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Formáli

Bók sú sem hér sér dagsins ljós hefur átt sér alllangan aðdraganda. Í ritinu 
eru níu sjálfstæðir kaflar sem mynda saman heild um rannsóknarverkefni 
um innlendar víðitegundir. Rannsóknirnar höfðu það að meginmarkmiði 
að auka markvissa notkun þessara tegunda í landgræðslu hér á landi. 
Rannsóknirnar hófust árið 1998 en þær byggðust að nokkru leyti á 
forverkefni frá árinu 1997. Að verkefninu stóðu Landgræðsla ríkisins, 
Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá, Landbúnaðarháskóli 
Íslands (áður Rannsóknastofnun landbúnaðarins) og Náttúrufræðistofnun 
Íslands og var verkefnið styrkt af Tæknisjóði Rannís og Framleiðnisjóði 
landbúnaðarins á árunum 1998 til 2001. Auk þessa fékkst styrkur frá 
Landsvirkjun sem nýttist í verkefnið árið 2000.

Snemma var ákveðið að vegna aðkomu margra og skiptingu verkefnisins 
í afmarkaða verkþætti væri eðlilegast að umfjöllunin yrði kaflaskipt með 
mismunandi höfundum og undirrituð fengin til að ritstýra ritinu. Bókin 
byggir á efni lokaskýrsla til Rannís frá árinu 2002 en þá var hún sett fram 
sem drög að ýtarlegri skýrslu sem átti að koma út árið eftir en kemur 
nú loks út í breyttri mynd eftir miklar tafir. Auk þess sem fleiri kaflar 
hafa bæst við er búið að endurskrifa alla þá kafla sem voru í upphaflegri 
útgáfunni. Allir kaflarnir fengu faglegan yfirlestur af öðrum en höfundum 
viðkomandi kafla. Vinnutillögunin var sú að a.m.k. einn aðili var fenginn 
til að lesa hvern kafla yfir auk ritstjóra. 

Það er von okkar sem staðið hafa að rannsóknunum á innlendu víðiteg-
undunum að allir sem vinna við landgræðslu og aðra ræktun, hvort sem er 
að starfi eða áhugamáli, eigi eftir að hafa gagn að ritinu. Í rannsóknunum 
var mest áhersla lögð á gulvíði og loðvíði en þessar tegundir voru taldar 
góð viðbót í þá fátæklegu flóru sem við höfðum þegar kemur að vali á 
tegundum til landgræðslu hér á landi. Í köflunum hér á eftir er að finna 
mikinn fróðleik um tegundirnar.

Reykjavík, í maí 2006,
Kristín Svavarsdóttir

Ritstjóri
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aðarsamar aðgerðir til að losna við þær aftur 
(t.d. Pickart o.fl. 1998; Pimentel o.fl. 2000). 

Það er í samræmi við ákvæði samningsins um 
líffræðilega fjölbreytni að nota landgræðslu-
aðferðir sem stuðla að náttúrulegri framvindu 
og eflingu staðargróðurs. Í því felst meðal ann-
ars að nota innlendar tegundir í landgræðslu. 
Einnig getur verið æskilegt að nota stofna úr 
nágrenni viðkomandi uppgræðslusvæðis. Til 
að auka möguleika á því að nota innlendar 
tegundir þarf rannsóknir og þróun aðferða sem 
gera þær aðgengilegar og auðveldar í notkun 
við mismunandi aðstæður. Fjölbreytni í teg-
undavali, vaxtarformum og starfsemi (functio-
nal diversity) (Whisenant 1999) eru mikilvægir 
þættir þannig að hægt sé að nota tegundir sem 
samræmast langtímamarkmiðum um gróðurfar 
og nýtingu hvers svæðis.     

Notkun innlendra tegunda 
í landgræðslu á Íslandi
Áhugi á notkun innlendra tegunda við upp-
græðslu og landbætur hefur farið vaxandi hér á 
landi undanfarin ár (Magnús H. Jóhannsson og 
Ása L. Aradóttir 2004). Auk þeirra alþjóðlegu 
áhrifa sem rædd eru hér að ofan, tengist þessi 
áhugi auknum skilningi á notagildi innlendra 
tegunda, breyttum áherslum í landgræðslustarfi 
og vaxandi áhuga á endurheimt vistkerfa.

Segja má að ein víðtækasta notkunin á inn-
lendum tegundum í landgræðslu undanfarin 
ár hafi falist í því að bera áburð á gróðurlítið 
land til þess að styrkja þann gróður sem fyrir 
er og auka gróðurþekju og uppskeru.  Slíkar 

Innlendar víðitegundir og notkun 
þeirra í landgræðslu

Kristín Svavarsdóttir og Ása L. Aradóttir
Landgræðsla ríkisins, Skúlagötu 21, 101 Reykjavík

kristin.svavarsdottir@land.is

Inngangur
Á síðustu áratugum hefur orðið sú þróun að vax-
andi áhersla er lögð á notkun innlendra tegunda 
og staðarefniviðs við landgræðslu og endur- 
heimt (restoration) vistkerfa en dregið hefur 
úr þaulræktun og notkun kynbættra tegunda 
(t.d. Handel o.fl. 1994; Richards o.fl. 1997; 
Lesica og Allendorf 1999; Whisenant 1999; 
Mortlock 2000). Kostir þess að nota efnivið 
sem er upprunninn nálægt notkunarstað eru 
ýmsir, svo sem að tryggja viðhald á staðbundn-
um líffjölbreytileika og að aðgerðirnar falli vel 
að umhverfinu og hafi jákvæð sjónræn áhrif 
(Handel o.fl. 1994). Búast má við að staðar-
efniviður sé að öðru jöfnu vel aðlagaður sem 
ætti að leiða til lægri viðhaldskostnaðar (Handel 
o.fl. 1994) og skjótari árangurs með hliðsjón 
af vistfræðilegum sjónarmiðum (t.d. Richards 
o.fl. 1997; Newman og Redente 2001). 

Ísland gerðist aðili að samningi Sameinuðu 
þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni árið 1994. 
Þar segir að stuðla beri að vernd vistkerfa, 
náttúrulegra búsvæða og viðhaldi lífvænlegra 
tegundastofna í náttúrulegu umhverfi, auk þess 
sem þar eru ákvæði um að endurheimta skuli 
illa farin vistkerfi og að koma skuli í veg fyrir 
innflutning erlenda tegunda sem ógna vistkerf-
um, búsvæðum eða tegundum (Sameinuðu 
þjóðirnar 1992; Umhverfisráðuneytið 2005). 
Þar sem eftirsóttir eiginleikar tegunda til upp-
græðslu og landbóta eru einnig eiginleikar sem 
einkenna ágengar tegundir, geta plöntutegundir 
sem notaðar eru til landgræðslu haft neikvæð 
áhrif á gróðurfar og jafnvel breytt verulega 
gróðurfari langt út fyrir þau svæði þær eru not-
aðar á (t.d. Lesica og DeLuca 1996; Whisenant 
1999). Notkun tegunda til uppgræðslu sem 
ekki falla að langtímamarkmiðum varðandi 
gróðurfar uppgræðslusvæðisins eða nágranna-
svæða getur í sumum tilfellum kallað á kostn-

Kristín Svavarsdóttir og Ása L. Aradóttir 2006.
Innlendar víðitegundir og notkun þeirra í landgræðslu. Í Innlendar 
víðitegundir: Líffræði og notkunarmöguleikar í landgræðslu (ritstjóri 
Kristín Svavarsdóttir), bls. 9-20. Landgræðsla ríkisins, Gunnarsholt.

  1. kafli

Ágrip
Árið 1998 hófust rannsóknir á vistfræði og ræktun gulvíðis (Salix phylicifolia) og loðvíðis  
(S. lanata) sem höfðu það að markmiði að gera mögulega víðtæka notkun þessara tegunda við 
uppgræðslu og aðra landgræðslu. Í þessum kafla er gefið yfirlit yfir rannsóknarverkefnið og for-
sendur þess. Þá er sett fram hugmyndalíkan um hvernig hægt er að nota víði í landgræðslu við 
mismunandi aðstæður.
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aðgerðir geta skilað prýðilegum árangri (Þóra 
Ellen Þórhallsdóttir 1991; Aradóttir o.fl. 2000; 
Elmarsdóttir 2001; Elmarsdottir o.fl. 2003) en 
hann er þó háður því hversu mikið af gróðri er 
fyrir á viðkomandi svæði og í næsta nágrenni.  
Þar sem gróður er ekki nógur fyrir eða æski-
legar lykiltegundir eru ekki til staðar getur 
þurft að sá eða gróðursetja til að flýta gróð-
urframvindunni og stýra henni í æskilegan 
farveg.  

Frá upphafi landgræðslustarfs hér á landi, 
hefur innlenda tegundin melgresi (Leymus  
arenarius (L.) Hochst.) verið notuð við upp-
græðslu sandfokssvæða, en aðrar tegund-
ir sem mikið hafa verið notaðar eru inn-
fluttur túnvingull (Festuca rubra L.), lúp-
ína (Lupinus nootkatensis Sims.) og berings- 
puntur (Deschampsia beringensis Hult.), en 
þær tvær síðasttöldu eru báðar upprunnar í 
Alaska.  Safnað hefur verið fræi af íslensk-
um túnvingli (Festuca richardsonii Hooker), 
snarrótarpunti (Deschampsia caespitosa (L.) 
Beauv.) og birki (Betula pubescens Ehrh.) en 
fyrir utan gróðursetningar á birki í landgræðslu-
skógrækt hafa þessar tegundir ekki verið not-
aðar í stórum stíl. Þá hefur smávegis verið 
gróðursett af gulvíði og loðvíði, eins og betur 
verður greint frá síðar í þessum kafla. Nokkur 
þróunarvinna hefur verið unnin með innlend-
ar og innfluttar belgjurtir, svo sem bauna- 
gras (Lathyrus japonicus Willd.), hvítsmára 
(Trifolium repens L.) og umfeðming (Vicia 
cracca L.) (Áslaug Helgadóttir 1997; Jón 
Guðmundsson 1997; Berglind Orradóttir o.fl. 
2000; Magnús H. Jóhannsson 2006) en notkun 
þeirra er enn afar takmörkuð.

Víðir á Íslandi
Frá fornu fari hafa vaxið fjórar víðitegundir hér 
á landi, þ.e. loðvíðir (Salix lanata L.), gulvíðir 
(S. phylicifolia L.), grasvíðir (S. herbacea 
L.) og grávíðir (S. callicarpaea Trautv.), sem  
einnig hefur verið kallaður fjallavíðir (S.  
arctica Pall) (Jóhann Pálsson 1997) og er sú 
nafngift notuð í þessu riti. Hér á landi hafa 
víðitegundir lengi verið veigamikill þáttur í 
gróðurfari og sýna frjókornamælingar að þær 
breiddust mjög fljótt um landið í lok ísald-
ar (Hallsdóttir 1987). Þar sem gulvíðir, loð-
víðir eða fjallavíðir eru ríkjandi í gróðrinum 
er kallað víðikjarr eða víðiflesjur (Steindór 
Steindórsson 1980) en einnig eru víðitegund-
irnar algengar í öðrum gróðurlendum, svo sem 
lyngmóum, deiglendi og mýrlendi. Þá mynda 
gulvíðir, og í minna mæli loðvíðir, runna-
lag í mörgum birkiskógum (Ása L. Aradóttir 
o.fl. 1995). Innlendu víðitegundirnar eru, allar 
nema grasvíðir, eftirsóttar af sauðfé (Ingibjörg 
Svala Jónsdóttir 1984; Borgþór Magnússon 
og Sigurður H. Magnússon 1992; Sigurður H. 
Magnússon og Borgþór Magnússon 1995) og 
hefur beit í aldanna rás því komið verulega 
niður á hlutdeild þeirra í íslenskum gróðri. Nú 
má hins vegar víða sjá gróskumikla brúska af 
gulvíði og loðvíði þar sem sauðfjárbeitar gætir 
ekki lengur, t.d. á skógræktarsvæðum (mynd 
1.1) og meðfram þjóðvegum. Einnig má oft 
finna gróskumikla víðibrúska í afgirtum og 
nauðbitnum hrossabeitarhólfum, sem bendir til 
þess að hross bíti víðinn lítið (mynd 1.2).

