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Útdráttur (Abstract) 

Í vaxandi mæli er farið að líta á þéttbýli sem vistkerfi. Í því sambandi hefur athyglin beinst að 

stóru vistspori þéttbýlis og aðferðum til að draga úr því. Markmið þessa verkefnis voru að 

kanna hvers konar gróðurlendi finnast innan þéttbýlis, hvers konar gróður er ríkjandi á hverju 

gróðurlendi og kanna mögulegar leiðir til þess að auka líffræðilega fjölbreytni á grænum 

svæðum. Það eru mikilvæg skref í átt til vistheimtar í þéttbýli. Verkefnið var unnið í tveimur 

hlutum, annars vegar var gerð rannsókn á gróðurfari nokkurra grænna svæða í Reykjavík og 

hins vegar rannsókn á leiðum til að fjölga nokkrum innlendum plöntutegundum. 

 

Gróðurfarsrannsóknin var framkvæmd á 20-45 ha svæðum innan fjögurra misgamalla hverfa 

Reykjavíkur. Upplýsingar um græn svæði hvers hverfis voru skráðar niður og þau flokkuð 

niður eftir ríkjandi gróðurfari. Nokkur græn svæði í hverju hverfi og hverjum flokki voru 

valin af handahófi til gróðurgreininga sumarið 2013. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

svæði með tiltölulega fábreyttum graslendisgróðri voru langalgengust á 

rannsóknarsvæðunum, eða um 77% allra grænna svæða. Tegundaauðgi og tegundafjölbreytni 

var marktækt meiri á mólendissvæðum en graslendissvæðum en mólendissvæðin voru mun 

færri, eða rúmlega 8% allra grænna svæða og fundust aðeins í nýrri hverfunum. Því má álykta 

að til þess að viðhalda líffræðilegri fjölbreytni á grænum svæðum í Reykjavík sé æskilegt að 

auka tegundafjölbreytni á graslendissvæðum og varðveita mólendi þar sem það er að finna. 

 

Rannsóknin á möguleikum til fjölgunar innlendra plöntutegunda beindist einkum að söfnun 

og prófun fræs nokkurra innlendra plöntutegunda, tilraunum til að sá þeim utandyra og 

upplýsingaöflun um vistfræðilega eiginleika þeirra. Haustin 2011 og 2012 var fræi nokkurra 

innlendra plöntutegunda safnað í nágrenni Reykjavíkur. Fræið var spírunarprófað og 20 

tegundir voru valdar til notkunar í fjölgunartilraunir. Búin var til sáðblanda úr 12 tegundum 

sem prófuð var í fimm meðferðum en fræi hinna tegundanna átta var sáð sér í bakka. Fylgst 

var með spírun og lifun tegundanna yfir sumarið 2013. Hlutfall lifandi sáðplantna var afar 

mismunandi milli tegunda í sáðblöndunni, frá 0-34%. Lifun og þekja tegundanna sem sáð var 

sér var almennt betri en tegundanna í sáðblöndunni. Niðurstöður fjölgunartilraunanna ásamt 

heimildavinnu voru síðan notaðar til að útbúa upplýsingablöð um vistfræðilega eiginleika og 

notkunarmöguleika hverrar af þessum 20 tegundum. Hægt var að nota aðferðirnar sem 
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prófaðar voru til að fjölga flestum tegundunum og það býður upp á ýmis tækifæri til notkunar 

þessara tegunda til vistheimtar í þéttbýli. 

 

Abstract 

Urban areas are increasingly being seen as ecosystems. In this context, attention has been 

focused on the big ecological footprint of cities, and how it can be decreased. The objectives 

of this thesis were to study the vegetation found in green areas and explore possible ways to 

increase their biodiversity. Those are important steps towards ecological restoration in an 

urban area. This thesis was carried out in two parts, one was a study of the flora of several 

green areas in Reykjavík, Iceland and the other was a study of possible propagation methods 

of several domestic plant species. 

 

The vegetation study was conducted on 20-45 ha areas within four neighborhoods of different 

ages in Reykjavík. Information on the green areas found within each neighborhood was 

documented and they were categorized by dominant vegetation. A few green areas in each 

neighborhood were randomly selected for vegetation analysis in the summer of 2013. The 

findings show that relatively homogeneous grasslands were by far the most common in the 

study area, about 77% of all green areas. Heathland areas had significantly higher species 

richness and species diversity than grasslands areas but they were less common, just over 8% 

of all green areas, and they were only found in younger neighborhoods. The study‘s 

conclusions are therefore that in order to maintain biodiversity in green areas within the city, 

it is recommended to increase species diversity in grassland areas and perserve existing 

heathland areas. 

 

The study of possible propagation methods of several domestic plant species mainly focused 

on collecting and testing their seeds, doing experiments where they were sown outside and 

studying their ecological traits. In the autumns of 2011 and 2012, seeds from a few domestic 

plant species were collected in the vicinity of Reykjavík. Their germination was tested and 20 

species were selected to be used in the propagation experiment. A seed-mix, made from 12 

species, was tested in five treatments and the seeds of the other eight species were sown 

individually in trays. Germination and survival of the species was monitored during the 

summer of 2013. Germination and survival was very different between species in the seed-

mix, from 0-34%. Germination and cover of the species that were sown individually was 
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generally greater than of those in the seed-mix. The results of the experiments along with the 

information gathered on those twenty species were used to make fact sheets about the 

ecological traits and usage possibilities of each species. It seems that the propagation methods 

tested here worked for most of the species in the experiments, which indicates that they have 

some potential for ecological restoration in urban areas. 
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1. Inngangur 

Íbúum í þéttbýli fer í dag ört fjölgandi og á næstu áratugum mun sú þróun að öllum 

líkindum halda áfram á sömu braut (Grimm o.fl., 2008). Þessi breyting á lifnaðarháttum 

fólks veldur því að samband manns og náttúru breytist (Girardet, 2010) og gróðurfarið, 

eins og flest annað innan þéttbýlisins, verður að manngerðu fyrirbæri (Walker, Grimm, 

Briggs, Gries & Dugan, 2009). Í vaxandi mæli er farið að líta á þéttbýli sem vistkerfi 

(Girardet, 2010; Goddard, Dougill & Benton, 2009; Grimm o.fl., 2008) en vistkerfi er í 

raun allir þeir ólífrænu- og lífrænu þættir í umhverfinu sem tengjast saman á einhvern hátt 

(MEA, 2005) og því er sú sýn alls ekki fráleit. Í sambandi við þessa vistfræðilegu sýn á 

þéttbýli hefur athyglin beinst að sjálfbærni þéttbýlissvæða og mögulegra leiða leitað til 

þess að gera þau sjálfbærari (AtKisson, 2011; Girardet, 2010; Grimm o.fl., 2008). 

Sjálfbærni lýsir getu einhvers til þess að mæta þörfum nútímasamfélagsins án þess að það 

komi í veg fyrir að kynslóðir framtíðarinnar geti mætt sínum þörfum (UNWCED, 1987). 

Einn mikilvægasti mælikvarði á sjálfbærni vistkerfa er líffræðileg fjölbreytni þess (MEA, 

2005). Hugtakið líffræðileg fjölbreytni stendur fyrir allan þann breytileika sem fyrirfinnst 

meðal lífvera jarðar og þeirra vistkerfa sem þær eru hluti af (Secretariat of the Convention 

on Biological Diversity, 2005). Líffræðileg fjölbreytni er mjög mikilvæg fyrir heilbrigði og 

virkni vistkerfa og er að miklu leyti undirstaða þess að þau geti veitt okkur ýmis konar 

vistkerfisþjónustu (Ása L. Aradóttir, 2009; Beck, 2013; MEA, 2005; Schneiders, Van 

Deale, Van Landuyt & Van Reeth, 2012) auk þess að vera grunnurinn sem samfélag 

mannsins hefur verið byggt á (Newman & Jennings, 2008). 

 

Þó að í þéttbýli geti verið að finna fleiri plöntutegundir en í nágrenni þess (McKinney, 

2008; Wania, Kühn & Klotz, 2006) hafa rannsóknir sýnt að náttúruleg líffræðileg 

fjölbreytni minnkar venjulega með þéttbýlismyndun (t.d. Dolan, Moore & Stephens, 2011; 

Goddard o.fl., 2009). Meginástæður þess eru umbreyting á landslagi og eyðing og uppbrot 

búsvæða (Grimm o.fl., 2008). Uppbrot búsvæða getur breytt dreifingu og flæði tegunda 

milli svæða og þannig haft áhrif á tegundaauðgi og tegundasamsetningu en því minni og 

dreifðari sem búsvæði eru því færri tegundum geta þau haldið uppi (Faeth, Bang & Saari., 

2011). Auk þess flytur maðurinn gjarnan með sér tegundir, innlendar og erlendar, inn í 

þéttbýlið (Walker o.fl., 2009). Það eru mikið sömu tegundirnar, aðlagaðar þeim aðstæðum 

sem ríkja þar, sem verða drottnandi á þéttbýlissvæðum víða um heim og valda einsleitni 
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þéttbýlis á heimsvísu (Kowarik, 2011) en aukin einsleitni er ein af meginógnum við 

líffræðilega fjölbreytni á heimsvísu (MEA, 2005). 

 

Þegar land er tekið undir þéttbýli verður mikil röskun á vistkerfinu og áhrif þeirrar 

röskunar ná oft langt út fyrir mörk þéttbýlisins (Girardet, 2010; Grimm o.fl., 2008). Það má 

því segja að vistspor þéttbýlisins sé stórt, þ.e.a.s. þéttbýlið er frekt á auðlindir og skilar frá 

sér miklum úrgangi miðað við stærð þess (Girardet, 2010). Með aukinni þéttbýlisvæðingu í 

heiminum í dag taka borgir og bæir yfir sífellt meira landsvæði og röskun tengd þéttbýli 

verður meiri (Grimm o.fl., 2008). Einn aðalþáttur þess að stuðla að sjálfbærni og minnka 

vistspor þéttbýlis er að búa svo um vistkerfi þéttbýlisins að þau geti veitt sem mesta 

vistkerfisþjónustu (Lovell & Johnston, 2009; MEA, 2005). Þjónusta vistkerfis er samheiti 

yfir allar þær auðlindir og nytjar sem maðurinn fær frá því vistkerfi (MEA, 2005) og er hún 

því að miklu leyti háð líffræðilegri fjölbreytni þess (Schneiders o.fl., 2012). Dæmi um 

gerðir vistkerfisþjónustu sem eru mikilvægar fyrir líf á jörðinni eru jarðvegsmyndun og 

matar- og ferskvatnsframleiðsla en þær gerðir þjónustu sem íbúar þéttbýlis finna meira 

fyrir í daglegu lífi eru t.d. loftslagsstjórnun og flóðavarnir auk fagurfræðilegra-, andlegra-, 

menntunar- og útivistargilda vistkerfa (MEA, 2005). Rannsóknir hafa sýnt að aukin 

tækifæri fólks til að komast í snertingu við náttúruna geti haft jákvæð áhrif á andlega og 

líkamlega vellíðan (Dean, van Dooren & Weinstein, 2011; van den Berg, Hartig & Staats, 

2007) og að jákvæð áhrif grænna svæða á andlega líðan aukist með líffræðilegri fjölbreytni 

svæðisins (Fuller, Irvine, Devine-Wright, Warren & Gaston, 2007). 

 

Þegar vistkerfi hnignar af einhverjum ástæðum, eins og náttúruhamförum eða raski af 

mannavöldum (t.d. þéttbýlisvæðingu), þá er það ekki eins vel í stakk búið til þess að veita 

vistkerfisþjónustu eins og heilbrigð vistkerfi (Whisenant, 1999). Tap á vistkerfisþjónustu 

og auðlindum vegna hnignunar vistkerfa kemur ekki fram í hagtölum (MEA, 2005) og því 

er erfitt að leggja efnahagslegt mat á vistkerfisþjónustu (Hoffman, 2000). Hnignun 

vistkerfa er samt sem áður alvarlegt vandamál um allan heim (Whisenant, 1999) og ein af 

helstu áskorunum þessarar aldar er að sporna við henni (MEA, 2005). 

 

Vistheimt er ferli sem stuðlar að bata vistkerfis sem hefur hnignað, skemmst eða eyðilagst 

og felur í sér aðgerðir sem miða að því að koma af stað og hraða náttúrulegum ferlum og 

endurreisa virkni vistkerfa (SER, 2004). Vistheimt í þéttbýli miðar oftast að því að 
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þéttbýlisvistkerfið verði sem sjálfbærast (þ.e. veiti tilætlaða vistkerfisþjónustu og þurfi sem 

minnst viðhald) og það er gjarnan gert með því að koma náttúrulegum, innlendum gróðri á 

legg (Duryea, 2000). Sjálfbærari og heilbrigðari vistkerfi innan þéttbýlis eru gjarnan betur í 

stakk búin til þess að veita vistkerfisþjónustu eins og að taka á móti og hreinsa 

yfirborðsvatn, draga úr öfgum í hitastigi og viðhalda líffræðilegri fjölbreytni (Bernhardt & 

Palmer, 2007; Duryea, 2000). Þessi atriði eru aðeins örfá dæmi um það sem vistheimt í 

þéttbýli getur stuðlað að en vistheimtarverkefni geta einnig hvatt til byggðarþróunar og 

þátttöku almennings í henni og styrkt böndin milli náttúru og samfélags (Biswas, Mallik, 

Choudhury & Nishat, 2009; Matsuoka & Kaplan, 2008). Eftir því sem þessi jákvæðu áhrif 

vistheimtar í þéttbýli hafa komið betur í ljós hefur víða orðið vitundarvakning á kostum 

þess að viðhalda náttúrulegu gróðurfari í þéttbýli (t.d. Simmons, Venhaus & Windhager, 

2007; Goddard o.fl., 2009; Miyawaki, 1998). Innlendur gróður er yfirleitt best aðlagaður 

þeim aðstæðum sem eru í hverju landi (Simmons o.fl., 2007). Til dæmis ætti náttúrulegur 

trjágróður innan þéttbýlis að þurfa lítið viðhald þar sem hann vex á náttúrulegum svæðum 

landsins án aðkomu mannsins (Miyawaki, 1998). Grasflatir og trjábeð þarf hins vegar 

gjarnan að snyrta, bera á og vökva (Duryea, 2000). Hlutfall gróins yfirborðs í þéttbýli 

endurspeglar því hvorki gæði grænna svæða þess né fjölbreytni þeirrar vistkerfisþjónustu 

sem þau veita (Yu o.fl., 2012). 

 

Grasflatir verða sífelt stærri hluti af náttúru borga í Bandaríkjunum (Robbins & Birkenhoz, 

2003). Grasflatir í einkagörðum eru orsök töluverðra umhverfisvandamála en í bók 

Bormann, Balmori, Geballe og Vernegaard (1993) kemur fram að á þeim tíma í 

Bandaríkjunum var allt að 60% af ferskvatni í þéttbýli notað til að vökva einkagarða og á 

hverju ári fóru 2,2 milljarðar lítra af bensíni í sláttuvélar auk þess sem 30 þúsund tonn af 

tilbúnu skordýraeitri og tilbúinn áburður fyrir 5,25 milljarða dollara var notaður í 

einkagörðum. Í því samhengi má benda á að í dag er notkun innlendra plöntutegunda í 

þéttbýli að aukast (Lubell, 2013), m.a. vegna þess að þær þurfa minna viðhald og vökvun 

en þær erlendu á markaðinum (Brzuszek, Harkess & Mulley, 2007). Torfur með innlendum 

grastegundum gætu minnkað viðhaldsþörf og kolefnisfótspor grastorfa auk þess sem þær 

hafa reynst vera þéttari í sér en torfur með innfluttum grastegundum og hafa þar af leiðandi 

minna af illgresistegundum (Simmons, Bertelsen, Windhager & Zafian, 2011). Torfur 

ræktaðar með sáningu innlendra plöntutegunda hafa einnig reynst vel við uppgræðslu 

raskaðra svæða en sú aðferð veitir tilbúna gróðurhulu og getur komið í veg fyrir að 
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framandi illgresi komi sér þar fyrir (Stott, Dougher & Rew, 2010). Þess má einnig geta að 

á markaðinum hér á landi eru, auk hefðbundins grastorfs, m.a. seldar úthagaþökur skornar 

af sjálfgrónu valllendi og lyngþökur skornar af lyngmóa (Guðmundur Þ. Jónsson, 2011). 

 

Möguleikar á notkun innlendra tegunda til vistheimtar í þéttbýli ná líka til hávaxnari 

gróðurs og hafa innlendar runnategundir reynst vera nógu vel aðlagaðar aðstæðum í 

þéttbýli til að geta komið í staðinn fyrir þær innfluttu runnategundir sem gjarnan eru 

notaðar (Lubell, 2013; Kristín Svavarsdóttir & Ása L. Aradóttir, 2006). Af óhefðbundnari 

leiðum til vistheimtar í þéttbýli má nefna ræktun gróðurs á þökum og veggjum húsa. 

Francis og Lorimer (2011) benda á að græn þök og veggir krefjist þó nokkurs 

stofnkostnaðar og umhirðu í fyrstu en geta, ef rétt er að staðið, komið sér vel fyrir 

samfélagið og vistkerfið. Svalt og rakt veðurfar Íslands getur skapað vandamál við slíka 

ræktun en hægt er að laga græna veggi og þök að aðstæðum með hentugu plöntuvali 

(Schroll, Lambrinos, Righetti & Sandrock, 2011). Með því að viðhalda náttúrulegum 

gróðri eða nota innlendan efnivið við uppgræðslu er hægt að auka líffræðilegan 

fjölbreytileika vistkerfisins (Goddard o.fl., 2009) og þannig stuðla að aukinni þjónustu 

vistkerfa (Ása L. Aradóttir, 2009; Schneiders o.fl., 2012). Viðhald og endurheimt 

náttúrulegra grænna svæða ætti samkvæmt því að vera eitt af forgangsatriðunum þegar 

unnið er að sjálfbærni þéttbýlis (Picket o.fl., 2011).  

 

Ekki eru þó allir sammála um nauðsyn innlends gróðurs til viðhalds ýmis konar 

vistkerfisþjónustu innan þéttbýlis (Dearborn & Kark, 2010; Hitchmough & Fleur, 2006; 

Kowarik, 2011; Prévot-Julliard, Clavel, Teillac-Deschamps & Julliard, 2011). Kowarik 

(2011) bendir á að þar sem umhverfisaðstæður breytast með þéttbýlismyndun geta 

innfluttar tegundir sem þola vel þær aðstæður sem ríkja á þéttbýlissvæðum átt auðvelt 

uppdráttar og stuðlað að virkni vistkerfisins, alveg eins og þær innlendu. Í því samhengi 

hefur verið bent á að hentugra gæti verið að stjórna útbreiðslu innfluttra tegunda þannig að 

þær veiti vistkerfisþjónustu innan þéttbýlis (Del Tredici, 2010). Sem dæmi um slíkt má 

nefna að í N-Englandi var prófað að koma á legg amerískrum sléttugróðri, vegna þess hve 

lítið viðhald slíkur gróður þarfnast, til fegrunar borgargarða eftir að þar var dregið úr 

fjárveitingum til garðyrkju (Hitchmough & Fleur, 2006). Fara verður að með gát þegar 

framandi gróður er tekinn í ræktun (Kowarik, 2011) en Hitchmough og Fleur (2006) bentu 
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á að mjög ólíklegt er að sléttugróðurinn verði ágengur í N-Englandi þar sem sléttan þarf 

reglulegt rask (t.d. bruna) til að viðhaldast, annars taka innlendar tegundir yfir. 

 

Hér á Íslandi má nánast segja að vistheimt í þéttbýli sé nýtt fag en ein fyrsta 

vistheimtaraðgerð innan höfuðborgarinnar var endurheimt votlendisins í Vatnsmýrinni 

(Háskóli Íslands, Norræna húsið & Reykjavíkurborg, 2011). Sú endurheimt er vonandi 

bara upphafið af fleiri vistheimtaraðgerðum í framtíðinni. Á síðustu fimm árum hefur 

áhugi á umhverfismálum innan Reykjavíkur aukist töluvert sem endurspeglast m.a. í 

vistvænum áherslum í umhverfishluta aðalskipulags borgarinnar 2010-2030 

(Reykjavíkurborg, 2014). Vegna þessa aukna áhuga og af erlendri reynslu (Özgüner o.fl., 

2007) má gera ráð fyrir því að áhugi á vistheimt í þéttbýli eigi eftir að aukast mjög hér á 

landi á næstu árum, ekki síst þegar þekking á þessu sviði eykst og fleiri leiðir til 

vistheimtar verða aðgengilegar. Eitt fyrsta skrefið í þessari þekkingaröflun er að afla 

grunnupplýsinga um eiginleika og tegundasamsetningu þéttbýlisvistkerfa. Til þess að geta 

varðveitt líffræðilega fjölbreytni innan þeirra og fylgt vistheimtaraðgerðum eftir er 

mikilvægt að þróa aðferðir sem mæla og meta líffræðilega fjölbreytni á árangursríkan hátt 

(Brown, Clarkson, Barton & Joshi, 2014). Að auki er þörf á að prófa fjölgunaraðferðir 

mismunandi innlendra plöntutegunda því samkvæmt því sem hér hefur komið fram getur 

verið skynsamlegt að byrja á því að kanna notkunarmöguleika innlendra plöntutegunda við 

hönnun grænna svæða með vistheimt í huga. (Beck, 2013; Duryea, 2000). 

 

Möguleikar til að fjölga innlendum plöntutegundum til vistheimtar hafa ekki verið mikið 

rannsakaðir hér á landi (Magnús H. Jóhannsson & Ása L. Aradóttir, 2004) þó til séu 

erlendar rannsóknir á vistfræðilegum eiginleikum og fjölgunarmöguleikum allmargra 

tegunda sem finnast hérlendis. Víða erlendis er fræframleiðsla innlendra tegunda 

smáiðnaður (Steinfeld, Riley, Wilkinson, Landis & Riley, 2007) og rannsóknir á því sviði 

hafa m.a. sýnt að hægt er að fjölga krækilyngi (Empetrum nigrum) og bláberjalyngi 

(Vaccinium uliginosum) með bæði stiklingatöku (Hagen, 2002; Holloway, Kokx, Auer & 

Pearce, 2009) og fræi (Grime, Hodgson & Hunt, 2007; Lyanguzova, 2011) og auðvelt er að 

fjölga krossmöðru (Galium boreale); gulmöðru (Galium verum) og lokasjóði (Rhinanthus 

minor) með fræi (Maguire & Overland, 1959; Nordbakken, Rydgren, Auestad & Austad, 

2010; Westbury, Davies, Woodcock & Dunnet, 2006). Beitilyng (Calluna vulgaris) og 

fjalldalafífill (Geum rivale) geta numið land fljótlega eftir rask (Bartoli o.fl., 2013; 
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Bergman, Hammarlund, Hannon, Barnekow & Wohlfarth, 2005), holurt (Silene uniflora) 

er saltþolin (Horwood, 1919) og af þeim tegundum sem taldar eru þola þungmálmamengun 

í jarðvegi má nefna bláberjalyng og ljósbera (Viscaria alpina), (Lyanguzova, 2011; Nagy, 

2013). Hér á landi hafa möguleikar til að fjölga innlendum plöntutegundum einkum verið 

prófaðir í sambandi við vistheimt utan bæjarmarka (t.d. Ása L. Aradóttir & Járngerður 

Grétarsdóttir, 2011; Lilja Karlsdóttir & Ása L. Aradóttir, 2006). Lilja Karlsdóttir og Ása L. 

Aradóttir (2006) könnuðu fjölgunarmöguleika holtasóleyjar (Dryas octopetala) og 

ljónslappa (Alchemilla alpina) með sáningu og stiklingatöku og niðurstöðurnar sýndu að 

sáning er álitleg leið til fjölgunar beggja tegundanna og að mögulegt er að fjölga ljónslappa 

með græðlingum. 

 

Sýnt hefur verið fram á að hagnýt leið til vistheimtar sé að varðveita efnivið af svæðum 

sem eiga að fara undir mannvirki og nota hann til uppgræðslu raskaðra svæða eftir að 

framkvæmdum lýkur (Ása L. Aradóttir, 2012; Ása L. Aradóttir & Guðrún Óskarsdóttir, 

2013; Kongsbakk & Skrindo, 2009). Annað dæmi um leið til að fjölga innlendum 

tegundum sem prófuð hefur verið hérlendis með góðum árangri er dreifing fræslægju á 

raskað land (Járngerður Grétarsdóttir, 2011). Lögmál vistheimtar þurfa ekki að takmarkast 

við endurheimt náttúrulegra svæða utanbæjar því mögulegt er að nýta þau við hönnun og 

umönnun almenningsgarða, umferðareyja, bílastæða, grænna þaka o.fl. til þess að hámarka 

vistfræðilegt gildi þess konar svæða (Simmons o.fl., 2007). Samkvæmt Pickett o.fl. (2011) 

ætti viðhald og endurheimt náttúrulegra svæða í borgum, sem bæði veita vistkerfisþjónustu 

og tengja íbúa við náttúruna, að vera eitt af forgangsatriðum sjálfbærra borga 21. 

aldarinnar. 
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2. Markmið rannsóknar 

Tilgangur þessa verkefnis var annars vegar að auka þekkingu á gerð og gróðurfari opinna 

grænna svæða í þéttbýli og hins vegar að kanna mögulegar leiðir til að fjölga innlendum 

plöntutegundum með það í huga að auka hlutdeild innlends gróðurs á grænum svæðum í 

þéttbýli. Verkefnið skiptist því niður í tvo hluta (1. mynd). Fyrri hlutinn fól í sér rannsókn 

á útbreiðslu, gerð og gróðurfari opinna grænna svæða innan fjögurra misgamalla hverfa 

Reykjavíkur. Seinni hlutinn fól í sér könnun á möguleikum til að fjölga nokkrum 

innlendum plöntutegundum, annars vegar með því að afla upplýsinga um vistfræðilega 

eiginleika tegundanna sem teknar voru saman í upplýsingablöð, eitt fyrir hverja tegund og 

hins vegar með tilraunum þar sem prófað var að fjölga viðkomandi tegundum með sáningu 

(1. mynd). 

 

Þekkingin sem með verkefninu fæst getur nýst við rannsóknir og aðgerðir sem lúta að 

vistheimt í þéttbýli á Íslandi. Þær grunnupplýsingar um gróðurfar grænna svæða í 

Reykjavík sem fást úr fyrri hluta verkefnisins geta nýst sem viðmið fyrir komandi 

rannsóknir og aðgerðir til vistheimtar í þéttbýli. Fjölgunartilraunirnar láta í té reynslu við 

fjölgun innlendra plöntutegunda með fræi og þær vistfræðilegu upplýsingar sem 

upplýsingablöð tegundanna úr tilrauninni hafa að geyma geta gagnast við val á innlendum 

tegundum til vistheimtar eða annarrar notkunar. 
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3. Efni og aðferðir 

Verkefnið skiptist upp í tvo meginhluta (1. mynd). 

 

 

1. mynd. Yfirlit yfir verkefnið Vistheimt í þéttbýli: Gróðurfar í Reykjavík og möguleikar 

til að fjölga innlendum plöntutegundum. 
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3.1 Rannsókn á gróðurfari grænna svæða í Reykjavík 

3.1.1 Lýsing á staðháttum 

Rannsóknin var gerð í fjórum hverfum innan Reykjavíkur; Hlíðum, Fossvogi, Grafarvogi 

og Grafarholti. Hverfin eru misgömul, það elsta, Hlíðar, byggðist upp rétt eftir seinni 

heimsstyrjöld, Fossvogurinn byggðist upp í kringum 1975, Grafarvogurinn í kringum 1990 

og það nýjasta, Grafarholt, upp úr aldamótunum 2000 (Reykjavíkurborg, 2014). Hverfin 

eru staðsett í mismunandi hæð yfir sjávarmáli, frá u.þ.b. 20 m h.y.s. (Fossvogur) upp í 

u.þ.b. 100 m h.y.s. (Grafarholt) og liggja nokkurn veginn á línu frá Hlíðum í austsuðaustur, 

8,5 km, að Grafarholti (2. mynd). Staðsetning hverfanna frá því elsta til þess yngsta 

endurspeglar þannig útbreiðslu Reykjavíkur í austsuðaustur síðustu áratugina. 

 

Íbúaþéttleiki í Fossvogi, Grafarvogi og Grafarholti er víðast hvar 20-40 íbúar ha-1. Í 

Hlíðum er meiri þéttleiki, að mestu 40-60 íbúar ha-1 og fer sums staðar yfir 80 íbúa ha-1 

(Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar, á.á.). 

 

Samkvæmt veðurstöð sem er staðsett í Reykjavík (64°07,648‘, 21°54,166‘, 52 m h.y.s.) var 

meðalárshiti frá byrjun árs 1994 til lok árs 2013 5,1°C og meðalársúrkoma 831 mm 

(Veðurstofa Íslands, 2014a). Ársúrkoma 2013 var 838 mm og meðalhiti hæstur í júlí, 

10,9°C, lægstur í desember, -0,5°C, en meðalárshiti var 4,9°C (Veðurstofa Íslands, 2014b) 

svo að veðurfar árið 2013 var mjög líkt því sem hafði verið áratugina tvo á undan. 

 

Umhirða opinna grænna svæða Reykjavíkur hefur verið í lágmarki síðustu ár vegna 

niðurskurðar hjá borginni. Fyrir efnahagshrunið árið 2008 voru borin allt að 50-55 tonn af 

áburði á opin græn svæði borgarinnar á hverju sumri en ekkert var borið á frá 2009 til 2011 

(Sigurður Geirsson hjá Reykjavíkurborg, munnleg heimild, 11. mars 2013). Vorið 2012 

voru 5 tonn af áburði borin á valin tún og svæði, nokkur þeirra voru innan 

rannsóknarsvæðanna en ekkert af þeim var í því úrtaki sem valið var af handahófi til 

gróðurgreininga. Samkvæmt Sigurði Geirssyni (munnleg heimild, 11 mars 2013) var hins 

vegar enginn áburður borinn á almenn græn svæði innan borgarmarkanna árið 2013. 
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2. mynd. Yfirlitsmynd af Reykjavík og loftmyndir af rannsóknarsvæðunum. Opin græn 

svæði innan þeirra eru lituð með bleiku og sýnd eru númer svæða sem voru gróðurgreind. 

Norðurpílan á við allar fjórar loftmyndirnar og yfirlitsmyndina. Loftmyndirnar voru 

fengnar frá Reykjavíkurborg. 

 

Síðustu ár hafa flest öll grassvæði borgarinnar verið slegin að meðaltali þrisvar á ári. 

Annað gildir þó um skrúðgarða og var Klambratún (stærsta græna svæðið í Hlíðum á 2. 
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mynd) slegið mun oftar. Samkvæmt Guðnýju Arndísi Olgeirsdóttur hjá Reykjavíkurborg 

(munnleg heimild, 1. október 2013) hafa starfsmenn þar eina stóra sláttuvél með 

hirðuvagni sem er nánast stöðugt í gangi á sumrin og sláttuorf til að snyrta í kringum tré og 

staura. Hirðuvagninn hirðir mestallt gras sem slegið er en það sem verður eftir er skilið 

eftir í sverðinum, rotnar þar og gefur frá sér næringarefni. Á Klambratúni, sem er eini 

skrúðgarðurinn í rannsókninni, hefur hvorki verið notaður áburður né mosaeyðir síðastliðin 

ár (Guðný Arndís Olgeirsdóttir hjá Reykjavíkurborg, munnleg heimild, 1. október 2013). 

 

3.1.2 Útbreiðsla og gerð grænna svæða 

Fjögur 20-45 ha svæði, eitt innan hvers hverfis, voru valin fyrir rannsóknina (sjá afmörkun 

rannsóknarsvæðis á 2. mynd). Við val á svæðum var miðað við að þau væru í mismunandi 

gömlum hverfum, af svipaðri gerð (aðallega íbúðahverfi) og hefðu töluvert af opnum 

grænum svæðum. 

 

Loftmyndir af rannsóknarsvæðunum voru fengnar frá Reykjavíkurborg. Vorið 2013 var 

gengið um svæðin og upplýsingar um staðsetningu og gerð hvers græns svæðis skráðar á 

loftmyndirnar. Loftmyndirnar voru síðan settar inn í ArcGIS 10.1 (ESRI, 2014) til þess að 

greina og flokka grænu svæðin niður eftir gerð. Öll græn svæði innan rannsóknarsvæðanna 

voru teiknuð upp sem flákar (e. polygons) (2. mynd) og við hvern fláka voru skráðar þær 

upplýsingar sem voru teknar saman um svæðin; staðsetning og gerð svæðis, ríkjandi 

gróðurfar og ummerki sláttar. Þær upplýsingar voru svo notaðar til þess að skipta grænu 

svæðunum niður í flokka og gróðurlendi (1. tafla). Við samantekt flákanna greindust fimm 

flokkar grænna svæða og fjórtán gróðurlendi en þeim var fækkað niður í þrjá flokka og 

þrjú gróðurlendi til einföldunar á samanburði svæða (1. tafla). Nánari upplýsingar um græn 

svæði í hverjum flokki og hverju gróðurlendi má sjá í 1. viðauka. 

 

Ákveðið var að sleppa svæðum þar sem trjágróður var ríkjandi (skógar og trjá- og 

runnabeð), melum og öðrum grænum svæðum vegna þess hve slík svæði voru fá. 

Leiksvæðin voru flest of lítil til að hægt væri að leggja út á þeim reit, eða að mestu leyti 

steypt/malarborin svo þau voru líka tekin út. Taka má fram að reskisvæðin voru mjög fá 

(eitt til þrjú í hverju hverfi) en þar sem þau þóttu áhugaverð og komu fyrir innan allra 

rannsóknarsvæðanna var ákveðið að hafa þau með þrátt fyrir takmarkaðan fjölda 

endurtekninga. 
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1. tafla. Allir flokkar og gróðurlendi sem upphaflega voru notuð til að skipta grænu 

svæðunum niður. Þeir flokkar sem merktir eru með X og gróðurlendin þrjú sem nefnd eru í 

hægri dálk töflunnar voru höfð með í úrtaki svæða til gróðurgreininga. 
F

lo
k

k
a

r 

Grænt svæði við umferðarmannvirki X 

Grænt svæði inni í íbúabyggð X 

Skrúðgarður X 

Leiksvæði Sleppt 

Önnur græn svæði Sleppt 

G
ró

ð
u

rl
en

d
i 

Graslendi – grastegundir eru ríkjandi Graslendi  

Grasengi – grastegundir ásamt tvíkímblaða blómjurtum eru ríkjandi Graslendi  

Laufengi – grastegundir eru ríkjandi með stakstæðum trjám og runnum Graslendi  

Graslendi með trjá- og runnabeðum – grastegundir eru ríkjandi Graslendi  

Skógur án undirgróðurs Sleppt 

Trjá- og runnabeð án undirgróðurs Sleppt 

Gisinn skógur með grastegundum sem ríkjandi undirgróðri Sleppt 

Gisinn skógur með mólendistegundum sem ríkjandi undirgróðri Sleppt 

Mólendi – mólendistegundir eru ríkjandi Mólendi  

Mólendi með stakstæðum trjám og runnum Mólendi 

Rýr mói með opnum skellum Mólendi 

Rýr mói með stakstæðum trjám og runnum Mólendi 

Melur með trjám og runnum á stangli Sleppt 

Reskisvæði – nýlega raskað svæði Reskisvæði 

 

Öll gróðurlendi þar sem grastegundir voru ríkjandi voru keimlík og flokkunum fjórum því 

fækkað niður í einn (graslendi) og það sama var gert við gróðurlendi þar sem 

mólendistegundir voru ríkjandi (mólendi) (1. tafla). Hafa skal í huga að flokkurinn „grænt 

svæði inni í íbúabyggð“ var notaður fyrir þau grænu svæði sem voru ekki staðsett við 

umferðarmannvirki heldur inni á milli húsa. Einnig skal tekið fram að skrúðgarðinum 

Klambratúni var skipt niður í 16 minni svæði í ArcGIS (2. mynd). Það var þó aðeins gert 

til hagræðingar fyrir staðsetningu reits til gróðurgreininga og því var Klambratún talið sem 

eitt grænt svæði í niðurstöðum. 

 

3.1.3 Gróðurgreiningar 

Til gróðurgreininga voru valin af handahófi innan hvers hverfis fjögur svæði þar sem 

grastegundir voru ríkjandi, fjögur þar sem mólendistegundir voru ríkjandi (þau fundust 

bara í tveimur yngstu hverfunum) og eitt nýlega raskað svæði (tvö í Fossvogi). Alls voru 

svæðin því 29 talsins. Í úrtakinu voru aðeins þau svæði sem voru nógu stór til að leggja út 

á þeim 100 m2 reit til gróðurgreininga en einstaka sinnum var þó vikið frá þeirri reglu þar 

sem viðkomandi svæði náðu ekki þeirri lágmarksstærð. Reitirnir sem voru 100 m2 voru 

oftast 10 x 10 m en á þeim svæðum sem rúmuðu ekki ferning voru þeir hafðir rétthyrndir 
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og voru þá frá 7,5 x 13,3 m að 3 x 33 m. Ítrekað skal að reskisvæðin voru fá en þar sem 

gróðurfar þeirra er áhugavert var ákveðið að hafa þau með í rannsókninni, taka þau nánast 

öll fyrir og taka tillit til lítils fjölda endurtekninga við úrvinnslu og túlkun gagna.  

 

Innan svæðanna voru lagðir út mælireitir, einn á hverju svæði, samkvæmt hnitum sem 

fengin voru með tilviljanatölum (reitirnir voru þó alltaf staðsettir a.m.k. 2 m frá 

svæðismörkum til þess að forðast jaðaráhrif á gróðurinn). Hver reitur var 100 m2, með 

fjórum undantekningum. Reskisvæðin sem mæld voru í Fossvoginum rúmuðu hvort um sig 

aðeins 25 m2 reiti. Hinar undantekningarnar tvær voru í Hlíðum þar sem mjög fá svæði 

rúmuðu 100 m2 reit. Því voru nokkur minni svæði höfð með í úrtakinu og tvö þeirra sem 

voru valin af handahófi rúmuðu hvort um sig aðeins 50 m2 reit. 

 

Innan hvers reits voru fimm 0,5 x 0,5 m rammar lagðir út af handahófi til gróðurgreininga. 

