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Útdráttur 

Loftslagsbreytingar eru ein stærsta áskorun 21. aldar. Umsvif og áhrif mannsins á lífríki og 

lofthjúp jarðar eru svo umfangsmikil að lagt hefur verið til að nýtt jarðsögulegt tímabil - öld 

mannsins – sé hafið. Afleiðingar af umsvifum mannsins frá iðnbyltingu og ekki síst á 

undanförnum 50 árum felast m.a. í röskun á hringrás kolefnis. Það hefur því aldrei verið eins 

mikil þörf fyrir tækni sem getur metið og kortlagt mikið magn af upplýsingum, m.a. 

umhverfisþáttum, á skilvirkan, nákvæman og hagkvæman máta. Markmið verkefnisins var 

að kanna notagildi fjarkönnunar með flygildum við rannsóknir á hringrás kolefnis og að 

prófa gildi fléttutauganets við greiningu myndgagnanna. Þetta var gert með því að áætla 

frumframleiðni með myndrænum gögnum, tengja frumframleiðni við mælingar á 

kolefnislosun frá jarðvegi og nota fylgni þessa tveggja þátta ásamt aðhvarfsgreiningu 

fléttutauganets til að spá fyrir um kolefnislosun úr jarðvegi. Með fjarkönnunargögnunum 

reyndist unnt að reikna frumframleiðni með umritaðri jöfnu Monteith sem notar 

jarðvegsrakastuðul, lofthita og ljóstillífunarvirk orku stillta með grænkustuðli. Nákvæmni 

þjálfunar fléttutauganetsins jókst eftir fjölda keyrslna og náði um 20%. Nákvæmni forspár 

fléttutauganetsins var 0% og fjöldi keyrslna hafði ekki áhrif. Nákvæmni þjálfunar og þar 

með rýrari spágildi líkansins breyttist ekki eftir vissan fjölda keyrslna því að fléttutauganetið 

skorti gögn til þjálfunar. Þrátt fyrir takmarkaða nákvæmni vegna of fárra mælinga á 

kolefnislosun jarðvegs við þjálfunina, eru niðurstöður verkefnisins mikilvægar sem fyrstu 

skref í þróun aðferðarinnar við íslenskar aðstæður. Þá gafst ekki tími til að prófa aðferðina 

nánar innan verkefnisins. 

Abstract 

Impacts of human activities on the ecosystems and atmosphere have steadily increased 

during the last 50 years, including major effect on the carbon cycle. Thus, there has never 

been a greater need for a technology capable of collecting large amounts of information on 

the environment in an efficient and accurate way. The aim of the project was to explore the 

applicability of using remote sensing data from unmanned aerial vehicles (UAVs) for 

studying the carbon cycle. This was done by estimating the gross primary productivity (GPP) 

with remote sensing data from UAVs and regressing the GPP and carbon flux measurements 

from the soil with a convolutional neural network (CNN) model. With the remote sensing 

data from UAVs it was possible to calculate the GPP with a modified version of Monteith’s 

equation using a soil moisture index, temperature and NDVI-adjusted PAR. Accuracy of the 

training of CNN increased with numbers of epochs and reached about 20%. Model loss 

decreased to a certain point with numbers of epochs. Accuracy of the predictions of the CNN 

was 0% and did not increase with numbers of epochs. Accuracy of the training and the model 

loss did not decrease after a certain number of epochs because training data were in short 

supply. Despite the limited accuracy caused by a lack of training samples of carbon flux 

measurements, this project is important as first steps in the development of this method in 

Iceland. There was not time to further test the method during this project.
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1 - Inngangur 

Lífverur og ólífrænt umhverfi þeirra eru óaðskiljanlegir þættir sem hafa áhrif hvor á annan 

(Odum og Odum, 1959). Svæði sem samanstendur af lífverum og ólífrænum þáttum, sem 

hafa víxlverkandi áhrif á hvort annað og skiptast á lífrænum og ólífrænum efnum má 

skilgreina sem vistkerfi. Rúmfræðileg skilgreining vistkerfis er ekki sértæk; vistkerfi getur 

verið stök tjörn, heimsálfa eða hnattrænt (Cherrett, 1989). Vistfræði felst í því að rannsaka 

mynstur líffræðilegra samfélaga og umhverfis þeirra og einnig í því að rannsaka samskipti 

lífvera við umhverfi sitt, bæði lífræna þætti sem og ólífræna  þætti á borð við jarðfræði og 

veðurfar. Þetta líffræðilega mynstur má rannsaka á mörgum ólíkum kvörðum, allt frá 

byggingu sameinda yfir í atferli einstaklings og að starfsemi lífhvolfsins.  

Árið 2005 kom út Þúsaldarskýrsla Sameinuðu þjóðanna en hún gaf fyrsta heildarmatið 

á ástandi vistkerfa jarðar (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Skýrslan hafði það 

markmið að rannsaka og skrásetja ástand vistkerfa við þúsaldamótin. Einnig lagði hún mat 

á þær breytingar sem orðið hafa á vistkerfum jarðarinnar af mannavöldum og hvaða áhrif 

þær breytingar hafa haft á starfsemi vistkerfanna. Niðurstöður skýrslunnar voru ótvíræðar 

og skýrar. Á síðustu 50 árum hafði mannkynið haft hraðari, víðtækari og meira afgerandi 

áhrif á vistkerfi jarðar en á nokkru öðru tímabili mannkynssögunnar (Millenium Ecosystem 

Assessment, 2005).  

Það sem veldur þessari sífellt hraðari hnattrænu hnignun vistkerfa frá 1970 eru 

breytingar í landnýtingu, ofnýting stofna, loftslagsbreytingar, mengun og ágengar framamdi 

tegundir (IPBES, 2019). Framleiðsla, hagvöxtur og neysla hefur aukist á kostnað 

umtalsverðrar og óafturkræfrar minnkunar á líffræðilegum fjölbreytileika og ósnortinna 

víðerna jarðarinnar. Talið er að um 25% af öllum dýra- og plöntutegundum séu í hættu á að 

deyja út á næstu áratugum eða samtals um 1 milljón tegunda (IPBES, 2019). Allt að 75% af 

þurrlendi jarðar hefur verið raskað og verið tekið til nytja, ýmist undir akuryrkju, skógrækt, 

beitiland eða þéttbýli (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Alþjóðleg skýrsla um 

líffræðilegan fjölbreytileika og vistkerfisþjónustu sem kom út árið 2019 leiddi í ljós að 

röskun á vistkerfum hefur almennt aukist frá því að Þúsaldarskýrslan kom út árið 2005 og er 

talið að hnignun muni aðeins aukast ef ekkert verður að gert (IPBES, 2019). Skilaboð beggja 

skýrslnanna eru þau að hnattræn áhrif af mannavöldum valda svo miklu álagi á vistkerfin að 

jörðin mun ekki geta séð fyrir þörfum komandi kynslóða (Millenium Ecosystem 

Assessment, 2005; IPBES, 2019). Áhrif mannsins eru það mikil að byrjað er að tala um nýtt 

jarðsögutímabil, „ ֦Anthropocene֞ (Crutzen, 2002), sem á íslensku má kalla mannöld. 

Hugtakið felur í sér að umsvif og áhrif mannsins á lífkerfi og lofthjúp jarðarinnar séu svo 

umfangsmikil að nú sé í raun hafin nýtt jarðsögulegt tímabil - öld mannsins. Þessi áhrif 

mannsins eru fyrst og fremst á formi búsvæðaeyðingar á ótrúlegum skala og losunar á 

gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið (Steffen o.fl., 2011).Hringrás kolefnis á jörðinni 

er tvískipt, lífræn og ólífræn hringrás, og er hvor um sig greind í hæga og hraða hringrás. 

Mannleg umsvif frá iðnbyltingunni og ekki síst á undanförnum 50 árum felast ekki síður í 

röskun á hringrás kolefnis (Sigurður Reynir Gíslason, 2012). Með bruna á jarðeldsneytum á 

við kolum, olíu og jarðgasi hefur mannkyn aukið hraða hins hæga hluta ólífrænu 

hringrásarinnar og losað gífurlegt magn koltvíoxíðs út í andrúmsloftið. Losun koltvíoxíðs út 

í andrúmsloftið af mannavöldum hefur hátt í tífaldast frá árinu 1750 (Boden o.fl. 2009). Á 

sama tíma og losun koltvíoxíðs hefur aukist, hefur geta lífhjúpsins til þess að bregðast við 

auknu magni koltvíoxíðs í andrúmslofti minnkað með framræslu votlendis, eyðingu skóga, 

súrnun sjávar og almennri hnignun vistkerfa (UNCCD, 2017). Frumframleiðendur vistkerfa 

hafa ekki undan við að binda kolefni. Að meðaltali hafa um 43% þess koltvíoxíðs sem losað 
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var út í andrúmsloftið af mannavöldum orðið þar eftir árin 1960-2008 (Meehl o.fl. 2007). 

