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Yfirlýsing 
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mér og að það hefur hvorki að hluta, né í heild, verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 
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Ágrip 

Greinargerð þessi er fylgiskjal með bókinni „Finnum fléttur“. Bókin er fyrst og fremst 

samin með það í huga að hún nýtist sem fræðsluefni fyrir grunnskólanemendur. Fléttur 

eru merkilegar lífverur sem mynda lítið vistkerfi sem samanstendur að minnsta kosti af 

tveimur lífverum, svepp og ljóstillífandi samstarfsaðila.   

Fléttur finnast víða um land á allskonar undirlagi. Þær hafa almennt góða aðlögunarhæfni 

og eru oft fyrstu landnemarnir á nýjum hraunum eða á svæðum þar sem annar gróður á 

erfitt uppdráttar. Til að þroskast sem flétta verður spírandi sveppagróið að finna 

sambýling (grænþörung og/eða blábakteríu) sem hentar til þess að verða flétta. Einnig 

geta fléttur fjölgað sér kynlaust þegar þalbútar brotna af fléttunni við hnjask, berast með 

vindi, fuglum eða dýrum um skemmri eða lengri veg. Þalbútarnir innihalda bæði svepp 

og grænþörung sem verða samferða á áfangastað.  

Sumar fléttur mynda efnasambönd sem hvergi finnast annarsstaðar í lífheiminum. Þessar 

sýrur nefnast fléttusýrur og gefa sumum fléttum þann eiginleika að hægt er að nota þær í 

náttúrulyf. Rannsóknir hafa sýnt að fléttur og aðrar lífverur sem lifa við erfið 

umhverfisskilyrði mynda oft sérhæfð efni til verndar og vaxtar. Það gerir þessar lífverur 

áhugaverðar til skoðunar í almenna lyfjaframleiðslu.  

Lykilorð: Fléttur, skófir, asksveppur, ljósbýlingur, dreifing, landnemar, nytjar. 
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1. Inngangur 

Greinargerð þessi er fylgiskjal með bókinni „Finnum fléttur, Nokkrar algengar fléttur á 

Íslandi í máli og myndum“. Bókin er fyrst og fremst samin með það í huga að hún nýtist sem 

fræðsluefni fyrir grunnskólanemendur. Með myndum og textalýsingu eru runn-, blað- og 

hrúðurfléttum lýst eftir grunnhugtökum í líffræði fléttna. Eftir þeim eiga nemendur og aðrir 

áhugasamir að geta greint fléttur í þessa flokka og jafnvel lært að þekkja nokkrar algengustu 

fléttur landsins. Bókin er einföld aflestrar og inniheldur myndir af algengustu fléttum á 

Íslandi og einfaldan texta með hverri mynd sem gerir lesandanum kleift að átta sig á hvaða 

útlitsflokki flétta tilheyrir. Einnig er hægt að átta sig á ættkvísl með því að skoða myndir.  

Fléttur eru sambýlisverur og eru algengastar á blágrýti (Hörður Kristinsson, á.á.). Flestar 

fléttur flokkast sem hrúðurfléttur og má þær finna nánast á hverjum einasta steini, um allt 

land (Hörður Kristinsson, á.á.). 

Engin bók um algengustu fléttur Íslands er til í svona einföldu formi, ætlað þeim sem eru að 

læra undirstöðuatriði í náttúrufræðum. Aðeins er minnst á fléttur og tilgang þeirra í bókinni 

„Náttúran allan ársins hring“, ætluð nemendum í 4. – 5. bekk og í bókinni „Lifandi veröld“,  

ætluð unglingastigi grunnskóla (Námsgagnastofnun, á.á.).  

Markmiðið með því að útbúa og gefa út „Finnum fléttur“ er að gera grunnskólakennurum 

kleift að kynna nemendum fléttur í ríki náttúru Íslands á einfaldan og aðgengilegan hátt. 

Þessi greinargerð fjallar almennt um fléttur, hvaða lífverur þetta eru, hvar þær lifa, byggingu 

þeirra og æxlun. Þessi greinargerð fjallar einnig um tilgang bókarinnar, hugmyndina og 

vinnunni við hana.   
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2. Fléttur 

2.1.  Almennt um fléttur 

Fléttur eru sambýlisverur sem mynda eina sérstaka heild (Námsgagnastofnun, á.á.). Fléttur 

finnast víða og vaxa á allskyns undirlagi og það algengasta er blágrýti (Hörður Kristinsson, 

á.á.). Langflestar þeirra eru hrúðurfléttur og eru þær það 

algengar að finna má þær nánast á hverjum einasta steini, um 

allt land (Hörður Kristinsson, á.á.). Fléttur vaxa einnig á viði og 

trjáberki, á steinsteypu, grónum jarðvegi s.s. mosa, sinu og 

kvistum og á járni þótt það teljist tæpast kjörlendi gróðurs 

(Hörður Kristinsson, á.á.). Sumar fléttur vaxa á steinum sem 

eru alltaf á kafi í vatni eða við vatnsrásir í klettum. Enn aðrar 

þar sem sjórinn flæðir reglulega yfir í fjörum (Hörður Kristinsson, á.á.). Sumar fléttur kjósa 

sér undirlag þar sem von er á áburði frá fuglum svo sem á klettum eða girðingastaurum og 

aðrar kjósa ný hraun, hraunsprungur eða hraunhella (Hörður Kristinsson, á.á.). Þekktar eru 

um 800 tegundir af fléttum á Íslandi (Hörður Kristinsson, á.á.) og eru sífellt að finnast fleiri 

fléttutegundir (Starri Heiðmarsson, á.á.). 

Fléttur skiptast í þrjá meginflokka eftir útliti; blaðfléttur, 

hrúðurfléttur og runnfléttur (Starri Heiðmarsson, á.á.). 

Blaðfléttur (mynd 1) mynda þunn blöð sem liggja með 

undirlaginu sem auðvelt er að losa frá yfirborðinu (Starri 

Heiðmarsson, á.á.). Þetta eru til dæmis, engjaskófir og 

fjallagrös (Starri Heiðmarsson, á.á.). Hrúðurfléttur (mynd 2) eru 

fastar við undirlagið og ekki hægt að skafa þær af undirlaginu án þess að þær molni (Hörður 

Kristinsson, á.á.).  Hrúðurfléttur eru algengastar á klettum, á jarðvegi eða trjáberki. 

Runnfléttur (mynd 3) rísa oftast frá undirlaginu, s.s. bikarfléttur 

og hreindýrakrókar (Starri Heiðmarsson, á.á.). Þær eru 

myndaðar af sívölum eða flötum greinum (Hörður Kristinsson, 

á.á.). Flestar íslenskar fléttur eru hrúðurfléttur. Runnfléttur og 

blaðfléttur hafa hins vegar meiri lífmassa en hrúðurfléttur og 

gegna því stærra vistfræðilegu hlutverki en hrúðurfléttur (Starri 

Heiðmarsson, á.á.).   

Mynd 2. Hrúðurflétta. Ljósm.    

Heiða Lára Eggertsdóttir, 2015. 

Mynd 1. Blaðflétta. Ljósm.             

Heiða Lára Eggertsdóttir, 2016. 

Mynd 3. Runnaflétta. Ljósm.   

Heiða Lára Eggertsdóttir, 2016. 
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Á norðlægum slóðum vaxa fléttur best í röku og svölu loftslagi. Þær geta lifað árum saman 

við 5-10% raka og mikið frost. Flétturnar leggjast þá í dvala en hefja lífsstarfsemi sína á ný 

þegar aðstæður batna (Hansen, 2001).   

2.2.  Hvað eru fléttur?  

Fléttur eru merkilegar lífverur. Margir telja að fléttur séu ein stök lífvera en í raun mynda 

fléttur lítið vistkerfi sem samanstendur af a.m.k. tveimur ólíkum lífverum, svepp og 

ljóstillífandi samstarfsaðila (Williams Purvis, 2010). Sveppurinn sem myndar þetta litla 

vistkerfi er oftast asksveppur með grænþörung og/eða blábakteríu sem sér þá einnig um 

köfnunarefnisnám (Starri Heiðmarsson, á.á.). Þörungurinn og blábakterían sjá um ljóstillífun 

og sveppurinn sér um að taka upp vatn og steinefni og miðla því í sambýlið (Williams 

Purvis, 2010). Auk þess sér sveppurinn um að verja þörunginn fyrir of sterku sólarljósi en í 

staðinn nýtir sveppurinn sér stóran hluta framleiðslu hans (Námsgagnastofnun, á.á.). 

