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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að meta frægæði birkistofns á Skeiðarársandi og bera 

saman við fyrri árganga og við samanburðarsvæði í nágrenninu með það að leiðarljósi að 

skýra slakan spírunarárangur þessa stofns.  

 Skeiðarársandur er stærsti jökulsandur Evrópu. Sandurinn hefur ekki verið 

gróðursæll hingað til en þar hefur nú birki (Betula pubescens) byrjað að vaxa. Vel hefur 

verið fylgst með og rannsóknir á framvindunni hafa staðið yfir frá því 1998. Spírunarhæfni 

stofnsins hefur fengið þónokkra athygli þar sem hún hefur þótt léleg í gegnum árin en 

hæsta spírunarprósenta sem mælst hefur er 17,4% (Bryndís Marteinsdóttir o.fl, 2005). 

Reynt hefur verið að skýra lélega spírun stofnsins á sandinum einna helst með 

næringarfræðilegum ástæðum og skorti á frjóregni. 

 Birkifræjum var safnað af þrjátíu plöntum á Skeiðarársandi seint í október 2013 og til 

viðmiðunar af tíu plöntum á Skaftafellsheiði og af tuttugu plöntum í Morsárdal. Lengi hafa 

verið uppi vangaveltur um að stofninn á Skeiðarársandi sé uppruninn af þessum svæðum 

og þau því valin með tilliti til þess. Hæð móðurplantna var mæld og fjöldi kvenrekla 

skráður. Alls voru sextíu fræ af hverri plöntu sett í spírunarprófun í spírunarkassa. 

Spírunarhæfni reyndist mest í Bæjarstaðaskógi í Morsárdal, 40% en var lægri á 

Skeiðarársandi, 10,9 % eins og við var að búast miðað við niðurstöður fyrri ára frá 

sandinum. Marktæk fylgni var milli hæðar móðurplöntu og spírunarhlutfalls sem gefur 

vísbendingu um að frægæði aukist með aldri móðurplöntu.  Ekki reyndist fylgni milli 

spírunarhlutfalls og fjölda kvenrekla sem bendir til þess að fjöldi fræja frjóvgist ekki vegna 

lélegs frjóregns. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The goal of this experiment was to assess seed quality at Skeiðarársandur during 2013, 

compare it with previous studies and use the comparison areas nearby as a guidline to 

explain this weak performance. Recently there has been reclamation and progress of 

vegetation at Skeiðarársandur, the biggest glacial sand in Europe. Since 1998 the 

reclamation has been observed closely and researched. Germination of the birch (Betula 

pubescens) population has had a decent amount of attention on it due to it being considered 

weak over the the years but the highest germination rate has been 17.4% (Bryndís 

Marteinsdóttir o.fl., 2005). It has been tried to explain the poor germination rate in the sand 

with nutritional reasons and lack of fertile rain. In late October, 2013, birch seeds were 

collected from thirty plants in Skeiðarársandur, for comparison seeds were collected from 

ten plants in Skaftafellsheiði and from twenty plants in Morsárdalur. For a long time there 

has been speculation regarding the birch population at Skeiðarársandur and where it came 

from. Those areas, thus were chosen for comparison are thought to be the origin. Height of 

the plants was measured and female catkins counted. Overall there were sixty seeds from 

each plant put in a germination box for germination testing. The most germination proved 

to be at Bæjarstaðaskógur, 40% and the lowest at the Skeiðarársandur, 10,9% . This was 

not unexpected due to the results from earlier years at Skeiðarársandur. Correlation proved 

to be between height and germination that gives us an indication that quality of the seed 

comes with the age of the mother plant. There was no proof of correlation between 

germination and female catkins which suggests that the amount of seeds that don‘t fertilize 

is due to lack of fertile rain.
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Inngangur 

„Til eru fræ, sem fengu þennan dóm: að falla í jörð, en verða aldrei blóm“. Svo orti Davíð 

Stefánsson frá Fagraskógi. Þetta er tilfellið á Skeiðarársandi þar sem lágt spírunarhlutfall 

birkifræja (Betula pubescens) hefur vakið athygli. Fyrst var gerð spírunarpróf á 

birkifræjum frá Skeiðarársandi árið 2004 (Bryndís Marteinsdóttir o.fl., 2005). Það vakti 

athygli að spírunarhæfni væri heldur lág á þessu svæði og hafa síðan reglulega verið gerðar 

spírunartilraunir til þess að reyna að skýra þessa lágu spírunarprósentu. Lítið er þó um 

útgefið efni þar sem sambærilegar rannsóknir hafa farið fram annarsstaðar á landinu. Fyrri 

rannsóknir á Skeiðarársandi hafa notað svæði í nágrenni við til viðmiðunar og fræprósenta 

á sandinum alltaf verið lægri en á samanburðarsvæðunum (Jón Ásgeir Jónsson, 2012; 

Rannveig Ólafsdóttir, 2010).  