Uppsöfnunin er því gífurleg. Aukin losun gróðurhúsalofttegunda hefur hnattræn áhrif á líf 

og umhverfi allstaðar á stórum skala. Þetta eru ekki aðeins breytingar á stofnum heldur 

breytingar á tegundum, samfélögum, vistkerfum og fæðuvefum (IPBES, 2019). Og með 

þessum auknu umsvifum mannsins hefur aldrei verið eins mikil þörf fyrir tækni sem getur 

metið og kortlagt mikið magn af upplýsingum, m.a. umhverfisþáttum á skilvirkan, 

nákvæman og hagkvæman máta.  

Á undanförnum árum hefur fjarkönnun gervihnatta sem og flygilda verið að ryðja sér 

til rúms í vistfræðirannsóknum. Myndræn líkön hafa verið notuð við mat á útbreiðslu 

ágengra tegunda (Lopatin, 2019), greiningu á þéttleika og dreifingu plantna (Cruzan o.fl. 

2016) og rannsóknir á tegundasamsetningu skóga (Hakkenberg o.fl. 2018). Þá hafa 

fjarkönnunarrannsóknir fengist við bæði mat á frumframleiðni skóga (Krofcheck, 2016) og 

yfirborðsraka í ræktarlandi (Kasim og Usman, 2016). Hér á landi hafa fjarkönnunargögn 

verið notuð við kortlagningu gróðurs á Skeiðarársandi (Kofler, 2004), vistgerðaflokkun (Jón 

Gunnar Ottósson o.fl., 2016) og kortlagningu á útbreiðslu og flatarmáli ágengra framandi 

tegunda á borð við lúpínu (Sigurður Kristinn Guðjohnsen og Borgþór Magnússon, 2019). 

Vistfræði er tiltölulega ung fræðigrein en hefur þó þróast hratt á seinustu áratugum. 

Sem fræðigrein hefur vistfræði ávallt staðið í heildrænum rannsóknum og byggt um margt á 

öðrum stoðgreinum og tengt þær saman í víðsýna fræðigrein. Það er því í eðli vistfræði að 

tileinka sér nýja tækni og aðferðafræði. Þrátt fyrir að fjarkönnunarrannsóknir flygilda sé ný 

nálgun í vistræðirannsóknum þá er kosturinn við hana að aðferðafræðin er að miklu leyti 

þegar til staðar. Helstu aðferðir og takmarkanir fjarkönnunar hafa þegar verið kannaðar og 

kortlagðar með fjarkönnun gervitungla. Gervihnetti má nota til þess að meta ýmsa land- og 

líffræðilega þætti en þá skortir að einhverju leyti nákvæmi og getuna til þess að staðfesta 

mælingar og líkön sem unnin eru á jörðu niðri. Hinsvegar gefa jarðlægar mælingar kost á 

beinum mælingum með nákvæmu mati á en skortir hinsvegar oft getu til þess að yfirfæra 

niðurstöðurnar á stærra svæði. Flygildi bjóða upp á að brúa bilið á milli hefðbundna mælinga 

á jörðu og fjarkönnunar gervitungla, með því að afla hágæða gagna og upplýsinga af stórum 

svæðum á hagkvæman og skilvirkan máta, bæði fjárhagslega og tímalega (Manfreda o.fl., 

2018). Flygildi geta sameinað kosti og unnið gegn takmörkunum bæði gervihnatta og 

jarðlægra mælinga og þannig gefið af sé betri gögn. 

Markmið verkefnisins var að kanna notagildi fjarkönnunar með flygildum við 

rannsóknir á hringrás kolefnis og að prófa gildi fléttutauganets við greininguna. Þessi nálgun 

við rannsóknir á kolefnishringrásinni hefur ekki verið prófuð áður í íslenskum vistkerfum. 

Hér er aðferðin prófuð í áreyrarvist á Skeiðarársandi þar sem flygildamyndir í hárri upplausn 

eru notaðar til að rannsaka áhrif birkis á jarðveg og gróður. Kolefnishringrásin er áætluð með 

því að meta frumframleiðni með myndrænum gögnum, tengja frumframleiðnina við 

mælingar á kolefnislosun frá jarðvegi og að nota fylgni þessa tveggja þátta ásamt 

aðhvarfsgreiningu fléttutauganets til þess að spá fyrir um kolefnislosun úr jarðvegi.  

 

 

 

 

 



3 

2 Aðferðir 

2.1. Rannsóknarsvæði 

Rannsóknin fór fram á Skeiðarársandi í Austur-Skaftafellssýslu. Svæðin og staðsetning 

þeirra eru hluti af vistfræðirannsóknum sem unnar hafa verið þar og í nágrenni. Sumarið 

2016 hófust ítarlegar rannsóknir á útbreiðslu birkis (Betula pubescens) á efri hluta 

Skeiðarársands milli Gígjukvíslar og gamla farvegs Skeiðarár. Starfsmenn frá Svarma ehf. 

tóku loftmyndir af rúmlega 75 km2 svæði með flygildum en myndirnar voru síðan settar 

saman í heildstætt kort með upplausn upp á um 6 cm/pxl. Gögnin voru notuð til að greina 

útbreiðslu og þéttleika birkis á svæðinu og út frá þeim voru valin fimm svæði (B1-B5) til 

frekari rannsókna með mis mikinn þéttleika birkis. Hvert svæði er um 4200 m2 (u.þ.b. 65 m 

x 65 m) að stærð og teknar hafa verið nákvæmar myndir þrisvar sinnum á sumri s.l. tvö ár. Í 

þessu verkefni var unnið á þremur af fimm svæðum; B3, B4 og B5 (mynd 2.1) . Þessi svæði 

hafa minnsta þéttleika birkis af svæðunum fimm. 

Mynd 2.1  Yfirlitsmynd af miðjum nyrsta hluta Skeiðarársands og rannsóknarsvæðunum þremur. 

Svæðin voru valin út frá mismunandi þéttleika birkis en þéttleikinn er mestur á svæði B3 en minnstur 

á svæði B5. 

Skeiðarársandur er líklega einn stærsti virki jökulsandur jarðarinnar, 1000 km2 að flatarmáli 

eða 1% af heildarflatarmáli Íslands (Helgi Björnsson, 2009). Skeiðarársandur hefur verið að 

mestu gróðurlaus á liðnum öldum vegna tíðra raskana af völdum jökulhlaupa og 

síbreytilegrar legu jökulánna. Jökulhlaup frá Grímsvötnum í Vatnajökli hafa farið yfir 

sandinn með 5 til 10 ára millibili að jafnaði og borið með sé mikinn sand og aur (Sigurður 

Þórarinsson, 1974). 
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Aðstæður á sandinum tóku hins vegar að breytast eftir miðja 20. öld vegna breyttrar 

legu og hopunar Skeiðarárjökuls sem leitt hefur til breyttra árfarvega og hlaupfarvega (Helgi 

Björnsson, 2009). Hlaup urðu minni og færri eftir að dró úr eldvirkni í Grímsvötnum á 

árunum 1938-1996. Þessi þróun á eðlisfari Skeiðarársands hefur leitt til þess að gróður hefur 

víða náð að festa rætur og breiðast út. Um 20% af heildarflatarmáli sandsins telst nú vel 

gróinn og er með yfir 50% gróðurþekju (Kofler, 2004).  Á þeim stöðum á sandinum þar sem 

gróður er samfelldur er mosi ríkjandi (Kristín Svavarsdóttir og Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 

2006). Gróðurinn sem breiðist út á Skeiðarársandi um þessar mundir er sjálfsáinn og hefur 

maðurinn þar hvergi komið við sögu (Kristín Svavarsdóttir og Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 

2006). 

Mynd 2.2  Yfirlit af svæði B3 á Skeiðarársandi. Flöggin eru notuð til ákvörðunar og staðsetningar á 

fjarkönnunargögnum en nákvæmar GPS mælingar eru gerðar þar. Við bláu tíglana fóru mælingar 

á kolefnisflæði fram. Birki má t.d. sjá á myndinni fyrir neðan tígulinn í efra vinstra horni 

myndarinnar. 
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2.2 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun verkefnisins má skipta niður í tvo flokka, annars vegar mælingar sem gerðar 

voru úr lofti með fjarkönnun flygildis og hins vegar mælingar sem fóru fram á jörðu niðri 

(mynd 2.3). Þau gögn sem safnað var með flygildum voru tvenns konar, þ.e. varmamælingar 

og fjölrófsmyndir. Þá var safnað þremur gerðum gagna á jörðu niðri, þ.e. ljósmælingar með 

PAR mæli, hita og raka jarðvegs með svokölluðum iButton og kolefnisflæði frá jarðvegi. 