Sveppurinn er ráðandi aðilinn í sambandinu og ber fléttan nafn hans (Starri Heiðmarsson, 

á.á.).  

Fléttur hafa almennt góða aðlögunarhæfni og eru oft fyrstu 

landnemarnir á nýjum hraunum eða á svæðum þar sem annar 

gróður á erfitt uppdráttar (Starri Heiðmarsson, á.á.). Oft eru 

þetta niturbindandi fléttur af ættkvísl breyskja, Stereocaulum, 

svo sem vikurbreyskja (Stereocaulum arcticum), hraunbreyskja 

(Stereocaulon vesuviuanum) (mynd 4) sem er mjög áberandi á 

nýjum hraunum og drýsilbreyskja (Stereocaulum capitellatum) 

(Hörður Kristinsson og Starri Heiðmarsson, 2009).  

Í dag líta menn svo á að þetta samband svepps og ljósbýlinga sé stýrt sníkjulíf af hálfu 

sveppsins, þar sem hann ræður og stjórnar ljósbýlingunum þannig að þeir fjölgi sér ekki með 

kynæxlun sem þeir myndu annars gera utan sambýlisins (Starri Heiðmarsson, 2014).  

2.3. Bygging fléttna 

2.3.1. Ytra lag  

Líkamsvefur fléttna er myndaður af sambýli þörunga og sveppa (Hörður Kristinsson, 2016). 

Ytra lag fléttna er mismunandi, hrufótt eða slétt. Á yfirborði sumra fléttna myndast snepar 

eða hraufur sem eru misjafnir að lögun (Hörður Kristinsson, 2010). Blaðfléttur hafa flatt þal, 

sem líkjast blöðum jurta. Það er auðvelt að losa þær frá undirlaginu sem þær festa sig 

lauslega við með rætlingum (Hörður Kristinsson, 2016) eða með sterkum streng í miðju sem 

Mynd 4. Hraunbreyskja. Ljósm. 

Heiða Lára Eggertsdóttir, 2015. 
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kallast nafli (Hörður Kristinsson, 2016). Runnkenndar fléttur eru með sívalar þalgreinar sem 

geta verið uppréttar, jarðlægar eða hangandi. Þal hrúðurfléttna 

er fast við undirlagið, flatt og losnar ekki auðveldlega frá því 

(Hörður Kristinsson, á.á.). Oft má greina dökka eða ljósa rönd 

meðfram jaðri hrúðurkennds þals, svokallað forþal. Það 

myndar oft áberandi línur, þar sem þal tveggja einstaklinga 

mætast (Hörður Kristinsson, 2016). Hrúðurkennt þal getur 

verið ósprungið og slétt eða reitaskipt en þá er þalið alsett sprungum sem skiptir því í marga 

reiti (mynd 5). Í kúptum eða upphleyptum reitum myndast oft þalvörtur (Hörður Kristinsson, 

2016).   

Efra borð fléttna getur verið snepótt. Þá vaxa úr yfirborði hennar stuttir sívalingar svo 

kallaðir snepar, mismunandi að lögun og innan við millimetri í þvermál. Sneparnir eru 

aflangir eða sívalir, hnöttóttir eða flatir og kringlóttir og eru klæddir samskonar barkarlagi og 

yfirborð fléttunnar en er þynnra (Hörður Kristinsson, 2016). Einnig myndast á sumum 

fléttum hraufur sem vaxa upp úr barkarlaginu. Þær eru misjafnar að lögun, kúptar, íhvolfar, 

flatar, aflangar eða kringlóttar. Hraufurnar rjúfa barkarlagið (Hörður Kristinsson, 2016).  

Sneparnir og hraufurnar eiga stóran þátt í því að fjölga fléttunni. Sneparnir brotna af og geta 

orðið að nýjum einstaklingi. Hraufurnar gefa frá sér einskonar sveppaþráð í hnykli sem 

umlykur ljósbýling (Starri Heiðmarsson, 2014). Þannig verður til ný fléttueining sem 

inniheldur bæði svepp og þörung (Hörður Kristinsson, 2016).  

2.3.2. Innra lag 

Blaðfléttur hafa flókna byggingu og sýnir 

þversnið af barkarlagi þeirra allt að fjögur lög; 

yfirbörk, þörungalag, miðlag og undirbörk 

(Starri Heiðmarsson, 2014). Yfirbörkur, sem er 

yst, samanstendur af stuttum, þykkveggja og 

samangrónum frumum. Næst yfirberki er 

lausofið lag með aðgreindum sveppaþráðum. Því 

næst kemur miðlagið en þörungar sem eru staðsettir efst í því, eru ýmist grænþörungar eða 

blábakteríur (Hörður Kristinsson, 2016). Runnfléttur hafa ekki undirlag en vel þroskaðan 

yfirbörk og miðlag (Starri Heiðmarsson, 2014). Undirlag er sjaldnast á hrúðurfléttum sem 

festa sig á undirlagið með sveppaþráðum (Starri Heiðmarsson, 2014).   

Mynd 5. Reitaskipting. Ljósm. 

Heiða Lára Eggertsdóttir, 2016. 

Mynd 6. Þalsnið. Teikning: Heiða Lára Eggertsdóttir, 

2016. 
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2.3.3.   Dreifing  

Langflestir fléttumyndandi sveppir tilheyra Asksveppum (Euacomycetidae). Asksveppir 

mynda gró í öskum og fjölgar sér oft með kynæxlun (Starri Heiðmarsson á.á.). Til að 

þroskast sem flétta verður spírandi sveppgróið að finna sambýling (grænþörung og/eða 

blábakteríu) sem hentar til þess að verða flétta (Starri Heiðmarsson á.á.). Einnig geta fléttur 

fjölgað sér kynlaust. Fléttur geta brotnað við hnjask, til dæmis þegar gengið er á stökkum 

fléttum í þurrki. Þá brotnar þalið og þalbrotin berast um með vindi, fuglum eða dýrum. Þau 

innihalda bæði svepp og grænþörung sem verða samferða á áfangastað (Hörður Kristinsson, 

2016). Snepar og hraufur á yfirborði fléttna sjá einnig um að fjölga fléttunni (Starri 

Heiðmarsson, 2014). 
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3. Notkun fléttna 

3.1.   Til matar 

Nýting fléttna er ekki mikil. Líklega er það vegna þess að erfitt er að afla mikils magns af 

fléttum vegna hægs vaxtar (Hörður Kristinsson, 1968). Fléttur voru þó nokkuð notaðar til 

matargerðar hér áður fyrr, aðallega fjallagrös (Cetraria islandica) (mynd 7), svo sem te, í 

grauta, mjólkursúpur og blóðmör. Einnig voru þau möluð og 

notuð í brauðgerð (Hörður Kristinsson, 1968). Maríugrös 

(Flavocetraria nivalis), dílaskóf (Peltigera leucophlebia) og 

flannaskóf (Peltigera aphthosa) auk ýmissa geitaskófa 

(Umbilicaria) nýttu menn til grautagerðar (Hörður Kristinsson, 

1968). Þá hafa fléttur verið notaðar til að drýgja mjöl og 

almennt til manneldis víða um heim, sérstaklega í hallæri 

(Hörður Kristinsson, 1968). 

3.2.   Til lækninga 

Sumar fléttur mynda efnasambönd sem kallast fléttusýrur (Kristín Ingólfsdóttir, 2004). Þessi 

efnasambönd finnast ekki annarsstaðar í lífheiminum (Starri Heiðmarsson á.á.). Sumar 

sýrurnar eru bakteríudrepandi og gefa þeim fléttum sem mynda þessar sýrur þann eiginleika 

að hægt er að nota þær í náttúrulyf (Starri Heiðmarsson á.á.). Rannsóknir hafa sýnt að fléttur 

og aðrar lífverur sem lifa við erfið umhverfisskilyrði mynda oft sérhæfð efni til verndar og 

vaxtar. Það gerir þessar lífverur áhugaverðar til skoðunar í lyfjaframleiðslu (Kristín 

Ingólfsdóttir, 2004). Stór hluti lyfseðilsskyldra lyfja má rekja til náttúrunnar og er til að 

mynda um 60% krabbameinslyfja og 75% sýklalyfja unnin úr náttúruefnum (Kristín 

Ingólfsdóttir, 2004).  

