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Ágrip 

Greniryð greindist fyrst á Íslandi árið 1999. Þetta er ryðsveppur sem leggst nær eingöngu á 

rauðgreni hér á landi þó að hann finnist í öðrum tegundum grenis erlendis. Líklegt er að 

sveppurinn hafi borist til Íslands nokkrum árum áður en hann greindist fyrst en útbreiðslusvæði 

hans hefur ekki mikið breyst á þessum 20 árum sem eru liðin frá því að hann fannst fyrst. Öll 

smitsvæði eru sem stendur bundin við Suður- og Suðvesturland.  

 

Hér í þessari ritgerð er tekinn fyrir tilraunareitur í Haukadalsskógi í Biskupstungum. Þar var 

gróðursett tilraun árið 1959 sem innihélt 12 kvæmi af rauðgreni. Þessi lundur varð fyrir barðinu 

á greniryði og hefur sýkingin verið viðvarandi þar síðan. Kvæmin sem í tilrauninni standa hafa 

mismikið mótstöðuafl gegn sveppasýkingunni. Kvæmið Baden hefur staðið best af sér 

sýkinguna en kvæmið Midtre Hedmark síst. Þetta var niðurstaða rannsóknar á stöðu smits sem 

gerð var í tilraunareitnum árið 2002.  

 

Rannsóknin sem hér er til umfjöllunar var ætlað að varpa ljósi á hvort greniryð hefði áhrif á 

vöxt rauðgrenis. Borin voru saman þessi tvö kvæmi sem voru á sitthvorum endanum hvað 

varðar mótstöðuafl gegn smitinu. Til þess voru tekin borkjarnasýni úr litlu úrtaki og 

veðurfarsgögn voru skoðuð til að bera saman við sveiflur í vexti trjánna.  

 

Niðurstaðan var miðað við þau gögn sem liggja fyrir að langvinnir greniryðsfaraldrar gætu haft 

neikvæð áhrif á vöxt rauðgrenis en einstakir faraldrar síður. Greniryðið veldur því að barrnálar 

gulna og falla af ári eftir smitið. Þar sem smit á sér ekki stað nema við réttar umhverfisaðstæður 

verður bara hluti af nálum hins smitaða trés fyrir barðinu á sýkingunni. Tréð virðist ná að halda 

uppi nægjanlega miklum ljóstillífunarkrafti með þeim nálum sem ósýktar eru svo sýkingin eins 

og sér dregur ekki úr vexti þess. Einstakir faraldrar hafi því ekki áhrif svo teljandi sé en 

endurteknir faraldrar geta haft áhrif.   
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 Inngangur 

Greniryð (Chrysomyxa abietis) greindist fyrst á Íslandi árið 1999. Það var á Vesturlandi sem 

ryðblettir greindust á ársprotum fyrra árs í bæði rauðgreni og blágreni (Guðríður G. 

Eyjólfsdóttir, Guðmundur Halldórsson, Edda S. Oddsdóttir og Halldór Sverrisson, 1999). 

Líklegt þykir að sjúkdómurinn hafi borist til landsins tveimur árum fyrr eða árið 1997 og 

fundust vísbendingar þess efnis á smituðum trjám sem könnuð voru sumarið 1999. Fundarstaðir 

greniryðs hér á landi eru allir bundnir við Suður- og Suðvesturland og smitið er nær eingöngu 

bundið við rauðgreni (Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014; Guðmundur 

Halldórsson, Halldór Sverrisson, Edda S. Oddsdóttir og Guðríður G. Eyjólfsdóttir, 2001) þó 

greniryð hafi einnig fundist í blágreni auk rauðgrenis í Haukadal í Biskupstungum sumrin 2000 

og 2001 (Hreinn Óskarsson, 2003). Erlendis finnst sjúkdómurinn í nokkrum öðrum tegundum 

grenis. Þar á meðal eru tegundir sem einnig eru ræktaðar hér á landi til að mynda í sitkagreni 

auk rauðgrenis, blágrenis og broddgrenis (Uotila, Wang og Wang, 2000). Ekki er þó vitað til 

þess að greniryð hafi fundist í sitkagreni hér á landi sem er mjög mikilvæg tegund í skógrækt 

(Skógræktin, e.d.-a). 

 

Hér í þessari rannsókn verður tekið fyrir greniryðsmit í rauðgrenilundi Haukadalsskógi í 

Biskupstungum. Haukadalsskógur er einn stærsti þjóðskógur Íslands á Suðurlandi og þar hafa 

margar skógræktartilraunir verið settar niður (Skógræktin, e.d.-b). Þar á meðal er tilraun með 

rauðgreni sem gróðursett var árið 1959. Í tilraunareitinn fóru 12 kvæmi sem öll voru norsk fyrir 

utan eitt sem var þýskt að uppruna (Þórarinn Benedikz, 1974).  Í þessum tilraunareit varð 

greniryðs vart fyrst árið 1999 og smitun líklegast átt sér stað árið áður (Guðmundur Halldórsson 

o.fl., 2001). Fylgst hefur verið með smiti í Haukadalsskógi af skógarvörðum Suðurlands og 

hafa faraldrarnir verið nokkrir síðan smitið greindist þar fyrst. Mikið greniryð fannst bæði í 

rauðgreni og blágreni 2000 og 2001 en ekkert ryð greindist 2002 (Hreinn Óskarsson, 2003). 

Faraldrar voru einnig skráðir árin 2003, 2005 og 2006 (Hreinn Óskarsson, 2004, 2006, 2007). 

Greniryð sást svo að nýju í Haukadalsskógi þegar gengið var um rauðgrenilundi hans í 

vettvangsferð vegna þessarar rannsóknar í nóvember 2018 og mátti merkja mikið smit allvíða. 

 

Til grundvallar þessarar rannsóknar sem hér er til umfjöllunar liggja niðurstöður annarrar 

rannsóknar sem unnin var árið 2002 af Asti Roesle og Vittoriu Badaracco, starfsnemum 

Skógræktarinnar, undir leiðsögn Hreins Óskarssonar sem þá var skógarvörður í 
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Haukadalsskógi. Niðurstöður þeirrar rannsóknar eru óbirtar en þær niðurstöður sem hér verður 

stuðst við er að finna í viðauka þessarar ritgerðar. Þó að kvæmatilraunarinnar frá 1959 sé ekki 

getið sérstaklega í úttektum skógarvarðar Suðurlands á greniryðsmiti í Haukadal sem vísað er 

til í síðustu efnisgrein er hægt að leiða lýkur að því að fyrst greniryð var áberandi þar 1999-

2001 (Roesle, o.fl., 2002) að greint smit síðar meir hafi líka fundist í þeim reiti sem hér um 

ræðir. 

 

Ekki hefur verið lögð áhersla á rannsóknir á greniryði hér á landi og er því áhugavert að vita 

hvort ástæða sé að skoða áhrif þess frekar. Greniryð er einn af fáum skaðvöldum sem herjar á 

rauðgreni (Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014) og hér verður reynt að varpa 

ljósi á möguleg áhrif greniryðs á þvermálsvöxt rauðgrenis og hvort sveiflur í vexti sé hægt að 

tengja við veðurfar á vaxtartíma en greniryð eins og flestir aðrir sveppir þurfa ákveðið rakastig 

á gróslosunartíma til að smitun takist (Uotila o.fl., 2000). Hér í næstu köflum verður farið yfir 

helstu atriði rannsóknarinnar. Fjallað verður um rauðgrenið sem og greniryðsveppinn, farið yfir 

rannsóknarferlið og niðurstöður að lokum kynntar. Rannsóknartilgátan var að ryðfaraldrar dragi 

merkjanlega úr vexti smitnæmasta kvæmisins Midtre Hedmark samanborið við kvæmið Baden 

sem virtist vera lítið næmt fyrir ryði.    

 

 Rauðgreni (Picea abies)  

Vaxtasvæði rauðgrenis er víðfeðmt. Tegundin er mjög algeng í Norður- og Norðaustur-Evrópu 

en sunnar í álfunni í Mið-Evrópu er hún bundin við fjalllendi (Farjon og Filer, 2013) en er 

jafnframt algengasta barrtrjátegundin þar. Rauðgreni er öflug nytjaplanta sem er ræktuð vegna 

gæða viðarins, mikillar vaxtagetu og öflugrar sjálfsáningar (Boden, Kahle, Wilpert og Spiecker, 

2014; Ganthaler o.fl., 2014). Þessir kostir hafa meðal annars valdið því að rauðgreni hefur verið 

framræktað í nokkrar aldir og mörg mismunandi kvæmi fyrirfinnast (Guzicka, Pawlowski, 

Staszak, Rozkowski og Chmura, 2017) og reyndar er það svo að rauðgreni tilheyrir þremur 

fylkingum sem klofnuðu í þróunarsögunni í kjölfar ísaldar og eltu jökulröndina frá Evrasíu 

norður til Skandinavíu og suður á bóginn eftir fjallgörðum Evrópu. Innan tegundarinnar er þess 

vegna að finna ótrúlega fjölbreytni í genamenginu (Abril o.fl., 2011). Fjölbreytileikinn hlýst af 

langri þróunarsögu og aðlögun að mismunandi aðstæðum á hverjum stað.  