Mælingar á jörðu niðri fóru fram á sama tíma og fjarkönnunargögnum var safnað. 

 

Mynd 2.3  Flæðirit sem sýnir söfnun og úrvinnslu gagna sem notuð voruð í verkefninu. Gagnasöfnun 

má skipta í tvo flokka, annarsvegar mælingar sem gerðar voru í lofti með flygildi og hinsvegar 

mælingar sem gerðar voru á jörðu með PAR-mæli, raka- og hitamælum (iButton) og 

kolefnisflæðimælingum með Li-COR 820.  

2.2.1 Mælingar á jörðu 

Kolefnisflæði 

Við mælingar á kolefnisflæði frá jarðvegi var notaður LI-COR LI-820 kolefnisflæðimælir 

frá West Systems. LI-COR mælirinn dælir lofti úr jarðveginum inn í lokaðan klefa þar sem 

tveir innrauðir ljósgeislar mæla ljósgleypni loftsins í klefanum. Þar með er mælt hlutfall 

kolefnis (CO2 og CH4) í loftinu úr jarðveginum (West Systems, 2012). Samhliða mælingum 

á hlutfalli kolefnis er mældur lofthiti. 
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Á hverju svæði (B3, B4 og B5) voru gerðar fjórar mælingar á kolefnisflæði; ein 

mæling í hverju horni. Mæling á kolefnisflæði var gerð í um 1 m fjarlægð frá hælum til að 

koma í veg fyrir hælarnir “mengi” eða skekki myndræn gögn flygildis. Mælt var hitastig við 

yfirborð jarðvegs og á 10 cm dýpi á sama stað og kolefnisflæði var mælt. 

Ljóstillífunarvirk orka (Photosynthetic active radiation) 

Við mælingar á tiltækri geislun sem nota má til ljóstillífunar voru notaðir tveir PAR-mælar 

frá framleiðandanum Apogee. Þeir hafa mælisvið frá 389 til 692 nm ± 5 nm. Ljósmælarnir 

voru tengdir sérsmíðuðu tæki á vegum Svarma ehf. Tækið ber ljósmælana tvo með um 1,5 

metra millibili sem tengdir eru við örtölvu af gerðinni Rasberry Pi. Mælingar voru gerðar á 

sama tíma og á fluginu stóð, í 20 metra fjarlægð frá rannsóknarsvæðinu.  

iButton 

Fyrir fínstillingar á mati á frumframleiðni voru notaðar raka- og hitamælingar frá iButton 

örtölvum (DS1923) frá framleiðandanum Maxim Integrated. Mælisvið þeirra er frá -20 til 

85°C og frá 0 til 100% raki. Örtölvurnar mæla hita og raka í jarðvegi á meðan að á flugi 

flygildis stendur og má því nota sem ákveðin akkeri eða raunmælingar til samanburðar við 

mælingar flygildisins. Þar með fæst nákvæmara mat á frumframleiðni svæðisins. 

2.2.2 Mælingar úr lofti 

Flygildi og myndavélar 

Við gagnasöfnun úr lofti var notað flygildi af gerðinni Solo frá framleiðandanum 3DR. 

Áfastar á neðra borð flygildis voru tvær myndavélar; FLIR Vue Pro+ varmamyndavél og 

Parrot Sequoia fjölrófsmyndavél. Myndavélarnar voru stilltar og undirbúnar fyrir 

geislunarmælingar með hvítu endurkastspjaldi (e. spectralon panel). Við  stjórnun flugleiðar 

yfir svæðið var notað forritið Mission Planner. 

Staðsetningarbúnaður 

Í fjórum hornum svæðanna sem flygildi myndaði voru flögg. Flöggin eru notuð til 

ákvörðunar og staðsetningar á fjarkönnunargögnum en nákvæmar GPS mælingar voru 

gerðar þar. Emlid Reach RS+ mælir staðsetningu gervitungla í rauntíma og staðsetningu 

tækisins út frá þeim með nákvæmni upp á einn sentimeter. 

Á flöggunum voru einnig sérsmíðaðar plötur úr áli sem notaðar eru í samanburðarmati 

og stillingu á varmamyndavélinni. 
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2.3 Gagnaúrvinnsla 

Við úrvinnslu gagnanna var Python forritunarmálið aðallega notað og á það við um 

útreikninga á mismunandi gerðum ljósrófa á hverju svæði og ákvörðun grænkustuðuls 

(NDVI), jarðvegsraka (SMI), frumframleiðni (GPP) og stillingu ljóstillífunarvirkar orku 

(PAR). Við útreikninga á meðaltali ljóstillífunarvirkrar orku var notað tölfræði- og 

gagnaúrvinnsluforritið R (RStudio Team, 2015). 

Í forritinu Python voru loftmyndir af svæðum brotnar niður í fylki (e. array) og 

myndeiningum skipt út fyrir strengi (e. strings) þar sem hver myndeining gaf af sér tölulega 

stærð sem var lýsandi fyrir ákveðinn umhverfisþátt. Til dæmis þar sem hitastig var 10°C 

fékk strengurinn tölulega gildið 10. Hver loftmynd gaf þannig af sér tilteknar gerðir fylkja 

þar sem strengirnir voru lýsandi fyrir ákveðna umhverfisþætti á hverju svæði; ein gerð fylkis 

fyrir ljósstyrk, önnur fyrir hitastig o.s.frv.. Mismunandi umhverfisþættir voru síðan bornir 

saman með því að nota strengi (og þar með umhverfisþætti) í útreikninga með öðrum 

strengjum. Þessi samanburður er ávallt gerður á milli sömu strengja (myndeininga) á 

mismunandi gerðum gagna af sömu loftmynd og þar með helst regla á fylkjum og þeim má 

síðan umbreyta aftur í ljósmynd. 

Við frekari myndvinnslu var stuðst við QGIS myndvinnsluforritið. Gagnaúrvinnsla var 

sú sama á öllum svæðum. 

2.3.1 Mælibreytur og reiknaðir þættir 

Hér fyrir neðan er gerð grein fyrir þeim mælibreytum sem notaðir voru í verkefninu og 

hvernig þær voru reiknaðir út frá þeim gögnum sem aflað var. Skilgreiningar og nánari lýsing 

á mælibreytunum er að finna í viðauka I. 

Frumframleiðni 

Áreiðanlegasta aðferðin við mat á frumframleiðni er með beinum mælingum á smáum og 

afmörkuðum svæðum, annaðhvort með kyrrstöðuhólfi eða með iðufylgniaðferð (e. eddy 

covariance technique). Iðufylgniaðferðin notar mælingar á magni og hraða á lóðréttu flæði 

lofttegunda (þ.m.t. koltvíoxíðs) í andrúmslofti til þess að áætla frumframleiðni (Burba, 

2013). Hámarksstærð rannsóknarsvæðis sem mæla má með iðufylgniaðferðinni fer eftir 

gróðurgerð, vindhraða og stærð tækjabúnaðar en eigi aðferðin að skila áreiðanlegum 

niðurstöðum þá getur svæðið ekki vera mikið stærra en um 1 km radíus utan um 

iðufylgnistöðina (Burba, 2013). Þar að auki er kostnaður tækjabúnaðarins umtalsverður og 

getur hlaupið á tugum milljóna króna. 

Mat á frumframleiðni heilla vistkerfa eða stærri svæða er hinsvegar meiri áskorun. Til 

þess að fá áreiðanlegt mat á frumframleiðslu stærri svæða er nauðsynlegt að gera fleiri 

mælingar og síðan að skala þær upp á stærra landssvæði. Slíkar uppskalanir hafa reynst sífellt 

mikilvægari á seinustu árum við mat á ástandi vistkerfa (Lischke o.fl., 2007).  