Í þeim var metin þekja allra æðplöntutegunda og fjögurra algengra mosategunda 

(engjaskrauts, hraungambra, melagambra og tildurmosa) (2. tafla). Auk þess var áætluð 

heildarþekja æðplantna, mosa, fléttna, lífrænnar jarðvegsskánar, sinu, sands/malar, grjóts 

og ógróins yfirborðs að næstu fimm prósentum. Einu upplýsingarnar um umhirðu sem 

skráðar voru niður við gróðurgreiningu voru hversu mikil ummerki um slátt sæjust. Reynt 

var eftir fremsta megni að framkvæma ekki gróðurgreiningar á svæðum sem höfðu nýlega 

verið slegin. Ef komið var að nýslegnum svæðum voru þau geymd þar til síðast til að öll 

svæðin í rannsókninni væru í sem svipuðustu ástandi þannig að hægt væri að bera þau 

saman. Gróðurgreiningar voru gerðar dagana 12.-27. ágúst, 2013. Upplýsingar um svæðin 

sem valin voru fyrir gróðurgreiningar auk upplýsinga um staðsetningu reita innan þeirra 

má sjá í 2. viðauka. 

 

2. tafla. Kvarðinn sem var notaður við þekjumælingar. 

 

 

 

  

Einkunn Þekja (%) Miðgildi þekju (%) 

1 <1 0,5 

2 1-5 3 

3 6-10 8 

4 11-15 13 

5 16-25 20,5 

6 26-50 38 

7 51-75 63 

8 76-100 88 
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3.1.4 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var kannað hvort munur væri á gróðurfari eftir aldri hverfis og 

gróðurlendi grænna svæða. Einkunnum þekjuskalans í hverjum ramma var skipt út fyrir 

miðgildi viðkomandi þekjubils (2. tafla) og miðgildið notað til að reikna meðalþekju 

hverrar tegundar í hverjum reit. Hver mælieining náði því yfir alla ramma í hverjum reit 

eða 1,25 m2. Fyrir hvern mæliramma var fundinn heildarfjöldi tegunda (tegundaauðgi) og 

tegundir rammanna fimm í hverjum reit voru síðan lagðar saman og Shannon-Wiener 

fjölbreytnistuðull hvers reits reiknaður (útreikningur Shannon-Wiener stuðuls var byggður 

á Gurevitch, Scheiner & Fox (2006)). Einnig var lögð saman þekja allra tegunda í 

einstökum tegundahópum, annars vegar eftir vaxtarformum (tvíkímblaða blómjurtir, grös, 

mosar, fléttur, runnar og smárunnar, starir, sef og hærur og byrkningar) og hins vegar eftir 

uppruna þeirra (innlendar og innfluttar tegundir). Síðarnefnda flokkunin tók einungis til 

æðplöntutegunda og við hana var stuðst við Plöntutal Náttúrufræðistofnunar Íslands 

(Hörður Kristinsson, 2008). Þar eru tegundir sem eru taldar hafa verið ílendar fyrir 1750 

teknar saman í einn flokk (innlendar) og tegundir sem taldar eru aðfluttar og ílendar eftir 

1750 í annan flokk (innfluttar) (Hörður Kristinsson, 2008). 

 

Til þess að bera gróðurfar reitanna saman á milli hverfa og á milli gróðurlenda var 

óskilyrtri hnitunargreiningu (e. Detrended correspondence analysis (DCA)) (Lepš & 

Šmilauer, 2003) beitt á meðalþekju allra æðplöntutegunda og mosategundanna fjögurra. 

Fervikagreining fyrir línuleg módel (e. linear models) var notuð til samanburðar á 

tegundaauðgi, Shannon-Wiener fjölbreytnistuðli og á samanlagðri þekju í einstökum 

tegundahópum í graslendisreitum einstakra hverfa og í mólendisreitum til að bera 

gróðurfar þeirra saman milli hverfa. Þá var Tukey‘s HSD prófi beitt til að bera saman 

meðalgrasþekju milli hverfa. Tvíþátta fervikagreining á áðurnefndum breytum var síðan 

notuð til að bera saman gras- og mólendisreiti Grafarvogs og Grafarholts. Kruskal-Wallis 

próf var notað í þeim tilfellum sem leifarnar í fervikagreiningunni uppfylltu ekki skilyrði 

um normaldreifingu. Hnitunargreiningin var gerð í Canoco, útgáfu 5.0 (ter Braak & 

Šmilauer, 2012), en fervikagreiningarnar í SAS, útgáfu 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, NC, 

USA.). 

 

Í umræðukafla var gróðurfar Reykjavíkur nú til dags borið saman við gróðurfar 

borgarinnar fyrir aldarfjórðungi síðan með því að bera niðurstöður gróðurgreininga saman 
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við gömul gróðurkort af Reykjavík (Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 1988). Einnig var 

stuðst við bók Steindórs Steindórssonar (1964) og bókakafla Eyþórs Einarssonar (2005) 

sem lýsa einkennistegundum mismunandi gróðurlenda hér á landi og með þeim hætti var 

hægt að sjá breytingar á gróðurfari grænna svæða Reykjavíkur síðustu áratugina. 

 

3.2 Fjölgun innlendra plöntutegunda 

3.2.1 Fræsöfnun og spírunarprófanir 

Haustin 2011 og 2012 var safnað fræi af 27 innlendum plöntutegundum sem auðvelt er að 

safna og virtust vera algengar á svæðum með náttúrulegum gróðri í Reykjavík og nágrenni. 

Fræsöfnun fór fram í september árið 2011 við rætur Úlfarsfells og Lágafells og dagana 18. 

ágúst til 3. október árið 2012 við Úlfarsfell, í Heiðmörk, Mosfellsbæ og í Þormóðsdal við 

Hafravatn (nánari upplýsingar um dagsetningu og söfnunarstað fræs haustið 2012 má sjá í 

3. viðauka). Á hverju svæði voru fræ, aldin eða blómskipanir handtínd í bréfpoka merkta 

með nafni tegundar, söfnunarstað og dagsetningu. 

 

Eftir söfnun fræsins var það þurrkað í söfnunarpokunum við stofuhita. Það var tímafrekara 

eftir því sem blautara var á við söfnun og eftir því sem meira magn plöntuhluta fylgdu 

fræinu og tók að jafnaði 2-7 daga. Eftir þurrkun var fræið hreinsað. Aðferðir við 

hreinsunina voru nokkuð breytilegar eftir því hvort fræið var bert eða inni í aldini, hversu 

mikið af plöntuhlutum fylgdu með fræinu í pokunum og hversu þungt fræið var miðað við 

þá plöntuhluta. Fræ sumra tegundanna, eins og ljósbera (Viscaria alpina)1, mýrasóleyjar 

(Parnassia palustris) og friggjargrass (Platanthera hyperborea), var mjög auðvelt að tína 

án þess að fá aðra plöntuhluta með, því var einfaldlega sturtað úr fræhirslum ofan í pokann. 

Fræ annarra tegunda, eins og holtasóleyjar (Dryas octopetala) og fjalldalafífils (Geum 

rivale), var auðveldlega hægt að safna með því að toga mjúklega í trjónu eða svifhala þess 

(fræið losnar mjög auðveldlega ef það er þroskað). Í þeim tilvikum var hreinsun fræs óþörf. 

 

Fræ allmargra tegunda, þ.e. gulmöðru (Galium verum), krossmöðru (Galium boreale), 

lokasjóðs (Rhinanthus minor), móasefs (Juncus trifidus), vallhæru (Luzula multiflora) og 

æxlilaukum kornsúru (Bistorta vivipara), var safnað þannig að klipið var með fingrum 

annarrar handar utan um stöngul plöntunnar (fyrir neðan fræið) og höndin dregin upp eftir 

                                                 
1 Tegundaheiti eru byggð á Herði Kristinssyni (2010) nema annað sé tekið fram. 
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stönglinum. Þá losnaði fræið sem var þroskað auðveldlega frá en með þessari aðferð rataði 

svolítið af plöntuhlutum ofan í pokana. Hjá nokkrum tegundum, þ.e. holurt (Silene 

uniflora), beitilyngi (Calluna vulgaris), blóðbergi (Thymus praecox subsp. arcticus), 

gullmuru (Potentilla crantzii), ljónslappa (Alchemilla alpina) og engjarós (Comarum 

palustre), var einfaldast að safna blómskipuninni í heilu lagi. Í þeim tilvikum fylgdi 

töluvert af plöntuhlutum með fræinu sem þurfti að hreinsa frá eftir að blómskipanirnar 

voru teknar í sundur til að losa um fræið. Fyrir þá plöntuhluta sem vógu minna en fræið var 

notast við stillanlegt loftræstirör til þess að feykja þeim frá fræinu en til að aðskilja þyngri 

plöntuhluta frá fræinu var notast við sigti með mismunandi möskvastærð. Ef fræið var fast 

við plöntuhluta var þeim annað hvort nuddað mjúklega upp við sigti þar til fræið losnaði 

frá, eða plöntuhlutarnir tíndir af. Við hreinsun fræs þeirra smárunna sem þroska aldin, eins 

og bláberjalyngs (Vaccinium uliginosum), krækilyngs (Empetrum nigrum) og sortulyngs 

(Arctostaphylos uva-ursi), voru berin nudduð í sundur ofan í skál með vatni í og aldinkjöti 

og hýði fleytt ofan af en síðan var fræið þurrkað við stofuhita. Eftir hreinsun fræsins var 

það sett aftur ofan í viðeigandi bréfpoka og geymt í kæli við 4°C þar til fræið var 

spírunarprófað. 

 

Fræið var spírunarprófað í sérstöku spírunarborði í Gunnarsholti (3. mynd) og var borðið 

stillt þannig að fræið fékk 8 klst af ljósi við 25°C en í hinar 16 klukkustundir sólarhringsins 

var það stillt á 15°C. Haustið 2011 var aðeins farið í nokkrar stuttar fræsöfnunarferðir og 

því var ákveðið að spírunarprófa allt fræið sem fannst og blanda ekki saman fræi af 

mismunandi stöðum eða söfnunartímum. Fræið var ýmist sett beint í spírunarborðið eða 

kuldameðhöndlað fyrst með því að leggja það á rakan pappír og geyma það við 4°C í eina 

viku. Leiðbeiningar um kuldameðhöndlun fengust frá annars vegar Anne Bau og Magnúsi 

H. Jóhanssyni hjá Landgræðslu ríkisins (munnleg heimild, 17. apríl 2012) og hins vegar í 

sérhefti Seed Science and Technology (International Seed Testing Association, 1996). 

Notast var við leiðbeiningar um formeðhöndlun fræs tegunda sem eru skyldar tegundunum 

sem safnað var vegna þess að í bókinni fannst ekki mikið af leiðbeiningum um tegundirnar 

sjálfar. Í kuldameðhöndluninni var fræið sett á rakan pappír og geymt við 4°C. Fyrra 

spírunarprófið var sett í gang þann 17. apríl 2012 (viku seinna fyrir fræið sem var 

kuldameðhöndlað), spíruð fræ voru talin alls sex sinnum og síðasta talning fór fram þann 4. 

júní 2012 (11. júní fyrir fræið sem var kuldameðhöndlað). 
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3. mynd. Spírunarborðið í Gunnarsholti þegar seinna spírunarprófinu var komið í gang 

vorið 2013. 

 

Fræ allra tegundanna sem voru valdar til að hafa í fjölgunartilrauninni var spírunarprófað 

vorið 2013 til að kanna hvort hægt væri að nýta það til ræktunar. Fræið var ekki 

formeðhöndlað á neinn hátt áður en það fór í spírunarborðið svo hægt væri að sjá hvort og 

þá hvernig tegundirnar sem fengu kuldameðhöndlun í fyrra prófinu spíruðu án hennar. Í 

þessu spírunarprófi voru fjórar endurtekningar fyrir hverja tegund og 50 fræ í hverri 

endurtekningu (3. mynd). Spírunarprófið var sett í gang þann 10. apríl 2013, spíruð fræ 

voru talin alls fjórum sinnum og var síðasta talning spíraðra fræja 10. júní 2013. 

 

3.2.2 Tilraunir til fjölgunar nokkurra innlendra plöntutegunda 

Gerðar voru tvær fjölgunartilraunir, annars vegar tilraun með sáðblöndu 12 tegunda og 

hins vegar var prófað að fjölga í hreinrækt átta plöntutegundum sem flestar þóttu ekki 

henta í sáðblöndur vegna stærðar, vaxtarlags og annarra eiginleika (3. tafla). Vegna þess 

hve stuttur tími gafst frá fræsöfnun til sáningar í tilraununum fór val tegunda fram á fundi 

með leiðbeinendum verkefnisins áður en seinna spírunarprófið fór fram. Ákjósanlegra 

hefði verið að geta stuðst við niðurstöður beggja spírunarprófanna við valið en í þeim 

tilvikum sem ekki var hægt að styðjast við spírunarprósentu var í staðinn litið til eiginleika 

tegundanna og fyrri reynslu eða reynslu annarra af þeim. 
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3. tafla. Tegundir sem valdar voru til að prófa í fjölgunartilraunum. 

Valdar plöntutegundir 

Sáðblöndutilraun Hreinræktartilraun 

Alchemilla alpina Bistorta vivipara 

Arctostaphylos uva-ursi Calluna vulgaris 

Dryas octopetala Comarum palustre 

Empetrum nigrum Geum rivale 

Galium boreale Juncus trifidus 

Galium verum Luzula multiflora 

Parnassia palustris Platanthera hyperborea 

Potentilla crantzii Viscaria alpina 

Rhinanthus minor  

Silene uniflora  

Thymus praecox subsp. arcticus  

Vaccinium uliginosum  

 

3.2.2.1 Sáðblöndutilraun 

Búin var til sáðblanda úr 12 tegundum sem áhugavert gæti verið að nota saman á grænum 

svæðum í þéttbýli. Við valið var tekið mið af eiginleikum hverrar tegundar fyrir sig og 

möguleikum á að búa til með þeim eins konar torfur sem mætti nota til uppgræðslu í stað 

grastorfa. Tegundirnar í sáðblöndunni voru smárunnategundirnar sortulyng (Arctostaphylos 

uva-ursi), krækilyng (Empetrum nigrum), blóðberg (Thymus praecox subsp. arcticus) og 

bláberjalyng (Vaccinium uliginosum) og blómjurtategundirnar ljónslappi (Alchemilla 

alpina), holtasóley (Dryas octopetala), krossmaðra (Galium boreale), gulmaðra (Galium 

verum), mýrasóley (Parnassia palustris), gullmura (Potentilla crantzii), lokasjóður 

(Rhinanthus minor) og holurt (Silene uniflora). 

 

Í sáðblöndutilrauninni voru fimm meðferðir með mismunandi fóstrutegundum og 

sáningartímum (4. tafla) sem hver um sig var endurtekin fimm sinnum. Valdar voru þrjár 

fóstrutegundir til að prófa með sáðblöndunni en markmiðið með þeim var að binda 

jarðveginn svo að auðveldara væri að taka torfurnar úr bökkunum og koma þeim fyrir á 

ræktunarstað. Fóstrutegundirnar voru túnvingull (Festuca richardsonii), blávingull 

(Festuca vivipara) og vallarrýgresi (Lolium perenne)2 og fékkst fræ túnvinguls og 

vallarrýgresis hjá Landgræðslu ríkisins en blaðgróningar blávinguls voru handtíndir í ágúst 

2012. 

 

                                                 
2 Tegundaheiti er byggt á Herði Kristinssyni (2008). 
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Við tilraunina voru notaðir 748 cm2 ræktunarbakkar og þéttleiki fóstrutegundanna (4. tafla) 

var miðaður við að hann væri nógu mikill til að binda moldina en ekki svo mikill að hann 

takmarkaði vöxt tegundanna í sáðblöndunni um of. Tvær meðferðir voru án fóstrutegundar, 

önnur var viðmiðunarmeðferð þar sem sáðblöndu var sáð haustið 2012 en í hinni var 

sáðblandan geymd í kæli fram á næsta vor (4. tafla) til að kanna hvort tími sáningar hafi 

áhrif á spírun fræsins og lifun sáðplantna. Sáð var 50 fræjum af hverri tegund í hvern 

bakka í öllum meðferðum. 

 

4. tafla. Lýsing á meðferðum sáðblöndutilraunar. 

Heiti 

meðferðar 
Fóstrutegund 

Þéttleiki fóstru 

(fræ cm-2) 

Samanlagður 

þéttleiki sáðplantna 

(fræ cm-2) 

Tími 

sáningar 

tun_haust Túnvingull 1 ≈0,8 Haust 

bla_haust Blávingull 1* ≈0,8 Haust 

ryg_haust Vallarrýgresi 0,5 ≈0,8 Haust 

an_haust Án fóstru - ≈0,8 Haust 

an_vor Án fóstru - ≈0,8 Vor 

* Í tilviki blávinguls voru notaðir blaðgróningar í stað fræs. 

 

 

3.2.2.2 Fjölgun einstakra plöntutegunda 

Í þessari tilraun, sem hófst einnig haustið 2012, voru kannaðir möguleikar á að fjölga í 

hreinrækt kornsúru (Bistorta vivipara), engjarós (Comarum palustre), fjalldalafífli (Geum 

rivale), móasefi (Juncus trifidus), vallhæru (Luzula multiflora), friggjargrasi (Platanthera 

hyperborea) og ljósbera (Viscaria alpina). Einnig var beitilyng (Calluna vulgaris) prófað 

sér en ekki í sáðblöndu vegna þess að fræ þess þornaði seinna en hitt fræið og var því 

geymt á öðrum stað. Fræ beitilyngs gleymdist síðan þar til 13. mars 2013 er því var bætt 

við tilraunina (5. tafla). Hverri tegund var sáð í fimm 187 cm2 reiti sem voru í tvískiptum 

374 cm2 bökkum eða fjórskiptum 748 cm2 bökkum. Fyrir hverja tegund voru fimm 

endurtekningar og var þeim raðað tilviljanakennt niður á svæði (fyrir utan beitilyng sem 

var sáð vorið 2013 í sér bakka). Fræinu var sáð með mismunandi þéttleika eftir stærð þess 

(5. tafla). Þéttleikinn var mestur fyrir friggjargras og beitilyng sem hafa agnarsmátt fræ 

(fræ friggjargrass sést á 4. mynd a). Minnstur þéttleiki var notaður fyrir fræ fjalldalafífils 

sem var stórvaxið (4. mynd b) og fræ engjarósar (5. tafla), þar sem fræmagn hennar var 

takmarkað. 
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5. tafla. Lýsing á hreinræktartilraun. 

Heiti tegundar (lat) Heiti tegundar (ísl) 

Þéttleiki 

sáðplantna 

(fræ cm-2) 

Tími sáningar 

Calluna vulgaris Beitilyng 1 Vor 

Platanthera hyperborea Friggjargras 1 Haust 

Juncus trifidus Móasef 0,75 Haust 

Bistorta vivipara Kornsúra 0,5* Haust 

Luzula multiflora Vallhæra 0,5 Haust 

Viscaria alpina Ljósberi 0,5 Haust 

Comarum palustre Engjarós 0,25 Haust 

Geum rivale Fjalldalafífill 0,25 Haust 

* Í tilviki kornsúru var æxlilaukum sáð í stað fræs. 

 

  
4. mynd. Fræ tegunda í tilrauninni var að mismunandi stærð. Fræ friggjargrass (a) er 

agnarsmátt en fræ fjalldalafífils (b) er töluvert stærra. 

 

3.2.3 Framkvæmd tilraunar og talning sáðplantna 

Þann 13. ágúst 2012 voru bakkarnir í sáðblöndutilrauninni fylltir upp að 2/3 með 

gróðurmold án áburðar (så- & prikle jord frá Pindstrup, Ryomgaard, Danmörku), 

fóstrutegundunum sáð í hluta bakkanna og þeim öllum komið fyrir úti í Gunnarsholti, þar 

sem þeir voru settir ofan á jarðvegsdúk og akríldúkur breiddur yfir. Þann 26. október var 

sáðblöndunni sáð í þá bakka (5. mynd a) og fræi tegundanna sem voru prófaðar sér sáð í 

hina bakkana, sem voru þá einnig fylltir upp að 2/3 með sams konar gróðurmold. 

Bökkunum í sáðblöndutilrauninni var síðan raðað tilviljanakennt niður í þrjú fiskikör (5. 

mynd b) og hinum bökkunum raðað tilviljanakennt ofan á þá og var akríldúkur hafður á 

milli hæða til að koma í veg fyrir hrun efnis úr efri bökkum í þá neðri. Lok með vírneti og 

akríldúk var lagt yfir körin (5. mynd c) og bakkarnir geymdir í þeim yfir veturinn 2012-

2013. Þann 15. apríl 2013 var þeim hluta sáðblöndunnar sem var geymdur í kæli yfir 
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veturinn sáð í tómu bakkana og öllum bökkunum raðað tilviljanakennt ofan á plastdúk (en 

tilraununum þó haldið aðskildum) og akríldúkur síðan lagður yfir báðar tilraunirnar (5. 

mynd d). Jarðvegsdúknum frá haustinu áður var skipt út fyrir þykkan plastdúk til að varna 

því að annar gróður í nágrenni tilraunarinnar næði að spretta upp í gegnum þá.  

 

5. mynd. Mismunandi stig fjölgunartilraunanna. Mestöllu fræinu var sáð í bakka að hausti 

og á mynd a sést sáning sáðblöndu í túnvingulsmeðferðina. Bökkunum var raðað í fiskikör 

(b) með sérsmíðuðum akríldúkslokum (c) til að halda smádýrum frá þeim yfir veturinn. 

Um vorið var bökkunum komið fyrir ofan á plastdúk og akríldúkur breiddur yfir (d). 
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Sáðplöntur voru taldar og þekja þeirra, fóstrutegunda (aðeins í sáðblöndutilrauninni), mosa 

og ógróins yfirborðs metin að næstu 5% þrisvar sinnum sumarið 2013 (15. júlí, 16. ágúst 

og 6. september). Við fyrstu talningu var akríldúkurinn orðinn mjög rifinn og hann var þá 

tekinn ofan af tilrauninni. Sumarið 2013 var rigningarsamt á sunnanverðu landinu 

(Veðurstofa Íslands, 2014b) og þegar komið var að tilrauninni um miðjan ágúst voru 

bakkarnir mjög blautir auk þess sem tveir bakkar höfðu hvolfst við. Þeir voru báðir úr 

sáðblöndutilrauninni en úr sitthvorri meðferðinni (annar úr meðferðinni ryg_haust og hinn 

úr an_haust). Þar sem innihald þeirra hafði raskast mikið voru þeir teknir úr tilrauninni. Þá 

voru einnig gerð göt í plastdúkinn til að koma í veg fyrir að vatn safnaðist upp á yfirborði 

hans. Eftir þriðju og síðustu talningu sumarsins var ákveðið að geyma bakkana áfram í 

Gunnarsholti yfir veturinn. Hvernig útplöntun torfanna heppnast mun því ekki vera gerð 

skil hér. 

 

3.2.4 Úrvinnsla gagna 

Til þess að bera saman árangur af mismunandi meðferðum sáðblöndutilraunarinnar var 

notað hlutfall lifandi sáðplantna af sáðu fræi en úrvinnsla á gögnum var fyrst og fremst 

takmörkuð við þær tegundir sem spíruðu í nokkrum mæli. Til þess að bera saman hlutfall 

allra lifandi sáðplantna, óháð tegund, milli meðferða og dagsetninga talningar var beitt 

fervikagreiningu fyrir endurteknar mælingar. Lögð var áhersla á gögnin fyrir síðustu 

talningu sáðplantna (6. september) við aðrar fervikagreiningar vegna þess að í fyrri 

talningum voru þó nokkrar sáðplöntur enn ógreindar sem skekkti niðurstöðurnar. Eins og 

fram kemur hér að ofan duttu tveir bakkar úr tilrauninni, einn úr meðferðinni ryg_haust og 

annar úr an_haust og voru því aðeins fjórar endurtekningar í þeim meðferðum. 

 

Til að kanna áhrif meðferða á þekju sáðplantna var fervikagreiningu fyrir línuleg módel 

beitt á þekjugögn sáðblöndutilraunarinnar. Til þess að uppfylla skilyrði um 

normaldreifingu var þeim gögnum umbreytt með kvaðratrót. Til að kanna áhrif meðferða á 

hlutfall lifandi sáðplantna í sáðblöndunni var beitt fervikagreiningu fyrir deilda reiti (e. 

split plot design) á gögn þeirra tegunda í sáðblöndunni sem höfðu einhverja teljandi spírun, 

þar sem meðferðirnar voru í stórreitum og sáðblöndutegundir í deilireitum. Í því tilviki 

voru fervik fyrir samspil á milli endurtekninga og meðferða notað til að prófa áhrif 

meðferðanna. Til þess að uppfylla skilyrði um normaldreifingu var þeim gögnum umbreytt 

með log10(x+1). 
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Til að kanna áhrif meðferða á hlutfall lifandi plantna fyrir hverja einstaka tegund í 

sáðblöndunni var fervikagreiningu fyrir línuleg módel beitt á gögn þeirra tegunda í 

sáðblöndunni sem höfðu einhverja teljandi spírun, bæði fyrir allar tegundirnar saman og 

líka sér fyrir hverja og eina. Áhrif af þekju fóstrutegunda á heildarfjölda lifandi sáðplantna 

annars vegar og hlutfall lifandi plantna hverrar tegundar í sáðblöndunni hins vegar voru 

könnuð með því að reikna fylgni (Pearson‘s r) milli þessara þátta og þekju fóstrutegundar 

(lifandi og dauðrar) fyrir þær tegundir í sáðblöndunni sem höfðu einhverja teljandi spírun. 

 

Í hreinræktartilrauninni var úrvinnsla einnig takmörkuð við gögn þeirra tegunda sem 

spíruðu í nokkrum mæli. Til að kanna mun á hlutfalli lifandi sáðplantna yfir sumarið og á 

milli tegunda var fervikagreiningu fyrir endurteknar mælingar beitt á hlutfall lifandi 

plantna í öllum talningum. Þá voru fervik fyrir samspil á milli tegunda og dagsetningu 

talningar notuð til að prófa áhrif af mismunandi dagsetningu talningar. Til að kanna 

muninn á hlutfalli lifandi sáðplantna milli tegunda í lok sumars var fervikagreiningu fyrir 

línuleg módel beitt á gögnin fyrir þriðju talningu sáðplantna. Þar sem munur á hlutfalli 

lifandi sáðplantna milli tegunda var marktækur voru tegundirnar bornar saman með 

Fischer‘s LSD prófi. 

 

Allar fervikagreiningar og fylgnipróf voru gerð í SAS, útgáfu 9.2 (SAS Institute Inc., Cary, 

NC, USA.). 

 

3.2.5 Upplýsingaöflun um vistfræðilega eiginleika innlendra plöntutegunda 

Þessi verkþáttur fól í sér heimildavinnu þar sem upplýsingum var safnað um m.a. 

vistfræðilega eiginleika og fjölgunarmöguleika tegundanna 20 sem prófaðar voru í 

tilrauninni. Þessar upplýsingar, ásamt helstu niðurstöðum fjölgunartilraunanna, voru síðan 

teknar saman í upplýsingablað fyrir hverja tegund. 
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4. Niðurstöður 

4.1 Gróðurfar grænna svæða í Reykjavík 

4.1.1 Flokkun, gerð og útbreiðsla grænna svæða 

Samtals voru rúmlega 34 ha skráðir sem opin græn svæði á rannsóknarsvæðunum (6. 

tafla). Allir flokkar og gróðurlendi sem voru ekki höfð með í rannsókninni voru hér tekin 

saman í önnur græn svæði og aðra flokka en nánari upplýsingar um alla flokkana og öll 

gróðurlendin má sjá í 1. viðauka. Graslendi voru algengasti flokkur grænna svæða og voru 

flest þeirra við umferðarmannvirki (6. tafla). Graslendissvæði við umferðarmannvirki voru 

að meðaltali frekar lítil (0,03 ha) miðað við graslendissvæði inni í íbúabyggð (0,09 ha), 

sem má sennilega rekja til fjölda lítilla umferðareyja. Langstærsta græna svæðið í 

rannsókninni var skrúðgarðurinn Klambratún og hann flokkaðist undir graslendi (með 

stakstæðum trjám og runnum). Mólendissvæðin voru að meðaltali stærri en 

graslendissvæðin og talsvert fleiri þeirra var að finna inni í íbúabyggð en við 

umferðarmannvirki (6. tafla). Meðalstærð mólendissvæða við umferðarmannvirki (0,12 ha) 

var einnig minni en þeirra sem voru inni í íbúabyggð (0,2 ha). Reskisvæðin voru fá en 

mjög ólík að stærð og einnig stærri inni í íbúabyggð en við umferðarmannvirki (6. tafla). 

 

6. tafla. Fjöldi og heildarflatarmál grænna svæða (ha) af hverri gerð á öllum fjórum 

rannsóknarsvæðunum. 

 Flokkar  

Gróður-

lendi 

Grænt svæði 

við umferðar-

mannvirki 

Grænt svæði 

inni í 

íbúabyggð 

Skrúðgarður Aðrir flokkar Samtals 

Fjöldi 
Stærð 

(ha) 
Fjöldi 

Stærð 

(ha) 
Fjöldi 

Stærð 

(ha) 
Fjöldi 

Stærð 

(ha) 
Fjöldi 

Heildar

-stærð 

(ha) 

Meðal-

stærð 

(ha) 

Graslendis-

svæði 
168 5,4 85 7,5 1 9,4 18 3,2 272 25,5 0,09 

Mólendis-

svæði 
5 0,6 22 4,4   2 0,2 29 5,2 0,18 

Reskisvæði 4 0,2 2 1,0     6 1,2 0,2 

Önnur græn 

svæði 
26 0,3 17 2,0   3 0,1 46 2,4 0,05 

Samtals 203 6,5 126 14,9 1 9,4 23 3,5 353 34,3 0,1 
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Nokkur munur var á gerð grænna svæða milli rannsóknarsvæðanna fjögurra (7. tafla). Til 

dæmis var svæðið í Hlíðahverfinu það eina þeirra sem hafði skrúðgarð (Klambratún) og í 

tveimur yngstu hverfunum voru nokkur svæði þar sem náttúrulegur mólendisgróður var 

ríkjandi (7. tafla). Fjöldi og stærð grænna svæða var einnig mismunandi milli hverfa. 

Hlutfall grænna svæða af heildarflatarmáli rannsóknarsvæðis var töluvert hærra í yngsta 

hverfinu (Grafarholti) en í hinum hverfunum (7. tafla), en Grafarholtið var öðruvísi 

uppbyggt en hin hverfin og þar var meira um stórar blokkir og víðáttumikil opin græn 

svæði inn á milli byggðar (2. mynd). 

 

7. tafla. Fjöldi og heildarflatarmál grænna svæða við umferðarmannvirki, í íbúabyggð og í 

skrúðgörðum innan hvers rannsóknarsvæðis. 

 Hlíðar  Fossvogur  Grafarvogur  Grafarholt 

Gróðurlendi 
Fjöldi 

Stærð 

(ha) 
 Fjöldi 

Stærð 

(ha) 
 Fjöldi 

Stærð 

(ha) 
 Fjöldi 

Stærð 

(ha) 

Graslendissvæði 45 10,6  58 3,5  69 3,6  82 4,7 

Mólendissvæði       5 1,0  22 3,9 

Reskisvæði 1 0,8  3 0,03  1 0,2  1 0,2 

Önnur græn svæði 26 0,8  9 0,9  9 1,8  22 2,3 

Hlutfall grænna svæða 

af heildarflatarmáli 
18% 

 
18% 

 
20% 

 
30% 

 

4.1.2 Gróðurfar og tegundasamsetning 

Við framsetningu niðurstaða var aðeins notast við skiptingu svæðanna í gróðurlendi (7. 

tafla) vegna þess að samkvæmt fervikagreiningu til samanburðar á tegundaauðgi, Shannon-

Wiener fjölbreytnistuðli og samanlagðri þekju í einstökum tegundahópum var ekki 

marktækur munur á gróðurfari grænna svæða milli flokkanna í 6. töflu (öll próf: p>0,05). 

 

Óskilyrt hnitunargreining (DCA) á þekju æðplöntutegunda og fjögurra algengra 

mosategunda sýndi mismun í samsetningu gróðurs milli graslendis- og mólendisreita (6. 

mynd). Graslendisreitir röðuðust að mestu leyti til vinstri á 6. mynd en mólendisreitir til 

hægri. Reskisvæðisreitirnir röðuðust svipað og graslendisreitirnir en sýndu heldur meiri 

breytileika. Á hinn bóginn var lítill munur á gróðurfari gras- og mólendisreita milli 

rannsóknarsvæða. 
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6. mynd. Niðurstöður DCA hnitunargreiningar á þekju æðplöntutegunda og fjögurra 

algengra mosategunda. Sýnd eru númer reita (sömu númer og má sjá á 2. mynd og í 2. 

viðauka). Örvarnar sýna hlutfallslega fylgni á milli ásanna og fjölda tegunda og 

heildarþekju nokkurra tegundahópa. Eigingildi fyrsta áss (DCA-1) var 0,60 og eigingildi 

annars áss (DCA-2) var 0,24. 

 

Algengustu tegundirnar í graslendisreitunum voru hálíngresi (Agrostis capillaris), 

túnvingull (Festuca richardsonii), vallarsveifgras (Poa pratensis), túnfífill (Taraxacum 

spp.) og skarifífill (Leontodon autumnalis) og þessar tegundir röðuðust allar á það svæði 

DCA hnitakerfisins þar sem flestir graslendisreitirnir röðuðust (6. og 7. mynd). Algengustu 

tegundirnar í mólendisreitunum voru krækilyng (Empetrum nigrum), bláberjalyng 

(Vaccinium uliginosum), beitilyng (Calluna vulgaris), blávingull (Festuca vivipara) og 

krossmaðra (Galium boreale) og þær röðuðust allar á það svæði DCA hnitakerfisins þar 

sem flestir mólendisreitirnir röðuðust (6. og 7. mynd). Gróðurfar reskisvæðanna líktist í 

meginatriðum graslendissvæðunum en þar var þó meiri þekja reskitegunda eins og lúpínu 

(Lupinus nootkatensis), vallhumals (Achillea millefolium) og hundasúru (Rumex 

acetosella) sem má finna ofarlega á öðrum ás DCA hnitakerfisins á 7. mynd. 
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7. mynd. Niðurstöður DCA hnitunargreiningar á þekju æðplöntutegunda og fjögurra 

algengra mosategunda sem sýna hvar tegundirnar röðuðust í DCA hnitakerfinu. Frekari 

upplýsingar um hnitunargreininguna má sjá á 6. mynd og tegundaheiti fyrir hverja 

skammstöfun má sjá í 4. viðauka. 

 

Aðeins voru skráð sex reskisvæði á rannsóknarsvæðunum og voru gróðurgreiningarreitir í 

fimm þeirra; tveir í Fossvogi en einn í hinum þremur hverfunum.Vegna þess hversu fáir 

reitir voru á reskisvæðum voru þeir ekki teknir með við frekari úrvinnslu gagnanna en 

gróðurfari þeirra var gert skil í kafla 4.1.4. 

 

4.1.3 Samanburður gróðurfars milli hverfa og gróðurlenda 

Gróðurþekja í mælireitum graslendisreita var á bilinu 65-100% og gróðurþekja í 

mælireitum mólendisreita var á bilinu 5-100%. Mólendissvæðin voru almennt grýttari en 

graslendissvæðin auk þess sem fléttur og mosar voru þar meira áberandi í sverðinum. Við 

mat yfirborðsgerða var áætluð þekja æðplantna þó yfirgnæfandi í öllum tilvikum ef litið er 

á meðaltöl allra reita hvers gróðurlendis í hverju hverfi (8. mynd). 
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8. mynd. Meðalþekja yfirborðsgerða eftir gróðurlendum innan hvers hverfis ef horft er 

beint ofan á gróðurgreiningarammann (N=4 í öllum tilfellum). 

 

Innan mælireita voru alls skráðar 68 æðplöntutegundir. Tegundaauðgi mælireita var 

marktækt meiri á mólendissvæðum en á graslendissvæðum (9. mynd). Fjöldi tegunda var á 

bilinu 20-31 tegund í hverjum mólendisreit Grafarvogs og Grafarholts en í graslendi 

hverfanna fjögurra var fjöldi tegunda í hverjum reit aðeins á bilinu 8-21. Fjölbreytni 

gróðurs var einnig marktækt meiri á mólendissvæðum (F=31,8; p<0,001) þar sem 

Shannon-Wiener fjölbreytnistuðull var á bilinu 2,0-2,7 í hverjum mólendisreit en á bilinu 

1,2-2,0 í hverjum graslendisreit. Þar sem heildarfjöldi æðplöntutegunda sem voru skráðar 

innan mælireita var 68 væri hæsti mögulegi Shannon-Wiener fjölbreytnistuðull 4,2 ef allar 

tegundirnar kæmu fyrir í sama reit og hefðu jafna þekju en lægsta mögulega gildið væri 0 

ef aðeins ein tegund fyndist í rammanum. Á graslendissvæðum var meðalgildi Shannon-

Wiener fjölbreytnistuðulsins því 40% af mögulegu hámarksgildi en 57% á 

mólendissvæðum. Enginn marktækur munur á tegundaauðgi og fjölbreytni gróðurs fannst 

hins vegar á reitum samskonar gróðurlendis milli hverfa (p>0,5). 
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9. mynd. (A) Fjöldi tegunda, (B) Shannon-Wiener fjölbreytnistuðull og (C-H) samanlögð 

þekja ýmissa tegundahópa (meðaltöl reita hvers gróðurlendis innan hverfa). Einnig eru 

sýndar niðurstöður fervikagreiningar í þeim tilvikum sem gögn uppfylltu skilyrði 

normaldreifingar (FR stendur fyrir samanburð á graslendisreitum milli rannsóknarsvæða og 

FG fyrir samanburð á gras- og mólendisreitum í Grafarvogi og Grafarholti). Skali á y-ás er 

mismunandi.  
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Yfirleitt var ekki marktækur munur á heildarþekju tegundahópa á milli rannsóknarsvæða 

fyrir utan að heildarþekja grasa var marktækt meiri í graslendi Hlíða og Fossvogs en 

Grafarvogs og Grafarholts (F=4,8; p=0,02; Tukey‘s HSD, α<0,05). Ummerki sláttar voru 

mismikil á graslendissvæðum rannsóknarinnar en engin á reski- og mólendissvæðunum. 

Innan rannsóknarsvæða var mjög mismunandi hversu mikil ummerki sláttar sáust. Milli 

rannsóknarsvæða var munurinn hins vegar lítill og sláttur myndi því gefa litlar 

vísbendingar um ástæður þess mismunar á grasþekju sem fannst milli rannsóknarsvæða. 

