tegund. Næst er aðferðum lýst við 

undirbúning, vettvangsrannsókn og úrvinnslu gagna. Niðurstöður rannsóknarinnar eru svo 

kynntar og þær ræddar í lokin í umræðukafla. Allar ljósmyndir sem birtar eru í ritgerðinni 

eru teknar af höfundi. 
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1.1 Stafafuran í Suðursveit 

Skógræktarfélag Austur-Skaftfellinga var stofnað 14. apríl 1952 fyrir tilstuðlan 

Ungmennasambandsins Úlfljóts (Skógræktarfélag Íslands, á.á.a) en á sjötta áratugnum áttu 

skógræktarfélög fyrst kost á styrkjum frá Landgræðslusjóði til plöntukaupa (Þröstur 

Eysteinsson, 2008b). Gróðursetning í Staðarfjalli hófst 30. maí árið 1954 þegar hópur fólks 

víðs vegar að úr Suðursveitinni gróðursetti nytjaplöntur í reit á Rauðarárflötum sem nú er 

vestasti hluti skógreitarins (Fjölnir Torfason, 2007). Reiturinn var girtur af (mynd 1) og var 

í upphafi 0,4 ha (4.000 m
2
) en var stækkaður til austurs í 2 ha (20.000 m

2
) árið 1961 

(Skógræktarfélag Íslands, á.á.b). Um árið 1990 var stór hluti girðingarinnar svo fjarlægður 

þegar sást að greniplöntur gróðursettar utan hennar spjöruðu sig jafnvel betur en þær innan 

girðingarinnar (Fjölnir Torfason, 2007).  

Fyrstu stafafurunum var plantað árið 1959 og voru þær 300 talsins af Skagway 

kvæminu. Plönturnar komu frá gróðrarstöðinni á Hallormsstað og voru orðnar þriggja ára 

frá sáningu þegar þær voru gróðursettar (Skógræktarfélag Íslands, á.á.b; Aðalsteinn 

Sigurgeirsson, munnleg heimild, 6. desember 2011). Árið 1965 voru gróðursettar 500 

fimm ára gamlar plöntur sama kvæmis frá sömu gróðrarstöð og fjórum árum síðar (1969) 

voru gróðursettar 750 plöntur til viðbótar en upplýsingar vantar um kvæmi og aldur þeirra. 

Auk stafafuru var á árunum 1954-1969 plantað skógarfuru, síberíulerki, rauðgreni, 

sitkagreni, skógarfuru og broddfuru (Skógræktarfélag Íslands, á.á.b). Ekki eru til 

nákvæmar skráningar um gróðursetningar eftir árið 1969 eða hvort fleiri tegundir bættust 

við. Samkvæmt Fjölni Torfasyni (2007) var þó enn verið að gróðursetja plöntur eftir að 

hann kom auga á fyrstu sjálfsánu stafafururnar vorið 1985. Fyrstu plönturnar sá hann í 

moldarbarði vestan við skógræktargirðinguna. Að sögn Fjölnis Torfasonar (munnleg 

heimild, 24. ágúst 2010) hafði áður verið reynt að planta grenitrjám í moldarflög í sveitinni 

en frostið alltaf lyft þeim upp um veturinn og þær þornað upp og drepist. 

Stafafuruplönturnar virtust hins vegar þola frostlyftinguna. Árið 1992 voru stærstu 

sjálfsánu fururnar um mannhæðar háar og hefur útbreiðslusvæði hennar stækkað ár frá ári. 

Fjölnir hefur auk þess fundið eina stafafuruplöntu sem liggur í um 300 metra hæð yfir sjó í 

meira en 1 km fjarlægð frá skógreitnum, í skarði milli Járnhnauss og Súrmatarhnauss á leið 

upp að Klukkugili (mynd 1). 

1.2 Rannsóknarsvæðið 

Staðarfjall (einnig nefnt Papbýlisfjall) í Suðursveit í Austur-Skaftafellssýslu, er 928 m hátt 

og sunnan megin við rætur þess, á svo kölluðum Rauðarárflötum, liggur skógræktin í um 

50 m h.y.s. einungis rúmlega 4 km frá opnu hafi (mynd 1) en svæðið innan afgirta 

skógarreitarins verður hér eftir kallað skógrækt. Áin Kaldakvísl, sem rennur í miklu gljúfri, 

Klukkugili, hlykkjast svo um Steinasand sem eru víðáttumiklar áreyrar sunnan við 

skógræktina (mynd 2). Árfarvegir liggja einnig vestan og austan skógræktarinnar og gróft 

efni sem þekur svæðið kringum hana og sést á yfirborði þar sem gróður hefur ekki enn náð 

að festa rætur, bendir til þess að Kaldakvíslin hafi fyrrum runnið um það svæði sem 

skógræktin er á. Víða eru lítt- eða ógrónir blettir og þá sérstaklega sunnan og suðaustan við 

skógræktina og gróðursvörður alla jafna gisinn. Klettabelti og hlíðar Staðarfjalls eru frekar 

gróðurlitlar en lágvaxið birki nær upp í fjallshlíðar og breiðist um svæðið allt um kring 

(mynd 3). Þéttast er birkið í skógræktinni sjálfri og norðan og norðaustan við hana. 

Töluvert austar breiðir birkið svo úr sér á stóru svæði en að mati Fjölnis Torfasonar (2007) 
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dafnaði birkiskógurinn sem aldrei fyrr með minnkandi beitarálagi á svæðinu eftir árið 

1990.  

 

Mynd 1. Staðsetning skógræktarinnar í Steinadal í Suðursveit. Skógræktin er fyrir miðri 

mynd undir hlíðum Staðarfjalls (Unnið upp úr gagnagrunni Landmælinga Íslands IS 50V 

2.2). 

 

Mynd 2. Skógræktin undir Staðarfjalli. Horft er yfir skógræktina og niður á Steinasand úr 

hlíðum Staðarfjalls (Ljósmynd tekin 2. mars 2011). 
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Mynd 3. Skógræktin með Staðarfjallið í bakgrunni. Horft er yfir skógreitinn frá áreyrum 

Kaldakvíslar en það er Rauðáin sem myndar fagra fossa þar sem hún rennur í gilinu austan 

megin. Í þessari birtu sjást grenitrén vel þar sem þau eru ljósari en fururnar. Sjálfsánar 

stafafurur má sjá sem litla, dökkgræna bletti við skógræktina (Ljósmynd tekin 24. ágúst 

2010). 

Nákvæmar upplýsingar um veðurfar á rannsóknarsvæðinu eru ekki til. Næstu 

veðurathugunarstöðvar eru í um 50 km fjarlægð frá Staðarfjalli, á Fagurhólsmýri og Höfn í 

Hornafirði. Úrkomu undir Staðarfjalli má þó lesa úr úrkomukortum fyrir landið í heild 

(Veðurstofa Íslands, 2007). Af kortunum má sjá að meðalúrkoma er meiri en 200 mm alla 

mánuði ársins undir Staðarfjalli (mynd 4). Rakasti mánuðurinn er október en sá þurrasti 

apríl. Til samanburðar á mynd 4 eru sýnd meðalúrkomugildi fyrir Fagurhólsmýri, bæði 

lesin af úrkomukortinu (Veðurstofa Íslands, 2007) og gildi unnin upp úr meðaltalstöflum 

frá veðurathugunarstöðinni (Veðurstofa Íslands, á.á.). Eins og sjá má eru meðaltöl lesin af 

úrkomukortinu ívið hærri en þau sem unnin eru úr meðaltalstöflum sem bendir til þess að 

úrkoma undir Staðarfjalli sé líklega einnig eitthvað minni en kemur fram á úrkomukortum. 

Meðalhiti á Fagurhólsmýri árin 1971-2007 er lægstur í janúar en hæstur í júlí (mynd 

5). Þorbjörg Arnórsdóttir á Hala í Suðursveit (tölvupóstur, 19. janúar 2012) talar um að 

veður á Fagurhólsmýri sé þó ólíkt því sem er á rannsóknarsvæðinu. Undir Staðarfjalli sé 

almennt mikil veðursæld og frekar staðviðrasamt. Sumur séu heitari við Staðarfjall en á 

Hala og vetur kaldari og frekar snjólétt, nema einstaka vetur með margra ára millibili. 

Samkvæmt Trausta Jónssyni (tölvupóstur, 9. janúar 2012) er erfitt að bera saman vindáttir 

og vindhraða frá einum stað til annars þar sem hvort tveggja ræðst mjög af staðháttum. 

Austanátt sé þó algengust hér á landi. 
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Mynd 4. Meðalmánaðarúrkoma árin 1971-2000 í Staðarfjalli  og Fagurhólsmýri. 

Úrkomugildi fyrir Staðarfjall eru lesin af úrkomukortum (Veðurstofa Íslands, 2007) en 

úrkomugildi frá Fagurhólsmýri eru fengin bæði af úrkomukortum og unnin upp úr 

meðaltalstöflum (Veðurstofa Íslands, á.á.). 

 

 

Mynd 5. Meðalhiti á Fagurhólsmýri árin 1971-2007 (Veðurstofa Íslands, á.á.). 

1.3 Upprunaleg heimkynni stafafuru 

Stafafura (Pinus contorta) er þekkt fyrir það hversu mikla vistfræðilega breidd hún hefur. 

Náttúruleg heimkynni hennar eru í vestanverðri Norður-Ameríku þar sem útbreiðslusvæði 

hennar teygist frá ströndum Kyrrahafsins og yfir í Klettafjöllin. Mörk útbreiðslunnar liggja 

í suðri við 31° N.br. í Baja í Kaliforníu og norður til 64° N.br. á Yukon-svæðið í Kanada 

(Lotan & Critchfield, 1990). Stafafura hefur verið hluti af barrskógum í vesturhluta 

Norður-Ameríku í milljónir ára. Með tímanum þróaði hún með sér undirtegundir eftir því 

sem hún aðlagaðist nýjum búsvæðum með margskonar loftslags- og jarðvegsskilyrðum 

(Despain, 2001). Undirtegundir (var./ssp.) stafafuru eru fjórar: bolanderi sem vex eingöngu 

á litlu svæði í norðanverðri Kaliforníu, murrayana sem vex í Sierra Nevada fjöllum og 

fjöllum Kaliforníu, latifolia sem er sú undirtegund sem hefur mesta útbreiðslu og vex á 

breiðu belti í Klettafjöllunum frá norðurhluta Nýju-Mexíkó og yfir í Yukon-svæðið og 
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contorta sem vex að mestu á sandöldum og eyðilegum svæðum meðfram 

Kyrrahafsströndum Norður-Ameríku (Critchfield, 1957). Undirtegundin contorta er talin 

hafa numið land fyrst trjátegunda meðfram ströndum Kyrrahafsins eftir að ísaldarjöklar 

hopuðu (Critchfield, 1980). 

Á Íslandi hefur stafafura af kvæminu Skagway, frá innri hluta Lynn Canal í 

suðausturhluta Alaska, mest verið nýtt til skógræktar. Erlendar rannsóknir benda til þess að 

kvæmi frá stöðum sem liggja á svipaðri hnattstöðu spjari sig best. Fræ frá Skagway urðu 

því fyrir valinu hér á landi þar sem loftslagsskilyrði og hnattstaða Skagway, sem liggur á 

59° N.br., líktust mest aðstæðum á Íslandi (Aðalsteinn Sigurgeirsson, 1988) jafnvel þótt 

landið sé aðeins norðar (63,5-66,5° N.br.). Rannsóknir á stafafuru á Skagway benda til 

þess að hún sé að mestu leyti blendingur undirtegundanna latifolia og contorta (von 

Rudloff & Lapp, 1987). 