 Skeiðarársandur er einn af stærstu jökulsöndum Evrópu. Eins og nafnið gefur til 

kynna hafa jökulsandar ekki verið þekktir fyrir að skarta miklum og breiðum 

gróðurþekjum, Skeiðarársandur hefur ekki verið nein undanteknin frá því. Eftir miðja 20. 

öld hafa aðstæður hins vegar verið að lagast á sandinum vegna breyttrar legu 

Skeiðarárjökuls og breyttra árfarvega (Helgi Björnsson, 2009). Þessar breytingar hafa leitt 

til þess að gróður hefur náð rótfestu og útbreiðslu. Um 15-20% af heildarflatarmáli 

sandsins telst nú velgróinn og ber yfir 50% gróðurþekju (Bryndís Marteinsdóttir o.fl 2007). 

Ásamt loðvíði (Salix lanata), gulvíði (S.phylicifolia), mosa og fleiri lág- og háplöntum 

hefur birki (Betula pubescens) verið að nema land á Skeiðarársandi. Samkvæmt 

aldursgreiningum sem hafa verið gerðar á birkistofninum á sandinum er talið að birkið hafi 

náð fótfestu þarna um 1980 (Bryndís Marteinsdóttir o.fl 2007). Rannsóknir hafa nú staðið 

yfir á frumframvindu svæðisins frá 1998 þar sem það þykir henta einkar vel til rannsókna á 

frumframvindu. Ýmsar stofnvistfræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar sem og rannsóknir 

á spírunarhæfni birkistofnsins. Niðurstöður spírunarhæfni hafa leitt í ljós að frægæði eru 

ekki góð. Hæsta meðalspírunarhæfni frá upphafi mælinga mældist 17,4% árið 2004 

(Bryndís Marteinsdóttir o.fl 2005). Margar ástæður geta skýrt þetta og eru þar á meðal 

annars næringarfræðilegar ástæður, veðurfræðilegar ástæður, skortur á fræregni og afrán.  

 Hjá tegundum sem koma úr köldu loftslagi hjálpar það yfirleitt til við spírun að þær 

upplifi vetur með tilheyrandi hitafarsbreytingum (Milbau o.fl., 2009). Þetta veldur því 

stundum að þær þurfi minni hita til þess að spíra þegar að því kemur. Þó þurfa tegundir af 

norðlægum slóðum yfirleitt hærri hita til þess að spíra við heldur en tegundir af suðlægari 

slóðum. Þetta er talið hjálpa þeim að koma í veg fyrir spírun áður en veturinn hefur klárast 

að fullu (Milbau o.fl. 2009). Því þykir víst að lofthiti spilar stórt hlutverk þegar að spírun 

kemur. Miklum vindum á sandinum fylgir sandfok en fræin bera þess merki og í mörgum 

fræjum af svæðinu er að finna sandkorn. 

 Líklegt er að fræregn komi af svæðunum ofar í landinu, úr Morsárdal eða af 

Skaftafellsheiði. Lengi hafa verið vangaveltur um að stofninn sé einnig uppruninn þaðan 

og fræ hafi borist niður á sandinn vegna ríkjandi vindátta. Fræ birkis dreifast með vindi og 

þá yfirleitt ekki lengra en á við tvöfalda hæð trésins, þó munu vera til dæmi þar sem fræ 

hafa dreifst yfir marga kílómetra (Holm, 1994a). Næsta birkigróna svæði við 

Skeiðarársand er  í 10 km fjarlægð (Hiedl, 2009) svo það mun vera nokkuð einstakt að svo 

víðfeðmur skógur hafi vaxið upp með þessum hætti. Til þess að stofn geti vaxið upp á nýju 

svæði þurfa nokkrir grundvallarþættir að fara saman. Fræ þurfa að berast og lenda á 

heppilegum stað sem býður upp á hagstæð og frjósöm skilyrði fyrir uppkomu og spírun 

kímplantna og nægt frjóregn þarf að vera til staðar til þess að stofn geti fjölgað sér. 
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Hugsanlegt er að fræjum hafi verið sáð á svæðinu þó svo að ekki séu heimildir fyrir því 

(Bryndís Marteinsdóttir o.fl. 2007).  