 

Á 6. mynd má sjá að einn graslendisreitur í Grafarholti (Gh97) raðaðist mjög nálægt 

mólendisreitunum. Þar var grasþekja mjög rýr og inn á milli hennar var töluverð þekja 

tegunda sem venjulega fundust á mólendissvæðum. Í samtali við íbúa í nágrenninu þann 

12. ágúst 2013 sagði hann frá því að svæðið hafði fyrir uppbyggingu verið vaxið 

mólendisgróðri en að það hefði verið mjög illa farið eftir verktakana sem byggðu það upp 

svo að Reykjavíkurborg sáði grastegundum í það og gaf íbúum nágrennisins trjáplöntur 

sem þeir gróðursettu þar. Einnig er vert að taka fram að í einu graslendissvæði í Grafarvogi 

(Gv1) hafði klóelfting (Equisetum arvense) meiri þekju en allar grastegundirnar höfðu 

samanlagt og í öðru (Gv26) hafði túnfífill (Taraxacum spp.) meiri þekju en 

grastegundirnar. Þess vegna var prófað að sleppa þessum þremur áðurnefndu reitum við 

samanburð á grasþekju milli rannsóknarsvæða og kom þá í ljós að munur á grasþekju milli 

rannsóknarsvæða var ekki marktækur (F=2,96; p=0,09). 

 

Á graslendisreitum fundust flokkarnir starir, sef og hærur og runnar og smárunnar aðeins í 

Grafarvogi og Grafarholti en þekja þessara hópa var lítil og ekki marktækur munur á henni 

milli rannsóknarsvæða (Kruskal-Wallis, f.t.=3; p>0,05). Fléttur komu fyrir á 

graslendisreitum allra rannsóknarsvæðanna en þekja þeirra þar var ekki teljandi og ekki 

marktækt mismunandi milli rannsóknarsvæða (Kruskal-Wallis, chi2=1,4; f.t.=3; p=0,70). 

Þessir þrír áðurnefndu tegundahópar komu þó töluvert meira fyrir á mólendisreitum (9. 

mynd). Þekja runna og smárunna var mun meiri á mólendissvæðum en graslendissvæðum 

(F=43,2; p<0,001) en aftur á móti höfðu grös marktækt meiri þekju á graslendissvæðum 

(F=4,9; p=0,048). Þekja fléttna og stara, sefa og hæra var lítil á mólendissvæðum en samt 

marktækt meiri þar en á graslendissvæðum (Kruskal-Wallis, f.t.=1; p<0,05). Þekja 

byrkninga var yfirhöfuð lítil en var mest á rannsóknarsvæðinu í Grafarvogi og að meðaltali 
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örlítið meiri á mólendissvæðum en graslendissvæðum þó sá munur væri ekki marktækur 

(Kruskal-Wallis, chi2=1,78; f.t.=1; p=0,18). 

 

Af þeim 68 æðplöntutegundum sem fundust í mælirömmum töldust 61 þeirra til 

plöntutegunda sem voru ílendar fyrir 1750 (innlendar) en aðeins sjö til innfluttra 

plöntutegunda sem voru ílendar eftir 1750 (gullkollur, hóffífill, lúpína, rauðsmári, 

háliðagras, vallarfoxgras og viðja). Vegna þess að nánast allar tegundirnar sem fundust í 

rannsókninni flokkuðust sem innlendar tegundir gaf greining á þeim nánast sömu 

niðurstöður og greining á öllum æðplöntutegundunum saman. Heildarþekja innlendra 

tegunda var mest í graslendisreitum í Hlíðum og var þar marktækt meiri en í öðrum 

graslendisreitum (Tukey‘s HSD, α<0,05) sem má væntanlega rekja til marktækt meiri 

þekju grastegunda þar. Enginn marktækur munur fannst hins vegar á milli gróðurlenda 

Grafarvogs og Grafarholts (F=0,05; p=0,83). Þekja tegunda í flokknum innfluttar tegundir 

var mjög takmörkuð og enginn marktækur munur fannst á heildarþekju innfluttra 

plöntutegunda, hvorki á milli rannsóknarsvæða (Kruskal-Wallis, chi2=2,4; f.t.=3; p=0,50) 

né á milli gróðurlenda (Kruskal-Wallis, chi2=2,2; f.t.=1; p=0,14). 

 

Enginn marktækur munur fannst á þekju einstakra tegundahópa, tegundaauðgi og 

tegundafjölbreytni á milli mólendisreita Grafarvogs og Grafarholts (p>0,05). Lúpína fannst 

á eða í nágrenni við öll mólendissvæðin sem voru gróðurgreind í Grafarholti þó svo að hún 

hafi aðeins fundist innan reits á einum þeirra (með 30% meðalþekju). Í Grafarvogi var 

lúpína mun minna áberandi en fannst samt innan eins reits (með 2% meðalþekju). 

 

Þó svo að ekki hafi fundist marktækur munur á þekju tvíkímblaða blómjurta, mosa og 

byrkninga milli gróðurlenda (9. mynd) þá voru helstu tegundir þessara tegundahópa ekki 

alveg þær sömu. Túnfífill, skarifífill, augnfró (Euphrasia frigida) og vegarfi (Cerastium 

fontanum) komu fyrir í flestum graslendisreitunum en möðrur (Galium spp.), kattartunga 

(Plantago maritima), kornsúra (Bistorta vivipara) og brjóstagras (Thalictrum alpinum) 

komu fyrir í flestum mólendisreitunum. 
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Mosinn engjaskraut (Rhytidiadelphus squarrosus)3 kom fyrir í öllum graslendisreitunum 

og 75% mólendisreitanna en þekja hans var þó almennt mun meiri í graslendisreitum (25-

45%) en í mólendisreitum (5-6%). Hinar mosategundirnar sem skráðar voru, hraungambri 

(Racomitrium lanuginosum), melagambri (Racomitrium ericoides) og tildurmosi 

(Hylocomium splendens), komu bæði oftar fyrir og höfðu meiri þekju í mólendisreitunum. 

Gamburmosarnir tveir, melagambri og hraungambri, höfðu samanlagt um 5% meðalþekju 

á mólendissvæðunum í Grafarvogi og tæplega 20% meðalþekju á mólendissvæðunum í 

Grafarholti en ekki teljandi þekju á graslendissvæðunum (mest 0,1%). Þekja tildurmosa var 

mest 1,2% á graslendisreitum rannsóknarsvæðanna en í mólendisreitunum var hún að 

meðaltali um 12% í Grafarvogi og 9,5% í Grafarholti. 

 

Helstu byrkningar sem fundust á rannsóknarsvæðunum voru klóelfting (Equisetum 

arvense) og vallelfting (Equisetum pratense). Vallelfting hafði aðeins teljandi þekju í 

mólendisreitum, að meðaltali 9% í Grafarvogi og tæplega 3% í Grafarholti. Þekja 

klóelftingar var almennt lítil, að undanskildum einum graslendisreit á rannsóknarsvæðinu í 

Grafarvogi, þar sem hún hafði 53% meðalþekju. Án þess reits var þó samt ekki marktækur 

munur á þekju byrkninga milli gróðurlenda (Kruskal-Wallis, chi2=3,8; f.t.=1; p=0,052).  

 

4.1.4 Samanburður á gróðurfari reskisvæða 

Gróðurfar reskisvæðanna allra var mjög ólíkt. Reskisvæðið í Hlíðunum hafði langmesta 

þekju grasa, með um 150% samanlagða þekju allra grastegunda (10. mynd). Mjög lítið var 

hins vegar um grös í reit a í Fossvoginum þar sem lúpína var ríkjandi, þó lúpínubreiðan 

væri frekar gisin. Í reit b í Fossvoginum var gróðurþekjan í sverðinum þéttari þó gróðurinn 

hafi ekki verið eins hávaxinn og í reit a. Þar var samanlögð þekja tvíkímblaða blómjurta 

yfir 100% (10. mynd) og mest áberandi voru hvítsmári (Trifolium repens), vallhumall og 

lúpína. Einu reskisvæðin þar sem lúpína fannst innan reits voru reskisvæðin tvö í Fossvogi, 

þar sem meðalþekja hennar var um 25%, en hún fannst einnig í nálægð við 

reskisvæðisreitinn í Grafarholti. Reskisvæðið í Grafarvogi var mjög fjölbreytilegt á að líta. 

Algengustu tvíkímblaða blómjurtirnar voru mjaðjurt, skriðsóley (Ranunculus repens) og 

skarifífill og algengustu grastegundirnar voru hálíngresi, ilmreyr (Anthoxanthum 

odoratum) og túnvingull. Í Grafarholti var gróðurþekjan rýr, að meðaltali um 54% og eina 

tegundin sem hafði meira en 5% meðalþekju var túnvingull (með tæplega 40% þekju). 

                                                 
3 Tegundaheiti mosategundanna fjögurra byggja á Bergþóri Jóhannssyni (2003).  
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10. mynd. Samanlögð þekja algengustu tegundahópa á reskisvæðum rannsóknarinnar. 

Hver súla táknar hér aðeins einn reit þar sem aðeins voru gróðurgreindir fimm 

reskisvæðisreitir. 

 

4.2 Fjölgun innlendra plöntutegunda 

4.2.1 Spírunarpróf  

Spírun fræs sem safnað var haustið 2011 og spírunarprófað vorið 2012 var mjög 

mismunandi milli tegunda og í sumum tilfellum einnig milli fræsöfnunarstaða og -tíma 

fyrir sömu tegund. Nokkrar tegundir sem voru prófaðar oftar en einu sinni höfðu jafna og 

góða spírun, t.d. beitilyng sem safnað var á tveimur stöðum og hafði 71% og 78% spírun. 

En margar tegundir höfðu mjög misjafna spírun eftir því hvar og hvenær fræinu var safnað. 

Til dæmis hafði móasef (Juncus trifidus) 56% spírun fræs frá öðrum söfnunarstaðnum en 

undir 2% frá hinum (8. tafla). 

 

Af þeim tegundum sem fengu enga formeðhöndlun í fyrra spírunarprófinu voru vallhæra 

(Luzula multiflora) og ljósberi (Viscaria alpina) með hæstu meðalspírunarprósentuna en 

brjóstagras með þá lægstu (8. tafla). Af þeim tegundum sem fengu kuldameðhöndlun fyrir 

spírunarprófið voru bláberjalyng og beitilyng með hæstu meðalspírunarprósentuna (8. 

tafla) en ljónslappi (Alchemilla alpina) og krækilyng spíruðu hins vegar ekki neitt. Öll 

sýnin höfðu >30 fræ nema sýni geldingahnapps (Armeria maritima) og vetrarblóms 

(Saxifraga oppositifolia) og annað sýni gulmöðru (Galium verum) (8. tafla). 
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8. tafla. Niðurstöður spírunarprófanna tveggja. Í seinna spírunarprófinu voru í öllum 

tilvikum fjórar endurtekningar og 50 fræ í hverri endurtekningu (öllu safnað á sama tíma). 

Fræið í seinna spírunarprófinu var ekki formeðhöndlað á neinn hátt. Tegundunum er hér 

fyrst raðað eftir árangri í seinna spírunarprófinu, frá þeim besta til hins versta og síðan eftir 

árangri í fyrra spírunarprófinu, einnig frá þeim besta til hins versta. 

Tegund 

Spírunarpróf á fræi frá 2011  
Spírunarpróf á 

fræi frá 2012 

Meðal-

spírun 

(%) 

Bil (%) 
Kuldameð-

höndlun 

Fjöldi 

fræja 
 

Meðal-

spírun 

(%) 

Bil 

(%) 

Luzula multiflora 68* 36-100 - 39, 42  90 84-96 

Calluna vulgaris 74* 71-78 1 vika 141, 160  90 86-94 

Viscaria alpina 75 63-87 - 31, 32  69 52-84 

Galium verum 33* 29-38 - 8, 42  30 18-44 

Thymus praecox subsp. 

arcticus 
28* 0-56 1 vika 38, 45  26 16-34 

Bistorta vivipara - - - -  21*** 10-36 

Galium boreale 12* 5-19 - 39, 43  8 2-16 

Parnassia palustris - - - -  4 0-10 

Silene uniflora - - - -  4 0-10 

Comarum palustre 6 - 1 vika 99  2 0-4 

Geum rivale - - - -  1 0-2 

Juncus trifidus 29* 2-56 - 52, 63  1 0-2 

Potentilla crantzii 13** 1-28 1 vika 32-137  1 0-2 

Vaccinium uliginosum 81 - 1 vika 98  0 - 

Dryas octopetala 15* 0-30 1 vika 37, 41  0 - 

Alchemilla alpina 0* - 1 vika 38, 51  0 - 

Empetrum nigrum 0* 0 1 vika 50, 51  0 - 

Arctostaphylos uva-ursi - - - -  0 - 

Platanthera hyperborea - - - -  0 - 

Rhinanthus minor - - - -  0 - 

Armeria maritima 51* 8-93 - 15, 24  - - 

Cerastium alpinum 39 - - 46  - - 

Galium normanii 34 - - 91  - - 

Silene acaulis 25 - - 106  - - 

Luzula spicata 8 - - 63  - - 

Saxifraga oppositifolia 8* 4-11 - 9, 23  - - 

Thalictrum alpinum 3 - - 81  - - 

* 2 fræsöfnunarstaðir, ** 3 fræsöfnunarstaðir, *** Æxlilaukar prófaðir í stað fræs. 

 

Spírun fræsins sem safnað var haustið 2012 og spírunarprófað vorið 2013 var mjög 

mismunandi á milli tegunda. Beitilyng, vallhæra og ljósberi höfðu bestu meðalspírunina og 

þær tegundir höfðu líka ágætis spírun í fyrra prófinu en bláberjalyng, friggjargras 
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(Platanthera hyperborea), holtasóley (Dryas octopetala), krækilyng, ljónslappi, lokasjóður 

(Rhinanthus minor) og sortulyng (Arctostaphylos uva-ursi) spíruðu ekki neitt (8. tafla). 

Ítarlegri upplýsingar um niðurstöður spírunarprófanna er að finna í 3. viðauka. 

 

4.2.2 Sáðblöndutilraun 

Þekja lifandi fóstrutegunda (grasþekja) haustið 2013 var mun hærri þar sem fóstrutegundin 

var blávingull en þar sem fóstrutegundin var túnvingull en þekja sinu var svipuð í báðum 

meðferðum (11. mynd). Þar sem vallarrýgresi (Lollium perenne) er einær grastegund var 

þekja lifandi grass engin árið eftir sáningu en þekja sinu var 35% (11. mynd). Í þeirri 

meðferð var þekja mosa að meðaltali tæplega 4% en var ekki teljandi í öðrum meðferðum. 

Í meðferðum án fóstrutegundar voru aðeins sáðplöntur (11. mynd) og munur á þekju 

ógróins yfirborðs var því áberandi (12. mynd) og marktækt mismunandi milli meðferða 

(Kruskal-Wallis, chi2=57,9; p<0,001). 

 

Þekja sáðplantna var enn mjög lítil við síðustu athugun þann 6. september 2013 (11. mynd) 

og var samanlögð þekja þeirra allra að meðaltali mest tæp 4% þar sem sáð var að hausti án 

fóstrutegundar (an_haust). Þekja sáðplantna var að meðaltali mest í meðferðunum án fóstru 

(>3%), næsthæst í vallarrýgresismeðferðinni (2,6%) en lægst í túnvinguls- og 

blávingulsmeðferðunum (<0,5%) (11. mynd) en þessi munur milli meðferða var þó ekki 

marktækur (F=1,9; p=0,16). Svolítið af kornsúru, ljósbera og vegarfa slæddist í bakkana en 

þessar tegundir höfðu enga teljandi þekju. 

 

 

11. mynd. Meðalþekja grass, sinu, mosa og sáðplanta milli meðferða í sáðblöndutilraun, 

metið þann 6. september 2013. 

0

20

40

60

80

100

tun_haust bla_haust ryg_haust an_haust an_vor

Þ
ek

ja
 (

%
)

gras sina mosi sáðplöntur



  

36 

 

 

12. mynd. Bakkar með mismunandi fóstrutegundum, ofan frá séð. Fóstrurnar í bökkunum 

eru túnvingull (a), blávingull (b), vallarrýgresi (c) og sá lengst til hægri er án fóstru (d). 

Myndirnar voru teknar þann 6. september 2013. Hver bakki er 34 x 22 cm. 

 

Eins og við mátti búast var fræið sem sáð var að vori til (í meðferðinni an_vor) seinna að 

byrja að spíra en fræið sem sáð var haustið áður (13. mynd). Í annarri og þriðju talningu 

sáðplantna yfir sumarið var þó hærra hlutfall lifandi sáðplantna af sáðu fræi þar en í hinum 

meðferðunum sem má að miklu leyti rekja til hás spírunarhlutfalls lokasjóðs í þeirri 

meðferð (14. mynd). Hlutfall lifandi sáðplantna var marktækt mismunandi milli 

dagsetninga talningar (hækkaði eftir því sem leið á sumarið) en ekki milli meðferða (13. 

mynd). 

 

 

13. mynd. Hlutfall lifandi plantna af sáðu fræi í sáðblöndu, skipt eftir meðferðum. 

Niðurstöður fervikagreiningar fyrir endurteknar mælingar má sjá efst til vinstri á grafinu 

(FM er fyrir samanburð milli meðferða og FD fyrir samanburð milli dagsetninga talningar). 
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14. mynd. Hlutfall lifandi plantna af sáðu fræi lokasjóðs á hverjum athugunartíma yfir 

sumarið 2013, skipt eftir meðferðum. Á x-ás eru dagsetningar talningar yfir sumarið 2013. 

 

Árangur einstakra tegunda í sáðblöndunni var mjög mismunandi, allt frá því að spíra ekki 

neitt, eins og t.d. sortulyng, upp í 34% spírun og lifun hjá lokasjóði í einni meðferðinni 

undir lok tilraunarinnar (14. mynd). Tegundir í blöndunni sem spíruðu í nokkrum mæli 

voru bláberjalyng, blóðberg (Thymus praecox subsp. arcticus), krækilyng, gullmura 

(Potentilla crantzii), gulmaðra, krossmaðra og lokasjóður og eins og útskýrt var í kafla 

3.2.4 var úrvinnsla gagna fyrst og fremst takmörkuð við gögn fyrir þær (en gögn hinna 

tegundanna, sem höfðu litla sem enga spírun, voru þó hafðar með í útreikningum fyrir 11. 

og 13. mynd). Við síðustu talningu sáðplantna (6. september) voru áhrif meðferða á hlutfall 

lifandi plantna ekki marktæk (F=0,7; p=0,63). Lokasjóður var eina sáðtegundin sem hafði 

marktækt mismunandi hlutfall lifandi plantna eftir meðferðum við síðustu talningu (F=7,9; 

p=0,002) og var hlutfall hans hæst þar sem sáð var að vori án fóstrutegundar (an_vor) (14. 

mynd). 

 

Árangur af sáningu annarra tegunda en lokasjóðs er sýnd á 15. mynd. Krossmaðra, 

blóðberg og gulmaðra höfðu hæsta hlutfall lifandi plantna af öllum tegundunum í 

sáðblöndutilrauninni, >10% við seinustu talningu sáðplantna (15. mynd). Almennt jókst 

hlutfall lifandi plantna eftir því sem leið á sumarið og jafnframt minnkaði fjöldi ógreindra 

kímplantna (15. mynd) eftir því sem sáðplönturnar stækkuðu og auðveldara varð að greina 

þær til tegunda. Vert er að benda á að spírun bláberjalyngs fór seinna af stað en hjá hinum 

tegundunum en um 7% fræsins spíraði milli annarrar og þriðju talningu (15. mynd).  
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15. mynd. Hlutfall lifandi plantna af sáðu fræi einstakra tegunda í sáðblöndutilraun á 

hverjum athugunartíma og meðalfjöldi ógreindra kímplantna (hægri y-ás). Sýnd eru 

meðaltöl í öllum meðferðum. Í fyrstu talningu var ekki hægt að greina gulmöðru (Galium 

verum) og krossmöðru (Galium boreale) í sundur og því eru niðurstöður fyrstu talningar 

ekki sýndar fyrir þær tegundir. 

 

Heildarfjöldi lifandi sáðplantna hafði ekki marktæka fylgni við þekju fóstrutegunda 

(r=0,05; p=0,82) (hér er þekja grass og sinu tekin saman). Hlutfall lifandi plantna hverrar 

tegundar í sáðblöndunni hafði heldur ekki marktæka fylgni við þekju fóstrutegundanna 

(p>0,05), en krækilyng komst þá næst því að hafa marktæka fylgni við þekju fóstrutegunda 

(r=0,4; p=0,057). 

 

4.2.3 Tilraun til fjölgunar nokkurra plöntutegunda í hreinrækt 

Þær tegundir sem sáð var sér í bakka tóku mjög mismunandi við sér eins og sést á 9. töflu 

og 16. mynd a og b. Tvær þeirra, ljósberi og vallhæra, voru með mun hærra hlutfall lifandi 

sáðplantna en allar hinar tegundirnar undir lok fjölgunartilraunanna (9. tafla) auk þess sem 

þær mynduðu mestu þekjuna (16. mynd a). Þar sem einstaklingar hverrar tegundar voru í 

eðli sínu misstórir var samband hlutfalls lifandi sáðplantna og þekju mjög mismunandi 

milli tegunda (9. tafla). Minnstu þekju miðað við hlutfall lifandi plantna hafði beitilyng en 

taka varð tillit til þess að því var sáð að vori sem gæti hafa haft áhrif á vöxt. Vallhæra og 

móasef höfðu hins vegar stærsta hlutfall þekju og spírunarprósentu (móasef var ekki mikið 

um sig en þegar það varð hátt og breiddi úr sér leit það út fyrir að vera fyrirferðamikið). 
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9. tafla. Hlutfall lifandi sáðplantna og þekja tegunda í hreinrækt við síðustu talningu þann 

6. september (meðaltal allra endurtekninga). Tegundunum er hér raðað eftir hlutfalli lifandi 

sáðplantna, frá því besta til hins versta. 

Tegundir 
Hlutfall lifandi 

sáðplantna (%) 
Þekja (%) 

Luzula multiflora 29 44 

Viscaria alpina 29 29 

Geum rivale 23 15 

Calluna vulgaris 14 1 

Bistorta vivipara 7 3 

Comarum palustre 7 1 

Juncus trifidus 3 4 

Platanthera hyperborea 0 0 

 

 

16. mynd. Tveir bakkar, hvor með tveimur tegundum. Í (a) má sjá ljósberaplöntur vinstra 

megin og vallhæruplöntur hægra megin og hlutfall lifandi sáðplantna í bakkanum var 

>40%. Í (b) voru kornsúruplöntur vinstra megin og engjarósarplöntur hægra megin en 

hlutfall lifandi sáðplantna í bakkanum var <6% og vöxtur lítill. Myndirnar voru báðar 

teknar þann 6. september 2013. Hvor bakki er 22 x 17 cm. 

 

Friggjargras var eina tegundin af þeim sem sáð var sér sem spíraði ekki neitt (9. tafla). Það 

var því ekki haft með við úrvinnslu gagna. Samkvæmt fervikagreiningu fyrir endurteknar 

mælingar var hlutfall lifandi sáðplantna í þessari tilraun marktækt mismunandi milli 

tegunda en breytingar á hlutfallinu yfir sumarið (frá 15. júlí til 6. september) voru ekki 

marktækar né heldur var marktækt samspil á milli tíma og tegunda (17. mynd). Munur á 

hlutfalli lifandi sáðplantna milli tegunda minnkaði eftir því sem leið á sumarið (17. mynd) 

en hann var samt enn marktækur við síðustu talningu kímplantna (F=3,1; p<0,02). Þá voru 

vallhæra og ljósberi með marktækt hærra hlutfall lifandi sáðplantna (29%) en engjarós 

(Comarum palustre), kornsúra og móasef (≤7%) (17. mynd). Fjalldalafífill (Geum rivale) 

var hins vegar bara með marktækt hærra hlutfall lifandi sáðplantna (23%) en móasef (3%) 

(17. mynd). 
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17. mynd. Hlutfall lifandi plantna af sáðu fræi tegunda í hreinrækt á hverjum 

athugunartíma (n=5). Niðurstöður fervikagreiningar fyrir endurteknar mælingar má sjá efst 

til hægri á grafinu þar sem T stendur fyrir tegundir og D fyrir dagsetningu talningar (sem 

má sjá á x-ás). Niðurstöður Fischer‘s LSD prófs (α<0,05) fyrir mun á hlutfalli lifandi 

sáðplantna milli tegunda fyrir síðustu dagsetningu talningar má sjá til hægri á línuritinu. 
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5. Umræður 

5.1 Gróðurfar grænna svæða í Reykjavík 

5.1.1 Samanburður gróðurfars milli hverfa og gróðurlenda 

Við þéttbýlismyndun verða miklar breytingar á gróðurfari (Walker o.fl., 2009; Dolan o.fl., 

2011). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að svæði með tiltölulega fábreyttum 

graslendisgróðri (9. og 18. mynd) voru langalgengust á rannsóknarsvæðunum (6. tafla), 

eða um 77% allra grænna svæða. Grasflatir eru einnig stór hluti af náttúru borga í 

Bandaríkjunum (Robbins & Birkenhoz, 2003). Því virðist algengt að grös séu ríkjandi á 

grænum svæðum í þéttbýli og jafnvel enn frekar ef einkagarðar eru teknir með í 

reikninginn (Bormann o.fl., 1993). Svæði með fjölbreyttari mólendisgróðri (9. og 19. 

mynd) voru mun færri, eða rúmlega 8% allra grænna svæða og fundust aðeins í nýrri 

hverfunum, einkum í Grafarholti sem er yngst (7. tafla). 

 

Mikill munur var á gróðurfari graslendis- og mólendisreita en lítill munur á milli annars 

vegar graslendisreita og hins vegar mólendisreita milli rannsóknarsvæða (6. mynd). Því 

virðast graslendissvæði borgarinnar almennt vera keimlík, óháð aldri hverfisins. Það sama 

má segja um mólendissvæðin. Þessi litli munur á gróðurfari sams konar gróðurlenda og 

mikli munur milli gróðurlenda bendir til þess að tegundir þessara tveggja gróðurlenda nemi 

ekki land í hinu gróðurlendinu án afskipta mannsins, þrátt fyrir nálægð þeirra. Hugsanlega 

hindra mismunandi jarðvegseiginleikar þessara gróðurlenda landnám tegunda úr öðrum 

gróðurlendum (Haan, Hunter & Hunter, 2012). Þó skal tekið fram að í þessari rannsókn var 

áherslan lögð á lágvaxnari gróður grænna svæða og því lítið skráð af trjá- og 

runnategundum öðrum en þeim sem lentu innan reitanna sjálfra. Trjá- og runnategundir 

voru oftast meðfram jöðrum svæðanna en reitirnir voru alltaf staðsettir a.m.k. tveimur 

metrum frá jaðri og því lentu þessar tegundir sjaldan innan reita. Því er ekki hægt að 

fullyrða um landnám trjá- og runnategunda úr einu gróðurlendi í annað. Vegna nálægðar 

mismunandi grænna svæða í þéttbýli hafa nokkrir vistfræðingar lýst yfir áhyggjum sínum 

af mögulegri útbreiðslu „tækifærissinnaðra“ tegunda (Wittig & Becker, 2010), sem myndi 

leiða til einsleits gróðurfars innan borgarinnar. Aðrir eru þó ósammála og segja aðrar 

ástæður fyrir útbreiðslu ákveðinna tegunda innanbæjar heldur en nálægð og tengsl grænna 

svæða (Penone, Machon, Julliard & Le Viol, 2012).  
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18. mynd. Slegið graslendi í Fossvogi og nærmynd af gróðri þess. 

 

19. mynd. Grýtt mólendi í Grafarholti og nærmynd af gróðri þess. 

 

Munurinn sem fannst milli graslendis- og mólendisreita var mest áberandi hvað varðaði 

tegundafjölbreytni, sem var marktækt meiri á mólendissvæðunum. Í rannsókn Nielsen, van 

den Bosch, Maruthaveeran og van den Bosch, (2014) kom í ljós að fjölbreyttustu grænu 

svæðin eru venjulega almenningsgarðar og samkvæmt Sushinsky, Rhodes, Possingham, 

Gill og Fuller (2013) finnast venjulega fleiri innlendar fuglategundir þar sem byggð er þétt 

og nokkrir, stórir almenningsgarðar finnast, heldur en í dreifðari byggð þar sem grænu 

svæðin eru fleiri en minni. Nokkur stór græn svæði eru því sennilega betur til þess fallin að 

vernda líffræðilega fjölbreytni plantna og dýra innanbæjar heldur en lítil og dreifð græn 

svæði (Faeth o.fl., 2011). Ef öll mólendissvæði innan rannsóknarsvæðanna eru tekin saman 
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var hvert þeirra að meðaltali 1836 m2 að stærð en hvert graslendissvæði aðeins 508 m2 að 

stærð (874 m2 ef Klambratún er tekið með sem eitt grænt svæði). Mólendissvæðin ættu 

samkvæmt því sem hér hefur komið fram að vera betur til þess fallin að stuðla að verndun 

líffræðilegrar fjölbreytni, bæði hvað varðar stærð (Faeth o.fl., 2011) og tegundafjölbreytni.  

 

Munur á milli rannsóknarsvæða kom einkum fram í miklum mun á samanlagðri þekju 

grastegunda (9. mynd C). Hún var nokkurn veginn vaxandi með aldri hverfa, fyrir utan að 

vera aðeins minni í Grafarvogi en Grafarholti. En jafnvel þó að vitað sé hvenær hvert 

hverfi byggðist upp er erfitt að fullyrða með vissu um aldur hvers graslendissvæðis vegna 

mögulegs rasks í gegnum tíðina. Ekki er heldur mögulegt að greina á milli áhrifa af aldri 

og hæð hverfanna yfir sjávarmáli þar sem yngsta hverfið stendur langhæst og breytileiki í 

hæð yfir sjávarmáli innan hverfis er mismunandi milli hverfa. Ekki virtist vera munur á 

slætti graslendissvæða milli rannsóknarsvæða og því þykir ekki líklegt að yngri hverfin 

hafi gisnari grasþekju vegna tíðari slátta. Niðurstöður gróðurgreininga benda hins vegar til 

þess að tvö graslendissvæði í Grafarvogi og eitt í Grafarholti, þar sem gróðurfarið var ólíkt 

flestum hinum graslendissvæðunum, séu allavega að hluta til, ástæðan fyrir mismunandi 

grasþekju milli rannsóknarsvæða. Mögulegt er að þessi þrjú svæði hafi verið ranglega 

flokkuð sem graslendissvæði og vegna smæðar rannsóknarinnar geta fáar undantekningar 

sem þessar haft mikil áhrif á niðurstöðurnar. 

 

5.1.2 Tegundasamsetning gróðurlenda og samanburður við gróðurkort 

Samkvæmt gróðurkorti af Reykjavík frá 1988 (Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 1988) 

voru Hlíðar og Fossvogur að langmestu leyti byggð hverfi þegar kortlagning fór fram. 

Grafarvogurinn hafði hins vegar breyst töluvert frá því að gróðurkortlagningin fór fram 

árið 1988 og var hverfið búið að stækka og dreifa úr sér yfir mörg þau gróðurlendi sem lýst 

var á kortinu. En þar sem rannsóknarsvæðið var staðsett í elstu byggð Grafarvogs var 

langstærsti hluti þess flokkaður sem byggt svæði á gróðurkortinu. 

 

Grafarholtið var frábrugðið hinum hverfunum að því leyti að þar var ekki skráð nein 

íbúðabyggð á gróðurkortinu frá 1988 (Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 1988). Svæðið 

var þá að mestu leyti gróið og flokkað niður í mismunandi gróðurlendi á kortinu. Efst á 

holtinu stóðu sex stórir vatnstankar og svæðið þar í kring var graslendi með meira en 66% 

gróðurþekju. Vestan megin við tankana var kvistlendi (smárunnaríkt mólendi) en austan 
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megin við þá voru að mestu leyti melar. Sunnan- og suðvestan megin við tankana, innan 

um gras- og kvistlendið, voru síðan mosaþembur. Rannsóknarsvæðið leit að sjálfsögðu allt 

öðruvísi út þegar þessi rannsókn var gerð en þó mátti enn sjá leifar þessara gróðurlenda, 

eða áhrif þeirra, á grænum svæðum Grafarholts. Þess má t.d. geta að græn svæði þar sem 

áður voru melar voru við gróðurgreiningu gjarnan rýr og töluvert var um mólendissvæði 

inn á milli byggðarinnar vestan- og suðvestan megin við tankana, þar sem var kvistlendi og 

mosaþembur árið 1988. Þó mátti við gróðurgreiningu víða sjá græn svæði þar sem þekja 

trjágróðurs var mun meiri en gróðurkortið gaf til kynna og var trjágróður farinn að sá sér 

að töluverðu leyti um mólendið. 

 

Þrátt fyrir fáeinar undantekningar sem nefndar hafa verið hér að ofan var meginreglan 

innan allra rannsóknarsvæðanna sú að einkennistegundir graslendis voru algengar á 

graslendissvæðum og einkennistegundir mólendis algengar á mólendissvæðum og 

gróðurfar grænu svæðanna sumarið 2013 var svipað því sem var árið 1988. Því var ekki að 

sjá neina ákveðna þróun gróðurfars grænna svæða rannsóknarinnar, fyrir utan það að 

sumarið 2013 virtist trjágróður hafa breitt töluvert úr sér á nokkrum svæðum frá því að 

gróðurkortlagningin var gerð, bæði á graslendis- og mólendissvæðum. 

 

5.1.2.1 Graslendissvæði 

Gróðurfar graslendissvæða rannsóknarinnar líktist að mestu leyti því sem Steindór 

Steindórsson (1964) kallar valllendi, en því lýsti hann sem „allt [það] gróðurlendi, þar sem 

grös eru drottnandi í gróðursvip og magni“. Það má því álykta að það sem kallað er hér (og 

á gróðurkortinu) graslendi sé það sama og valllendi (og verður heitið graslendi notað hér 

eftir). Helstu einkennistegundir graslendis eru snarrótarpuntur (Deschampsia caespitosa), 

túnvingull (Festuca richardsonii), hálíngresi (Agrostis capillaris), vallelfting (Equisetum 

pratense) og hvítsmári (Trifolium repens) (Eyþór Einarsson, 2005; Steindór Steindórrson, 

1964). 

 

Stærsta graslendissvæði rannsóknarinnar var Klambratún og ef niðurstöður 

gróðurgreininga þar eru bornar saman við gróðurfar ræktaðs lands (túna) skv. lýsingu 

Steindórs Steindórssonar (1964) sést að skrúðgarðurinn er í grunninn mjög dæmigert tún. 

Grastegundirnar túnvingull, hálíngresi og vallarsveifgras (Poa pratensis) voru 

langalgengastar á Klambratúni en þær tegundir, ásamt snarrótarpunti, eru oft ríkjandi í 
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túnum (Steindór Steindórsson, 1964). Hvítsmári og túnfífill (Taraxacum spp.) finnast 

einnig gjarnan í túnum og við gróðurgreiningu á Klambratúni voru þessar tegundir meðal 

algengustu tvíkímblaða blómjurtanna í sverðinum. 

 

Gróðurfar annarra graslendissvæða rannsóknarinnar átti talsvert sameiginlegt með 

gróðurfari Klambratúns, þó að umhirða og ræktun Klambratúns hafi verið mun meiri. Á 

þeim voru grastegundir ríkjandi og má þar helst nefna túnvingul og hálíngresi en aðrar 

algengar grastegundir voru vallarsveifgras, vallarfoxgras og snarrótarpuntur. Brennisóley 

(Ranunculus acris), túnfífill, skarifífill (Leontodon autumnalis) og hvítsmári voru þar 

algengar tvíkímblaða blómjurtir. Flestar algengustu gras- og blómjurtategundirnar á 

graslendissvæðum rannsóknarinnar voru einkennistegundir ræktaðs lands samkvæmt 

skilgreiningu Steindórs Steindórssonar (1964) en það sem helst skildi gróðurfar 

graslendissvæðanna frá dæmigerðu gróðurfari ræktaðs lands var hve þekja mosa var 

áberandi þar. Sennileg skýring á því er takmörkuð umhirða svæðanna miðað við umhirðu 

Klambratúns, en í skrúðgarðinum hafði mikil vinna farið í að viðhalda túninu (Guðný 

Arndís Olgeirsdóttir hjá Reykjavíkurborg, munnleg heimild, 1. október 2013) sem hefur 

sennilega komið í veg fyrir að mosinn fengi tækifæri til vaxtar. 

 

5.1.2.2 Mólendissvæði 

Dæmigerðar einkennistegundir lyngmóa eru m.a. krækilyng, bláberjalyng, beitilyng, 

blóðberg, túnvingull og blávingull (Festuca vivipara) (Eyþór Einarsson, 2005; Steindór 

Steindórrson, 1964) og voru allar þessar tegundir algengar á mólendissvæðum 

rannsóknarinnar. Venjulega töldust þau svæði sem flokkuð voru sem lyngmór/mosaþemba 

á gróðurkorti Rannsóknastofnun landbúnaðarins (1988) enn sem mólendissvæði við 

gróðurgreiningar rannsóknarinnar. Undantekning frá því var svæði í miðju 

rannsóknarsvæðinu í Grafarvogi sem var ekki flokkað sérstaklega á gróðurkorti 

Rannsóknastofnunar landbúnaðarins (1988). Þar fundust þó dæmigerðar einkennistegundir 

lyngmóa og svæðið því flokkað hér sem mólendi. 

 

Opna græna svæðið efst á rannsóknarsvæði Grafarvogs var á gróðurkortinu frá 1988 

(Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 1988) flokkað sem graslendi-mosaþemba með 33-66% 

gróðurþekju. Við gróðurgreiningar sumarið 2013 var gróðurfar svæðisins mjög breytilegt 

og voru ríkjandi tegundahópar ýmist grös, móaplöntur eða runna-/trjátegundir auk þess 
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sem svæðið var mjög misgróðursælt. Mólendið hafði sums staðar talsverða mosaþekju og 

flokkunin frá árinu 1988 getur því enn átt við, en í bók Steindórs Steindórssonar (1964) 

segir að mosaþemba sé náskyld mólendi og að hún sé stundum talin til þess. Trjágróður var 

hins vegar meira áberandi á svæðinu sumarið 2013 en árið sem gróðurkortlagning 

Rannsóknastofnunar landbúnaðarins (1988) fór fram. Það sem helst skilur mosaþembu frá 

mólendi er strjálli háplöntugróður og þéttari gamburmosaþekja (Steindór Steindórsson, 

1964). Á svæðinu voru tveir reitir gróðurgreindir og fundust þar samanlagt 35 

æðplöntutegundir. Þar sem tvenns konar gróðurlendi mætast má gjarnan finna tegundir 

beggja gróðurlendanna sem veldur því að fjölbreytileiki gróðurs verður óvenju mikill 

(Wagner, Durka & Hensen, 2011) og útskýrir það sennilega þann fjölda æðplöntutegunda 

sem fannst á jaðri mólendis og graslendis í Grafarvogi. 