1.3.1 Frædreifing og þroski stafafuru og veðurfarsskilyrði fyrir 
spírun og vöxt hennar 

Stafafura þrífst við mjög fjölbreytileg veðurfarsskilyrði og er líklega sú tegund barrtrjáa í 

Norður-Ameríku sem vex við hvað fjölbreyttastar umhverfisaðstæður (Lotan & Critchfield, 

1990). Hún er frostþolin sem gerir það að verkum að hún getur vaxið bæði í mikilli hæð 

yfir sjávarmáli og á háum breiddargráðum (Despain, 2001). Hitastig á búsvæðum hennar 

nær frá rúmlega 38°C niður í -57°C (Lotan & Critchfield, 1990). Kímplöntur sem eru 

aðeins viku gamlar geta þolað frost niður í -5°C. Afföll geta þó orðið vegna frostskemmda 

á kímplöntum eða frostverkunar í jarðvegi (Cochran & Berntsen, 1973). Á 

hálendissvæðum í Nýja Sjálandi drepst stór hluti kímplantna stafafuru yfir veturinn vegna 

frostverkunar í berum, ólífrænum jarðvegi (Ledgard, 2001). Frostlyfting á sér stað þegar 

vatn frýs í jarðvegi og veldur rúmmálsbreytingu (Ólafur Arnalds, 1994). Frostlyftingin 

gerir jarðveginn óstöðugari og lausari í sér sem verður til þess að erfiðara er fyrir plöntur 

að setjast þar að en ella og hann verður auðrofnari. Mest verður frostlyftingin þar sem frost 

helst ekki í jarðvegi allan veturinn heldur skiptist ört milli frosts og þýðu (Guðrún 

Gísladóttir, 2001). Þar sem snjólétt er á veturna ver snjórinn gróðurinn ekki gegn 

frostskemmdum.  

Breytileg umhverfisskilyrði eins og veðurfar og hæð yfir sjávarmáli hafa áhrif á það 

hvenær stafafuran ber fyrst köngla og fjölda köngla á hverju tré fyrir sig (Ledgard, 2001). 

Yfirleitt framleiðir hún köngla með lífvænlegum fræjum snemma á æfiskeiðinu eða þegar 

hún nær 5-10 ára aldri (Lotan & Critchfield, 1990) og getur þá framleitt fræ á hverju ári 

(Peña, Hidalgo, Langdon & Pauchard, 2008). Stafafuran framleiðir venjulega mikið af 

fræjum (Lotan & Perry, 1983) og vænta má góðrar fræuppskeru á 1-3 ára fresti (Lotan & 

Critchfield, 1990). Stafafura getur gefið af sér fræ í meiri hæð yfir sjávarmáli en flest 

önnur barrtré (Lotan & Perry, 1983). Sem dæmi má nefna sáir hún sér í yfir 1.370 m h.y.s. 

í Nýja Sjálandi (Ledgard & Baker, 1988). Klettafjöllin, þar sem stafafuran á upprunaleg 

heimkynni sín, liggja svo í enn meiri hæð. 

Frjókorn stafafuru þroskast venjulega frá miðjum maí til miðs júlí (Critchfield, 

1980) og virðist þroskinn tengjast bæði loftslagi og hæð yfir sjávarmáli. Könglarnir, sem 

þola frost, þroskast venjulega meira en ári eftir frævun (Lotan & Critchfield, 1990). Þeir 

opnast svo stuttu eftir að þeir verða þroskaðir og á norðurhveli gerist það venjulega 

snemma á haustin, í seinni hluta september, en frædreifing getur varað í marga mánuði 

(Lotan & Perry, 1983). Könglarnir virðast þroskast fyrr á plöntum innar í landinu og í 

mikilli hæð yfir sjávarmáli heldur en við strendur eða í lítilli hæð (Schopmeyer, 1974).  
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Fræ stafafurunnar hafa vængi og dreifast því með vindi. Breytilegt er eftir svæðum 

hve mörg fræ hver köngull getur geymt, eða frá um 10-20 fræjum (Lotan & Perry, 1983) 

og upp í 49 fræ að meðaltali (Ledgard, 2001). Fræin vega ekki nema 0,45 mg (Mirov, 

1967) og eru minni en fræ allra annarra furutegunda utan gráfuru (Pinus banksiana) (Lotan 

& Perry, 1983). Þar sem fræin dreifast með vindi falla flest þeirra innan við 60 m frá 

móðurtrénu (Schmidt & Alexander, 1985). Þó að flest fræin lendi í nokkurra metra 

fjarlægð dreifast sum þeirra mun lengra og vitað er til að fræ hafi dreifst allt að 40 km frá 

móðurtrénu með sterkum vindi (Ledgard, 2001). 

Spírunarhlutfall stafafurufræja er venjulega mjög hátt eða frá 65 til rúmlega 90%. 

Spírun eykst frekar við sveiflandi hitastig (Lotan & Perry, 1983) en hagstæðasta hitastig 

fyrir spírun er á bilinu 8-26°C. Nægan jarðvegsraka þarf fyrstu vikurnar eftir spírun og 

besti tíminn fyrir fræ að spíra er því fljótlega eftir að snjóa leysir á vorin (Despain, 2001). 

Árstíðabundin úrkoma er mikilvæg fyrir stafafuruna og hún vex hratt á vorin í rökum 

jarðveginum þó svo að úrkoma verði lítil það sem eftir lifir sumars (Lotan & Critchfield, 

1990). Úrkoma minni en 50 mm á mánuði dregur þó verulega úr spírun fræja (Lotan & 

Perry, 1983).  

Þurrkur hefur einnig slæm áhrif á fyrsta árs kímplöntur og er algeng sök á dauða 

þeirra (Lotan & Critchfield, 1990). Kímplönturnar eru sérstaklega viðkvæmar fyrsta árið 

en rótarkerfi þeirra nær ekki niður á nema 10-15 cm dýpi. Kímplönturnar eru þá í 

samkeppni við gras um vatn og næringarefni (Despain, 2001). Rótarvöxtur stafafurunnar er 

því sérstaklega mikilvægur fyrsta vaxtarárið (Lotan & Critchfield, 1990) og ef úrkoma er 

ekki næg til þess að halda efstu 15 cm jarðvegsins rökum þá deyja kímplönturnar. Annað 

árið vaxa ræturnar yfirleitt dýpra í jarðveginn og geta því plönturnar þolað lengri 

þurrkatímabil (Despain, 2001). Stafafuran er viðkvæm fyrir vindi vegna þess hversu grunnt 

rótarkerfi hennar er og getur fokið um koll hafi ræturnar ekki náð að þroskast eðlilega í 

byrjun. Stöðugleiki trjánna í sterkum vindi fer eftir trjáþéttleika, jarðvegsskilyrðum og 

landslagsgerð (Lotan & Critchfield, 1990). 

Kímplöntur stafafuru eru hraðvaxnar og hæðarvöxtur stafafuru byrjar fyrr en hjá 

öðrum trjátegundum að frátöldum öðrum furutegundum og lerki (Schmidt & Lotan, 1980). 

Algengt er því að þéttleiki plantnanna verði það mikill að hann hamli jafnvel frekari vexti 

þeirra trjáplantna sem fyrir voru og höfðu náð þroska. Til þess að skógur dafni þarf því að 

grisja hann áður en stöðnun verður í vexti trjánna vegna of mikils þéttleika (Lotan & 

Critchfield, 1990).  

1.3.2 Kjörset stafafuru og áhrifaþættir á afkomu hennar 

Stafafuru má finna í ýmsum landslagsgerðum, í litlum halla og lægðum en einnig í 

hrjúfum og grýttum svæðum og í bröttum brekkum og á malarhryggjum (Alexander, 

1974). Stafafura vex í mjög fjölbreytilegum jarðvegsgerðum en best er þó að jarðvegurinn 

sé rakur. Hún þrífst m.a. vel á jökulruðningum þar sem jafnvægi er á milli raka og 

loftrýmis jarðvegsins. Einnig þrífst hún vel í jarðvegi á basalti og þar sem öskulög eða 

árset liggja yfir jarðveginum og stuðla að betri rakaheldni hans (Lotan & Critchfield, 

1990). 

Í næringar- og rakasnauðum jarðvegi spjarar stafafura sig einnig vel og hefur þar 

forskot í samkeppni við aðrar tegundir þó svo að þurrkur geti hægt á vexti hennar 

(Despain, 2001). Stafafuran er þá oft eina trjátegundin sem vex í ófrjósömum jarðveginum 

en sé borið köfnunarefni á jarðveginn vex hún þó enn betur (Cochran, 1975). Í 

næringarríkum jarðvegi vex jurta- og runnagróður betur og eiga kímplöntur stafafuru þá 

erfiðara með að koma sér fyrir (Stermitz, Klages & Lotan, 1974). Eftir því sem gróðurþak 
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og grasþekja eykst, fækkar stafafuruplöntunum vegna þess hversu þörf þeirra fyrir ljós er 

mikil og samkeppnishæfni lítil fyrsta vaxtarárið (Peña o.fl., 2008; Ledgard, 2001). En 

þegar landnám kímplanta heppnast og þær ná að vaxa upp fyrir þann gróður sem þær eru í 

samkeppni við, þá vex stafafuran jafn hratt eða hraðar en aðrar trjátegundir. Þessi mikli 

vaxtarhraði verður til þess að hún verður fær um að bæla niður hægvaxnari trjátegundir 

(Despain, 2001).  

Stafafura þolir illa skugga og þrífst best þar sem sólarljós nær vel til hennar (Lotan & 

Critchfield, 1990). Hún þarf að minnsta kosti að fá 40% af fullu sólarljósi til að dafna vel 

og fjölgar sér því ekki með góðu móti við þau birtuskilyrði sem eru í flestum þéttvöxnum 

stafafuruskógum (Lotan & Perry, 1983). Ef skógarrjóður myndast í stafafuruskógi þarf það 

að minnsta kosti að vera tvöfalt breiðara en hæð trjánna í kring til þess að kímplöntur nái 

að koma sér þar fyrir og vaxa upp (Bernier, 1987). Þrátt fyrir það hversu illa stafafura þolir 

skugga getur hún lifað og viðhaldið sér í þéttum skógi í meira en 100 ár. Eftir það hörfar 

hún að hluta til fyrir skuggaþolnari tegundum séu þær til staðar (Lotan & Critchfield, 

1990). Vaxi skuggaþolnar plöntur ekki jafnhliða stafafurunni verður hún ráðandi í trjáþekju 

og viðheldur stofninum með sjálfsáningu (Pfister & Daubenmire, 1975 í Lotan & 

Critchfield, 1990). Skuggafælni stafafurunnar hefur orðið til þess að hún hefur aðlagað sig 

svæðum sem eru á jaðri kjörsvæða annarra trjátegunda. Einnig svæðum sem verða fyrir 

endurteknu raski þar sem samkeppni við aðrar tegundir er í lágmarki.  