 

Rauðgreni er skuggþolin trjátegund og síðframvindutegund í sínum heimahögum og 

náttúrulega umhverfi. Hún vex gjarnan upp í skjól frumframvindutegundar eins og skógarfuru 
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(Picea sylvestris) í Skandinavíu og ryður svo henni í burtu þegar það nær skógarfurunni í hæð. 

Þetta gerðist einnig í kjölfar landnáms rauðgrenis í Skandinavíu þar sem áður óx birki, 

skógarfura og jafnvel elri sem véku fyrir rauðgreninu (Hafsten, 1992). Skuggþolið merkir líka 

að rauðgrenið heldur nokkuð mörgum nálaárgöngum og geta þau kvæmi (staðarbrigði) sem 

ættuð eru frá norðlægari slóðum og þau sem rekja ættir sínar til fjallendis haldið meira en fimm 

nálaárgöngum hverju sinni (Przybylski, 2007) og þeir einstaklingar sem standa yst í lundi geta 

haldið allt að 20 nálaárgöngum ef aðstæður eru góðar (Bjarni Diðrik Sigurðsson, munnleg 

heimild, 2019). Þetta eykur á ljóstillífunargetu rauðgrenis og skýrir líklega mikla vaxtargetu 

þess og þar með vinsældir þess sem skógarnytjaplöntu. Einnig sú staðreynd að það getur vaxið 

á nokkuð breiðu hitabili. Virk ljóstillífun í rauðgreni hefur verið mæld í allt að -5°C frosti. Í 

miklu frosti leggst rauðgreni í dvala það er öll sterkjumyndun er sett í bið (Guzicka o.fl., 2017). 

Þetta dvalatímabil er mislangt en rauðgreni hefur þörf á þessari hvíld og viðvarandi frost gefur 

rauðgreninu færi á að leggjast í dvala (Hafsten, 1992).  

 

Veðurfar er ráðandi þáttur í vexti rauðgrenis líkt og annarra trjáa (Boden o.fl., 2014; Hafsten, 

1992). Í tilfelli rauðgrenis eru það hiti, úrkoma  á helsta vaxtatímanum og snjóalög að vetri sem 

stýrir hvað helst vexti þess. Það hefur líka sýnt sig að of hár sumarhiti hafi skaðleg áhrif á 

rauðgreni og geti jafnvel dregið það til dauða. Til að mynda eru vaxtarmörk rauðgrenis í 

fjallendi Mið-Evrópu þar sem meðalhiti í júlí nær 19°C (Hafsten, 1992). Rauðgreni hefur 

sérstaklega lítið þurrkþol (Boden o.fl., 2014) sem skýrir takmarkað hitaþol líka. Rætur 

rauðgrenis liggja ekki djúpt (Hafsten, 1992) sem gerir þörfina fyrir nokkuð stöðuga uppsprettu 

raka nauðsynlega enda er það svo að því líður betur í hlíðum þar sem næga uppsprettu fersks 

raka er venjulega að fá (Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 1999).    

 

Hér á landi hefur rauðgreni verið gróðursett frá upphafi skógræktar á Íslandi og má því segja 

að saga rauðgrenis á Íslandi sé um það bil jafn löng sögu skógræktar á Íslandi. Rauðgreni var 

mikið gróðursett á 6. og 7. áratug síðustu aldar en dalaði mikið í vinsældum eftir það (Arnór 

Snorrason og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006; Sigurður Blöndal og Skúli Björn Gunnarsson, 

1999). Gróðursetning rauðgrenis jókst aftur í kringum aldamótin vegna áhuga jólatrjáræktenda 

(Arnór Snorrason og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006) og því er ekki hægt segja annað en það 

hafi verið vonbrigði að hingað til lands hafi borist sjúkdómur sem leggst á nálar rauðgrenis og 

spillir útliti þeirra.  
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1.1.1. Baden og Midtre Hedmark 

Kvæmin sem hér verða tekin fyrir eru annars vegar Baden sem rekur uppruna sinn til Suðvestur-

Þýskalands frá fylkinu Baden-Württemberg og hins vegar Midtre Hedmark sem rekur uppruna 

sinn til Hedmark í Suðaustur-Noregi. Erfitt er að segja til um nákvæman uppruna Baden þar 

sem Þjóðverjar höfðu ræktað nýjan rauðgreniskóg á þessu svæði í nokkrar aldir án þess að 

leggja mikið upp úr uppruna fræsins (Aðalsteinn Sigurgeirsson, fagmálastjóri Skógræktarinnar, 

munnleg heimild, 2019). Það virðist almennt hafa verið raunin í Evrópu þar sem sérstaklega 

fræ frá Þýskalandi og Austurríki voru talin verðmæt (Jansen, Konrad og Geburek, 2017). Í 

úttekt á reitnum í Skógræktarritinu 1974 (Þórarinn Benedikz) er þess þó getið að kvæmið komi 

úr 1.100 m hæð yfir sjávarmáli en hvaða áhrif það hafi á aðlögun að umhverfinu er erfitt að 

segja til um vegna óljóss uppruna. Í Baden-Württemberg fylki voru rauðgreni ræktað upp frá 

staðarfræi sem og fræi frá Bæjaralandi, Hesse og Týrólahéraði (Austurríki) (Jansen o.fl., 2017). 

En að öllum líkindum er þetta þó af háfjallauppruna þegar tekið er tillit til umhverfiskrafna 

rauðgrenis eins og rætt var í kaflanum hér á undan.     

 

Midtre Hedmark er nefnt Aurdal í úttekt Þórarins Benedikz (1974) en Sör Odal í óbirtum 

mælingagögnum frá Lárusi Heiðarssyni (2008). En báðar úttektirnar merkja kvæmið með 

númerinu 9 og gengið verður út frá að um sama kvæmi sé að ræða í öllum tilfellum. 

Hæðarupplýsingar upprunastaðar þessa kvæmis eru ekki til svo vitað sé. Þetta hefur nokkuð að 

segja um hversu harðgerð kvæmin eru og hversu vel þau eru í stakk búin til að takast á við 

umhverfisaðstæður hverju sinni. Rannsóknir hafa sýnt fram á ákveðið samræmi milli 

landfræðilegs uppruna og tíma brummyndunar (Yakovlev o.fl., 2008). Það gefur til kynna 

ákveðna aðlögun að veðurfari upprunastaðar. Hins vegar er norska rauðgrenið búið að fara í 

gegnum mjög erfiðan valferil í sinni þróunarsögu þar sem það barst frá Evrasíu yfir til Finnlands 

og Svíþjóðar áður en það nam land í Noregi og náði suður til Hedmark fyrir ríflega 1.500 árum 

(Hafsten, 1992). 

 

Ólíkur uppruni þessara tveggja kvæma eykur líkurnar á að þau bregðist misjafnlega við 

umhverfi sínu og sést það í þeirri niðurstöðu sem ljós varð árið 2002 (Roesle, o.fl.) þegar 

greniryð barst í tilraunareitinn í Haukadalsskógi. Annað þoldi innrásina nokkuð vel meðan hitt 

sýndi mun minni mótstöðu gegn smitinu. Hvaða áhrif það hafði ef nokkur verður skýrt í 

niðurstöðukafla þessarar ritgerðar. 
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 Ryðsveppir (Uredinales) 

Ryðsveppir eins og sá sem er hér til umfjöllunar tilheyra fylkingu kólfsveppa (Basidiomycetes) 

(Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014; Helgi Hallgrímsson, 2010; Helgi 

Hallgrímsson og Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir, 2004). Til kólfsveppa tilheyra meðal annars 

flestir matsveppir sem eru kunnugir fólki en ryðsveppir er mjög tegundarík ætt innan þeirrar 

fylkingar og telja tegundir ryðsveppa í þúsundum (Alexopolos, Mims og Blackwell, 1996).  

 

Ryðsveppir leggjast á plöntur og lifa sem sníklar á þeim. Þeir eru sjúkdómur á þeim plöntum 

sem þeir sýkja og geta flestar plöntur orðið fyrir sveppasýkingu af einhverjum toga. Í tilfelli 

ryðsveppa valda þeir fæstir dauðs hýsilsins þó þeir séu sjúkdómur á honum. Þeir geta þó skaðað 

hýsilinn og dregið úr vexti eða veikt hann með einhverjum öðrum hætti en þar sem sveppurinn 

þarf á hýslinum að halda er dauði hans sveppnum ekki hagstæður (Alexopolos o.fl., 1996).  