Margar aðferðir til að meta GPP byggja á jöfnu Monteith (1972). Monteith lagði til að 

hægt væri að lýsa frumframleiðni sem afurð af broti af tiltækri geislun sem nota má til 

ljóstillífunar (fAPAR), framboð af tiltækri geislun sem nota má til ljóstillífunar (PARin) og 

skilvirkni ljósnotkunar (LUE), sem er skilvirkni ferilsins sem umbreytir ljósorku í lífmassa 

(Rannveig Ólafsdóttir og Hlynur Óskarsson, 2014). Frumframleiðni má á þennan hátt lýsa 

með eftirfarandi jöfnu: 

𝐺𝑃𝑃 = ƒ𝐴𝑃𝐴𝑅 × 𝑃𝐴𝑅𝑖𝑛 × 𝐿𝑈𝐸                                           (1) 



8 

Nokkrar rannsóknir hafa bent á notagildi nýrrar aðferðar fjarkönnunar við mat á 

frumframleiðni (Wu o.fl., 2009, Gitelson o.fl., 2006, Peng o.fl., 2013). Aðferðin byggir á því 

að tengja frumframleiðni við afleiðu grænkustuðuls (NDVI) og tiltæka geislun sem nota má 

til ljóstillífunar (PAR), samkvæmt jöfnu Monteith (1972). Þegar hefur verið sýnt fram á að 

ákveðnir gróðurstuðlar (VI, vegetation indices) geta gefið gott mat og virkað sem staðgengill 

fyrir LUE, bæði með notkun gervitungla (Drolet o.fl., 2005) og með flygildum (Nichol o.fl., 

2000). 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að 𝑓𝐴𝑃𝐴𝑅 megi lýsa sem afleiðu af laufþekjustuðli 

(LAI), m2/m2) en enn fremur að hægt sé að komast hjá því að nota laufþekjustuðul með 

notkun gróðurstuðuls vegna þess að  𝑓𝐴𝑃𝐴𝑅 hefur nákvæma og línulega fylgni við 

gróðurstuðla (Bacour o.fl. 2006; Viña og Gitelson, 2005; Wu o.fl., 2010). Wu, og fleiri 

(2010) sannreyndu þetta og sýndu fram á að fylgni (r2) grænkustuðuls (NDVI) við 

ljósnotkunarskilvirkni  (LUE) og brot af tiltækri geislun sem nota má til ljóstillífunar sem 

tekin er upp af blaðgrænu (𝑓𝐴𝑃𝐴𝑅) sé 0,63 og 0,76. Upphaflegri jöfnu Monteith (1972) má 

því umbreyta og nota á eftirfarandi hátt:  

𝐺𝑃𝑃 = 𝑁𝐷𝑉𝐼 × 𝑁𝐷𝑉𝐼 ×  𝑃𝐴𝑅𝑖𝑛                                        (2) 

Fyrrnefnd jafna er þó ekki lýsandi fyrir raunverulegar aðstæður í umhverfi plantna þar sem 

að hún reiknar ekki með hinum ýmsu umhverfisþáttum sem hafa áhrif á starfsemi og afkomu 

plantna. Þættir á borð við vatn og hita eru plöntum, líkt og öllum lífverum, lífsnauðsynleg. 

Því er mikilvægt að hafa þessa þætti í huga þegar meta á frumframleiðni. Lokaútgáfa 

jöfnunnar sem notuð var í þessari rannsókn við mat á frumframleiðni lítur því svona út: 

𝐺𝑃𝑃 = 𝑁𝐷𝑉𝐼 × 𝑁𝐷𝑉𝐼 ×  𝑃𝐴𝑅𝑖𝑛 × ℎ𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 (°𝐶) 𝑥 𝑗𝑎𝑟ð𝑣𝑒𝑔𝑠𝑟𝑎𝑘𝑖 (𝑆𝑀𝐼) (3) 

 

Grænkustuðull 

Notagildi og áreiðanleiki grænkustuðuls sem staðgengill eða ávísun á magn blaðgrænu í 

umhverfi hefur almennt verið vel rannsakað og staðfest (Gutman og Ignatov,  1998) og þar 

að auki gerir nothæfni stuðulsins, bæði við  jarðlægar rannsóknir sem og við fjarkönnun, 

grænkustuðul að fýsilegum valkosti við mat á framleiðni vistkerfa. Grænkustuðull er 

reiknaður út frá tveimur stærðum; endurvarpi innrauðs ljóss og nærinnrauðs ljóss og eru þær 

skoðaðar á eftirfarandi hátt (Lillesand og Kiefer, 2000):   

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑛𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡 𝑙𝑗ó𝑠 − 𝑖𝑛𝑛𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡 𝑙𝑗ó𝑠)

(𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑛𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡 𝑙𝑗ó𝑠 + 𝑖𝑛𝑛𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡 𝑙𝑗ó𝑠)
                                  (4) 

Endurvarp innrauðs og nærinnrauðs ljóss á hverju svæði var myndað með fjölrófsmyndavél 

(e. multispectral camera) sem fest var við flygildi. Grænkustuðull var síðan ákvarðaður með 

myndvinnsluforritinu QGIS. 

Ljóstillífunarvirk geislun stillt með grænkustuðli 

Rannveig Ólafsdóttir og Hlynur Óskarsson (2014) hafa þegar sýnt fram á notkun 

ljóstillífunarvirkrar geislunar sem stillt er með grænkustuðli geti gefið raunhæfa og 

áreiðanlega mælibreytu við mat á frumframleiðni graslendis á Íslandi. Við fínstillinguna er 

tekið meðaltal af PAR sem mælt er á meðan að á fluginu stendur og margfaldað með 

grænkustuðli. 
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PARNDVI = PAR   × 𝑁𝐷𝑉𝐼                                                (5) 

Jarðvegsrakastuðull 

Jarðvegsraki er gríðarlega breytilegur bæði í tíma og rúmi og því getur verið erfitt að safna 

áreiðanlegum gögnum með stökum punktamælingum sem eru lýsandi fyrir stór og/eða torfær 

svæði. Slíkar punktamælingar eru ekki lýsandi fyrir jarðvegsraka í rúmi því að hann er svo 

breytilegur í tíma og rúmi (Kasim og Usman, 2016). Fjarkönnun hefur mikla getu til þess að 

safna áreiðanlegum gögnum um jarðvegsraka (vatnsmagn í yfirborði jarðvegs) á stóru svæði 

á skömmum tíma. Og þar með er hægt að kortleggja jarðvegsraka og tengja á skilvirkan máta 

við aðra umhverfisþætti (Kasim og Usman, 2016). 

Ég notaði þríhyrningsaðferðina við mat á jarðvegsrakastuðul sem var fyrst sett fram af 

Price (1990) og síðar þróuð og prófuð af fleirum (Carlson, o.fl., 1994; 1995, Owen, 1998 og 

Jiang og  Islam, 1999; 2001; 2003). Forsenda aðferðarinnar er að yfirborðshitastig er nátengt 

yfirborðsraka. Þar með er breytileiki í yfirborðshitastigi samsvarandi breytileika í 

yfirborðsraka. Með nægilega stóru úrtaki af myndeiningum (e. pixel) þá mun úrtakið 

endurspegla margbreytilegar gerðir yfirborðs; allt frá 0% gróðurþekju (auð jörð) og að 100% 

gróðurþekju (Kasim og Usman, 2016). Í stuttu máli er gert ráð fyrir því að þar sem 

gróðurþekja er mikil og hitastig er lágt, þar sé mikill jarðvegsraki. Og við öfug skilyrði, þ.e. 

bera jörð og hátt hitastig, þar sé lítill jarðvegsraki. Útkoman er ekki raunverulegt gildi fyrir 

jarðvegsraka heldur aðeins stuðull. Aðferðin hefur verið sannreynd af mörgum óháðum 

aðilum og sýnt fram á góða fylgni (r2 á bilinu 0,6 og 1,0) sem bendir til að um áreiðanlegt 

mat á jarðvegsraka sé að ræða. Þannig má setja fram jöfnu sem gefur stuðul fyrir 

jarðvegsraka út frá yfirborðshita og gróðurþekju á eftirfarandi hátt (Carlson, 2007): 

 

𝑀 =  ∑ ∑ 𝑎 × 𝑇∗𝑖 × 𝐹𝑟𝑗3
𝑗=0

3
𝑖=0                                         (6) 

Þar sem M er magn jarðvegsraka í myndeiningu, a er stuðull,  T*i er kvarðaður yfirborðshiti 

(°C) í myndeiningu og Frj er hlutfall yfirborðsþekju.  

 

Við útreikninga á kvörðuðu hitastigi, T*, er notuð eftirfarandi jafna (Carlson, 2007): 

𝑇∗ = {
𝑇𝑖𝑟− 𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝑇𝑚𝑖𝑛
}                                                     (7) 

Þar sem að Tir er yfirborðshiti í myndeiningunni, Tmin er lægsti yfirborðshiti á myndinni og 

Tmax er hæsti yfirborðshiti á myndinni.  

Við útreikninga á hlutfalli yfirborðsþekju, Fr*, er stuðst við grænkustuðul en jöfnurnar 

má setja fram á eftirfarandi hátt (Carlson, 2007):                                                          

                                                          Fr* = N*2                                                           (8) 

𝑁∗ =
𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼0

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑉𝐼0
                                                    (9) 

Þar sem að NDVI er grænkustuðullinn í myndeiningunni, NDVI0 er grænkustuðull með 

ígildi engrar yfirborðsþekju (ber jörð) og NDVImax er hæsti grænkustuðull á myndinni. Bæði 

N* og T* hafa gildi á bilinu 0 til 1. 
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Forritunarkóði sem notaður var til útreikninga á stuðlum fyrir jarðvegsraka var saminn 

af Victor Pajuelo Madrigal, öðrum leiðbeinanda verkefnisins. 