 Helstu afræningjar birkis  á Skeiðarársandi og á samanburðarsvæðunum í 

Vatnajökulsþjóðgarði eru sauðfé og birkihnúðmý (Semudobia betulae). Fræ sem sýkjast af 

birkihnúðmýi hafa afgerandi útliteinkenni en á þau kemur einskonar lítill gluggi eða 

dökkur hringur í fræskurnina (Holm, 1994b). Einhver beit er á Skeiðarársandi en árið 2008 

voru merki um beit á 7,6% af plöntum í úrtakinu (Hiedl, 2009). Ráðgátan um lélega 

spírunarhæfni birkis á Skeiðarársandi stendur enn óleyst. 

  

 Í þessari rannsókn var framkvæmt spírunarpróf á birkifræjum frá Skeiðarársandi, af 

Skaftafellsheiði og úr Morsárdal með það að leiðarljósi að skýra lága spírunarprósentu á 

Skeiðarársandi. Lagt var mat á spírunarhæfni fræárgangsins 2013 frá þessum þremur 

svæðum og þau borin saman. Niðurstöður frá Skeiðarársandi voru bornar saman við 

niðurstöður fyrri rannsókna á Skeiðarársandi. Einnig var skoðuð fylgni spírunarhæfni við 

fræframleiðslu og hæð trjánna 

Aðferðir 

Rannsóknarsvæði 

 

Gögnum var safnað 25.-26. október 2013 af fjórum svæðum í og við Vatnajökulsþjóðgarð: 

1) á tveimur svæðum á Skeiðarársandi, norðan og sunnan þjóðvegar 1, nálægt miðjum 

sandinum, 2)  af Skaftafellsheiði 3) af elsta hluta Bæjarstaðaskógar og 4) af ungum trjám  

neðan Bæjarstaðarskógar í Morsárdal. 

 

Mynd 1: Rannsóknarsvæði á Skeiðarársandi norðan (1) og sunnan(2) þjóðvegar 1 , Skaftafellsheiði (3) og 

Bæjarstaðaskógi (4). 
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Skeiðarársandur er um 1000 ferkílómetrar. Sandurinn ber vitni um gróðureyðingu við 

framrás jökuls og við jökulframburð á liðnum öldum. Greinóttar ár koma undan jöklunum 

og ryðja sér farvegi í vatnavöxtum og hlaup falla frá jökullónum og undan jöklum við 

eldgos. Skeiðarárjökull hefur hopað þónokkuð á síðustu öld. Áður en það gerðist þegar 

jökullinn náði fram á öldurnar féllu jökulhlaupin þungum straumi fram á sandinn og 

dreifðust víða í margar kvíslar (Helgi Björnsson, 2009).  

 Eftir hop jökulsins um miðja 20.öld myndaðist lægð milli jökulsins og landsins fyrir 

framan garðana. Jökulframburður hefur ekki haft við að fylla upp í þessa lægð svo þarna 

hafði vatnið tækifæri til þess að safnast fyrir í lón og ár fóru að renna í afmörkuðum 

farvegum niður eftir sandinum. Þessi lægð tók einnig að tempra hlaup sem gátu safnast 

þarna fyrir. Eftir miðja 20. öld tóku hlaup einnig að verða minni og dró úr eldvirkni í 

Grímsvötnum 1938-1996. Þetta ferli ásamt hlýnandi veðurfari hefur haft mikið að segja um 

framvindu  gróðurs á sandinum (Helgi Björnsson, 2009).  

 Skaftafellsheiði er innan Vatnajökulþjóðgarðs eins og Bæjarstaðaskógur. Heiðin 

liggur á milli Skaftafellsjökuls og Morsárdals en Kristínartindar standa yfir henni.

 Bæjarstaðarskógur í Morsárdal liggur 5 kílómetrum inn af Skaftafelli. Kvæmið í 

skóginum er eitt af þeim mikilvægustu á landinu fyrir skógrækt. Þetta eru fögur, allt að 

12m há beinvaxin tré. Af rannsókn sem Kesara Anamthawat-Jónsson og Ægir Þór Ægisson 

birtu 2012 má gera ráð fyrir því að lítil erfðablöndun sé þar sem eingöngu fundust ferlitna 

plöntur. Líklegt er að skýring á þessu sé fjarvera fjalldrapans, Betula nana (Kesara 

Anamthawat-Jónsson og Ægir Þór Ægisson, 2012).  Í dag er talið að flatarmál skógarins sé 

um 30 hektarar en hann er í hraðri útbreiðslu (Ives, 2007). 