 

Lífsferill ryðsveppa getur innihaldið allt að fimm stig gróa sem skiptast í eftirtalin þrep: 0 

pelagró; I skálgró; II ryðgró; III) þelgró; og IV) kólfgró (Helgi Hallgrímsson og Guðríður Gyða 

Eyjólfsdóttir, 2004). Það fara þó ekki allir ryðsveppir í gegnum þessi fimm stig og reyndar er 

það þannig að flestir eru þeir skammferla (Guðmundur Halldórsson o.fl., 2001; Helgi 

Hallgrímsson, 2010; Murray, 1953). Skammferla sveppir ganga ekki í gegnum nema tvö stig 

grómyndunar. Sveppir sem klára öll stig framvindunnar eru kallaðir heilferla og svo er enn aðrir 

sveppir sem sleppa einu eða tveimur grómyndunarstigum og eru þeir kallaðir hálfferla 

(Alexopolos o.fl., 1996).  

 

Skammferla sveppir eru allir einhýsla og lifa allan sinn lífsferil á einni og sömu 

plöntutegundinni. Talið er að allir sveppir hafi í upphafi verið mishýsla en þróun í átt að 

einfaldari lífsferli hafi orðið til þess að einhýsla sveppir urðu til. Þetta eru yfirleitt mjög 

sérhæfðir sveppir en þróunin í átt að þessari einföldun hefur þótt áhættunnar virði (Alexopolos 

o.fl., 1996). Þetta þýðir að sveppurinn treystir því að komast alltaf áfram í næsta hýsil án 

milligöngu annarrar lífveru.  

 

Gró sveppa eru lítil og létt og búa yfir lítilli sem engri forðanæringu. Þau eru því almennt 

skammlíf (Helgi Hallgrímsson, 2010). Aðstæður þurfa þess vegna að vera réttar við grólosunina 

til að gróin lifi af og nái að koma sér fyrir í næsta hýsli. Þær aðstæður þýða yfirleitt nægjanlegur 

raki. Allir sveppir þurfa raka, hita, súrefni og rétt sýrustig til að lifa af. Það fer eftir tegundum í 
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hvaða hlutföllum og styrk hver þáttur þarf að vera en allir sveppir er þó viðkvæmir fyrir þurrki 

(Alexopolos o.fl., 1996). Það er því mikilvægt fyrir afkomu sveppsins að grólosun verði við 

réttar umhverfisaðstæður þar sem gróin eiga möguleika til að berast til síns rétta hýsils áður en 

forðanæring grósins er uppurin.  

 

1.1.2. Greniryð (Chrysomyxa abietis) 

Chrysomyxa ættkvíslin tilheyrir flokki ryðsveppa. Sá flokkur er einætta og fyrirfinnst nær 

eingöngu í barrskógarbelti norðurhvels jarðar. Tegundir ættkvíslarinnar leggjast á trjátegundir 

af þallarætt sem eru ráðandi í barrskógarbeltinu (Ganthaler o.fl., 2014) en af þessum tegundum 

ryðsveppa verður hér eingöngu fjallað um greniryð.  

 

Greniryð veldur tímabundnum faröldrum í greni og þar á meðal rauðgreni, sitkagreni og 

blágreni (Uotila o.fl., 2000). Hér á landi er það þó nær eingöngu rauðgrenið sem verður fyrir 

barðinu á greniryði (Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014; Guðmundur 

Halldórsson o.fl., 2001) þó nokkur tilfelli í blágreni hafi greinst fyrir um 20 árum síðan 

(Guðríður G. Eyjólfsdóttir o.fl., 1999; Hreinn Óskarsson, 2003) þá er almennt gengið út frá því 

að rauðgreni sé eina tegundin sem smitist hér á landi eins og staðan er í dag (Guðmundur 

Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014). Greinryð er skammferla og myndar eingöngu þelgró 

og kólfgró (Uotila o.fl., 2000).   

 

Greniryð leggst á nálar þess grenis sem það smitar. Kólfgró sveppsins smita eingöngu 

nýútsprungnar nálar (Collins, 1976; Grill, Pfeifhofer og Esterbauer, 1984; Murray, 1953; Uotila 

o.fl., 2000). Þegar kólfgróin lenda á nýju nálunum mynda þau örmjóa sveppþræði eða sogþræði 

(e. haustoria) (Alexopolos o.fl., 1996) og smeygja sér inn um loftgöt þeirra og sýkja þannig 

nýja hýsilinn sem eru þessar nýútsprungnu nálar (Uotila o.fl., 2000). Þar sem greinryð leggst 

eingöngu á nýútsprungnar nálar sem innihalda minni blaðgrænu en þær sem eldri eru verður 

gulleitt litarefni sveppsins sjálfs ríkjandi í nálunum (Grill o.fl., 1984). Það er svo lok sumars 

sem smitið verður greinilegt þegar gular þverrendur sem birtast á nálunum sem síðar roðna 

(Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014; Guðmundur Halldórsson o.fl., 2001; 

Murray, 1953). Þverrendur þessar koma í ljós á neðra borði nálanna (mynd 1). Þetta eru 

þelskurfur greniryðsveppsins. Það er ekki fyrr en að næsta vor ári eftir smitið sem gróbeðurnar 

springa út og þelgróin koma í ljós (Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014; Uotila 

o.fl., 2000). Þá spíra þelgróin og kólfgróin myndast þar á (Uotila o.fl., 2000) en greniryð myndar 

engin aldin (Helgi Hallgrímsson og Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir, 2004). Kólfgróin losna svo 
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frá spírunni og dreifast með vatni og vindum. Lítil útgeislun og mikill raki ýta undir grólosun 

og hafa rannsóknir sýnt að grólosun er mest að nóttu til þegar sólarljóss nýtur ekki við (Collins, 

1976). Það má líklegast rekja til rakaþarfar sveppa og lítillar forðanæringu gróanna. Á nóttunni 

á daggarmyndun sér stað og sá raki nýtist væntanlega grónum.  

 

 

 

Þegar lífsferli sveppsins er lokið og hann hefur losað kólfgróin sölna nálarnar sem hýstu hann. 

Þær verða ryðbrúnar og falla loks af (Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 2014; 

Helgi Hallgrímsson, 2010; Murray, 1953). Það er vissulega skaði af nálafallinu en þar sem 

faraldrar greniryðs eru yfirleitt tímabundnir (Uotila o.fl., 2000) er líklegt að grenið jafni sig 

fljótt á því sérstaklega í ljósi þess hversu marga nálaárganga rauðgrenið getur borið hverju sinni 

(Przybylski, 2007).  

  

Mynd 1: Greniryð er greinilegt á neðra borði nálanna. Ljm. Halldór Sverrisson. 
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 Framkvæmd rannsóknar 

Áðurnefnd rannsókn á greniryðsmiti (Roesle, Badaracco og Óskarssonar, 2002) var til 

grundvallar frekari könnunar á áhrifum greniryðs á vöxt rauðgrenis. Rannsókn þessi fór fram í 

tilraunareit sem gróðursettur var 1959. Þar voru 12 kvæmi hvert í sinni röð í fjórum blokkum. 

Kvæmi vísar í hvaðan trjátegundirnar eiga uppruna sinn. Svæðisbundinn munur getur verið á 

milli arfgerðar sömu trjátegundar (Arnór Snorrason og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006) enda 

hafði rannsóknin 2002 (Roesle, o.fl.) sýnt mismunandi ryðeinkunn milli kvæma. Til að afmarka 

rannsóknina  var lagt upp með að taka þrjú borkjarnasýni úr hverri blokk úr tveimur kvæmum. 

Þetta voru kvæmin Baden sem er þýskt að uppruna og var minnst smitað árin 1999-2001 og 

norska kvæmið Midtre Hedmark sem hafði orðið hvað verst úti hvað smit varðaði. Ætlunin var 

að bera saman vöxt þessara tveggja kvæma fyrir og eftir smit og hvort hægt væri að rekja 

mögulegan mun til smitsins eins og það var skráð árið 2002.  

 

2.1. Á vettvangi  

Farið var í Haukadalsskóg 13. nóvember 2018 og borkjarnasýnin tekin í brjósthæð (130 cm frá 

jörðu). Allir kjarnarnir voru teknir í gróðursetningarlínu  ofan frá en tilraunin stendur í brattri 

brekku. Að auki voru allir bolirnir þvermálsmældir í gróðursetningarlínu og þvert á 

gróðursetningarlínu (krossklafaðir). Niðurstöður mælinganna er að finna í töflu 3. Tekin voru 

borkjarnasýni úr sömu trjám og höfðu verið skoðuð árið 2002 til að hafa einhvern 

viðmiðunarpunkt. Valin voru fremstu þrjú trén af þeim fimm sem tekin höfðu verið í úrtakinu 

þá. Þetta var ákveðið þegar í ljós kom að reiturinn var orðinn mjög þéttur og afar erfitt reyndist 

að ganga um hann svo vel væri. Einnig var breytt út af ef tré hafði verið fellt. Þá var tekið næsta 

við. Ef tré reyndist vera mjög lítið um sig var því líka sleppt og næsta tré við tekið. Þá var 

hugsunin sú að ef tréð var mjög rýrt væri það hvort sem er lélegur einstaklingur og breytingar í 

vexti væri hægt að rekja til margra annarra þátta en greniryðssmits.  