Skógareldar eru algengasta tegund röskunar í náttúrulegum heimkynnum 

stafafurunnar og mestur hluti útbreiðslu stafafurunnar verður eftir slíka elda (Despain, 

2001). Þetta hefur orðið til þess að sumar af undirtegundum stafafurunnar hafa þróað með 

sér köngla sem eru þannig gerðir að þeir haldast lokaðir eftir að plönturnar hafa náð fullum 

þroska og þurfa 45-60°C hita til þess að ná að opnast og dreifa fræjunum (Perry & Lotan, 

1977). Þessum hita er náð í skógareldum en einnig getur gerst að sterkt sólskin nái að hita 

köngla sem fallið hafa til jarðar (Wheeler & Critchfield, 1993 í Despain, 2001). Könglarnir 

geta auk þess opnast þegar tré eru felld og í Nýja Sjálandi, þar sem skógareldar eru ekki 

algengir, dreifast fræ af trjám með þessum sérstöku könglum oftast ekki fyrr en trén eru 

felld (Ledgard, 2001). Undirtegundirnar bera þó einnig venjulega köngla sem þurfa ekki 

hita til að opnast og þar sem lítið er um röskun eru það þeir sem dreifa fræjum og viðhalda 

stofninum (Lotan & Critchfield, 1990).  

Á norðurhveli getur afrán stafafurufræja verið töluvert af dýrum eins og íkornum, 

fuglum, músum og skordýrum (Lotan & Perry, 1983). Stafafura er þó að mestu laus við 

skordýr sem nærast á könglum eða fræjum hennar (Keen, 1958). Jón Geir Pétursson og 

Aðalsteinn Sigurgeirsson (1997) komust að því að afrán köngla og fræja af völdum 

hagamúsa eða fugla átti stóran þátt í að spírun stafafuru misfórst í tilraunareitum í Mosfelli 

í Grímsnesi. Tegundir skordýra og sveppa sem sækja á innfluttar trjátegundir eru fáar hér á 

landi. Furulús (Pineus pini) hefur valdið skaða á furutrjám (Aðalsteinn Sigurgeirsson, 

1988) en stafafuran þolir hana þó betur en aðrar (Ásgeir Svanbergsson, 1989). Traðk búfjár 

getur valdið skemmdum á stafafuru, sem og beit, sé lítið um góðar beitarplöntur á svæðinu 

(Lotan & Critchfield, 1990). 

1.3.3 Útbreiðsluhættir stafafuru og ágengni 

Af barrtrjám er furuættkvíslin ágengasti landneminn og þá sérstaklega á röskuðu landi 

(Richardson & Rundel, 1998). Í samantekt Richardson og Rejmánek (2004) um útbreiðslu 

barrtrjáa, þar sem tekin voru saman gögn frá 40 löndum, kom í ljós að af 36 ágengum 

tegundum barrtrjáa tilheyrðu 28 Pinaceae ættinni og af þeim tilheyrði 21 tegund 

furuættkvíslinni Pinus.  
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Ekki er til nein ein ákveðin skilgreining á ágengum plöntum sem hægt er að benda á. 

Samkvæmt Richardson o.fl. (2000) eru ágengar plöntur (invasive plants) skilgreindar sem 

innfluttar plöntur (alien plants) sem verða náttúrulegar í nýjum heimkynnum og bera 

afkvæmi sem einnig geta fjölgað sér, oft í miklum mæli, í töluverðri fjarlægð frá 

móðurplöntunni. Viðmiðunin er sú að plantan nái að dreifa fræjum sínum og mynda 

afkvæmi í meira en 100 m fjarlægð frá upprunalegum móðurplöntum á innan við 50 árum 

frá því að plantan nam land. Samkvæmt Mack (1996) eru tegundir orðnar ágengar valdi 

þær verulegum breytingum í nýjum heimkynnum eða teljist skaðvaldar þar.  

Mikilvægustu eiginleikar sem ákvarða hæfni barrtrjáa til þessa að breiðast út á nýju 

umráðasvæði eru allir tengdir dreifingu á fræjum, s.s. mikið magn og há tíðni lítilla fræja 

(<50 mg) (Richardson & Rejmánek, 2004). Stafafuran er talin vera ein af ágengustu 

skógræktartegundunum (Rejmánek & Richardson, 1996; Ledgard, 2001). Þar skiptir mestu 

máli mikil fræframleiðsla þegar plönturnar eru enn tiltölulega ungar, smá fræ sem auðvelda 

dreifingu með vindi, lágmarks kröfur til umhverfisins þegar kemur að spírun fræja og 

hraður vöxtur á fyrsta æskuskeiði (Kay, 1994).  

Útbreiðsluaðferð furuættkvíslarinnar er svipuð um allan heim; fururnar berast inn á 

landsvæði, nema þar land og furustofninn stækkar og breiðist út (Richardson, Williams & 

Hobbs, 1994). Aðferðirnar eru þó mismunandi eftir svæðum og tegundum. Fræframleiðsla 

og útbreiðsla verður frekar frá trjám í jaðri skógarlundar en innan úr honum miðjum, m.a. 

vegna þess að jaðarinn er nær mögulegum sáningarsvæðum (Ledgard & Crozier, 1991). 

Innfluttar tegundir breiðast sjaldnast eingöngu út frá jöðrum eins samfellds stofns 

heldur verða til fjölmargir, litlir upptakablettir (foci) sem stækka með tímanum og renna að 

lokum saman í samfelldan stofn (Moody & Mack, 1988). Í fyrsta útbreiðslufasa sjálfsáinna 

furutegunda dreifast þær í mismunandi fjarlægð út frá meginstofninum (mynd 6). Eftir að 

sjálfsánu plönturnar verða fullþroska byrjar annað stig útbreiðslunnar. Þá verður 

frædreifing bæði frá upprunalega stofninum, plöntum í útbreiðslujaðri sjálfsáningarinnar 

og frá svokölluðum útlagatrjám. Eftir að seinni fasinn eða bylgjan er hafin er mun erfiðara 

að stemma stigu við útbreiðslunni og þeim áhrifum sem hún kann að hafa á umhverfið 

(Langdon, Pauchard & Aguayo, 2010). 

 

 

 

Mynd 6. Skýringarmynd af útbreiðslumynstri barrtrjáa: a) byrjunarfasi útbreiðslunnar þar 

sem fræ berast frá meginstofni (efri mynd) og b) annar fasi útbreiðslu þar sem fræ koma 

bæði frá meginstofni og fjarlægari upptakablettum (neðri mynd) (Skýringarmynd unnin 

upp úr mynd í grein Langdon, Pauchard og Aguayo, 2010). 
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Langdon o.fl. (2010) hafa rannsakað útbreiðslu stafafuru í suðurhluta Síle til að sjá með 

hvaða hætti hún nemur ný landsvæði. Stafafura var fyrst notuð í skógrækt á svæðinu árið 

1970 til að minnka jarðvegsrof og er nú farin að dreifa sér sjálf utan skógræktarsvæðanna. 

Aflað var gagna um sjálfsáningu plantna, hæð þeirra, aldur og þéttleika í mismunandi 

fjarlægð frá fræuppsprettunni auk þess sem gróðurþekja var mæld. Þar voru 150 m löng og 

3 m breið snið tekin annars vegar í graslendi (grassland) og hins vegar í gresju (steppe). 

Hámarks meðalþéttleiki var 5.319 plöntur/ha í graslendi þar sem fjærsta plantan var í 310 

m fjarlægð frá fræuppsprettu og 13.222 plöntur/ha í gresju þar sem fjærsta plantan var í 

368 m fjarlægð. Fjarlægð frá fræuppsprettu hafði áhrif á útbreiðslu stafafurunnar þar sem 

þéttleiki sjálfsáinna plantna var mestur innan 60 m frá fræuppsprettunni en minnkaði með 

meiri fjarlægð frá henni. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að útbreiðsla stafafuru sé enn á 

frumstigi á svæðinu þar sem skógræktarsvæðið eða meginstofninn sé aðalfræuppsprettan. 

Innri samkeppni milli plantna hafi enn ekki átt sér stað á svæðinu sem bendi til þess að 

hámarks þéttleika útbreiðslunnar sé ekki enn náð. Nýliðun geti þar af leiðandi bæði orðið 

stutt frá fræuppsprettu og einnig í meiri fjarlægð sem sést á því að ungar, lágvaxnar plöntur 

sé að finna í hvaða fjarlægð sem er frá skógræktarsvæðinu. Búist er við því að 

útbreiðslusvæði stafafurunnar stækki enn frekar þegar plöntur í útbreiðslujaðrinum ná 

fullum þroska og verða færar um að fjölga sér. 

Í annarri rannsókn frá suðurhluta Síle könnuðu Peña o.fl. (2008) útbreiðslu 

stafafuru utan þriggja tilraunareita sem plantað hafði verið í árið 1970. Átta snið voru lögð 

í allar áttir frá tilraunareitunum þar sem hvert snið var 125x50 m og hverju sniði skipt 

niður í fimm fjarlægðarflokka, hvern 25 m að lengd. Innan fjarlægðarflokkanna var 

þéttleiki furu mjög breytilegur eða allt frá engum plöntum á hvern hektara og upp í 16.603 

plöntur/ha. Meðalþéttleiki fyrir hvert snið var frá 61-6.600 plöntur/ha og samanlagður 

meðalþéttleiki fyrir allt svæðið var 1600 plöntur/ha. Þessi mikli mismunur innan sniða var 

talinn liggja í ríkjandi vindátt frá fræuppsprettu. Niðurstöður Peña o.fl. (2008) sýndu að á 

þeim 33 árum frá því að plönturnar voru fyrst gróðursettar og þangað til rannsóknin fór 

fram hafði útbreiðslusvæði stafafurunnar stækkað úr 0,12 ha í 78 ha þar sem sú 

stafafuruplanta sem lengst var frá tilraunareitunum var í um 1.200 m fjarlægð. Sjálfsánar 

plöntur höfðu náð fullum þroska og báru köngla frá 6-8 ára aldri og því allt að þrír ættliðir 

plantna síðan stafafurunni var fyrst plantað árið 1970. Niðurstaða Peña o.fl. var því sú að 

stafafuran sé orðin ágeng tegund í þessum nýju heimkynnum hennar. 

Ledgard (2001) skrifar um útbreiðslu stafafuru í Nýja-Sjálandi þar sem hún var fyrst 

gróðursett árið 1880 og hefur því haft mun lengri viðveru en sú í Síle. Sjálfsáning innfluttra 

barrtrjáa, sér í lagi stafafurunnar, er áhyggjuefni í Nýja-Sjálandi þar sem stór landsvæði, 

sérstaklega á hálendinu, hafa gróðurfar sem einkennist af frekar trjálausum svæðum. 

Útbreiðsla barrtrjáa er m.a. talin ógna innlendum plöntutegundum og ásýnd þess landslags 

sem einkennandi er fyrir svæðið. Í greininni eru talin upp fjölmörg atriði sem hægt er að 

hafa í huga við að hefta útbreiðsluna eða hafa hemil á henni. 

Hér á landi er slíkar rannsóknir á stafafurunni ekki að finna heldur hafa rannsóknir 

á íslenskum skógum einkum beinst að viðarvexti og nýtingu trjáa þar sem skóglendi hér á 

landi er mjög takmarkað. Í Staðarfjalli, auk fleiri skógarreita á Austurlandi, voru gerðar 

trjámælingar, árið 2000 og 2001, sem birtust í áfangaskýrslum um landsúttekt á 

skógræktarskilyrðum fyrir hvern landshluta. Niðurstöður voru svo birtar fyrir þrjá 

mæliþætti vaxtar, þ.e. yfirhæð, bolrúmmál standandi trjáa og meðalársvöxt trjáa á 

flatareiningu. Vöxtur stafafuru í Staðarfjalli var yfir meðallagi fyrir Austurland en 

meðalvöxtur bolrúmmáls var kringum 5m
3
/ha fyrir bæði rúmlega 30 og 40 ára stafafurur 

(Arnór Snorrason, Lárus Heiðarsson & Stefán Freyr Einarsson, 2002). 
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Aðalsteinn Sigurgeirsson (1988) mældi viðarvöxt í þónokkrum stafafurulundum 

landsins, sem þá voru orðnir 20 ára eða eldri frá plöntun. Út frá skiptingu landsins eftir 

hitafari, meðalvindhraða og meðalúrkomu hannaði hann síðan spálíkan af öllu láglendi 

Íslands fyrir hæðar- og viðarvöxt stafafuru af Skagway-kvæmi. Niðurstöður hans voru m.a. 