 

 

Mynd 2:Rannsóknarsvæði. Skeiðarársandur (efst t.v.), Skaftafellsheiði (efst t.h.). Ungskógur í Morsárdal 

(neðst t.v.) og Bæjarstaðaskógur (neðst t.h.) 
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Veðurfar 

Veðurfar árið 2013 var milt framan af en vorið var kalt á öllu landinu og sumarið á 

suðurlandi með því kaldara í langan tíma. Meðalhiti hefur ekki verið lægri í apríl og maí í 

meira en 18 ár (Veðurfarsyfirlit, 2013). Á Fagurhólsmýri er sjálfvirk veðurstöð sem er næst 

rannsóknarsvæðinu. Árið 2013  mældist meðalhiti 6,4°C í maí og 9,7°C í júní, 10,71°C í 

júlí, 10,20°C í ágúst og 7,29°C í september (Veðurfarsyfirlit, 2013). Árið 2012 var mjög 

hlýtt en mikil hríðarverður gengu yfir landið í janúar og í byrjun vetrar. Snjólétt var á 

Suðurlandi. Ríkjandi norðanáttir voru um allt land þegar leið á árið (Veðurfarsyfirlit, 

2012). 

Gagnasöfnun 

Tilviljanatölur voru notaðar til þess að fá tilviljanakennt og dreift úrtak á hverjum stað. 

Tala var dregin til þess að ákvarða áttavitastefnu og önnur fyrir fjölda skrefa í þá átt. Næsta 

tré við þann punkt var tekið í úrtakið. Tíu reklum af hverju tréi var safnað. Ef trén báru 

færri en tíu rekla var safnað eins mörgum reklum og mögulegt var af tilteknu tré.  

Safnað var af 20 trjám á Skeiðarársandi norðan vegar en af 10 trjám sunnan vegar og á 

Skaftafellsheiði. Í Bæjarstaðaskógi var safnað af 10 trjám í gamla skóginum og af 10 trjám 

í yngri skóginum fyrir neðan þann gamla. Hæð og mesta lengd hvers trés var mæld og 

kvenreklar taldir. 

 Fræin voru þurrkuð í 4 daga og svo kaldörvuð í 11 vikur.  

Spírunarpróf 

Fræjum af öllum 10 reklum hverrar plöntu var blandað saman og sextíu fræ frá hverri 

plöntu valin handahófskennt í úrtakið. Aðeins voru valin fræ sem voru þroskuð og 

heilbrigð þ.e. ekki sýkt af birkihnúðmýi (Semudobia betulae). Tekin voru fræ af 60 

plöntum og gerðu þá 3600 fræ sem voru prófuð. Fræjunum var komið fyrir á filterpappír 

sem lagður var á petriskálar. Til þess að tryggja nægilegan raka í hverja skál var 

filterstrimill þræddur í gegnum hverja skál, sem svo lá ofan í vatn í spírunarkassa. Hverri 

skál var skipt eftir miðju í tvo hluta, 20 fræ frá sitthvoru trénu voru sett hvoru megin, alls 

40 fræ á skál. Fræ frá hverju tréi voru því á þremur skálum sem allar voru á sitthvorum 

staðnum í kassanum. Þetta var gert með því að skipta kassanum upp í fjóra jafna reiti eftir 

miðju langsum og þversum. Séð var til þess að allir þrír skammtar af hverju tréi lentu 

aldrei í sama reit. Þessi aðferð var notuð til þess að fyrirbyggja að munur á milli skála hvað 

varðar ljós og vatnsmagn truflaði niðurstöður.  

 Í spírunarkassann kemur vatn inn og fer út á sama enda. Vatnshiti var 10-12°C og 

lofthiti um 23°C. Ljós voru yfir kassanum sem höfðu 16 tíma ljóslotu. Þrátt fyrir stöðugt 

gegnumstreymi vatns um spírunarkassan var skipt um vatn í honum annan hvern dag til 

þess að takmarka þörungagróður. Eftir að spírun komst af stað voru spíruð fræ talin annan 

hvern dag og fjarlægð af skálunum. Spírunarprófun var hætt eftir 46 daga en þá var farið 

að draga allverulega úr spírun og einungis fimm fræ sem spíruðu eftir að gagnaskráning 

hætti en þau voru ekki tekin með í gagnaúrvinnslu. 
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Úrvinnsla gagna 

Gröf voru sett upp í excel og R notað til útreikninga á fylgni með Spearman prófi og 

marktækni gagna með logistic regression þar sem notað var generalised linear model. 

Niðurstöður 

Spírunarhlutfall 

 

Mynd 3: Meðalspírun (%) birkifræja af  Skeiðarársandi norðan (sksna) og sunnan (skssa) þjóðvegar 1,  

Skaftafellsheiði(skh), Bæjarstaðaskógi (bsk) og ungskógi í Morsárdal (bskjr). Fræjum var safnað í 

október 2013. Lituðu kassarnir ná að 1. og 3 .fjórðungsmörkum og inní þeim er miðgildi. Halarnir á 

kössunum lýsa dreifingu gagnanna. Punktarnir eru útgildi.  