 

Gengið var á tilraunina frá blokk I þar sem Baden var í fyrstu röð og svo haldið áfram í austurátt 

eftir tilrauninni. Trén voru merkt og greinar grisjaðar frá svo hægt væri að taka mælingarnar. 

Þegar gengið var eftir tilrauninni kom í ljós að síðustu tvær raðirnar í fjórðu blokk höfðu verið 

ruddar burtu vegna vegaframkvæmda. Þetta setti strik í reikninginn þar sem kvæmið Baden stóð 

í röð 47 af 48. Ekki var því hægt að taka sýni úr blokk IV. Það varð úr að sýni voru eingöngu 

tekin úr fyrstu þremur blokkunum eða alls 18 sýni.  
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2.2. Úrvinnsla sýna 

Borkjarnasýnin voru þurrkuð í um hálfan mánuð við stofuhita. Þegar sýnin voru orðin 

nægjanlega þurr voru þau límd á trélista til að auðvelda álestur árhringjanna. Þegar límið hafði 

þornað voru misfellur sneiddar ofan af sýnunum með hníf til að yfirborðið væri jafnt og 

árhringirnir greinilegir. Þvermál árhringjanna var mælt með aðstoð smásjár í þar til gerðu tæki 

nefndu LINTAB™ sem framleitt er af WALESCH Electronic.  LINTAB™ matar mælingarnar 

í TSAP-Win™ forritið („LINTAB and TSAP-Win“, e.d.). LINTAB™ er sleði sem 

borkjarnasýni er lagt á og sleðinn svo færður er til með hjóli á meðan á horft er í gegnum 

smásjánna. Í smásjánni er sigti sem miðað er við upphaf áhrings. Þá er smellt á mús og sleðinn 

færður þar til sigtið er komið að næsta árhringi. Þá er aftur smellt á músina og er mælingu þess 

árhrings þá lokið. Nákvæmni mælinganna er upp á 0,01mm. LINTAB™ er tengt við tölvu sem 

keyrir TSAP-Win™ sem skráir niðurstöður mælinganna (mynd 3). TSAP-Win™ forritið 

umreiknar mælingarnar líka vaxtarstuðla sem eru aðlagaðir að mældu gildunum og sýna frávik 

frá meðaltali. Með notkun stuðlanna er hægt sjá raunverulegar sveiflur í vexti á milli ára og 

bera saman við umhverfisaðstæður sem aftur gefa vísbendingu um hvað veldur samdrætti eða 

aukningu í vexti milli ára (mynd 5).  

 

Mynd 2: Bor í bol Baden. Borkjarnasýni tekið í brjósthæð. Ljm. ÞÍ. 
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Eftir að mælingum á árhringjunum var lokið voru niðurstöðurnar sannreyndar. Línuritin skoðuð 

og ef einhvers misræmis gætti voru þau sýni mæld að nýju til að ganga úr skugga um að allt 

væri gert af sem mestri nákvæmni. Niðurstöðurnar voru því næst færðar yfir í Microsoft Excel 

svo hægt væri að vinna úr gögnunum í hvaða tölvu sem er og setja upp í línurit og reikna 

grunnflöt og aðra þætti sem gætu skipt máli við úrvinnslu gagnanna.   

 

 

 

Grunnfletir árhringjanna reiknaðir til að sannreyna mun á vexti milli ára ef einhver var. 

Grunnflötur (táknaður g) segir til um flatarmál reitar og er venjulega gefinn upp í m2 á ha og er 

þá grunnflötur á nokkrum mæliflötum reiknaður í einu og uppreiknað á ha (Philip, 1994). Eðli 

málsins samkvæmt var ekki hægt að reikna grunnflöt á ha heldur var markmiðið að sjá 

raunverulegan vöxt það ár í flatarmáli sem þegar upp var staðið var reiknað í cm2.  Jafna 1 sýnir 

reikniaðferð fyrir grunnflöt.  

• Jafna grunnflatar    g = (
𝑑

2
)
2

𝜋  (1) 

 

 

Mynd 3: Árhringir mældir með LINTAB™ og TSAP-Win™ skráir. Ljm. ÞÍ.  
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2.3. Veðurfarsgögn 

Önnur gögn sem voru tekin saman fyrir þessa rannsókn voru veðurfarsgögn en veðurfar er talið 

vera einn af meginþáttunum sem stýra vexti trjáa. Hvernig trén bregðast svo við veðurfari er 

breytilegt eftir tegundum, kvæmum og aldri jafnvel og öðrum umhverfisþáttum eins og 

samkeppni (Boden o.fl., 2014). Þau veðurfarsgögn sem hér voru tekin saman voru mánaðargildi 

hitastigs og úrkomu frá veðurstöð 907 að Hæli og 931 á Hjarðarlandi og eru þessi gögn 

aðgengileg á vef Veðurstofa Íslands. Þessar veðurstöðvar urðu fyrir valinu vegna nálægðar við 

rannsóknarsvæðið. Gögnin voru borin saman við árhringjamælingarnar til að sjá hvort þar væri 

eitthvað samræmi. Mánaðargildi hita frá stöð 907 fengust aðeins fram til ársins 2011 og úrkomu 

fram til ársins 2014. Mælingar hófust ekki að Hjarðarlandi fyrr en árið 1990 en mælingar frá 

1980 eru til frá Hæli. Meðaltal gagna frá þessum stöðvum voru tekin saman og notuð sem eitt 

gildi fyrir hvern mánuð ársins. 

2.4. Tölfræðiúrvinnsla 

Hér var um mjög lítið úrtak að ræða og því voru engar raunverulegar tölfræðigreiningar unnar 

heldur er greiningin fyrst og fremst lýsandi. Þó var fylgnistuðull með mánaðargildum hita og 

úrkomu reiknaður með Data Analysis virkninni í Microsoft Excel til að gefa leiðbeinandi mynd 

af fylgninni ef einhver væri. En sökum smæðar úrtaksins verður að taka þeim niðurstöðum 

varlega.  
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 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og gögnin dregin saman. Reynt verður 

að varpa ljósi á mögulegar skýringar á sveiflum í þvermálsvexti úrtaksins. Til grundvallar liggja 

niðurstöður áhringjamælinga, útreikningar á grunnfleti, samantekt á veðurfarsgögnum og 

niðurstöður rannsóknar Roesle, Badaracco og Óskarssonar frá 2002.     

 

3.1. Árhringjamælingar 

Elsti árhringurinn reyndist vera frá 1980. Það var tré af kvæminu Midtre Hedmark sem þá var 

búið að ná brjósthæð. Fyrsta tréð af kvæminu Baden til að ná brjósthæð í þessu úrtaki gerði svo 

árið 1983. Árið 1994 hefur síðasti einstaklingurinn náð brjósthæð. Það er tré af kvæminu Midtre 

Hedmark en Baden hefur tekur fram úr Midtre Hedmark í vexti árið 1990. Þetta sést á mynd 4 

sem sýnir niðurstöður árhringjamælinganna. Þar sést hvernig vöxtur í brjósthæð hefur verið á 

kvæmunum Baden og Midtre Hedmark. Það er greinilegt að norska kvæmið hefur haft 

yfirhöndina í vexti framan af en svo tekur að hægja á vextinum og Baden hefur tekið fram úr 

árið 1990.  

 

Árhringjamælingarnar voru umreiknaðar í vaxtastuðla til þess að betur geta greint 

hlutfallsbreytingar á vexti eins og greint var frá í kafla 2.2. Þegar vaxtastuðlarnir (mynd 5) eru 

skoðaðir sést að kvæmin fylgjast nokkuð að og halda svipuðum takti hvað vöxt varðar þó 

eitthvað hafi dregið úr vexti Midtre Hedmark. Þegar betur er rýnt í myndina sést að árin 2008 

Mynd 4: Meðalbreidd árhringja kvæmanna Baden og Midtre Hedmark. 
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og 2009 skera sig úr hvað þetta varðar. Þá gefur Midtre Hedmark nokkuð eftir en Baden sækir 

frekar í. Þetta sést einnig á mynd 4  en er mun greinilegra þegar búið er að reikna mælingarnar 

upp í vaxtastuðla. Á mynd 5 er einnig búið að merkja inn þekkt ryðár í Haukadal. Sveiflur frá 

meðaltali eru nokkrar en þegar greniryð hefur blossað upp hefur vöxtur verið undir meðalvexti 

nema hjá Midtre Hedmark árið 2000 þar sem hlutfallslegur vöxtur hefur verið yfir meðallagi 

og árið 2001 þegar vöxturinn var í meðallagi. Þá er Baden líka nokkuð nálægt meðaltalinu þó 

það sé aðeins undir. Bæði kvæmin sýna vöxt undir meðallagi faraldursárin 2003, 2005 og 2006. 