Notkun víðitegunda í 
landgræðslu
Margar víðitegundir eru frumherjar sem koma 
snemma inn í framvindu og hafa áhrif á hana 

Mynd 1.1 Gróskumiklir    run-
nar loðvíðis og gulvíðis sem 
vaxið hafa upp eftir friðun 
meðfram þjóðvegi í landi 
Mjóaness á Héraði (Ljósmynd: 

Þröstur Eysteinsson).

Mynd 1.2  Víðiplöntur að 
vaxa upp í mikið beittu 
hrossahólfi á Suðurlandi. 
Myndin er tekin snemma vors 
(Ljósmynd: Kristín Svavarsd.).
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(t.d. Crocker og Major 1955; Viereck 1966; 
Walker o.fl. 1986). Dæmi um slíkt er að finna 
hér á landi, t.d. á jökulaurum í Skaftafelli, þar 
sem loðvíðir, grasvíðir og gulvíðir voru farnir 
að nema land 4-30 árum eftir að aurinn kom 
undan jökli (Persson 1964). Einnig geta víði-
tegundirnar verið öflugir landnemar þar sem 
gróðurframvindu hefur verið komið af stað á 
lítt grónu landi með áburðargjöf og sáningu 
grasfræs (mynd 1.3; Sigurður H. Magnússon 
1992; Gretarsdóttir o.fl. 2004).

Tilraunir með sáningar birkis hafa bent til 
þess að víðitegundir geti haft jákvæð áhrif á 
landnám ungra birkiplantna, hugsanlega vegna 
þess að birkiplönturnar smitast á unga aldri 
af svepprót víðisins sem síðan leiðir til auk-
ins vaxtar og meiri lífsmöguleika birkiplantn-
anna (Sigurður H. Magnússon og Borgþór 
Magnússon 1992).  Þarna getur þó einnig 
verið um víðtækari fyrirgreiðslu (facilitaiton) 
að ræða (sbr. Day og Wright 1989; del Moral 
og Wood 1993). Víðirunnar veita skjól og hafa 
áhrif á snjóalög (mynd 1.4), sem getur skipt 
máli fyrir vatnsbúskap og hefur áhrif á gróður-
skilyrði í nágrenni þeirra. Víðiplönturnar geta 
þannig virkað sem gildrur er safna fræjum, raka 
og næringarefnum (sbr. Tongway og Ludwig 
1997) og þannig greitt fyrir öðrum tegundum 
með því að skapa skilyrði fyrir spírun og vöxt 
fræplantna. Rannsóknir í Washington fylki í 
Bandaríkjunum hafa sýnt að landnám stað-
argróðurs var ýmist minna eða óbreytt undir 
runnum af Salix phylicifolia og S. commutata 
miðað við landnám utan þeirra en hins vegar 
varð uppsöfnun á nitri og lífrænu efni í jarð-
veginum undir runnunum (Jumpponen o.fl. 
1998). 

Loðvíðir getur verið ríkjandi í gróðurfari svæða 
þar sem áfok er mikið (mynd 1.5) sem bendir 
til þess að hann þoli áfokið vel. Erlendis eru 
þekktar víðitegundir sem þola uppsöfnun sands 
vel, t.d. S. cordata sem vex m.a. í sandhólum 
í Michigan ríki í Bandaríkjunum (Bach 2001). 
Möguleikar innlendu víðitegundanna sem vörn 
gegn jarðvegseyðingu hafa lengi verið van-
metnir þó að þegar á átjándu öldinni hafi skrif 
Björns í Sauðlauksdal sýnt að hann gerði sér 
grein fyrir mikilvægi þess víðis er hann kallar 
sandvíði en virðist samkvæmt lýsingu vera 
loðvíðir (Jóhann Pálsson 1997). Um þetta segir 
Björn í bók sinni, Grasnytjar, frá 1783: 
„Það tel ég með lukku minni að þetta óvand-
fædda víðikyn elur sig á þessari lendu. Því að 
væri það ekki þá mundi ábýlisjörð mín fyrir 
löngu orðin að auðn og eyðisandi. Sandvíðir 
hefur loðin blöð og langar tágarætur. …Lauf 
þessa víðis er hér slegið með ljá og er gott 
fjárfóður. Þó er hann þarfari að binda jarðveg 
og því læt ég mjög spara slátt hans.“ 
(Tilvitnun úr Jóhanni Pálssyni 1997, bls. 9).

Erlendis hafa víðitegundir verið notaðar í 
landgræðslu með góðum árangri, t.d. við upp-
græðslu námasvæða í Bretlandi (Bradshaw og 
Chadwick 1980; Good o.fl. 1985), uppgræðslu 
svæða sem urðu fyrir raski við lagningu olíu-
leiðslu yfir Alaska (Bishop og Chapin 1989; 
Densmore o.fl. 1987) og við verndun árbakka í 
Ástralíu (Cremer o.fl. 1995). Í nýlegri yfirlits-
grein er fjallað um víðiættkvíslina og fjölbreytt 
not af víði í öllum aðgerðum sem tengjast 
viðgerðum og baráttu gegn hnignun gróðurs 
og vistkerfa (Kuzovkina og Quigley 2005). 
Hér á landi hefur víðir verið notaður nokkuð 
í landgræðsluskógrækt (Ása L. Aradóttir og 

Mynd 1.3  Gulvíðir og loð-
víðir í gamalli uppgræðslu 
við Hrauneyjarfosstöð 
(Ljósmynd: Ása L. Aradóttir).

Mynd 1.4  Víðirunnar safna 
snjó og hafa áhrif á vatnsbú-
skap.  Mynd tekin í gömlum 
sandatúnum á Rangárvöllum 
(Ljósmynd: Anne Bau).
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Sigurður H. Magnússon 1992; Ása L. Aradóttir 
og Járngerður Grétarsdóttir 1995) en til að 
byrja með var einkum um innfluttar tegundir 
að ræða. Síðastliðin fimm ár hafa að meðaltali 
um þrjátíu og fimm þúsund plöntur af gulvíði 
og loðvíði verið afhentar árlega úr gróðrar-
stöðvum, sem er um hálft til eitt prósent af 
heildar plöntuframleiðslu í landinu (byggt á 
tölum frá: Jón Geir Pétursson 2001, 2002; 
Einar Gunnarsson 2003, 2004, 2005). Þetta 
gefur vísbendingu um notkun tegundanna en að 
auki hefur einhverjum fjölda græðlinga verið 
stungið árlega. Hluti þessara plantna hefur 
verið notaður í Landgræðsluskógaverkefninu, 
auk þess sem um ellefu þúsund plöntur hafa 
að meðaltali verið gróðursettar árlega á vegum 
Landgræðslu ríkisins, á svæðum þar sem unnið 
er að uppgræðslu og stöðvun sandfoks. Auk 
notkunar í landgræðslu hafa gulvíðir og loð-
víðir lengi verið notaðir til skrauts og skjóls í 
garðrækt (Jóhann Pálsson 1997) og á síðustu 
árum hafa þeir einnig verið notaðir smávegis 
í nytjaskógrækt þar sem þeir eru gróðursettir 
í skógarjaðra (Þröstur Eysteinsson, munnl. 
uppl.).

Áhugi á að nota gulvíði og loðvíði í landgræðslu 
hefur aukist mikið á undanförnum árum, eink-
um í því markmiði að koma upp runnagróðri 
til jarðvegsverndar og endurheimta birki- og 
víðikjarr á örfoka eða gróðurlitlu landi. Hins 
vegar hefur notkun þessara tegunda verið afar 
sveiflukennd undanfarin ár, enda hefur vantað 
bæði hvata og þekkingu til að nota þær í stærri 
stíl í uppgræðslu og annarri landgræðslu. Nú er 
að hefjast samstarfsverkefni margra aðila um 
endurheimt birkiskóga auk birki- og víðikjarrs 
í nágrenni Heklu, sem m.a. er ætlað að auka 
varnir svæðisins fyrir öskufalli í komandi eld-
gosum (Samráðsnefnd um Hekluskóga 2005). 

Áætlanir gera ráð fyrir að auk birkisins verði 
gulvíðir og loðvíðir megintegundir í verkefn-
inu.

Rannsóknir á innlendum 
víðitegundum
Staðgóð þekking á eiginleikum tegunda, 
hegðun þeirra í framvindu og hvernig best 
sé að standa að ræktun þeirra er undirstaða 
fyrir markvissa notkun þeirra í landgræðslu. 
Töluverðar rannsóknir hafa verið gerðar á birki 
og notkun þess í landgræðslu (t.d. Sigurður 
H. Magnússon og Borgþór Magnússon 1990, 
1992; Aradóttir 1991; Ása L. Aradóttir og 
Sigurður H. Magnússon 1992; Ása L. Aradóttir 
og Járngerður Grétarsdóttir 1995) en lítið 
hefur verið um rannsóknir á innlendu víðiteg-
undunum fyrr en það verkefni hófst sem hér 
er fjallað um. Áður höfðu þó Sigurður H. 
Magnússon og Borgþór Magnússon (1992) 
kannað áhrif víðis á vöxt birkiplantna og 
Berglind Orradóttir (1993) kannaði kynjahlut-
fall loðvíðis í Gunnlaugsskógi á Rangárvöllum. 
Árið 1995 voru hafnar tilraunir með gróður- 
setningu græðlinga af gulvíði og loðvíði á mis-
munandi uppgræðslusvæðum en niðurstöður 
þeirra hafa ekki verið birtar (Sigurður H. 
Magnússon munnl. uppl.). Hins vegar hafa 
rannsóknir á ræktun innfluttra víðitegunda 
til skjóls töluvert verið stundaðar af sérfræð-
ingum Rannsóknastöðvar Skógræktar rík-
isins á Mógilsá og annarra aðila og hafa 
þær einkum beinst að alaskavíði (S. alaxensis 
(Anderss.) Cov.) og jörfavíði (S. hookeriana 
Barr.) (Aðalsteinn Sigurgeirsson 2000; Auður 
Ottesen o.fl. 2000). 

Árið 1998 hófust rannsóknir á vistfræði 
og ræktun gulvíðis og loðvíðis sem höfðu 
það að markmiði að gera mögulega víðtæka 

Mynd 1.5 Loðvíðiflesjur á 
Hólsfjöllum (Ljósmynd: Kristín 

Svavarsdóttir).
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notkun þessara tegunda við uppgræðslu 
og aðra landgræðslu. Verkefnið snýr eink-
um að mismunandi líffræðilegum, vist-
fræðilegum og ræktunarfræðilegum þáttum. 
Verkefnið var unnið í samstarfi Landgræðslu 
ríkisins, Rannsóknastöðvar Skógræktar rík-
isins á Mógilsá, Landbúnaðarháskóla Íslands 
(áður Rannsóknastofnun landbúnaðarins, 
Keldnaholti) og Náttúrufræðistofnunar Íslands 
og byggði að hluta á forverkefni er hófst árið 
1997 (Ása L. Aradóttir o.fl. 1999). Einnig unnu 
tveir stúdentar við líffræðiskor Háskóla Íslands 
að námsverkefnum í tengslum við verkefnið 
(Guðbjörg Ólafsdóttir 1998; Harpa Kristín 
Einarsdóttir 2000). Rannsóknarverkefnið var 
styrkt af Tæknisjóði Rannís og Framleiðnisjóði 
landbúnaðarins.