 Spírunarhæfni á Skeiðarársandi norðan vegar var 10,1% og svipuð á svæðinu sunnan 

vegar eða 12,7%. Meðalspírunarprósenta á sandinum var því 10,9%. Hluti spíraðra fræja á 

Skaftafellsheiði var 34,6%, í gamla Bæjarstaðaskógi 40% og í þeim yngri 27,6%. 

Munurinn á spírunarhæfni svæðanna var marktækur (p < 2,2*10
-16

). Spírunarprósenta var 

frá 0,02% - 43,3% á Skeiðarársandi syðri. Á norðursvæðinu var hún frá 0-35%. Á 

Skaftafellsheiði var spírunarprósentan frá bilinu 8,3%- 46,6%. Í Bæjarstaðaskógi   eldri var 

spírunarhæfni trjánna frá 11,6-70% og hjá ungtrjám í Morsárdal 16,6-38,3%. 
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Mynd 4:Dreifing spírunarhæfni á rannsóknarsvæðinu. 

Spírunarhæfni var  breytileg milli trjáa innan svæða. Tíðnidreifing gagnanna var ekki 

normaldreifð og var einnig breytileg eftir svæðum. Á mynd 4 sést hversu mörg tré spíruðu 

tilteknum fjölda fræja á hverju svæði. 
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Samanburður á spírunarhraða milli svæða 2013 

v 

Mynd 5: Spírunarhraði birkifræja sem safnað var í október 2013 á Skeiðarársandi sunnan (sks-sa) og 

norðan þjóðvegar 1 (sks-na), á Skaftafellsheiði (skh), af gömlum trjám í Bæjarstaðarskógi (bsk) og  í 

Morsárdal (bsk-jr). 

 Spírunarhraði og spírunarhlutfall var mismunandi milli svæða árið 2013 (mynd  5). 

Spírunarhraði er í samræmi við spírunarhlutföll þar sem svæðin sem hafa hæsta 

spírunarhlutfallið hafa mestan spírunarhraða. 

Samanburður á spírunarhraða á Skeiðarársandi milli ára 

 
Mynd 6: Spírunarhraði birkifræja úr stofni á Skeiðarársandi norðan þjóðvegar 1 árin 2004, 2008, 2009, 

2011 og 2013. 

 Þegar spírunarhraði birkitrjánna á Skeiðarársandi norðan vegar er skoðað milli ára 

sést að árið 2004 hefur haft hæsta spírunarhlutfall sem mælst hefur eða 17,4 % (Bryndís 

Marteinsdóttir o.fl, 2005). Árin þar á eftir, 2008 og 2010 skiluðu mun lakari spírunarhæfni 

eða 0,7% árið 2008 (Hiedl, 2009) og 2,6% árið 2010 (Rannveig Ólafsdóttir, 2010). 

Spírunarprósentan jókst svo aftur árið 2011 uppí 6,6% og enn frekar árið 2013 í 11,5 %.  
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Samband hæðar trjáa og spírunarhæfni fræja 

 

Mynd 7: Fylgni hæðar móðurtrjája við spírunarhæfni á Skeiðarársandi norðan þjóðvegar 1 (sks-na) og 

sunnan (sks-sa), á Skaftafellsheiði (skh) og í Morsárdal (bsk jr.). 

 Ekki fannst marktæk fylgni milli fjölda kvenrekla og spírunarhæfni á Skeiðarársandi 

norðan þjóðvegar 1 (p= 0,2933) né á Skeiðarársandi sunnan þjóðvegar 1 (p=0,8537). Á 

Skaftafellsheiði var ekki marktæk fylgni (p=0,8549) og ekki í Morsárdal (p= 0,4836).  

Þegar gert er fylgnipróf án þess að gera greinarmun á svæðum er marktækt samband á milli 

spírunarhlutfalls og hæðar trjáa (p=0,00378).   

 

 

  Samband frjósemi og spírunarhæfni fræja  

 

Mynd 8: Fylgni fræframleiðslu (sem fjöldi rekla á móðurplöntu)  við spírunarhæfni fræja á 

Skeiðarársandi sunnan þjóðvegar 1 (sks-sa), norðan þjóðvegar 1 (sks-na), á Skaftafellsheiði (skh) og í 

Morsárdal (bsk jr.) 
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 Niðurstöður benda ekki til fyglni milli fjölda rekla á tré og spírunarhæfni þess. 