Dýpri dýfur í vexti sjást hjá báðum kvæmum árið 2011 en það var ekki ryðár (Edda S. 

Oddsdóttir, Halldór Sverrisson, Brynja Hrafnkelsdóttir og Guðmundur Halldórsson, 2012). 

Sömu sögu er að segja um árin 2013 (Edda S. Oddsdóttir, Halldór Sverrisson og Brynja 

Hrafnkelsdóttir, 2014) og 2015 (Edda S. Oddsdóttir og Halldór Sverrisson, 2016) sem einnig 

sýna vöxt undir meðalagi. Vettvangsferð í nóvember 2018 sýndi mikið greniryð í rauðgreni í 

Haukadal og þá er hvað minnstur hlutfallslegur þvermálsvöxtur hjá báðum kvæmum.  

 

 

Til að ákvarða nánar áhrif einstakra faraldra var ákveðið að reikna grunnfleti árhringja. Smitið 

greindist fyrst í tilraunareitnum árið 1999 reikna en þegar nánar er að gætt sést að ekkert þeirra 

trjáa sem eru í úrtakinu nú voru skráð smituð 1999 (sjá viðauka A). Það var því ákveðið að 

reikna grunnfleti sýnanna árið 1999 og 2000 til að byrja með. Grunnfletir annarra ára voru 

einnig reiknaðir en niðurstöður þeirra hafa minna að segja þar sem ekki er vitað um smit 

einstakra trjáa önnur ár en árabilið 1999-2001.   

Mynd5: Vaxtarstuðlar árhringjamælinganna sýna hlutfallslegan breytileika í meðalvexti 

kvæmanna. Rauðar örvar vísa á þekkt smitár í Haukadal. 
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Niðurstaðan var sú að grunnflötur árhringja Baden árið var 1999 1,4 cm2 en 1,2 cm2 árið 2000. 

Það er greinileg rýrnun í vexti eða um 17%. Grunnflötur Midtre Hedmark árið 1999 0,8 cm2 en 

árið 2000 var hann 1,0 cm2 sem er 25% aukning. Þetta er í samræmi við árhringjamælingarnar 

þar sem Midtre Hedmark sýnir aukinn meðaltalsvöxt en það dregur heldur úr Baden. Þegar 

hvert sýni er skoðað fyrir sig og borið saman við smiteinkunn gefna 2002 kemur í ljós að það 

er ekki samræmi á milli smitaðs einstaklings og hnignunar í vexti. Færri tré af Midtre Hedmark 

voru uppistandandi eða nothæf en af Baden en engu að síður var hægt að mæla bæði smitaða 

og heilbrigða einstaklinga af báðum kvæmum og reikna grunnflöt. Í töflum 1 og 2 sést munur 

á milli árhringja hvers borkjarna milli ára og merkt er hvort tréð hafi verið skráð smitað (rautt) 

eða ekki (grænt) árið 2000. Niðurstöður borkjarnasýna þeirra einstaklinga sem sýni var tekið úr 

2018 en var ekki í úrtakinu 2002 er ómerkt (litlaus).  

 

Tafla 1: Baden, breidd (d) og grunnflötur (g) árhringja. Grænt = tré skráð ósmitað árið 2000, 

rautt = tré skráð smitað sama ár, litlaust = tré utan úrtaks 2002. 

 

Tafla 2: Midtre Hedmark, breidd (d) og grunnflötur (g) árhringja. Grænt = tré skráð ósmitað 

árið 2000, rautt = tré skráð smitað sama ár, litlaust = tré utan úrtaks 2002. 

 

Vöxtur trjáa af kvæminu Baden stóð í stað eða dróst örlítið saman en mest þó hjá smituðum 

einstaklingi 23B10. Í úrtakinu voru bara tvö smituð tré af kvæminu Baden og hitt stóð í stað 

hvað vöxt varðaði. Þrír heilbrigðir einstaklingar sýndu örlítið minni vöxt og þrír sýndu jafn 

1999 1B05 1B14 1B19 23B10 23B21 23B28 31B08 31B10 31B23 

d cm 0,54 0,46 0,38 0,56 0,23 0,37 0,57 0,34 0,40 

g cm2 0,23 0,16 0,11 0,24 0,04 0,11 0,26 0,09 0,13 

2000                   

d cm 0,51 0,40 0,41 0,45 0,21 0,38 0,54 0,34 0,40 

g cm2 0,21 0,13 0,13 0,16 0,03 0,11 0,23 0,09 0,13 

Hlutfall 89% 78% 120% 66% 75% 100% 88% 100% 100% 

 

1999 3H20 3H21 3H32 18H16 18H35 18H39 33H15 33H23 33H32 

d cm 0,24 0,3 0,36 0,24 0,39 0,42 0,26 0,24 0,43 

g cm2 0,05 0,07 0,10 0,04 0,12 0,14 0,05 0,05 0,14 

2000                   

d cm 0,33 0,32 0,35 0,27 0,41 0,46 0,40 0,29 0,44 

g cm2 0,08 0,08 0,10 0,06 0,13 0,17 0,13 0,07 0,15 

Hlutfall 179% 115% 100% 133% 112% 121% 247% 148% 108% 
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mikinn eða meiri vöxt. Kvæmið Midtre Hedmark sýndi almennt meiri vöxt þetta árið þrátt fyrir 

smit. 

 

3.2. Þvermálsmælingar  

Þvermálsmælingarnar sýndu að tré af kvæminu Midtre Hedmark voru gegnumgangandi grennri 

en tré af kvæminu Baden. Grennsta tréð var 9,8 cm í þvermál í brjósthæð og var það af kvæminu 

Midtre Hedmark en gildast var tré af kvæminu Baden 27,1 cm. Verulegur munur var því á 

þvermái einstakra trjáa.  Meðaltal þvermálsmælinga á Midtre Hedmark var 15,1 cm á meðan 

að meðaltal þvermálsmælinga á Baden var 19,5 cm. Tafla 3 sýnir niðurstöður mælinganna.  

 

Tafla 3: Þvermál (cm) trjáa í úrtakinu 13. nóvember 2018. 

Blokk Röð 

Tré 

nr. Kvæmi Þv.m.1 Þv.m.2 Meðaltal Merking 

I 1 5 Baden 21,3 19,4 20,4 1B5 

I 1 14 Baden 28,3 25,9 27,1 1B14 

I 1 19 Baden 21,1 19,5 20,3 1B19 

I 3 20 M-Hedmark 11,6 11,0 11,3 3H20 

I 3 21 M-Hedmark 19,3 18,5 18,9 3H21 

I 3 32 M-Hedmark 16,7 16,8 16,8 3H32 

II 18 16 M-Hedmark 12,8 12,3 12,6 18H16 

II 18 35 M-Hedmark 9,6 10,0 9,8 18H35 

II 18 39 M-Hedmark 20,8 19,4 20,1 18H39 

II 23 10 Baden 15,8 15,8 15,8 23B10 

II 23 21 Baden 13,4 13,0 13,2 23B21 

II 23 28 Baden 17,9 18,7 18,3 23B28 

III 31 8 Baden 19,0 19,6 19,3 31B8 

III 31 10 Baden 16,0 15,9 16,0 31B10 

III 31 22 Baden 24,8 24,7 24,8 31B22 

III 33 15 M-Hedmark 9,9 10,1 10,0 33H15 

III 33 23 M-Hedmark 14,1 13,8 14,0 33H23 

III 33 32 M-Hedmark 23,0 22,8 22,9 33H32 

 

 

3.3. Veðurfar 

Eins og greint var frá í 2.3. kafla um framkvæmd rannsóknar var veðurfarsgögnum safnað frá 

nærliggjandi veðurstöðum á Hæli, veðurstöð 907, og að Hjarðarlandi, veðurstöð 931. Tekin 

voru saman mánaðargildi hita og úrkomu frá þeim tíma sem fyrsta tréð náði brjósthæð eða frá 

árinu 1980 og fram til 2018 þegar borkjarnasýnin voru tekin.    
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Fylgnistuðull með vaxtastuðlum og hita annars vegar og úrkomu hins vegar var reiknaður með 

Data Analysis virkninni í Microsoft Excel. Eina raunverulega fylgnin sem hægt er að tala um 

er jákvæð fylgni með vexti Baden og hita í maí þar sem fylgnistuðullinn var 0,52  (p < 0,05). 