 

Gróðurfar mólendissvæða Grafarholts var í meginatriðum keimlíkt gróðurfari 

mólendissvæða Grafarvogs en þar var þó almennt meira um þekju nokkurra reskitegunda 

eins og lúpínu (Lupinus nootkatensis), skarifífils og túnsúru (Rumex acetosa). Mikilvægt er 

að fylgjast með þróun gróðurfars mólendissvæða Grafarholts og grípa inn í með aðgerðum 

ef þessar reskitegundir (sérstaklega lúpína) verða sífellt meira áberandi með ári hverju. 

 

5.1.2.3 Reskisvæði 

Reskisvæði sýna okkur hvernig gróðurfar raskaðra svæða þróast ef ekkert er aðhafst til að 

hafa áhrif á framvinduna með einhverjum hætti. Þau geta því sýnt hvaða tegundir í 

nágrenninu eru duglegastar að nema land í opnum sárum og hvernig mismunandi tegundir 

standa sig í samkeppni við aðrar tegundir við þær aðstæður sem ríkja á svæðinu. Þær 

upplýsingar geta komið að góðum notum við ýmis konar vistheimtarverkefni, sérstaklega á 

þéttbýlum svæðum þar sem vistkerfi innan þeirra verða gjarnan fyrir ýmis konar raski 

(Girardet, 2010; Grimm o.fl., 2008). 

 

Gróðurfar reskisvæða rannsóknarinnar var mjög mismunandi milli svæða eins og sést á 10. 

og 20. mynd og kom það nokkuð á óvart þar sem graslendis- og mólendissvæði 

mismunandi rannsóknarsvæða voru frekar keimlík (6. mynd). Á reskisvæði Hlíðahverfisins 

voru grastegundir mjög áberandi miðað við reskisvæði á öðrum rannsóknarsvæðum (10. 

mynd). Nálægð við fyrrum ræktað land skv. gróðurkortinu frá 1988 (Rannsóknastofnun 

landbúnaðarins, 1988) gæti sennilega verið skýringin á því. Reskisvæði Grafarvogs var 
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óflokkað á gróðurkortinu (Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 1988). Gróðurfar þess var þó 

mjög fjölbreytilegt en búast má við töluverðri tegundafjölbreytni fljótlega eftir rask þar 

sem ýmsar tegundir keppast við að koma sér fyrir á svæðinu (Kongsbakk & Skrindo, 

2009). 

 

20. mynd. Yfirlitsmyndir yfir reskisvæði á rannsóknarsvæðinu í Hlíðum (a), Fossvogi (b 
og c), Grafarvogi (d) og Grafarholti (e). 
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Gróðurfar reskisvæðisins í Grafarholti var rýrt (10. mynd) og ber jörð áberandi (20. mynd). 

Þar var túnvingull ríkjandi en aðrar plöntutegundir fundust aðeins í mjög litlum mæli. 

Reskisvæðin litlu í Fossvoginum litu einnig út fyrir að hafa nýlega verið raskað og þó að 

þau litu í fjarska út fyrir að vera gróðursæl var gróðurþekja reits a gisin þegar nær var á 

litið (10. mynd) og möl áberandi í sverðinum. Búast má við gisinni gróðurhulu á svæðum 

sem nýlega hafa verið raskað svo að rýr gróður reskisvæðanna í Grafarholti (sem er nýlegt 

hverfi) og Fossvogi (þar sem ummerki um nýlegt rask sáust) kom ekki á óvart. 

 

Vegna þess hve mismunandi gróðurfar reskisvæða rannsóknarinnar var hefur fræregn 

sennilega verið nokkuð mismunandi milli (og innan) hverfa Reykjavíkur, jafnvel þó 

gróðurfar annarra opinna grænna svæða rannsóknarinnar hafi verið svipað milli 

rannsóknarsvæða. Mögulegt er að fræregn frá einkagörðum (sem ekki voru kannaðir í 

þessari rannsókn) hafi að einhverju leyti áhrif á gróðurframvindu reskisvæða í Reykjavík. 

Jarðvegseiginleikar ráða að miklu leyti því hvaða plöntutegundir geta þrifist á hvaða svæði 

(Haan o.fl., 2012) og því er einnig mögulegt að jarðvegseiginleikar hafi verið mismunandi 

milli reskisvæða sem gæti þá útskýrt þennan mun á gróðurfari milli þeirra. Mikilvægt er að 

rannsaka betur gróðurframvindu reskisvæða vegna þess að sjálfsprottinn gróður þeirra gæti 

verið lykillinn að sjálfbærari umönnun grænna svæða og notkun hans hagkvæmari kostur 

en að endurheimta söguleg vistkerfi (Del Tredici, 2010). 

 

5.1.3 Margvísleg gildi grænna svæða 

Þéttbýl svæði eru venjulega ekki gróðursæl miðað við dreifbýl svæði en á 

rannsóknarsvæðunum voru þó 18-30% skráð sem opin græn svæði (einkagarðar 

undanskildir). Í borginni Leicester í Englandi voru 56% þéttbýls svæðis skráð sem græn 

svæði og voru 20% þeirra græn svæði í eigu borgarinnar (Gaston, Ávila-Jiménez & 

Edmondson, 2013). Græn svæði þekja því töluverðan hluta þéttbýlis og gerð þeirra hefur 

þ.a.l. mikið að segja um sjálfbærni þéttbýlisvistkerfisins og mögulegt gildi þeirra fyrir íbúa 

(Yu o.fl., 2012). 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar þessa verkefnis á fjölda, gerð og stærð grænna svæða 

Reykjavíkur er líklegra að finna stærri útivistarsvæði inni í íbúabyggð og minni 

graslendissvæði við umferðarmannvirki. Í rannsókn sem var gerð á útbreiðslu grænna 

svæða sem ekki eru hugsuð til útivistar (umferðareyja, yfirgefinna lóða o.s.frv.) voru græn 
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svæði við umferðarmannvirki allt að 80% þeirra (Rupprecht & Byrne, 2014). Þó græn 

svæði við umferðarmannvirki séu venjulega ekki stór eru þau útbreidd um Reykjavík og 

margir íbúar borgarinnar hafa þau fyrir augunum daglega og því skiptir ásjón þeirra máli. 

Þessi grænu svæði eru búsvæði fyrir plöntur og dýr og geta því hjálpað almenningi að 

komast í snertingu við náttúruna (Del Tredici, 2010; Kowarik, 2011). Mikilvægt er að afla 

upplýsinga um stærð og útbreiðslu slíkra svæða til þess að geta á markvissan hátt metið og 

aukið mögulegt vistfræðilegt gildi þeirra (Gupta, Kumar, Pathan & Sharma, 2012; 

Rupprecht & Byrne, 2014). Græn svæði við umferðarmannvirki voru stór hluti grænna 

svæða á rannsóknarsvæðunum (6. tafla) og því má álykta að ef hægt væri að auka þá 

vistkerfisþjónustu sem þau geta veitt og draga úr viðhaldskostnaði þeirra yrði ágóðinn 

töluverður. Það væri m.a. hægt að gera með því að auka líffræðilega fjölbreytni á grænu 

svæðunum og nota plöntutegundir sem krefjast lítils viðhalds (Ása L. Aradóttir, 2009; 

Beck, 2013; Brzuszek o.fl., 2007; MEA, 2005; Miyawaki, 1998; Schneiders o.fl., 2012; 

Simmons o.fl., 2011). 

 

Grasflatir og trjábeð þurfa töluverða umhirðu til þess að uppfylla útlitskröfur almennings 

(Duryea, 2000) og hjá Reykjavíkurborg krefst umhirða umferðareyja mikils vinnuafls 

(Guðný Arndís Olgeirsdóttir hjá Reykjavíkurborg, munnleg heimild, 1. október 2013). 

Samkvæmt henni geta umferðareyjur verið hættulegt vinnuumhverfi þar sem vinnufólkið 

(sem venjulega eru unglingar) eru í mikilli nálægð við umferðina í kring og möguleg lausn 

á því vandmáli gæti verið að nota viðhaldsminni gróður á þessi grænu svæði. Viðhaldslítill 

gróður á þeim fjölmörgu grænu svæðum sem standa við umferðarmannvirki í Reykjavík 

styður þannig við félagslega, efnahagslega og vistfræðilega þætti sjálfbærrar þróunar, en 

það er einmitt lykillinn að árangursríkri vistheimt í þéttbýli (Yu o.fl., 2012). 

 

Stærri graslendis- og mólendissvæði eru að öllum líkindum meira notuð til útivistar. Svæði 

til útivistar innan þéttbýlis eru mikilvæg almenningi vegna þess að þau hafa áhrif á gæði og 

verðmæti hverfis (D‘Acci, 2014; Gupta o.fl., 2012) auk þess sem þau veita fólki umhverfi 

sem stuðlar að líkamlegri og andlegri vellíðan (Dean o.fl., 2011; van den Berg o.fl., 2007). 

Því er sérstaklega mikilvægt að almenn sátt ríki um ásýnd þeirra (Vaughan o.fl., 2013; 

Þórunn Pétursdóttir, Ása L. Aradóttir & Karl Benediktsson, 2013). Einnig er ákjósanlegt að 

þau viðhaldi líffræðilegri fjölbreytni og í raun haldast þessir tveir þættir í hendur þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að andleg vellíðan sem fólk upplifir á grænum svæðum aukist með 
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líffræðilegri fjölbreytni þess (Fuller o.fl., 2007). Því ættu fjölbreyttari græn svæði inni í 

íbúabyggð að vera ákjósanlegri til útivistar en einsleit svæði. Það að fábreytt 

graslendissvæði voru ríkjandi á rannsóknarsvæðunum og lítið var um fjölbreyttari 

gróðurlendi er áhyggjuefni. Hins vegar fylgja því ýmsir kostir að hafa graslendissvæði í 

þéttbýli, þau eru t.d. auðveld yfirferðar og má nota til leikja. Rannsóknir benda til þess að 

hægt sé með ýmsum hætti að auka tegundafjölbreytni graslendis (t.d. Nordbakken o.fl., 

2010; Westbury o.fl., 2006) og þannig auka gæði grænna svæða í borgum eins og 

Reykjavík, þar sem graslendissvæði eru útbreidd. 

 

5.1.3.1 Útbreiðsla ágengra tegunda 

Á mólendissvæðum Grafarholts var töluvert um lúpínu sem telst ágeng tegund hér á landi 

(Borgþór Magnússon, 2010). Ágengar plöntutegundir ógna líffræðilegri fjölbreytni í 

mörgum borgum (sjá t.d. Holmes, Rebelo, Dorse & Wood, 2012; Soltysiak & Teresa, 

2014), en þéttbýl svæði geta verið sérlega viðkvæm fyrir innrás ágengra plantna þar sem 

þéttbýlisvæðingu fylgir gjarnan umbreyting á landslagi ásamt innflutningi framandi 

plöntutegunda (Grimm o.fl., 2008). 

 

Því má segja að útbreiðsla lúpínu á mólendissvæðum borgarinnar sé áhyggjuefni þar sem 

þessi ágenga tegund getur breiðst hratt út og orðið allsráðandi á svæðum þar sem 

vaxtarskilyrði eru henni hagstæð (Borgþór Magnússon, Sigurður H. Magnússon & Bjarni 

Diðrik Sigurðsson, 2001). Auk þess hefur hún í könnun meðal almennings verið talin 

óaðlaðandi ásýndar (Þórunn Pétursdóttir o.fl., 2013). Lúpína myndar þéttar breiður og 

skuggaáhrif hennar verða til þess að margar plöntutegundir ná ekki að vaxa upp úr henni 

og gefa eftir (Borgþór Magnússon o.fl., 2001). Þær tegundir sem ná helst að halda velli í 

lúpínubreiðum eru skuggþolin grös, hvannir og aðrar reskitegundir, enda verður mikil 

aukning í köfnunarefni í jarðvegi þar sem lúpína nemur land (Borgþór Magnússon o.fl., 

2001; Magnús Þór Einarsson, Magnús H. Jóhannsson & Kristín Svavarsdóttir, 2009). Við 

útbreiðslu lúpínu verður því mikil breyting á gróðurfari og þar sem breytingar verða einnig 

á eiginleikum jarðvegsins getur reynst erfitt að breyta gróðurfarinu aftur í átt að því sem 

var fyrir landnám hennar (Haan o.fl., 2012). Því er mikilvægt að hafa stjórn á útbreiðslu 

lúpínu, sem og annarra ágengra tegunda, á grænum svæðum borgarinnar. 
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5.2 Fjölgun innlendra plöntutegunda  

Ítarlegar upplýsingar um möguleika til að fjölga innlendum plöntutegundum eru 

nauðsynlegar til þess að geta aukið hlutdeild þeirra á grænum svæðum á markvissan hátt 

(Beck, 2013; Magnús H. Jóhannsson & Ása L. Aradóttir, 2004; Simmons o.fl., 2007). 

Einnig er mikilvægt að þær upplýsingar séu aðgengilegar og á notendavænu formi og þess 

vegna voru búin til upplýsingablöð um tegundirnar sem prófaðar voru í 

fjölgunartilraununum (5. viðauki). Tilgangur þeirra er að halda utan um og miðla 

upplýsingum um fjölgun, vistfræðilega eiginleika og notkunarmöguleika einstakra 

plöntutegunda. Þessi kafli fjallar hins vegar að mestu leyti um niðurstöður fjölgunartilrauna 

þessa verkefnis en vísað er í upplýsingablöðin í 5. viðauka varðandi ítarlegri umfjöllun um 

þær vistfræðilegu upplýsingar sem fengust með heimildavinnu fyrir hverja einstaka tegund. 

 

5.2.1 Frammistaða tegunda í fjölgunartilraunum 

Niðurstöður þessa hluta verkefnisins benda til þess að mögulegt sé að fjölga með fræi 

flestum tegundunum sem voru prófaðar en spírun og þekja voru þó mjög mismunandi milli 

tegunda (15. og 17. mynd). Samkvæmt niðurstöðum fjölgunartilraunanna má álykta að 

vallhæra, ljósberi, fjalldalafífill, beitilyng, lokasjóður, krossmaðra, blóðberg og gulmaðra 

séu þær tegundir sem auðveldast væri fjölga með aðferðinni sem prófuð var í þessu 

verkefni, en >10% sáðplantna þessara tegunda voru lifandi við lok tilraunanna. 

 

Í sumum tilvikum var hlutfall lifandi sáðplantna í samræmi við niðurstöður 

spírunarprófanna, t.d. var spírun vallhæru með því besta sem gerðist í prófunum og einnig í 

tilrauninni. Í öðrum tilvikum höfðu niðurstöður spírunarprófanna ekki eins gott forspárgildi 

fyrir frammistöðu tegundanna í tilrauninni. Krækilyng spíraði t.d. ekki neitt í 

spírunarprófunum, hvort sem það fékk kuldameðhöndlun eða ekki, en við síðustu talningu 

kímplantna í sáðblöndutilrauninni var hlutfall lifandi krækilyngsplantna að meðaltali rétt 

rúmlega 5%. Niðurstöðum spírunarprófanna ætti þó að taka með fyrirvara þar sem ekki var 

kafað djúpt ofan í kjöraðstæður hverrar tegundar til spírunar. Prófin komu engu að síður að 

gagni því þau sýndu fram á lifun þess fræs sem ekki þurfti frekari meðhöndlun og gáfu 

vísbendingar um nauðsynlega formeðhöndlun þess fræs sem spíraði við sumar aðstæður og 

aðrar ekki. Til einföldunar fengu samt allar tegundirnar í fjölgunartilraununum sömu 

meðhöndlun og var öllu sáð í bakka án formeðhöndlunar. Bakkarnir voru geymdir úti yfir 
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veturinn 2012-2013 og í þeim meðferðum sem sáð var í bakkana að hausti til (tun_haust, 

bla_haust, ryg_haust og an_haust) fékk því fræið náttúrulega kuldameðhöndlun. 

 

Hlutfall lifandi sáðplantna tegundanna í sáðblöndunni sem höfðu einhverja teljandi spírun 

var við síðustu athugun þann 6. september 2013 á bilinu 2-13% ef tekið er meðaltal allra 

meðferða. Krækilyng og bláberjalyng spíruðu ekkert við prófun á fræinu sem safnað var 

haustið 2012 en nokkur fræ þeirra spíruðu samt sem áður í sáðblöndutilrauninni. Það 

kemur þó ekki á óvart að fræ þessara tegunda skuli hafa spírað þegar það var geymt úti þar 

sem báðar tegundirnar þurfa kuldameðhöndlun til þess að fræ þeirra spíri (Grime o.fl., 

2007; Holloway o.fl., 2009). Hlutfall lifandi krossmöðruplantna var svipað í tilrauninni og 

í spírunarprófunum, en þó örlítið hærra í tilrauninni. Það átti við hvort sem krossmöðrunni 

var sáð að hausti eða að vori og því hefur sú náttúrulega kuldameðhöndlun sem felst í því 

að sá fræinu að hausti sennilega ekki haft mikil áhrif á spírun, sem er í samræmi við 

niðurstöður Greene og Curtis (1950) en í rannsókn þeirra hafði kuldameðhöndlun engin 

áhrif á spírun. Í spírunarprófunum á fræinu sem safnað var haustin 2011 og 2012 hafði 

gullmura mjög mismunandi spírunarprósentu eftir fræsöfnunarstöðum og árum. Í 

tilrauninni var hlutfall lifandi sáðplantna að meðaltali frekar lágt en við því mátti búast þar 

sem gullmura er gjarnan þróttmeiri í hlýjum árum (Kytoviita & Ruotsalainen, 2007) en 

sumarið 2013 var frekar svalt (Veðurstofa Íslands, 2014b). Blóðberg og gulmaðra höfðu 

talsvert minni spírun í fjölgunartilrauninni en í spírunarprófinu, enda getur ýmislegt valdið 

afföllum á fræi við geymslu úti undir berum himni (International Seed Testing Association, 

1996).  

 

Í sáðblöndutilrauninni var lokasjóður eina sáðtegundin sem hafði marktækt mismunandi 

hlutfall lifandi sáðplantna eftir meðferðum við síðustu talningu þann 6. september 2013 og 

var hún langhæst í vorsáningarmeðferðinni, sem var án fóstrutegundar (an_vor) (14. 

mynd). Samkvæmt þeim niðurstöðum er betri árangurs að vænta ef fræinu er sáð að vori en 

að hausti. Lokasjóður virðist því ekki þurfa neina kuldameðhöndlun og jafnvel hljóta skaða 

af því að vera sáð að hausti samkvæmt niðurstöðum sáðblöndutilraunarinnar. Hafa verður 

þó í huga að aðrir þættir gætu hafa haft áhrif á spírun lokasjóðs í þeim meðferðum og ekki 

er heldur hægt að útiloka afföll á fræi yfir veturinn eða jafnvel afrán, þó svo að bakkarnir 

hafi verið geymdir í lokuðum fiskikörum með vírneti fyrir öllum opum. 
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Spírun tegundanna sem sáð var í hreinrækt var almennt betri en tegundanna í sáðblöndunni 

(15. og 17. mynd). Möguleg ástæða fyrir því er minni samkeppni um næringarefni en 

sáðblöndunni var sáð með þéttleikanum 0,8 fræ cm-2 (4. tafla) á meðan fimm af þeim átta 

tegundum sem sáð var sér höfðu þéttleika ≤ 0,5 fræ cm-2 (5. tafla). Auk þess voru 

tegundirnar sem sáð var sér ekki í samkeppni við fóstrutegundir í neinum tilvikum. 

 

Af öllum tegundunum í fjölgunartilraunum höfðu vallhæra og ljósberi hæsta hlutfall lifandi 

sáðplantna við síðustu athugun, tæplega 30%. Þessar tegundir finnast gjarnan við rýrar og 

stöðugar aðstæður (Hörður Kristinsson, 2010; Jantunen & Saarinen, 2002) en þannig voru 

aðstæðurnar einnig í tilraununum. Fjalldalafífill hafði þriðja hæsta hlutfall lifandi 

sáðplantna við síðustu athugun þann 6. september 2013 , 23%, en hann er talinn geta þrifist 

við ýmis konar umhverfisaðstæður (Taylor, 1997; Waldren, Etherington & Davies, 2008). 

Fjölgun beitilyngs með þeim aðferðum sem beitt var hér skilaði einnig sæmilegum árangri 

en 14% einstaklinganna spíruðu og lifðu fram að síðustu athugun. Beitilynginu var sáð sér 

í bakka og engin samkeppni við aðrar tegundir hefur sennilega haft jákvæð áhrif á árangur 

þess þar sem það víkur venjulega fyrir grastegundum í samkeppni við þær (Critchley o.fl., 

2013). Beitilyng hefði því hugsanlega getað átt erfitt uppdráttar í sáðblöndumeðferðunum, 

ekki síst þeim sem höfðu fóstrutegund. Hinar tegundirnar sem sáð var sér (fyrir utan 

friggjargras sem spíraði ekki) voru engjarós, kornsúra og móasef og var hlutfall lifandi 

sáðplantna þeirra við síðustu athugun <8%. Samkvæmt spírunarprófi á fræinu sem safnað 

var haustið 2012 mátti búast við lítilli spírun engjarósar og móasefs. Hins vegar spíruðu 

21% æxlilauka kornsúru í spírunarprófinu en það kemur ekki á óvart að spírun úti, eftir 

geymslu yfir vetur, hafi verið minni (International Seed Testing Association, 1996). 

 

Gróðurþekja í tilrauninni þar sem tegundunum var sáð hverri fyrir sig var mjög 

mismunandi milli tegunda enda er vaxtarlag þeirra ólíkt og vöxtur yfir sumarið var líka 

misjafn. Minnstu þekjuna mynduðu kornsúra, engjarós og beitilyng en hafa verður í huga 

að beitilyngi var sáð að vori til og það gæti hafa haft áhrif á vöxt þess. Mestu þekjuna 

mynduðu tegundirnar ljósberi, fjalldalafífill og vallhæra, enda eru þessar tvær síðastnefndu 

venjulega stórgerðari en flestar hinar tegundirnar. Á óvart kom að ljósberi, sem er frekar 

smávaxin jurt (Hörður Kristinsson, 2010), skyldi mynda að meðaltali 30% þekju við lok 

sumarsins og einnig að engjarós, sem er frekar stórvaxin, skildi aðeins hafa myndað 1,2% 

þekju. Sennilegt er að aðstæðurnar í bökkunum hafi verið of ólíkar kjörlendi 
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engjarósarinnar, sem eru deiglendi, engjar og mýrar (Hörður Kristinsson, 2010), til þess að 

hún hafi náð að dafna. 

 

Mögulegt er að fjöldi nokkurra tegunda (eins og vallhæru og ljósbera) hafi verið ofmetinn 

við fyrstu talningu á sáðplöntum með því að tvítelja einstaklinga með tvo stofna. Það er 

sennilega að hluta til ástæða þess að þessar tvær tegundir höfðu hærra hlutfall lifandi 

sáðplantna við fyrstu athugun en aðra (17. mynd). Óvenju miklar rigningar yfir sumarið 

áttu sennilega líka þátt í minnkandi fjölda lifandi plantna en þegar komið var að tilrauninni 

þann 16. ágúst voru bakkarnir mjög blautir. Því hafa mögulega orðið einhver afföll í 

blautustu bökkunum en þá var plastið undir bökkunum gatað og þeir þornuðu töluvert við 

það. 

 

5.2.1.1 Tegundir sem spíruðu ekki í fjölgunartilraunum 

Þar sem fræið í fjölgunartilraununum fékk enga formeðhöndlun kom ekki á óvart að 

nokkrar tegundir spíruðu ekki neitt. Meðal þeirra er ljónslappi en líklegt er að það hafi 

verið vegna dvala í fræi hans. Í rannsókn Lilju Karlsdóttur og Ásu L. Aradóttur (2006) var 

nær engin spírun á fyrsta ári eftir sáningu ljónslappa en miklu meiri spírun á öðru ári. 

Notkunarmöguleikar ljónslappa til vistheimtar eru því til staðar og rannsókn Lilju 

Karlsdóttur & Ásu L. Aradóttur (2006) sýndi að hægt er að fjölga honum t.d. með beinni 

sáningu í raskað eða hálfuppgrætt land. Þær sýndu einnig að mögulegt er að fjölga 

holtasóley með fræi þó hún hafi ekki haft neina teljandi spírun í sáðblöndutilrauninni. Við 

nánari skoðun kom í ljós að fræ holtasóleyjar var að miklu leyti tómt sem var sennilega 

ástæðan fyrir lélegri spírun í tilrauninni og í seinna spírunarprófinu en fræþroski 

holtasóleyjar fer að miklu leyti eftir vaxtarstað og árferði (Wookey o.fl. 1995). 

 

Sortulyng spíraði ekki í sáðblöndutilrauninni. Fræ sortulyngs hefur þykka fræskurn og þarf 

því mögulega að verða fyrir einhverju hnjaski til að rjúfa frædvala. Í rannsókn Luna, Evans 

og Wick (2008) kom í ljós að þörf eru á umfangsmikilli formeðhöndlun til að fá fræ 

sortulyngs til að spíra, leggja þarf fræið í sýrubað og síðan geyma það, fyrst við heitar og 

rakar aðstæður og síðan við kaldar og rakar aðstæður. Hversu langan tíma 

formeðhöndlunin tekur fer svo eftir þykkt fræskurnar og uppruna fræsins (Luna o.fl., 

2008). Rannsóknir hafa einnig sýnt að mögulegt er að fjölga sortulyngi með stiklingatöku 

(Hagen, 2002; Malinowska, 1995). 
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Mýrasóley og friggjargras spíruðu ekki í tilraununum en litlar vonir voru bundnar við 

árangur af sáningu mýrasóleyjar og friggjargrass þar sem mýrasóley hafði aðeins 4% 

meðalspírun þegar fræ þess var spírunarprófað og friggjargras 0%. Samkvæmt rannsókn 

sem var gerð í Noregi á áhrifum loftslagshlýnunar á fræframleiðslueiginleika mýrasóleyjar 

hefur aukið hitastig jákvæð áhrif á fræframleiðslu þar sem fræ verða bæði fleiri og stærri í 

hlýjum árum (Sandvik & Eide, 2009). Mýrasóleyjarfræinu var safnað haustið 2012 en það 

sumar var meðalhitastigið 8,8°C sem er 0,5°C undir meðallagi áranna 2002-2011 og 

kaldasta sumar síðan 2005 (Trausti Jónsson, 2012). Mögulegt er að fræið sem safnað var 

hafi því að einhverju leyti verið óþroskað og það sama gæti jafnvel líka hafa átt við fræ 

holtasóleyjar. Samkvæmt rannsókn sem var gerð í Kanada hefur tekist að fá fræ 

friggjargrass til að spíra (Currah, Smreciu, Hambleton & Sigler, 1988) en í því tilviki var 

frævunin handvirk og fræið smitað með svepprót. Auk þess telst kanadíska friggjargrasið 

ekki lengur til sömu tegundar og það íslenska (Flóra Íslands, á.á. a), en vegna skyldleika 

tegundanna er samt líklegt að spírun fengist með sams konar formeðhöndlun íslenska 

friggjargrassfræsins og nefnd var hér að ofan. 

 

5.2.2 Hagnýting fjölgunartilrauna 

Á síðustu árum hafa ýmsar uppgræðsluaðferðir með endurheimt staðargróðurs í huga verið 

prófaðar og töluverð framþróun hefur orðið í þeim efnum, bæði hérlendis (Ása L. Aradóttir 

& Guðmundur Halldórsson, 2011; Ása L. Aradóttir & Járngerður Grétarsdóttir, 2011) og 

erlendis (t.d. Duryea, 2000; Kiehl, Kirmer, Donath, Rasran & Hölzel, 2010; Lubell, 2013; 

Stott o.fl., 2010). Niðurstöður þessara fjölgunartilrauna bætast við í þann reynslubanka en 

þar sem aðeins ein gerð sáðblöndu og fimm meðferðir voru prófaðar í sáðblöndutilrauninni 

verður að fara varlega í að fullyrða um hvernig þessar tegundir myndu standa sig ef þeim 

væri sáð sér eða við annars konar aðstæður. Ekki er heldur hægt að fullyrða hvort 

tegundirnar sem sáð var í hreinrækt myndu sýna sambærilega spírun og lifun ef þeim væri 

sáð með öðrum tegundum. En þrátt fyrir þær takmarkanir sem smæð tilraunanna setti gefa 

niðurstöður þeirra vísbendingar um það hvers er að vænta við notkun þessara tegunda til 

vistheimtar. 

 

Gróðurþekja í sáðblöndubökkunum var mjög mismunandi milli meðferða við síðustu 

athugun þann 6. september 2013 (11. mynd). Blá- og túnvingulstorfurnar voru þéttar í sér 

og myndu sennilega þola útplöntun vel. Samkvæmt Magnúsi H. Jóhannssyni hjá 
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Landgræðslu ríkisins hefur áður verið prófað að planta út blávingulstorfum, þá í vikurríku 

landi við Hekluskóga. Þar lifði blávingullinn vel og hafði dreift töluvert úr sér (Magnús H. 

Jóhannsson, munnleg heimild, 27. ágúst 2014). Notkunarmöguleikar blávinguls á grænum 

svæðum ættu því að vera töluverðir, en söfnun blaðgróninga í miklu magni með þeirri 

aðferð sem beitt var hér er tímafrek. Auðvelt ætti að vera að nota túnvingul á grænum 

svæðum Reykjavíkur þar sem hann finnst þar í töluverðu magni nú þegar. Þekja sinu var 

töluverð í rýgresistorfunum enda er rýgresið einært og fóstruplönturnar í 

rýgresisbökkunum voru ekki lifandi sumarið 2013. Þekja sáðplantna var lítil í öllum 

meðferðum og þekja lifandi gróðurs í rýgresisbökkunum var því mun minni en í hinum 

fóstrumeðferðunum. Gróðurþekja í meðferðunum tveimur sem voru án fóstrutegunda, þar 

sem eingöngu sáðblöndunni var sáð, var því einnig mjög lítil. Vegna þessarar litlu 

gróðurþekju er ekki hægt að segja til um hvernig torfur meðferðanna með rýgresi og án 

fóstrutegunda myndu þola útplöntun að svo stöddu. Takmarkanir rannsóknarinnar felast 

því einkum í því að aðeins eitt sumar var notað til þess að fylgjast með gróðurframvindu í 

bökkunum. Áhrif meðferða á allar sáðtegundir nema lokasjóð voru ekki marktæk í lok 

sumars 2013 og því heldur ekki hægt að fullyrða um hvaða meðferðir henta hvaða 

tegundum sáðblöndunnar.  

 

5.2.3 Notagildi tegunda sem prófaðar voru til vistheimtar 

Mögulegt er að fjölga flestum þeim plöntutegundum sem prófaðar voru í þessu verkefni 

með því að sá fræi þeirra í bakka án formeðhöndlunar. Það býður upp á ýmis tækifæri til 

notkunar þessara tegunda við vistheimt, allt frá því að einfaldlega dreifa fræi á græn svæði 

með það í huga að auka tegundafjölbreytni þess, til þess að hanna græn svæði frá grunni 

með áherslu á líffræðilega fjölbreytni. Í þessu verkefni voru allar tegundirnar prófaðar við 

svipaðar aðstæður en samkvæmt því sem komist var að með heimildaöflun um hverja 

tegund (5. viðauki) hafa þær samt sem áður mismunandi eiginleika sem gerir það að 

verkum að notagildi þeirra í vistheimt er mismunandi. 

 

Af öllum tegundunum sem prófaðar voru þrífst engjarós einna best í deiglendi á meðan 

blóðberg og holurt henta betur til notkunar á þurrum svæðum (Hörður Kristinsson, 2010). Í 

lok sáðblöndutilraunarinnar hafði þó blóðberg mun hærra hlutfall lifandi sáðplantna en 

holurt sem spíraði nánast ekki neitt. Það bendir til þess að holurtin sé viðkvæmari fyrir 

vætu en blóðbergið sem er í samræmi við lýsingu Harðar Kristinssonar (2010) á kjörlendi 
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þeirra. Nokkrar tegundanna sem prófaðar voru geta þrifist í margs konar gróðurlendum og 

má þar nefna vallhæru, ljósbera, krækilyng, kornsúru og lokasjóð (Hörður Kristinsson, 

2010). Þær gætu því mögulega víða hentað til vistheimtar, þ.e.a.s. ef hægt er að koma þeim 

á legg með hagkvæmum hætti en góðar líkur eru á því þar sem fjölgun flestra þessara 

tegunda með þeirri aðferð sem beitt var í þessu verkefni skilaði góðum árangri. 

 

Nokkrar af tegundunum, t.d. beitilyng, fjalldalafífill og ljónslappi, geta numið land 

fljótlega eftir rask (Bartoli o.fl., 2013; Bergman o.fl., 2005; Lilja Karlsdóttir & Ása L. 

Aradóttir, 2006) sem bendir til þess að þær gætu mögulega komið stöðugleika á jarðveginn 

á opnum skellum í þéttbýli og búið í haginn fyrir aðrar tegundir. Holtasóley og móasef geta 

þrifist í næringarsnauðum jarðvegi (Flóra Íslands, á.á. b; Roach & Marchands, 1984) og 

holurt, sortulyng, ljósberi og bláberjalyng þola þungmálmamengun í jarðvegi (Horwood, 

1919; Lyanguzova, 2011; Nagy, 2013; Salemaa, Vanha-Majamaa & Gardner, 1999). Þær 

gætu því þrifist á svæðum þar sem notkun annarra tegunda, sem þola slíkar aðstæður ekki 

eins vel, væri óhentug og í fjölgunartilraununum mátti sjá töluverðan vöxt einstakra 

sáðplantna yfir sumarið hjá móasefi, holurt og ljósbera (þó hlutfall lifandi sáðplantna hafi 

verið mismunandi). 

 

Nokkrar af tegundunum, t.d. blóðberg, holtasóley og sortulyng, þrífast vel á grýttum 

svæðum (Grime o.fl., 2007; Flóra Íslands, á.á. b; Malinowska, 1995) og þær væri því 

mögulega hægt að nota t.d. á grjóthlöðnum umferðareyjum. Í grónu eða hálfgrónu landi er 

hins vegar líklegra að tegundir eins og friggjargras, gulmaðra, krossmaðra og lokasjóður 

geti komið inn, t.d. með sáningu og aukið fjölbreytileika svæðisins og litadýrð (Hörður 

Kristinsson, 2010; Nordbakken o.fl., 2010; Westbury o.fl., 2006). Í því samhengi má benda 

á að hlutfall lifandi sáðplantna maðranna tveggja var með því hæsta sem gerðist í 

sáðblöndutilrauninni. 

 

Í þéttbýli gætir sums staðar svokallaðra „heat island“ áhrifa (þar sem hitastig er hærra á 

ákveðnum svæðum innan þéttbýlis en utan þess, m.a. vegna sólskins á dökkt malbik) 

(Faeth o.fl., 2011). Þar gæti borgað sig að leggja áherslu á tegundir sem verða þróttmeiri 

með hlýnandi veðurfari, eins og gullmuru og mýrasóley (Kytoviita & Ruotsalainen, 2007; 

Sandvik & Eide, 2009). Þessar tvær tegundir höfðu litla sem enga spírun í 
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sáðblöndutilrauninni og gæti svalt veðurfar yfir sumarið sem tilraunin fór fram (Veðurstofa 

Íslands, 2014b) mögulega verið hluti af ástæðunni fyrir því. 

  

Mismunandi eiginleikar og fjölbreytt kjörlendi tegundanna sem prófaðar voru í þessu 

verkefni gefa í skyn að mögulegt sé að finna hentugar innlendar tegundir til vistheimtar við 

hvers konar aðstæður sem finnast í þéttbýli. Græn svæði Reykjavíkur eru mismunandi að 

stærð og gerð og gegna mismunandi hlutverki (1. viðauki) svo að kröfur um þol þess 

gróðurs sem þar vex er þ.a.l. mismunandi. Grastegundirnar sem notaðar eru á mörgum 

grænum svæðum borgarinnar þrífast við ýmsar af þeim fjölbreyttu aðstæðum sem þar ríkja 

en notkun þeirra er þó ekki laus við ókosti (Bormann o.fl., 1993; Duryea, 2000). Til þess 

að geta valið þær tegundir sem best henta hverju svæði og veita sem mesta 

vistkerfisþjónustu er nauðsynlegt að rannsaka betur notkunarmöguleika hinna fjölbreyttu 

innlendu plöntutegunda til vistheimtar í þéttbýli (Beck, 2013; Brzuszek o.fl., 2007; Lubell, 

2013). 

 

5.3 Tegundanotkun í þéttbýli 

Þegar unnið er með græn svæði í þéttbýli verður að hafa í huga að þar er að finna 

mismunandi gróðurlendi auk þess sem nálægð við einkagarða er mikil (Goddard o.fl., 

2009). Auk þess er tegundaauðgi oft meiri innan þéttbýlis en utan þess sem má rekja til 

innflutnings framandi plöntutegunda (Walker o.fl., 2009). Þess vegna getur fræregn þar á 

haustin verið fjölbreytilegt sem gæti t.d. haft áhrif á uppgræðslu raskaðra svæða með 

vistheimt í huga (Stott o.fl., 2010). Einnig er umferð fólks mun meiri þar en á dreifbýlum 

svæðum, þó hún sé mjög misjöfn og væntanlega meiri á útivistarsvæðum en á 

umferðareyjum milli gatna. 

 

Graslendissvæði eru að mörgu leyti hentug í þéttbýli sem er sennilega ein af ástæðum 

mikillar útbreiðslu þeirra í Reykjavík. Þó einsleitni þeirra sé áhyggjuefni er sennilega ekki 

raunhæft að skipta þeim öllum út fyrir annars konar gróðurlendi með það í huga að auka 

líffræðilega fjölbreytni (Kowarik, 2011). Fjölbreytni graslendissvæða mætti hins vegar 

auka með því að koma þar á legg ýmsum blómjurtum (t.d. Westbury o.fl., 2006) og skapa 

með því eins konar grasengi eða blómlendi. Algengar tegundir í blómlendi eru m.a. 

blágresi, mjaðjurt, hvannir, maríustakkar, brennisóley, fíflar, túnsúra, möðrur og brönugrös 

(Eyþór Einarsson, 2005; Steindór Steindórsson, 1964). Af þessum tegundum voru tvær 
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möðrur, krossmaðra og gulmaðra, teknar fyrir í þessu verkefni og samkvæmt niðurstöðum 

þess auk rannsókna Nordbakken o.fl. (2010) og Stránská (2004) er mögulegt að fjölga 

þeim á graslendissvæðum. Rannsóknir hafa einnig sýnt að aðrar tvíkímblaða blómjurtir en 

þær sem einkenna íslensk blómlendi geta þrifist í samkeppni við grastegundir og má þar 

nefna lokasjóð (Westbury o.fl., 2006) og vallhæru (Jantunen & Saarinen, 2002). Sumar 

tvíkímblaða blómjurtir, eins og t.d. fjalldalafífill, þrífast í grösugu landi (Hörður 

Kristinsson, 2010) en víkja fyrir grastegundum á svæðum sem eru slegin (Aune, Kubicek, 

Moen & Oien ,1995). Til þess að skapa blómlendi á grænum svæðum í þéttbýli þyrfti því 

sennilega að takmarka slátt. 