Rannsóknir hafa sýnt að í íslenskum fléttum má finna efni sem hindrar vöxt veira, sýkla, 

illkynja frumna og frumna í ónæmiskerfinu (Kristín Ingólfsdóttir, 2004). Fléttur henta frekar 

illa til vinnslu nytjaefna í stórum stíl vegna umhverfissjónarmiða, smæðar og hægfara vaxtar 

en hin síðari ár hafa orðið miklar framfarir í vefja- og frumuræktun, efnafræði og erfðafræði 

sem skapa grundvöll til að vinna fléttuefni á hagkvæman hátt í framtíðinni (Kristín 

Ingólfsdóttir, 2004).  

Á Íslandi voru fjallagrös notuð til lækninga við kvefi og þóttu góð við uppþembu og 

magakveisu. Einnig hafa íslensk fjallagrös verið notuð til lækninga víða um Evrópu og eru 

seld undir nafninu „Icelandic moss“ (Hörður Kristinsson, 1968). Víða um heim hafa fléttur 

verið notaðar til að sótthreinsa sár, lækna ýmsa húðsjúkdóma og fleiri sjúkdóma svo sem 

Mynd 7. Fjallagrös. Ljósm.      

Heiða Lára Eggertsdóttir, 2015. 
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berkla, flogaveiki, hitasóttir, lungnakvef, nýrna- og blöðrusjúkdóma og hundaæði (Hörður 

Kristinsson, 1968).  

3.3. Til annarra nytja 

Úr fléttum má fá ólíka liti og litaafbrigði með mismunandi tegundum og meðhöndlun. 

Litunarskófir (Parmelia sp.) ásamt fleiri fléttutegundum gefa af sér dökkbrúnan lit, 

rauðbrúnan eða gulbrúnan lit allt eftir aðferð við litunina. Fjallagrösin (Cetraria islandica) 

gefa brúnan lit og litunarskilma (Ochrolechia tartarea) rauðan og bláan lit (Hörður 

Kristinsson, 1968). Fjallagrös voru einnig notuð til að súta með skinn en í litlum mæli.  

Þá voru fléttur notaðar til að framleiða alkóhól. Voru fléttur notaðar í þessum tilgangi þegar 

spara þurfti korn sem nota átti til brennivínsframleiðslu. Fljótlega varð þó þurrð á fléttum til 

framleiðslu vegna þess hve endurvöxtur þeirra er hægur (Hörður Kristinsson, 1968). Þá hafa 

fléttur verið nýttar í ýmsar snyrtivörur, sápur og krem, einnig til skreytinga, aðallega tegundir 

af hreindýrafléttum. Þá var fléttum safnað og þær þurrkaðar til að drýgja hey í harðindum 

(Hörður Kristinsson, 1968).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4. Bókin „Finnum fléttur“ 

4.1.   Hugmyndin 

Sem grunnskólakennari var alltaf fyrsta hugsun í hverju námskeiði við Landbúnaðarháskóla 

Íslands hvernig ég gæti nú nýtt mér þennan eða hinn áfangann í kennslu grunnskólabarna. 

Eftir skemmtilegan og krefjandi áfanga haustið 2014 um fléttur og mosa læddist inn sú 

hugmynd hjá mér að gera kennsluverkefni um fléttur. Þessum litlu en fjölbreyttu lífverum 

hafði ég veitt litla athygli fram til þessa og það hlyti að eiga við um fleiri sem gerði verkefnið 

að spennandi áskorun.  

Einnig kom fram í fleiri áföngum við skólann, hversu vel fléttur búa í haginn fyrir annan 

gróður á svæðum sem nær ógerlegt er fyrir gróður að þrífast á (Starri Heiðmarsson, á.á.) og 

að fléttur eru hluti af jarðvegsskán sem er oft forsenda í endurheimt vistkerfa (Ólafur Arnalds 

og Ása L. Aradóttir, 2015). Eftir þessa áfanga varð verkefnið enn meira spennandi. Það hve 

fléttur lifa merkilegu samlífi með svepp og ljóstillífandi samstarfsaðila sem saman skapa lítið 

vistkerfi (Williams Purvis, 2010) var einnig áhugavert. Síðast en ekki síst, að þær eru 

sýnilegar árið um kring (Námsgagnastofnun, á.á.), ólíkt öðrum gróðri sem leggst í 

vetrardvala.  

Allt þetta varð kveikjan að verkefninu. Það var bara spurning hvernig best væri að koma því 

á framfæri. Á kennsluferli mínum hafði ég mikið notað bókina „Ég greini tré“ eftir 

Sveinbjörn Markússon kennara og skólastjóra. Sú bók er mjög hentug til að fara með út á 

vettvang, fletta og skoða og vildi ég hafa bókina mína þannig. Því fékk ég leyfi Sveinbjarnar 

að nota sama form fyrir mína bók og var það auðfengið. 

4.2.   Tilgangur 

Fléttur eru merkilegar lífverur. Þær eru sambýlisverur og algengastar á blágrýti. Fléttur má 

finna nánast á hverjum einasta steini um allt land (Hörður Kristinsson, á.á.). Þær eru 

fjölbreyttar og margvíslegar að gerð, lögun og lit og því skemmtilegar til kennslu 

(Námsgagnastofnun, á.á.). Ekki þarf að treysta á vor og haust til útikennslu eins og þarf með 

annan gróður sem leggst í dvala yfir vetrartímann. Því er hægt að nýta vetrartímann til 

útikennslu um fléttur.  

Fléttur eru einnig mikilvægar í endurgræðingu landsins því fléttur eru hluti af jarðvegsskán 

sem er mikilvæg í endurheimt vistkerfa (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015).  
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Markmið með bókinni er að nemendur og aðrir áhugasamir læri að grófflokka fléttur, í blað-, 

hrúður- og runnfléttur og geti greint þær til ættkvísla en ekki endilega til tegunda. Til þess 

þarf oft að nota smásjá og efni/vökva sem er ekki á allra færi.  

Tilgangurinn er einnig að kenna nemendum að umgangast fléttur af virðingu eins og annan 

gróður. Að það þurfi til dæmis að skilja nokkurn hluta fléttna eftir ef verið er að tína þær til 

nytja. Því fléttur vaxa hægar en annar gróður og getur liðið langur tími þar til önnur uppskera 

af fléttum getur farið fram á sama svæði. Þannig er hægt að flýta fyrir endurgræðingu 

(Hörður Kristinsson, 1968).  

Hugmyndin var einnig sú að bókin hentaði sem flestum og því var reynt að hafa hana 

einfalda aflestrar. Bókin inniheldur texta og myndir af algengustu fléttum á Íslandi. Með því 

að fletta bókinni á að vera hægt  að átta sig á hvaða útlitsflokki fléttur tilheyra, einnig er 

vísað í blaðsíður þar sem runn-, blað- og hrúðurfléttum er almennt lýst. Einnig er hægt að 

átta sig á tegund með því að skoða myndir, þótt það sé ekki markmiðið eins og áður getur. 

Lítið sem ekkert er fjallað um fléttur og fróðleik um þær í náttúrufræðibókum fyrir 

grunnskólaaldur. Aðeins er fjallað um fléttur og tilgang þeirra í náttúrufræðibók ætluð 

nemendum í 4. - 5. bekk sem heitir „Náttúran allan ársins hring“ og í bók ætluð nemendum á 

unglingastigi grunnskóla sem heitir „Lifandi veröld“ (Námsgagnastofnun, á.á.).   

Ekkert sérstakt efni um fléttur er til ætlað þessum hópi sem eru að læra undirstöðuatriðin í 

náttúrufræðum. Í Aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að nemendur skuli geta útskýrt 

þarfir ólíkra lífvera í náttúrunni og þarfir í ólíkum vistkerfum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Má ætla að bókin verði innlegg í þá vinnu og umræðu. 

4.3. Vinnan 

Vinnan við bókina hófst sumarið 2015. Þá tók ég myndir hvert sem ég fór. Rýnandi og 

skríðandi út fyrir vegi og göngustíga að skoða, kanna og taka myndir. Ég tók barnabörnin 

mín, Sóldísi Evu og Heiðu, með í kennslustund sumarið 2015. Þá voru þær á fróðleiksfúsum 

aldri og þótti amma svalasti kennari sem hægt var að hugsa sér. Þær gleyptu í sig 

fléttufróðleikinn í gönguferðum og fjallgöngum með mér og miðluðu svo áfram til fjölskyldu 

sinnar seinna. Þegar þær fréttir bárust mér til eyrna að þær hefðu verið að fræða foreldra sína 

og systkini um fléttur varð ég sannfærð um að ég væri að gera rétt. Umsjónarnemendur mínir 

dáðust líka af fegurð og útliti fléttna í gegnum lúpu í einni vettvangsferð okkar um nágrenni 

skólans. Fléttufróðleikur á svo sannarlega erindi inn í grunnskólann.  