Í þessu riti er gefið yfirlit yfir helstu verkþætti 
rannsóknanna og niðurstöður þeirra. Verkefninu 
er skipt upp í fimm verkþætti og eru þeim gerð 
skil í átta köflum bókarinnar. Hér verður gerð 
grein fyrir skiptingunni og í hvaða köflum 
fjallað er um viðkomandi verkþátt:

I. Fræþroski og fræframleiðsla. Kannað var 
ferli blómgunar og fræþroska hjá gulvíði 
og loðvíði (2. kafli; Kristín Svavarsdóttir 
o.fl. 2006b) og hvort hægt sé að örva 
fræframleiðslu með áburðargjöf (3. kafli; 
Kristín Svavarsdóttir og Ása L. Aradóttir 
2006).

II. Líftími og meðhöndlun víðifræs. 
Markmið þessa verkþáttar var að mæla 
líftíma víðifræs og kanna áhrif einfaldra 
aðferða til að lengja hann með það í huga 
að þróa aðferðir við að fjölga víði með 
beinum sáningum (4. og 5. kaflar; Jón 
Guðmundsson 2006; Kristín Svavarsdóttir 
2006).  

III. Landnám innlendra víðitegunda. Kannað 
var landnám víðis við mismunandi aðstæð-
ur og greint hvaða þættir hefðu áhrif á það, 
bæði með beinum athugunum og sáningar-
tilraunum í því markmiði að kanna hvort 
hægt væri að örva sjálfgræðslu víðitegunda 
(6. kafli; Ása L. Aradóttir o.fl. 2006b).

IV.  Aðferðir við ræktun víðis. Prófaðar voru 
mismunandi aðferðir við ræktun gulvíðis 
og loðvíðis í því markmiði að nýta þær í 
stórum stíl við landgræðslu. Könnuð voru 
áhrif plöntugerðar, áburðar og heyþakn-
ingar á árangur ræktunar, auk þess sem 
gerðar voru tilraunir með notkun órættra 
græðlinga við mismunandi aðstæður (7. 
kafli; Kristín Svavarsdóttir o.fl. 2006a).

V. Erfðabreytileiki víðis. Komið var á fót 
safni klóna af gulvíði og loðvíði í því mark-
miði að kanna vöxt og einkenni mismun-

andi arfgerða frá mismunandi landshlutum 
(8. kafli; Ása L. Aradóttir o.fl. 2006a). 
Einnig var skoðaður breytileiki í spírun 
frjókorna og frjópípuvexti meðal víði-
einstaklinga og seltuþol einstaklinganna 
metið með því að mæla áhrif saltstyrks á 
spírun og frjópípuvöxt (9. kafli; Magnús 
H. Jóhannsson og Anne Bau 2006).

Í rannsóknunum var lögð áhersla á gulvíði 
og loðvíði en í nokkrum tilvikum var einnig 
unnið með fjallavíði. Gulvíðir og loðvíðir eru 
mikilvægar í mörgum íslenskum vistkerfum, 
vaxa við mjög breytilegar aðstæður (Steindór 
Steindórsson 1980) og eru útbreiddar um land 
allt (Hörður Kristinsson 1998; Flóra Íslands 
2005). Þess má því vænta að mikill erfða-
fræðilegur breytileiki sé í þessum tegundum. 
Vísbendingar um slíkan breytileika fundust við 
ræktun klóna sem safnað var af plöntum víðs 
vegar af landinu (Ása L. Aradóttir o.fl. 2006a). 
Plöntur voru ræktaðar upp af græðlingum og  
þær gróðursettar á Rangárvöllum vorið eftir. 
Mælingar á plöntunum tveimur til þremur 
árum seinna sýndu mikinn breytileika í hæð 
og flatarmáli plantnanna eftir móðurplöntum. 
Slíkur breytileiki getur verið góður eiginleiki 
hjá landgræðslutegund því hann býður upp á 
að velja plöntur sem henta aðstæðum hverju 
sinni.

Í flestum verkþáttum rannsóknanna kom fram 
einhver munur á milli tegundanna þannig að 
oftast voru gögn prófuð með tilliti til mismun-
andi tilraunaþátta fyrir hvora tegund fyrir sig. 
Munurinn var oft frekar áherslumunur en að 
um grundvallarmun milli tegundanna væri að 
ræða. Þannig er hægt að nota sömu aðferðir við 
söfnun og geymslu fræs (Jón Guðmundsson 
2006) og rekla (Kristín Svavarsdóttir 2006) 
svo og ræktun þessara tegunda (Kristín 
Svavarsdóttir o.fl. 2006a) þó munur geti verið 
á vexti þeirra og tímasetningu í þroska. Í öðru 
fannst meiri munur milli tegundanna og fund-
ust m.a. vísbendingar um að loðvíðir sé meiri 
„tækifærissinni“ en gulvíðir þegar kemur að 
því að fjölga sér með kynæxlun. Loðvíðir 
framleiðir meira fræ en gulvíðir, fræ hans 
spírar mjög fljótt en gulvíðirinn virðist á hinn 
bóginn vaxa hraðar en loðvíðir og á það bæði 
við um kímplöntur og fullorðnar plöntur. Eins 
fundust merki um að fræframleiðsla gulvíðis 
sé sveiflukennd og geti vaxið mikið í einstök-
um árum, þó við vitum ekki hvað veldur því.

Gulvíðir verður almennt hávaxnari en loðvíðir 
(Hörður Kristinsson 1998) og gæti það m.a. 
verið vegna mismunandi vaxtarforms tegund-
anna, meiri vaxtarhraða gulvíðis eða að gulvíðir 
yxi að jafnaði við betri skilyrði en loðvíðir. 
Munur á vaxtarhraða tegundanna kom fram við 
ræktun mismunandi klóna (Ása L. Aradóttir 
o.fl. 2006a) því við síðustu úttektina voru gul-
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víðiplöntur að jafnaði bæði hærri og stærri um 
sig en jafngamlar plöntur loðvíðis en plönturn-
ar voru allar ræktaðar upp frá græðlingum. 
Merki um meiri vaxtarhraða gulvíðis fannst 
einnig þegar borið var á runna þessara tegunda 
í lyngmóa á tveimur stöðum á Suðurlandi og 
Suðvesturlandi (Kristín Svavarsdóttir og Ása 
L. Aradóttir 2006). Gulvíðiplöntur hækkuðu 
og stækkuðu meira við aukna áburðargjöf 
en loðvíðiplönturnar. Í ræktunartilraunum á 
Geitasandi á Rangárvöllum þar sem prófaðar 
voru mismunandi aðferðir við ræktun þess-
ara tegunda fundust hins vegar ekki afgerandi 
merki um meiri vöxt gulvíðis á rannsóknar- 
tímanum. Í annarri tilrauninni var enginn 
munur á milli tegundanna og í hinni tilrauninni 
var einungis meiri vöxtur hjá gulvíði þegar litið 
var til forræktaðra plantna sem fengu mest-
an áburð (Kristín Svavarsdóttir o.fl. 2006a). 
Annað dæmi um meiri vöxt gulvíðis en loð-
víðis fannst þegar vöxtur frjópípa þessara teg-
unda var mældur (Magnús H. Jóhannsson og 
Anne Bau 2006). Prófað var að rækta frjópípur 
plantna frá mismunandi vaxtarstöðum í lausn-
um með mismunandi saltstyrk og í viðmiðun-
inni (0% saltlausn) var frjópípuvöxtur gulvíðis 
marktækt meiri en loðvíðis. Þannig að auk þess 
sem vaxtarform tegundanna er mismunandi þá 
fundust í rannsókninni vísbendingar um meiri 
vaxtarhraða gulvíðis en loðvíðis.

Árangur kynæxlunar er háð fræframleiðslu og 
landnámi tegundar en með landnámi eigum 
við hér við ferlið frá spírun fræs til vaxtar 
kímplöntu og vetrarlifunar hennar. Miklu fleiri 
fræ voru í reklum loðvíðis en gulvíðis og 
framleiddi loðvíðir því að jafnaði fleiri fræ 
en gulvíðir (Kristín Svavarsdóttir og Ása L. 
Aradóttir 2006). Á því þriggja ára tímabili 
sem rannsóknin náði yfir voru gulvíðiplöntur 
eitt árið með um helmingi fleiri rekla en hin 
árin en fjöldi loðvíðirekla hélst nokkurn veg-
inn sá sami öll árin. Þrátt fyrir miklu fleiri 
rekla gulvíðis þetta eina ár náði gulvíðir ekki 
loðvíði í fræframleiðslu. Þetta gæti bent til 
þess að gulvíðir eyði að jafnaði minni orku en 
loðvíðir í fræframleiðslu en í einstaka árum, 
við hagstæð skilyrði, framleiði gulvíðir fleiri 

fræ en í meðalári og þá sé um nokkurs konar 
gnóttár að ræða. Þar sem reklar voru aðeins 
taldir á víðiplöntunum í þrjú ár er ekki hægt að 
segja til um hvort þetta mynstur sé dæmigert 
en til þess að svo sé hægt þarf að fylgjast með 
þessu yfir lengra tímabil. Plöntur sem ræktaðar 
eru upp frá græðlingum þessara tegunda geta 
einnig borið rekla mjög fljótt en í tilraunum á 
Rangárvöllum fór að bera á reklum á plöntum 
strax á öðru sumri frá gróðursetningu (mynd 
1.6). Í klónasafninu sem komið var upp í 
gömlu túni í Gunnarsholti blómstruðu allar 
kvenplöntur gulvíðisins þremur árum eftir 
gróðursetningu en aðeins þriðjungur kven-
plantna loðvíðis og nokkrir gulvíðiklónarnir 
höfðu að jafnaði yfir 100 rekla á plöntu (Ása 
L. Aradóttir o.fl. 2006a). Þessar niðurstöður 
benda ekki til þess að gulvíðir eyði minni orku 
í fræframleiðslu en loðvíðir. Hugsanlega má þó 
rekja þetta til þess að það hafi verið munur á 
plöntum tegundanna tveggja sem sprotum var 
safnað af þar sem efniviður var ekki tekinn af 
plöntum tilviljunarkennt á söfnunarstöðunum. 