þær að vaxtarskilyrði versna með kólnandi hitafari og vaxandi meðalvindhraða. 

Umhverfisskilyrði eru ekki þau sömu á norðurhveli og suðurhveli en margir af 

aðalþáttunum sem ákvarða hæfni stafafurunnar til að breiðast út eru óháðir hnattstöðu. 

Þetta eru m.a. þættir eins og eiginleikar tegundarinnar, hversu langur tími er síðan hún nam 

land og röskun á búsvæði (Richardson & Higgins, 1998). Stafafuran er því flokkuð sem 

ágeng tegund víða um heim, t.d. í Ástralíu, Svíþjóð, Síle, Bretlandi, Írlandi og Nýja 

Sjálandi (Richardson & Rejmanek, 2004). 
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2 Gögn og aðferðir 

 

2.1 Aðferðir á vettvangi 

Undirbúningur fyrir vettvangsvinnu hófst sumarið 2010 en vettvangsrannsókn fór fram   

1.-2. júlí og 21.-27. ágúst 2010, og 1.-2. mars og 9.-11. október 2011. Undirbúningur hófst 

á því að rætt var við Fjölni Torfason, staðarhaldara á Hala sem er næsti bær við 

rannsóknarsvæðið, og gagnlegar upplýsingar fengnar um gróðursetningu stafafuru og 

útbreiðslu hennar á svæðinu. Gróðurþekjuflokkar voru skilgreindir en þeim er nánar lýst 

hér að neðan. Hönnuð voru vinnuskjöl í forritinu Excel þar sem merkja átti inn 

staðsetningu sniða, ramma eða reita og heiti viðeigandi GPS-mælipunkta. Einnig hæð og 

fjölda stafafuruplantna í hverjum mælipunkti, hvort þær bæru köngla og hlutfall 

gróðurþekju hvers þekjuflokks. Prentaðar voru út loftmyndir af rannsóknarsvæðinu 

(Loftmyndir ehf., 2004a) og þær notaðar sem kort til að auðvelda vettvangsvinnu. Einnig 

voru skoðaðar loftmyndir í þrívídd af rannsóknarsvæðinu (Loftmyndir ehf., 2004b) til þess 

að meta þéttleika og útbreiðslu sjálfsáinna stafafuruplantna utan skógræktargirðingarinnar. 

Þrátt fyrir að myndirnar hafi verið skoðaðar í mikilli stækkun þá var ekki unnt að greina 

einstaka plöntur utan skógræktarinnar og því ekki hægt að nýta loftmyndirnar, en nýjustu 

myndir af svæðinu voru orðnar 6 ára gamlar. 

GPS-tæki af tegundinni Trimble-R8 var notað við að safna GPS-

staðsetningarhnitum hæðarmældra stafafuruplantna og gróðurþekjuramma á 

rannsóknarsvæðinu. Slík tæki eru mjög nákvæm og eru því langflestir GPS-punktarnir með 

innan við 0,5 m nákvæmni. Viðmiðunarstöð (base) fyrir GPS-tækið var sett upp á 

mælipunkti vegagerðarinnar VR3104 sem staðsettur er skammt frá þjóðveginum undir 

Steinafjalli (sjá mynd 1 bls 3). Síðar var svo skilgreind ný viðmiðunarstöð (base) rétt við 

skógræktina þar sem samband við þá fyrri náðist ekki nógu vel.  

Til að meta stærð þess svæðis sem stafafura hafði náð að dreifa sér um var gengið 

skipulega um rannsóknarsvæðið, en ystu mörk sjálfsáinnar stafafuru verður hér eftir kallað 

útbreiðslusvæði hennar. Þær stafafurur sem voru í mestri fjarlægð frá jaðri 

skógræktarinnar, svokallaðir útlagar, voru kortlagðar, þær staðsettar með GPS-tæki, 

hæðarmældar og skráð hvort þær báru köngla eða ekki. Ekki er þó hægt að fullyrða að allir 

útlagar hafi fundist þrátt fyrir að svæðið hafi verið kembt.  

Til að hægt væri að bera saman stærð skógræktarinnar við útbreiðslusvæði 

sjálfsáinnar stafafuru var skógræktin afmörkuð með því að ganga meðfram 

skógræktargirðingunni og taka GPS-staðsetningar með jöfnu millibili. Búið er að rífa niður 

hluta af girðingunni, frá horninu vestast, suðurfyrir skógræktina og tæplega hálfa leið að 

horninu suðaustast. Sá hluti girðingarinnar var því staðsettur samkvæmt ábendingum frá 

Fjölni Torfasyni (munnleg heimild, 24. ágúst 2010) en vestur- og suðvesturhluti 

girðingarinnar liggur á brún svolítillar hækkunar í landslaginu sem sést þegar komið er að 

skógræktinni. 

Við mat á hlut furutrjáa í skógræktinni voru þyrpingar þeirra kortlagðar með hjálp 

loftmyndar. Upphaflega var gert ráð fyrir að kortleggja stafafuru á vettvangi í skóginum en 

inni í skógræktargirðingunni standa stafafurutré innan um bæði grenitré og aðrar 
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furutegundir. Ekki reyndist unnt að staðsetja stafafururnar nákvæmlega þar sem GPS-tæki 

nær ekki sambandi inni í svo háum og þéttum trjálundi. Hlutur þeirra var því metinn ofan 

úr hlíð Staðarfjalls og afmarkaður á loftmyndinni. Góð yfirsýn fékkst af skógræktinni úr 

hlíðinni og greinilegur munur á furutrjám, birki og greni.  

Til þess að geta lagt mat á vaxtarsvæði sjálfsáinnar stafafuru var þekja gróðurs og 

ógróins lands metin í 6 sniðum út frá skógræktargirðingunni. Gróðurþekja var metin með 

beinu ofanvarpi út frá Braun Blanquet skalanum (Kent & Coker, 1994) en sú aðferð lýsir 

sér þannig að rammar eru lagðir niður og hlutfall þekjuflokka metið sjónrænt innan hvers 

ramma (tafla 1). Eftirfarandi þekjuflokkar (Guðrún Gísladóttir, 1998) voru notaðir: Tré og 

runnar (trjákenndar plöntur t.a.m. birki, gulvíðir og loðvíðir); dvergrunnar (t.a.m. 

lyngtegundir eins og bláberja-, sortu- og krækiberjalyng); grös (grasleitar plöntur 

(graminoids), t.a.m. grös, starir, hrossanál, sef og hærur) og blómplöntur (breiðblaða 

tvíkímblöðungar eins og sóley, blágresi, hrútaber, brönugras og lambagras) en þessir 

plöntuflokkar teljast allir til æðplantna. Aðrir þekjuflokkar voru mosi, lífræn skán, sandur, 

moldir og möl og grjót. 

 

Tafla 1. Þekjuflokkar og þekjubil Braun Blanquet skalans (Kent & Coker, 1994) og miðgildi 

þeirra.  

Flokkur Þekjubil Miðgildi 

+ < 1 % 0,5 % 

1 1-5 % 3,0 % 

2 5-25 % 15,0 % 

3 25-50 % 37,5 % 

4 50-75 % 62,5 % 

5 75-100 % 87,5 % 

 

Við gróðurþekjumælingarnar var byrjað á því að staðsetja upphafsreit í smá rjóðri inni í 

skógræktinni þar sem samband við gervihnetti náðist. Út frá punktinum voru miðuð út 6 

snið með áttavita hvert í sína áttina út frá girðingunni. Snið c lá í vestur og þar sem heill 

hringur er 360° voru 60° á milli hvers sniðs (sjá mynd 7 bls 17). Sniðin voru merkt með 

bókstöfum a-f og hver rammi sniðsins fékk tölustaf, a1, a2 o.s.frv. Hver rammi var 2x2 m 

og þær stafafurur sem lentu innan hans voru taldar, hæðarmældar og skráð hvort þær bæru 

köngla eða ekki. Í miðju hvers ramma var svo lagður minni rammi 0,5x0,5 m og 

gróðurþekjan mæld út frá Braun Blanquet skalanum. Mismargir rammar voru lagðir út í 

hverju sniði eða þar til engar furuplöntur sáust lengur. Endarammar hvers sniðs voru a8, 

b9, c6, d8, e2 og f5. Staðsetning hvers ramma var svo tekin með GPS-tæki og hann 

ljósmyndaður. 

Fyrsti rammi hvers sniðs var lagður eins nálægt girðingunni og við var komið. Við 

snið f var of mikill trjágróður til þess að komast alveg upp að girðingunni en við snið a,b 

og c var búið að rífa girðinguna. Í sniði e var eingöngu hægt að leggja niður tvo ramma þar 

sem birkigróðurinn var of þéttur til þess að hægt væri að komast lengra. Í fyrsta sniðinu 

(snið a) voru settir niður rammar á 10 m fresti sniðið á enda. En þar sem helmingur ramma 

þess sniðs var án stafafuruplantna var ákveðið að breyta aðeins aðferðinni í næstu sniðum. 

Ef stafafura lenti ekki innan fyrstu tveggja rammanna þá væri næsti rammi ekki lagður 

niður eftir 10 m heldur gengið eftir áttavitanum þar til komið væri að furuplöntu og 

ramminn lagður þar niður. 
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Svo að hægt væri að reikna út þéttleika og hæð stafafuruplantna í ákveðinni 

fjarlægð frá skógræktargirðingunni voru lögð út 24 snið og hæð og staðsetning plantnanna 

tekin en sú aðferð er í samræmi við rannsóknir Langdon o.fl. (2010). Eingöngu var farið 

um láglendið sunnan og vestan við girðinguna, þar sem stafafuran hefur dreift mest úr sér, 

og gengið alla leið út að árfarvegunum sem liggja skammt frá skógræktinni. Byrjað var við 

suðausturhorn girðingarinnar og reynt að ganga beint út frá henni þannig að sniðin 

sköruðust ekki en stefnu var haldið með áttavita. Tekin voru 24 snið með 10 m millibili og 

merkt með bókstöfum frá A-Y (sjá mynd 15 bls 23). Hvert snið var 2 m breitt og í hvert 

sinn sem komið var að stafafuruplöntu var tekin GPS-staðsetning og furan hæðarmæld en 

fleiri en ein planta gátu verið við hverja staðsetningu. Stefnan á sniðum L og R virðist hafa 

skolast eitthvað til og liggja þau því ekki samsíða hinum sniðunum heldur sveigja til hliðar. 

Ljósmyndir voru svo teknar af hæstu stafafurunum, sem standa vestast í 

skógræktinni, en það var gert til þess að fá hugmynd um hversu há trén væru. 