Aðhvarfsgreining fléttutauganets 

Samband á milli frumframleiðni og kolefnisflæðis er vissulega til staðar; jarðvegsöndun á 

sér aðeins stað þar sem líffræðileg starfsemi bindur og losar kolefni. En þetta samband er 

ekki línulegt og því er ekki raunhæft að greina sambandið beint út frá fylgni. 

Aðhvarfsgreining og fléttun er nauðsynleg fyrir frekari greiningu á sambandinu. 

Með fylgni frumframleiðni og jarðvegsöndunar má túlka grunninn að sambandinu; 

ákveðin frumframleiðni með gildi A leiðir til ákveðinnar jarðvegsöndunar með gildi B. Þessa 

fylgni er þó aðeins mögulegt að skoða í nærumhverfi við þá staðsetningu þar sem 

jarðvegsöndun var mæld eða í 20 cm radíus frá henni. Í meiri fjarlægð þá eru myndræn gögn 

ekki lýsandi fyrir jarðvegsöndunina. Fylgnigreining var unnin með allar mælingar á 

jarðvegsöndun á svæðunum þremur, samtals 13 fylgnigreiningar. Af þessum 13 voru níu 

fylgnigreiningar valdar af handahófi og þær notaðar til greininga og þjálfunar í 

aðhvarfsgreiningu með fléttutauganeti (e. convolutional neural network). 

Fléttutauganet les í fylgnina á milli frumframleiðni og jarðvegsöndun og greinir 

upplýsingagildi þess, þ.e.a.s. skoðar í þaula hvers konar munstur frumframleiðni leiðir til 

tiltekinnar jarðvegsöndunar. Þetta er gert með fléttum (e. convolution) sem greina samband 

á milli tveggja þátta og gefa af sér afleiður sem lýsa sambandinu. Flétta virkar þannig að hún 

metur margvísleg upplýsingagildi sambands og einfaldar þau. Sem dæmi má nefna aðstæður 

þar sem hlut er lýst með 100 tölulegum þáttum í fylki (línum og dálkum). Þetta getur t.d. 

verið mynd af ketti í upplausn 100 myndeininga.  Fléttan skoðar upplýsingagildi níu 

samliggjandi þátta með kjarna (e. kernel) sem er einskonar rammi (3x3). Í kjarnanum er sía 

(e. filter) sem samanstendur af níu tölum: ein tala í hverju hólfi kjarnans. Fléttan leggur 

kjarnann yfir níu samliggjandi upplýsingaþætti og margfaldar tölur síunnar við 

upplýsingaþættina. Summa allra margföldunarþáttanna er síðan lagður saman og sú útkoma 

er þá lýsandi fyrir upplýsingaþættina (mynd 2.4). Kjarninn er svo færður einn dálk til hliðar 

og ferlið endurtekið. Skipulega greinir kjarninn alla tölulegu upplýsingaþættina 100 sem lýsa 

sambandi hlutanna tveggja og einfaldar sambandið með því að helminga fjölda þátta. 

Útkoman er í raun smækkuð útgáfa af fyrra sambandi með 50 tölulegum þáttum í stað 100.  

Mynd 2.4  Fléttun fylkis með kjarna. Fylki er margfaldað með síu kjarnans og útkoman er smækkuð 

útgáfa af fyrra fylki. Mynd: Gorner, 2019. 
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Þessa smækkun má síðan endurtaka aftur og aftur þar til að stærð fylkisins er orðin 2x2 því 

þegar stærð fylkis er minni en 8x8 þá er ekki hægt að nota kjarna af stærðinni 3x3. Fylkið er 

þá flatt út á átta mismunandi vegu og gert að átta röðum talna. Raðirnar verða allar ólíkar 

því að fylkið var flatt út með átta ólíkum síum. Hingað til hefur fléttunin einfaldað 

upphaflegu myndina af kettinum eins og mögulegt var og síðan sett fram átta ólíkar 

niðurstöður. Á þessu stigi málsins ber fléttutauganetið raðirnar og upplýsingagildi þeirra 

saman við upprunalegu myndina af ketti. Tauganetið velur fjórar raðir sem eru mest lýsandi 

fyrir kött. Af þeim fjórum velur tauganetið tvær raðir og loks eina röð sem er mest lýsandi 

fyrir kött. Fléttutauganetið lítur síðan tilbaka í gegnum alla aðhvarfsgreininguna, frá 100 

upplýsingagildum niður í eitt gildi, og lærir þá leið aðhvarfsgreiningar sem er réttust.  Leið 

í gegnum aðhvarfsgreiningu þar sem mesta nákvæmni í leit að stöku tölulegu gildi sem var 

lýsandi fyrir hundrað gildi. Ein umferð fléttutauganetsins fram og tilbaka í gegnum 

aðhvarfsgreininguna kallast keyrsla (e. epoch). Tauganet greinir þannig afleiður sem fléttur 

gefa af sér og notar aðhvarfsgreiningu til þess að þjálfa sig í að spá fyrir um afleiðuna, þ.e. 

áætla útkomu smækkunar áður en sambandið hefur verið fléttað.  

Með því að þjálfa sig með myndum þar sem fléttutauganetið þekkir raunverulegu 

fylgnina þá getur það lært að spá fyrir um fylgni á svæðum sem fléttutauganetið hefur aldrei 

séð áður. Og þar með getur fléttutauganetið greint mynd þar sem það sér aðeins eina breytu 

(frumframleiðni) og spáð fyrir um hina breytuna (kolefnisflæði). Líkt og áður kom from voru 

níu aðhvarfsgreiningar notaðar til þjálfunar, en hinar fjórar voru notaðar til sannprófunar á 

nákvæmni spárinnar. Frekari starfsemi fléttutauganetsins má sjá í flæðiriti á mynd í viðauka 

II. 

Forritunarkóði sem notaður var til aðhvarfsgreiningar fléttutauganets og sannprófunar 

var saminn af Victor Pajuelo Madrigal, öðrum af tveimur leiðbeinendum verkefnisins. 
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3 - Niðurstöður 

Vegna umfangs niðurstaða verkefnisins eru hér ekki sýndar allar niðurstöður á svæðunum 

þremur heldur er aðeins lögð áhersla á að sýna niðurstöður á svæði B3. 

3.1 Hitastig  

Yfirborðsvarmi jarðvegs var breytilegur  eins og sést greinilega á mynd af svæði B3 (mynd 

3.1). Á myndinni er varmi sýndur með gervilitun; gulur sýnir hlýrri svæði en blár þau kaldari. 

Mest áberandi eru hlýju hryggirnir sem myndast vegna stöðu sólar en hún skín á svæðið frá 

hægri. Minni öfgar eru í yfirborðsvarma þar sem gróður er til staðar. Á efri hluta 

myndarinnar má sjá nokkrar trjákenndar plöntur, m.a. birki, þar sem varmi er tiltölulega 

tempraður.  

 
Mynd 3.1  Yfirborðsvarmi settur fram í mynd með gervilitun þar sem hámarks- og lágmarksgildi eru 

meðaltal +/- staðalfrávik (x=2) og brúun er óáberandi. Birkiplöntur sjást á myndinni sem hringlaga, 

fjólubláir blettir. 
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Meðallofthiti (tafla 3.1) var nokkuð svipaður milli svæða en hafa verður í huga að talsverður 

tími leið á milli mælinga á svæðum B3, B4 og B5. Meiri munur var á meðalhita jarðvegs, 

sér í lagi á svæði B3 en þar var meðalhitinn um 4,5°C lægri en á svæðum B4 og B5. Vert er 

að taka fram að á svæði B5 voru gerðar fimm mælingar á lofthita en fjórar á hinum 

svæðunum. 

Tafla 3.1  Hitastig jarðvegs og í lofti á svæðunum þremur (B3-B5) á Skeiðarársandi. Hiti jarðvegs 

var mældur með iButton örtölvum en lofthiti var mældur með kolefnisflæðimæli. Fimm mælingar á 

lofthita voru gerðar á svæði B5 en fjórar mælingar á hinum svæðunum. Stjörnurnar vísa til fjölda 

mælinga sem gerðar voru á hverju svæði. 

 Svæði B3 
*n=4 

**n=4 

Svæði B4 
*n=4 

**n=4 

Svæði B5 
*n=5 

**n=4 

Meðallofthiti (°C)* 18,75 18,71 21,49 

Meðalhiti jarðvegs (°C)** 13,92 18,30 18,46 
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3.2 Grænkustuðull 

Niðurstöður á mati grænkustuðuls á svæði B3 má sjá á mynd 3.2 með gervilitun þar sem 

rauður litur sýnir mikið endurvarp frá grænukornum en blár litur sýnir minna endurvarp. 