 

Mikilvægt er að nota plöntutegundir sem henta þeim aðstæðum sem ríkja á hverju svæði og 

þjóna tilgangi svæðisins (Bretzel, Pezzarossa, Benvenuti, Bravi & Malorgio, 2009; 

Dearborn & Kark, 2010). Þær þurfa að þola traðk á fjölförnum svæðum, þá mengun sem 

fylgir bílaumferð á umferðareyjum og mynda nógu mikla þekju svo að „illgresi“ nái ekki 

yfirhöndinni (Beck, 2013). Að mörgu er því að huga og í vistheimtarverkefnum eru 

vistverkfræðingar stöðugt að prófa sig áfram en það var einmitt tilgangurinn með þessari 

tilraun. Sem dæmi um slíkar prófanir má nefna að garðyrkjudeild Reykjavíkurborgar er 

sums staðar farin að nota viðhaldslitla fjölæringa þar sem áður voru einæringar og draga 

þannig úr umönnun (Guðný Arndís Olgeirsdóttir hjá Reykjavíkurborg, munnleg heimild, 1. 

október 2013). Sömu þróun má sjá víða erlendis þar sem umsjónarmenn grænna svæða 

prófa sig áfram við notkun viðhaldsminni tegunda (Brzuszek o.fl., 2007; Duryea, 2000; 

Lubell, 2013; Steinfeld o.fl., 2007). Mikilvægt er að halda þessari þróun áfram og leita 

nýrra leiða til þess að gera græn svæði í þéttbýli fjölbreyttari og minnka viðhaldsþörf.  

 

Einnig er mikilvægt að nýta þá reynslu sem fengist hefur á sviði vistheimtar í dreifbýli. Til 

dæmis hafa rannsóknir sýnt að æskilegt getur verið að nota gróðursvörð eða –torfur frá 

svæði sem raska á vegna mannvirkjagerðar til uppgræðslu í lok framkvæmda (Ása L. 

Aradóttir, 2012; Ása L. Aradóttir & Guðrún Óskarsdóttir, 2013; Kongsbakk & Skrindo, 

2009). Dreifing fræslægju frá náttúrulegu gróðurlendi getur einnig verið árangursrík leið til 

uppgræðslu raskaðra svæða með vistheimt í huga (Járngerður Grétarsdóttir, 2011). Bein 

sáning innlendra plöntutegunda hefur einnig verið notuð við uppgræðslu vegfláa með 

góðum árangri (Bochet, Tormo & García-Fayos, 2010) og býður upp á meiri 

erfðafræðilegan fjölbreytileika en t.d. fjölgun með stiklingatöku og sparar þann kostnað 
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sem færi í söfnun, geymslu og útplöntun stiklinga (Grabau o.fl., 2011). Í því sambandi má 

benda á að til þess að hámarka erfðafræðilegan fjölbreytileika er æskilegt að safna fræi 

margra einstaklinga úr óeinangruðum og stórum stofni í nálægð við vistheimtarsvæðið 

(Aavik, Edwards, Holderegger, Graf & Billeter, 2012). Sú aðferð getur t.d. hentað vel við 

notkun innlendra grastegunda til uppgræðslu og vistheimtar en þá er mikilvægt að velja 

þær tegundir sem hafa hvað mesta spírun og lifun við hverjar aðstæður (Figueiredo, Baêta 

& Kozovits, 2012). Notkun gróðursvarðar, gróðurtorfa og fræslægju auk beinnar sáningar 

innlendra tegunda eru dæmi um vistheimtaraðferðir sem hafa reynst árangursríkar á 

röskuðum svæðum í dreifbýli og mögulegt væri að yfirfæra yfir á þéttbýl svæði eða svæði 

sem verið er að þéttbýlisvæða. 

 

Dearborn og Kark (2010) hafa bent á að vegna þeirra sérstöku umhverfisaðstæðna sem 

ríkja í þéttbýli geti oft verið hentugast að nota plöntutegundir sem veita tilætlaða 

vistkerfisþjónustu og þjóna best þeim tilgangi sem ætlaður er hverju grænu svæði, óháð 

uppruna þeirra. Kowarik (2011) mælir með að blanda árangursríkum leiðum til viðhalds 

náttúrulegra svæða og fjölgunar innlendra tegunda saman við hefðbundnari aðferðir við 

umsjón grænna svæða sem byggja á hinu tilbúna, manngerða umhverfi. Við vistheimt og 

sjálfbæra þróun í þéttbýli þarf að þó taka líffræðilega fjölbreytni með í reikninginn (Zerbe 

o.fl., 2003) og til að vernda hana er notkun innlendra plöntutegunda öruggari kostur en 

notkun innfluttra tegunda (Stott o.fl., 2010). Þegar nota á innlendar tegundir í vistheimt þar 

sem áhersla er lögð á að lágmarka viðhaldsþörf notkunarsvæðisins er mjög mikilvægt að 

þekkja vistfræðilega eiginleika þeirra plöntutegunda sem koma til greina og taka mið af 

umhverfisaðstæðum hverju sinni (Bretzel o.fl., 2009; Hitchmough & Fleur, 2006). Út frá 

þeim upplýsingum er svo hægt að velja þær tegundir sem best geta þrifist við viðkomandi 

aðstæður. 

 

Val á viðeigandi plöntutegundum og stofnum er einn mikilvægasti þátturinn sem þarf að 

hafa í huga þegar unnið er með gróður, hvort sem það er við uppgræðslu eða vistvæna 

hönnun grænna svæða (Beck, 2013; Figueiredo o.fl., 2012). Í þéttbýli þarf einnig að hafa í 

huga að fasteignaverð er tengt útliti umhverfisins og því geta atriði eins og fagurfræði haft 

meiri áhrif á tegundaval í þéttbýli en þau gera í uppgræðslu fjarri byggð (D‘Acci, 2014). 

Lykillinn að því að komast yfir efnahagslega- og pólitíska þröskulda vistheimtar í þéttbýli 

er stuðningur almennings (Prévot-Julliard o.fl., 2011) og árangur vistheimtar í þéttbýli er 
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gjarnan háður samfélagslegri sátt um þær breytingar sem verða á umhverfinu í kjölfar 

vistheimtarinnar (Junker & Buchecker, 2008). Það er því ljóst að taka þarf tillit til ýmissa 

þátta þegar ákvarðanir eru teknar við hönnun grænna svæða og vistheimt í þéttbýli 

(Özgüner o.fl., 2007). 

 

Þegar á heildina er litið gefa niðurstöður tilrauna verkefnisins og fyrri rannsóknir (t.d. 

Brzuszek, o.fl., 2007; Lubell, 2013) í skyn að töluverð tækifæri felist í notkun innlendra 

plöntutegunda á grænum svæðum, hvort sem það er með söfnun fræs og ræktun torfa (t.d. 

Stott o.fl., 2010) eða með fljótlegri og hagkvæmari aðferðum eins og t.d. beinni sáningu, 

söfnun og dreifingu á fræslægju eða nýtingu á gróðursverði (t.d. Ása L. Aradóttir, 2012; 

Bochet o.fl., 2010; Járngerður Grétarsdóttir, 2011; Kongsbakk & Skrindo, 2009). Græn 

svæði Reykjavíkur eru mismunandi að stærð og gerð og fjölbreytileiki í vali 

vistheimtaraðgerða og plöntutegunda ætti að geta verið í takt við fjölbreytileika svæðanna. 
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6. Ályktanir 

Á þeim svæðum sem voru rannsökuð í þessu verkefni voru græn svæði sem höfðu litla 

tegundafjölbreytni (graslendi) ríkjandi á meðan fjölbreyttari gróðurlendi með staðargróðri 

(mólendi) höfðu litla útbreiðslu. Eitt af markmiðum grænna svæða borgarinnar er að 

viðhalda líffræðilegri fjölbreytni (Reykjavíkurborg, 2014). Til að ná því markmiði, 

samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar, má álykta að æskilegt sé að auka 

tegundafjölbreytni graslendissvæða og varðveita mólendi þar sem það er að finna. Ekki er 

víst að það sé mögulegt, eða jafnvel æskilegt, að skapa nákvæmar eftirmyndir náttúrulegra 

gróðurlenda innan þéttbýlis í öllum tilvikum (Beck, 2013; Kowarik, 2011). Ýmsir aðrir 

vistheimtarmöguleikar eru þó til staðar, einsleitt graslendi má þróa í átt að fjölbreyttu 

grasengi eða blómlendi með því að koma þar á legg tvíkímblaða blómjurtum (t.d. 

Westbury o.fl., 2006; Nordbakken o.fl., 2010) og röskuð svæði má græða upp með 

gróðurtorfum eða fræslægju úr tegundafjölbreyttu landi (t.d. Ása L. Aradóttir, 2012; 

Járngerður Grétarsdóttir, 2011). Til þess að finna þá vistheimtaraðgerð sem hentar hverju 

svæði er mikilvægt að prófa sig áfram og leggja áherslu á að styðja við, frekar en hindra, 

náttúrulega framvindu svæðisins (Beck, 2013). Þá er ímyndunaraflið (og stofnkostnaður) 

það eina sem takmarkar sköpun fjölbreyttari og viðhaldsminni grænna svæða. 

 

Í fjölgunartilraunum þessa verkefnis vannst ekki tími til þess að rækta gróðurtorfurnar, 

koma þeim fyrir á grænu svæði og fylgjast með lifun þeirra. Því er erfitt að fullyrða um 

notkunarmöguleika gróðurtorfanna sjálfra til vistheimtar í þéttbýli en nokkrar tegundanna 

sem prófaðar voru komu vel út úr tilraununum og bjóða því upp á ýmsa 

notkunarmöguleika. Frekari rannsókna er þó þörf á lifun plöntutegundanna til lengri tíma 

við mismunandi aðstæður til þess að þróa hagnýtar aðferðir til að fjölga með fræi 

innlendum tegundum til vistheimtar í þéttbýli. 

 

Náttúruleg vistkerfi samanstanda af ótal lífrænum og ólífrænum þáttum sem tengjast hver 

öðrum á ótal vegu (Beck, 2013). Þéttbýlisvistkerfi eru að því leytinu til eins en þar er 

mannlegi þátturinn mjög áberandi og náttúrunni er stýrt í þá átt sem talin er heppilegust 

(Thejsen, 2009). Græn svæði í þéttbýli eru sjaldan nákvæmar eftirlíkingar af náttúrulegum 

vistkerfum en þau mynda engu að síður vistkerfi og til þess að viðhalda líffræðilegri 

fjölbreytni og vistkerfisþjónustu þeirra verður að sníða þau eftir náttúrunni, þ.e.a.s. með 

náttúrulega ferla og virkni vistkerfisins í huga (Beck, 2013). Samkvæmt niðurstöðum þessa 
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verkefnis eru fábreyttari graslendissvæði mun algengari en fjölbreyttari mólendissvæði í 

Reykjavík. Fyrri rannsóknir og niðurstöður fjölgunartilrauna þessa verkefnis benda þó til 

þess að mögulegt sé með ýmsum hætti að auka líffræðilega fjölbreytni á grænum svæðum 

og draga úr viðhaldsþörf gróðurs sem þar vex (t.d. Duryea, 2000; Simmons o.fl., 2011; 

Westbury o.fl., 2006). Þörf er á að kanna þá möguleika frekar með þverfaglegum 

rannsóknum á sviði vistheimtar í þéttbýli sem lúta m.a. að hönnun, umönnun og vistfræði 

grænna svæða. 
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1. viðauki 

Upplýsingar um fjölda og heildarflatarmál grænna svæða í hverjum flokki innan hvers 

hverfis auk meðalstærðar og stærðar minnsta og stærsta græna svæðis (1-4. tafla). 

 

1. tafla. Upplýsingar um fjölda og stærð grænna svæða í hverjum flokki á 

rannsóknarsvæðinu í Hlíðum. Fjöldi stendur fyrir fjölda grænna svæða í hverjum flokki, 

minnsta, stærsta, summa og meðaltal lýsa stærð minnsta og stærsta græna svæðis í hverjum 

flokki, heildarflatarmáli allra grænna svæða í þeim flokki og meðalstærð þeirra (ha). 

Gerð svæða eftir 

ríkjandi gróðurfari 

(gróðurlendi) 

Gerð svæða eftir staðsetningu (flokkar) 

Grænt svæði við 

umferðar-

mannvirki 

Grænt svæði 

inni í 

íbúabyggð 

Skrúðgarður Leiksvæði 

Önnur 

græn 

svæði 

Graslendi – 

grastegundir eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 23 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,06 

Heild: 0,29 

Meðaltal: 0,01 

    

Laufengi – 

grastegundir eru 

ríkjandi með 

stakstæðum trjám og 

runnum 

Fjöldi: 11 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,09 

Heild: 0,34 

Meðaltal: 0,03 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,41 

 

Fjöldi: 3 

Minnsta: 0,41 

Stærsta: 0,96 

Heild: 2,16 

Meðaltal: 0,72 

Fjöldi: 3 

Minnsta: 0,06 

Stærsta: 0,26 

Heild: 0,46 

Meðaltal: 0,15 

 

Graslendi með trjá- 

og runnabeðum – 

grastegundir eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 9 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,06 

Heild: 0,13 

Meðaltal: 0,01 

 Fjöldi: 13 

Minnsta: 0,09 

Stærsta: 1,47 

Heild: 7,22 

Meðaltal: 0,56 

Fjöldi: 1 

Heild: < 0,01 

 

Skógur án 

undirgróðurs 

 Fjöldi: 1 

Heild: 0,03 

   

Trjá- og runnabeð án 

undirgróðurs 

Fjöldi: 20 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,03 

Heild: 0,20 

Meðaltal: 0,01 

    

Gisinn skógur með 

grastegundum sem 

ríkjandi undirgróðri 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,07 

    

Reskisvæði – nýlega 

raskað svæði 

 Fjöldi: 1 

Heild: 0,84 
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2. tafla. Upplýsingar um fjölda og stærð grænna svæða í hverjum flokki á 

rannsóknarsvæðinu í Fossvogi. Fjöldi stendur fyrir fjölda grænna svæða í hverjum flokki, 

minnsta, stærsta, summa og meðaltal lýsa stærð minnsta og stærsta græna svæðis í hverjum 

flokki, heildarflatarmáli allra grænna svæða í þeim flokki og meðalstærð þeirra (ha). 

Gerð svæðis eftir 

ríkjandi gróðurfari 

(gróðurlendi) 

Gerð svæða eftir staðsetningu (flokkar) 
Grænt svæði við 

umferðar-

mannvirki 

Grænt svæði inni í 

íbúabyggð 

Skrúð-

garður 
Leiksvæði 

Önnur 

græn 

svæði 

Graslendi – 

grastegundir eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 30 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,29 

Heild: 1,06 

Meðaltal: 0,04 

Fjöldi: 11 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,50 

Heild: 1,04 

Meðaltal: 0,09 

 Fjöldi: 1 

Heild: 0,26 

 

Laufengi – 

grastegundir eru 

ríkjandi með 

stakstæðum trjám og 

runnum 

 Fjöldi: 9 

Minnsta: 0,02 

Stærsta: 0,16 

Heild: 0,55 

Meðaltal: 0,06 

   

Graslendi með trjá- og 

runnabeðum – 

grastegundir eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,03 

Fjöldi: 7 

Minnsta: 0,02 

Stærsta: 0,28 

Heild: 0,84 

Meðaltal: 0,12 

 Fjöldi: 2 

Minnsta: 0,19 

Stærsta: 0,28 

Heild: 0,47 

Meðaltal: 0,24 

 

Trjá- og runnabeð án 

undirgróðurs 

Fjöldi: 1 

Heild: < 0,01 

Fjöldi: 3 

Minnsta: 0,01 

Stærsta: 0,04 

Heild: 0,07 

Meðaltal: 0,02 

   

Gisinn skógur með 

grastegundum sem 

ríkjandi undirgróðri 

 Fjöldi: 2 

Minnsta: 0,03 

Stærsta: 0,06 

Heild: 0,09 

Meðaltal: 0,05 

   

Reskisvæði – nýlega 

raskað svæði 

Fjöldi: 3 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,01 

Heild: 0,03 

Meðaltal: 0,01 

    

 

 

  



  

80 

 

3. tafla. Upplýsingar um fjölda og stærð grænna svæða í hverjum flokki á 

rannsóknarsvæðinu í Grafarvogi. Fjöldi stendur fyrir fjölda grænna svæða í hverjum flokki, 

minnsta, stærsta, summa og meðaltal lýsa stærð minnsta og stærsta græna svæðis í hverjum 

flokki, heildarflatarmáli allra grænna svæða í þeim flokki og meðalstærð þeirra (ha). 

Gerð svæða eftir 

ríkjandi gróðurfari 

(gróðurlendi) 

Gerð svæða eftir staðsetningu 
Grænt svæði við 

umferðar-

mannvirki 

Grænt svæði inni í 

íbúabyggð 

Skrúð-

garður 
Leiksvæði 

Önnur 

græn 

svæði 

Graslendi – 

grastegundir eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 38 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,18 

Heild: 1,14 

Meðaltal: 0,03 

Fjöldi: 13 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,09 

Heild: 0,43 

Meðaltal: 0,03 

   

Laufengi – 

grastegundir eru 

ríkjandi með 

stakstæðum trjám og 

runnum 

Fjöldi: 6 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,04 

Heild: 0,08 

Meðaltal: 0,01 

Fjöldi: 7 

Minnsta: 0,02 

Stærsta: 0,29 

Heild: 0,76 

Meðaltal: 0,11 

 Fjöldi: 2 

Minnsta: 0,16 

Stærsta: 0,22 

Heild: 0,38 

Meðaltal: 0,19 

 

Graslendi með trjá- og 

runnabeðum – 

grastegundir eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 2 

Minnsta: 0,04 

Stærsta: 0,87 

Heild: 0,91 

Meðaltal: 0,46 

Fjöldi: 3 

Minnsta: 0,07 

Stærsta: 0,09 

Heild: 0,25 

Meðaltal: 0,08 

 Fjöldi: 1 

Heild: 0,12 

 

Trjá- og runnabeð án 

undirgróðurs 

 Fjöldi: 1 

Heild: < 0,01 

   

Gisinn skógur með 

grastegundum sem 

ríkjandi undirgróðri 

 Fjöldi: 5 

Minnsta: 0,02 

Stærsta: 0,81 

Heild: 1,28 

Meðaltal: 0,26 

   

Mólendi með 

stakstæðum trjám og 

runnum 

 Fjöldi: 5 

Minnsta: 0,05 

Stærsta: 0,37 

Heild: 1,04 

Meðaltal: 0,21 

   

Reskisvæði – nýlega 

raskað svæði 

 Fjöldi: 1 

Heild: 0,18 
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4. tafla. Upplýsingar um fjölda og stærð grænna svæða í hverjum flokki í Grafarholti (ha).  

Gerð svæða eftir 

ríkjandi gróðurfari 

(gróðurlendi) 

Gerð svæða eftir staðsetningu 
Grænt svæði við 

umferðar-

mannvirki 

Grænt svæði 

inni í 

íbúabyggð 

Skrúð-

garður 
Leiksvæði 

Önnur græn 

svæði 

Graslendi – 

grastegundir eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 25 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,12 

Heild: 0,63 

Meðaltal: 0,03 

    

Grasengi – 

grastegundir ásamt 

tvíkímblaða 

blómjurtum eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 8 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,09 

Heild: 0,26 

Meðaltal: 0,03 

Fjöldi: 5 

Minnsta: 0,01 

Stærsta: 0,18 

Heild: 0,40 

Meðaltal: 0,08 

   

Laufengi – 

grastegundir eru 

ríkjandi með 

stakstæðum trjám og 

runnum 

Fjöldi: 10 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,06 

Heild: 0,29 

Meðaltal: 0,03 

Fjöldi: 12 

Minnsta: 0,01 

Stærsta: 0,20 

Heild: 1,18 

Meðaltal: 0,10 

   

Graslendi með trjá- og 

runnabeðum – 

grastegundir eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 5 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,17 

Heild: 0,28 

Meðaltal: 0,06 

Fjöldi: 2 

Minnsta: 0,05 

Stærsta: 0,15 

Heild: 0,20 

Meðaltal: 0,10 

 Fjöldi: 4 

Minnsta: 0,06 

Stærsta: 0,41 

Heild: 0,73 

Meðaltal: 0,18 

Fjöldi: 4 

Minnsta: 0,09 

Stærsta: 0,25 

Heild: 0,78 

Meðaltal: 0,20 

Skógur án 

undirgróðurs 

 Fjöldi: 1 

Heild: 0,18 

   

Trjá- og runnabeð án 

undirgróðurs 

Fjöldi: 4 

Minnsta: < 0,01 

Stærsta: 0,01 

Heild: 0,03 

Meðaltal: < 0,01 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,02 

  Fjöldi: 1 

Heild: 0,02 

Gisinn skógur með 

mólendistegundum 

sem ríkjandi 

undirgróðri 

 Fjöldi: 3 

Minnsta: 0,06 

Stærsta: 0,14 

Heild: 0,32 

Meðaltal: 0,11 

   

Mólendi – 

mólendistegundir eru 

ríkjandi 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,01 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,04 

   

Mólendi með 

stakstæðum trjám og 

runnum 

Fjöldi: 3 

Minnsta: 0,02 

Stærsta: 0,14 

Heild: 0,18 

Meðaltal: 0,06 

Fjöldi: 11 

Minnsta: 0,05 

Stærsta: 0,38 

Heild: 1,87 

Meðaltal: 0,17 

 Fjöldi: 1 

Heild: 0,08 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,07 

Rýr mói með opnum 

skellum 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,39 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,06 

   

Rýr mói með 

stakstæðum trjám og 

runnum 

 Fjöldi: 4 

Minnsta: 0,27 

Stærsta: 0,40 

Heild: 1,35 

Meðaltal: 0,34 

   

Melur með trjám og 

runnum á stangli 

   Fjöldi: 2 

Minnsta: 0,03 

Stærsta: 0,03 

Heild: 0,06 

Meðaltal: 0,03 

 

Reskisvæði – nýlega 

raskað svæði 

Fjöldi: 1 

Heild: 0,19 
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2. Viðauki 

Staðsetning gróðurgreiningareits innan hvers svæðis sem valið var til gróðurgreininga (1. 

tafla). 
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3. viðauki 

Dagsetning og söfnunarstaður þess fræs sem safnað var haustið 2012 og spírunarprófað 

vorið 2013 (1. tafla) og niðurstöður þess spírunarprófs (2. tafla), auk niðurstaða 

spírunarprófs á fræi sem safnað var haustið 2011 og spírunarprófað vorið 2012 (3. tafla). 

Allar tegundirnar sem voru notaðar í fjölgunartilraunirnar voru spírunarprófaðar í 

spírunarprófinu vorið 2013. 

 

1. tafla. Lýsing á dagsetningu fræsöfnunar fyrir hverja tegund sem var höfð með í 

fjölgunartilrauninni og staðsetning fræsöfnunar. Hér er tegundum raðað eftir dagsetningu 

fræsöfnunar. 

Tegund (lat) Tegund (ísl) 
Dagsetning 

fræsöfnunar 
Staðsetning fræsöfnunar 

Bistorta vivipara Kornsúra 18.-19.8.12 Úlfarsfell* 

Dryas octopetala Holtasóley 19.8.12 Úlfarsfell 

Parnassia palustris Mýrasóley 19.-28.8.12 Úlfarsfell 

Viscaria alpina Ljósberi 19.-28.8.12 Úlfarsfell 

Vaccinium uliginosum Bláberjalyng 21.8.12 Heiðmörk 

Luzula multiflora Vallhæra 27.8.12 Mosfellsbær 

Juncus trifidus Móasef 28.8.12 Úlfarsfell 

Platanthera hyperborea Friggjargras 28.8.-8.9.12 Úlfarsfell 

Thymus praecox subsp. 

arcticus 

Blóðberg 5.-7.9.12 Hafravatn (Þormóðsdalur) 

Empetrum nigrum Krækilyng 8.9.12 Úlfarsfell 

Rhinanthus minor Lokasjóður 8.9.12 Úlfarsfell 

Silene uniflora Holurt 8.9.12. Úlfarsfell 

Arctostaphylos uva-ursi Sortulyng 15.9.12 Heiðmörk 

Alchemilla alpina Ljónslappi 16.9.12 Heiðmörk 

Comarum palustre Engjarós 16.9.12 Heiðmörk 

Geum rivale Fjalldalafífill 16.9.12 Heiðmörk 

Potentilla crantzii Gullmura 16.+18.9.12 Heiðmörk 

Calluna vulgaris Beitilyng 3.10.12 Hafravatn (Þormóðsdalur) 

Galium boreale Krossmaðra 3.10.12 Hafravatn (Þormóðsdalur) 

Galium verum Gulmaðra 3.10.12 Hafravatn (Þormóðsdalur) 

* Í tilviki kornsúru var æxlilaukum safnað í stað fræs. 
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2. tafla. Niðurstöður spírunarprófs sem var gert vorið 2013 á fræi þeirra tegunda sem var 

safnað haustið áður. Í þessu prófi var fræið ekki formeðhöndlað á neinn hátt. Tegundum er 

hér raðað eftir stafrófsröð. 

Allt beint í borð 10/4 

Endur-

tekning 

Fjöldi 

dags 

Fjöldi 

dags 

Fjöldi 

dags 

Fjöldi 

dags 
Spíruð 

samtals 

Óspíruð 

samtals 

Þar af 

mygluð 
Spírun% 

Meðal- 

spírun% 

Tegund 24.4.13 8.5.13 21.5.13 10.6.13 

Alchemilla alpina 1 0 0 0 0 0 50 25 0 

0 
Alchemilla alpina 2 0 0 0 0 0 50 20 0 

Alchemilla alpina 3 0 0 0 0 0 50 17 0 

Alchemilla alpina 4 0 0 0 0 0 50 16 0 

Arctostaphylos uva-ursi 1 0 0 0 0 0 50 7 0 

0 
Arctostaphylos uva-ursi 2 0 0 0 0 0 50 7 0 

Arctostaphylos uva-ursi 3 0 0 0 0 0 50 10 0 

Arctostaphylos uva-ursi 4 0 0 0 0 0 50 5 0 

Bistorta vivipara 1 0 2 2 1 5 45 14 10 

21 
Bistorta vivipara 2 0 12 5 1 18 32 19 36 

Bistorta vivipara 3 0 11 1 0 12 38 6 24 

Bistorta vivipara 4 0 6 1 0 7 43 13 14 

Calluna vulgaris 1 5 29 8 1 43 7 2 86 

90 
Calluna vulgaris 2 5 28 10 4 47 3 5 94 

Calluna vulgaris 3 7 27 6 6 46 4 2 92 

Calluna vulgaris 4 3 22 12 7 44 6 7 88 

Dryas octopetala 1 0 0 0 0 0 50 6 0 

0 
Dryas octopetala 2 0 0 0 0 0 50 8 0 

Dryas octopetala 3 0 0 0 0 0 50 8 0 

Dryas octopetala 4 0 0 0 0 0 50 4 0 

Empetrum nigrum 1 0 0 0 0 0 50 5 0 

0 
Empetrum nigrum 2 0 0 0 0 0 50 2 0 

Empetrum nigrum 3 0 0 0 0 0 50 4 0 

Empetrum nigrum 4 0 0 0 0 0 50 3 0 

Galium boreale 1 0 0 0 1 1 49 12 2 

8 
Galium boreale 2 0 1 0 1 2 48 17 4 

Galium boreale 3 0 3 3 2 8 42 8 16 

Galium boreale 4 1 3 1 0 5 45 10 10 

Galium verum 1 1 6 2 0 9 41 15 18 

29,5 
Galium verum 2 5 6 2 3 16 34 7 32 

Galium verum 3 6 3 1 2 12 38 12 24 

Galium verum 4 5 10 4 3 22 28 10 44 

Geum rivale 1 0 0 0 0 0 50 1 0 

1 
Geum rivale 2 0 0 0 0 0 50 0 0 

Geum rivale 3 1 0 0 0 1 49 5 2 

Geum rivale 4 0 0 0 1 1 49 7 2 

Juncus trifidus 1 0 0 0 0 0 50 12 0 

0,5 
Juncus trifidus 2 0 0 0 0 0 50 11 0 

Juncus trifidus 3 0 0 0 0 0 50 12 0 

Juncus trifidus 4 1 0 0 0 1 49 8 2 
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2. tafla - framhald. 

Allt beint í borð 10/4 
Endur-

tekning 

Fjöldi 

dags 

Fjöldi 

dags 

Fjöldi 

dags 

Fjöldi 

dags 
Spíruð 

samtals 

Óspíruð 

samtals 

Þar af 

mygluð 
Spírun% 

Meðal-

spírun% 
Tegund 24.4.13 8.5.13 21.5.13 10.6.13 

Comarum palustre 1 0 0 0 0 0 50 7 0 

1,5 
Comarum palustre 2 0 0 0 0 0 50 15 0 

Comarum palustre 3 0 0 0 2 2 48 10 4 

Comarum palustre 4 0 0 0 1 1 49 8 2 

Luzula multiflora 1 15 24 2 1 42 8 3 84 

89,5 
Luzula multiflora 2 5 34 8 1 48 2 2 96 

Luzula multiflora 3 18 23 1 1 43 7 4 86 

Luzula multiflora 4 4 36 2 4 46 4 2 92 

Parnassia palustris 1 0 1 0 0 1 49 18 2 

4 
Parnassia palustris 2 0 2 3 0 5 45 22 10 

Parnassia palustris 3 1 0 0 1 2 48 20 4 

Parnassia palustris 4 0 0 0 0 0 50 30 0 

Platanthera hyperborea 1 0 0 0 0 0 50 15 0 

0 
Platanthera hyperborea 2 0 0 0 0 0 50 20 0 

Platanthera hyperborea 3 0 0 0 0 0 50 10 0 

Platanthera hyperborea 4 0 0 0 0 0 50 25 0 

Potentilla crantzii 1 0 0 0 1 1 49 35 2 

1 
Potentilla crantzii 2 0 1 0 0 1 49 45 2 

Potentilla crantzii 3 0 0 0 0 0 50 40 0 

Potentilla crantzii 4 0 0 0 0 0 50 45 0 

Rhinanthus minor 1 0 0 0 0 0 50 2 0 

0 
Rhinanthus minor 2 0 0 0 0 0 50 5 0 

Rhinanthus minor 3 0 0 0 0 0 50 6 0 

Rhinanthus minor 4 0 0 0 0 0 50 5 0 

Silene uniflora 1 0 0 0 0 0 50 10 0 

4 
Silene uniflora 2 4 1 0 0 5 45 10 10 

Silene uniflora 3 1 0 0 0 1 49 12 2 

Silene uniflora 4 1 1 0 0 2 48 8 4 

Thymus praecox subsp. 

arcticus 
1 9 3 3 2 17 33 15 34 

25,5 

Thymus praecox subsp. 

arcticus 
2 9 4 1 0 14 36 19 28 

Thymus praecox subsp. 

arcticus 
3 6 6 0 0 12 38 13 24 

Thymus praecox subsp. 

arcticus 
4 6 1 1 0 8 42 25 16 

Vaccinium uliginosum 1 0 0 0 0 0 50 1 0 

0 
Vaccinium uliginosum 2 0 0 0 0 0 50 3 0 

Vaccinium uliginosum 3 0 0 0 0 0 50 0 0 

Vaccinium uliginosum 4 0 0 0 0 0 50 0 0 

Viscaria alpina 1 18 4 1 3 26 24 2 52 

68,5 
Viscaria alpina 2 31 3 4 4 42 8 0 84 

Viscaria alpina 3 24 7 2 5 38 12 2 76 

Viscaria alpina 4 24 2 1 4 31 19 2 62 
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3. tafla. Niðurstöður spírunarprófs sem var gert vorið 2012 á öllu fræi þeirra tegunda sem 

var safnað haustið áður. Í þessu prófi var sumt fræið ekki formeðhöndlað á neinn hátt en 

annað fékk vikulanga kuldameðhöndlun. Ef farnar voru fleiri en ein fræsöfnunarferð á 

sama svæði haustið 2011 var fræið prófað í sitthvoru lagi og niðurstöður spírunarprófs 

fræsins úr seinni fræsöfnunarferðinni merkt með tölustafnum 1 á eftir staðsetningu 

söfnunar. Tegundum er hér raðað eftir stafrófsröð. 

Beint í borð 17/4/12 
Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 
Spírun% 

Reiknuð spírunar% 

Tegund/staður 
24/4/12 4/5/12 10/5/12 21/5/12 25/5/12 4/6/12 

Fræ 

eftir: 

Þar af 

mygluð: 

Fræ 

heild: 

Spíruð 

fræ: 

Armeria maritima 
1 3 1 9   93,3 1 0 15 14 

Geldingahnappur/Úlfarsfell 
  

Armeria maritima 
1  1    8,3 22 0 24 2 

Geldingahnappur/Úlfarsfell1 

  
  

Cerastium alpinum 
5 4 1 8   39,1 28 4 46 18 

Músareyra/Úlfarsfell 
  

Galium boreale 

 
2 4  1 1 18,6 35 6 43 8 

Krossmaðra/Úlfarsfell 

 
 

Galium boreale 

  
2 

 
  5,1 37 5 39 2 

Krossmaðra/Lágafell 

   
  

Galium normanii 

 
9 13 7  2 34,1 60 10 91 31 

Hvítmaðra/Lágafell 

 
 

Galium verum 

 
9 2  1  28,6 30 4 42 12 

Gulmaðra/Úlfarsfell 

 
  

Galium verum 

 
2 1    37,5 5 4 8 3 

Gulmaðra/Grafarholt 

 
   

Juncus trifidus 
9 19 1    55,8 23 1 52 29 

Móasef/Úlfarsfell1 
   

Juncus trifidus 
1 

   
  1,6 62 25 63 1 

Móasef/Lágafell 

   
  

Luzula multiflora 

 
6 8    35,9 25 7 39 14 

Vallhæra/Úlfarsfell 

 
   

Luzula multiflora 

 
24 13 4 1 

 
100 0 0 42 42 

Vallhæra/Lágafell 

 Luzula spicata 

 
3 

 
2   7,9 58 5 63 5 

Axhæra/Úlfarsfell 

  
  

Saxifraga oppositifolia 

 
1 

 
   11,1 8 1 9 1 

Vetrarblóm/Lágafell 

  
   

Saxifraga oppositifolia 

 
1 

 
   4,3 22 12 23 1 

Vetrarblóm/Lágafell1 

  
   

Silene acaulis 
14 6 1  4 1 24,5 80 25 106 26 

Lambagras/Lágafell 
 

Thalictrum alpinum 

  
1 

 
 1 2,5 79 12 81 2 

Brjóstagras/Lágafell         

Viscaria alpina 16 10 1    87,1 4 1 31 27 

Ljósberi/Úlfarsfell1            

Viscaria alpina 7 13     62,5 12 3 32 20 

Ljósberi/Lágafell            
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3. tafla – framhald. 

Í kæli 17/4, í borð 

24/4 

Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 

Fjöldi 

dags: 
Spírunar% 

Reiknuð spírunar% 

Tegund/staður 
4/5/12 10/5/12 21/5/12 25/5/12 4/6/12 11/6/12 

Fræ 

eftir: 

Þar af 

mygluð: 

Fræ 

heild: 

Spíruð 

fræ: 

Alchemilla alpina 
      0 

  
36 0 

Ljónslappi/Úlfarsfell 

    
 

 Alchemilla alpina 
      0 

  
49 0 

Ljónslappi/Lágafell 

    
 

 Calluna vulgaris 
17 47 21 4 11  70,9 41 0 141 100 

Beitilyng/Úlfarsfell 

 Calluna vulgaris 
3 50 37 4 30  77,5 36 2 160 124 

Beitilyng/Lágafell 

 Comarum palustre 
2 4 

    
6,1 93 4 99 6 

Engjarós/Grafarholt     

Dryas octopetala 
8 2   1 

 
29,7 26 11 37 11 

Holtasóley/Úlfarsfell1 
  

 Dryas octopetala 

  
 

 
 

 
0 

  
34 0 

Holtasóley/Lágafell 

  
 

 
 

 Empetrum nigrum 

  
 

 
 

 
0 

  
50 0 

Krækilyng/Úlfarsfell 

  
 

 
 

 Empetrum nigrum 

  
 

 
 

 
0 

  
50 0 

Krækilyng/Lágafell 

  
 

 
 

 Potentilla crantzii 
2 5 1  1 

 
28,1 23 15 32 9 

Gullmura/Úlfarsfell1 
 

 Potentilla crantzii 

  
2 

  
1 9,1 33 21 36 3 

Gullmura/Lágafell 

   Potentilla crantzii 

 
1    

 
0,7 136 40 137 1 

Gullmura/Lágafell1 

 
   

 Thymus praecox 

subsp. arcticus 21 4    

 
55,6 20 11 45 25 

Blóðberg/Úlfarsfell 
   

 Thymus praecox 

subsp. arcticus 

  

 

 

 

 
0 

  
32 0 

Blóðberg/Lágafell 

  
 

 
 

 Vaccinium uliginosum 
32 35 9  3 

 
80,6 19 1 98 79 

Bláberjalyng/Úlfarsfell     
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4. viðauki 

Tegundaheiti plöntutegundanna sem fundust í mælirömmum (1. tafla). 

 

1. tafla. Skammstafanir þeirra 68 æðplöntutegunda og fjögurra algengra mosategunda sem 

fundust í mælirömmum og viðeigandi tegundaheiti (á latínu og íslensku). Tegundum er hér 

raðað eftir stafrófsröð. 