Aðstoðarmanneskja stóð við hlið trjánna sem átti að hæðarmæla og hæð þeirra síðan 

reiknuð út frá útprentuðum myndunum. Skekkjumörk með þessari aðferð eru að öllum 

líkindum allt upp í 1-1,5 metrar en betri hæðarmælitæki voru ekki til staðar og þessi aðferð 

því látin duga. 

2.2 Úrvinnsla gagna 

Unnið var úr gögnunum í kortaforritinu ArcMap og töflur settar upp í Excel. 

Skógræktargirðingin var teiknuð út frá GPS-punktum og furuþyrpingar út frá þeirri 

loftmynd sem merkt hafði verið inn á í vettvangsferð. Einnig var dregin lína á milli 

punktanna sem sýndu útlagatrén þannig að hægt væri að sjá hversu stórt útbreiðslusvæði 

stafafurunnar væri orðið miðað við stærð girðingarinnar sem sýnir upphaflega 

skógræktarreitinn. Ákveðið var að allur afgirti skógræktarreiturinn teldist vera 

fræuppspretta fyrir útbreiðslu sjálfsáinna plantna en ekki stakar furuþyrpingarnar innan 

hans. Það var gert til þess að einfalda úrvinnslu auk þess sem furuþyrpingarnar voru ekki 

mældar nákvæmlega heldur teiknaðar upp sjónrænt úr töluverðri fjarlægð. 

Mælt var á korti hversu langt frá girðingunni fjærstu stafafururnar eða útlagarnir 

stæðu auk þess sem plöntunum var skipt niður eftir hæð og hvort þær bæru köngla. 

Gróðurþekja allra þekjuflokka var reiknuð út og þar var miðgildi Braun Blanquet skalans 

notað. Meðaltal hvers sniðs var tekið saman og sett upp í gröf. Einnig var athugað samband 

milli þéttleika stafafuruplantna í römmunum og æðplöntu-, mosa- og heildargróðurþekju 

þar sem stuðullinn R
2
 var fundinn út. 

Þéttleikasnið, sem hvert um sig var 100 m á lengd, voru teiknuð í beinni línu út frá 

girðingunni og látin fylgja GPS-punktum hvers sniðs sem tekið var í vettvangsferðinni. 

Sniðunum var svo skipt niður í tíu fjarlægðarflokka út frá girðingunni sem hver var 10 m 

að lengd, sá fyrsti náði frá girðingunni og að 10 m, sá næsti frá 10-20 m o.s.frv. Hæð 

stafafurunnar var einnig skipt niður í 6 flokka: <0,4 m, 0,5-0,9 m, 1-1,4 m, 1,5-2,9 m, 3-4,9 

m og >5 m. Við ákvörðun á bæði hæðar- og fjarlægðarflokkunum var höfð hliðsjón af 

rannsókn Langdon o.fl. (2010) í Síle. Þær plöntur sem lentu lengra en 100 m frá 

skógræktargirðingunni voru ekki hafðar með í útreikningum sniða. 

Þéttleiki stafafuruplantna var reiknaður bæði út frá sniðum og fjarlægðarflokkum 

sem hvor tveggja voru 2 m á breidd. Lengd hvers sniðs var 100 m en hvers 

fjarlægðarflokks 10 m. Allar plöntur innan hvers fjarlægðarflokks voru taldar út frá GPS-

staðsetningum á kortinu og þéttleikinn reiknaður út fyrir fjölda plantna á flatareiningu      

(n furur/m
2
). Meðalhæð bæði í sniðum og fjarlægðarflokkum var einnig reiknuð. Athugað 
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var hvort sterkt eða veikt samband væri á milli ýmissa þátta, s.s. þéttleika stafafuruplantna 

og fjarlægðar frá skógræktargirðingu. Stuðullinn R
2
 og aðhvarfslína voru þá fundin út frá 

punktariti, þar sem fjarlægð frá girðingu var á x-ás og þéttleiki plantna á y-ás. Því nær sem 

stuðullinn R
2
 er 1 því sterkara er sambandið milli breytanna en veikt samband þýðir að 

stuðullinn er nær 0. 
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3 Niðurstöður 

Stærð skógræktargirðingarinnar er um 2,3 ha (22.790 m
2
), en stafafuran var að öllum 

líkindum innan þeirra marka allt til ársins 1985. Það svæði sem stafafura finnst á nú er 

tæpir 19,7 ha (196.660 m
2
) markað af ystu mörkum sjálfsáinnar stafafuru og 

útbreiðslusvæði hennar því orðið um það bil áttföld stærð skógræktarinnar. Furuþyrpingar 

innan skógræktarinnar (sjá mynd 15 bls 23) þekja um 0,4 ha (3.910 m
2
) en sé 

útbreiðslusvæði stafafurunnar reiknað út frá furuþyrpingunum hefur það 49-faldast. Sú 

stafafuruplanta sem vex í mestri fjarlægð frá girðingunni er í um 335 m fjarlægð og er 

staðsett vestast á mynd 7. Hún ber þó ekki enn köngla og er innan við metri að hæð. Þrátt 

fyrir leit fannst ekki stafafuran sem sagnir eru um að sé við stíginn upp að Klukkugili. 

  

 

Mynd 7. Útbreiðslusvæði stafafuru undir Staðarfjalli. Skógræktargirðingin er afmörkuð og 

utan hennar liggur útbreiðslusvæði sjálfsáinna stafafuruplantna en gul lína er dregin eftir 

ystu mörkum svæðisins. Gulir hringir tákna útlagaplöntur og er stærð hringjanna 

mismunandi eftir því hversu háar plönturnar eru. Rauðir þríhyrningar sýna þær plöntur 

sem bera köngla. Snið sem tekin voru vegna gróðurþekjumælinga eru merkt með 

bókstöfum a-f en rammar innan þeirra geta bæði verið með eða án stafafuruplantna. 

Skógræktin er blanda af barr- og birkitrjám en á loftmyndinni eru barrtrén dökkgræn en 

birkið ljósgrænt (Loftmynd: Loftmyndir ehf., 2004a). 
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Þrettán plöntur bera köngla og sú fjærsta er uppi í hlíðinni, 220 m frá norðausturhluta 

girðingarinnar (mynd 8). Köngulberandi plöntur dreifast í allar áttir frá skógræktinni en sú 

minnsta er ekki nema 0,8 m á hæð. Þær plöntur sem ná hæst upp í hlíðarnar bera fæstar 

köngla, eins eru plönturnar sem skotið hafa rótum á áreyrunum án köngla. Hæð fjærstu 

plantna er frá 0,05-2,4 m. Ein planta nær 2,4 m og er hún suðvestan við girðinguna. 

 

 

Mynd 8. Útlagaplöntur norðaustan við skógreitinn. Horft er yfir til vesturs að skógræktinni. 

Stafafuran fyrir miðri mynd ber köngla og er 2,3 m á hæð en sú til hægri er 1,9 m. 

Útbreiðsla birkis er mun meiri á þessu svæði en á svæðinu sunnan og vestan við 

skógræktina (Ljósmynd tekin 23. ágúst 2010). 

 

Meðalgróðurþekja allra sniðanna er rétt undir 80% þar sem æðplöntur þekja rúm 45% en 

mosi um 34% (mynd 9). Heildargróðurþekja er mest í sniði e, um 94%, sem liggur þar sem 

birkið er hvað hæst og þéttast (mynd 10), en minnst í sniði b eða um 54%. Eingöngu í 

sniðum c og e er þekja æðplantna meiri en mosa og þar vega þyngst dvergrunnar (snið c) 

og grös (snið e). Þekja í ógrónum reitum var að mestu misgróf möl og grjót en nánast 

ekkert var af sandi og mold á yfirborði þeirra ramma sem voru mældir. Þekja lífrænnar 

skánar var lítil sem engin nema í sniði d þar sem hún var rúmlega 11%. 
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Mynd 9. Hlutfall mosa og æðplantna af heildargróðurþekju.  

 

 

 

Mynd 10. Þéttur birkigróður í norðurhluta skógræktarinnar. Horft er til austurs yfir svæðið 

þar sem snið e var tekið (Ljósmynd tekin 1. júlí 2010). 
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Meðalþekja gróðurflokka í öllum sniðunum sýnir að mosi og dvergrunnar hafa mesta 

gróðurþekju þar sem mosinn þekur 34%, dvergrunnar 26% en aðrir flokkar innan við 10% 

(mynd 11). Hlutfalli gróðurþekju í sniði a (mynd 12) svipar mjög til heildar-

meðalþekjunnar, einnig sniðs b þó að heildarþekja þess sé minni, en bæði eru sniðin tekin á 

láglendinu sunnan við skógræktina (sjá mynd 7 bls 17). Í sniði e (mynd 13) hafa grös 

langmesta þekju (50%) og blómplöntur ná þar 15% þekju en þekja dvergrunna er engin. 

Mosi er mestur í sniði f, sem liggur austan við skógræktina, eða um 49% en þar var nánast 

engar blómplöntur að finna. Í sama sniði þekja tré og runnar um 5% en þau ná hvergi meiri 

þekju. Þekja dvergrunna er mest í sniði c þar sem þeir ná um 47% þekju, en sniðið liggur 

vestan við skógræktina.  

 

 

 

Mynd 11. Hlutfall þekju í hverjum gróðurflokki fyrir sig í sniðum a-f. Heildarmeðalþekja 

allra sniðanna er einnig sýnd. 
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Mynd 12. Mælirammi a5. Dvergrunnar (bláberja-, krækiberja- og sortulyng) þekja 62,5%, 

mosi 15% og grös og blómplöntur innan við 1%. Fjórar furur lentu innan þessa mælireits 

og sjást tvær af þeim vel á myndinni (Ljósmynd tekin 22. ágúst 2010). 

 

 

Mynd 13. Botngróður í birkiskóginum. Snið e var tekið á þessu svæði og eins og sjá má 

samanstendur þekjan að mestu af grösum og blómplöntum en blautan mosa má víða sjá í 

gróðursverðinum (Ljósmynd tekin 26. ágúst 2010). 
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Þó að gróðurþekja hafi verið meginatriðið í þessum mælingum er hægt að nefna að 

þéttleiki stafafuruplantna var mestur í sniði c þar sem hann var 2,2 stafafurur á hvern 2x2 

m ramma eða 0,55 plöntur/m
2
. Minnstur var þéttleikinn í sniði a með 0,9 stafafurur á hvern 

ramma (0,23 plöntur/m
2
), ef frá er talið snið e en þar voru aðeins tveir reitir teknir og 

hvorugur þeirra hafði stafafuru. Hafa ber þó í huga að eftir að snið a var tekið var 

aðferðinni breytt eilítið sem hefur áhrif á þéttleikaniðurstöður. Fylgni er ekki á milli 

þéttleika stafafuruplantna (fjöldi/m
2
) í sniðum a-f og heildargróðurþekju (R

2
 = 0,0055), 

mosaþekju (R
2
 = 0,089) eða æðplöntuþekju (R

2
 = 0,0213). Þéttleiki plantna virðist því ekki 

minnka með aukinni gróðurþekju. 

Af þeim 450 stafafurum sem hæðarmældar voru innan sniða A-Y eru 239 plöntur 40 

cm eða lægri eða um 53% (mynd 14). Örfáar stafafurur eru 3 m eða hærri eða 6 plöntur 

(1,3%) og standa þær allar vestan megin girðingarinnar í sniðum V-Y (mynd 15). Út frá 

ljósmyndum var fundin út hæð nokkurra af hæstu stafafurutrjám skógræktarinnar. Um það 

bil við upphafið á sniði X, á brún hæðarinnar þar sem girðingin lá, er rétt tæplega 10 m há 

stafafura og eru hæstu trén í vesturhlutanum flest í þessari hæð (mynd 16). Örlítið vestar og 

neðar í brekkunni standa lægri tré og var hæð tveggja trjáa metin. Hæð þeirra var annars 

vegar rúmir 6 m og hins vegar 7,5 m en lægra tréð stendur vestar og neðar en það hærra. 