Grænukornin er að finna í frumum plantna og þar með eru litirnir einnig mælikvarði á magn 

gróðurs á svæðinu. Ef myndin er skoðuð m.t.t. myndar 2.2 má sjá að gróður þrífst betur í 

lægðum og þurrum árfarvegum. Sömuleiðis má sjá að gróðurþekja er minni ofan á 

smáhryggjum svæðisins. Grænkustuðull er á skalanum -1 til +1 þar sem -1 er vatn, 0 er auð 

jörð og +1 er 100% gróðurþekja. 

 

Mynd 3.2  NDVI svæði B3 á Skeiðarársandi. Grænkustuðull settur fram í mynd með gervilitun þar 

sem hámarks- og lágmarksgildi eru -0,372 og 0,58  og brúun er línuleg. 
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3.3 Ljóstillífunarvirk orka 

Mælingar á ljóstillifunarvirkri orku (PAR) voru gerðar á einnar sekúndu fresti allan þann 

tíma sem á fluginu stóð. Ljósstyrkur var þó frekar sveiflukenndur (mynd 3.3), m.a. vegna 

þeirra skjótu veðurbreytinga sem einkenna Ísland. Sú tiltæka geislun sem nota má til 

ljóstillífunar minnkar með aukinni skýjahulu. Tekið var meðaltal af ljóstillífunarvirkri orku 

sem mældist á hverju svæði á meðan að á flugi stóð. 

Mynd 3.3  Ljóstillífunarvirk orka (PAR) sem mældist meðan að á flugi stóð á svæði B3 á 

Skeiðarársandi. 

Mikill breytileiki var í styrk ljóstillífunarvirkrar orku en mest mældist hún á svæði B5 en 

minni á svæðum B4 og B3 vegna breytinga á skýjahulu yfir daginn (tafla 3.2). Mest orka 

mældist á svæði B5 en minni á B4 og B3 vegna aukinnar skýjahulu eftir því sem leið á 

daginn. 

Tafla 3.2  Meðaltal ljóstillífunarvirkrar orku (PAR) sem mældist á hverju svæði (B3-B5) á 

Skeiðarársandi á meðan að á flugi stóð.  

 Meðaltal ljóstillífunarvirkrar orku 

(W/m2) 

B3 n=639 350,7 

B4 n=1829 522,1 

B5 n=3190 860,0 
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3.4 Kolefnisflæði 

Kolefnisflæði úr jarðvegi var nokkuð svipað á milli svæðanna þriggja sem og innan 

svæðanna (tafla 3.3). Hæsti styrkur koltvíoxíðs sem var greindur er 1,15 ppm s-1 en sá lægsti 

0,14 ppm s-1. Meðaltal kolefnisflæðis á svæðunum þremur var 0,34 ppm s-1. Fylgnin (r2) var 

yfir 0,86 í öllum mælingum á svæðunum þremur og verður því að teljast nokkuð áreiðanleg. 

Tafla 3.3  Kolefnisflæði úr jarðvegi á svæði B3 á Skeiðarársandi. Styrkur koltvíoxíðs reyndist nokkuð 

svipaður innan svæðisins. r2 > 0,89 

 Koltvíoxíð (ppm/s) r2 

B3 - mæling 1 1,07 0,94 

B3 - mæling 2 0,15 0,93 

B3 - mæling 3 0,52 0,92 

B3 - mæling 4 0,18 0,89 
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3.5 Jarðvegsrakastuðull 

Á mynd 3.4 er jarðvegsraki á svæði B3 sýndur með gervilitun; blár sýnir mestan raka og 

hvítur sýnir minnstan raka eða þurrk. Jarðvegsraki er mestur þar sem gróður er til staðar, 

ofan í lægðum og gömlum árfarvegum. Þar sem gróðurþekja er lítil og ofan á hæðum er 

ekkert sem heldur í raka og uppgufun verður því mikil í sólskini. 

Mynd 3.4  Jarðvegsraki á svæði B3 á Skeiðarársandi í mynd með gervilitun og settur fram sem SMI-

stuðull þar sem hámarks- og lágmarksgildi eru meðaltal +/- staðalfrávik (x=2) og brúun er línuleg. 

Jarðvegsraki var almennt breytilegur á svæðinu sem má sjá í punktariti á mynd 3.5 þar sem 

hitastig (T*) er er sýnt sem fall af grænkustuðul (Fr*) en heildarformi punktanna svipar til 

þríhyrnings. 
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Mynd 3.5  Þríhyrningur jarðvegsrakastuðuls sem sýnir hitastig (°C) sem fall af grænkustuðli. Rauða 

línan sýnir halla köldu hliðarinnar en græna línan sýnir halla heitu hliðarinnar. Halli og 

skurðpunktur línu er notaður við ákvörðun rakastuðuls. 

 

Formlögun og jaðrar þríhyrningsins endurspegla umhverfisleg takmörk; 0-100% 

gróðurþekja og hámarks- og lágmarkshita. Neðri hliðin kallast kalda brúnin (rauður) og efri 

hliðin kallast heita brúnin (grænn); þessar brúnir sýna breytileika og takmörk hitastigs á 

svæðinu. Halli og skurðpunktur línu við ás grafsins er notaður við ákvörðun rakastuðulsins 

sem hver myndeining hlýtur.  
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3.6 Frumframleiðni 

Frumframleiðni á svæði B3 var í samræmi við grænkustuðul á svæðinu (mynd 3.2) og sýndi 

að gróður væri meiri í lægðum og þurrum árfarvegum. Frumframleiðni planta er meiri þar 

sem að umhverfisaðstæður eru hentugar og stöðugar. Frumframleiðni er mæld í grömmum 

kolefnis sem bundin er á hvern fermetra á ári (g C m-2 ár--1) en mynd 3.6 sýnir hlutfallslega 

frumframleiðni innan svæðis B3 á skalanum 0 til 1.  

Mynd 3.6  Frumframleiðni (GPP) á svæði B3 á Skeiðarársandi í mynd með gervilitun þar sem 

hámarks- og lágmarksgildi eru meðaltal +/- staðalfrávik (x=2) og brúun er línuleg. 
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3.7 Aðhvarfsgreining fléttutauganets 

Aðhvarfsgreining á milli mælinga kolefnisöndunar og frumframleiðni eru unnar úr 

úrklippum úr mynd 3.6. Úrklippurnar er teknar af þeim stöðum innan svæðis B3 þar sem 

mæld var kolefnislosun úr jarðvegi (mynd 3.7). Kolefnisöndunina má lesa í efra hægra horni 

hverrar myndar. Stærð fylkjanna sem lýsa úrklippunum eru 96x96 á lengd og breidd en 

dýptin er 9. Dýptin lýsir fjölda upplýsingalaga sem myndin er samsett úr (sbr. jöfnu 3). 

 

 

Mynd 3.7  Úrklippur úr mynd 3.6 sem sýna frumframleiðni umhverfis þá punkta þar sem mæld var 

kolefnisöndun úr jarðvegi á svæði B3 á Skeiðarársandi. Kolefnisöndunina má lesa í efra hægra horni 

hverrar myndar. 

Nákvæmni þjálfunar taugafléttunetsins (mynd 3.8) reyndist ná upp í um 20% og jókst með 

fjölda keyrslna sem líkanið var keyrt með. Nákvæmni þjálfunar jókst ekki eftir að hafa náð 

tilteknum fjölda keyrslna. Nákvæmni prófunarinnar reyndist hinsvegar ekki vera nein; hún 

fór í engu tilviki upp fyrir 0%. Fjöldi keyrslna hafði engin áhrif á nákvæmni prófunarinnar. 
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Mynd 3.8  Nákvæmni þjálfunar (blár) og prófunar (gulur) aðhvarfsgreiningar fléttutauganetsins sem 

notað var við rannsóknir á hringrás kolefnis. Myndin sýnir nákvæmni í prósentum (hlutfall forspár 

af raungildi) sem fall af fjölda keyrslna. 

Tap líkansins felst í því hversu mikið líkanið þurfti að vinna fyrir því að fá rétta niðurstöðu. 

þ.e. hve mikið líkanið þurfti að leiðrétta mat sitt. Tap líkansins (mynd 3.9) minnkaði með 

auknum fjölda keyrslna niður að vissu marki eða um 0,03 þar sem tapið minnkaði ekki eftir 

það. Það var eftir sjö keyrslur og hélst nokkuð stöðugt óháð fjölda keyrslna. 