Nyrðra svæði Skeiðarársands (p=0,9482), suður svæði Skeiðarársands (p=0,6609), á 

Skaftafellsheiði (p=0,6636) og hjá ungtrjám í Bæjarstaðaskógi er ekki fylgni (p=0,1677). 

 

Umræða 

Spírunarhæfni stofna 

Margar ástæður geta verið fyrir mismunandi spírunarhæfni innan stofna, á milli stofna og á 

milli árganga. Spírun fræja er háð mörgum þáttum, lífeðlsifræðilegum og 

umhverfisfræðilegum (Raven o.fl. 2013). Á meðal umhverfisþátta skipta þrír þættir mestu: 

súrefni, vatn og lofthiti. Þó svo að þessir þættir séu allir til staðar er ekki gefið að spírun 

eigi sér stað. Það getur verið vegna lífeðlsifræðilegs vanþroska kímsins eða vegna þess að 

fræskurnin er ekki nógu gegndræp fyrir vatni eða súrefni (Raven o.fl. 2013).   

 Mesta spírunarhæfni var hjá eldri trjám í Bæjarstaðaskógi og þar var líka mest dreifni 

spírunar (mynd 4). Þetta getur gefið til kynna að trén þar séu í misjöfnu ásigkomulagi. Ef 

til vill er orsökin aldur einhverra trjáa í úrtakinu, en oft er hæð nýtt til þess að meta 

gróflegan aldur. Trén í Bæjastaðaskógi var ekki hægt að hæðarmæla né telja rekla þeirra 

vegna vegna þess hve hávaxin þau eru. Frægæði hjá yngri trjám í Morsárdal voru heldur 

minni en hjá eldri trjánum en eldri tré hafa yfirleitt betri spírunarhæfni en yngri (Baskin & 

Baskin,1998). 

 Spírunarhlutfall af Skeiðarársandi er heldur lægri en á samanburðarsvæðunum. Lítið 

er þó af spírunarrannsóknum á birkivíðar af  landinu  til þess að bera saman við. Af 

svæðunum í rannsókninni er Skeiðarársandur afskekktastur frá svæðum sem gætu gefið 

frjóregn. Birkifrjó berst með vindi, vanalega ekki meira en nokkur hundruð metra (Holm, 

1994b). Líklega er mest af frjóregninu á sandinum frá trjám af svæðinu sjálfu.  Ætla má að 

því sé almennt meira um frjóregn á Skaftafellsheiði og í Morsárdal þar sem svæðin þar í 

kring eru grónari. Ef af einhverjum ástæðum skortur yrði á frjóregni landfræðilega er 

líklegra að Bæjarstaðaskógur og Skaftafellsheiði hafi frekari möguleika á utanaðkomandi 

frjóregni. 

 Fræframleiðsla plantna getur verið mun lægri hjá litlum og dreifðum stofnum en 

stórum og þéttum, þó svo að stofnarnir hafi sömu reklaeiginleika hvað varðar stærð og 

fjölda (Fenner, 2005). Nokkrar tilgátur hafa verið settar fram þessu til skýringar. Má nefna 

að dreifðum stofni fylgi minni nýting á frjókornum þar sem það eru minni líkur á að 

frjókorn hitti á blóm. Þar með hækki hlutfall eggbúa sem ekki ná að þroskast þar sem birki 

framleiðir fræskurn þrátt fyrir að eggbú sé ekki frjóvgað. Einnig verður meiri áhætta á því 

að frjóvgun verði milli náskyldra ættingja í smáum og einagruðum stofni (Fenner, 2005).  

 Ástæður lélegrar fræframleiðslu geta verið skortur á frjóregni, næringarefnum fyrir 

þroska fræja eða vegna beggja þátta (Fenner, 2005). Hjá blómplöntum á sér stað tvöföld 

frjóvgun þar sem annars vegar renna saman eggfruma og sæðisfruma sem mynda tvílitna 

okfrumu sem svo verður að kími. Hins vegar verður samruni  tvíkjarna frumu frá móður og 

kjarna frá föður sem mynda fræhvítuna (Raven, 2013). Þetta þykir benda til þess að 

frjóvgun eigi sér stað með eðlilegum hætti á Skeiðarársandi og það sé eitthvað annað sem 

skýrir lélega hæfni fræsins til þess að spíra.  
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Spírun milli ára 

Spírunarhraði á milli svæðanna fimm er í samræmi við spírunarhlutföll en þau fræ sem 

spíra hraðast eru úr stofnum með almennt mesta spírunarhæfni eins og við var að búast.  

 Spírunin hefur verið  misjöfn eftir árum á Skeiðarársandi. Samkvæmt niðurstöðum 

virðist 2013 árgangur fræja vera með mjög góða spírunarhæfni  miðað við rannsóknir fyrri 

ára.  Á mynd 6 sést að árin 2004 og 2013 höfðu bestu frægæðin frá því að mælingar hófust. 