Skammstöfun Heiti tegundar (latína) Heiti tegundar (íslenska) 

Æðplöntutegundir 

ach_mil Achillea millefolium Vallhumall 

agr_cap Agrostis capillaris Hálíngresi 

agr_vin Agrostis vinealis Týtulíngresi 

alc_alp Alchemilla alpina  Ljónslappi 

alc_fil Alchemilla filicaulis Hlíðamaríustakkur 

alo_pra Alopecurus pratensis Háliðagras 

ant_odo Anthoxanthum odoratum Ilmreyr 

ant_vul Anthyllis vulneraria subsp. borealis Gullkollur 

arc_uva Arctostaphylos uva-ursi Sortulyng 

ave_fle Avenella flexuosa Bugðupuntur 

bet_pub Betula pubescens Birki 

bis_viv Bistorta vivipara Kornsúra 

cal_vul Calluna vulgaris Beitilyng 

car_big Carex bigelowii Stinnastör 

cer_fon Cerastium fontanum Vegarfi 

des_cae Deschampsia caespitosa Snarrótarpuntur 

dry_oct Dryas octopetala Holtasóley 

ely_rep Elytrigia repens Húsapuntur 

emp_nig Empetrum nigrum Krækilyng 

equ_arv Equisetum arvense Klóelfting 

equ_pra Equisetum pratense Vallelfting 

equ_var Equisetum variegatum Beitieski 

eri_bor Erigeron borealis Jakobsfífill 

eup_fri Euphrasia frigida Augnfró 

fes_ric Festuca richardsonii Túnvingull 

fes_viv Festuca vivipara Blávingull 

fil_ulm Filipendula ulmaria Mjaðjurt 

gal_bor Galium boreale Krossmaðra 

gal_nor Galium normanii Hvítmaðra 

gal_ver Galium verum Gulmaðra 

geu_riv Geum rivale Fjalldalafífill 

jun_tri Juncus trifidus Móasef 

kob_myo Kobresia myosuroides Þursaskegg 
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1. tafla – framhald. 

leo_aut Leontodon autumnalis Skarifífill 

lup_noo Lupinus nootkatensis Lúpína 

luz_mul Luzula multiflora Vallhæra 

luz_spi Luzula spicata Axhæra 

myo_arv Myosotis arvensis Gleym-mér-ei 

phl_pra Phleum pratense Vallarfoxgras 

pil_isl Pilosella islandica Íslandsfífill 

pin_vul Pinguicula vulgaris Lyfjagras 

pla_hyp Platanthera hyperborea Friggjargras 

pla_maj Plantago major Græðisúra 

pla_mar Plantago maritima Kattartunga 

poa_ann Poa annua Varpasveifgras 

poa_pra Poa pratensis Vallarsveifgras 

pot_ans Potentilla anserina Tágamura 

pot_cra Potentilla crantzii Gullmura 

ran_acr Ranunculus acris Brennisóley 

ran_rep Ranunculus repens Skriðsóley 

rhi_min Rhinanthus minor Lokasjóður 

rum_ace Rumex acetosa Túnsúra 

rum_acet Rumex acetosella Hundasúra 

sal_her Salix herbacea Grasvíðir 

sal_myr Salix myrsinifolia subsp. borealis Viðja 

sal_phy Salix phylicifolia Gulvíðir 

ste_med Stellaria media Haugarfi 

tar_spp Taraxacum spp. Túnfífill 

tha_alp Thalictrum alpinum Brjóstagras 

thy_pra Thymus praecox subsp. arcticus Blóðberg 

tof_pus Tofieldia pusilla Sýkigras 

tri_pra Trifolium pratense Rauðsmári 

tri_rep Trifolium repens Hvítsmári 

tri_tri Trisetum triflorum Móalógresi 

tus_far Tussilago farfara Hóffífill 

vac_uli Vaccinium uliginosum Bláberjalyng 

vic_cra Vicia cracca Umfeðmingur 

vio_pal Viola palustris Mýrfjóla 

Mosategundir 

hyl_spl Hylocomium splendens Tildurmosi 

rac_eri Racomitrium ericoides Melagambri 

rac_lan Racomitrium lanuginosum Hraungambri 

rhy_squ Rhytidiadelphus squarrosus Engjaskraut 
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5. viðauki 

Upplýsingablöð fyrir hverja tegund sem prófuð var í fjölgunartilraunum. Við uppröðun 

upplýsingablaðanna voru tegundirnar flokkaðar niður í þrjá flokka eftir mati á mögulegu 

notagildi í vistheimt og var stuðst við fyrri rannsóknir og árangur í fjölgunartilraunum við 

matið en tegundirnar hafðar í stafrófsröð innan flokka. Í fyrsta flokknum eru tegundir sem 

hugsanlega mætti nota á grónum svæðum, t.d. graslendissvæðum til að auka 

tegundafjölbreytni þeirra þar sem þær þola ágætlega samkeppni við annan gróður. Í öðrum 

flokknum eru tegundir sem mögulega mætti nota á röskuðum svæðum þar sem þær eru 

fljótar að nema land eftir rask. Í þriðja og síðasta flokknum eru tegundir sem geta þrifist 

við erfiðar umhverfisaðstæður (t.d. í rýrum, grýttum eða þungmálmamenguðum jarðvegi) 

og þær mætti nota til vistheimtar þar sem aðrar tegundir þrífast ekki vegna aðstæðna. 

 

Efnisyfirlit upplýsingablaða 

Tegundir sem einkum mætti nota til að auka fjölbreytni   Bls. 

Bistorta vivipara – kornsúra – wild thyme     95 

Comarum palustre – engjarós – purple marshlocks    98 

Galium boreale – krossmaðra – northern bedstraw    101 

Galium verum – gulmaðra – lady‘s bedstraw    104 

Luzula multiflora – vallhæra – heath wood-rush    106 

Parnassia palustris – mýrasóley – grass of parnassus   109 

Platanthera hyperborea – friggjargras – northern green orchid  112 

Potentilla crantzii – gullmura – alpine cinquefoil    114 

Rhinanthus minor – lokasjóður – yellow rattle    117 

Tegundir sem einkum mætti nota eftir rask       

Alchemilla alpina – ljónslappi – alpine lady’s mantle   120 

Arctostaphylos uva-ursi – sortulyng – bearberry/kinnikinnick  123 

Calluna vulgaris – beitilyng – heather     126 

Dryas octopetala – holtasóley – mountain avens    129 

Empetrum nigrum – krækilyng – black crowberry    132 

Geum rivale – fjalldalafífill – water/purple avens    135 

Tegundir sem einkum mætti nota við erfiðar aðstæður     

Juncus trifidus – móasef – highland rush     138 

Silene uniflora – holurt – sea campion     141 

Thymus praecox subsp. arcticus – blóðberg – wild thyme   143 

Vaccinium uliginosum – bláberjalyng – bog bilberry   145 

Viscaria alpina – ljósberi – alpine catchfly     148 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Bistorta vivipara – Kornsúra – Alpine bistort 

Súruætt – Polygonaceae 

 

 
Kornsúra með æxlilaukum við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 31. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Kornsúra er ein algengasta jurt á Íslandi og vex í flestum gróðurlendum. Hún nær sjaldan 

að þroska aldin en auk blóma myndar hún æxlilauka (kallast einnig æxlikorn) sem skjóta 

greiðlega rótum og mynda ný blöð og eru dugleg að dreifa tegundinni. Einfalt er að safna 

þessum æxlilaukum og fjölga henni með sáningu þeirra. Hún þolir hvorki mikinn þurrk né 

skyggingu og verður gjarnan undir í samkeppni við stærri plöntutegundir. Notagildi 

kornsúru í vistheimt er til staðar en taka verður mið af aðstæðum þegar ákveðið er á hvaða 

svæðum henni skal sáð svo hún verði ekki undir í samkeppni við aðrar tegundir. 

 

Lýsing 

Kornsúra er ein algengasta jurt á Íslandi og finnst frá láglendi upp í 1150 m hæð (Flóra 

Íslands, á.á.). Hún vex í flestum gróðurlendum, m.a. mólendi, bollum, mýrum, melum og 

flögum, jafnt til fjalla sem í byggð (Hörður Kristinsson, 2010). Undir jurtinni er hnýði sem 

geymir forðanæringu og er afar þýðingarmikið við uppeldi heiðagæsarunga á hálendi 

Íslands (Flóra Íslands, á.á.). 

Eldri nöfn tegundarinnar eru Polygonum viviparum og Persicaria vivipara. 

 

Fjölgun 

Þó að kornsúra sé mjög útbreidd á heimskauta- og háfjallasvæðum á norðurhvelinu 

(Diggle, Meixner, Carroll & Aschwanden, 2002) er erfðafjölbreytileiki innan 

tegundarinnar ekki mikill sem má sennilega rekja til þess að hún er mun duglegri við að 

fjölga sér kynlaust en með fræi (Marr, Allen, Hebda & McCormick, 2013). Aðalástæðan 



  

96 

 

fyrir takmarkaðri fræmyndun er lág tíðni frjóvgunar og léleg lifun aldina (Diggle o.fl., 

2002). Fræframleiðsla kornsúru getur einnig verið mjög mismunandi milli svæða og er 

meiri í frjósömu landi (gömlum túnum) en ófrjósömu (melum) (Magnús H. Jóhannsson, 

1989). Tegundin nær því sjaldan að þroska aldin en auk blóma myndar hún æxlilauka sem 

falla af plöntunni á haustin, skjóta greiðlega rótum og mynda ný blöð og eru þessir 

æxlilaukar duglegir við að dreifa tegundinni (Flóra Íslands, á.á.). Í rannsókn Magnúsar H. 

Jóhannssonar (1989) kom í ljós að framleiðsla æxlilauka er svipuð hjá plöntum í frjósömu 

landi og ófrjósömu og í rannsókn Hagen (2002) spíruðu meira en 50% af æxlilaukum 

tegundarinnar. Í þessu verkefni var æxlilaukum tegundarinnar safnað í stað fræs. 

Handsöfnun þeirra var auðveld og hreinsun var óþörf. 

Æxlilaukar kornsúru voru spírunarprófaðir án formeðhöndlunar og með þeirri aðferð skutu 

21% laukanna rótum og mynduðu blöð. Í fjölgunartilrauninni var æxlilaukum sáð að hausti 

og næsta vor voru þeir fljótir að taka við sér og í júlí höfðu 13% þeirra spírað og myndað 

7,1% þekju. Tegundin varð þó fyrir nokkrum afföllum yfir sumarið og eru ástæður þess 

óljósar en undir lok fjölgunartilraunarinnar var hlutfall þeirra einstaklinga sem höfðu 

spírað og lifað komið niður í 7% og þekja þeirra var 3,2%. Hugsanlega voru einhverjir 

ólífrænir þættir að takmarka lifun og vöxt tegundarinnar í fjölgunartilrauninni, eins og t.d. 

hitastig yfir sumarið sem var frekar svalt (Veðurstofa Íslands, 2014) eða magn 

næringarefna í jarðveginum. Því væri áhugavert að kanna lifun kornsúru sem fjölgað hefur 

verið með æxlilaukum við mismunandi umhverfisaðstæður, en þar sem tegundin fjölgar sér 

náttúrulega með æxlilaukum og er algeng í nánast öllum gróðurlendum landsins ætti 

fjölgun hennar með þeim aðferðum sem beitt var í þessu verkefni að vera vel möguleg. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Þó að kornsúra finnist í flestum gróðurlendum á Íslandi þá þrífst hún sennilega betur þar 

sem jarðvegur er ekki mjög þurr. Samkvæmt rannsókn Enquist og Ebersole (1994) þá getur 

tegundin ekki haft loftaugu sín opin eins lengi þar sem vatn er af skornum skammti, vegna 

hættu á ofþornun í kjölfar uppgufunar, sem takmarkar ljóstillífun. Kornsúra þolir heldur 

ekki skyggingu frá stærri plöntum og komið hefur í ljós að lífmassi hennar eykst við 

fjarlægingu runna vegna aukins sólarljóss sem nær niður í svörðinn (Totland & Esaete, 

2002). Því gæti hentað að nota tegundina til vistheimtar þar sem opnur eru í 

gróðurþekjunni og ekki er hætta á miklum þurrkum. 

Þeir umhverfisþættir sem helst hafa áhrif á afkomu kornsúru eru sýrustig jarðvegs, hæð yfir 

sjávarmáli og lengd vaxtartímabils (Totland & Nyléhn, 1998). Í rannsókn Totland og 

Nyléhn minnkaði þróttur tegundarinnar með vaxandi sýrustigi og hæð en á móti því jókst 

þéttleiki hennar. Lengd vaxtartímabils var mjög mikilvæg fyrir vöxt plöntunnar og 

meðalþyngd æxlilauka. Talið er að vaxtartímabil muni lengjast með hnattrænni hlýnun en 

ekki er þó víst að það hafi jákvæð áhrif á tegundina vegna þess að með hlýnun eykst 

samkeppni við aðrar tegundir (Totland & Nyléhn, 1998).  

Af því sem hér hefur komið fram má draga þá ályktun að notagildi kornsúru í vistheimt 

með þeim aðferðum sem beitt var í þessu verkefni sé til staðar. Þó er nauðsynlegt að taka 

mið af aðstæðum þegar ákveðið er á hvaða svæðum henni skal sáð og sennilega væri 

hentugast að sá henni þar sem ekki er hætta á miklum þurrkum eða harðri samkeppni frá 

öðrum tegundum. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Comarum palustre – Engjarós – Purple marshlocks 

Rósaætt – Rosaceae 

 

 
Engjarós í blóma í graslendi í Heiðmörk. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 30. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Engjarós er algeng í deiglendi, mýrum og á engjum um allt láglendi Íslands. Fjölgun 

hennar með fræi reyndist vera möguleg í þessu verkefni og var spírun meiri þegar fræið var 

kuldameðhöndlað fyrir sáningu. Með þeim fjölgunaraðferðum sem beitt var í þessu 

verkefni verður samt gera ráð fyrir undir 10% spírun. Notkunarmöguleikar tegundarinnar 

til vistheimtar fara þá eftir því hversu miklu fræi er auðveldlega hægt að safna en söfnun 

fræs er tiltölulega einföld. Engjarós er stórgerð jurt með sveigjanlegt vaxtarform sem gerir 

hana að ákjósanlegum kosti til vistheimtar. 

 

Lýsing 

Engjarós er algeng í deiglendi, mýrum og á engjum um allt land upp að 600 m (Flóra 

Íslands, á.á.; Hörður Kristinsson 2010). Hún er frekar stórvaxin, verður um 15-25 cm há 

(Hörður Kristinsson, 2010) og var áður oft nefnd fimmfingrajurt eftir blöðunum sem eru 

fjöðruð með fimm (sjaldan sjö) smáblöðum sem eru svo þéttstæð að þau geta virst fingruð 

fremur en fjöðruð (Flóra Íslands, á.á.). 

Tegundin gengur líka undir heitinu Potentilla palustris (Hörður Kristinsson, 2008) en 

tegundir í Potentilla ættkvíslinni hafa frá fornu fari verið þekktar fyrir læknandi eiginleika 
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sína (Tomczyk & Latté, 2009) og jurtaseyði úr engjarós er gjarnan notað í hefðbundin lyf 

(Buzuk, Lovkova, Ershik & Sokolova, 2008). 

 

Fjölgun 

Fjölgun engjarósar með fræi reyndist vera möguleg í þessu verkefni en sennilega er dvali í 

fræinu sem mætti, a.m.k. í einhverjum tilfellum, rjúfa með kuldameðhöndlun. Meðalspírun 

tegundarinnar í seinna spírunarprófinu (án kuldameðhöndlunar) var t.a.m. aðeins 1,5% en 

spírun í fyrra prófinu, þar sem fræið var geymt á rökum pappír við 4°C í sjö daga fyrir 

sáningu, var 6,1% og meðalspírun í fjölgunartilrauninni var 7,2% undir lok sumars. 

Engjarós þrífst vel í deigu landi (Hörður Kristinsson, 2010) og þar sem sumarið 2013 var 

rigningarsamt (Veðurstofa Íslands, 2014) ættu aðstæður í bökkunum að hafa hentað henni 

ágætlega. En með þeim fjölgunaraðferðum sem beitt var hér má samt gera ráð fyrir <10% 

spírun og notkunarmöguleikar tegundarinnar til vistheimtar fara þá eftir því hversu miklu 

fræi er auðveldlega hægt að safna.  

Söfnun fræsins er tiltölulega einföld, ef fræhirslu plöntunnar er sveigt yfir söfnunarpoka og 

nudduð á milli fingra losna þroskuð fræ auðveldlega frá plöntunni og falla ofan í pokann. 

Með þessari aðferð er hægt safna töluverðu magni af fræi á stuttum tíma í stórri 

engjarósarbreiðu en hafa verður í huga að genafjölbreytileiki fræsins gæti verið lítill ef 

miklu magni er safnað á sama stað og með meiri útbreiðslu eins klóns aukast líkurnar á 

frævun meðal blóma með sams konar gen (Somme, Mayer, Raspe & Jacquemart, 2014). 

Sjálfsfrævun virðist þó ekki vera algeng meðal tegundarinnar og innræktun var ekki 

vandamál í rannsókn Somme o.fl. (2014). Samkvæmt rannsókn Olesen og Warncke (1992) 

er tegundin ýmist sjálffrævandi eða víxlfrævandi en fleiri fræ myndast við víxlfrævun en 

sjálfsfrævun. Því meira sem búsvæði engjarósar er brotið upp því minni víxlfrævun á sér 

stað (Somme o.fl., 2014) og verndun stærri og fjölbreyttari búsvæða hennar er því 

mikilvæg til þess að stuðla að genafjölbreytni og vistheimt svæðisins (Southall, Dale & 

Kent, 2003). 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Vaxtarform engjarósar er breytilegt eftir búsvæðum og hún verður renglulegri þar sem hún 

vex innan um þéttan, háan gróður en styttri upp til fjalla (Macek & Lepš, 2008). 

Samkvæmt Macek og Lepš (2008) eykur þessi sveigjanleiki í vaxtarformi möguleika 

tegundarinnar til að vaxa á fjölbreyttum svæðum og þannig hæfni hennar. Þar sem hún 

finnst hér á landi gjarnan á grösugum svæðum mætti e.t.v. nota hana til vistheimtar á 

graslendissvæðum til að auka tegundafjölbreytni þess. Engjarós er bæði stórgerð og 

sveigjanleg jurt sem gerir hana að ákjósanlegum kosti til vistheimtar. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Galium boreale – Krossmaðra – Northern bedstraw 

Möðruætt – Rubiaceae 

 

 
Krossmaðra í blóma í Heiðmörk. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 30. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Krossmaðra er algeng á láglendi suðvestanlands og vex aðallega í móum, bölum og 

grónum brekkum. Hún getur geymt töluverðan fræforða í jarðveginum og þar sem 

fræbanki er til staðar gæti hún því aukið streituþol svæðisins með því að fylla upp í opnar 

skellur sem verða vegna rasks eða annarra orsaka. Fjölgun krossmöðru með fræi er vel 

möguleg og spírun getur verið töluverð (var hæst um 20% í sáðblöndutilrauninni). 

Fræsöfnun, hreinsun og ræktun hennar er tiltölulega einföld og notagildi til vistheimtar því 

sennilega töluvert. 

 

Lýsing 

Krossmaðra er algeng á suðvestanverðu landinu, upp að 600 m, en fátíð annars staðar 

(Flóra Íslands, á.á.). Hér á landi finnst hún helst í móum, bölum og grónum brekkum 

(Hörður Kristinsson, 2010). Hún hefur fjögur laufblöð í hverjum blaðkransi á stönglinum, 

sem mynda kross og þaðan hefur hún væntanlega nafnið krossmaðra (Flóra Íslands, á.á.). 
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Hún líkist hvítmöðru, laugamöðru, þrenningarmöðru og mýramöðru í sjón en þekkist á 

blöðunum sem eru fjögur í kransi, snubbótt og þrístrengjuð (Hörður Kristinsson, 2010). 

 

Fjölgun 

Fjölgun krossmöðru með fræi er möguleg og spírun án formeðhöndlunar fræsins getur 

verið töluverð. Í fyrri rannsóknum hefur kuldameðhöndlun annað hvort ekki skipt máli 

fyrir spírun (Greene & Curtis, 1950), eða haft jákvæð áhrif á hana (Maguire & Overland, 

1959). Í rannsókn Maguire og Overlands (1959) hafði tegundin 64% spírun án 

kuldameðhöndlunar fyrir spírunarpróf en 84% spírun þegar fræið var prófað eftir fjögurra 

vikna kuldameðhöndlun. Í þessu verkefni var spírunarprósenta krossmöðrunnar mun lægri, 

5-18% í fyrra spírunarprófinu og að meðaltali 8% í því seinna. Hún fékk enga 

formeðhöndlun í spírunarprófunum. 

Í sáðblöndutilrauninni var enginn marktækur munur á spírun krossmöðrunnar milli 

meðferða en hún var samt talsvert breytileg eða á bilinu 4-20% í lok sumars. Hæst var hún 

í meðferðunum þar sem blöndunni var sáð að hausti með túnvingli (tun_haust) (14,8%) og 

blávingli (bla_haust) (19,6%). Athygli vekur að meðferðin þar sem blöndunni er sáð að 

vori hafði fleiri krossmöðruplöntur í lok sumars (12,8%) en þær sem sáð var að hausti með 

rýgresi (4,8%) eða í bera mold (7,2%). Hér virðist því kuldameðhöndlun ekki hafa mikil 

áhrif á spírun (en gera verður ráð fyrir því að einhver hluti fræsins sem geymdur var úti 

yfir veturinn gæti hafi orðið fyrir hnjaski og skekkt niðurstöðurnar). 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Í skóglendi getur krossmaðra geymt töluverðan fræforða í jarðveginum sem dregur úr 

líkum á að stofn hennar verði fyrir áföllum í slæmum árum (Janowska-Blaszczuk, 

Kwiatkowska, Panufnik & Tanner, 1998). Fræið þarf þó töluvert ljós til þess að spíra og í 

rannsókn Krzic, Newman og Broersma (2003) á áhrifum skógarhöggs á þekju krossmöðru 

jókst hún mjög í kjölfar trjáfellingarinnar, sennilega vegna þess að þá komst meira ljós að 

sverðinum. Þar sem fræbanki er til staðar gæti tegundin því aukið streituþol svæðisins með 

því að fylla upp í opnar skellur sem verða vegna rasks eða annarra orsaka. 

Ágæt spírun krossmöðrunnar í bökkum með tún- og blávingli bendir til þess að hægt ætti 

að vera að sá henni í einsleit grassvæði til þess að auka líffræðilega fjölbreytni svæðisins. 

Ef henni er sáð þar sem gróðurþekja er mjög þétt má þó búast við lakri spírun. Handsöfnun 

fræsins er einföld og hægt er að hreinsa plöntuhluta sem gjarnan fylgja því (og eru 

venjulega eðlisléttari en fræið sjálft) á einfaldan hátt með léttum blæstri sem feykir þeim 

frá fræinu. Síðan má sá því beint með ágætum árangri (eða prófa frekari formeðhöndlun) 

sem bendir til þess að notkunarmöguleikar tegundarinnar til vistheimtar séu töluverðir. 

 

Heimildir 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Galium verum – Gulmaðra – Lady’s bedstraw 

Möðruætt – Rubiaceae 

 

 
Gulmaðra í blóma við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 7. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Gulmaðra er útbreidd um allt land og vex gjarnan þar sem gróðurþekja er töluverð. 

Auðveldlega er hægt að fjölga henni með fræi þar sem það virðist ekki þurfa neina 

formeðhöndlun fyrir sáningu. Við notkun gulmöðru til vistheimtar virðist henta vel að sá 

fræi hennar á svæði þar sem einhver gróðurhula er fyrir og auka þannig tegundafjölbreytni 

svæðisins. Vegna eiginleika sinna gæti gulmaðra hentað vel til að auka fjölbreytni og 

litadýrð gróðurs á ýmsum grænum svæðum í þéttbýli þar sem ekki er mikið um átroðning 

eða annars konar rask. 

 

Lýsing 

Gulmaðra er algeng um allt land og vex víða í grónum grundum, mólendi, kjarri og hlíðum 

(Flóra Íslands, á.á.; Hörður Kristinsson, 2010). Hún er eina íslenska maðran sem hefur gul 

blóm og er því auðþekkt á því þegar hún er í blóma en óblómgaða má þekkja tegundina á 

lögun laufblaðanna sem eru striklaga, mjó, broddydd og venjulega fleiri saman í kransi en 

á hvít- og krossmöðru (Hörður Kristinsson, 2010). 

Tegundin finnst víða um heim og er gjarnan notuð í grasalækningar auk þess sem blóm og 

blöð hennar innihalda ensím sem hleypa mjólk og því er hægt að nota hana í t.d. ostagerð 

(Il’ina, Kovaleva, Goryachaya & Aleksandrov, 2009). 
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Fjölgun 

Í rannsókn Nordbakken, Rydgren, Auestad og Austad (2010) á aðferðum við að koma á 

legg tegundafjölbreyttu graslendi í vegköntum kemur fram að sáning á fræi gulmöðru er 

árangursrík leið til að auka hlutdeild hennar í vegköntum. Vegna vaxtarlags hennar hentar 

gulmaðran ekki ein og sér til að mynda gróðurhulu. Hún gæti hins vegar hentað vel í 

sáðblöndu sem t.d. sáð yrði beint í jarðveg eða ræktuð í bökkum. Tilraun hefur áður verið 

gerð til ræktunar og útplöntunar gulmöðru og þá í vegfláa (Jón Guðmundsson, 2005). Með 

þeirri aðferð er líklegt að tegundin nái fótfestu á viðkomandi svæði þó gulmöðruplönturnar 

í tilraun Jóns Guðmundssonar (2005) hafi verið smávaxnar því ári eftir útplöntun voru þær 

byrjaðar að breiða úr sér með renglum og auk þess var fræframleiðsla töluverð. 

Ekki virðist vera þörf á að formeðhöndla fræ gulmöðru fyrir sáningu og ómeðhöndlað 

hafði það u.þ.b. 30% spírun í báðum spírunarprófunum. Í sáðblöndutilrauninni var spírun 

hins vegar lakari (enda ýmislegt sem getur valdið afföllum á fræi við geymslu undir berum 

himni) og meðalspírun allra meðferðanna var um 9% undir lok tilraunarinnar. Sjá mátti 

töluverðan breytileika í spírun á milli meðferða þó að sá munur hafi ekki verið marktækur í 

fjölgunartilrauninni. Gulmaðra spíraði áberandi mest í meðferðinni an_vor þar sem 

sáðblöndunni var sáð að vori (16,8%) og styður það við þá kenningu að formeðhöndlun sé 

óþörf. Lakasta spírunin var hins vegar í meðferðinni an_haust þar sem sáðblöndunni var 

sáð að hausti í bera moldina (4,8%). Því má álykta að æskilegast gæti verið að sá 

tegundinni að vori til í svæði þar sem einhver grasþekja er fyrir, eins og áður hefur verið 

gert við vistheimt grasríkra vegkanta (Nordbakken o.fl., 2010). 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Í rannsókn Stránská (2004) á framvindu yfirgefins (nautgripa)-beitilands kemur meðal 

annars fram að þekja gulmöðru jókst eftir að beit var hætt. Stránská dregur þá ályktun að 

það sé sennilega vegna þess að eftir að beitinni linnir fær tegundin tækifæri til að vaxa og 

breiða úr sér vegna breytinganna sem verða á samkeppnisstöðu hennar í 

plöntusamfélaginu. Af niðurstöðum rannsóknar Stránská er hægt að draga þá ályktun að 

gulmaðra dafni vel í tegundaríku graslendi þar sem ekki er mikið um rask. Hún gæti því 

hentað vel til að auka fjölbreytni og litadýrð gróðurs á ýmsum grænum svæðum í þéttbýli 

þar sem ekki er mikið um átroðning eða annars konar rask. 

 

Heimildir 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Luzula multiflora – Vallhæra – Heath wood-rush 

Sefætt – Juncaceae 

 

 
Vallhæra við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 7. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Vallhæra er mjög algeng um allt land upp í 6-700 m hæð og vex helst í móum, valllendi, 

kjarri og fjallshlíðum. Fjölgun hennar með þeim aðferðum sem beitt var í þessu verkefni er 

árangursrík og hún hafði mestu meðalspírun (29,1%) og meðalþekju (44%) af öllum 

tegundunum í fjölgunartilrauninni undir lok hennar. Hún þrífst einna best á óábornum 

svæðum þar sem lítið er um rask en þar sem kjörlendi vallhærunnar er frekar fjölbreytt og 

fjölgun með fræi er vel möguleg telst notagildi hennar til ýmis konar vistheimtarverkefna 

töluvert. 

 

Lýsing 

Vallhæra er mjög algeng um allt land og upp í 6-700 m hæð (Flóra Íslands, á.á). Hún vex 

helst í móum, valllendi, kjarri og fjallshlíðum og verður oftast 15-50 cm há (Hörður 

Kristinsson, 2010). Hún líkist dökkhæru og er oft erfið aðgreiningar frá henni en dökkhæra 

vex venjulega í blautu landi, oft mýrum og er óalgeng suðvestanlands (Flóra Íslands, á.á.; 
Hörður Kristinsson, 2010). 
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Fjölgun 

Í þessu verkefni reyndist vel mögulegt að fjölga vallhæru með fræi. Í spírunarprófunum var 

fræ tegundarinnar ekki meðhöndlað á neinn hátt fyrir sáningu og í seinna prófinu hafði 

tegundin rétt tæplega 90% meðalspírun. Í því fyrra var spírunarprósentan mjög 

mismunandi eftir endurtekningum og spíraði 35,9% fræsins sem safnað var við Úlfarsfell 

en allt fræið sem safnað var við Lágafell. Staðsetning gæti því skipt máli fyrir fræþroska 

(þar sem öllu fræinu var safnað á svipuðum tíma). Einnig er mögulegt að lirfur 

fiðrildategundarinnar hærupysju (Coleophora algidella), sem nærast m.a. á aldinum 

vallhæru (Erling Ólafsson & Hálfdán Björnsson, 1997) og virtust leggjast á stóran hluta 

vallhærunnar á þeim svæðum þar sem fræi var safnað, hafi valdið afföllum á fræinu. 

Í fjölgunartilrauninni var tegundinni sáð sér í bakka og í lok sumars var meðalspírun 29,1% 

(líklegt er að fjöldi plantna hafi verið ofmetinn við fyrstu talningu en þá var skráð 

meðalspírun 35,7%). Tegundin hafði því hæstu spírunarprósentuna og mestu meðalþekjuna 

(44%) af öllum tegundunum í fjölgunartilrauninni í lok sumars (bæði sáðblöndutilrauninni 

og þar sem tegundunum var sáð hverri fyrir sig). 

Fremur einfalt, en seinlegt, var að safna fræi tegundarinnar handvirkt og töluvert af 

plöntuhlutum fylgdu fræinu svo að það varð að hreinsa. Magn hærupysjulirfa á 

vallhæruplöntum tafði líka mjög fyrir fræsöfnuninni því forðast var eftir fremsta megni að 

safna fræi þeirra plantna sem þær fundust á. Við hreinsun var fræið losað og skilið frá 

plöntuhlutunum sem fylgdu því með því að nudda því mjúklega upp við sigti. Minni hlutar 

duttu þá niður um möskvana en þeir stærri voru handtíndir frá. Þessi aðferð var frekar 

seinleg og æskilegt væri að finna hentugri leið ef fræi tegundarinnar er safnað í miklu 

magni. 

Á svæðum þar sem vallhæra er mjög algeng væri hugsanlega hægt að safna fræi hennar 

með einhvers konar fræsöfnunarvélum, sérstaklega í mólendi þar sem tegundin stendur 

gjarnan upp úr mólendisgróðrinum. En hafa verður þá í huga að ef hærupysja finnst á 

svæðinu er mjög líklegt að henni verði einnig safnað með þess konar aðferðum. Ef óétnu 

fræi er safnað ætti þó fjölgun tegundarinnar með fræi að skila góðum árangri. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Í rannsókn sem gerð var í Rússlandi á gróðurfari lands með mismunandi landnotkun fannst 

vallhæra helst í graslendi sem fékk lítinn eða engan áburð og var tengd við svæði þar sem 

lítið var um rask og aðstæður héldust stöðugar (Jantunen & Saarinen, 2002). Það er í 

samræmi við niðurstöður þessa verkefnis þar sem tegundin spíraði og óx vel í bökkum þar 

sem rask var mjög lítið og ekkert borið á. Það bendir til þess að betri árangur fáist með 

ræktun vallhæru á óábornum svæðum þar sem lítils rasks er að vænta. En þar sem kjörlendi 

hennar er frekar fjölbreytt og fjölgun með fræi er vel möguleg telst notagildi hennar til 

ýmis konar vistheimtarverkefna töluvert. 

 

Heimildir 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Parnassia palustris – Mýrasóley – Grass of parnassus 

Steinbrjótsætt – Saxifragaceae 

 

 
Mýrasóley við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 7. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Mýrasóley er algeng um allt land upp í 700 m hæð og vex í flögum, deigu og þurru 

graslandi og mólendi. Hún hefur örsmátt fræ og fjölgun hennar með fræi er möguleg en 

ekki auðveld. Hún hafði 4% meðalspírun í spírunarprófi þessa verkefnis en spíraði ekki í 

sáðblöndutilrauninni. Fræðilega séð mætti sá mýrasóleynni á einsleit grassvæði til þess að 

auka líffræðilega fjölbreytni þeirra en frekari rannsókna er þörf til þess að komast að því 

hvort notkun tegundarinnar til vistheimtar sé hagkvæm. 

  

Lýsing 

Mýrasóley er smávaxin jurt sem er algeng um allt land frá láglendi og upp í 700 m hæð og 

vex í deigu eða þurru graslendi, mólendi og flögum (Flóra Íslands, á.á.; Hörður 

Kristinsson, 2010). Hún er fjölær og útbreiðsla hennar er aðallega í N-Ameríku, Evrópu og 

Asíu (Hu o.fl., 2013). Í Skandinavíu er erfðabreytileiki innan tegundarinnar mikill, m.a. 

vegna innflutnings plantna frá mismunandi svæðum (Borgen & Hultgård, 2003). Nafn 

tegundarinnar, mýrasóley, er ekki mjög viðeigandi þar sem hún vex hér á landi fremur á 

þurrlendi en í mýrum og er ekki af sóleyjarætt, heldur skyld steinbrjótum (Hörður 

Kristinsson, 2010). Erlendis er hún þó gjarnan tengd við frjósamar mýrar (e. fen species) 

(Jensen, 2004; Stammel, Kiehl & Pfadenhauer, 2006). 
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Fjölgun 

Fjölgun mýrasóleyjarinnar með fræi er möguleg en ekki auðveld, spírunarhlutfall er 

venjulega lágt sem gefur í skyn að aðeins lítill hluti fræsins sé lifandi (Stammel o.fl., 

2006). Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Noregi á áhrifum loftslagshlýnunar á 

fræframleiðslueiginleika mýrasóleyjar hefur aukið hitastig jákvæð áhrif á fræframleiðslu 

þar sem fræ verða bæði fleiri og stærri í hlýjum árum (Sandvik & Eide, 2009). Fræi 

tegundarinnar var safnað haustið 2012 en það sumar var meðalhitastigið 8,8°C sem er 

0,5°C undir meðallagi áranna 2002-2011 og kaldasta sumar síðan 2005 (Trausti Jónsson, 

2012). Því er einnig mögulegt að fræið sem safnað var hafi að einhverju leyti verið 

óþroskað og í spírunarprófi þessa verkefnis hafði tegundin aðeins 4% meðalspírun. Hún 

var þó aðeins prófuð í seinna spírunarprófinu, án formeðhöndlunar, svo að ekki er hægt að 

fullyrða að aðeins 4% fræsins hafi verið lifandi án frekari prófana. Samkvæmt rannsókn 

Jensen (2004), sem gerð var í Þýskalandi á spírunareiginleikum tegundarinnar, er spírun 

marktækt meiri ef fræið er geymt á þurrum stað í 28 daga eftir að það er tínt. Ljóst er því 

að einhver dvali getur verið í fræinu. 

Þegar fræi er sáð úti, þar sem mun erfiðara er að hafa stjórn á aðstæðum en í 

spírunarprófum sem gerð eru í þar til gerðum spírunarborðum, er spírun einnig háð 

framboði af setum þar sem spírun getur átt sér stað, sem gjarnan eru af skornum skammti 

(Stammel o.fl., 2006). Því kom ekki á óvart að mýrasóley spíraði ekki neitt í 

sáðblöndutilrauninni. Ef fjölga á tegundinni á árangursríkan hátt þarf því sennilega að 

safna meira fræi en gert var í þessu verkefni (því gera þarf ráð fyrir að stór hluti þess komi 

ekki til með að spíra) og sá því við aðstæður sem henta tegundinni. Það ætti þó að vera 

mögulegt því þó að fræ tegundarinnar sé örsmátt er einfalt að safna því handvirkt þar sem 

mikill fjöldi fræs er í hverri fræhirslu. Þá er hægt er að sturta því beint ofan í 

söfnunarílát/poka án þess að neinir plöntuhlutar fylgi með og er hreinsun fræsins því óþörf. 

Handsöfnun fræs er þó venjulega seinvirk þar sem tegundin er smávaxin og gjarnan strjál. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Þar sem mýrasóley vex náttúrulega í graslendi og hægt er að fjölga henni með fræi gæti 

verið mögulegt að sá henni á einsleit grassvæði til þess að auka líffræðilega fjölbreytni 

þeirra, t.d. í þéttbýli. Þó má gera ráð fyrir því að árangur þessarar fjölgunaraðferðar verði 

takmarkaður (sjá umfjöllun um spírun hér að ofan), sérstaklega þar sem grasið er þétt því 

örsmá fræ tegundarinnar spíra mun ver í skugga en í birtu (Jensen, 2004). Ræktun við 

kjöraðstæður og útplöntun gæti gefið betra lifunarhlutfall en við hverja fjölgunaraðferð 

verður að vega mögulegan árangur upp á móti vinnu og kostnaði. Frekari rannsókna er því 

þörf til þess að komast að því hvort notkun tegundarinnar til vistheimtar sé æskileg. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Platanthera hyperborea – Friggjargras – Northern green orchid 

Brönugrasaætt – Orchidaceae 

 

 
Friggjargras við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 7. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Friggjargras er algengt um allt láglendi Íslands og vex í grasbollum, gróskumiklum 

mólendum og gilbrekkum. Það var áður talið ná til Kanada og Alaska en finnst nú í 

þrengsta skilningi aðeins á Íslandi og Grænlandi. Fræ tegundarinnar eru örsmá og mörg 

saman í hverri fræhirslu og auðvelt er að safna fræinu handvirkt en það spírar sennilega 

ekki nema með smitun svepprótar.  

Fjölgun friggjargrass með fræi hefur ekki verið nægilega könnuð til þess að hægt sé að 

segja til um hvort hún sé möguleg eða hagstæð. Áður en notagildi friggjargrass til 

vistheimtar er kannað er nauðsynlegt að rannsaka árangursríkar leiðir til fjölgunar þess og 

vega notagildið upp á móti kostnaði við fjölgun. 