Í sáningartilraunum þar sem prófað var að sá 
gulvíði og loðvíði var tilhneiging í þá átt að 
loðvíðir spíraði strax og í upphafi fundust fleiri 
kímplöntur loðvíðis en gulvíðis en síðan sótti 
gulvíðirinn smám saman á yfir vaxtartímann 
(Ása L. Aradóttir o.fl. 2006b). Niðurstöðurnar 
bentu því til að hjá loðvíði væri þetta spurn-
ing um að koma sem flestum kímplöntum til 
sem fyrst þannig að vaxtartíminn nýttist sem 
best og sem flestar plöntur væru í stakk búnar 
að lifa veturinn af. Gulvíðir framleiðir hins 
vegar færri fræ sem dreifast síðar og virðast 
spíra hægar en loðvíðir en vegna meiri vaxtar 
kímplantna þá nái gulvíðir krítískri stærð fyrir 
veturinn. Gríðarleg afföll af kímplöntum urðu 
hjá báðum tegundunum við þær aðstæður sem 
voru við sáningartilraunirnar og ekki fannst 
munur milli tegundanna (Ása L. Aradóttir 
o.fl. 2006b). Þar sem náttúrulegt landnám 
víðis var skoðað fundust miklu fleiri plöntur 
af loðvíði en gulvíði (Ása L. Aradóttir o.fl. 
2006b). Með hliðsjón af niðurstöðum okkar 
um meiri fræframleiðslu loðvíðis og að ekki 
fannst munur í vetrarlifun tegundanna gæti 
það bent til að náttúrulegt landnám loðvíðis sé 
meira en gulvíðis vegna meiri fræframleiðslu 
loðvíðis. Þar sem athugunarstaðirnir voru ekki 
valdir handahófskennt og úrtakið er lítið er þó 
varhugavert að álykta of mikið út frá gögn-
unum. Það er þó eðlilegt að tengja gögnin úr 
þessum verkþáttum saman og setja slíka tilgátu 
fram en frekari rannsókna er þörf til að prófa 
hana. Aðstæður á svæðinu þar sem sáningar- 
tilraunirnar voru gerðar voru mjög erfiðar, m.a. 
vegna mikilla frosthreyfinga í yfirborði. Það er 
því æskilegt að prófa frekari sáningar víðis á 
landgræðslusvæðum og við aðstæður þar sem 
víðir virðist eiga gott með að nema land, svo 
sem í lágplöntuskán eða í grunnum mosa (Ása 

Mynd 1.6 Loðvíðiplanta 
með kvenreklum í tilraun á 
Geitasandi á Rangárvöllum 
sumarið 2005. Plantan var 
gróðursett sem græðlingur 
í heyþakta jörð vorið 1999. 
(Ljósmynd: Kristín Svavarsd.).
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L. Aradóttir o.fl. 2006b). Væg áburðargjöf 
getur örvað myndun lágplöntuskánar (Ása L. 
Aradóttir og Guðmundur Halldórsson 2004) 
og þannig skapað betri aðstæður fyrir landnám 
víðis. Því væri áhugavert að prófa víðisáningar 
í misgömlum uppgræðslum þar sem yfirborð 
er á mismunandi stigum og myndun lágplöntu-
skánar mislangt komin.

Tilraunirnar sýndu að það er nokkuð einfalt að 
rækta gulvíði og loðvíði. Þrátt fyrir að aðstæð-
ur á landgræðslusvæðum séu oft erfiðar ætti 
að vera hægt að rækta þessar tegundir víðast 
hvar. Við höfum áður (Kristín Svavarsdóttir og 
Ása L. Aradóttir 2005) bent á að þessar teg-
undir séu heppilegar til notkunar í landgræðslu 
vegna mikils breytileika bæði í uppruna þeirra 
og erfðaefni og vegna þess að hægt er að 
nota mismunandi plöntugerðir sem eykur fjöl-
breyttnina. Forræktaðar plöntur höfðu mikið 
forskot á græðlingana og voru vísbendingar 
um að það forskot geti numið allt að tveim-
ur árum (Kristín Svavarsdóttir o.fl. 2006a). 
Miðað við hversu ódýr og einföld sú aðferð 
er að klippa græðlinga og stinga þeim beint í 
jörðu teljum við hins vegar að árangurinn sé 
ásættanlegur og að álitlegt sé að nota hana, 
ekki síst í tengslum við vinnu áhugahópa sem 
vinna að landgræðslu því með þessari aðferð 
sparast fjármunir við ræktun, geymslu og flutn-
ing plantnanna. Þetta auðveldar einnig nýtingu 
efniviðs úr nágrenni þeirra landgræðslusvæða 
sem unnið er á. Rannsóknirnar sýndu einnig að 
unnt er að örva vöxt víðisins með áburði og þar 
sem frostlyfting er vandamál er enn árangurs-
ríkara að gróðursetja víðinn í heyþakta jörðu 
(Kristín Svavarsdóttir o.fl. 2006a).

Leiðir til að örva sjálfgræðslu 
víðis
Gulvíðir og loðvíðir eru lykiltegundir í mörgum 
íslenskum vistkerfum (Steindór Steindórsson 
1980). Líklegt er að með meiri þekkingu á 
tegundunum aukist eftirspurn eftir þeim í land-
græðslu. Þessar tegundir eru mjög mikilvægar 
í allri endurheimt víðikjarrs og birkiskóga. Á 
síðustu árum hefur verið lögð meiri áhersla á 
að nýta sjálfgræðslu tegunda í landgræðslu því 
þannig er hægt að komast af með takmarkaðri 
aðgerðir (Ása L. Aradóttir 2001). Fræframboð 
og aðstæður fyrir landnám víðisins eru tveir 
lykilþættir sem þarf að huga að þar sem byggja 
á endurheimt víðikjarrs að hluta eða öllu leyti 
á sjálfsgræðslu. Það fer eftir staðháttum og 
aðstæðum í hverju tilviki hvaða aðgerða er 
þörf og höfum við sett fram líkan til aðstoðar 
við ákvarðanatöku í þessu sambandi (mynd 
1.7).

Í líkaninu er gert ráð fyrir að á hverju svæði sé 
í upphafi metið hvort fræframboð sé til staðar 
og ef svo er þarf að huga að því hvort aðstæður 
til landnáms víðis séu fyrir hendi. Niðurstaða 

þess mats er síðan nýtt til að ákvarða aðgerðir á 
svæðinu. Áætlunin getur falið í sér vinnu með 
báða eða annan hvorn þessara þátta. Það getur 
því verið mismikið í lagt þegar endurheimt 
sem byggir á sjálfsgræðslu er skipulögð. Ef 
engan víði er að finna á svæðinu þarf að 
byrja á því að koma tegundunum inn á það, 
annað hvort með sáningum eða gróðursetn-
ingum. Ef sáning verður fyrir valinu til að 
koma víði inn á svæði þarf að vera tryggt að 
jarðvegsyfirborðið sé þannig að fræ spíri og 
kímplöntur geti dafnað en þetta eru þá um leið 
aðstæður þar sem náttúrulegt landnám getur 
átt sér stað þegar fræframboð er orðið nægt. 
Niðurstöður rannsókna okkar gefa svör við 
flestum þeim spurningum sem líkanið byggir 
á en nýjar spurningar hafa vaknað og frekari 
þróunarvinna er nauðsynleg til að stilla líkanið 
betur og meta hversu vel það hentar í mismun-
andi landshlutum.

Verkefnið um innlendar víðitegundir sem gerð 
er skil í þessu riti hefur skilað aukinni þekk-
ingu á líffræði, vistfræði og ræktun gulvíðis 
og loðvíðis. Til samans ætti meiri þekking á 
þessum þáttum að leiða til betri ráðgjafar og 
aðferðafræði við nýtingu víðis í landgræðslu 
en áður var möguleg og við sem stöndum að 
verkefninu vonumst til að það verði til þess að 
þessar tegundir verði meira notaðar.

Mynd 1.7 Líkan sem þróað 
var í rannsóknarverkefni um 
innlendar víðitegundir. Í lík-
aninu eru settar fram tillögur 
um leiðir til að örva sjálf-
græðslu víðis. (Ljósmyndir: 

Kristín Svavarsdóttir og Ása L. 

Aradóttir). 

Sjá næstu opnu.
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LEIÐIR TIL AÐ ÖRVA 

EITTHVERT FRÆFRAMBOÐ

NÓG FRAMBOÐ AF 
ÖRUGGUM SETUM

EKKERT EÐA TAKMARKAÐ 
FRAMBOÐ Á SETUM

ÓSTÖÐUGT YFIRBORÐ

STAÐBUNDIÐ RASK

OF MIKILL GRÓÐUR

Ekki þörf á aðgerðum

Opna gróðurþekju; rask (k.6)

BERA Á VÍÐIPLÖNTUR

Ef víðir er til staðar er hægt að 
auka reklaframleiðslu með 
áburðargjöf (k.3)

Takmörkuð uppgræðsla til að 
gera yfirborðið stöðugra og 
örva myndun lífrænnar 
jarðvegsskánar; yfirleitt 
áburðargjöf með eða án 
grassáningar (k.6)

UTANAÐKOMANDI RASK

Þörf á aðgerðum til að stöðva 
sandfok inn á svæði og/eða 
bæta vatnsmiðlun. 
Aðgerðaáætlun þarf að ná yfir 
stórt svæði.

NÓGTAKMARKAÐ

SÁNING EÐA 
GRÓÐURSETNING

*

* sjá SÁNINGAR og KLIPPINGU GRÆÐLINGA hægra megin á opnu.
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SJÁLFGRÆÐSLU VÍÐIS

– Heyþakning (k.7)
– Áburður (k.7)

– Áburður (k.7)
– Aðgerðir til að bæta 
   vatnsbúskap

EKKERT FRÆFRAMBOÐ

ÖRUGG SET

VEL GRÓIÐ

– Safna reklum í júlí (k.2)
– Hreinsa og geyma fræ (k.4)
– Geyma rekla án hreinsunar 
(k.5)
– Sáning (k.6)
– Hugsanlega hægt að dreifa 
reklum (k.5)

GRÓÐURSETNING

FORRÆKTUN

KLIPPING GRÆÐLINGA

– Nota stærri plöntur (k.7)
– Aðgerðir til að draga úr
samkeppni annars gróðurs
– Rask

LÍTT EÐA ILLA GRÓIÐ

VANTAR ÖRUGG SET

SÁNINGAR

MIKIL FROSTLYFTING LÍTIL FROSTLYFTING
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að ættkvíslin væri eingöngu skordýrafrævuð 
(entomophily) (von Denffer o.fl. 1980) en á 
síðari árum hefur komið í ljós að a.m.k. sjö 
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Inngangur
Vegna breyttrar áherslu í landgræðslu, þ.e. 
frá áherslu á fljótvaxnar kynbættar tegundir 
til meiri áherslu á innlendar tegundir, hefur 
þörfin á betri þekkingu á líffræði og vistfræði 
einstakra innlendra tegunda vaxið (Magnús 
H. Jóhannsson og Ása L. Aradóttir 2004; sjá 
umfjöllun hjá Kristínu Svavarsdóttur og Ásu 
L. Aradóttur 2006b). Rannsóknir á innlendum 
víðitegundum hófust á síðasta áratug (Ása L. 
Aradóttir o.fl. 1999), m.a. til að kanna leiðir til 
að koma víði inn á svæði þar sem hann er ekki 
fyrir eða þar sem sóst er eftir að auka hlutdeild 
víðis í gróðri. Með því að koma víðiplöntum 
inn á gróðurlítil svæði, annað hvort með gróð-
ursetningu eða sáningu má með tímanum 
auka sjálfgræðslu. Víðisáningar hafa lítið verið 
notaðar á Íslandi en ýmsar víðitegundir, sér-
staklega erlendar tegundir víðis hafa verið 
ræktaðar í gróðrastöðvum um árabil (Jóhann 
Pálsson 1997). Ein forsenda markvissra sán-
inga á innlendum víðitegundum er fræöflun 
og hún krefst þekkingar á ferli blómgunar en 
þó einkum fræþroska. Til að árangur verði af 
sáningum þarf fræið að vera á ákjósanlegu 
þroskastigi þegar því er safnað. Hér á eftir 
verður fjallað um blómgun og fræþroska gul-
víðis (Salix phlyicifolia L.) og loðvíðis (S. 
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  2. kafli