Þekkt er að birkitegundir framleiði mismikið af fræjum eftir árum (Holm,1994). Hjá 

flestum fræframleiðandi plöntum virðist munur á fræframleiðslu milli ára vera mjög þekkt 

fyrirbæri. Vegna þess hve útbreitt og þekkt fyrirbærið er þykir líklegt að það séu 

þróunarfræðilegar skýringar að baki. Með því að framleiða ofgnótt af fræjum á nokkurra 

ára fresti sé afránið mettað og betri spírunarárangri náð. Spilað sé eftir verðurfari og öðrum 

umhverfisþáttum (Fenner, 2005). Ef til vill getur þetta ferli skýrt niður stöðurnar að vissu 

marki en niðurstöður sýna að greinilegur munur er á milli ára hvað varðar fræframleiðslu á 

sandinum. Aðrir þættir eins og veðurfar, næringarframboð og víxlun milli vaxtar og 

fræframleiðslu hafa einnig mikil undirliggjandi áhrif (Fenner, 2005). 

 Í rannsóknum á birki (Betula pubescens) hefur komið fram að að hærra hlutfall fræja 

spírar ef snjóþekja er þykk. Snjórinn einangrar jarðveginn og gerir hann hlýrri en þegar 

snjóþekja er þunn (Milbau o.fl., 2009). Þá hefur komið fram að spírunarhlutfall fræja sem 

ræktuð eru við mishlýjar aðstæður er ekki mjög breytilegt en spírunarhraði er mjög 

breytilegur. Birkifræ sem ræktuð eru við hlýrri aðstæður spíra mun hraðar en ella. Fræ 

undir þunnri snjóþekju spíra einnig hraðar en þau sem eru undir þykkri snjóþekju. Þegar 

fræ spíra hraðar leiðir það til þess að þau komast fyrr á legg og gefur þeim frekari 

möguleika á að lifa af þar sem þau eru komin lengra í vexti þegar vetur skellur á (Milbau 

o.fl. 2009). Hitafarsrannsóknir á plöntum sýna oftast niðurstöður um að móðurplöntur í 

heitu umhverfi gefi af sér fræ með betri spírunarhæfni og eða spríunarhraða (Baskin, 

1998). Árið 2003 var 3.- 4. hlýjasta ár frá upphafi mælinga Veðurstofu Íslands 

(Veðurfarsyfirlit 2003). Árið 2004 var það 5. - 8. hlýjasta, eftir landshlutum. Síðla sumars 

2004 gerði langa hitabylgju einkum um sunnanvert landið (Veðurfarsyfirlit, 2004). Þetta 

getur ef til vill sagt eitthvað til um hversu góður spírunarárangur var árið 2004 þegar 

spírunarhæfni á Skeiðarársandi mældist 17,4% sem er sú hæsta frá því að mælingar hófust. 

Erfiðara er að skýra góða spírunarhæfni 2013 með veðráttu þar sem  vorið 2013 var mjög 

kalt og sumarið ekkert sérstakt. Eitthvað annað hlýtur að hafa haft áhrif þetta árið eins og 

t.d. hagstætt frjóregn. Stofninn er að eldast og stækka og líklegt að hann sé að sjá sjálfum 

sér fyrir frjóregni í auknum mæli. 

Marktæk fylgni var milli hæðar trjáa og spírunarhæfni þeirra í stofnunum öllum (mynd 7). 

Ef við gefum okkur það að hærri tré séu eldri sést að eldri tré eru að gefa af sér betri 

frægæði  sem stenst niðurstöður rannsókna (Baskin, 1998). Ekki fannst marktæk fylgni 

milli hæðar og spírunarhæfni í rannsóknum árin 2010 og 2011 (Rannveig Ólafsdóttir, 2011 

og Jón Ásgeir Jónsson, 2012). Ef fylgnipróf er framkvæmt án þess að gera greinarmun 

milli svæða er fylgni spírunar og hæðar ekki marktæk. Þetta bendir til þess að stærra úrtak 

þyrfti til þess að fá nákvæmari niðurstöður.  