Mynd 6 sýnir greinilega hvernig sveiflur í vaxtastuðlum kvæmanna fylgja að mestu leiti 

hitatölum maí. Úrkoma virðist skipta minna máli en neikvæð fylgni var með úrkomu og vexti 

en fylgnistuðlarnir voru þó svo lágir að ekki er hægt að segja að um raunveruleg áhrif sé að 

ræða. 

 

 

 

 

 

  

Mynd 6: Meðalhiti í maí og vaxtarstuðlar beggja kvæmanna.  
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 Umfjöllun um niðurstöður og ályktanir 

Hér að ofan hefur verið farið yfir helstu niðurstöður þeirra rannsóknaþátta sem lagt var upp 

með. Það er ljóst að takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir og mætti skoða marga þætti betur til 

að komast að skýrari niðurstöðu. Úrtakið var lítið og ekki er hægt að álykta að um afgerandi 

niðurstöðu sé að ræða en þó er hægt að segja að niðurstöðurnar gefa vísbendingu um hver áhrif 

greniryðs gætu verið á vöxt rauðgrenis. Hér í þessum kafla verður farið örlítið nánar í 

niðurstöðurnar og málin skýrð frekar.  

 

4.1. Áhrif greniryðs á vöxt 

Niðurstöður árhringjamælinganna sýna að það dró verulega úr þvermálsvexti bæði Baden og 

Midtre-Hedmark árið 1999 þegar greniryð fannst fyrst í tilraunareitnum í Haukdalsskógi. Þann 

samdrátt í vexti er þó óvíst að sé hægt að rekja til greniryðsmits því að ekkert þeirra trjáa sem 

tekið var í úrtakinu nú voru staðfest smituð það ár. Árið eftir dregur úr vexti kvæmisins Baden 

en ekki Midtre Hedmark. Þegar hvert sýni er greint fyrir sig virðist ekki vera samræmi milli 

þess hvort tré var sýkt og samdrætti í vexti eins og töflur 1 og 2 skýra. Reyndar er það svo að 

vaxtastuðull Midtre Hedmark er yfir meðaltali árið 2000 og við meðaltal árið 2001 (mynd 5) 

sem bæði eru smitár og eru flest trén í þessu úrtaki skráð smituð þau ár (sjá viðauka A). Baden 

sýnir vöxt undir meðaltali fyrstu þrjú árin 1999-2001 en líkt og Midtre Hedmark er lítið smitað 

fyrr en 2000 og 2001. Aftur er faraldur árin 2003. Þá dregur greinilega úr vexti beggja 

kvæmanna og er hann undir meðaltali. Þó engin faraldur sé skráður 2004 sýnir Midtre Hedmark 

ekki merki um aukinn vöxt en það gerir Baden þó það nái ekki upp í meðalvöxt. Aftur verður 

bakslag og smit greinist bæði árin 2005 og 2006. Vöxtur beggja kvæmanna er enn undir 

meðallagi á þessum árum. Skráðir faraldrar greniryðs eru ekki fleiri í Haukadal fyrr en 

vettvangsferð fyrir þessa rannsókn var farin. Þá mátti líta mikið greniryð í jólatrjáalundi sem 

og tilraunareiturinn var gulur á að líta úr fjarlægð.  

 

Í úttektinni 2002 var mest smit í blokk IV og þar eru einu tilfellin sem kvæmin Baden og Midtre 

Hedmark eru bæði skráð smituð árið 1999 fyrir utan eitt tré af kvæminu Midtre Hedmark í 

blokk III. Minnst smitun var greind í blokk I og þau tré sem þar eru skráð eru skráð smituð fyrst 

árið 2001. Smitið virðist því hafa dreift sér út frá blokk IV. Það skekkir niðurstöður þessarar 

rannsóknar að blokk IV var ekki höfð með. Hún var felld að hluta og þar á meðal var röð af 

kvæminu Baden. Hugsanlega hefði verið hægt að fá skýrari mynd af áhrifum greniryðsmits á 

vöxt rauðgrenis ef sú blokk hefði verið tekin með í myndina. Úrtakið hefði þá líka verið stærra.   
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4.1.1. Mælinganiðurstöður 

Lárus Heiðarson (óbirt gögn) mældi rauðgrenitilraunina í Haukadalsskógi árið 2008. Þá var 

meðalþvermál allra trjáa af kvæminu Midtre Hedmark 9,8 cm og Baden 12,1 cm. Meðalþvermál 

þeirra trjáa sem voru mæld árið 2018 var 15,1 cm en hjá Midtre Hedmark en þvermál Baden 

var 19,5 cm. Baden var því 25% gildara en Midtre Hedmark árið 2008, en tæplega 30% gildara 

2018. Seinni mælingin er þó byggð á mjög takmörkuðu úrtaki og skal því þessum niðurstöðum 

vera tekið með varúð en þær eru í takt við niðurstöður mælinganna frá 2008.    

 

Lárus  Heiðarson hæðarmældi einnig sem ekki var gert fyrir þessa rannsókn sökum þéttleika 

lundarins en nærri ómögulegt hefði verið að koma því við svo vel hefði orðið. Athygli vekur að 

þó að Midtre Hedmark sé rýrara um sig þá leiddu hæðarmælingar Lárusar Heiðarsonar í ljós að 

Midtre Hedmark kvæmið var mun hærra að meðaltali eða um 6,31 m á móti 6,07 m Baden. 

Þennan mun á hæð annars vegar og þvermáli hins vegar er hægt að velta fyrir sér. Hugsanlega 

er Baden skuggþolnara og þolir samkeppnina þess vegna betur. Það gefur kvæminu svigrúm til 

að auka vöxtinn út á við meðan að Midtre Hedmark er að berjast fyrir lífi sínu með því að teygja 

sig upp á við í ljósið. Þar sem Midtre Hedmark hefur einnig orðið meira fyrir barðinu á greniryði 

hefur það minni ljóstillífunargetu og þar með takmarkaðri orkusöfnun en eins og umræðan um 

greniryðið í kafla 1.1.2. fer yfir þá falla sýktu nálarnar af árið eftir og þar með minnkar 

ljóstillífunargeta þess einstaklings sem því nemur. Þetta eru mögulegar ástæður fyrir rýrari vexti 

Midtre Hedmark. Af sama skapi gæti Baden síður fundið fyrir skertum vaxtamöguleika vegna 

lægri smitunartíðni. Þó það sé mögulega viðkvæmari ef það smitast ef miðað er við vaxtastuðla 

fyrstu smitárin. 

  

4.2. Áhrif umhverfisþátta á smit 

Eins og rætt hefur verið í fyrri köflum er vöxtur trjáa mikið tengdur veðurfari. Hver tegund er 

aðlöguð að sínu heimasvæði og rauðgrenið er það engin undantekning. Það þarf nægan raka og 

hefur lítið þurrkþol og þar af leiðandi nokkuð illa við mikinn og langvarandi hita (Boden o.fl., 

2014; Hafsten, 1992). Það er því rétt að hugleiða vaxtasveiflur kvæmanna Baden og Midtre 

Hedmark út frá veðurfari.  

 

Uppsveifla í vexti Baden en ekki Midtre Hedmark á árunum 2007-2009 gætu skýrst af óvenju 

hlýjum maí. Dýfur í vexti er hugsanlega hægt að skýra með þurrum sumrum. Þá er ekki hægt 
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að búast við miklu smiti af hálfu greniryðs á þeim tíma sökum kröfu sveppsins um nægjanlegan 

raka til að smit geti átt sér stað og til að sveppurinn geti hreinlega þrifist (Uotila o.fl., 2000).   

 

Þó að engin veruleg fylgni væri með vexti og úrkomu og hún hafi verið neikvæð er ekki hægt 

að líta framhjá þeirri staðreynd að þurrkþol rauðgrenis er lítið (Boden o.fl., 2014; Hafsten, 

1992). Hvað veldur lítilli neikvæðni fylgni er hugsanlega hægt að skýra með töfum í 

viðbrögðum trjánna við þurrki. Það sést hvað skýrast árið 2018 þegar vaxtastuðlarnir hrynja 

niður hjá báðum kvæmum en meðaltalsúrkoman er í hæstu hæðum voru og sumar. Árið 2017 

er töluvert minni úrkoma og hugsanlega er hægt að skýra þetta hrun í vexti með þurrki árið áður 

nema hvað að vorið 2018 er einnig töluvert svalt eins og sést á mynd 6. Minni úrkoma að vetri 

merkir líka minni snjóalög og það takmarkar vatnsaðgengi úr jörðu að vorin þar sem leysingar 

skila minna vatni en eftir snjóþyngri vetur.  