 

Lýsing 

Friggjargras er algengt um allt land á láglendi upp að 500 m og kjörlendi þess eru 

grasbollar, gróskumikil mólendi og gilbrekkur (Flóra Íslands, á.á.; Hörður Kristinsson, 

2010). Það var áður talið ná til Kanada og Alaska en plönturnar þar eru nú taldar til annarra 

tegunda svo að í þrengsta skilningi finnst friggjargrasið aðeins á Íslandi og Grænlandi 

(Flóra Íslands, á.á.). Það líkist helst hjónagrasi en þekkist á óskertu miðblaði neðri varar, 

auk þess sem að blómskipunin er grófari (Hörður Kristinsson, 2010). 
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Fjölgun 

Fræ friggjargrass eru örsmá og afar mörg saman í hverri fræhirslu. Hvert fræ samanstendur 

aðeins af þunnri fræskurn sem umlykur einfaldan fósturvísi, án kímblaðsvísis (e. 

cotyledon) (Richardson, Peterson & Currah, 1992). Auðvelt er að safna fræinu með því að 

sveigja plöntuna yfir söfnunarpoka og hrista hana þannig að fræið sturtist úr fræhirslunum 

ofan í pokann. Ekki er því þörf á að hreinsa fræið eftir söfnun en deila má um hvort 

handvirk söfnun sé ákjósanleg þar sem tegundin vex venjulega frekar strjált. 

Friggjargras spíraði hvorki í spírunarprófinu né í fjölgunartilrauninni þar sem því var sáð 

sér í bakka. Samkvæmt fyrri rannsóknum í Kanada hefur tekist að fá fræ friggjargrass til að 

spíra (Currah, Smreciu, Hambleton & Sigler, 1988; Peterson, Bonfante, Faccio & Uetake, 

1996) en í þeim tilvikum var frævunin handvirk og fræið smitað með svepprót auk þess 

sem að kanadíska friggjargrasið flokkast ekki lengur til sömu tegundar og það íslenska 

(Flóra Íslands, á.á.). Sveppirnir sem hjálpuðu til við spírun í rannsókn Richardsons o.fl. 

(1992) á kanadíska friggjargrasinu voru Rhizoctonia cerealis og Ceratorhiza goodyerae-

repentis. Vegna skyldleika tegundanna telst líklegt að einhver spírun myndi fást með sams 

konar formeðhöndlun fræs íslenska friggjargrassins. Frekari rannsókna er þörf til þess að 

komast að því hvort nógu góður árangur gæti fengist við notkun tegundarinnar til 

vistheimtar til þess að meðhöndlunin eigi rétt á sér. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Ræktun friggjargrass til útplöntunnar, t.d. í vistheimtarverkefnum, hefur í þessu verkefni 

ekki verið nægilega könnuð til þess að hægt sé að segja til um hvort hún sé möguleg eða 

hagstæð. Frekari rannsókna er því þörf á formeðhöndlun fræsins. Þar sem tegundin vex hér 

á landi m.a. í grasbollum og gilbrekkum ætti fræðilega séð að vera hægt að sá henni í 

einsleit grassvæði til þess að auka þar líffræðilega fjölbreytni. En áður en notagildi 

friggjargrass í vistheimt er kannað er nauðsynlegt að rannsaka árangursríkar leiðir til 

fjölgunar þess og vega notagildið upp á móti kostnaði við fjölgun. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Potentilla crantzii – Gullmura – Alpine cinquefoil 

Rósaætt – Rosaceae 

 

 
Gullmura í blóma við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 7. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Gullmura er útbreidd um allt land og þróttur hennar eykst með auknu hitastigi. Í þéttbýli 

gætir sums staðar svokallaðra „heat island“ áhrifa þar sem hitastig eykst, m.a. vegna 

sólskins á dökkt malbik. Notkunarmöguleikar tegundarinnar á grænum svæðum í þéttbýli 

þar sem slíkra áhrifa gætir gætu því verið töluverðir. Þar gæti hún mögulega þrifist á 

graslendissvæðum og aukið líffræðilega fjölbreytni þess. 

 

Lýsing 

Gullmura er algeng um allt land og vex m.a. í grasbollum í mólendi, á grundum og í 

hálfgrónum skriðum og hefur jafnvel fundist á setstöðum fugla hátt til fjalla (Flóra Íslands, 

á.á.; Hörður Kristinsson, 2010). Hún líkist fljótt á litið sóleyjum en þekkist frá þeim á 

rauðgulum bletti niðri við nögl krónublaðanna og skerðingu í þeim að framan (Flóra 

Íslands, á.á.). 

 

Fjölgun 

Í doktorsrannsókn Vigdísar Vandvik við Háskólann í Bergen (2002) sýndi hún fram á að 

spírun gullmuru er háð hitastigi. Í rannsókninni fékkst engin spírun við 10°C en síðan jókst 

spírun með hækkandi hitastigi, upp að 25°C (p=0,04) (Vandvik & Elven, 2002). Í sömu 

rannsókn var spírun einnig meiri án kuldameðhöndlunar og meira en tvisvar sinnum meiri 

við sveiflukennt hitastig en þegar hitastigið var stöðugt 20°C. Þeim niðurstöðum ber hins 
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vegar ekki saman við niðurstöður spírunarprófs og fjölgunartilraunar þessa verkefnis þar 

sem spírun var ekki nema 0-2% án kuldameðhöndlunar en 0,7-28,1% með 

kuldameðhöndlun í spírunarprófunum. Í lok sáðblöndutilraunarinnar var spírun 

tegundarinnar 3,6% í meðferðinni þar sem sáðblöndunni var sáð að vori en á bilinu 0,4-

4,4% í meðferðunum sem var sáð að hausti og fengu náttúrulega kuldameðhöndlun yfir 

veturinn. Lítinn mun var því að finna á spírun milli vor- og haustmeðferða. Annað gæti þó 

haft áhrif á spírun í tilrauninni, eins og veðurfar sumars þegar fræþroskun átti sér stað, en 

sumarið var frekar svalt (Trausti Jónsson, 2012; Veðurstofa Íslands, 2011). 

Í fjölgunartilrauninni var gullmuru sáð með 11 öðrum tegundum í bakka með ýmist bara 

mold eða einnig fóstrutegundum. Eins og áður kom fram var ekki marktækur munur milli 

meðferða en í doktorsrannsókn Vigdísar Vandvik (2002) spíraði tegundin mest þegar henni 

var sáð á bera jörð. Reynsla af fjölgun gullmuru er því mismunandi milli rannsókna og 

frekari rannsókna er þörf á notkun hennar í vistheimtarverkefnum. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Í rannsókn sem prófaði áhrif aukins hitastigs í jarðvegi á virkni sveppróta gullmuru kom í 

ljós að við 5°C hitaaukningu (frá 12°C upp í 17°C) átti tegundin auðveldara með að taka 

upp næringarefni úr jarðveginum auk þess sem vaxtarhraði stilks jókst um 15% (Kytoviita 

& Ruotsalainen, 2007). Önnur rannsókn bendir til þess að með auknu hitastigi breytist 

tegundasamsetning fjallagróðurlendis í Noregi (sem gullmura er hluti af) þannig að hlutfall 

háplantna, eins og gullmuru, aukist á kostnað mosa og fléttna (Klanderud, 2008). Þær 

niðurstöður benda til þess að gullmura verði þróttmeiri með hlýnandi veðurfari (sem gæti 

verið að vænta vegna hnattrænnar hlýnunar í kjölfar gróðurhúsaáhrifa (United Nations, 

1998)). Samkvæmt því ættu töluverðir möguleikar til notkunar tegundarinnar til 

vistheimtar í þéttbýli að vera til staðar, en þar gætir oft svokallaðra „heat island“ áhrifa, þar 

sem hitastig er hærra innan þéttbýlis en utan þess (m.a. vegna sólskins á dökkt malbik) 

(Faeth, Bang & Saari, 2011). Þá er sennilegt að þar sem gullmura vex náttúrulega í 

grasbollum í mólendi gæti hún þrifist á graslendissvæðum þéttbýlis og aukið líffræðilega 

fjölbreytni og litadýrð þess. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Rhinanthus minor – Lokasjóður – Yellow rattle 

Grímublómaætt – Scrophulariaceae 

 

 
Lokasjóður í Heiðmörk. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 30. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Lokasjóður er útbreiddur um allt láglendi Íslands og finnst í ýmis konar gróðurlendum. 

Hann getur lifað sníkjulífi á rótum ýmissa plöntutegunda en fræ hans spíra þó svo að hýsils 

njóti ekki við og auðvelt er að rækta hann. Fræi lokasjóðs hefur m.a. verið sáð í graslendi 

til að auka tegundafjölbreytni þess með góðum árangri svo að áhugavert væri að nota hann 

til þess að auka hlutfall jurta á grassvæðum, t.d. í þéttbýli. Hafa verður þó í huga að áhrif 

sníkjuvera á samfélag hýsils geta verið óútreiknanleg og fara verður að með gát þegar 

notast á við sníkjuverur til þess að reyna að breyta tegundasamsetningu svæðis. 

 

Lýsing 

Lokasjóður er meðalstór jurt sem er algeng um allt láglendi Íslands og vex í graslendi, 

flögum og mólendi (Flóra Íslands, á.á.). Hann finnst einnig gjarnan á röskuðum svæðum, í 

úthaga eða heimalendi (Hörður Kristinsson, 2010). Lokasjóður er útbreiddur um mest alla 

Evrópu en er sjaldséður á Miðjarðarhafssvæðinu og svo finnst hann einnig víða í Norður-

Ameríku og á einstaka svæðum í Asíu (Westbury, 2004). 

Tegundin blómstrar í júní-júlí (Hörður Kristinsson, 2010) og er aldinið í laginu eins og 

peningur og hún er því stundum kölluð peningagras (Flóra Íslands, á.á.). Lokasjóður getur 
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lifað sníkjulífi þar sem hann „stelur“ vatni og næringarefnum frá rótum hýsilsplöntu, en 

afkoma hans er þó ekki háð hýsli (Westbury, 2004). 

 

Fjölgun 

Rannsóknir hafa sýnt að fjölgun lokasjóðs með fræi er vel möguleg (Rümer, Cameron, 

Wacker, Hartung & Jiang, 2007; Westbury, Davies, Woodcock & Dunnett, 2006). Í fyrri 

fjölgunartilraunum hefur virkað vel að geyma fræ tegundarinnar á rökum síupappír í 

petriskál við 4°C til þess að fá þau til að spíra (Keith, Cameron & Seel, 2004; Rümer o.fl., 

2007). Í þessu verkefni var fræ tegundarinnar eingöngu prófað í seinna spírunarprófinu og í 

því var fræið geymt við töluvert meiri hita (sjá lýsingu í aðferðakafla) sem gæti verið 

ástæðan fyrir því að engin spírun fékkst í því þó svo að fræið hafi spírað í 

sáðblöndutilrauninni þar sem það var geymt úti. 

Ekki er líklegt að dvali sé í fræinu sem þurfi að rjúfa með kuldameðhöndlun þar sem 

lokasjóður var eina tegundin í sáðblöndunni sem hafði marktækt mismunandi spírun milli 

meðferða og var hún langmest í meðferðinni þar sem sáðblöndunni var sáð að vori (að 

meðaltali 34%). Í meðferðunum þar sem sáðblöndunni var sáð að hausti í bakka með 

fóstrutegundum er einnig mögulegt að skuggi frá fóstru hafi að einhverju leyti takmarkað 

spírun og lifun tegundarinnar þar sem hún þolir illa skugga (Keith o.fl., 2004). 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Venjulega þarf hver planta að mynda nógu stórt rótarkerfi til þess að ná að taka upp 

nægilegt magn vatns og næringarefna til að viðhalda sjálfri sér ef hún ætlar að ná að þrífast 

í plöntusamfélaginu. Lokasjóður getur hins vegar auðveldað sér lífið með því að lifa 

sníkjulífi á rótum hýsiltegundar og fá frá henni það vatn og þau næringarefni sem hann 

þarfnast (Westbury, 2004). Loksjóður er ekki vandlátur og getur lifað sníkjulífi á rótum 

fjölmargra hýsilstegunda. Þar sem hann sníkir aðeins frá rótum hýsils er hann fær um að 

ljóstillífa einn og sér en fær samt sem áður gjarnan umtalsverðan hluta næringarefnanna 

sinna frá hýsli (Cameron o.fl., 2005). 

Í rannsókn Westbury o.fl. (2006) var tegundinni sáð í graslendi til að auka 

tegundafjölbreytni þess með góðum árangri en höfundar taka það fram að það er miserfitt 

að koma tegundinni á legg eftir gerð graslendisins og gekk það illa í ábornum túnum, 

sennilega vegna þess að tegundin þolir illa skugga (Keith o.fl., 2004). Ef tegundin nær að 

komast á legg í graslendi dregur hún úr afkomugetu grasa en blómjurtir hafa hins vegar 

oftast betur í baráttunni við hana (Cameron, White & Antonovics, 2009) og þess vegna 

gæti verið mjög áhugavert að nota tegundina til þess að auka hlutfall jurta á grassvæðum, 

t.d. í þéttbýli. 

Auðvelt er að rækta lokasjóð og fræ hans spíra þó svo að hýsils njóti ekki við (Cameron 

o.fl., 2005). Því er ekki ólíklegt að notkunarmöguleikar hans til vistheimtar séu töluverðir 

og það að lokasjóður finnst oft á röskuðum svæðum rennir stoðum undir þá kenningu 

(Hörður Kristinsson, 2010). Hafa verður þó í huga að áhrif sníkjuvera á samfélag hýsils 

geta verið óútreiknanleg (Cameron o.fl., 2005) og fara verður að með gát þegar notast á við 

sníkjuverur til þess að reyna að breyta tegundasamsetningu svæðis (Cameron o.fl., 2009). 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Alchemilla alpina – Ljónslappi – Alpine lady’s mantle 

Rósaætt – Rosaceae 

 

 
Ljónslappi í blóma við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 7. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Ljónslappi er útbreiddur um allt land og er hálfgerður tækifærissinni þar sem hann getur 

vaxið hratt og nýtt sér tilfallandi auðlindir svo sem áburð til að auka vöxt. Hægt er að 

fjölga honum með stiklingatöku eða með fræi en dvali er í fræinu og spírar það venjulega 

ekki fyrr en á öðru ári eftir sáningu. Ljónslappi gæti hentað til notkunar á röskuðum 

svæðum (t.d. á nýjum reskisvæðum í þéttbýli) þar sem ekki er mikil samkeppni frá öðrum 

háplöntum og gæti þar ef til vill búið í haginn fyrir aðrar háplöntur. 

 

Lýsing 

Ljónslappi er fjölær jurt og vex í nyrstu löndum Evrópu, upp til fjalla um alla álfuna og á 

Grænlandi (Lilja Karlsdóttir, 2004). Hér á landi er tegundin algeng um allt land og finnst 

helst í bollum, skriðum og undir rofabörðum (Hörður Kristinsson, 2010). Sums staðar vex 

hún á lítt grónu landi, í skriðum og á sandi, þar sem hún myndar þéttar, lágar þúfur og 

algengt er að sjá hana í vegköntum (Flóra Íslands, á.á.; Lilja Karlsdóttir, 2004). Blóm 

hennar líkjast blómum maríustakks (Alchemilla filicaulis) en tegundirnar þekkjast í sundur 

á laufblöðunum sem eru ekki eins djúpt klofin hjá maríustakknum (Hörður Kristinsson, 

2010). Ljónslappi blómstrar yfirleitt á þriðja ári eftir spírun og geta einstakar plöntur orðið 

a.m.k. 20 ára gamlar (Lilja Karlsdóttir, 2004). 
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Fjölgun 

Fjölgunaraðferðir ljónslappa höfðu ekki ítarlega verið rannsakaðar þangað til Lilja 

Karlsdóttir gerði meistaraprófsrannsókn á blómgun, fræframleiðslu og fjölgun 

holtasóleyjar og ljónslappa (2004) og grein var birt um niðurstöður verkefnisins (Lilja 

Karlsdóttir & Ása L. Aradóttir, 2006). Hér verður því að langmestu leyti stuðst við þá 

rannsókn. Náttúrulega fjölgar ljónslappi sér bæði með rótarskotum og fræi og er að mestu 

sjálfsfrjóvgandi (Lilja Karlsdóttir, 2004). 

Í rannsókn á fjölgunarmöguleikum ljónslappa með stiklingatöku (Lilja Karlsdóttir & Ása 

L. Aradóttir, 2006) lifðu 80 af 100 græðlingum og af þeim 80 höfðu 30 blómstrað ári eftir 

að græðlingarnir voru teknir og gróðursettir. Gróðursetning græðlinga gæti því vel verið 

árangursrík aðferð við flutning ljónslappa inn á ný svæði. Áburðargjöf (um 1 g á plöntu af 

áburði með 26% N, 6,1% P og 3% Ca) jók vöxt og blómgun því án áburðar blómstraði 

aðeins einn stór græðlingur en með áburðargjöf blómstruðu 29 græðlingar. 

Dvali er í fræi ljónslappa en það er vel spírunarhæft og hægt er að fjölga honum með 

beinni sáningu í raskað eða hálfuppgrætt land. Í rannsókn á fjölgunarmöguleikum 

ljónslappa með fræi (Lilja Karlsdóttir & Ása L. Aradóttir, 2006) spíruðu langflest fræin á 

öðru ári eftir sáningu (kímplöntur fundust í 96% sáðbletta). Hentugasti tíminn til söfnunar 

fræs ljónslappa er í september og á svæði þar sem þekja tegundarinnar er 10% væri hægt 

að safna milljón fræjum á hverja þúsund fermetra ef gert er ráð fyrir því að helmingur 

fræsins náist (Lilja Karlsdóttir, 2004). 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Ljónslappi er algengur á frekar þurrum, opnum og oft grýttum svæðum (Mossberg & 

Stenberg, 2003). Í meistaraprófsrannsókn Lilju Karlsdóttur (2004) fundust fáar ungplöntur 

tegundarinnar undir öðrum háplöntum eða þar sem þykkur mosi þakti yfirborð en þær 

virtust hins vegar dafna vel í mosasverði. Þó að spírun geti verið töluverð í ógrónum sverði 

verða þar oft mikil afföll á kímplöntum, sennilega vegna lítillar rakaheldni og óstöðugs 

jarðvegsyfirborðs (frosthreyfinga og rofs vegna vinds og vatns). Tíðni ungplantna í 

meistaraprófsrannsókn Lilju Karlsdóttur (2004) benti til þess að ljónslappi nemi land þar 

sem opnur eru í gróðurþekju eða í þunnum mosasverði. Hann virtist ekki ráða vel við að sá 

sér inn á gróið land eða í mosa sem er þykkari en u.þ.b. 3 cm og hugsanlega er 

næringarforði fræsins ekki nægilegur til að kímplantan geti rótað sig í svo þykkum sverði. 

Ljónslappi virtist vera fær um að auka þekju sína nokkuð hratt þar sem aðstæður voru 

honum hagstæðar (Lilja Karlsdóttir, 2004) og þar sem hann finnst einkum í grýttum 

brekkum má draga þá ályktun að hann geti numið land og myndað gróðurþekju á 

röskuðum svæðum. 

Ef litið er á lífshætti tegundarinnar má kalla hana tækifærissinna þar sem hún getur vaxið 

hratt og nýtt sér tilfallandi auðlindir svo sem áburð til að auka vöxt (Lilja Karlsdóttir & 

Ása L. Aradóttir, 2006). Hún gæti því hentað til notkunar á röskuðum svæðum þar sem 

ekki er mikil samkeppni frá öðrum háplöntum og gæti ef til vill búið í haginn fyrir aðrar 

háplöntur við uppgræðslu svæðis eftir röskun. Ef tegundinni er fjölgað með fræi verður þó 

að gera ráð fyrir því að lítil eða engin spírun fáist fyrr en á öðru ári eftir sáningu.  
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Arctostaphylos uva-ursi – Sortulyng – Bearberry/Kinnikinnick 

Lyngætt – Ericaceae 

 

 
Sortulyng í Heiðmörk. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 30. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Sortulyng er algengt hér á landi og finnst helst í lyngmóum og skóglendi. Mögulegt er að 

fjölga því með stiklingatöku en við fjölgun þess með fræi þarf sennilega að beita einhvers 

konar formeðhöndlun til þess að rjúfa dvala sem er í fræinu. Erlendis hefur sortulyng verið 

notað á grýttum og sendnum svæðum, það þolir klippingu greina vel og þungmálma- og 

loftmengun ágætlega. Það ætti því að geta verið hægt að nota tegundina við mismunandi 

aðstæður, m.a. í rýru mólendi og á grýttum og sendnum svæðum til þess að auka 

gróðurþekju og líffræðilega fjölbreytni. 

 

Lýsing 

Sortulyng er smárunni með þykk, gljáandi og sígræn blöð. Það er algengt hér á landi og 

finnst helst í lyngmóum og skóglendi (Hörður Kristinsson, 2010), frá láglendi og upp í um 

500 m hæð (Flóra Íslands, á.á.). Það virðist vera mjög viðkvæmt fyrir vetrarbeit og komið 

hefur fyrir að sortulyng hafi horfið af stórum svæðum þar sem land hefur verið stíft nytjað, 

en dæmi eru einnig um það að það hafi svo sáð sér ört aftur inn í land þar sem beit hefur 

verið aflétt (Flóra Íslands, á.á.). 
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Plantan þroskar aldin sem líkjast berjum og eru skærrauð, kúlulaga, um 10 mm í þvermál, 

mjölkennd og bragðlaus (Mossberg & Stenberg, 2003). Frædreifendur eru aðallega fuglar 

og hagamýs (Flóra Íslands, á.á.). 

Enska heitið kinnikinnick kemur frá Norðvesturhluta Bandaríkjanna þar sem blöð 

plöntunnar voru reykt af frumbyggjum Ameríku, oftast í bland við tóbak (Tushingham 

o.fl., 2013). 

 

Fjölgun 

Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar á fjölgun sortulyngs með stiklingatöku og hafa þær 

skilað góðum árangri (Malinowska, 1995; Hagen, 2002). Samkvæmt rannsóknum Hagen 

(2002) róta sortulyngsstiklingar sig vel. Stiklingarnir í þeirri rannsókn voru 5 cm langir og 

aðeins teknir af efstu 10 cm stönglanna. Þeim var plantað í mójarðveg blandaðan 

perlusteini (2:1) með þunnu sandlagi efst nokkrum dögum eftir söfnun við rakar aðstæður. 

Hitastiginu var haldið lágu yfir veturinn (0-4 °C) en síðan hækkað smátt og smátt frá 

febrúar og frá og með mars var það haft 22 °C. Við þessar aðstæður uxu rætur á yfir 50% 

stiklinganna sem teknir voru (Hagen, 2002). 

Fjölgun sortulyngs með fræi hefur minna verið rannsökuð en auðvelt er að safna aldinum 

þess að hausti. Hægt er að ná fræinu úr þeim á einfaldan hátt með því að setja aldinin í skál 

með vatni, kreista þau þar til þau opnast og nudda þeim milli fingra þangað til fræið skilst 

frá aldininu. Fræið er frekar stórt og þungt og nota má vatn til að fleyta aldininu burt frá 

því og dreifa því svo að lokum yfir t.d. eldhúspappír til að þurrka það. Það hefur mjög 

þykka fræskurn sem þarf að rjúfa til þess að það spíri (Luna, Evans & Wick, 2008) og í 

þessu verkefni spíraði fræ sortulyngs ekki neitt, hvorki í spírunarprófinu né í 

fjölgunartilrauninni. 

Samkvæmt rannsókn Luna o.fl. (2008) þarf að hafa töluvert fyrir því að rjúfa þykka 

fræskurn sortulyngs og þannig dvala fræsins. Mælt er með því að leggja fræið í 

brennisteinssýru í 0,5-2 klst og hreinsa það síðan með rennandi vatni í minnst 30 mínútur. 

Eftir það skal leggja fræið í vatn í 48 klst og formeðhöndla það síðan í 60 daga í heitu, röku 

umhverfi og svo í 90 daga í köldu, röku umhverfi, t.d. á rökum mosa (Luna o.fl., 2008). 

Taka má þó fram að æskileg lengd mismunandi stiga formeðhöndlunar fer mjög eftir þykkt 

fræskurnarinnar og uppruna fræsins. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Þó sortulyng vaxi hér á landi aðallega í lyngmóum og skóglendi hefur það verið notað 

erlendis til að græða upp sandhóla og sem jarðvegsþekjandi skrautplanta á grýttum 

svæðum (Malinowska, 1995). Það þolir einnig rask við bruna og klippingu greina vel því 

skv. rannsókn del Barrio, Luis-Calabuig og Tárrega (1999) var endurvöxtur eftir báðar 

raskgerðirnar mjög hraður og var þekja sortulyngs orðin 30% af upprunalegri þekju eftir 4 

mánuði og 80% eftir 30 mánuði. 

Tegundin þolir þungmálmamengun í jarðvegi þokkalega og áhrif loftmengunar á spírun og 

lifun kímplantna tegundarinnar eru lítil til meðalmikil (Lyanguzova, 2011). Það ætti því að 

geta verið hægt að nota sortulyng til uppgræðslu og vistheimtar við mismunandi aðstæður, 

t.d. í rýru mólendi eða á grýttum eða sendnum svæðum, þar sem rask er töluvert og 

mengun í meðallagi mikil, en þær aðstæður er mögulega að finna í vegfláum. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Calluna vulgaris – Beitilyng – Heather 

Lyngætt – Ericaceae 

 

 
Beitilyng í blóma við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 31. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Beitilyng er algengt í sumum landshlutum en vantar alveg annars staðar og vex aðallega í 

móum og hlíðum. Fjölgun þess með fræi er vel möguleg, búast má við að stór hluti fræsins 

sé lifandi og enginn dvali virðist vera í því. Fræið er hins vegar örsmátt og því sennilega 

ekki mikill forði í því og því gæti tegundin þurft næringarríkan jarðveg til vaxtar, allavega 

fyrsta árið. 

Beitilyng getur numið land fljótlega eftir rask og getur hjálpað til við að koma stöðugleika 

á jarðveginn eftir t.d. jarðvegsskriðu. Því má álykta að notagildi þess í vistheimt eftir rask, 

t.d. í brekkum, sé til staðar. Samkvæmt fyrri rannsóknum ætti sáning þess að vera 

árangursrík leið til fjölgunar þar sem grasþekja er ekki of þétt og sauðfjárbeitar nýtur ekki 

við. 

 

Lýsing 

Beitilyng er mjög algengt í sumum landshlutum, en vantar alveg annars staðar (t.d. er ekki 

vitað um hana á Vestfjörðum) (Flóra Íslands, á.á.). Það vex aðallega á láglendi og upp í 

600 m hæð, helst í móum og hlíðum (Flóra Íslands, á.á.; Hörður Kristinsson, 2010). 

Tegundin þekkist frekar auðveldlega frá öðrum tegundum, hún líkist reyndar haustlyngi en 

það er auðþekkt á krukkulaga krónu og stuttri, hnöttóttri blómskipun (Hörður Kristinsson, 

2010). 
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Fjölgun 

Í þessu verkefni kom í ljós að fjölgun beitilyngs með fræi er möguleg. Í fyrra 

spírunarprófinu var fræ þess geymt á rökum pappír við 4°C í sjö daga áður en það var 

prófað og spíraði þá um 70-78% fræsins. Í seinna spírunarprófinu var fræið prófað án 

formeðhöndlunar og hafði þá meðalspírunina 90%. Ástæðan fyrir því að spírun var betri án 

formeðhöndlunar gæti þó verið sú að fræinu sem prófað var í seinna prófinu var safnað 

aðeins seinna hausts en hinu fræinu. Við fræsöfnun haustið 2012 kom í ljós að fræ 

tegundarinnar þroskaðist seinna en fræ margra annarra tegunda og því gæti fræið í fyrra 

spírunarprófinu enn hafa verið óþroskað að einhverju leyti við fræsöfnun. Niðurstöður 

prófanna beggja benda þó til þess að stærsti hluti fræsins hafi verið lifandi og að lítill sem 

enginn dvali hafi verið í því. 

Í fjölgunartilrauninni fékk beitilyng ekki alveg sömu meðferð og hinar tegundirnar sem sáð 

var sér í bakka því þeim var sáð að hausti en beitilyngsfræinu var sáð vorið eftir (sjá 

umfjöllun í aðferðakafla verkefnisins). Undir lok sumars var hlutfall lifandi sáðplantna 

13,8% en tegundin hafði þó aðeins 0,8% meðalþekju. Nokkrar ástæður gætu verið fyrir 

þessari litlu þekju, spírun gæti hafa verið seinni af stað um vorið en ef beitilynginu hefði 

verið sáð að hausti eins og hinum tegundunum og þess vegna ekki náð að mynda mikla 

þekju. Aðstæður í tilrauninni, enginn viðbættur áburður og mjög rakur jarðvegur, gætu 

einnig hafa verið beitilynginu óhagstæðar. Fleiri ástæður koma til greina en seinni ástæðan 

af þessum tveimur áðurnefndu er líklegri þar sem fræ beitilyngs er örsmátt og því sennilega 

ekki mikill forði í fræinu auk þess sem að spírunarprósenta og þekja var metin meiri í ágúst 

en í september og nokkrar dauðar plöntur fundust við síðustu talninguna í september. 

Við handsöfnun fræs beitilyngs voru blómskipanirnar einfaldlega tíndar í heilu lagi af 

plöntunum og látnar þorna. Þær voru síðan látnar í poka og pokinn hristur og þá féll fræið 

úr fræhirslunum og sat eftir á botni pokans. Með þessari aðferð er hægt að safna töluverðu 

magni af fræi tegundarinnar á einfaldan og fljótlegan hátt. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Beitilyng getur numið land fljótlega eftir rask (Bartoli o.fl., 2013). Það getur t.d. verið fljótt 

að koma sér fyrir í brekkum eftir jarðvegsskriðu og spilað þar það mikilvæga hlutverk að 

koma stöðugleika á jarðveginn með rótum sínum eftir áfallið sem gróðurlendið varð fyrir 

við skriðuna (Huck, Körner & Hiltbrunner, 2013). Því má álykta að notagildi hennar í 

vistheimt eftir rask, t.d. í brekkum, sé til staðar. 

Í tilraun sem var gerð í Bretlandi til þess að koma beitilyngi fyrir í graslandi þar sem það 

hafði vikið frá vegna beitar (Critchley o.fl., 2013) kom í ljós að friðun frá sauðfjárbeit 

hjálpaði við að koma tegundinni aftur á legg (en nautgripir virtust bara éta tegundina ef 

ekkert annað var í boði og höfðu því jafnvel jákvæð áhrif á vöxt tegundarinnar með því að 

fjarlægja samkeppnistegundir). Á svæðum sem voru friðuð frá allri beit var hætta á að 

grastegundir hefðu betur í samkeppni við beitilyngið og því var prófað að halda grasinu í 

skefjum með manngerðu raski sem bjó til eyður í gróðurþekjuna þar sem tegundin gat 

þrifist. Því fylgdi hætta á að ágengar rasktegundir kæmu sér fyrir í landinu en við því mátti 

bregðast með því að sá tegundinni í eyðurnar. Þó var bent á að varlega verður að fara í að 

reyna að breyta tegundasamsetningu lands með því að raska því (Critchley o.fl., 2013). 

Samkvæmt rannsókn Critchley o.fl. (2013) ætti sáning tegundarinnar að vera árangursrík 

leið til vistheimtar þar sem grasþekja er ekki of þétt og sauðfjárbeitar nýtur ekki við, 

sérstaklega á röskuðum svæðum eins og kom fram hér að ofan. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Dryas octopetala – Holtasóley – Mountain avens 

Rósaætt – Rosaceae 

 

 
Holtasóley með hárbrúðu við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 7. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Holtasóley er þjóðarblóm Íslendinga og er fjölær, harðgerð jurt. Kjörlendi hennar er 

snjólétt þurrlendi og hún vex á heimskauta- og hálendissvæðum í Evrópu, Asíu og N-

Ameríku. Mögulegt er að fjölga holtasóley með fræi en fræþroski er þó mjög háður árferði. 

Einnig þarf að velja fræsöfnunarstað af kostgæfni þar sem fræþroski getur verið 

mismunandi milli svæða. Næringarsnauður jarðvegur hæfir tegundinni vel, hún dreifist 

gjarnan yfir klappir og því ætti að vera hægt að nota hana til vistheimtar á grýttum 

svæðum. 

 

Lýsing 

Holtasóley er fjölær og harðger jurt, er algeng um allt land og finnst á allmörgum stöðum 

upp í 1000 m hæð (Flóra Íslands, á.á.). Hún vex í þurru mólendi og á melum og þolir vel 

hrjóstrugar aðstæður (Mossberg & Stenberg, 2003). Hún er því mjög duglegur landnemi á 

berum melum (Flóra Íslands, á.á.). 

Tegundin ber mismunandi nöfn eftir þroskastigi, þegar hún er í blóma er talað um opinbera 

heitið holtasóley en þegar aldinið hefur þroskast kallast hún venjulega hárbrúða, vegna 

hins fjaðurhærða hala sem myndast við þroskun þess (Hörður Kristinsson, 2010) og hjálpar 
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til við vinddreifingu fræsins (Mossberg & Stenberg, 2003). Hún blómstrar í maí-júní, er 

víxlfrævuð af skordýrum en sjálfsfrjóvgun kemur einnig fyrir (Lilja Karlsdóttir, 2004). 

 

Fjölgun 

Holtasóley fjölgar sér fyrst og fremst með fræi en Lilja Karlsdóttir bendir á það í 

meistaraprófsritgerð sinni (2004) að heimildum beri ekki saman um hvort tegundin fjölgi 

sér einnig með klónvexti (t.d. Wookey o.fl., 1995) eða ekki (t.d. Philipp & Siegismund, 

2003). 

Tilraunir til fjölgunar tegundarinnar með stiklingum hafa skilað frekar lökum árangri (Lilja 

Karlsdóttir & Ása L. Aradóttir, 2006; Hagen, 2002). Í meistaraprófsrannsókn Lilju 

Karlsdóttur (2004) á fjölgun holtasóleyjar og ljónslappa voru 100 græðlingar af holtasóley 

gróðursettir í örfoka sandmel og tvígildur áburður (N, P) borinn á helming þeirra. Ári 

seinna voru aðeins fimm græðlingar af þeim 100 eftir lifandi og þremur árum eftir 

útplöntun höfðu þeir einnig drepist. Í rannsókn Dagmar Hagen (2002) á 

fjölgunarmöguleikum ýmissa heimskauta- og háfjallategunda tók hún stiklinga af 

holtasóley til að kanna rótunarhæfileika þeirra. Þeir hæfileikar reyndust vera litlir og 

mynduðu undir 10% stiklinganna einhverjar rætur. 

Tilraunir til fjölgunar holtasóleyjar með sáningu hafa skilað svipuðum árangri (Hagen, 

2002; Lilja Karlsdóttir & Ása L. Aradóttir, 2006). Í rannsókn Dagmar Hagen (2002) var 

fræi tegundarinnar safnað að hausti og geymt við mismunandi hitastig (+4°C, -1°C og -

20°C) fram í febrúar næsta árs. Þá var því sáð í mójarðveg með þunnu sandlagi á 

yfirborðinu við 22°C og var spírun fræsins í þeirri tilraun undir 10%. Í 

meistaraprófsrannsókn Lilju Karlsdóttur (2004) var fræi tegundarinnar sáð í bakka sem 

geymdir voru úti yfir vetur og var spírun í því prófi aðeins 7%. Haustið 2002 var meira 

fræi safnað og u.þ.b. 100 fræjum sáð í hvern af 240 blettum á vindsorfnum svæðum á 

Suðurlandi og tvígildur áburður borinn á helming þeirra. Holtasóley spíraði í 88% 

sáningarblettanna og heildarfjöldi kímplantna var 518. 

Lilja Karlsdóttir og Ása L. Aradóttir benda þó á að sýnt hafi verið fram á að spírunarhæfni 

fræs tegundarinnar sé í hlutfalli við fræþunga (Welker, Molau, Parsons, Robinson & 

Wookey, 1997) og að þroski þess sé háður hitastigi (Wookey o.fl., 1995) og því getur verið 

mikill munur á spírunarhæfni fræs holtasóleyjar eftir vaxtarstað og árferði. Þessir þættir 

höfðu sennilega áhrif á spírun fræs tegundarinnar í þessu verkefni. Fræið sem safnað var 

haustið 2012 var að miklu leyti óþroskað og spíraði svo að segja ekki neitt, hvorki í 

spírunarprófinu né fjölgunartilrauninni, en sumarið 2012 var meðalhitastigið 8,8°C sem er 

0,5°C undir meðallagi áranna 2002-2011 og kaldasta sumar síðan 2005 (Trausti Jónsson, 

2012). Hins vegar hafði fræið sem safnað var við Úlfarsfell haustið 2011 og spírunarprófað 

vorið 2012 ágætis spírun, eða 29,7%, en það sumar var hlýtt suðvestanlands (Veðurstofa 

Íslands, 2011) (en fræið sem safnað var sama haust við Lágafell spíraði þó ekki neitt). 

Samkvæmt því sem hér hefur komið fram er mögulegt að fjölga holtasóley með fræi en 

taka þarf tillit til árferðis þegar fræinu er safnað og velja fræsöfnunarstað af kostgæfni. 

Einnig má benda á að í tilraun sem gerð var til ræktunar og útplöntunar holtasóleyjar í 

vegfláa (Jón Guðmundsson, 2005) lifði hún vel en óx afar lítið. Vegna góðrar lifunar þótti 

Jóni Guðmundssyni (2005) samt ekki ósennilegt að nota mætti þessa aðferð til að koma 

tegundinni inn á viðkomandi svæði. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Í rannsókn Lilju Karlsdóttur (2004) fundust fáar ungplöntur holtasóleyjar undir öðrum 

háplöntum eða þar sem þykkur mosi þakti yfirborð en þær virtust hins vegar dafna vel í 
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þunnum mosasverði og í lífrænni jarðvegsskán. Í sáningartilraun sem Lilja gerði spíraði 

fræ tegundarinnar vel í ógrónum sverði en þar urðu mikil afföll af kímplöntum, sennilega 

vegna lítillar rakaheldni og óstöðugs jarðvegsyfirborðs (frosthreyfingar og rof vegna vinds 

og vatns). Því má áætla að holtasóley þrífist á berum svæðum sem þó hafa nokkuð stöðugt 

jarðvegsyfirborð. Hún nemur land þar sem opnur eru í gróðurþekju eða í þunnum 

mosasverði en virðist ekki ráða vel við að sá sér inn á gróið land eða í mosa sem er þykkari 

en u.þ.b. 3 cm (Lilja Karlsdóttir, 2004). 