 Ekki var marktæk fylgni milli fjölda kvenrekla og spírunarhæfni. Ætla mætti að 

spírunarhæfni ykist með fjölda kvenrekla í samræmi við að kenningunni um að mikilli 

blómgun fylgi betri nýtni fræja. Með massívrí blómgun er framleitt meira af frjókornum og 

þar af leiðandi einnig móttækilegu fræni og færri ófrjóvguð fræ standa eftir á trjánum 

(Fenner, 2005). Birkiplöntur þroska fræskurn jafnvel þó svo að eggbúið frjóvgist ekki en í 

þessum tilfellum rofnar þroski eggbúanna (Holm, 1994a). Þessi fræ bera þess yfirleitt 

merki og var reynt að koma í veg fyrir að þessi fræ væru í úrtaki fyrir spírunartilraunina. 
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Þetta setur varnagla við að fullyrða að vel blómgað tré gefi af sér góða spírun. Árin 2010 

og 2011 mældist ekki marktæk fylngi kvenrekla við fræspírun (Rannveig Ólafsdóttir, 2011 

og Jón Ásgeir Jónsson, 2012). Hér hefði þurft stærra úrtak til þess að fá nákvæmari 

niðurstöður.  

Lokaorð 

Þegar allt kemur til alls skiptir ekki máli hvernig veðurfar eða umhverfisaðstæður eru á 

Skeiðarársandi því við höfum tekið fræin útúr þessum aðstæðum í spírunartilrauninni. Við 

fáum spírunarprósentu við bestu hugsanlegu aðstæður. Það sem niðurstöður úr svona 

rannsóknum gefa er í raun hæfni stofnsins til þess að mynda lífvænlegt fræ. Þegar úrtakið í 

spírunartilraun er tekið frá eru lífvana og sýkt fræ ekki tekin með. Við sjáum þá hversu 

mörg fræ spíra af þeim sem líta út fyrir að vera heilbrigð. Fræin frá Skeiðarársandi, af 

Skaftafellsheiði og úr Morsárdal eru öll tekin og sett í nákvæmlega sömu aðstæður. Í 

rauninni eru þannig allar umhverfisaðstæður þurrkaðar út og það eina sem aðskilur 

niðurstöður er mismunur á hæfileika stofnanna til þess að mynda lífvænlegt fræ. Í hvað 

getum við notað þessar upplýsingar? Jú, til þess að segja til um hversu mikið fræregn er á 

svæðinu og gæði fræframleiðslunnar sem má túlka sem almennt ástand stofnanna.  

 Tilraunin er gerð við bestu hugsanlegu umhverfisaðstæður sem mjög ólíklegt er að 

finna í náttúrunni. Niðurstöður gefa bestu hugsanlegu útkomu sem segir lítið um nýliðun 

stofnsins í náttúrunni. Þó svo að eggbú sé þroskað og fræ hafi alla burði til þess að spíra 

getur verið að það komist ekki á legg vegna afráns, sýkingar eða óhagstæðra 

umhverfisskilyrða. Umhverfisaðstæður geta verið slæmar fyrir frædreifingu. Ólíklegt að öll 

fræ lendi á stað sem hæfir aðstæðum til spírunar og uppvaxtar kímplöntu og bjóði uppá 

ljós, hita, raka og næringarefni. Skeiðarársandur er jú sandur og þar getur verið erfitt fyrir 

litlar kímrætur að róta sig og festa, hvað þá í vindasamri veðráttu þar sem lítið er skjól. Eitt 

er víst að næring og rótfesta verður að vera til staðar til þess að framvinda geti átt sér stað 

en það er vissulega að aukast á Skeiðarársandi. Sandurinn er að gróa upp og skapa þar sem 

tækifæri fyrir aðrar tegundir að koma inn í vistkerfið og breiðast út. Til þess að nýta sér 

þetta þurfa þó stofnarnir einmitt að bera góð fræ.  

 Léleg frægæði á Skeiðarársandi standa enn eftir óútskýrð. Til þess að finna skýringu 

þyrfti að fara í róttækari rannsóknir á svæðinu. T.d. frjóregnsmælingar, ítarlegri 

veðurfarsmælingar og rannsóknir á næringarástandi jarðvegsins. Hægt væri að rannsaka 

hvort næringarefni sem móðurplöntur þurfa til þess að framleiða lífvænleg fræ séu til 

staðar í jarðveginum. Einnig væri hægt að framkvæma erfðarannsókn á stofninum til þess 

að kanna hvaðan hann væri ættaður og athuga hvort einhverjar erfðafræðilegar ástæður 

standi að baki lélegum frægæðum. Gaman væri að bera spírunarhæfni Skeiðarársands við 

önnur svæði á landinu en lítið er af spírunarrannsóknum birkis á öðrum stöðum á landinu 

til þess að bera saman við. Þrátt fyrir léleg frægæði birkistofnsins á Skeiðarársandi er hann 

að pluma sig ágætlega, trén eru fallega vaxin, bera blóm, plönturnar stækka og stofninn 

breiðist út þrátt fyrir þessar erfiðu aðstæður.  
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