Smám saman kom sú hugmynd upp í huga mér að nota sama form og í „Ég greini tré“ eftir 

Sveinbjörn Markússon, því mér finnst sú bók henta svo vel til kennslu. Starra, leiðbeinanda 
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mínum leist vel á þá hugmynd og fékk ég góðfúslegt leyfi Sveinbjarnar til að nota sama 

form. Hófst þá vinnan fyrir alvöru. Vildi ég hafa algengustu fléttur á Íslandi í bókinni, fléttur 

sem líklegt er að finna nánast allsstaðar á ferð um landið. Fléttulistinn var ákveðinn með það 

í huga, í samstarfi við leiðbeinanda. Þá hófst vinnan við texta, fleiri ferðir í leit að fléttum til 

myndatöku, uppsetningu og myndvinnslu sem ég hélt til haga og merkti við, sjá fylgiskjal 2.  

Allar myndir vildi ég taka sjálf og það tókst. Það hjálpaði líka hve verkefnið var ákveðið 

með löngum fyrirvara að ég gat notað hvert tækifæri á ferðum mínum um landið að taka 

myndir í bókina. Flestar þeirra eru af Vesturlandi og margar teknar á og við Hvanneyri. Ég 

fékk aðstoð við myndvinnslu hjá skólafélaga, henni Jóhönnu Pétursdóttur og dóttir mín, 

Hrafnhildur Brynjarsdóttir, grafískur hönnuður sem býr í Noregi sá um að setja upp bókina 

fyrir mig og vinna myndir. Það voru því ófáir póstar sem fóru á milli landa og skypesamtöl 

þann tíma sem verkefnið var í vinnslu. Dætur mínar sáu um yfirlestur og gáfu mér góð ráð. Í 

samráði við leiðbeinanda var ákveðið að geta ekki heimilda í texta bókarinnar en gera þess í 

stað skrá aftast hvaðan heimildir voru sóttar í textana. Í fylgiskjali 1 er textinn með tilvísun í 

heimildir. 
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Lokaorð 

Fléttur eru myndaðar af að minnsta kosti tveimur lífverum, svepp og ljóstillífandi 

samstarfsaðila. Saman mynda þau lítið vistkerfi þar sem grænþörungur og/eða blábakterían 

sér um að miðla orku í sambandið og sveppurinn um vatn og steinefni (Williams Purvis, 

2010). Blábakterían sér þá einnig um köfnunarefnisnám sé hún til staðar. Sveppurinn er 

oftast asksveppur (Starri Heiðmarsson, á.á.). Sveppurinn er ráðandi aðilinn í sambandinu og 

ber fléttan nafn hans (Starri Heiðmarsson, á.á.). Þetta litla en merkilega vistkerfi er mjög 

spennandi fræðsluefni að miðla til nemenda og átti það stóran þátt í því að bókin varð að 

veruleika.  

Vinnan við bókina sjálfa dró á engan hátt úr þeim áhuga. Það kemur einnig sífellt á óvart 

hversu börn eru móttækileg ekki síst ef hægt er að sýna þeim fyrirbærið á vettvangi, í þessu 

tilfelli fléttur og ekki skemmir að hafa lúpu með í för eða taka sýni og skoða í smásjá í 

kennslustund. Áhugi fullorðinna á náttúru og náttúrufyrirbærum smitast til barna svo 

auðveldlega, það sönnuðu barnabörnin mín fyrir mér og nemendur mínir í Hlíðaskóla í 

gegnum þetta ferli.  

Við gerð bókarinnar kom á óvart hversu lítið er fjallað um fléttur almennt í kennslubókum 

grunnskólabarna því það er í raun mjög merkilegt hversu fléttur hafa almennt góða 

aðlögunarhæfni og eru oft fyrstu landnemarnir á nýjum hraunum eða á svæðum þar sem 

annar gróður á erfitt uppdráttar (Starri Heiðmarsson, á.á.). Með áherslu á aukna náttúruvitund 

í skólum er tilvalið að fræða nemendur um hversu mikilvægar fléttur eru, svo sem 

niturbindandi fléttur af ættkvísl breyskja sem eru áberandi á nýjum hraunum og búa í haginn 

fyrir annan gróður (Starri Heiðmarsson, á.á.). Þar sem því er viðkomið væri tilvalið að fara 

með nemendur á vettvang og sýna þeim þetta með eigin augum, slíkt gerir efnið enn 

áhugaverða. Víða í nágrenni þéttbýlisstaða er jarðvegsrof sem verið er að og/eða á að friða til 

að græða upp. Á röskuðum svæðum sem hafa verið friðuð myndast oftast jarðvegsskán sem 

inniheldur fléttur og er forsenda vistheimtar (Ólafur Arnalds og Ása L. Aradóttir, 2015). 

Landvernd sem stýrir „Grænfánaverkefni“ sem margir skólar hafa tileinkað sér, tekur einnig 

á ýmiskonar uppgræðslu í nágrenni skóla sé þess óskað. Því mætti vel hugsa sér að fá land til 

uppgræðslu og verndar og freista þess að fá jarðvegsskán inn á svæðið og sýna þeim í raun 

hvernig hún myndast smám saman.  

Fléttum er skipt gróflega í flokka eftir því hvernig þal þeirra lítur út, blað-, hrúður- eða 

runnkennt. Því ætti að vera einfalt að kenna nemendum að flokka fléttur í þessa flokka með 

því að sýna þeim myndirnar í bókinni. Nærri 800 fléttur eru þekktar á Íslandi og má finna 
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fléttur nánast á hverjum steini um allt land (Hörður Kristinsson, á.á.) og því er af nógu að 

taka. Þær vaxa einnig á viði og trjáberki, á steinsteypu, grónum jarðvegi s.s. mosa, sinu og 

kvistum og á járni (Hörður Kristinsson, á.á.). Það ætti að vera einfalt fyrir hvern sem er að 

rýna eftir fléttum í umverfinu. Fléttur eru viðkvæmar og hægvaxta, því þarf að brýna fyrir 

nemendum að fara varlega í kringum þær og tína ekki að óþörfu. Verður gaman og fróðlegt 

að fylgjast með hvernig bókinni verður tekið af grunnskólanemendum og þeim sem standa 

mér næst, fjölskyldu og vinum. Mér hefur tekist furðu vel í gegnum bókargerðina að vekja 

áhuga þeirra á fléttum.  

Fléttur voru nokkuð notaðar til manneldis hér áður fyrr, aðallega fjallagrös (Cetraria 

islandica), til matargerðar á margvíslegan hátt, svo sem te, í grauta, mjólkursúpur og 

blóðmör. Einnig voru þau möluð og notuð í brauðgerð (Hörður Kristinsson,1968). Mætti vel 

hugsa sér samstarf við listgreinakennara og tína fjallagrös til að nota í brauðbakstur eða í 

fjallagrasamjólk og prufa að lita band, slíkt eykur á fjölbreytni í skólastarfi og um leið fræða 

nemendur hvernig hægt er að nýta fléttur. Einnig mætti fara í rannsóknir með nemendum 

hvaða fléttur gefa frá sér efnasambönd sem kallast fléttusýrur (Kristín Ingólfsdóttir, 2004) og 

finnast ekki annarsstaðar í lífheiminum og eru sumar bakteríudrepandi (Starri Heiðmarsson, 

á.á.). Því væri tilvalið að fara í sápu- og kremgerð með nemendum til að kanna áhrifin í raun.  

Tækifærin til að sýna nemendum og vinna með fléttur eru ótal mörg. Bókin rúmaði ekki alla 

þessa fræðslu, því fyrst og fremst er hún hugsuð til að fræða nemendur um fléttur almennt og 

kenna þeim að þekkja algengustu fléttur landsins og leita eftir þeim. Má vera að seinna verði 

til kennsluáætlun með bókinni, áætlun fyrir kennara að byggja á svo þeir hafi eitthvað 

áhugavert í höndunum til að hefja vinnu með fléttur.                                         

Eftir lestur allskyns greina og bóka í gegnum ferlið er ekki annað hægt en að bera virðingu 

fyrir þessum smáu en fallegu lífverum. Ferlið við gerð bókarinnar kom mjög á óvart. Mikla 

nákvæmni þurfti að viðhafa við uppsetningu og gerð texta. Myndatakan og myndvinnslan 

tók einnig mikinn tíma. Þó er bókin ekki stærri en raun ber vitni.  