 

 

 

 

Mynd 14. Hlutfall stafafuruplantna í hverjum hæðarflokki fyrir sig. 
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Mynd 15. Skógræktargirðingin og furuþyrpingar innan hennar. Fjöldi stafafuruplantna í 

sniði A-Y er sýndur með misstórum hringjum sem gefur ákveðna mynd af þéttleika 

plantnanna í mismunandi fjarlægð frá girðingunni (Loftmyndir ehf., 2004a). 

 

 

Mynd 16. Stafafurur við vestari hluta skógræktarinnar. Hæstu stafafururnar má sjá í 

bakgrunni og manneskjan sem sést móta fyrir á miðri myndinni stendur við hlið þeirra á 

brekkubrúninni. Framar vaxa svo lægri stafafurur en vinstra megin á myndinni má líklega 

sjá broddfuru sem hefur annan lit en stafafuran (Ljósmynd tekin 27. ágúst 2010). 
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Meðalhæð stafafuruplantna er á bilinu 0,5-1,1 m þegar þeim er skipt niður eftir 

fjarlægðarflokkum. Næst skógræktargirðingunni er meðalhæðin rúmur einn metri, við 50 

m fjarlægðarmörkin lækkar meðalhæðin niður í hálfan metra en lengra frá fer hún aftur í 

um einn metra (mynd 17). Þéttleiki plantnanna er tiltölulega lítill á hverja flatareiningu. 

Stafafururnar standa þéttast í 30-40 m fjarlægð frá girðingunni þar sem eru 2.300 

plöntur/ha (0,23 plöntur/m
2
). Þaðan og að 60 m mörkunum fer þéttleikinn niður í 500 

plöntur/ha (0,05 plöntur/m
2
) og er um 200 plöntur/ha (0,02 plöntur/m

2
) sniðið á enda. Næst 

girðingunni er þéttleikinn ekki nema 700 plöntur/ha (0,07 plöntur/m
2
). 

 

 

 

Mynd 17. Meðalhæð og þéttleiki stafafuruplantna í mismunandi fjarlægð frá 

skógræktargirðingu. 

 

Nokkuð góð fylgni er milli þéttleika stafafuruplantna og fjarlægðar frá skógræktargirðingu 

(mynd 18) sem bendir til þess að þéttleiki plantna sé meiri nær girðingunni en fjær henni.  

 

 

 

Mynd 18. Samband á milli þéttleika stafafuruplantna og fjarlægðar frá skógræktargirðingu. 

Fylgnin er góð þar sem R2 er 0,455. 
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Sæmileg fylgni er á milli meðalhæðar plantna í fjarlægðarflokkunum og þéttleika 

stafafuruplantna (mynd 19). Meðalhæð stafafuruplantna minnkar því frekar eftir því sem 

þéttleikinn eykst. Lítil sem engin fylgni er á milli hæðar plantna og þess fjarlægðarflokks 

sem þær lenda í (R
2
 = 0,004), sem þýðir að þær plöntur sem vaxa nær girðingunni eru ekki 

endilega hærri en þær sem vaxa í meiri fjarlægð. 

 

 

 

Mynd 19. Samband á milli þéttleika stafafuruplantna og meðalhæðar fjarlægðarflokka. 

Sæmileg fylgni er þar á milli en R2 er 0,2404. 

 

Þegar snið A-Y eru skoðuð sést að meðalhæð stafafuruplantna er mest í sniðum V-Y sem 

tekin eru vestast við skógræktina. Mest er meðalhæðin um 2 m í sniði X en minnst í sniði K 

þar sem hún er um 0,1 m (mynd 20). Meðalhæðin rokkar annars upp og niður en virðist þó 

vera eilítið lægri í austari helmingi sniðanna (A-K). Þéttleiki sniðanna er breytilegur og 

virðist ekki fylgja neinni reglu. Mestur er þéttleikinn um 1.700 plöntur/ha (0,17 

plöntur/m
2
) í sniðum P og U en minnstur í sniðum A, J og Y þar sem hann er um 400 

plöntur/ha (0,04 plöntur/m
2
). Sé þéttleiki allra sniðanna lagður saman er hann 450 furur á 

hverja 4.800 m
2
 (0,48 ha) sem gera um 940 stafafurur/ha. 

 

 

 

Mynd 20. Meðalhæð og þéttleiki stafafuruplantna eftir því innan hvaða sniðs þær lentu. 
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Þegar mynd 15 (bls 23) er skoðuð sést að sniðin eru tekin í mismunandi fjarlægð frá 

upprunalega skógræktarreitnum vestast í skógræktinni, snið Y liggur vestast en snið A 

austast. Sé öllum sniðunum skipt upp í þrjá jafnstóra hópa (mynd 21) sést að meðalhæð 

plantna í sniðum A-H (rauð lína) er 0,51 m, í sniðum I-P (blá lína) er hún 0,68 m og 0,87 m 

í sniðum Q-Y (græn lína). Meðalhæð plantnanna fer því hækkandi frá austri til vesturs, þ.e. 

eftir því sem nær dregur upprunalega skógræktarreitnum (myndir 22-24). Þegar 

meðalhæðin er dregin upp á móti fjarlægð frá girðingu virðist við fyrstu sýn ekki vera 

ákveðið munstur á hæðardreifingu plantnanna. Þegar betur er að gáð er hægt að sjá að 

meðalhæð plantna á grænu línunni er hæst næst girðingunni og fer frekar lækkandi í meiri 

fjarlægð. Eins virðist meðalhæð á rauðu línunni lækka eftir því sem farið er fjær 

girðingunni. Meðalhæð í sniðum I-P, sem liggja í miðjunni (bláa línan), flakkar hins vegar 

á milli hárrar og lágrar meðalhæðar. 

 

 

 

Mynd 21. Meðalhæð stafafuruplantna bæði eftir því hvernig þær skiptust niður á snið og 

fjarlægð þeirra frá skógræktargirðingunni. 
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Mynd 22. Útbreiðslusvæðið vestan við skógræktina. Meðalhæð stafafuruplantna er mest í 

sniðum Q-Y sem tekin eru á þessu svæði (Ljósmynd tekin 2. mars 2011). 

 

 

Mynd 23. Útbreiðslusvæðið sunnan við skógræktina. Meðalhæð stafafuruplanta er lægri hér 

en á svæðinu vestan við skógræktina. Horft er til norðvesturs og hlíðar Staðarfjalls sjást í 

bakgrunni (Ljósmynd tekin 2. mars 2011). 
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Mynd 24. Útbreiðslusvæðið sunnan og austan við skógræktina. Horft er til norðausturs en 

austasti partur skógræktarinnar sést til vinstri og eins og sjá má er hæð stafafuruplantna á 

þessu svæði lítil. Ljósmyndin er tekin 2. mars og birkið því búið að fella laufin og orðið 

brúnleitt að lit. Gráleit mosaþemban sést vel þegar annar gróður er ekki í blóma. 
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4 Umræður 

Suðursveit er staðsett á sömu breiddargráðu og nyrstu mörk útbreiðslu stafafuru liggja í 

upprunalegum heimkynnum hennar. Niðurstöður fyrir rannsóknarsvæðið sýna að hún er 

komin í Suðursveitina til að vera, í þeim skilningi að hún fjölgar sér af sjálfsdáðum og 

virðist þrífast ágætlega við ríkjandi umhverfisaðstæður. Stafafura er enda þekkt fyrir það 

hversu harðgerð hún er og við hversu fjölbreytileg umhverfisskilyrði hún getur þrifist 

(Lotan & Critchfield, 1990).  

Frá því að fyrsta sjálfsána stafafuruplantan sást við skógræktina í Staðarfjalli fyrir 

um 26 árum hefur hún stækkað útbreiðslusvæði sitt um 17,4 ha, eða úr 2,3 ha í 19,7 ha. 

Fleiri trjátegundir en stafafura eru þó innan skógræktargirðingarinnar og þekja 

furuþyrpingar um það bil 0,4 ha af þessu 2,3 ha afgirta svæði. Það má því segja að 

útbreiðslusvæði stafafurunnar hafi stækkað um allt að 19,3 ha. Stafafuran virðist vera eina 

gróðursetta trjátegundin sem hefur náð að dreifa sér að ráði með sjálfsáningu um svæðið. 

Þó er hægt að sjá örfáar lágvaxnar greniplöntur austan við reitinn sem gætu hafa vaxið upp 

af fræi. Sú stafafuruplanta sem vex í mestri fjarlægð frá girðingunni er í um 335 m 

fjarlægð. Plantan ber þó ekki köngla og því ekki enn fær um að fjölga sér, en sú fjærsta 

með köngla er í 220 m fjarlægð frá girðingunni. Niðurstöður Peña o.fl. (2008) í suðurhluta 

Síle sýndu að á 33 árum hafði útbreiðslusvæði stafafurunnar stækkað úr 0,12 ha í 78 ha þar 

sem sú stafafuruplanta sem lengst óx frá skógræktarsvæðinu var í um 1.200 m fjarlægð. Sé 

meðalútbreiðsla stafafuru á hverju ári reiknuð, er hún 0,7 ha/ári í Staðarfjalli en rúmlega 

þrefalt meiri í Síle, eða 2,36 ha/ári. Fjarlægð útlagaplantna frá skógrækt er svo tæplega 

fjórfalt meiri í Síle en í Staðarfjalli. 

Útbreiðslusvæði stafafurunnar í Staðarfjalli er gróðurrýrt ef frá er talið birkikjarr 

sem víða má finna á svæðinu og þá sérstaklega norðaustur af skógræktinni. 

Heildargróðurþekjan mældist enda mest norðan við skógræktina þar sem hún er um 94% 

en minnst sunnan við þar sem hún er um 54%. Þekja mosa og dvergrunna er mest áberandi 

í öllum sniðum nema norðan við skógræktina þar sem grös hafa langmesta þekju. Í 

ógrónum reitum er þekjan að mestu misgróf möl og grjót. Á Íslandi þrífast mosi og 

dvergrunnar, t.a.m. lyng, á ófrjósömum malarjarðvegi og eru því yfirleitt mjög áberandi á 

melum sem byrja að gróa upp. Eftir því sem frjósemi jarðvegsins verður meiri eykst þekja 

grasa og blómplantna (Ásrún Elmarsdóttir, 2010). Fjölnir Torfason (munnleg heimild, 24. 

ágúst 2010) talar um að árið 1960 hafi verið algjörlega gróðurlaust vestan við skógræktina 

og á aurunum neðan við og telur að líklega hafi fallið þar skriða. Kaldakvíslin er svo 

stöðugt að mynda nýja farvegi og lítinn gróður nær að festa að ráði á yfirráðasvæði árinnar. 

Rask er því ekki óalgengt á svæðinu og þá sérstaklega við árfarvegi og í bröttum 

fjallshlíðum eða neðan við þær, en stafafuran hefur aðlagað sig svæðum sem verða fyrir 

endurteknu raski þar sem samkeppni við aðrar tegundir er í lágmarki (Despain, 2001). 