 

Mynd 3.9  Tap líkans fléttutaugenets (CNNM) við þjálfun í forspá kolefnisöndunar frá jarðvegi sem 

fall af fjölda keyrslna. Tapið enduspeglar hversu mikið líkanið þurfti að vinna fyrir því að fá út rétta 

niðurstöðu. 
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Umræður og ályktanir 

Með fjarkönnunargögnum sem aflað var með flygildi reyndist unnt að reikna 

frumframleiðni með umritaðri jöfnu Monteith (1972) þar sem notaður var 

jarðvegsrakastuðull, hitastig og ljóstillífunarvirk orka stillt með grænkustuðli. Mikill 

breytileiki var á gróðurfari, hitastigi, jarðvegsraka og jafnframt frumframleiðni innan og á 

milli rannsóknarsvæðanna þriggja. Frumframleiðni var mest í lægðum innan svæðanna, 

líklega þar sem umhverfisaðstæður eru hagstæðastar fyrir gróður. Aðrar 

fjarkönnunarrannsóknir hafa sýnt fram á að frumframleiðni sé almennt meiri við hlýrri og 

rakari aðstæður sem gæti stutt það að niðurstöður mínar megi skýra með betri aðstæðum í 

lægðunum. Þetta mynstur á við bæði á hnattrænum skala (Gong o.fl., 2015, Yuan o.fl., 2009) 

sem og á smærri skala líkt og breytileika í landslagi (Liu o.fl. 2011). Niðurstöður mínar 

benda til þess að frumframleiðni megi áætla á stórum svæðum í íslenskum 

þurrlendisvistkerfum með fjarkönnun flygilda. Þó svo að matið á frumframleiðni hafi ekki 

verið sannreynt þá hafi sambærilegar rannsóknir, meðal annars á Íslandi (Rannveig Ólafs og 

Hlynur Óskarsson, 2014), sýnt fram á áreiðanleika aðferðarinnar (Wu o.fl., 2009, Gitelson 

o.fl., 2006, Peng o.fl., 2013). Skoðun á svæðinu sýndi einnig að gróður sé helst að finna í 

lægðum, sem einnig endurspeglar meiri frumframleiðni þar. 

Nákvæmni þjálfunar fléttutauganetsins jókst eftir fjölda keyrslna og náði upp í um 

20%.  Tap líkansins minnkaði einnig að vissu marki eftir fjölda keyrslna. Hinsvegar var 

nákvæmni forspár fléttutauganetsins 0% og fjöldi keyrslna hafði ekki áhrif á hana. 

Nákvæmni þjálfunar og þar með rýrari spágildi líkansins breyttist ekki eftir vissan fjölda 

keyrslna vegna þess að fléttutauganetið skorti gögn til þjálfunar. Það er því ljóst að 

nauðsynlegt hefði verið að safna meiri kolefnisflæðigögnum á hverju svæði  (Zhu, o.fl., 

2016). Niðurstöður verkefnisins sýna því ekki nákvæmt eða afdráttarlaust forspárgildi 

jarðvegsöndunar með notkun fléttutauganets. Engu að síður benda þær til þess að fræðileg 

hugmynd aðferðarinnar við mat á kolefnisöndun jarðvegs geti verið fýsileg vegna þess að 

með mjög fáum þjálfunarsýnum reyndist þó mögulegt að ná nákvæmni upp á um 20%. Með 

þessum takmarkaða fjölda mælinga verður nákvæmnin því að teljast nokkuð góð. Nákvæmin 

er í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem notað var fléttutauganet með svipuðum fjölda 

þjálfunarsýna (Cho o.fl., 2015). Markmið verkefnisins var að kanna notagildi fjarkönnunar 

með flygildum við rannsóknir á hringrás kolefnis og að prófa gildi fléttutauganets við 

greininguna. Í verkefninu er því verið að prófa  nýlega aðferðafræði við mælingar á 

kolefnisöndun sem nýtist við rannsóknir á virkni vistkerfa. Niðurstöðurnar benda til að þessi 

fyrstu skref í þróun hennar lofi góðu en ekki gafst tími til þess að prófa aðferðina nánar innan 

þess. Svipaðar aðferðir með notkun fléttutauganets hafa verið notað með góðum árangri, 

bæði við hefðbundnar vistfræðirannsóknir (Rezaee o.fl., 2018; Dyrmann o.fl., 2016) sem og 

víðtækar rannsóknir á kolefnisforða í sjó á norðurslóðum (Lefévre o.fl., 2005). 

Við frekari þróun á aðferðinni má færa rannsóknir á kolefnishringrásinni yfir í 

fljótlegri og hagkvæmari farveg. Líklega þyrfti að breyta fjölmörgum þáttum til þess að auka 

nákvæmni þjálfunar og greiningar fléttutauganets, en helst vil ég benda á tvo þætti sem ég 

tel geta verið mikilvæga í komandi rannsóknum: (1) Upphaflega stóð til að mæla 

kolefnislosun og frumframleiðni á fimm svæðum (B1-B5) en það reyndist ekki ganga upp 

vegna aðstæðna til flugs flygildisins. Þessi skerðing á gagnaöflun kom niður á nákvæmni 

aðhvarfsgreiningarinnar. Aukna nákvæmni mætti fá með aukinni sýnatöku. Samtals 13 

aðhvarfsgreiningar voru gerðar fyrir fylgni milli loftmyndagagna og kolefnisflæðis. Af þeim 

voru níu þeirra notaðar til þjálfunar og fjórar til sannreyningar. Fyrir nákvæmari niðurstöður 

legg ég til að notaðar væru a.m.k. 100 aðhvarfsgreiningar. Því fleiri mælingar sem gerðar 
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eru því meira getur fléttutauganetið lært á samband og fylgni frumframleiðni og 

jarðvegsöndunar (Zhu o.fl., 2016; Cho o.fl., 2015). Sýnasafnið má einnig stækka með því að 

umbreyta gögnunum (e. data augmentation) en þá er myndum snúið við og/eða speglaðar. 

Þannig fást á vissan hátt „nýjar“ myndir sem líkanið getur notað til þjálfunar (Taylor og 

Nitschke, 2017).  (2) Líkt og áður hefur verið nefnt þá er sambandið á milli frumframleiðni 

og kolefnisöndunar ekki línulegt. Áætlun á frumframleiðni dregur upp mynd af kolefnisforða 

tiltekins svæðis, þ.e. hve mikið kolefni er bundið á hverju ári (Victor Pajuelo Madrigal, 

munnl. heimild). Frumframleiðni er stöðugri á svæðum þar sem umhverfisaðstæður eru 

stöðugar. Þá má búast við að þar sem frumframleiðni er stöðug sé kolefnisöndun það einnig 

svo og sambandið á milli þessara tveggja þátta. Ef til vill er Skeiðarársandur frekar óhentugt 

rannsóknarsvæði fyrir fyrstu skref þróunar þessarar aðferðar þar sem umhverfisaðstæður 

geta verið mjög breytilegar. Áhugavert væri að kanna samband frumframleiðni og 

kolefnisöndunar í öðrum vistgerðum þar sem gróðurfar og umhverfisaðstæður hafa 

væntanlega minni breytileika. 

Þessi aðferðafræði, þ.e. samtvinnun fjarkönnunar og taugafléttunets, er ekki 

einskorðuð við mat á kolefnisöndun. Forspárgildi fléttutauganets felst á því að greina í þaula 

samband á milli tveggja þátta. Þessa aðferðafræði mætti því einnig nota við mat á 

kolefnisbindingu. Nákvæmni og notagildi taugafléttunets fer fyrst og fremst eftir því hversu 

stöðugt sambandið er á milli þáttanna tveggja og hversu mörg sýni eru notuð við þjálfun. 

Einnig má nefna að nákvæmni aðhvarfsgreiningar eykst með aukinni sérhæfingu 

fléttutauganetsins. Sem dæmi má nefna að líklegra er að þjálfun sem væri framkvæmd með 

100 myndum af sömu vistgerð skilaði meiri árangri en sú sem notaði 100 myndir af 

mismunandi vistgerðum  Þá þarf einnig að hafa í huga að með aukinni sérhæfingu getur 

notagildið orðið takmarkaðra.  