Ágrip
Til að unnt sé að sá víði markvisst, t.d. til notkunar í landgræðslu, er góð þekking á ferli fræþroska 
nauðsynleg. Markmið rannsóknarinnar var að lýsa blómgun og fræþroska gulvíðis og loðvíðis og 
meta hvenær best er að safna fræi. Fylgst var með völdum gul- og loðvíðiplöntum á tveimur svæð-
um á Suðvestur- og Suðurlandi í tvö sumur, alls 240 plöntum. Einkunnakvarði fyrir þroskunarferli 
víðirekla var þróaður fyrra sumarið en hann byggði á vinnu sem hófst tveimur árum áður. Ferlinu 
var skipt eftir útliti rekla niður í þrjá flokka sem síðan voru flokkaðir nánar niður.  Fyrsti flokkur-
inn, blómgun, hefur þrjú stig (1A, 2A, 3A), fræþroski hefur þrjú stig (2A, 2B, 2C) og frædreifing 
hefur tvö stig (3A og 3B). Á u.þ.b. 10 daga fresti á tímabilinu maí til ágúst var ríkjandi þroskastig 
 rekla á plöntunum metið til að lýsa ferlinu og meta breytileikann í blómgun eftir tegundum og 
stöðum. Sumarið 1999 var reklum safnað af báðum tegundum á öðrum staðnum til að ákvarða 
sambandið á milli útlits rekla og fræþroska. Blómgun hófst hjá báðum tegundum í byrjun maí og 
frædreifing hófst um miðjan júlí. Loðvíðir náði öllum þroskastigum á undan gulvíði (p < 0,05). 
Uppsafnað hitastig daga umfram 0°C lýsti best ríkjandi þroskastigi rekla hjá gulvíði en uppsafn-
að hitastig yfir 4°C hjá loðvíði. Marktæk fylgni var annars vegar á milli spírunarhlutfalls fræs og 
hins vegar blómgunarstigs og söfnunardags hjá báðum tegundum (p < 0,01). Því er unnt að nota 
útlitseinkenni rekla til að meta fræþroskann. Spírunarhæfni fræs er mest þegar frævurnar eru orðn-
ar bústnar, hárlausar og litur þeirra hefur breyst úr grágrænum í grænan eða gulgrænan og síðan 
yfir í gulan lit. Besti tíminn til söfnunar víðifræs er upp úr miðjum júlí.



víðitegundir eru bæði skordýra- og vindfræv-
aðar (ambophily) (Culley o.fl. 2002). Rannsókn 
á hlutfalli vindfrævunar í samanburði við skor-
dýrafrævun fimm víðitegunda í suður Noregi 
sýndi að þetta var breytilegt eftir tegundum 
en þar kom fram að blóm loðvíðis voru fyrst 
og fremst skordýrafrævuð (Peeters og Totland 
1999). Í þeirri rannsókn fannst marktækt sam-
band milli lengdar kvenrekla og hlutfall vind-
frævunnar þannig að tegundir sem voru nær 
eingöngu skordýrafrævaðar voru með lengstu 
reklana. Frævun gulvíðis hefur ekki verið 
rannsökuð en samkvæmt þessu mætti búast 
við að hlutfall vindfrævunnar gæti verið hærra 
hjá gulvíði en loðvíði þar sem gulvíðireklar 
eru nokkru styttri en reklar loðvíðis (Hörður 
Kristinsson 1998). Frævun innlendra víðiteg-
unda hefur ekki verið könnuð á Íslandi og er sá 
þáttur einnig utan þeirrar rannsóknar sem hér 
er lýst þar sem eingöngu var skoðað þroska-
ferli rekla á kvenplöntum eftir að frævun hafði 
mögulega átt sér stað.

Sumarið 1997 var gerð forkönnun á þroskaferli 
rekla hjá gulvíði og loðvíði og gerð voru drög 
að flokkun á þroskastigum til að skilgreina ferl-
ið (Ása L. Aradóttir o.fl. 1999).  Nauðsynlegt 
var að þróa þessar skilgreiningar og flokka 
nánar, auk þess sem athuga þurfti sambandið 
á milli ytra útlits reklanna og fræþroskans. 

Rannsókn á þessum þáttum fór fram sumrin 
1999 og 2000. Markmið rannsóknarinnar var 
að lýsa ferli blómgunar og fræþroska hjá gul-
víði og loðvíði og kanna sambandið á milli 
ytra útlits reklanna og fræþroskans til að meta 
hvort hægt væri að nota útlitseinkenni rekla til 
að ákvarða fræþroskann. Auk þessa var leitast 
við að meta þátt veðurfars í þroskaferli rekla 
þessara tegunda.

Aðferðir
Rannsóknarsvæði 
Rannsóknin var unnin á tveimur svæðum á 
Suðvesturlandi og Suðurlandi sumrin 1999 og 
2000. Svæðin voru Hólmsheiði við Reykjavík 
(64°06'N, 21°43'V) og Gunnlaugsskógur á 
Rangárvöllum (63°52'N, 20°12'V).

Hólmsheiði er skammt austan við Reykjavík 
í 110–120 m h.y.s. Rannsóknarsvæðið nær 
yfir nokkuð stórt svæði með lyngmóa þar 
sem bæði gulvíðir og loðvíðir eru áberandi 
tegundir í gróðursamfélaginu. Auk þeirra eru 
krækilyng (Empetrum nigrum L.), bláberjalyng 
(Vaccinium uliginosum L.), beitilyng (Calluna 
vulgaris (L.)), vinglar (Festuca spp.) og mosar 
áberandi í sverðinum.  Loðvíðiplönturnar voru 
dreifðar yfir nokkuð stórt svæði en svæðið 
með gulvíðiplöntunum var afmarkaðra. 
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a) b) c)

d) e) f)

Mynd 2.2 Blómgunarferli gulvíðis. a) Brum hefur opnast á blómgunarstigi 1A; b) blómskipun komin út á stigi 1B; c) stílar greinanlegir á þroskastigi 1C; 
d) einstakar frævur greinanlegar á fræþroskastigi 2A; e) bústnar frævur á fræþroskastigi 2B; f) gular frævur á fræþroskastigi 2C. (Ljósmyndir: Kristín 
Svavarsdóttir).
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Næsta veðurathugunarstöð við Hólmsheiði er 
Heiðmörk sem er í næsta nágrenni og í svip-
aðri hæð eða 136 m h.y.s. (Veðurstofa Íslands, 
óbirt gögn). Veðurgögn í Heiðmörk voru þó 
takmörkuð vegna þess að þeim var einungis 
safnað einu sinni á dag takmarkaðan hluta árs-
ins og því var ákveðið að nota veðurgögn frá 
athugunarstöðinni í Reykjavík, sem er í 52 m 
h.y.s. eftir að hafa borið saman gögn þessara 
tveggja stöðva á rannsóknartímabilinu, þ.e. 
maí til ágúst 1999 og 2000. Gott samband 
var á milli hitastigsgagna stöðvanna bæði 
árin (aðhvarfslínur; p<0,001; n=123) og var 
hitastigið aðeins lægra í Heiðmörk, að með-
altali 0,4 gráðum lægra 1999 og 0,1 gráða árið 
2000. Í Reykjavík var meðalhiti í maí, þegar 
blómgun víðis hófst, svipaður bæði árin eða 
6,7ºC árið 1999 og 6,5ºC árið 2000 (mynd 
2.1). Yfir sumarmánuðina  (júní til ágúst) var 
hitinn 10,4ºC  fyrra árið og 10,3ºC seinna árið. 
Ársúrkoma í Reykjavík var svipuð bæði árin, 
788 mm árið 1999 og 800 mm árið 2000. Hins 
vegar var mikill munur á úrkomu maímánuðar 
á milli þessara ára þar sem úrkoman í maí 2000 
var aðeins 57% úrkomu sama mánuðar 1999, 
þ.e. 47,8 mm á móti 86,5 mm.
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Mynd 2.1 Hlaupandi sjö daga meðalhitastig í Reykjavík og á Hellu á fjögurra mánaða tíma-
bili (apríl til ágúst) árin 1999 og 2000. Láréttar línur eru teiknaðar við 0ºC, 4ºC og 5ºC en 
þau voru notuð sem grunnhitastig fyrir gráðudaga (sjá texta). Grafið er unnið upp úr óbirt-
um gögnum frá Veðurstofu Íslands.

Mynd 2.3 Blómgunarferli loðvíðis. a) Blómgun hefst er brum hafa opnast á þroskastigi 1A; b) þroskastig 1B: Reklar smáir en brumhlífar fallnar;  c) stílar 
greinanlegir á þroskastigi 1C; d) frævur vel greinanlegar á fræþroskastigi 2A, fræni enn gult; e) bústnar frævur á fræþroska-stigi 2B; f) gulgrænar frævur á 
fræþroskastigi 2C. (Ljósmyndir: Kristín Svavarsdóttir og Ása L. Aradóttir).

a) b) c)

d) e) f)
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Gunnlaugsskógur er á Rangárvöllum, rétt norð-
an Gunnarsholts, í um 110 m h.y.s. Upphaf 
Gunnlaugsskógar eru sáningar birkifræs frá 
Bæjarstaðarskógi árið 1939 og 1945 (Sigurður 
H. Magnússon og Borgþór Magnússon 1989). 
Í fyrstu var birki (Betula pubescens Ehrh.) sáð 
undir hraunbrún sem þarna er en síðar voru 
birkiplöntur fluttar upp fyrir hraunbrúnina 
og gróðursettar í eyjar og birkiplöntur hafa 
verið að dreifa sér þaðan (Aradóttir 1991). 
Rannsóknarsvæðið er ofan á hraunbrúninni þar 
sem gróður er lágvaxnari en í skjóli hennar. Á 
svæðinu er birki, gulvíðir og loðvíðir ríkjandi. 
Aðrar tegundir eru m.a. krækilyng, bláberja-
lyng, vinglar og mosar. Athugunarsvæðin fyrir 
gulvíði og loðvíði voru samliggjandi en skör-
uðust ekki. Næsta veðurathugunarstöð Veður-
stofu Íslands er á Hellu sem er í tæplega 11 km 
loftlínu frá Gunnlaugsskógi en stendur nokkru 
lægra eða 20 m h.y.s. Meðalhitinn á Hellu í maí 
1999 var 7,2°C (mynd 2.1). Árið 2000 vantaði 
mælingu á vikutímabili en ef meðaltal þeirra 
daga sem mælingar ná yfir er reiknað (n=22) 
fæst sama hitastig. Yfir sumarmánuðina þrjá 
(júní til ágúst) var meðalhitinn 10,3°C árið 
1999 og 10,9°C sumarið 2000 (mynd 2.1). 
Ársúrkoma á Hellu var 1212 mm árið 1999 
en mælingar vantar í maí og því er ekki hægt 
að bera saman úrkomu maímánaðar milli ára. 
Úrkoma var svipuð 1999 og 2000 í hinum 
athugunarmánuðunum. 