Vegna þess hve merkilegar lífverur fléttur eru og hversu gagnlegar þær eru á svæðum sem 

nánast eru lífvana, þá á fræðsla um fléttur fullt erindi inn í náttúrufræðikennslu og ekki 

skemmir að fléttur er hægt að skoða allan ársins hring. Hægt verður að fara í vettvangsferðir 

að vetrarlagi til að skoða fléttur og ekki þarf að reiða sig á vor og haust eins og með annan 

gróður sem fer í vetrardvala. Það mun gefa náttúrukennslunni meiri fjölbreytni yfir 

vetrartímann. Fléttur eru einnig margvíslegar að lögðun og lit og því forvitnilegt fyrir börn 

að skoða ekki síst í gegnum smásjá eða lúpu. Einnig er forvitnilegt að leyfa nemendum að 
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fylgjast með rannsóknum á fléttum til lyfjaframleiðslu og ýmissa annarra nota. Bókin er mitt 

innlegg í það verkefni að koma fléttufræðslu inn í grunnskólana. 
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Fylgiskjöl 

Textar í bók                      Fylgiskjal 1 

Blaðsíða 6 – 7 

Almennt um fléttur  

Fléttur vaxa á allskonar undirlagi, þær eru algengar á steinum og eru sumir steinar þaktir 

fléttum af ýmsum gerðum. Fléttur vaxa líka á grónum jarðvegi svo sem grasi, mosa, í 

mólendi og deiglendi. Einnig vaxa þær á trjáberki, steypu, á klettum, í fjörum og jafnvel á 

járni. Fléttur hafa stundum rætlinga eða nafla sem þær nota til að festa sig við undirlagið. 

Fléttur eru myndaðar af grænþörungi og sveppi, sem er oftast asksveppur. Einnig getur 

fléttan verið mynduð af sveppi, grænþörungi og/eða blábakteríu. Fléttan er því sambýlisvera 

með svepp og þörungi sem við getum kallað lítið vistkerfi því þörungurinn og blábakterían 

eru frumbjarga og ljóstillífa. Við ljóstillífun breyta þau ólífrænu efni í lífræn (orku) með 

hjálp sólarljóssins. Sveppurinn sér hins vegar um að taka upp vatn og steinefni og miðla því í 

sambýlið. Með þessari samvinnu, eða samhjálp, geta þessar lífverur lifað og hjálpað hvor 

annarri að sigrast á erfiðum aðstæðum sem þær einar og sér gætu ekki lifað í. Sveppurinn 

ræður nafni fléttunnar. Fléttur eru mjög þolnar og þola miklar sveiflur raka og þurrks, hita og 

kulda. Fléttur eru seinvaxta og viðkvæmar lífverur sem þola ekki mikið rask. Fléttur hafa 

engar rætur og taka því efni inn í sig úr umhverfinu. Þær eru mjög viðkvæmar fyrir mengun í 

andrúmsloftinu,  þess vegna eru þær sjaldgæfari í þéttbýli en utan þess, vegna mengunar sem 

þar er. Fléttur eru oft fyrstu lífverurnar til að nema land og kallast þá landnemar. Þær geta 

vaxið þar sem enginn jarðvegur er, t.d. á bergi.  Smám saman myndast jarðvegur úr dauðum 

fléttum og aðrar lífverur fara að vaxa í jarðveginum. Fléttur fjölga sér þegar hluti af þeim 

losnar og vex upp á nýjum stað. Einnig dreifa þær gróum sem berast með vindi, fuglum eða 

dýrum. Ný flétta verður einnig til þegar sveppagró af réttri tegund hittir grænþörung eða 

blábakteríu af réttri tegund og sambýli myndast. Þekktar eru um 800 tegundir af fléttum á 

Íslandi. (Starri Heiðmarsson, á.á. og Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.). 

 

Fléttunytjar  

Fléttur voru nokkuð notaðar til manneldis hér áður fyrr, aðallega fjallagrös, til matargerðar á 

margvíslegan hátt, svo sem te, í grauta, mjólkursúpur og blóðmör. Einnig voru fjallagrösin 

möluð og notuð í bakstur. Auk fjallagrasanna nýttu menn maríugrös, engjaskófir og 

geitaskófir til grautagerðar. Víða um heim hafa fléttur verið notaðar til að drýgja mjöl og 

almennt nýttar til manneldis, sérstaklega þegar uppskera var lítil. Sumar fléttur mynda 

efnasambönd sem kallast fléttusýrur. Nokkrar þessara fléttusýra eru bakteríudrepandi og 
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notaðar til að bera á sár. Á Íslandi voru fjallagrös notuð til lækninga við kvefi og þóttu góð 

við uppþembu og magakveisu. Einnig hafa íslensk fjallagrös verið notuð til lækninga víða 

um Evrópu og eru seld undir nafninu  „Icelandic moss“ (íslenskur mosi). Víða um heim hafa 

fléttur verið notaðar til að lækna ýmsa húðsjúkdóma og fleiri sjúkdóma svo sem berkla, 

flogaveiki, hitasóttir, lungnakvef, nýrna- og blöðrusjúkdóma og hundaæði. Úr fléttum má fá 

fjölbreytta liti og litaafbrigði. Litunarskóf ásamt fleiri fléttutegundum gefur af sér 

dökkbrúnan lit, rauðbrúnan eða gulbrúnan lit, allt eftir því hvaða litunaraðferð er notuð. Til 

dæmis gefa fjallagrös brúnan lit og litunarskilma rauðan og bláan lit. Fléttur eru einnig nýttar 

í ýmsar snyrtivörur, sápur og krem, einnig til skreytinga, þá aðallega tegundir af 

hreindýrafléttum. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, á.á.; Hörður Kristinsson, 1968; Kristín Ingólfsdóttir; 2004;  

Starri Heiðmarsson, á.á. og Námsgagnastofnun, á.á.). 

 

Bls. 8 – 9   

Hvernig þekkjum við fléttur?  

Fléttur finnast innan um annan gróður, á viði, steinum og klettum, niðri í fjöru og upp til 

fjalla. Þessi bók hjálpar þér að þekkja  algengustu fléttur á Íslandi og hvar þær er helst að 

finna.  Fléttum er skipt í þrjá flokka eftir útliti: 

Runnfléttur eru  greinóttar og oftast  uppréttar. Þær líkjast smárunnum sem vaxa á eða innan 

um mosa eða annan gróður. Runnfléttur finnur þú á bls. 28 - 31, 38 - 39,  42 - 43, 46 - 47 og 

59. 

Blaðfléttur hafa blöð sem  líkjast laufblöðum. Þær  liggja oftast samhliða  undirlaginu og 

festa sig  lauslega á það.  Þær breiða gjarnan úr sér  til dæmis ofan á  grassverði. Blöðin eru  

gjarnan nefnd þal.  Blaðfléttur finnur þú á  bls. 12 - 25, 34 - 35 og 46 - 47. 

Hrúðurfléttur eru fastar við undirlagið. Þær mynda hrúður sem erfitt er að skafa af 

undirlaginu, t.d. steinum eða trjám. Hrúðurfléttur finnur þú á bls. 50 - 51 og 54 - 59. 

Þessi einfalda flokkun segir ekkert til um hversu skyldar  flétturnar eru. 
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Skýringar:  

Þal = er fléttan sjálf, myndað af sveppaþráðum og ljóstillífandi hlutum hennar.  

Rætlingar = líkist rótum sem flétturnar festa sig með.  

Nafli = einskonar naflastrengur í miðju fléttu (geitaskóf) og er fléttan fest með honum við 

undirlagið.  

Reitaskipt = þalið skiptist í marga reiti.  

Hnyðlur = blettir með blábakteríu á fléttu sem hefur grænþörung sem megin ljóstillífara. 

Askhirslur = geyma askana sem mynda gróin. Þær nefnast diskhirslur eða skjóður.  

Snepar = örstuttir sívalingar sem vaxa upp úr fléttunni og eru mismunandi í laginu. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, 2016; Hörður Kristinsson, á.á. og Starri Heiðmarsson, á.á.). 

 

Bls. 12 – 15 

Almennt um engjaskófir (Peltigera) 

Engjaskófir eru blaðfléttur og hafa yfirborð sem er ýmist glansandi, hrufótt eða örlítið loðið. 

Askhirslur engjaskófa, þar sem gróin þroskast, eru alltaf í kanti þalsins.  