Verði ekkert rask sunnan og vestan við skógræktina næstu áratugina má búast við að gras- 

og blómþekja aukist smám saman á kostnað mosaþekju (Ásrún Elmarsdóttir, 2010). 

Aukin gróðurþekja virðist ekki koma í veg fyrir að furan þéttist, þar sem lítil fylgni 

er á milli þessara breyta. Hliðstæðar niðurstöður má sjá hjá Langdon og félögum (2010) 

þar sem óverulegt samband var á milli gróðurþekju og þéttleika sjálfsáningar. Aðrar 

rannsóknir sýna þó að stafafuruplöntum fækkar eftir því sem gróðurþak og grasþekja eykst, 

m.a. vegna þess hversu þörf hennar fyrir ljós er mikil og samkeppnishæfni lítil fyrsta 

vaxtarárið vegna grunns rótarkerfis (Peña o.fl., 2008; Ledgard, 2001). Nánast alls staðar á 
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rannsóknarsvæðinu má finna nóg af gróðursnauðum eða gróðurlausum blettum. 

Gróðursvörðurinn er þar að auki oft ekki það þéttur að hann geti komið í veg fyrir að fræ 

stafafuru nái að spíra og kímplöntur að vaxa upp en kímplöntur stafafuru eiga erfiðara með 

að koma sér fyrir í næringarríkum jarðvegi þar sem mikill jurta- og runnagróður vex 

(Stermitz, Klages & Lotan, 1974). Útbreiðsla sjálfsánu stafafurunnar á svæðinu er enn 

mjög strjál og að öllum líkindum ekki farið að reyna á það að plönturnar þurfi að keppa um 

vaxtarsvæði. Stafafuruplönturnar sjálfar eru einnig enn of lágar til að þær skyggi eitthvað 

að ráði á jarðvegsyfirborðið en hún þrífst best þar sem sólarljós nær vel til hennar (Lotan & 

Critchfield, 1990). Lítið er því um gróður, annan en birki, sem gæti skyggt á kímplöntur 

stafafuru í uppvextinum. Útbreiðsla stafafuruplantna virðist enda minni þar sem þétt 

birkikjarrið vex en sökum þess hve svæðið er erfitt yfirferðar voru aðeins tveir rammar 

teknir norðan við þar sem gróðurþekjan er mest. Útkoman hefði því mögulega getað farið á 

aðra leið ef fleiri rammar hefðu verið lagðir niður utan aðalútbreiðslusvæðis stafafurunnar 

þar sem gróðurinn er þéttari. 

Veðurfar segir mikið til um árlegan vöxt trjáplantna. Trjágróður hér á landi vex 

aðeins yfir sumartímann en liggur í dvala yfir veturinn. Breytur sem hafa áhrif á vöxt trjá 

eru t.d. magn sólarljóss, magn úrkomu, hitafar, frjósemi jarðvegs, nálægð við sjó (selta), 

vindálag o.fl. (Gunnhildur I. Georgsdóttir & Ólafur Eggertsson, 2005). Það sem hefur svo 

áhrif á þessa þætti er samspil milli veðurfars, gróðurs á svæðinu og reitarins þar sem fræin 

spíra (Despain, 2001). 

Nægan jarðvegsraka þarf fyrstu vikurnar eftir spírun og er því besti tíminn fyrir fræ 

að spíra fljótlega eftir að snjóa leysir á vorin (Despain, 2001). Ársmeðalúrkoma í 

Staðarfjalli er um 3.200 mm og er lægsta meðalmánaðarúrkoma 210 mm í apríl. Nægur 

raki er því allt árið á svæðinu og lítil hætta á því að úrkomuleysi geti dregið úr spírun fræja 

en til þess þarf úrkoma að vera minni en 50 mm á mánuði (Lotan & Perry, 1983). 

Grófkorna malarjarðvegur heldur þó vatni verr þar sem stærri holrúm myndast á milli 

korna sem verður til þess að vatn hripar hraðar í gegn. Jarðvegsyfirborð á 

rannsóknarsvæðinu er grófkorna sem segir þó ekki endilega til um það hvernig kornastærð 

jarðvegsins í heild er eða lífrænt innihald hans, en almennt stuðlar lífrænt efni að 

vatnsheldni jarðvegs (Ólafur Arnalds, 1993). 

Ársmeðalhiti á Fagurhólsmýri er ekki nema 4,8°C. Í mars er hitinn 1,5°C en er 

kominn upp í 3,6°C í apríl og 6,4°C í maí. Heitasta mánuð ársins er hitinn 10,6°C en 

hagstæðasta hitastig fyrir spírun stafafurufræja er á bilinu 8-26°C (Despain, 2001). Heitasti 

mánuðurinn er því við neðri mörk kjörhitastigs fyrir spírun en annars er hitinn oftast undir 

mörkunum. Þorbjörg Arnórsdóttir (tölvupóstur, 19. janúar 2012) nefnir að veður á 

Fagurhólsmýri sé ólíkt því sem er á rannsóknarsvæðinu. Undir Staðarfjalli séu sumur 

heitari og vetur kaldari en við bæi nær þjóðveginum. Sumarhitinn er því mögulega meiri en 

kemur fram í meðaltalstöflum fyrir Fagurhólsmýri. Hitastig gæti þó samt sem áður verið 

takmarkandi þáttur, bæði á vorin þegar fræin spíra og eins fyrir vöxt plantna yfir vorið og 

sumarið. Nefna má þó að hitastig á búsvæðum stafafurunnar nær frá rúmlega 38°C niður í  

-57°C (Lotan & Critchfield, 1990) og að viku gamlar kímplöntur geta þolað frost niður í    

-5°C (Cochran & Berntsen, 1973). Stafafuran þolir því töluvert mótlæti hvað hitastig 

varðar og miklar hitabreytingar hafa tiltölulega lítil áhrif á nýspíraðar kímplöntur (Lotan & 

Critchfield, 1990).  

Þar sem tiltölulega snjólétt er á veturna á rannsóknarsvæðinu þekur snjóhula ekki 

jarðvegsyfirborðið sem myndi verja gróður gegn frostskemmdum. Fjölnir Torfason (2007) 

talar um að frostlyfting í jarðvegi hafi þó ekki haft áhrif á stafafuruplöntur í Staðarfjalli 

jafnvel þó að frostið hafi lyft upp grenitrjám sem reynt hafi verið að planta í svipaðan 
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jarðveg. Á hálendissvæðum í Nýja Sjálandi drepur hins vegar frostverkun í berum, 

ólífrænum jarðvegi stóran hluta kímplantna stafafuru yfir veturinn (Ledgard, 2001).  

Gunnhildur I. Georgsdóttir og Ólafur Eggertsson (2005) fengu þá niðurstöðu í 

rannsókn sinni í Heiðmörk að vorhitinn (mars, apríl og maí) virtist ráða mestu um vöxt 

stafafuru og þá einna helst marsmánuður. Það er að segja, væri marsmánuður hlýr þá urðu 

árhringir trjánna breiðir og vöxturinn mikill sama sumar. Í ljósi þessa mun lágur meðalhiti 

á rannsóknarsvæðinu í mars (1,5°C á Fagurhólsmýri) lítt hjálpa árlegum vexti plantnanna. 

Aðrir hlýrri vor- og sumarmánuðir sjá þá plöntunum fyrir þeim hita sem þær þurfa til þess 

að vaxa. 

Erfitt er að bera saman vindáttir og vindhraða frá einum stað til annars þar sem 

hvort tveggja ræðst mjög af staðháttum (Trausti Jónsson, tölvupóstur, 9. janúar 2012). 

Stafafuran er viðkvæm fyrir sterkum vindum vegna þess hversu grunnt rótarkerfi hennar er 

(Lotan & Critchfield, 1990). Hún fær þó líklega að standa í friði á rannsóknarsvæðinu, sem 

er veðursælt og lítt vindasamt að sögn Þorgbjargar Arnórsdóttur á Hala í Suðursveit. 

Austanátt er algengust á svæðinu og fræ því líklegri til að svífa í vestur. Í Síle var 

mismunandi þéttleiki stafafura í sniðum líklega talinn ákvarðast af þeirri vindátt sem feykti 

fræjunum (Peña o.fl., 2008). Þéttleiki þeirra sniða sem tekin voru sunnan og vestan við 

skógræktina bendir þó ekki til þess að fræ spíri frekar vestan við reitinn heldur dreifist þau 

nokkuð jafnt um láglendið. Austan við skógræktina er þó útbreiðsla stafafuruplantna mjög 

strjál sem er þó líklega frekar vegna meiri fjarlægðar frá upprunalegu fræuppsprettunni 

vestan megin en ríkjandi vindáttar.  

Aðalsteinn Sigurgeirsson (1988) telur að veðurfars- eða loftslagsþættir ráði að 

mestu örlögum innfluttra trjátegunda á Íslandi. Niðurstöður hans sýna að vaxtarskilyrði 

trjáa versna með kólnandi hitafari og vaxandi meðalvindhraða. Aukist meðalvindhraðinn, 

versna vaxtarskilyrðin mjög. Hiti hlýjustu mánaða og lengd vaxtartímans hefur einnig 

mikil áhrif. Í Staðarfjalli er vöxtur stafafuru yfir meðallagi fyrir Austurland (Arnór 

Snorrason, Lárus Heiðarsson & Stefán Freyr Einarsson, 2002) sem líklega má að mestu 

þakka hagstæðu veðurfari fyrir trjávöxt á svæðinu, en ekki má draga úr öðrum hagstæðum 

umhverfisskilyrðum sem greint hefur verið frá hér að framan. 

Fyrstu stafafururnar sem gróðursettar voru í lundinum undir Staðarfjalli voru vestan 

til í skógræktarreitnum. Þar eru því hæstu og elstu stafafururnar en þær ná allt að 10 m 

hæð. Örlítið vestar og neðar í brekkunni voru mæld nokkuð lægri tré, annars vegar rúmir 6 

m og hins vegar 7,5 m. Erfitt er að sjá hvort þessum trjám hefur verið plantað eða þau 

sprottið upp af fræjum hærri og eldri trjáa. Girðingin á þó að hafa legið á brún hæðarinnar 

og þessi tré standa því líklega vestan við hana en þó er ekki hægt að fullyrða það. En hafi 

þau vaxið upp af fræi þá eru þetta mögulega með hæstu og elstu sjálfsánu stafafurunum á 

svæðinu.  

Meðalhæð sjálfsáinna stafafuruplantna er mest í þeim sniðum sem liggja vestan við 

skógræktina. Meðalhæðin fer lækkandi eftir því sem austar dregur eða eftir því sem 

fjarlægð frá upprunalega skógræktarreitnum og hæstu furunum verður meiri. Þar sem flest 

fræ falla innan við 60 m frá móðurtrénu (Schmidt & Alexander, 1985) má því ætla að 

upprunalegi fræberinn sé staðsettur vestast í skógræktinni. Þar hafa að öllum líkindum 

fyrstu kímplönturnar vaxið upp en eftir því sem tíminn leið og fleiri trjáplöntur fóru e.t.v. 

að taka þátt í frædreifingunni dreifðust fræin víðar. Þéttleiki stafafuruplantna virðist aftur á 

móti ekki aukast neitt frekar eftir því sem nær upprunalega skógræktarreitnum er komið.  