Veðurathugunarstöðvar fyrir bæði rannsóknar-
svæðin liggja nokkru lægra í landinu en svæð-
in sjálf. Þar sem munurinn er líklega nokkuð 
svipaður á báðum stöðum gerum við ráð fyrir 
að samanburður á veðurgögnum milli stöðva sé 
sambærilegur og ef borin væru saman veður- 
gögn frá rannsóknarsvæðunum sjálfum. 
Hitastig í maí var heldur hærra í nágrenni 
Gunnlaugsskógar en Hólmsheiðar þó ekki 
munaði nema um hálfri gráðu. Meðalsumarhiti 
var hins vegar mjög svipaður á báðum svæðun- 
um en var þó aðeins hærri á Hellu seinna sum-
arið. Meiri munur var á hitastigi milli ára en 
staða (mynd 2.1). Úrkoma var mun meiri í ná-
grenni Gunnlaugsskógar en við Hólmsheiði og 
í einstökum mánuðum á rannsóknartímanum 
rigndi 50-100% meira á Hellu en í Reykjavík.

Lýsing á þroskastigum víðirekla
Í júní 1998 voru alls 120 kvenplöntur víðis 
merktar á hvoru rannsóknarsvæði, 60 plöntur 
af hvorri tegund. Allar plönturnar voru stað-
settar með staðsetningartæki þannig að auð-
veldara sé að finna þær aftur. Plönturnar voru 
valdar með það í huga að um væri að ræða 
afmarkaða einstaklinga sem voru í a.m.k. 10 
m fjarlægð frá næstu mæliplöntu, að mesta 
þvermál þeirra væri á bilinu 0,5 til 2 m og 
að plönturnar bæru rekla til að hægt væri að 
kyngreina þær.  Rannsóknin var sett upp sem 
tilraun þar sem athuguð voru áhrif áburðar-
gjafar á blómgun víðis.  Vegna þess að áburðar-
gjöfin hafði lítil sem engin áhrif á þroskaferli 
víðireklanna (Kristín Svavarsdóttir og Ása 
L. Aradóttir 2006a) var hægt að nota allar 
merktu plönturnar við eftirfarandi úrvinnslu 
á þroskaferlinu (n=120) en ella hefði þurft að 
einskorða athuganirnar sem hér er lýst við við-
miðunarplönturnar. Uppsetningu tilraunarinnar 
er nánar lýst í áfangaskýrslu verkefnisins (Ása 
L. Aradóttir o.fl. 1999).

Í rannsókninni var þroskaferli víðirekla lýst 
með kvarða sem byrjað var að þróa sumarið 
1997 (Ása L. Aradóttir o.fl. 1999) en hann 
endurbættur eftir þörfum sumarið 1999. Átta 
þroskastig í þremur yfirflokkum voru skil-
greind eftir útlitseinkennum rekla þ.e. stærð, 
útliti og lit fræva. Þroski rekla hjá gulvíði og 
loðvíði er eins í flestum atriðum þó nokkur 
munur sé á útliti reklanna (sjá myndir 2.2 og 
2.3). Áður en blómgun hefst eru brum vel 
lokuð og var það skráð sem stig 0. 

1. Blómgun
Þroskastig 1A
Fyrsta merki um að blómgun sé að hefjast er 
þegar brumhlífarnar sem umlykja brumið byrja 
að stækka og opnast en hanga þó enn á plönt-
unni. Fyrstu plönturnar byrjuðu að blómgast í 
byrjun maí og mátti sjá plöntur á þessu stigi 
fram í byrjun júní (myndir 2.2a og 2.3a)

Þroskastig 1B
Er rekillinn hefur allur vaxið út úr bruminu og 
brumhlífarnar dottið af er hann skilgreindur á 
blómgunarstigi 1B.  Reklarnir eru þó enn mjög 

Mynd 2.4 Frælosun a) 
gulvíðis og b) loðvíðis. 
Plönturnar eru á þroska-
stigi 3A. (Ljósmyndir: Kristín 

Svavarsdóttir.)

a) b)
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smáir, gráloðnir og ekki er hægt að greina ein-
stakar frævur (myndir 2.2b og 2.3b). 

Þroskastig 1C
Stílar frævanna verða auðgreinanlegir þar sem 
þeir standa út úr reklinum gulir að lit með 
klofið fræni. Frævurnar sjálfar eru enn mjög 
smáar, grannar og vart sjáanlegar (myndir 2.2c 
og 2.3c).

2. Fræþroski
Þroskastig 2A
Frævurnar eru orðnar stærri og nú vel greini-
legar, þær eru grágrænar og loðnar, fræni er 
enn gult (myndir 2.2d og 2.3d).

Þroskastig 2B
Frævurnar hafa stækkað nokkuð, eru orðnar 
vel sverar að neðan og standa því meira út en 
þær hafa gert hingað til. Frævur greinilegar en 
frænið er orðið brúnt og visið (myndir 2.2e og 
2.3e).

Þroskastig 2C
Litur frævanna breytist og er aðeins mismun-
andi eftir tegundunum tveimur. Frævur gulvíðis 
verða grænar eða gulgrænar en loðvíðis gular 
eða gulgrænar. Frævurnar eru orðnar hárlausar 
eða því sem næst og hafa enn stækkað og þan-
ist út (myndir 2.2f og 2.3f).

3. Frædreifing
Þroskastig 3A
Frælosun hefst þegar frævurnar og fræ þeirra 
eru orðin fullþroska. Frævurnar eru þá orðnar 
harðar, gular og byrjaðar að þorna upp en við 
það opnast aldinið að endilöngu og fræullin 
kemur í ljós. Í þurrviðri losnar um fræin og þau 
dreifast með vindi (mynd 2.4).  

Þroskastig 3B
Eftir frælosun falla reklarnir af plöntunni.

Athuganir á þroskaferli víðirekla
Fylgst var með blómgun og þroska rekla á 
merktum plöntum á 7-10 daga fresti sumrin 
1999 og 2000. Í Gunnlaugsskógi var fylgst 
með plöntum frá 11. maí til 8. ágúst og á 
Hólmsheiði frá 19. maí til 9. ágúst (tafla 2.1). 
Hvern athugunardag var ríkjandi þroskastig 
hverrar plöntu skráð en það var metið út frá 
einkunnakvarðanum sem lýst er hér að fram-
an. Með ríkjandi þroskastigi plöntu er átt við 
það þroskastig sem flestir reklar plöntunnar 
voru á á þeim tíma. Athugunum var hætt þegar 
frædreifingu var lokið og reklarnir fallnir.

Kíkvaðratspróf (Chi-square test) var notað 
til að kanna hvort þroskaferli rekla væri mis-
munandi eftir tegund, rannsóknarsvæði og 
ári. Athugunardagar voru samræmdir á milli 
rannsóknarsvæða og ára. Ellefu athugunar-
tímabil voru skilgreind (tafla 2.1) og allur 
samanburður á þroskastigi var gerður innan 

einstakra athugunartímabila. Við samanburð á 
þroskastigi innan þátta var úrvinnslan einföld-
uð með því að nota yfirflokkana þrjá (blómg-
un, fræþroski og frædreifing) ásamt núllstigi í 
öllum kíkvaðratsprófum.

Ríkjandi þroskastig gulvíðis og loðvíðis á 
hverju athugunartímabili var ákvarðað með 
miðgildi einkunna fyrir þroskastig allra 
plantna tegundar á viðkomandi athugunar-
tímabili. Línulegur kvarði (0-9) var notaður 
fyrir þroskastigin í þessum útreikningum. Til 
að kanna áhrif hitastigs á þroskaferil víðirekla 
voru þrenns konar gráðudagar notaðir, þ.e. 
uppsafnað hitastig daga umfram 0ºC (núll-
gráðudagar), 4ºC (fjögurragráðudagar) og 
5ºC (fimmgráðudagar). Í öllum tilfellum var 
miðað við tímabilið frá 11. apríl en það er  
mánuði áður en fyrstu athuganir hófust að vori. 
Samband ríkjandi þroskastigs og gráðudaga á 
athugunardögum var prófað á einstökum teg-
undum með þrepalínulegu aðhvarfi (stepwise 
linear regression). 

Fræþroski
Fimm gulvíðiplöntur og fimm loðvíðiplöntur 
voru valdar af handahófi úr hópi viðmið-
unarplantna í Gunnlaugsskógi til þess að skoða 
samband útlitseinkenna rekla og þroska fræja.  
Sýni voru tekin af reklunum á viku fresti, frá 
30. júní 1999 og þar til reklar voru fallnir (28. 
júlí 1999).  Í hvert skipti voru teknir þrír reklar 
af hverri plöntu og þroskastig þeirra skráð 
eftir sama einkunnakvarða og notaður var við 
úttektir á þroskaferli víðirekla á athugunar-
stöðunum.

Lengd rekla var mæld að næstu 0,5 cm.  Þrjár 
frævur voru teknar af hverjum rekli og fræ úr 
þeim sett á síupappír sem komið var fyrir á 
þar til gerðum plastdiskum. Frævurnar voru 
teknar af efsta, mið og neðsta hluta rekils þar 
sem það var hægt. Í sumum tilfellum þurfti 

Tafla 2.1 Athugunartímabil á blómgun og þroska rekla gulvíðis og loðvíðis á 
tveimur rannsóknarsvæðum, í Gunnlaugsskógi á Rangárvöllum og á Hólmsheiði við 
Reykjavík, á tveggja ára tímabili (1999 og 2000). Dagsetning og dagsnúmer eru sýnd 
fyrir hvert athugunartímabil.

Gunnlaugsskógur Hólmsheiði
Athugunar-

dagur

1999 2000 1999 2000

dags. nr. dags. nr. dags. nr. dags. nr.

1 11.5 131 - - -

2 18.5 138 - 19.5 139 18.5 138

3 28.5 148 23.5 143 25.5 145 29.5 149

4 10.6 161 6.6 157 4.6 155 -

5 - 15.6 166 11.6 162 9.6 160

6 23.6 174 26.6 177 21.6 172 19.6 170

7 2.7 183 6.7 187 1.7 182 28.6 179

8 14.7 195 11.7 192 13.7 194 10.7 191

9 - 17.7 198 - 18.7 199

10 26.7 207 27.7 208 27.7 208 28.7 209

11 - 8.8 220 3.8 215 9.8 221
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að breyta til vegna skordýraafráns á frævum. 
Diskum með fræi var komið fyrir í lokuðu spír-
unarborði þannig að stöðugur raki var á fræj-
unum. Hitastigi vatnsins í spírunarborðinu var 
stjórnað þannig að hitinn var 10 C á nóttunni 
og 20 C yfir daginn. Hlutfall spírandi fræja 
var skráð tvisvar sinnum, eftir tvo og sjö daga.

Samband fræspírunar við þroskastig, söfnunar-
dag og lengd rekils var kannað með fylgniprófi 
(Spearman correlation). Öll tölfræðiúrvinnsla 
gagna var unnin með tölfræðiforritinu SPSS 
11. útgáfa (SPSS Inc., Chicago, Illinois).

Niðurstöður
Þroskaferli víðirekla
Báðar tegundirnar hófu blómgun í fyrrihluta 
maí. Loðvíðir blómgaðist þó heldur fyrr en gul-
víðir. Á fyrsta athugunardeginum, 11. maí, var 
blómgun hafin hjá yfir helmingi loðvíðiplantn-
anna en innan við fimmtungi gulvíðiplantna 
(mynd 2.5). Loðvíðirinn hélt þessu forskoti að 
mestu leyti yfir allt tímabilið þar sem hann var 
almennt fyrr að ná flestum þroskastigunum. 
Af 10 athugunardögum með mælingum beggja 
tegunda var í níu tilfellum marktækur munur 
á fjölda plantna á mismunandi þroskastigum 
eftir tegundum (p<0,05). Eina skiptið sem ekki 
mældist marktækur munur milli tegunda var í 
lok júní (6. athugunardagur; mynd 2.5). 