Engjaskóf (Peltigera canina)  

Sjálf engjaskófin er ein algengasta flétta landsins sem vex á grónum jarðvegi. Engjaskóf er 

stór, ljósgrá eða grábrún að lit en í vætu verður hún blágræn eða brún. 

Dílaskóf (Peltigera leucophlebia) 

Dílaskóf er algeng um allt land og er stórvaxin. Í vætu verður hún fagurgræn en grágræn í 

þurrki. Á yfirborði þalsins eru áberandi  dökkir dílar sem kallast hnyðlur. Í hnyðlunum eru 

blábakteríur  sem vinna nitur úr andrúmsloftinu. Dílaskóf finnst helst í mosa,  í mólendi, í 

kjarri, í fjallshlíðum og á rýru graslendi. 

Flannaskóf (Peltigera aphthosa)  

Flannaskóf er mjög lík dílaskóf enda eru þær náskyldar og þekkjast  vart í sundur nema að 

skoða vel á þeim neðra borðið. Dílaskóf  hefur dökkbrúnar æðar á neðra borði þalsins en 

flannaskóf er  nánast æðalaus. Flannaskóf hefur stórt þal og stórar askhirslur. Hún er 

fagurgræn í bleytu eins og dílaskóf en grábrún í þurrki. Flannaskóf er einnig með dökka díla 

um allt efra borð þalsins líkt og dílaskóf. 

Himnuskóf (Peltigera membranacea)  

Himnuskóf er algeng um allt land. Hún vex í grasi, lyngmóum og á skógarbotni. Himnuskóf 

er grá eða grábrún á litinn og oft stærri en engjaskóf en þynnri. Að auki liggja smærri hár 

þvert á rætlingana  og minna á útlit flöskubursta. Þalið er mjög stórt. 
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Fjallaskóf (Peltigera rufecens)  

Fjallaskóf er algeng skóf um allt land. Hún finnst á láglendi og hátt til fjalla. Fjallaskóf er 

oftast brúnleit á efra borði og loðin, einkum á jöðrunum sem eru oft hrokknir og uppbrettir  í 

endana, ólíkt engja- og himnuskóf. Neðra borðið er hvítt. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, 2016; Hörður Kristinsson, á.á.; Starri Heiðmarsson, á.á.; 

William Purvis, 2010 og Starri Heiðmarsson, 2014). 

Bls. 18 – 19 

Almennt um litunarskófir (Parmelia) 

Litunarskófir eru algengar um allt land, þær vaxa aðallega á steinum en vaxa einnig á trjám 

og mosa. Litunarskófir eru blaðkenndar með breiðu þali. Þær eru gráleitar, brúnar eða hvítar 

að lit og stundum svartar á neðra borði. Litunarskóf myndar stundum stóra flekki og er þá 

áberandi í landslaginu. Litunarskóf var og er notuð til að lita þráð, sem notaður er í vefnað 

eða prjón. 

Litunarskóf (Parmelia omphalodes)  

Litunarskóf er mjög algeng flétta og vex á klettum allt frá láglendi upp í 600 metra hæð. Þal 

litunarskófar er stórt, grágrænt eða ljós- til dökkbrúnt á efra borði og svarbrúnt út við enda. 

Neðra borð þalsins er svart og gljáandi. 

Snepaskóf (Parmelia saxatilis)  

Snepaskóf er algeng á steinum og klettum um allt land frá fjöru til fjalla. Stundum vex 

snepaskóf á trjábolum. Hún þekkist frá litunarskóf á örsmáum, aflöngum og sívölum snepum 

sem þekja allt yfirborð hennar nema jaðrana. Þalið er stórt, efra borðið grátt eða grábrúnt en 

sneparnir í endana eru dökkir og oft nær hnöttóttir. 

Hraufuskóf (Parmelia sulcata) 

Hraufuskóf er útbreidd um allt land frá láglendi til hálendis. Hraufuskóf er algengt að finna á 

trjám. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, 2016;  Hörður Kristinsson, á.á. og Starri Heiðmarsson, 2014).  

Bls. 22 – 25 

Almennt um geitaskófir (Umbilicaria) 

Geitaskófir vaxa alltaf á steinum og festa sig með nafla í miðjunni. Af því fá þær heitið 

naflar. Geitaskófir, eða naflar, voru nýttir til  matar hér áður fyrr. Ef geitaskóf var soðin í 

mjólk varð hún  sæt og þykk. 
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Fjallanafli (Umbilicaria hyperborea)  

Fjallanafli er algengur upp til fjalla og á hálendinu. Hann vex á stórum steinum eða utan í 

klettum. Fjallanafli er dökkur á efra- og neðra borði þalsins. Hann er náskyldur hrossanafla 

sem er oftast stærri.  

Skeggnafli (Umbilicaria cylindrica)  

Skeggnafli er ein af algengustu geitaskófum landsins, hún vex alltaf á grjóti og stórum 

steinum sem standa hátt. Skeggnaflinn þekkist á svörtum rætlingum sem eru út til enda á efra 

borði þalsins. Hann hefur líka oftast marga svarta og snúðlaga askhirslur á efra borði þalsins. 

Undir þalinu er yfirborðið ljóst með ljósum rætlingum 

Hrossanafli (Umbilicaria arctica)  

Hrossanafli er stórvaxinn skóf sem verður allt að 10-12 sm í þvermál. Hann er algengur inn 

til fjalla og á norðanverðu landinu. Hrossanafli er grábrúnn á efra borði en ljós eða bleikleitur 

á neðra borðinu nema í kringum naflann. 

Geitnafli (Umbilicaria proboscidea)  

Geitanafli, sem er algengasti naflinn, vex alltaf á grjóti eins og aðrir naflar og þekkist á 

upphleyptum ljósum nafla í miðjunni. Askhirslurnar eru uppvafðar eins og snúður og eru 

svartar á lit.  

Sáldnafli (Umbilicaria torrefacta)  

Sáldnafli er algengastur geitaskófa ásamt geitanafla og skeggnafla. Sáldnafli er dökkbrúnn á 

efra borði þalsins, stundum svartur. Hann er alsettur smáum götum sem sjást vel þegar hann 

er borinn upp að  ljósi. Neðra borð þalsins er dökkt með óreglulegum hryggjum/æðum. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, á.á.; Hörður Kristinsson, 2016 og Starri Heiðmarsson, 2014). 

Bls. 28 – 31  

Almennt um bikara/króka (Cladonia)      

Bikarar og krókar vaxa lárétt af undirlagi. Bikarar eru runnkenndar fléttur með 1-3 sm langar 

þalgreinar sem standa uppréttar og hafa stundum bikar á endanum, þó eru til tegundir sem 

eru blaðkenndar eða hreisturkenndar. Stundum eru einungis til staðar jarðhreistrur eða 

jarðhreistrur ásamt bikurum eða krókum. Krókar eru greinóttir. Bikarar og krókar eru 

auðþekktir, oft gulir að lit og eru algengir um allt land. Þeir vaxa í mólendi, á skógarbotni og 

við kletta.  
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Hreindýrakrókar (Cladonia arbuscula) 

Hreindýrakróka þekkjum við betur undir nafninu hreindýramosi. Hreindýrakrókar eru 

algengir í mólendi um allt land, einkum á heiðum. Þalið er runnkennt sem greinist til 

endanna. Hreindýrakrókar eru gulhvítir eða grágrænleitir á litinn. Endar greinanna eru 

brúnleitir og sveigjast til hliðar. 

Skarlatbikar (Cladonia borealis) 

Skarlatbikar er algengur um allt land. Hann vex á mosa og jarðvegi, oft við kletta. 

Skarlatbikar líkist álfabikar en er gulgrænni að lit. Á bikarbörmunum myndast skærrauðar 

askhirslur. 

Tildurbikar (Cladonia cervicornis)  

Tildurbikar er grár, grænn eða brúnn á litinn, stundum með fjólubláum blæ. Nýir bikarar sem 

vaxa upp úr miðjum aðalbikarnum eru einkennandi fyrir tildurbikar. Tildurbikar vex á 

jarðvegi í mólendi. 

Álfabikar (Cladonia chlorophaea) 

Álfabikar er algeng flétta um allt land í mólendi, skóglendi, á jarðvegi eða trjákvistum. 

Bikararnir standa á stilk og eru reglulegir að lögun, 3-5 mm í þvermál. Þeir eru oft 

duftkenndir eða kornóttir að innan og utan. 

Mókrókar (Cladonia furcata) 

Mókrókar vaxa í allskonar mólendi frá sjó og upp í hæstu fjöll. Þeir finnast líka í 

næringarsnauðu graslendi. Mókrókar eru lítið áberandi og geta leynst innan um aðrar fléttur. 