 

Hvað viðvíkur greniryðsmiti og úrkomu þá er það ljóst að sveppir þurfa raka til að lifa af. Í töflu 

4 er að finna mánaðargildi úrkomu bæði að vori og sumri á tímabilinu 1997 til 2018. Árið sem 

smits verður fyrst vart eða árið 1999 er úrkoman langt yfir meðaltali tímabilsins og það á 

reyndar við um næstu tvö árin á eftir. Þar sem sveppurinn fannst að sumri eru þó líkur á því að 

smitið hafi borist árið áður eða 1998. Þau sumur voru úrkomulítil miðað við meðaltal 

tímabilsins en maímánuður 1998 sýndi úrkomu aðeins yfir meðaltalið og hugsanlega hefur það 

dugað til eða svo má líka rifja upp niðurstöður Collins (1976) þar sem mest grólosun greniryðs 

var að nóttu til. Þá er það væntanlega daggarmyndunin sem hjálpar til og getur það hafa verið 

tilfellið í Haukadalsskógi líka. Önnur þekkt faraldursár 2003 og 2006 sína úrkomu yfir 

meðallagi í júlí. Það er líklegur grólosunartími greniryðsvepps (Uotila o.fl., 2000). Smiðtárið 

2005 sínir meðalúrkomu í júlí en úrkomu yfir meðallagi bæði í júní og ágúst. Sumarið 2018 var 

einnig mjög úrkomusamt og var mikið smit greinilegt í Haukadal það ár.  

 

Eins og rætt var í inngangskafla getur smit eingöngu átt sér stað ef grólosun og laufgun barrs 

gerast á sama eða svipuðum tíma. Þetta skiptir máli þar sem nálarnar mega ekki vera búnar að 

herðast um of svo gróin nái að smeygja sogþráðum sínum inn um loftgöt barrnálanna (Uotila 

o.fl., 2000). Þegar ytra byrði nálanna hefur herst lokast fyrir smitleiðina. Kvæmin gætu smitast 

mismikið vegna þess að laufgunartími kvæmanna falli misvel að lífsferli ryðsveppsins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar frá 2002 sýndu að Baden sem smitast minna var með jafna 

laufgun, það er að segja trén laufgast öll á svipuðum tíma. Midtre Hedmark var hins vegar með 

misjafna laufgun (Viðauki A).  
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Laufgun getur stýrst af umhverfisþáttum sem og erfðaþáttum sem hugsanlegu eru virkjaðir af 

umhverfisþáttum líka. Það er vitað að töluverður munur er á arfgerð rauðgrenikvæma eins og 

umfjöllun kafla 1.2 fer yfir. Rannsókn Roesle, Badaracco og Óskarssonar (2002) sýnir líka 

töluverðan breytileika í laufgun kvæmanna tveggja. Gefin er einkunn á bilinu 1 til 4 allt eftir 

hversu langt á veg laufgunin er komin þegar rannsóknin er framkvæmd á miðju sumri. Þar sést 

að Baden er kerfisbundið með ríkjandi 3 í laufgunareinkunn. Á meðan virðist Midtre Hedmark 

heilt yfir ekki laufgast í takt. Laufgun þess er mjög mislangt komin þegar rannsóknin er 

framkvæmd.  

 

Hvaða umhverfisþættir stýra laufgun hvors kvæmis er óvíst en það mætti draga þá ályktun að 

laufgun Baden stýrist af hitastigi. Það hefur verið merkt að kuldatíð að vori tefji laufgun 

(Murray, 1953). Þá má ganga út frá því að Midtre Hedmark hefur farið í gegnum mjög marga 

valferla í þróunarsögu sinni þar sem það hefur farið yfir langan veg áður en það náði fótfestu í 

Suðaustur-Noregi (Hafsten, 1992). Hugsanlega hefur samræmd laufgun út frá hitastigi verið 

einn af þeim erfðaþáttum sem vék fyrir öðrum. Laufgun þess gæti stýrst af staðsetningu innan 

lundar og þá af birtuskilyrðum. Önnur möguleg skýring væri aðgengi að raka en laufgun er 

mjög rakakrefjandi aðgerð þar sem vaxtavefirnir þurfa mikið vatn sem og frumulengingar og 

aðrir lífeðlisfræðilegir þættir sem vinna að vexti plöntunnar. Enn frekar hefur verið merkt að 

þau kvæmi sem laufgast snemma eru líklegri til að verða fyrir barðinu á ýmsum skemmdum 

sem geta dregið úr vexti (Yakovlev o.fl., 2008). Þetta getur einnig verið ein skýringin á því af 

hverju hlutfall smits er meira hjá Midtre Hedmark en Baden. Sumir einstaklingar af kvæminu 

Midtre Hedmark laufgast mun fyrr en aðrir. Laufgun á mismunandi tíma gæti þýtt að það eru 

meiri líkur á að einhver hluti barrnála Midtre Hedmark sé móttækilegur fyrir gróum 

greniryðsveppsins þegar þau losna. Þá aftur eru líkur til að hringrásin haldi áfram næsta sumar 

þar sem sveppurinn nær alltaf fótfestu einhvers staðar innan lundarins og getur þá smitað önnur 

kvæmi næsta sumar ef laufgun þeirra og grólosun greniryðs eiga sér stað á sama tíma.  
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4.4. Samantekt 

Eins og fram hefur komið í umfjöllunum fyrri kafla er erfitt að álykta með afgerandi hætti um 

áhrif greniryðs á vöxt rauðgrenis. Við fyrstu sýn virðist draga úr vexti á smitárunum. 

Vaxtastuðlar lækka í flestum tilfellum. Þegar breytingar á vexti einstaka trjáa eru skoðaðar á 

þekktu smitári þess kemur í ljós að það er ekki sterkt samband á milli smits og samdráttar í 

vexti. En ekki er hægt að líta undan samdrætti í vexti sérstaklega seinni bylgju smitára 2003 og 

2005-2006. Hugsanlega höfðu fyrri smit lítil áhrif en síendurtekin smit á stuttu tímabili eins og 

gerðist í Haukadal á tímabilinu 1999-2006 gætu hafa valdið því að vöxtur var undir meðallagi 

á þessu árabili. 

 

Tafla 4: Meðaltal úrkomu á veðurstöðvum 907  og 937 í mm tímabilið 1997–2018 

(Veðurstofa Íslands -a og b, e.d.). 

Ár apríl maí júní júlí ágúst 

1997 90,9 52,6 24,1 104,9 159,0 

1998 34,7 80,2 40,0 59,4 157,2 

1999 71,1 130,6 143,4 101,8 96,4 

2000 60,2 147,2 58,4 177,1 107,3 

2001 48,0 118,9 51,5 124,4 64,1 

2002 127,2 59,8 33,5 90,0 110,2 

2003 104,7 48,7 66,2 134,4 89,9 

2004 115,8 87,6 76,0 73,9 51,3 

2005 59,5 23,6 85,2 80,0 112,3 

2006 91,0 32,8 151,2 93,3 41,8 

2007 117,2 46,1 15,1 30,9 133,7 

2008 29,0 57,8 50,1 47,8 103,1 

2009 92,7 97,4 44,5 31,8 115,5 

2010 46,1 50,1 40,7 76,6 82,9 

2011 219,3 40,2 21,7 50,2 47,9 

2012 48,7 38,2 24,9 40,6 101,3 

2013 57,0 97,8 83,7 168,1 143,3 

2014 93,5 56,6 98,7 180,6 53,0 

2015 123,3 75,9 40,2 64,0 81,8 

2016 30,1 44,0 82,9 62,1 80,8 

2017 167,0 42,3 103,2 65,1 55,9 

2018 56,9 208,0 123,2 112,2 57,9 

Meðaltal  85,6 74,4 66,3 89,5 93,0 
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Kvæmin tvö eru bæði ættuð úr fjallendi svo framalega sem hægt er að álykta um það miðað við 

sögu framræktunar í Evrópu (Jansen o.fl., 2017) sem og að Midtre Hedmark er norðlægt kvæmi. 

Þetta þýðir að þau hafa mikla getu til að halda mörgum nálaárgöngum (Przybylski, 2007). Hver 

faraldur greniryðs hefur eingöngu áhrif á einn árgang nála (Guðmundur Halldórsson og Halldór 

Sverrisson, 2014; Helgi Hallgrímsson, 2010; Murray, 1953; Uotila o.fl., 2000) og getur 

rauðgreni því haldið uppi nógu mikilli lífstarfsemi hvað varðar ljóstillífun og næringaröflun að 

sýkingin dragi ekki úr vexti svo teljandi sé nema að faraldur teygi sig yfir fleiri ár. Þetta skýrir 

hvers vegna greniryð hefur ekki hamlandi áhrif fyrir timburframleiðslu sem er megin tilgangur 

rauðgreniræktunar á skógræktarsvæðum Norður- og Mið-Evrópu (Boden o.fl., 2014; Ganthaler 

o.fl., 2014) þar sem faraldrar eru yfirleitt tímabundnir (Uotila o.fl., 2000). Greniryð hefur því 

ekki neikvæð hagræn áhrif innan skógræktargeira Evrópu svo teljandi sé. Í Haukadal voru fyrstu 

faraldrarnir þó ekki stakir og það er það ekki í samræmi við það sem ætti að vera samkvæmt 

fræðunum en það má líklegast skýra með þéttleika gróðursetningarinnar. Tilraunareiturinn sem 

hér var til skoðunar hefur ekki verið grisjaður að neinu marki síðan hann var gróðursettur 1959. 