Niðurstöðurnar sýna að fjarkönnun flygilda getur reynst gagnleg við 

vistfræðirannsóknir. Með fjarkönnun reyndist unnt að afla gagna sem eru bæði af miklum 

gæðum og umsvifum. Sömu rannsóknir með hefðbundnum aðferðum sem ætlað væri að 

svara svipuðum spurningum um frumframleiðni, jarðvegsraka og hitastig hefðu 

óumdeilanlega tekið margfalt lengri tíma og verið kostnaðarsamari. Miklir möguleikar og 

tækifæri eru fólgin í vistfræðilegri fjarkönnun, sér í lagi á opnum svæðum þar sem þau eru 

oft aðgengilegri fyrir flygildi heldur en t.d. skógi vaxin svæði. Vistkerfi á fyrstu stigum 

framvindu á norðlægum breiddargráðum eru ekki þau svæði sem binda hvað mest kolefni en 

hinsvegar eru þetta vistkerfi sem geta orðið mikilvægir hlutar af kolefnishringrásinni í 

framtíðinni. Þar að auki nýtist fjarkönnun á torfærum svæðum þar sem erfitt væri að stunda 

hefðbundnar rannsóknir og á viðkvæmum svæðum sem þola illa umgengni manna. Notagildi 

flygilda við langtímarannsóknir og vaktanir er ekki síður mikilvægt. Umhverfisaðstæður 

geta verið kvikar og miklar breytingar átt sér stað á skömmum tíma. Þetta á sérstaklega við 

um vistkerfi á tímum mannaldarinnar þar sem mannlegra áhrifa og umsvifa gætir sífellt 

meira (IPBES, 2019). Vaxandi þörf er fyrir rannsóknir á langtímaáhrifum og breytingum á 

byggingu og samsetningu vistkerfa. Kostir vistfræðilegrar fjarkönnunar felast ekki aðeins í 

magni og gæðum gagna sem afla má (til lengri tíma) heldur einnig í stöðlun og 

samanburðarhæfni gagnanna, bæði í tíma og rúmi. Þó svo að notagildi fjarkönnunar í 

vistfræðirannsóknum sé mikið þá verður alltaf nauðsynlegt að hafa samanburð með 

vettvangsrannsóknum á fjarkönnuðum svæðum til þess að sannreyna gildi og til þess að 

koma í veg fyrir óvænta skekkju. Marktækni rannsóknar er aldrei meiri en gæði 

aðferðafræðinnar sem rannsóknin notast við. 

Engin ein aðferðafræði passar fyrir allar aðstæður og viðfangsefni. Fjarkönnun mun 

ekki koma til með að koma í staðinn fyrir aðrar aðferðir við vistfræðilegar rannsóknir heldur 

mun fjarkönnun dýpka skilning á viðfangsefninu. Með fjarkönnun flygilda opnast á 
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möguleikann að tengja saman greiningar mismunandi aðferða; jarðlægra rannsókna, flygilda 

og gervihnatta. Þannig fæst lagskipt gerð af vistfræðirannsóknum sem sameinar kosti og 

vinnur gegn göllum hverrar aðferðar.   
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Jöfnur 

 

𝐺𝑃𝑃 = ƒ𝐴𝑃𝐴𝑅 × 𝑃𝐴𝑅𝑖𝑛 × 𝐿𝑈𝐸                                         (1) 

 

𝐺𝑃𝑃 = 𝑁𝐷𝑉𝐼 × 𝑁𝐷𝑉𝐼 ×  𝑃𝐴𝑅𝑖𝑛                                        (2) 

 

𝐺𝑃𝑃 = 𝑁𝐷𝑉𝐼 × 𝑁𝐷𝑉𝐼 ×  𝑃𝐴𝑅𝑖𝑛 × ℎ𝑖𝑡𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 (°𝐶) 𝑥 𝑗𝑎𝑟ð𝑣𝑒𝑔𝑠𝑟𝑎𝑘𝑖 (𝑆𝑀𝐼)      (3) 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑛𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡 𝑙𝑗ó𝑠 − 𝑖𝑛𝑛𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡 𝑙𝑗ó𝑠)

(𝑛æ𝑟𝑖𝑛𝑛𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡 𝑙𝑗ó𝑠 + 𝑖𝑛𝑛𝑟𝑎𝑢𝑡𝑡 𝑙𝑗ó𝑠)
                                  (4) 

 

PARNDVI = PAR  × 𝑁𝐷𝑉𝐼                                              (5) 

 

𝑀 =  ∑ ∑ 𝑎 × 𝑇∗𝑖 × 𝐹𝑟𝑗3
𝑗=0

3
𝑖=0                                         (6) 

 

𝑇∗ = {
𝑇𝑖𝑟− 𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥− 𝑇𝑚𝑖𝑛
}                                                   (7) 

 

𝐹𝑟∗  =  𝑁∗2                                                       (8) 

 

𝑁∗ =
𝑁𝐷𝑉𝐼 − 𝑁𝐷𝑉𝐼0

𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝐷𝑉𝐼0
                                                (9) 
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Viðaukar 

Viðauki I: Mælibreytur 

Frumframleiðni 

Frumframleiðni (e. Gross Primary Production eða GPP) er mælikvarði á magn efnislegrar 

orku eða lífmassa sem að frumframleiðendur framleiða á tilteknum tíma. Í öðrum orðum þá 

er frumframleiðni það magn koltvíoxíðs sem ljóstillífandi eða efnatillífandi lífverur binda á 

tilteknum tíma. Á landi eru æðplöntur mikilvægustu frumframleiðendurnir en aðrir hópar 

sem leggja kolefni til vistkerfa eru mosar, fléttur og örverur. Ýmsir þættir hafa áhrif á 

frumframleiðni lífvera; ástand einstaklings, vatnsframboð eða raki, hitastig og framboð af 

ljósgeislun sem nota má til ljóstillífunar (PAR).  

Grænkustuðull  

Grænkustuðull (e. normalized difference vegetation index eða NDVI) er mælikvarði á magn 

blaðgrænu á yfirborði jarðar. Stuðullinn byggir á því að blaðgræna dregur í sig innrautt ljós 

á meðan blaðholdið tvístrar nærinnrauðu ljósi (Pettorelli o.fl., 2005). Þetta er nýtt til þess að 

áætla magn blaðgrænu, þ.e. að mæla innrautt og nærinnrautt ljós.  

Ljóstillífunarvirk orka 

Ljóstillífunarvirk orka eða PAR (e. Photosynthetically active radiation) vísar til ákveðnar 

bylgjulengdar sólarljóss, frá um 400 til 700 nm, sem að ljóstillífandi lífverur geta beislað við 

orkubúskap sinn (Rabinowitch, 1951). Ljóseindir af hærri bylgjulengdum eru flestar svo 

orkumiklar að þær eru beinlínis skaðlegar frumum og vefjum lífvera en þær komast sjaldan 

í gegnum lofthjúpinn vegna ósónlagsins. Ljóseindir af lægri bylgjulengdum eru yfirleitt svo 

orkulitlar að þær nýtast ekki við ljóstillífun (McCree, 1972). Ljóstillífunarvirk orka er 

nátengd frumframleiðni plantna þar sem að framleiðnin getur ekki átt sér stað án þess að 

vissar bylgjulengdir ljóss séu til staðar 

Jarðvegsrakastuðull 

Jarðvegsraki vísar yfirleitt til yfirborðsrakans, þ.e. vatnsmagnið í efsta lagi jarðvegs, t.d. 10 

cm. Í samanburði við heildarmagn vatns á heimsvísu þá kann þetta þunna lag af 

yfirborðsraka að virðast ómerkilegt en engu að síður hefur tilvist þessa lags ómetanlegt 

mikilvægi fyrir marga líffræðilega og lífefnafræðilega ferla. Það er því mikilvægt að athuga 

og meta breytingar á magni og hitastigi jarðvegsraka (Wang og  Qu,  2009).  

Hitastig 

Samspil hitastigs og vatns hefur mikil áhrif á frumframleiðni lífvera. Loftskipti plantna 

byggir á flæði lofttegundanna súrefnis og koltvíoxíðs í gegnum vatn í loftaugum á yfirborði 

laufblaða og/eða stofns. Hraði þessara loftskipta er háður hitastigi og raka; almennt leiðir 

hærra hitastig til hraðari öndunar og meiri raki veitir stærri yfirborðsflöt fyrir öndun (Tait og 

Schiel, 2013).  
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Jarðvegsöndun 

Jarðvegsöndun vísar til  framleiðslu koltvíoxíðs sem lífverur í jarðvegi stunda en koltvíoxíð 

er afurð öndunar, þ.e. bruna á orkugjafa líkt og sykrum. Þessi skilgreining nær til öndunar 

sveppa, baktería, dýra á borð við hryggleysingja og sér í lagi plantna. Við ljóstillífun binda 

plöntur koltvíoxíð úr andrúmsloftinu og umbreyta því í lífræn efni. Þessi lífrænu efni eru 

síðan notuð til vaxtar og viðhalds en einnig sem orkugjafi. Þegar lífrænu efnin eru notuð sem 

orkugjafar neðanjarðar, í rótum, þá leiðir það til losunar koltvíoxíðs út í jarðveg. Einnig 

verður losun koltvíoxíðs út í jarðveg við niðurbrot byggingarefna plantna (sem og annara 

lífrænna efna) af völdum örvera. Jarðvegsöndun má rekja til líffræðilegrar starfsemi og 

hlýtur að vera álíka mikil og frumframleiðni plantna  (Lloyd og Farquhar, 1996). 
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Viðauki II: Flæðirit fléttutauganets 