Holtasóley eykur þekju sína frekar hægt en er á hinn bóginn langlíf og gæti því myndað 

varanlega gróðurþekju við erfiðar aðstæður (Lilja Karlsdóttir, 2004). Í spírunarprófi sem 

Lilja Karlsdóttir gerði (2004) kom í ljós að áburður með N og P hefur neikvæð áhrif á 

lífslíkur kímplantna tegundarinnar. Næringarsnauður jarðvegur hæfir henni því betur og 

hún dreifist til dæmis gjarnan yfir klappir (Flóra Íslands, á.á.) og því ætti að vera hægt að 

nota hana til vistheimtar á grýttum svæðum. Líkur eru á að holtasóleyin láti svo undan ef í 

kjölfar hennar koma fyrirferðameiri plöntur en hún gæti þá væntanlega hafa búið í haginn 

fyrir þær. Það gæti þó tekið langan tíma vegna þess hve hún er hægvaxta en þar sem hún 

þykir afar falleg jurt þarf það ekki endilega að vera ókostur. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Empetrum nigrum – Krækilyng – Black crowberry 

Lyngætt – Ericaceae 

 

 
Krækilyng með þroskuðum berjum við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 31. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Krækilyng er útbreitt um allt land og vex í afar fjölbreytilegu landi. Það fjölgar sér aðallega 

kynlaust og róta stiklingar þess sig ágætlega. Fjölgun með fræi er einnig möguleg en dvali 

er í fræinu sem rofnar, allavega að einhverju leyti, ef fræinu er sáð að hausti og haft úti yfir 

vetur. Tegundin er saltþolin en traðk virðist draga úr þekju og þrótti hennar, án þess þó að 

drepa hana. Til vistheimtar í þéttbýli myndi krækilyng sennilega henta við ýmsar aðstæður 

vegna fjölbreytilegs kjörlendis og áhugavert væri að rannsaka lifun þess í nálægð við vegi 

(vegna saltþols) og þar sem lítils til meðalmikils traðks er að vænta, t.d. á umferðareyjum. 

 

Lýsing 

Krækilyng er mjög algengt hér á landi og vex í afar fjölbreytilegu landi; lyngmóum, 

grýttum melum, mosaþembum, hrauni og jafnvel deiglendi (Hörður Kristinsson, 2010). 

Það er sígrænt (Grime, Hodgson & Hunt, 2007) og jarðlægt og þolir því vel vindasamt 

veður (Bell & Tallis, 1973). Krækilyngið skiptist í tvær deilitegundir sem báðar finnast hér 

á landi; Empetrum nigrum subsp. nigrum hefur einkynja blóm og finnst aðeins á láglendi 

en Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum hefur tvíkynja blóm, grófari blöð, þroskar 

stærri ber (Hörður Kristinsson, 2010) og oft hanga fræflar plöntunnar utan á berjunum eftir 

að þau hafa verið tekin af lynginu (Flóra Íslands, á.á.). Sú síðarnefnda er miklu algengari 

hér á landi, er mjög harðgerð og finnst einnig upp til fjalla í allt upp í 1200 m hæð (Flóra 

Íslands, á.á.). 
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Blóm krækilyngs eru yfirleitt vindfrævuð en geta einnig verið skordýrafrævuð (Grime o.fl., 

2007). Yfir sumar og haust þroskar það aldin (ber) sem er í fyrstu grænt, síðan rautt og loks 

svart þegar það er þroskað (Hörður Kristinsson, 2010). Aldinið byrjar venjulega að 

þroskast í júlí og ef það er ekki tínt af plöntunni getur það hangið á henni yfir veturinn 

(Grime o.fl., 2007). 

 

Fjölgun 

Krækilyng fjölgar sér aðallega kynlaust (Grime ofl., 2007) og skv. rannsókn Hagen (2002) 

róta krækilyngsstiklingar sig vel (rætur uxu á um 70% stiklinganna sem teknir voru í 

rannsókninni). Fjölgun með fræi er einnig möguleg en dvali er í fræinu sem hægt er að 

binda enda á með kuldameðhöndlun (Grime o.fl., 2007). 

Erfiðlega tókst að fá tegundina til þess að spíra í þessu verkefni en þrátt fyrir 

kuldameðhöndlun þar sem fræið var bleytt og geymt við 4°C í sjö daga spíraði fræið sem 

safnað var haustið 2011 ekki í spírunarprófi. Fræið sem safnað var haustið 2012 spíraði 

heldur ekki þegar það var spírunarprófað en við því var að búast þar sem það fræ fékk enga 

kuldameðhöndlun. Spírun krækilyngs var sein í gang í sáðblöndutilrauninni og hafði ekkert 

fræ spírað við fyrstu talningu kímplantna þann 15. júlí 2013, en það hafði hins vegar að 

meðaltali 5,7% spírun undir lok tilraunarinnar í þeim meðferðum þar sem fræinu var sáð að 

hausti (en aðeins 0,8% spírun í meðferðinni þar sem því var sáð að vori).  

Samkvæmt því sem hér hefur komið fram er hægt að fjölga tegundinni með fræi en til þess 

að rjúfa frædvalann virðist virka best að sá fræinu að hausti og gefa því náttúrulega 

kuldameðhöndlun með því að hafa það úti yfir veturinn. En þrátt fyrir að það sé gert er 

líklegt að spírunarprósenta verði lág og því gæti stiklingataka hugsanlega verið 

árangursríkari leið til fjölgunar krækilyngs. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Krækilyng lifir gjarnan samlífi með svepprót sem hjálpar því að taka upp næringarefni í 

þar sem jarðvegur er ófrjór (Grime o.fl., 2007). Það finnst gjarnan á svæðum þar sem 

úrkoma er mikil (Bell & Tallis, 1973) en þrátt fyrir það geta blöð þess haldið 

vatnsinnihaldi sínu vel í þurrki (Grime o.fl., 2007) og auk þess er krækilyngið frekar 

saltþolið (Karim & Mallik, 2008). Það þolir súran jarðveg betur en basískan og í Bretlandi 

finnst það í jarðvegi með pH-gildi allt frá 2,5 og upp í 7,7 (Bell & Tallis, 1973). 

Í rannsókn Monni, Uhlig, Hansen og Magel (2001) kom í ljós að krækilyng þolir 

þungmálmamengun í jarðvegi frekar vel en að þungmálmamengun frá málmbræðslu hafi 

samt neikvæð áhrif á líffræðilega virkni þess. Hún þolir traðk ágætlega, við traðk minnkar 

hins vegar þekja hennar þó tíðni lifandi plantna minnki ekki mikið svo að traðk virðist 

draga úr þrótti hennar án þess að drepa hana (Hylgaard & Liddle, 1981). 

Til vistheimtar í þéttbýli myndi krækilyngið sennilega henta við ýmsar aðstæður vegna 

fjölbreytilegs kjörlendis. Áhugavert væri að rannsaka lifun þess í nálægð við vegi (vegna 

saltþols) og þar sem lítils til meðalmikils traðks er að vænta, t.d. á umferðareyjum. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Geum rivale – Fjalldalafífill – Water/Purple avens 

Rósaætt – Rosaceae 

 

 
Fjalldalafífill í Elliðaárdal. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 6. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Fjalldalafífill er algengur á láglendi Íslands (þó ekki á Suðausturlandi) og vex í grösugum 

móum, bollum og gilhvömmum. Auðvelt er að fjölga honum með fræi en sennilega er 

dvali í því sem hægt er að rjúfa með kuldameðhöndlun. Ef hann er rofinn spírar töluverður 

hluti fræsins og tegundin er fljót að mynda þekju. Fjalldalafífill getur þrifist við ýmis konar 

umhverfisaðstæður og notagildi hans í vistheimt er því sennilega töluvert. Hann þolir illa 

slátt og víkur á slegnum svæðum fyrir öðrum gróðri, en getur verið fljótur að nema land 

eftir rask. Hann gæti því verið tilvalinn til vistheimtar í kjölfar þess og búið í haginn fyrir 

aðrar tegundir. 

 

Lýsing 

Fjalldalafífill er algengur (þó ekki á Suðausturlandi og á miðhálendinu) og finnst venjulega 

upp í 500-550 m hæð (Flóra Íslands, á.á.). Kjörlendi hans eru grösugir móar, bollar og 

gilhvammar (Hörður Kristinsson, 2010). Hann er útbreiddur um mest alla Evrópu og finnst 
einnig í Asíu og N-Ameríku (Taylor, 1997). 

Fjalldalafífill er fjölær, hávaxin jurt með drúpandi, stóru blómi og er auðþekktur. 
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Fjölgun 

Fjalldalafífill er aðallega víxlfrævaður (Ruhsam, Hollingsworth & Ennos, 2011). Þegar 

aldin tegundarinnar þroskast lengist loðin trjóna frævunnar mjög (Hörður Kristinsson, 

2010) og myndar eins konar krók sem getur krækt fræið við feld dýra sem sjá þannig um 

dreifingu fræsins (Kiviniemi, 1996). Það er mjög sennilega dvali í fræinu sem hægt er að 

rjúfa með kuldameðhöndlun þar sem tegundin hafði 1% meðalspírun í þegar það var 

spírunarprófað án formeðhöndlunar en 23% meðalspírun í lok fjölgunartilraunarinnar þar 

sem fræinu var sáð sér í bakka sem voru geymdir úti yfir vetur. Fjalldalafífill óx töluvert 

yfir sumarið og var kominn með 15% meðalþekju undir lok tilraunarinnar. Hann hafði 

þriðju mestu spírun og þekju af öllum tegundunum í tilrauninni. 

Hægt er að safna fræi fjalldalafífils handvirkt á einfaldan hátt með því að toga í krók 

aldinsins. Ef fræið er þroskað losnar það auðveldlega frá plöntunni. Hreinsun er því óþörf 

ef krókurinn er látinn fylgja fræinu en í þessu verkefni var hann slitinn af til þess að 

minnka líkurnar á því að vindurinn gripi í fræið og feykti því úr bökkunum. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Útbreiðslumynstur tegundarinnar bendir til þess að hún geti þrifist við ýmis konar 

loftslagsaðstæður (Taylor, 1997). Hún er einnig mjög þolin á mismunandi jarðvegsraka og 

skyggingu (Waldren, Etherington & Davies, 2008) og ætti því að geta þrifist við ýmis 

konar umhverfisaðstæður. Það, ásamt góðum árangri sem fékkst með þeim einföldu 

fjölgunaraðferðum sem beitt var í þessu verkefni, bendir til þess að notagildi tegundarinnar 

í vistheimt sé töluvert. 

Fjalldalafífill þolir slátt illa og víkur fyrir grastegundum á svæðum sem eru slegin (Aune, 

Kubicek, Moen & Oien, 1995). Hann myndi því sennilega ekki henta vel til vistheimtar við 

slíkar aðstæður. Hann getur verið með fyrstu tegundunum til þess að nema land eftir rask 

(ásamt t.d. holtasóley og krækilyngi) (Bergman, Hammarlund, Hannon, Barnekow & 

Wohlfarth, 2005) en í gras- og skóglendi gefur hann með tímanum eftir fyrir t.d. ilmbjörk 

og ýmsum grastegundum (Bergman o.fl., 2005; Kiviniemi, 2002). Fjalldalafífill er fljótur 

að mynda þekju og gæti því verið tilvalinn til vistheimtar í kjölfar rasks, t.d. vegna 

mannvirkjagerðar og gæti jafnvel búið í haginn fyrir aðrar tegundir. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Juncus trifidus – Móasef – Highland rush 

Sefætt – Juncaceae 

 

 
Móasef við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 31. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Móasef er algengt um allt land upp í 900 m hæð og vex gjarnan á þúfnakollum í þurrum 

móum. Fræsöfnun og hreinsun er seinleg með þeim aðferðum sem beitt var í þessu 

verkefni og spírun var oftast lítil. Hlutfall lifandi fræs getur samt verið yfir 50% og 

hugsanlega má rekja takmarkaða spírun í verkefninu til óhagstæðs árferðis það sumar sem 

fræinu var safnað. 

Tegundin þrífst vel við stöðugar aðstæður þar sem lítið er um rask og getur líklega þrifist 

vel í næringarsnauðum jarðvegi. Hún gæti því hentað til vistheimtar á þurrum, 

næringarsnauðum og fáförnum svæðum. Hugsanlegt er að tegundin þoli illa samkeppni við 

grastegundir (sem myndi takmarka notkunarmöguleika hennar til vistheimtar í þéttbýli 

töluvert) en frekari rannsókna er þörf til þess að kanna hvernig hún bregst við samkeppni. 

 

Lýsing 

Móasef er mjög algengt um allt land upp í 900 m hæð og vex gjarnan á þúfnakollum í 
þurrum móum (Flóra Íslands, á.á.; Hörður Kristinsson, 2010). Það myndar þétta toppa líkt 

og þursaskegg sem vex einnig við svipaðar aðstæður (Flóra Íslands, á.á.). Það er auðþekkt 

frá öðrum tegundum, með grönn strá sem standa í þéttum toppum, örmjó og rennulaga blöð 



  

139 

 

(0,2-0,5 mm) og blóm sem eru fá saman (eitt til fjögur) í litlum blómhnoðum (Hörður 

Kristinsson, 2010).  

 

Fjölgun 

Fjölgun móasefs með þeim aðferðum sem beitt var í þessu verkefni er möguleg en frekar 

seinleg og aðeins lítill hluti fræsins spíraði í fjölgunartilrauninni (undir lok tilraunarinnar 

var meðalspírun og lifun 2,7%). Þeir einstaklingar sem spíruðu uxu þó töluvert yfir 

sumarið og var meðalþekja tegundarinnar metin um 4%. 

Í spírunarprófunum fékk fræ tegundarinnar enga formeðhöndlun en niðurstöður þess komu 

töluvert á óvart. Í fyrra spírunarprófinu spíraði aðeins 1,6% fræsins sem safnað var við 

Lágafell á meðan 55,8% fræsins sem safnað var við Úlfarsfell spíraði. Fræið sem var síðan 

prófað í seinna spírunarprófinu var líka safnað við Úlfarsfell en það hafði þá aðeins 0,5% 

meðalspírun. Öllu fræinu var safnað á svipuðum tíma árs og því þykir sennilegast að 

kaldara tíðarfar sumarsins 2012 (Trausti Jónsson, 2012) miðað við 2011 (Veðurstofa 

Íslands, 2011) hafi valdið því að fræið sem safnað var seinna haustið (og notað seinna 

spírunarprófið og í fjölgunartilraunina) hafi að einhverju leyti ekki náð að þroskast. 

Líklegt þykir einnig að einhver dvali sé í fræinu þar sem hlutfallslega fleiri fræ sem geymd 

voru úti yfir veturinn spíruðu en þau sem prófuð voru í seinna spírunarprófinu. Það 

stangast á við það sem búist var við, en þegar fræ er geymt úti yfir veturinn verður 

venjulega að gera ráð fyrir einhverjum afföllum (International Seed Testing Association, 

1996). Frekari rannsókna er því þörf á formeðhöndlun fræs móasefs áður en farið er út í 

stærri fjölgunaraðgerðir en þær sem gerðar voru í þessu verkefni. 

Handsöfnun á fræi tegundarinnar var mjög seinleg því eins og fram kom hér að ofan eru 

blómin aðeins eitt til fjögur saman í blómhnoðunum. Hver einstök planta ber því fá fræ og 

erfitt reyndist að safna fræi handvirkt af fleiri en einni einstakri plöntu í einu án þess að 

eiga á hættu að stór hluti fræsins félli niður á milli fingra. Með þeim söfnunaraðferðum 

sem beitt var hér var því aðeins hægt að safna fáeinum fræjum með hverju handartaki. 

Hægt væri að nota fljótlegri leiðir til fræsöfnunar, með því að t.d. slá móasefstoppinn fyrir 

neðan blómhnoðana, en stór hluti plöntunnar myndi þá fylgja með sem myndi aftur gera 

hreinsun fræsins seinlegri auk þess sem slátturinn gæti haft skaðleg áhrif á plöntuna. Við 

fræsöfnun er því nauðsynlegt að vega og meta mögulegar fræsöfnunaraðferðir m.t.t. magns 

þess fræs sem á að safna, áhrifa söfnunarinnar á plönturnar og umhverfið, kostnaðar 

o.s.frv. svo að fræsöfnunin verði sem skilvirkust. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Móasef þrífst vel við stöðugar aðstæður þar sem lítið er um rask (Gafta, Roman, Puşcaş & 

Şuteu, 2012). Samkvæmt rannsókn Roach og Marchands (1984) sem gerð var í fjalllendi á 

bata gróðurlendis sem hafði verið raskað voru frosthreyfingar aðal takmarkandi þáttur 

landnáms tegundarinnar á berum svæðum en áburðargjöf hafði engin áhrif á landnám og 

lifun hennar. Því má áætla að móasef geti þrifist í næringarsnauðum jarðvegi sem er í 

samræmi við niðurstöður fjölgunartilraunarinnar þar sem þeir einstaklingarnir sem að 

spíruðu uxu vel yfir sumarið þó svo að moldin hafi verið án viðbætts áburðar og ekkert hafi 

verið borið á. Móasefið gæti því hentað til vistheimtar á þurrum, næringarsnauðum og 

ófjölförnum svæðum. 

Samkvæmt rannsókn Bayfield (1996) á áhrifum grassáningar í skíðabrekkur þar sem 

gróður hafði verið fjarlægður með jarðýtu nam móasef frekar land á svæðum sem ekki var 

sáð í. Því gæti verið að það þoli illa samkeppni við grastegundir, sem myndi takmarka 
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notkunarmöguleika þess til vistheimtar í þéttbýli töluvert, en frekari rannsókna er þörf til 

þess að kanna hvernig móasef bregst við samkeppni á láglendi. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Silene uniflora – Holurt – Sea campion 

Hjartagrasaætt – Caryophyllaceae 

 

 
Holurt við Úlfarsfell. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 31. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Holurt finnst um mest allt land þar sem malarborinn jarðvegur eða vikur er fyrir hendi og 

er algeng upp í 800 m hæð. Auðvelt er að safna fræi hennar handvirkt en hún spíraði lítið í 

fjölgunartilraun þessa verkefnis, sennilega vegna þess að aðstæður voru henni óhagstæðar. 

Auk þess að þola þurran og sendinn jarðveg er holurtin saltþolin og hún þolir einnig 

þungmálmamengun í jarðvegi ágætlega. Hún gæti því hentað til notkunar á þurrum 

svæðum þar sem hætta er á mengun, einkum þar sem aðrar, ekki eins þolnar tegundir eiga 

erfitt uppdráttar, t.d. í þurrum vegköntum og við vegi sem eru saltbornir. 

 

Lýsing 

Holurt er fjölær jurt sem vex í sendinni jörð og á melum og í öræfunum er hún algeng upp í 

800 m hæð (Flóra Íslands, á.á.). Hún finnst um mest allt land þar sem malarborinn 

jarðvegur eða vikur er fyrir hendi (Hörður Kristinsson, 2010) og virðist einnig þola vel 

jarðveg sem er mengaður af þungmálmum (eins og blýi, sinki og kopar) og finnst erlendis í 

nágrenni málmnáma (Baker & Dalby, 1980; Cobon & Murray, 1983). 

Holurtin blómstrar í júní (Hörður Kristinsson, 2010) og er skordýrafrævuð (Warren & 

James, 2008). Blóm hennar eru oftast tvíkynja og gjarnan þroskast frjóhnappur (kk hluti) á 

undan fræni (kvk hluti) (eiginleiki sem ýtir undir víxlfrævun) en einstaka kvenkyns blóm 

eru einnig þekkt (Baker & Dalby, 1980). Flugur álpast stundum niður í bikar plöntunnar en 

það er útbreiddur misskilningur að hún sé flugnaæta (Hörður Kristinsson, 2010). Hún er 
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auðþekkt frá öllum öðrum íslenskum jurtum, m.a. á uppblásnum bikarnum, en hún líkist 

garðaholurt (Silene vulgaris), sem er ræktuð í görðum og slæðist stöku sinnum þaðan 

(Flóra Íslands, á.á.). 

 

Fjölgun 

Þegar fræ holurtar er fullþroskað að hausti opnast bikarinn og vindurinn grípur fræið og 

dreifir því (Horwood, 1919). Auðvelt er að safna fræi tegundarinnar handvirkt að hausti til 

(ef bikarnum er snúið á hvolf og hann nuddaður milli fingra hrynur fræið auðveldlega úr 

bikarnum ef það er þroskað). 

Frekar lítil spírun fékkst í fjölgunartilraun þessa verkefnis, tegundin var aðeins 

spírunarprófuð í seinna spírunarprófinu (án formeðhöndlunar) og hafði þar aðeins 4% 

meðalspírun. Í öllum meðferðum sáðblöndutilraunarinnar var spírun lítil (≤ 2% í lok 

tilraunarinnar) en töluverðan vöxt mátti sjá hjá þeim einstaklingum sem spíruðu. Rakt 

umhverfi í fjölgunartilrauninni (mikið rigndi um sumarið og sumir bakkarnir voru stundum 

nánast á floti) gæti hafa takmarkað spírun og lifun tegundarinnar, sem þrífst best í sendinni 

jörð og á melum. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Holurt þolir vel þurran og sendinn jarðveg og virðist auk þess þola vel ýmis konar 

þungmálmamengun og gæti því hentað til notkunar á þurrum svæðum þar sem hætta er á 

mengun, einkum þar sem aðrar, ekki eins þolnar tegundir eiga erfitt uppdráttar. Hún er 

saltþolin (Horwood, 1919) og finnst sums staðar á ströndum og hún gæti því hentað til 

notkunar í þurrum vegköntum og við vegi sem eru saltbornir en oft fer söltun vega yfir 

vetur illa með plöntur sem þola salt ekki eins vel (Haal & Surje, 2006). 

Í sínu náttúrulega umhverfi finnst holurtin sjaldan í nánu sambýli við aðrar tegundir sem 

gæti bent til þess að hún þoli samkeppni illa en skrimti frekar við erfiðar aðstæður. Ef svo 

er raunin gæti verið að ekki henti að nota hana með öðrum tegundum í sáðblöndu, eins og 

gert var í þessu verkefni og gætu notkunarmöguleikar hennar verið hvað mestir á þurrum, 

sendnum svæðum þar sem aðrar plöntur þrífast ekki. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Thymus praecox subsp. arcticus – Blóðberg – Wild thyme 

Varablómaætt – Lamiaceae 

 

 
Blóðberg í blóma í Heiðmörk. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 30. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Blóðberg er mjög algengt hér á landi og vex í þurru mólendi, hlíðum og á melum þar sem 

það myndar gjarnan breiðu yfir klappir. Auðvelt er að fjölga tegundinni með fræi ef því er 

sáð við aðstæður sem henta henni. Hún er streituþolin og gæti í skjóllitlu, grýttu landi búið 

í haginn fyrir aðrar tegundir með því að mynda þekjandi gróðurhulu og skapa þannig 

aðstæður sem eru hentugar viðkvæmari tegundum. 

 

Lýsing 

Blóðberg er mjög algengt um allt land frá láglendi upp í 900 m hæð (Flóra Íslands, á.á.). 

Hér á landi vex það í þurru mólendi, hlíðum og á melum (Hörður Kristinsson, 2010). 

Blóðberg er mjög lágvaxið, skriðult og myndar gjarnan breiðu yfir klappir í grýttu landi. 

Það hefur sérstakan ilm og er ágætis kryddjurt og gjarnan notað í blóðbergste (Flóra 

Íslands, á.á.). Það er auðþekkt á skriðlu vaxtarlagi, smáum laufblöðum og þéttri 

blómskipan. 

Tegundin blómstrar frá júní og fram í júlí (Hörður Kristinsson, 2010). Blóm er oftast 

tvíkynja en einstaka kvenkyns blóm eru þekkt (Grime, Hodgson & Hunt, 2007). 

Frjóhnappur (kk hluti) þroskast gjarnan á undan fræni (kvk hluti) (eiginleiki sem ýtir undir 

víxlfrævun) en skordýrafrævun getur samt leitt til sjálfsfrjóvgunar (Grime o.fl., 2007). 
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Fjölgun 

Að hausti þegar fræ er þroskað má safna visnuðum blómum blóðbergsins og síðan er hægt 

að hreinsa fræið með því að nudda blómið í sundur og ná fræinu þannig út úr eggleginu. 

Fræ þess virðist spíra hvort sem það fær kuldameðhöndlun eða ekki, en spírun í 

spírunarprófum þessa verkefnis var þó mjög misjöfn. Fyrir fyrra spírunarprófið fékk fræ 

tegundarinnar vikulanga kuldameðhöndlun og fræið sem safnað var við Úlfarsfell hafði þá 

55,6% spírun á meðan það sem var safnað í Lágafelli spíraði ekki neitt. Í seinna 

spírunarprófinu, án kuldameðhöndlunar, hafði tegundin að meðaltali 25,5% spírun en fræi 

þess var þá safnað í Þormóðsdal (við Hafravatn). Öllu blóðbergsfræi var safnað í 

september og fræþroski gæti hugsanlega verið mismikill og misfljótur milli svæða. 

Spírun fræs tegundarinnar var í sáðblöndutilrauninni ekki marktækt mismunandi milli 

meðferða en einhvern breytileika var þó að sjá á milli þeirra. Í lok tilraunarinnar höfðu flest 

fræ spírað í meðferðinni þar sem sáðblöndunni var sáð að vori til (15,2%) en spírun í 

hinum meðferðunum var svipuð innbyrðis (7,6-10,4%). Mögulegt er að aðeins meiri 

spírunar sé því að vænta ef fræið er geymt í kæli yfir veturinn og sáð að vori til, en ekki er 

hægt að fullyrða um það að svo stöddu. 

Eðlilegt er að minni spírun fáist í útitilraun sem þessari en í spírunarprófi þar sem reynt er 

að skapa kjöraðstæður til spírunar. Það er þó hugsanlegt að mikill raki jarðvegsins í 

bökkunum sé hluti af ástæðu þess að fræið spíraði ekki eins vel úti, þar sem kjörlendi 

blóðbergs er aðallega þurrt mólendi. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Blóðberg er algengt í opnum, þurrum, sendnum eða grýttum jarðvegi (Mossberg & 

Stenberg, 2003) og vegna þess hvað það er skriðult myndar það gjarnan eins konar teppi 

yfir jarðveginn sem það vex á. Það tekur mjög vel við áburðargjöf, t.d. á Norðurlandi, sem 

þýðir að sé tegundin til staðar, þá er auðvelt að efla hana með áburði (Magnús H. 

Jóhannsson, munnleg heimild, 2. nóvember 2014). Hún hentar því til myndunar gróðurhulu 

í opnar skellur, einkum þar sem jarðvegur er sendinn eða grýttur. Hún getur vaxið í 

bröttum, grýttum brekkum allt upp í 60° (Grime o.fl., 2007). 

Blóðberg er streituþolið (Grime o.fl., 2007), þ.e. þolir vel erfið lífskilyrði og vex einkum í 

landi sem margar aðrar tegundir þrífast ekki, t.d. í skjóllitlu, grýttu landi. Við þær aðstæður 

gæti tegundin því búið í haginn fyrir aðrar tegundir með því að mynda þekjandi gróðurhulu 

yfir grýttan jarðveg og þannig búið til set þar sem fræ annarra tegunda geta spírað og 

plöntur sem eru viðkvæmari fyrir þessum erfiðum aðstæðum geta lifað. 

 

Heimildir 

Brickell, C. & Zuk, J. (ritstj.). (1997). The American Horticultural Society A-Z 

Encyclopedia of Garden Plants, First American Edition. New York: DK Publishing, Inc. 

Flóra Íslands (Án ártals). Blóðberg (Thymus praecox subsp. arcticus). 

http://www.floraislands.is/thymupra.html, sótt 30. maí 2014. 

Grime, J.P., Hodgson, J.G. & Hunt, R. (2007). Comparative Plant Ecology—a functional 

approach to common British species, second edition. Colvend: Castlepoint Press. 

Hörður Kristinsson (2010). Íslenska plöntuhandbókin, blómplöntur og byrkningar. 

Reykjavík: Mál og menning. 

Mossberg, B. & Stenberg, L. (2003). Den nya nordiska floran. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand. 

  

http://www.floraislands.is/thymupra.html


  

145 

 

UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Vaccinium uliginosum – Bláberjalyng – Bog bilberry 

Lyngætt – Ericaceae 

 

 
Bláberjalyng með grænjöxlum í Heiðmörk. Ljósmynd: Guðrún Óskarsdóttir, 30. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Bláberjalyng er mjög algengt á láglendi Íslands og upp í 800 m hæð og vex helst í 

lyngmóum, bollum og hlíðum. Dreifing fræs fer venjulega fram með aðstoð fugla en hægt 

er að fjölga tegundinni með bæði stiklingatöku eða fræi. Dvali er í fræinu sem hægt er að 

rjúfa með kuldameðhöndlun og við góðar aðstæður spírar stór hluti þess fræs sem sáð er. 

Bláberjalyngið þolir þungmálmamengun í jarðvegi ágætlega og hefur einnig sýnt fram á 

skjótan og góðan endurvöxt eftir tjón. Notkunarmöguleikar þess til vistheimtar eru því 

sennilega til staðar en hægur vöxtur fyrstu árin eftir spírun gæti þó sett 

ræktunarmöguleikum með fræi takmörk. 

 

Lýsing 

Bláberjalyng er jarðlægur smárunni og er mjög algengt hér á landi frá láglendi og upp í 800 

m hæð (Flóra Íslands, á.á.). Það vex í lyngmóum, bollum og hlíðum og stundum á 

mýraþúfum (Hörður Kristinsson, 2010). 

Bláberjalyng er nokkuð líkt aðalbláberjalyngi (Vaccinium myrtillus) en þekkist á sívölum, 

brúnum greinum og ótenntum, snubbóttum blöðum (Hörður Kristinsson, 2010). Ber þess 

eru mikið nýtt til manneldis og eru harðgerari en aðalbláber en þykja ekki eins bragðgóð 

(Flóra Íslands, á.á.). Aldinið er fyrst grænt (og berin nefnast þá grænjaxlar) en þegar það 

þroskast verður það blátt og 9-12 mm í þvermál (Hörður Kristinsson, 2010). Berin 

innihalda andoxandi efni (Kim, Y.-H., Bang, Won, Kim, J.-P. & Choung, 2009) auk efna 
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sem lækka blóðsykur og minnka þannig líkurnar á áunninni sykursýki (Kellogg o.fl., 

2010). Það eru yfirleitt fuglar sem sjá um dreifingu fræsins og það getur í sumum tilvikum 

legið í dvala í jörðinni í einhvern tíma (Grime, Hodgson & Hunt, 2007). 

 

Fjölgun 

Hægt er að fjölga bláberjalyngi með bæði stiklingatöku og fræi og rannsókn á fjölgun þess 

hefur sýnt fram á yfir 50% rótun stiklinga sem teknir voru af nýgræðingum (Holloway, 

Kokx, Auer & Pearce, 2009). Fræið getur legið í dvala í jörðinni en spírun er venjulega 

góð ef dvali þess er rofinn (Lyanguzova, 2011). Samkvæmt rannsókn Lyanguzova (2011) 

þarf fræ tegundarinnar ljós, 20-25°C hita og formeðhöndlun með hormóninu GA3 

(gibberellic sýra) (500mg/l) í 48 klst til þess að fá sem mesta spírun. Í rannsókn Holloway 

o.fl. (2009) voru einfaldari leiðir til fjölgunar með fræi prófaðar og þar fékkst mesta 

spírunin með því að sá fræinu beint eftir að það var tekið úr aldininu sem hafði áður verið 

fryst. 

Í þessu verkefni voru bláberin handtínd að hausti, sett í skál með vatni í og síðan nuddað á 

milli fingra þangað til fræið skildist frá aldininu. Síðan var aldininu fleytt ofan af og fræinu 

dreift á eldhúspappír til að þurrka það. Í fyrra spírunarprófinu var fræið kuldameðhöndlað í 

sjö daga fyrir sáningu og spírun var góð (80,6%) en í því seinna var formeðhöndluninni 

sleppt og þá spíraði tegundin ekki neitt. Kuldameðhöndlun er því vafalaust nauðsynleg til 

þess að rjúfa frædvalann. Í sáðblöndutilrauninni var tegundin sein af stað og engar 

kímplöntur fundust fyrr en við þriðju talningu þann 6. september 2013. Eins og við var að 

búast var spírun meiri í þeim meðferðum þar sem sáðblöndunni var sáð að hausti og fékk 

þ.a.l. náttúrulega kuldameðhöndlun, heldur en í meðferðinni þar sem blöndunni var sáð að 

vori en munurinn var þó ekki marktækur. Hæsta spírunarprósentan var 13,6%, töluvert 

minni en spírun tegundarinnar í fyrra spírunarprófinu, en gera verður ráð fyrir afföllum af 

ýmsum ástæðum í útitilraun sem þessari. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Bláberjalyng þolir þungmálmamengun í jarðvegi ágætlega og hefur einnig sýnt fram á 

skjótan og góðan endurvöxt eftir skemmdir (Salemaa, Vanha-Majamaa & Gardner, 1999). 

Það er sumargrænt og geymir töluvert af lífmassa sínum í rótunum og þess vegna þolir það 

stiklingatöku ágætlega (betur ef stiklingar eru teknir á haustin en á vorin) (Salemaa o.fl., 

1999). Í rannsókn Lyanguzova (2011) um áhrif loftmengunar frá iðnaði á spírun og lifun 

villtra plantna hafði tegundin yfir 90% spírun við bestu skilyrði (20-25°C, ljós og 

formeðhöndlun til að rjúfa frædvala), sama hversu mikið mengað fræsöfnunarsvæðið var. 

Þegar fræið var hins vegar sett beint í þungmálmamengaðan jarðveg dró verulega úr spírun 

og lifun tegundarinnar og því má áætla að tegundin gæti átt erfitt með nýliðun í jarðvegi 

þar sem magn þungmálma á upptakanlegu formi er mikið, jafnvel þó að engin áhrif 

mengunar finnist í móðurplöntunni eða fræinu (Lyanguzova, 2011). 

Þar sem fjölgun bláberjalyngsins er auðveld og það er ágætlega þolið á mengun og tjón eru 

notkunarmöguleikar þess til vistheimtar sennilega til staðar. En þó svo að fræ þess hafi 

góða spírun við réttar aðstæður hefur verið bent á þann ókost að bláberjalyngið vaxi mjög 

hægt fyrstu árin eftir spírun (Hjörtur Þorbjörnsson, grasafræðingur og forstöðumaður 

Grasagarðsins, munnleg heimild, 11. apríl 2012). Frekari rannsókna er því þörf á ræktun 

þess til lengri tíma til þess að komast að því hvort það henti til vistheimtar. 
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UPPLÝSINGABLAÐ 

Vistheimt í þéttbýli 

 

Viscaria alpina – Ljósberi – Alpine catchfly 

Hjartagrasætt – Caryophyllaceae 

 

 
Ljósberi í blóma á Hólsfjöllum. Ljósmynd: Ása L. Aradóttir, 14. júlí 2014. 

 

Samantekt 

Ljósberi er algengur um allt land upp í 800 m hæð og finnst í ýmis konar gróðurlendum, 

m.a. í graslendi, mólendi, flögum og melum. Hann fjölgar sér ekki kynlaust en fjölgun 

hans með fræi er auðveld og árangursrík og handvirk söfnun fræs er einföld og krefst 

lítillar sem engrar hreinsunar fræsins. Ljósberi getur þrifist í fjölbreyttu landi og þolir 

þungmálmamengun í jarðvegi (einkum koparmengun) vel og því má álykta að notagildi 

hans í alls kyns vistheimtarverkefnum sé töluvert. 

 

Lýsing 

Ljósberi er algengur um allt land upp í 800 m hæð (Flóra Íslands, á.á.) og er útbreiddur í 

Evrópu, N-Ameríku og á Grænlandi (Nagy, 2013). Hann vex í ýmis konar gróðurlendum 

og finnst í þurrum grasbölum, brekkum, móum, flögum og melum (Hörður Kristinsson, 

2010). Hann líkist geldingahnappi í fljótu bragði en blóm hans eru dekkri og stöngullinn 

blöðóttur en stöngull geldingahnapps er blaðlaus (Hörður Kristinsson, 2010). Stöku sinnum 

má rekast á einstaklinga tegundarinnar sem eru grænir og bera alveg hvít blóm (Flóra 

Íslands, á.á.). 

Samkvæmt breskri rannsókn lifir hver planta venjulega í 3-10 ár (Nagy, 2013). Tegundin 

gengur líka undir latnesku heitunum Silene suecica (Nagy, 2013) og Lychnis alpina 

(Hörður Kristinsson, 2010). 

 

Fjölgun 

Ljósberi hefur sterka stólparót en getur ekki fjölgað sér kynlaust. Hann er 

skordýrafrævaður og blóm hans eru fyrst karlkyns og síðan kvenkyns til þess að ýta undir 

víxlfrjóvgun en sjálffrjóvgun getur í sumum tilvikum samt átt sér stað (Nagy, 2013). 
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Fjölgun með fræi er vel möguleg og skilaði góðum árangi í þessu verkefni. Í 

spírunarprófunum var tegundin prófuð án formeðhöndlunar og hafði 74,8% meðalspírun í 

því fyrra og 68,5% í því seinna. Undir lok fjölgunartilraunarinnar höfðu að meðaltali 

28,7% einstaklinganna spírað og lifað og tegundin hafði þá að meðaltali u.þ.b. 30% þekju 

(en spírun og vöxtur var mjög mismunandi milli endurtekninga). Þessar niðurstöður voru 

með þeim bestu í fjölgunartilrauninni en eins og við mátti búast var spírunarprósentan í 

útitilrauninni talsvert lægri en í spírunarprófunum. Útiveran hefur því sennilega valdið 

einhverjum afföllum, en einnig gæti svalt og rigningarsamt sumar (Veðurstofa Íslands, 

2014) mögulega hafa valdið því að hluti fræsins vaknaði ekki af dvala. 

Handvirk fræsöfnun tegundarinnar er einföld og krefst lítillar sem engrar hreinsunar 

fræsins. Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bretlandi eru að meðaltali um 30 fræ í hverri 

fræhirslu en þau geta verið allt að 80 (Nagy, 2013). Þegar fræið er þroskað situr það laust í 

fræhirslunni og nóg er að hvolfa úr henni ofan í söfnunarpoka. 

 

Vistfræðilegir eiginleikar og notagildi í vistheimt 

Um 30% spírun og þekja á fyrsta sumri eftir sáningu voru með bestu niðurstöðunum í 

tilrauninni og eins og áður kom fram getur ljósberi þrifist í ýmis konar gróðurlendum. Auk 

þess þolir hann þungmálmamengun í jarðvegi vel og vex gjarnan þar sem magn kopars í 

jarðveginum takmarkar vöxt annarra tegunda (Nagy, 2013; Nordal, Haraldsen, Ergon & 

Eriksen, 1999). Því má álykta að fjölgun ljósbera með fræi sé vel möguleg og að notagildi 

hans í alls kyns vistheimtarverkefnum sé töluvert. 
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