Athuganirnar náðu yfir 91 daga eða 13 vikur. Í 
upphafi þess tíma var hluti þeirra 240 plantna 
sem fylgst var með þegar byrjaðar að blómgast 
og í lokin voru reklar ekki enn fallnir af öllum 
plöntum þannig að allt blómgunarferlið var eitt-
hvað lengra hjá báðum tegundunum. Plöntur á 
blómgunarstigunum (stig 1A, 1B og 1C) fund-
ust hjá báðum tegundunum fram í síðustu viku 
júní en þá var þetta stig aðeins ríkjandi hjá 
fáum plöntum. Yfir tveggja ára tímabil fundust 
því víðiplöntur á blómgunarstigunum þremur í 
sex vikur á rannsóknarsvæðunum. Hjá loðvíði 
fundust plöntur á öllum þremur stigunum (1A, 
1B og 1C) strax fyrsta athugunardaginn (11. 
maí), plöntur á stigi 1A fundust til 12. júní, 
plöntur á stigi 1B til 23. júní og plöntur á stigi 
1C til 2. júlí (mynd 2.5). Stig 1A var hins vegar 
ríkjandi á tímabilinu 18. til 29. maí, stig 1B 
aðeins á einum athugunardegi, þann 5. júní og 
stig 1C á tímabilinu 7. til 16. júní (mynd 2.6b). 
Gulvíðiplöntur fundust á stigi 1A á tímabilinu 
11. maí til 1. júlí, á stigi 1B frá 18. maí til 
23. júní og á stigi 1C milli 6. júní og 13. júlí. 
Gulvíðiplöntur á stigi 1B voru aldrei ríkjandi 
á athugunardögunum og aðeins ríkjandi á stigi 
1C einu sinni, þann 10. júní. Plöntur á stigi 1A 
voru hins vegar ríkjandi í nokkurn tíma, milli 
18. maí og 5. júní (mynd 2.6a) en hér er ekki 
gerður greinarmunur á milli ára.

Hjá loðvíði voru fyrstu plönturnar skráðar á 
fræþroskastigi (2A) um miðjan maí fyrra árið 
(mynd 2.5b) og síðustu plönturnar voru enn 
skilgreindar á fræþroskastigi (stig 2C) á síð-
asta athugunardeginum (27. júlí) seinna árið 
en þá voru aðeins tvær plöntur á því stigi. 
Loðvíðiplöntur fundust því á fræþroskastigum 
á 10 vikna tímabili. Loðvíðiplöntur fundust á 
stigi 2A frá 18. maí til 2. júlí en það stig var 
ríkjandi 11. til 22. júní. Plöntur með rekla á 
stigi 2B voru skráðar milli 6. júní og 17. júlí en 
það var ríkjandi frá 24. júní til 2. júlí. Plöntur 
metnar á stigi 2C voru skráðar frá 22. júní til 
27. júlí og stigið var ríkjandi milli 3. og 14. 
júlí (mynd 2.6b). Gulvíðiplöntur fundust á 
fræþroskastigunum í samtals sjö vikur. Fyrstu 
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Mynd 2.5 Prósenta a) gulvíðiplantna og b) loðvíðiplantna á einstökum blómgunarstigum 
eftir athugunardögum á tveggja mánaða tímabili 1999 og 2000. Stig 0, þ.e. þegar blómg-
un er ekki hafin er sýnd í grafinu með ólituðum súlum, blómgunarstigin þrjú eru sýnd í 
grænum lit (1A, 1B og 1C), fræþroskastigin þrjú eru sýnd í bleikum lit (2A, 2B og 2C) 
og frædreifingarstigin tvö eru sýnd í gráum lit (3A og 3B). Innan hvers flokks eru stigin 
skilin að með mismunandi mynstri. Paraðar súlur sýna blómgun á sambærilegum athug-
unardögum fyrir sitt hvort árið. X-ás er í báðum tilvikum tímamerktur og er eins á báðum 
myndunum en á efri myndinni er hann merktur með D1 til D11 sem stendur fyrir athug-
unartímabilin sem skilgreind voru í töflu 2.1 en á neðri myndinni er gefin upp dagsetning 
sem svarar til þess athugunartímabils.
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gulvíðiplönturnar voru skráðar á stigi 2A viku 
af júní fyrra árið en þá höfðu nokkrar plöntur 
rekla á þessu stigi. Á síðasta athugunardegi í 
lok júlí bæði árin var fræþroskastig (2B og 2C) 
enn ríkjandi hjá 15-25% gulvíðiplantna. Reklar 
gulvíðis voru skráðir á stigi 2A frá 7. júní til 
17. júlí en þetta stig var ríkjandi á tímabilinu 
11. til 27. júní. Reklar á stigi 2B fundust frá 
22. júní til 27. júlí en þeir voru ríkjandi frá 29. 
júní til 12. júlí. Plöntur á stigi 2C voru skráðar 
á tímabilinu 1. til 27. júlí en stigið var ríkjandi 
milli 3. og 18. júlí.

Frædreifing loðvíðis hófst í byrjun júlí (mynd 
2.5b) en gulvíðis viku til 10 dögum síðar (mynd 
2.5a). Frædreifingu var aðeins skipt upp í tvö 
stig (3A og 3B) og var tímabil frædreifingar 
styttra en önnur þroskastig hjá báðum tegund-
unum. Hjá loðvíði voru þetta tæpar fjórar vikur, 
frá 1. til 27. júlí, og hjá gulvíði um fjórar vikur, 
frá 10. júlí til 8. ágúst. Þar sem gagnasöfnun 
lauk áður en þessum stigum var lokið er tím-
inn eitthvað vanmetinn, sérstaklega hjá gulvíði 
(mynd 2.5a). Í lok júlí (síðasti athugunardagur 
loðvíðis) voru nær allir loðvíðireklar fallnir en 
á sama tíma voru enn margar gulvíðiplöntur á 
fræþroskastigunum. Loðvíðireklar fundust á 
báðum stigum frælosunar (3A og 3B) á sama 
tímabili eða frá 2. til 27. júlí (mynd 2.5b) en 
reklar á stigi 3A voru ríkjandi 12. til 28. júlí 
en frá 18. til 29. júlí á stigi 3B (mynd 2.6b). 
Gulvíðireklar fundust á stigi 3A fyrst og fremst 
á þriggja vikna tímabili, frá 10. júlí til 27. júlí 
en tvær plöntur voru þó enn á þessu stigi 8. 
ágúst 2000 (mynd 2.5a). Reklar á stigi 3A voru 
ríkjandi aðeins í lok tímabilsins, 27. og 28. júlí 
(mynd 2.6a). Reklar gulvíðis á stigi 3B fundust 
á tímabilinu frá 17. júlí til 8. ágúst en þá voru 
nær allar gulvíðiplönturnar búnar að ná loka 
þroskastiginu og var það ríkjandi frá 27. júlí og 
fram til loka rannsóknartímans (mynd 2.6a).

Nokkur breytileiki var á þroskastigum víði-
plantna milli rannsóknarsvæðanna tveggja. Á 
sex athugunardögum var marktækur munur 
á þroskastigum loðvíðiplantna milli svæða 
(marktækni frá p<0,05 til p<0,001) og fimm 
sinnum hjá gulvíði (p<0,05 eða p<0,001). 
Þroski víðireklanna var yfirleitt heldur fyrr í 
Gunnlaugsskógi en á Hólmsheiði. Eina und-
antekningin frá þessu var um miðjan júlí 2000 
(9. athugunardagur) en þá höfðu 43% gul-
víðiplantna á Hólmsheiði hafið frædreifingu 
(þroskastig 3A eða 3B) á móti 17% gulvíði-
plantna í Gunnlaugsskógi (p<0,001). Á árinu 
2000 var yfirleitt aðeins hærra hitastig á Hellu 
en í Reykjavík en á u.þ.b. 10 daga tímabili um 
miðjan júlí snérist þetta við og fellur 9. athug-
unardagur innan þess tíma (mynd 2.1). 

Rannsóknin sýndi að einnig var munur á 
þroskastigi víðisins milli rannsóknaráranna 
tveggja, en almennt þroskaðist víðirinn heldur 

fyrr árið 1999 en árið 2000. Í Gunnlaugsskógi 
blómstruðu báðar tegundirnar fyrr sumarið 
1999 en árið 2000 (p<0,01). Í lok maí 1999 
voru flestar plöntur byrjaðar að blómgast en 
á sama tíma árið 2000 var nokkuð um plöntur 
sem ekki höfðu hafið blómgun og átti það 
einkum við um gulvíði. Munur á þroskastigum 
milli ára greindist fram í júní í Gunnlaugsskógi 
en á Hólmsheiði fannst ekki munur á þroska-
stigi plantna á milli ára fyrr en eftir miðjan 
júní. Þá kom fram marktækur munur milli 
ára hjá báðum tegundum (p<0,05) þannig að 
plöntur þroskuðust heldur fyrr árið 1999 en 
2000. Þessi munur á milli ára hvarf síðan á 
báðum stöðum en marktækur munur á milli 
ára (p<0,001) kom síðan aftur fram hjá loð-
víðiplöntum í Gunnlaugsskógi í byrjun júlí 
(7. athugunardagur) og hjá gulvíðiplöntum 
á Hólmsheiði (p<0,05) í lok júlí (10. athug-
unardagur). Í þessum tveimur tilfellum voru 
reklar þroskaðri árið 2000 en 1999 miðað við 
sama athugunartímabil og í báðum tilfellum 
var frædreifing hafin (stig 3A og 3B) (mynd 
2.5). Í báðum tilfellum fellur þetta saman við 
stutt tímabil þar sem hitastig á þessum stöðum 
var hærra árið 2000 en 1999 (mynd 2.1).

Ríkjandi þroskastig eftir athugunardögum 
sýna mismunandi mynstur eftir tegundunum 

Mynd 2.6 Ríkjandi blóm-
skipun a) gulvíðis og b) 
loðvíðis á athugunardögum 
1999 og 2000. Punktar vísa 
til plantna á Hólmsheiði 
og þríhyrningar til plantna 
í Gunnlaugsskógi og gögn 
frá 1999 eru sýnd með ljós-
grænum táknum og 2000 
með dökkgrænum. Rauður 
hringur er dreginn utan um 
blómgunarstig þegar safna 
skal reklum.
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og virðast einstök þroskastig ríkja lengur hjá 
gulvíði en loðvíði (mynd 2.6). Þegar upphaf 
fyrstu tveggja flokkanna er hins vegar  skoð-
að, þ.e. hvenær blómgun og fræþroski verða 
ríkjandi kemur í ljós að sami athugunardagur 
hjá báðum tegundum, blómgun verður fyrst 
ríkjandi 18. maí 1999 (138. dagur) og fræ-
þroski 10. júní 1999 (161. dagur). Frædreifing 
var hins vegar mismunandi hjá tegundunum. 
Frædreifing varð ríkjandi mun fyrr hjá loð-
víði en gulvíði eða fyrst 11. júlí 2000 hjá loð-
víði en ekki fyrr en 26. júlí 1999 hjá gulvíði. 
Í þessum tilfellum var um að ræða plöntur í 
Gunnlaugsskógi.