Ekki er fylgni á milli hæðar plantna og fjarlægðar frá girðingu sem bendir til þess 

að í hverri frædreifingu geti fræ náð að spíra hvort sem þau lenda nærri eða fjær 

girðingunni. Þetta reyndist eiga við í Síle (Langdon o.fl., 2010) þar sem lítil fylgni var á 
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milli hæðar plantna og fjarlægðar frá fræuppsprettu en stafafuruplöntur innan við 50 cm á 

hæð voru flestar á flatareiningu í nánast hvaða fjarlægð sem var frá fræuppsprettunni.  

Rétt rúmur helmingur stafafuruplantna sem voru hæðarmældar í sniðum A-Y er 40 

cm eða lægri og örfáar plöntur 3 m eða hærri sem bendir til þess að meiri hluti þeirra sé 

ungur. Aldursmælingar voru þó ekki gerðar og því ekki hægt að segja nákvæmlega til um 

hversu gamlar plönturnar eru. Samkvæmt Þresti Eysteinssyni og Aðalsteini Sigurgeirssyni 

(tölvupóstur, 24. febrúar 2011) er erfitt að ákvarða aldur eingöngu út frá hæð plantna þar 

sem plöntur á rýru landi, eins og í Staðarfjalli, bæta oft mjög litlu við hæð sína fyrstu árin, 

en byrja svo að vaxa betur eftir það. Sú aðferð að taka sneið við rótarháls og telja árhringi 

er því eina leiðin til að meta nákvæman aldur plantnanna. Fyrstu sjálfsánu plönturnar 

vestan við skógræktargirðinguna sáust árið 1985 og því mögulega hægt að gera ráð fyrir 

því að fyrsta heppnaða sjálfsáning hafi orðið nokkrum árum fyrr. Elstu plöntur eru því 

núna orðnar rúmlega 26 ára gamlar. 

Niðurstöður sýna að heildarþéttleiki stafafuruplantna á svæðinu sunnan og vestan 

við skógræktina er tiltölulega lítill á hverja flatareiningu eða um 940 stafafurur/ha. Meiri 

þéttleika er þó hægt að finna innan hvers sniðs og fjarlægðarflokks. Í sniðunum nær 

þéttleikinn frá 400 plöntum/ha upp í 1.700 plöntur/ha. Fjarlægðarflokkarnir sýna svo enn 

meiri breidd eða frá 200 plöntum/ha upp í 2.300 plöntur/ha. Í Síle gáfu mælingar Peña o.fl. 

(2008) á þéttleika stafafuruplantna innan fjarlægðarflokka allt frá 0-16.603 plöntur/ha. 

Meðalþéttleiki fyrir hvert snið var frá 61-6.600 plöntur/ha og samanlagður meðalþéttleiki 

fyrir allt svæðið var 1600 plöntur/ha. Niðurstöður Landgdon o.fl. (2010) sýndu að hámarks 

meðalþéttleiki var 5.319 plöntur/ha í graslendi og 13.222 plöntur/ha í gresju. Sílesku 

rannsóknirnar gefa báðar upp meðalþéttleika sem er samt sem áður mun meiri en 

heildarþéttleikinn sem mældur var undir Staðarfjalli. Niðurstöðurnar á rannsóknarsvæðinu 

væru auk þess allt aðrar hefðu snið verið tekin allan hringinn í kringum 

skógræktargirðinguna. Þéttleikinn myndi þá minnka mjög þar sem útbreiðsla 

stafafuruplantna austan og norðan við skógræktina er mjög strjál og eingöngu hægt að 

koma auga á eina og eina staka plöntu á meirihluta svæðisins. 

Þéttleiki stafafuruplantna minnkar með fjarlægð frá skógræktargirðingunni, sem í 

rannsókninni er skilgreind sem aðalfræuppsprettan. Hliðstæð niðurstaða fékkst í Síle þar 

sem þéttleiki plantna var mestur næst fræuppsprettu en minnkaði með meiri fjarlægð frá 

henni (Langdon, Pauchard og Aguayo, 2010). Þéttleikinn á rannsóknarsvæðinu er þó ekki 

mestur næst girðingunni heldur í 40 m fjarlægð. Vegslóði liggur meðfram allri girðingunni 

sunnan megin í um 10-30 m fjarlægð og gönguslóð liggur í um 10 m fjarlægð vestan 

megin. Rask tengt umgangi ferðafólks gæti því skýrt hvers vegna þéttleikinn er ekki meiri 

næst girðingunni. Auk þess er búið að fjarlægja girðinguna frá vestasta horni reitarins og 

alla leið að svæðinu þar sem upphafsreitir sniða M og N voru teknir (sjá mynd 15 bls 23). 

Nákvæm staðsetning girðingarinnar á þeim kafla er því ekki á hreinu. Vestast í reitnum á 

hún svo að hafa legið uppi á hæð þar sem hæstu gróðursettu fururnar vaxa núna alveg á 

hæðarbrúninni en upphafsreitir sniðanna voru teknir mun neðar í brekkunni. Rask við 

girðingu og nákvæm skilgreining á mörkum upphaflegs skógræktarreits getur því haft áhrif 

á niðurstöðurnar næst skógræktinni.  

Meðalhæð stafafuruplantna virðist ekki minnka eftir því sem þéttleikinn eykst en 

stafafuran á það til að sá sér það þétt að það hamli vexti síðar á vaxtarskeiðinu (Lotan & 

Critchfield, 1990). Meiri þéttleiki þýðir líka að minni birta kemst að hverri plöntu en 

stafafuran þarf að minnsta kosti að fá 40% af fullu sólarljósi til að dafna vel (Lotan & 

Perry, 1983). Útbreiðsla og vöxtur stafafuru á rannsóknarsvæðinu er kominn það stutt á 

veg að enn er langt í að þéttleiki fari að hamla vexti hennar. Það verður ekki hægt að sjá 

fyrr en plönturnar hækka og skógur fer að myndast. 



33 

Útbreiðsla stafafuru í Staðarfjalli er líklega enn á frumstigi, eða í fyrsta 

útbreiðslufasa, en þá dreifast sjálfsánar plöntur í mismunandi fjarlægð út frá meginstofni, 

t.a.m. skógræktarsvæði (Langdon, Pauchard & Aguayo, 2010). Þéttleiki plantnanna er 

mestur innan 60 m en minnkar með meiri fjarlægð frá skógræktinni. Hæðarsamsetning 

sjálfsáinna plantna er auk þess ekki bundin fjarlægð þeirra frá skógræktinni. Þessa 

þéttleikadreifingu og hæðarsamsetningu stafafuruplantna telja Langdon o.fl. (2010) benda 

til þess að útbreiðslan sé enn á frumstigi á rannsóknarsvæði þeirra í Síle. Annað stig 

útbreiðslunnar byrjar svo eftir að sjálfsánu plönturnar verða fullþroska. Þá verður 

frædreifing bæði frá upprunalega stofninum, plöntum í útbreiðslujaðri sjálfsáningarinnar 

og frá svokölluðum útlagatrjám. 

Þrettán köngulberandi stafafurur má finna í útjaðri útbreiðslunnar allt í kringum 

skógræktina í Staðarfjalli. Samkvæmt Moody og Mack (1988) hagar stafafura útbreiðslu 

sinni á þann hátt að hún myndar fjölmarga, litla upptakabletti (foci) sem stækka með 

tímanum og mynda að lokum samfelldan stofn. Köngulberandi plöntur, sem gætu myndað 

nýja upptakabletti, vaxa í allt að 220 m fjarlægð frá skógræktargirðingunni og gætu á 

komandi árum aukið útbreiðsluhraða stafafurunnar. Enn sem komið er sjást þó ekki ungar 

plöntur í nálægð við köngulberandi útlagaplöntur, sem gæti bent til þess að þær séu annað 

hvort ekki farnar að dreifa fræjum, fræin hafi ekki náð að spíra eða að könglarnir beri ekki 

lífvænleg fræ. Spírunarhlutfall stafafurufræja er þó venjulega mjög hátt eða frá 65 til 

rúmlega 90% (Lotan & Perry, 1983) og yfirleitt framleiðir stafafura köngla með 

lífvænlegum fræjum snemma á æfiskeiðinu (Lotan & Critchfield, 1990). Samkvæmt Peña 

o.fl. (2008) höfðu sjálfsánar plöntur náð fullum þroska og báru köngla frá 6-8 ára aldri og 

því allt að þrír ættliðir plantna síðan stafafurunni var fyrst plantað árið 1970. 

Stafafuran er flokkuð sem ágeng tegund víða um heim og hefur marga eiginleika til 

að bera til að verða ágeng hér á landi. Hún þolir breytt hitasvið og þrífst vel á röskuðu 

landi þar sem gróðurþekja er rýr og samkeppni frá öðrum plöntum lítil. Slík 

umhverfisskilyrði hafa sýnt sig að geti valdið vandamálum þegar um ágengar tegundir er 

að ræða, t.a.m. í Nýja-Sjálandi þar sem útbreiðsla barrtrjáa, sér í lagi stafafuru, er talin 

ógna innlendum plöntutegundum og ásýnd þess landslags sem einkennandi er fyrir svæðið 

(Ledgard, 2001). Umhverfisskilyrði eru ekki þau sömu á Íslandi, sem staðsett er á 

norðurhveli, og í Síle og Nýja-Sjálandi, sem staðsett eru á suðurhveli. Margir af 

aðalþáttunum sem ákvarða hæfni stafafurunnar til að breiðast út eru þó óháðir hnattstöðu 

eins og eiginleikar tegundarinnar, hversu langur tími er síðan hún nam land og röskun á 

búsvæði (Richardson & Higgins, 1998). 

Niðurstaða Peña o.fl. er sú að stafafuran sé orðin ágeng tegund í þessum nýju 

heimkynnum hennar, þar sem hún hefur náð að dreifa fræjum sínum og mynda afkvæmi í 

meira en 100 m fjarlægð frá fræuppsprettu á innan við 50 árum frá því að plantan nam land 

auk þess sem afkvæmi geta einnig fjölgað sér í töluverðri fjarlægð frá móðurplöntu 

(Richardson o.fl., 2000). Sömu sögu mætti segja um útbreiðsluna í Staðarfjalli þar sem 

sjálfsánar stafafurur hafa á innan við 50 árum náð að dreifa sér í meira en 100 m frá 

skógræktinni. Útbreiðslan er þó aðallega bundin við svæðið sunnan og vestan við 

skógræktina og þéttleikinn minnkar til muna sé farið lengra en 60 m frá girðingunni.  

Með tilliti til hversu hratt stafafuran hefur breiðst út á rannsóknarsvæðinu mætti líta 

svo á að hún sé ágeng. Á hinn bóginn nefna Richardson o.fl. (2000) ekki hver þéttleiki 

plantna þarf að vera orðinn til að þær teljist ágengar. Þó svo að ystu mörk 

sjálfsáningarinnar í Staðarfjalli nái meira en 100 m frá skógræktinni er þéttleiki 

stafafuruplantnanna enn mjög lítill og margfalt minni en í rannsóknunum í Síle. Samkvæmt 

skilgreiningu Mack (1996) er stafafuran enda langt frá því að vera ágeng í Staðarfjalli þar 
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sem hún hefur hvorki valdið verulegum breytingum í nýju heimkynnunum né telst hún þar 

skaðvaldur. 

Frá sjónarhóli þeirra sem vilja rækta skóga má segja að eiginleikar stafafurunnar geri 

hana að ákjósanlegri tegund til skógræktar (Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2005) þar sem hún 

virðist ná útbreiðslu á næringarsnauðu og gróðurrýru landi undir Staðarfjalli. Það má því 

búast við að hún verði öflug við hliðstæðar aðstæður sem víða eru á Íslandi. 
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