Þéttleikinn er því afar mikill. Hugsanlega er það ástæða langvarandi faraldra þegar sveppurinn 

fyrst barst skóginn. Nábýli trjánna gerir það að verkum að gró sveppsins þurfa að ferðast styttri 

vegalengd til að smit berist á milli þeirra. Grisjun er góð leið til að viðhalda heilbrigði skóga og 

er mikilvægur þáttur í umhirðu nytjaskóga (Lárus Heiðarsson, Arnór Snorrason og Johan Holst, 

2006). Það er líklegast ástæðan fyrir því að faraldrar erlendis eru stakir (Uotila o.fl., 2000) og 

fá því ekki mikla athygli. Hér á landi hefur rauðgreni þó aðallega verið ræktað sem jólatré 

(Arnór Snorrason og Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006; Helgi Þórsson, 2014) og víða um Evrópu 

er þetta líka  mikilvægt tré í jólatrjáarækt (Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson, 

2014).  Þar gefur því augaleið að sjúkdómur eins og greniryð sem veldur þessum miklu 

sjónrænu áhrifum sé skaðvaldur í þeim geira. Gular nálarnar sem sölna og falla af skapa ekki 

fallegt jólatré og getur það valdið miklum skaða þeim skógræktenda sem sett hefur niður mikið 

af rauðgreni til að selja sem jólatréð síðar meir. Þá er sá lundur ónýtur sem slíkur þar sem litlar 

líkur eru á að viðskiptavinurinn vilji ryðgað jólatré.  
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 Lokaorð 

Það kom í ljós við vinnslu þessarar ritgerðar að lítið  var um útgefnar ritrýndar greinar sem 

tækluðu þennan sjúkdóm. Aðrar tegundir Chrysomyxa virðast fá meira vægi innan 

fræðaheimisins. Það er sterk vísbending um að áhrif greniryðs hafi ekki mikil neikvæð hagræn 

áhrif á skógrækt rauðgrenis. Hugsanlega verður ein og ein planta illa úti en þá má líka álykta 

að um mjög veikan einstakling hafi verið að ræða þar sem sveppurinn græðir ekki á því að fella 

hýsilinn (Alexopolos o.fl., 1996) heldur einmitt sækist eftir að geta færst frá einum nálaárgangi 

yfir á þann næsta og tryggja þar með framgang sinnar tegundar.   

 

Hvað varðar rannsóknina sjálfa væri hægt að endurtaka hana með stærra úrtaki og mögulega 

með víðtækari rannsóknaraðferðum. Tilgangurinn gæti þá frekar verið að skýra hvað veldur 

smitun og hvaða þættir þurfa að vera til staðar til að smit heppnist. Skrásetning laufgunar væri 

til mikils gagns sem og frekari rannsóknir á grólosunartíma greniryðsvepps hér á landi. 

Endurtaka mæti rannsóknir á borð við þær sem unnar voru af Uotila, Wang og Wang (2000) og 

mæla þá úrkomu og tímabil gróslosunar og finna samhengið þar á milli. Einnig væri æskilegt 

að leita að fleiri kvæmum rauðgrenis sem eru lítið næm fyrir greniryði einkum til að finna 

kvæmi sem henta betur til jólatrjáaræktunar. 
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Viðauki A  

Niðurstöður rannsóknar Roesle, Badaracco og Óskarssonar (óbirt gögn, 2002) fyrir Baden og 

Midtre Hedmark í tilraunareit Haukadalsskógi í Biskupstungum. Skyggðu trén voru einnig í 

úrtaki þessarar rannsóknar. 
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3: >10%/ 
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(1: 2001 
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2: 2000 

3: 1999)

Infected 

neighbour trees 

(r: in row/a: left 

row/b: right 

row/n: a+b/ rgap 

(agap, bgap) = 

gap in this row

1 Baden 1 5 4,4 11 3 1 100 3 1 1 - - - ?

1 Baden 1 14 6,0 19 1 2 100 3 1 1 - - - ?

1 Baden 1 19 4,3 12 1 1 100 3 1 1 - - - ?

1 Baden 1 40 5,8 11 1 1 100 3 1 1 - - - ?

1 Baden 1 42 4,5 9 1 1 100 3 1 1 - - - ?

1 Midtre Hedmark 3 19 4,6 7 3 1 90 3 1 1 - - - 1r

1 Midtre Hedmark 3 21 5,5 12 3 1-2 70 2 1 1 - - - ?

1 Midtre Hedmark 3 32 6,2 11 1 1 90 2 1 3 1 1 - ?

1
Midtre Hedmark

3 42 5,2 12 1 2 70 2 1 2 1 1 - ?

1
Midtre Hedmark

3 43 5,8 11 1 1-2 80 2 3 2 1 1 - ?

2 Midtre Hedmark 18 16 3,5 6 4 2 60 3 1 3 1 1,2 1,2 2r 2n

2 Midtre Hedmark 18 35 6,8 12 2 1-2 80 4 1 3 1 1,2 1 2r 4n gap

2 Midtre Hedmark 18 38 3,7 10 4 2 60 4 1 3 1 1,2 1 2r 2n

2 Midtre Hedmark 18 44 5,4 10 2 2-3 90 1/3 1 3 1 1,2,3 1,2,3 2r 4n

2 Midtre Hedmark 18 45 3,5 5 4 1-2 90 4 3 2 1 1 - 1r  2n gap

2 Baden 23 10 4,2 12 3 1 100 1/3 2 3 1 1,2 2 1r 3n 

2 Baden 23 21 4,3 10 4 1-2 80 3 1 1 - - - 2n

2 Baden 23 28 6,5 17 1 1 60 3 1 1 - - - 2n

2 Baden 23 29 5,3 10 3 1 70 3 2 1 - - - 1r 3n

2 Baden 23 33 4,2 9 3 1 90 3 1 1 - - - 3n

3 Baden 31 9 5,1 12 3 1-2 60 3 1 2 1 - - 2a 1b

3 Baden 31 10 5,2 12 3 1 90 3 1 1 - - - 2a 2b

3 Baden 31 22 4,4 10 3 1 60 2 1 2 1 - 2 2a 2b

3 Baden 31 23 4,1 11 3 1 80 1/3 1 2 1 1,2 1,2 1a 1b

3 Baden 31 38 4,9 10 2 1-2 70 3 1 2 1 1,2 - 1r 2a 1b

3 Midtre Hedmark 33 14 4,5 6 3 1 90 2-3 3 1 - - 1 2r 1a bgap

3 Midtre Hedmark 33 23 3,6 6 4 2 90 3 4 2 1 1 - 1+gap 2a 1b

3 Midtre Hedmark 33 32 5,0 9 2 1-2 90 3 3 3 1 1,2 - 2r 1a+gap 1b

3 Midtre Hedmark 33 39 6,3 11 1 1-2 90 3 1 3 1 1,2 1,2 1r 1a 1b 

3 Midtre Hedmark 33 41 5,9 8 2 2 80 2-3 4 3 1 1,2,3 1,2,3 2r 2a 1b

4 Midtre Hedmark 40 2 2,9 3 4 2-3 100 1/4 1 3 1 1,2,3 1,2,3 1r+gap 2a 2b

4 Midtre Hedmark 40 3 5,6 9 1 2 100 4 2 3 1 1,2,3 1,2,3 2r 2a bgap

4 Midtre Hedmark 40 13 3,6 6 4 1-2 90 1-2 1 3 1 1,2 2r 1a 2b

4 Midtre Hedmark 40 26 6,0 13 2 1 90 4 1 3 1 1,2 1 2r 2a 1b

4 Midtre Hedmark 40 32 5,1 11 3 1 80 3 1 2 1 1,2 2 2r 2a 2b

4 Baden 47 13 6,2 15 1 1 70 3 1 3 1 1,2 1,2 1r 2a 2b

4 Baden 47 16 5,1 10 3 1-2 70 2-3 1 3 1 1,2,3 1,2,3 1r 2a 1b

4 Baden 47 33 4,6 9 3 1 60 3 1 1 - - -   2a 1b

4 Baden 47 35 3,4 5 4 1 90 3 3 2 3 1,2 1  2a 1b+gap

4 Baden 47 42 5,0 11 3 1 90 3 1 1 - - - rgaps    1b
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(Foliage 

density     

1:dense      
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Length [%])