Mókrókar eru grænbrúnir, grágrænir eða brúnir að lit og eru tvískiptir til endanna. 

Greinaaxlirnar eru oftast opnar. 

Gulkrókar (Cladonia uncialis) 

Gulkrókar eru útbreiddir um allt land. Þeir vaxa í mólendi og á grónum jarðvegi. Gulkrókar 

hafa bústnari og gildari leggi en hreindýrakrókar og eru þalgreinar hans gular eða gulgrænar 

og skiptast í endana sem eru oftast brúnir að lit. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, á.á.; Starri Heiðmarsson, á.á. og Starri Heiðmarsson, 2014). 

Bls. 34 – 35 

Almennt um glæður (Xanthoria)      

Glæður hafa einkennandi appelsínugult þal og eru áberandi þar sem þær er að finna. Glæður 

vaxa oftast á steinum og bergi, við setstaði fugla því þeim líkar næringarríkt umhverfi. 

Glæður finnast einnig á viði og jafnvel á öðrum fléttum. Askhirslur eru oftast sterk  

appelsínugular. 

Fuglaglæða (Polycauliona candelaria) 
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Fuglaglæða vex á viði eða klettum svo sem á trjám í húsagörðum, efst á girðingastaurum, 

stórum steinum, vörðum eða hraukum þar sem fuglar drita. Hún er algeng um allt land. Þal 

glæðunnar er blað- eða runnkennt, fíngert, þétt og upprétt. Það er skærgult eða appelsínu- 

gult og þekkist hún á fíngerðum blöðum sem sitja þétt saman. Askhirslurnar eru 

appelsínugular á litin og íhvolfar. 

Reyniglæða (Polycauliona polycarpa) 

Reyniglæða vex á reynivið. 

Klettaglæða (Rusavskia elegans)  

Klettaglæða er algeng um allt land. Hún vex á klettum og steinsteypu, til dæmis á 

legsteinum. Klettaglæða er appelsínugul. Klettaglæða er nokkuð föst við undirlagið og erfitt 

að losa hana frá því.  

Veggjaglæða (Xanthoria parietina)  

Veggjaglæða, stundum nefnd veggjaskóf, er algeng við sjó. Hún vex  á klettum, steinsteypu, 

stundum á viði eða trjábolum. Áður fyrr óx  hún á veggjum gamalla húsa og hefur þaðan 

fengið nafn sitt. Þar  sem hún vex í fuglabjörgum litar hún oft heilu veggina. Veggjaglæða  

hefur blaðkennda jaðra sem auðvelt er að losa frá undirlaginu. Á því þekkist hún frá öðrum 

glæðum. 

Heimildir: (Starri Heiðmarsson, á.á.; Hörður Kristinsson, á.á. og Hörður Kristinsson, 2016). 

Bls. 38 – 39  

Almennt um breyskjur (Stereocaulon)    

Breyskjur eru allar ljósgráar að lit. Flestar eru runnkenndar og greinóttar. Þær eru algengar í 

mólendi, á hraunum og melum. 

Grábreyskja (Steraocaulon alpinum)   

Grábreyskja vex mest í grónum hlíðum og mólendi bæði á láglendi og upp til fjalla um allt 

land. Fléttan hefur upprétta greinótta stofna. Á þalinu eru gráar vörtur sem snúa meira til 

sömu áttar þannig að greinarnar hafa bak- og framhlið. 

Hraunbreyskja (Steraocaulon vesuvianum)   

Hraunbreyskja er oft meðal fyrstu landnema á nýjum hraunum og nær nokkuð fljótlega að 

mynda gróðurþekju á þeim. Hraunbreyskja kann vel við sig inn til landsins þar sem raki er 

lítill. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, á.á. og Starri Heiðmarsson, á.á.).  
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Bls. 42 – 43 

Almennt um kræður (Alectoria)                                                                 

Kræður eru runnkenndar, jarðlægar og flæktar saman eða uppréttar. Kræður eru flestar 

gulleitar að lit, bleikleitar að neðan og dökkgráar ofantil. Þær finnast víða um land, nálægt 

sjó og inn til landsins. 

Skollakræða (Alectoria ochroleuca)                                                                 

Skollakræða er algeng um norðan- og austanvert landið. Hún er runnkennd og eru greinarnar 

að mestu uppréttar. Fléttan er ljósgul að lit og myndar oft samfelldar breiður á hólum og 

hæðum. Hún  vex helst inn til landsins en finnst líka í nágrenni Reykjavíkur.  Skollakræða 

hefur einnig gengið undir nafninu tröllagras eða  tröllakræða. 

Flókakræða (Alectoria vexillifera)                                                                 

Flókakræða vex á jarðvegi víða um land, einkum nálægt sjó. Hún er gulhvít á litinn með 

svartar yrjur á greinum. Greinarnar geta verið flatar og þykkar og aðrar hárkenndar. Hún vex 

í smáflókum hingað og þangað, utan í eða uppá hæðum og bungum. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, á.á.; Hörður Kristinsson, 2016 og Starri Heiðmarsson, á.á.).  

Bls. 46 – 47  

Almennt um fjallagrös (Cetraria)    

Fjallagrasafléttur geta verið margskonar, runnlaga með sívalar greinar eða blaðlaga og 

einkennast af brúnleitu þali. Þær nefnast mismunandi nöfnum eftir vaxtarlagi. Breiðustu 

grösin kallast skæðagrös, þau sem eru mjórri og rennulaga kallast klóungar og þau mjóustu 

og svörtu kræður.  

Fjallagrös (Cetraria islandica)  

Fjallagrös eru algeng um allt land á láglendi og hálendi nema á þeim hluta hálendis sem er 

sandur. Fjallagrös hafa mismunandi vaxtarlag. Þau geta verið blaðkennd og breið eða mjó og 

rennulaga, ljósbrún eða grænleit. Endar þalsins eru alsettir örmjóum stífum hárum, sem 

kallast randhár. Fjallagrös þykja góð til lækninga. Áður fyrr voru þau nýtt til matar og eru 

enn notuð t.d. í flatkökur, brauð, lyf og smyrsl. 

Melakræða (Cetraria muricata)   

Melakræða er með algengustu fléttum á landinu, frá láglendi og hátt til fjalla. Hún finnst á 

grónum móajarðvegi, hálfgrónum melum, í graslendi og á berum jarðvegi. Þalið er greinótt 

og eru krókar á endunum sem krækjast auðveldlega í það sem kemur nálægt þeim svo sem 

föt. Melakræða er dökkbrún að lit, oft nærri svört. Í bleytu fá þær á sig grænleitan blæ. 
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Maríugrös (Flavocetraria nivalis)  

Maríugrös vaxa í mólendi, hæðum og á grónum melum. Þau líkjast skollakræðu og 

hreindýrakrókum að lit en hafa annað vaxtarlag. Maríugrös vaxa stundum í áberandi 

þyrpingum í móum. Áður fyrr voru maríugrös nytjuð eins og fjallagrös og þóttu jafnvel betri 

en þau. Maríugrös finnast víða, t.d. á Álftanesi og víða á Norðurlandi. Á Suðurlandi er hún 

sjaldgæf. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, á.á.; Hörður Kristinsson, 2016 og Starri Heiðmarsson, á.á.). 

Bls. 50 – 51 

Almennt um skilmur (Ochrolechia)    

Skilmur eru hvítleitar eða fölgráar. Þær vaxa í móum og klettum og eru algengar um allt 

land. 

Broddskilma (Ochrolechia frigida)   

Broddskilma er stór og áberandi í þúfum. Hún klæðir strá, kvisti og mosa og er ein 

algengasta fléttan í mólendi. Hún hefur áberandi oddmjóa brodda sem einkennir hana frá 

öðrum hvítum fléttum sem vaxa á þúfum. Þalið er er ljóst, gult eða grátt og stundum kornótt. 

Askhirslur eru ljósbrúnar og stórar. 

Klapparskilma (Ochrolechia parella)   

Klapparskilma er stór, hvítleit eða grá og vex á klettum eða hrauni. Hún er algeng nálægt sjó 

um allt land, en einnig inn til landsins á Suður- og Vesturlandi. Askhirslur þekja yfirborð 

hennar og eru þær samlitar fléttunni eða með örlitlum gulbrúnum blæ. Þalið er hrúðurkennt, 

stundum með grænum eða brúnum lit. 

Heimildir: (Hörður Kristinsson, á.á.; Hörður Kristinsson, 2016 og Starri Heiðmarsson, á.á.).  

Aðrar fléttur 

Bls. 54 – 59  

Torfmæra (Baeomyces rufus)                                                                                                 

Torfmæra er algeng um allt land. Hún er grænleit með kornkennda áferð og myndar stundum 

brúnleitar askhirslur. Þalið er hreisturkennt. Torfmæra vex nær alltaf á torfi eða berum 

jarðvegi og er gjarnan landnemi í skurðbökkum og annarsstaðar þar sem jarðvegur er opinn. 

Skeljaskóf (Placopsis gelida) 
Skeljaskóf vex þar sem rakt úthafsloftslag er og hátt í fjöllum þar sem þoka er algeng. 

Skeljaskóf hefur hvítt þal sem myndar hring um brúna hnyðlu sem situr í miðjunni. Sveppur 

skeljaskófarinnar er í sambýli við grænþörung og blábakteríu. Hún myndar því þríbýli. 

Blábakterían er í brúna keppnum, hnyðlunni, og grænþörungurinn er í hvíta þalinu. 
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Jötunskegg (Bryoria chalybeiformis) 

Jötunskegg er runnkennd flétta með dökkar grannar greinar sem stundum eru samansnúnar í 

flækju. Jötunskegg vex aðallega utan í klettum eða á steinum hátt til fjalla þar sem mikið 

mæðir á.  Jötunskegg finnst helst á norðanverðu landinu. 

Barmþekja (Tephromela atra)  

Barmþekja er snjóhvít að lit með svartar áberandi askhirslur með hvítum barmi. Hún finnst 

um allt land og vex á klettum, helst við sjávarsíðuna þar sem hún getur orðið mjög stór, 

einkum í fuglabjörgum. Barmþekja vex einnig inn til landsins en verður smærri þar. 

Grásnurða (lecidea lapicida) 

Grásnurða er algeng um allt land og vex á basalti. Þal grásnurðunnar  er hrúðurkennt og er 

blágrátt eða gráhvítt að lit. Askhirslur eru flatar og svartar. 

Fölvakarta (Porpidia melinodes) 

Fölvakarta er algeng um allt land og vex á basalti, á láglendi sem og hálendi. Þalið er 

hrúðurkennt og reitaskipt, ljósryðbrúnt að lit. Kringlóttar dökkgráar hraufur eru áberandi. Ef 

askhirslur eru til staðar eru þær svartar og disklaga. 

Landfræðiflikra (Rhizocarpon geographicum) 

Landfræðiflikra er algeng um allt land, hátt til fjalla og á láglendi. Þal fléttunnar er 

hrúðurkennt, gulgrænt og skiptist í reiti. Landfræðiflikran myndar grængular stórar 

skellur á blágrýtinu sem hún vex á. 

Fjörusverta (Hydropunctaria maura) 

Fjörusverta vex á fjöruklettum og myndar áberandi svart belti rétt ofan fjöruborðsins. 

Fjörusvertan er ein af algengustu fléttum landsins og þroskar aska í skjóðum. 

Birkidumba (Melanohalea exasperata) 

Birkidumba er blaðkennd, brún eða grænleit og alsett smáum vörtum. Einnig er hún oft með 

mikið af disklaga askhirslum í miðju. Hún getur orðið allt að 10 sm í þvermál. Birkidumba er 

algengust fléttna á birki og er algeng um allt land þar sem birki vex.  

Klettakrækla (Sphaerophorus fragilis) 

Klettakrækla vex upp á klettum, helst mosagrónum í nánd við setstaði fugla. Hún myndar 

breiðu af grábrúnum eða gráum sívölum greinum. Askhirslurnar á greinaendunum eru gráar 

eða grábrúnar að lit. 

Mjólkurskán (Pertusaria lactea) 

Mjólkurskán er rjómahvít að lit, sprungin og reitaskipt. Hún vex á klettum og verður allt að 

15 sm í þvermál eða stærri. Fléttan hefur slétt yfirborð og er snepalaus en hefur áberandi 

vörtur eða bólur. Mjólkurskán er algeng á Suður- og Vesturlandi og á Austfjörðum þar sem 

sjávarloftslag ríkir. 
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Ormagrös (Thamnolia vermicularis) 

Ormagrös vaxa á hæðum, oftast í mosa eða á grónum jarðvegi. Þal þeirra eru snjóhvít að lit 

og greinarnar liggja sveigðar og oddmjóar í sverðinum eða í mosanum og líkjast ormum. 

Stundum vaxa greinarnar upp í loftið.  

Heimildir: (Hörður Kristinsson, á.á.; Hörður Kristinsson, 2016 og Starri Heiðmarsson, á.á.).  
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Lokaverkefni – vinnustundir                                        Fylgiskjal 2 

                  

Dagsetning/2015 Hvað Vinnust/klst Samtals 

29. – 31. mai Myndataka/vinnsla 10 10 

31. maí  Frágangur, samskipti 5 15 

1. júní Tillaga að uppsetningu 5 20 

1. júní Myndataka/vinnsla 5 25 

8. júní Myndataka/vinnsla/skráning 6 31 

9. júní  Myndataka/vinnsla 5 36 

10. – 12. júní Myndataka/vinnsla/skráning 12 48 

17. júní Myndataka/vinnsla/skráning 2 50 

7. júlí Myndataka/vinnsla/skráning 3 53 

9. – 10. júlí Vinnsla, skrif 4 57 

Dagsetning/2016    

20.-23. mars Myndvinnsla, skráning, skrif 6 63 

15. maí Skrif, texti í bók 10 73 

10. – 18. júní  Texti í bók, raða upp 32 105 

20. júní Myndvinnsla, skráning, skrif 6 111 

21. júní Myndvinnsla, skráning, skrif 6 117 

22. júní Myndvinnsla, skráning, skrif 7 124 

23. júní Myndvinnsla, skráning, skrif 7 131 

24. júní Myndvinnsla, skráning, skrif 7 138 

27. júní Myndvinnsla, skráning, skrif 7 145 

28. júní Myndvinnsla, skráning, skrif, teikningar 8 153 

29. júní Myndvinnsla, skráning, skrif 8 161 

30. júní Myndvinnsla, skráning, skrif 8 169 

3. júlí Myndvinnsla, skráning 6 175 

5. júlí Myndvinnsla, skráning 8 183 

5. júlí Myndvinnsla, skráning 6 191 

6. júlí Lesa yfir, setja upp 3 194 

16. júlí Vinna við uppsetningu/texta 5 199 

18. júlí Vinna við uppsetningu/texta 5 204 

25. júlí Vinna við uppsetningu/texta 6 210 

26. júlí Vinna við uppsetningu/texta 6 216 

27. júlí Vinna við uppsetningu/texta 6 212 

28. júlí Vinna við uppsetningu/texta 6 218 

29 .júlí Vinna við uppsetningu/texta 6 224 

31. júlí Vinna við uppsetningu/texta 5 229 

1. ágúst Frágangur 2 231 

2. ágúst Frágangur, lagfæringar við bók, yfirlestur 10 241 

3. ágúst Myndataka 5,5 246,5 

3. ágúst Frágangur mynda, uppsetning, heimildaöflun 2,5 249 

5. ágúst Greinagerð, heimildaöflun - skrif 3 252 

5. ágúst Greinagerð, skrif 5 257 

6. ágúst Myndataka 5 262 

7. ágúst Vinna við myndir 6 268 

8. ágúst Greinagerð, heimildaöflun - skrif 6 274 

9. ágúst Greinagerð, heimildaöflun - skrif 7 281 

11. ágúst Greinagerð, skrif - yfirferð 8 289 

12. ágúst Yfirlestur – lagfæringar - heimildauppsetning 7 296 

13. ágúst Yfirlestur – lagfæringar - heimildauppsetning 4 300 

14. ágúst Yfirlestur – lagfæringar - heimildauppsetning 6 306 

22. ágúst Yflrlestur 2 308 

23. ágúst Yfirlestur 4 312 

9. sept. Yfirlestur og leiðréttingar 6 318 

13. sept. Yfirlestur og leiðréttingar 8 326 

15. sept. Yfirlestur og leiðréttingar 2 328 

17. sept. Myndataka, leiðréttingar 4 332 

22 – 23 sept. Yfirlestur, út skipti á myndum, leiðréttingar 6 338 

25. – 30. Sept. Lokafrágangur 10 348 

3. - 10. okt. Lokafrágangur fyrir prentun 12 360 

10. - 21. okt. Lokayfirlestur og lagfæringar fyrir prentun 18 378 
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