Ríkjandi þroskastig á athugunardögum, óháð 
staðsetningu og ári, var best skýrt með mismun- 
andi gráðudögum hjá tegundunum tveimur. 
Hjá gulvíði var sterkasta sambandið við núll-
gráðudaga (þrepalínulegt aðhvarf; y = -1,128 
+ 0,011x; p<0,001) og uppsafnað hitastig 
daga umfram 0ºC útskýrði 91% breytileikans 
í gögnunum. Uppsafnað hitastig daga umfram 
4ºC útskýrði hins vegar best breytileikann í 
ríkjandi þroskastigi loðvíðis eða 93% (y = 
0,033 + 0,019x; p<0,001).

Fræþroski
Fræ úr fyrstu fræsöfnun, 30. júní, spíraði 
alls ekki. Af fræi sem safnað var viku síðar 
spíraði 37% loðvíðifræs en innan við 10% 
gulvíðifræs (mynd 2.7a). Hámarksspírun loð-
víðifræs var úr fræsöfnun 14. júlí en hjá gul-
víði tveimur vikum seinna, eða 28. júlí (mynd 

2.7a). Gulvíðifræið spíraði aldrei eins mikið og 
loðvíðifræið, hámarksspírun þess var tæplega 
49% en mesta spírun loðvíðifræs var tæplega 
60%. Marktæk fylgni (Spearman próf) var á 
milli spírunar fræs og söfnunardags hjá báðum 
tegundunum (p< 0,01), spírun jókst eftir því 
sem leið á sumarið. Sambandið milli spír-
unarhlutfalls fræs og tíma söfnunar var heldur 
sterkara hjá loðvíði (rs = 0,69; p < 0,001; n=20) 
en hjá gulvíði (rs = 0,60; p < 0,01; n=19).
  
Þegar spírunargögnin voru skoðuð með hlið-
sjón af þroskastigi rekla á söfnunartímanum 
kemur í ljós að nánast ekkert af fræjum úr 
reklum á stigi 2B spíraði (mynd 2.7b). Eftir að 
reklarnir komust á þroskastig 2C og 3A jókst 
spírun mikið og var mest  á því síðara eða 56 
±11,7% (meðaltal og staðalskekkja) hjá loð-
víði og 39 ±12,9% hjá gulvíði. Spírunarhlutfall 
jókst hlutfallslega hraðar hjá loðvíði en gul-
víði miðað við þroskastig reklanna eins og 
sést þegar spírun er skoðuð hjá fræi úr reklum 
á þroskastigi 2C (mynd 2.7b) en spírun loð-
víðifræs var þá næstum búin að ná hámarki en 
hjá gulvíði var um jafna hækkun að ræða. Það 
er marktæk fylgni milli spírunarhlutfalls og 
þroskastigs beggja tegunda (p < 0,01; loðvíðir: 
rs = 0,70, n=15; gulvíðir: rs = 0,74, n=13).

Loðvíðireklar voru að meðaltali lengri (4,2 
±0,19 cm, n=15) en gulvíðireklar (2,4 ±0,19 
cm, n=13) en hjá hvorugri tegund fannst 
marktæk fylgni milli lengdar rekla og spírunar-
hlutfalls þannig að ekki er hægt að nota stærð 
rekla í þessu sambandi.

Umræða
Þroski víðirekla og hitastig
Í tempraða beltinu fara plöntuvefir almennt í 
vetrardvala og hefur hitastig áhrif á það hvenær 
plöntur undirbúa sig undir veturinn og brjóta 
dvalann að vori (Burrows 1990). Á vaxtartím-
anum er hitastig oftast sá þáttur sem hefur 
mest áhrif á blómgun og fræþroska trjáplantna 
og jurtkenndra plantna (Wielgolaski 1999). Á 
norðurslóðum er talið að snjóbráð hafi einnig 
áhrif á tímasetningu þess hvenær blómbrum 
opnast og plantan laufgast (Post og Stenseth 
1999; Pop o.fl. 2000). Takmarkaðar rannsóknir 
hafa farið fram á blómgun innlendra tegunda 
á Íslandi. Besta gagnasafnið er frá miðhálendi 
landsins þar sem vaxtartíminn er mjög stuttur 
en þar var fylgst með hvaða tegundur höfðu 
byrjað blómgun í byrjun júlí (Thórhallsdóttir 
1998). Á 11 ára tímabili (1983-1994) var skráð 
hvort blómgun væri hafin hjá 75 tegundum á 
tveimur föstum stöðvum í Þjórsárverum. Þar 
útskýrði uppsafnað hitastig (núllgráðudagar) 
næstu fimm vikur á undan best fjölda tegunda í 
blóma, en tími frá því snjó leysti hafði ekki áhrif 
nema ef tekin voru með tvö sérstaklega köld ár 
(Thórhallsdóttir 1998). Í okkar rannsókn skýrði 
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uppsafnað hitastig einnig best ríkjandi þroska-
stig en fór þó eftir tegundum, núllgráðudagar 
hjá gulvíði og fjögurragráðudagar hjá loðvíði. 
Ekki er ljós ástæða þessa tegundamunar, sér-
staklega þar sem þroski rekla hjá gulvíði var 
almennt seinni en hjá loðvíði og hefði því 
frekar mátt búast við því að þessu væri öfugt 
farið hjá tegundunum. Þess ber að geta að 
þrátt fyrir að tilteknir gráðudagar gæfu besta 
sambandið við ríkjandi þroskastig hjá hvorri 
tegund þá var einnig sterkt samband við aðra 
gráðudaga hjá báðum tegundum. Í rannsóknum 
á blómgun og laufgun plantna hefur mismun-
andi grunnhitastig verið notað við útreikninga 
á gráðudögum og sýnt hefur verið að það sé 
breytilegt eftir tegundum (e.g. Strand 1987; 
Heide 1993). Heide (1993) hefur mælt með 
því að nota 0ºC (núllgráðudaga) í sambandi 
við laufgun norðlægra lauftrjáa en hugsanlega 
ætti að nota aðeins hærra grunnhitastig fyrir 
blómgun (Wang 1960). Í rannsókn okkar á víði 
var sambandið milli ríkjandi þroskastigs og 
hitastigs (hlaupandi sjö daga meðaltal) einnig 
marktækt þó það útskýrði mun minni breyti-
leika í gögnunum en gráðudagar. 

Á hverjum athugunardegi voru plöntur beggja 
tegunda á mismunandi þroskastigi sem gefur 
til kynna breytileika í blómgun og fræþroska 
þessara tegunda innan rannsóknarsvæðis og 
árs. Breytileika í þessum þáttum milli rann-
sóknarsvæða og ára má að einhverju leyti skýra 
út frá hitastigi. Á milli svæða var hverfandi 
munur á hitastigi yfir sumarmánuðina en í 
maí var hlaupandi sjö daga meðaltal að jafnaði 
0,4ºC hærra á Hellu en í Reykjavík (mynd 2.1). 
Þó munurinn sé lítill er þetta í samræmi við 
mismuninn sem var í blómgun eftir svæðum 
en hún var heldur fyrr í Gunnlaugsskógi en á 
Hólmsheiði. Víðirinn blómgaðist aðeins fyrr 
árið 1999 en 2000 og hitastig var að jafnaði 
0,3ºC hærra fyrra árið. Gögnin benda því til 
þess að mjög lítill munur á hitastigi geti haft 
áhrif á blómgun víðis, en gögnin hefðu þurft 
að ná yfir fleiri ár og svæði til að hægt væri 
að prófa þá tilgátu. Nýlegar athuganir benda til 
að á síðastliðinni öld hafi orðið stefnubundnar 
breytingar á blómgun jafnt sem öðrum líf-
fræðilegum þáttum sem hitastig hefur áhrif 
á, en á þessum tíma hefur hitastig að jafnaði 
aðeins hækkað um 0,6ºC (Root o.fl. 2003). 
Þroskaferli eins og blómgun og laufgun eru 
fyrr á vorin en áður og viðbrögð við hækkun 
hitastigs er sterkari á hærri breiddargráðum 
(Root o.fl. 2003). Í rannsókn þeirra sem náði 
yfir gagnaúrvinnslu á mörgum rannsóknum 
á mismunandi tíma og rannsóknasvæðum 
(svokallaðar „meta-analyses“) hafa trjáteg-
undir náð ákveðnu þroskastigi að meðaltali 
þremur dögum fyrr fyrir hvern liðinn áratug. 
Samantekt niðurstaðna á rannsóknum á norð-
urslóðum þar sem notuð eru búr til að hækka 
hitastig í tilraunareitum sýnir sömu mynd, þ.e. 

að blómgun verður marktækt fyrr við hærra 
hitastig (Arft o.fl. 1999). Niðurstöður okkar 
benda til að með hækkandi hitastigi megi búast 
við því að blómgunarferli gulvíðis og loðvíðis 
hefjist fyrr. Þetta gefur því vísbendingu um 
breytingar sem gætu orðið ef hitastig hækkar á 
Íslandi vegna áhrifa gróðurhúsalofttegunda.

Fræþroski og söfnun fræs
Útlitseinkenni rekla, svo sem litur og stærð 
fræva endurspegla þroska fræjanna. Niðurstöður 
okkar sýna að með því að skoða reklana er 
hægt að meta hvaða reklar muni gefa af sér 
spírunarhæft fræ sem þá er hægt að nýta til 
sáninga. Samkvæmt spírunarprófunum er best 
að safna loðvíðireklum sem eru á þroskastigi 
2C og 3A en gulvíðireklum á stigi 3A (mynd 
2.7b). Reklar sem komnir eru á stig 3B eru hins 
vegar fallnir og hætta á að fræ sé þegar horfið 
úr þeim. Frævur loðvíðis á stigi 2C eru gular 
eða gulgrænar, hárlausar og orðnar nokkuð 
bústnar (sjá mynd 2.3f) en á gulvíði eru fræv-
urnar enn grænar eða rétt farnar að fá gulgræn-
an lit. Þetta samræmist notkun á lit við mat á 
aldinþroska sjö víðitegunda í Bandaríkjunum 
en aldin er þar talið þroskað þegar það er hætt 
að vera grænt og er orðið gulleitt eða ljósgult 
(Young og Young 1992). Þetta voru tegundirn-
ar Salix bebbiana, S. caroliniana, S. discolor, 
S. exigua, S. lasiandra, S. nigra og S. rigida 
(Young og Young 1992) en enginn þeirra hefur 
verið prófuð í ræktun á Íslandi (Jóhann Pálsson 
1997). Á þroskastigi 3A hefst frælosun og þá 
er heppilegt að safna reklum beggja tegunda. 
Auðvelt er að greina þetta þroskastig vegna 
þess að frævurnar eru farnar að þorna upp og 
aldin að opnast þannig að fræullin kemur í ljós 
(mynd 2.4). Algengt var á þessu stigi að sjá 
hálfopnar frævur þar sem glitti í fræhárabrúsk 
á nær fullþroska reklum. Fræin voru þá orðin 
dökkgræn, ógegnsæ og með langan mjúkan 
svifhárabrúsk og með hátt spírunarhlutfall sem 
endurspeglar góðan fræþroska. Fræ úr reklum 
sem safnað var á þroskastigi 2B var ekki nógu 
þroskað þannig að of snemmt er að safna rekl-
um á því þroskastigi. Þá eru frævur byrjaðar að 
stækka en eru enn grágrænar og frænið brúnt, 
frævur eru mjóar og linari en síðar verður. 
Á þessu stigi var fræið oft enn hálfglært eða 
gulleitt og svifhárin blaut og lin. Stundum 
var fræið orðið grænt þó það væri ekki eins 
dökkt og eftir að það hafði náð fullum þroska. 
Á öllum þroskastigum voru frævur og reklar 
gulvíðis minni en hjá loðvíði, en lengd rekla 
var ekki góður mælikvarði á þroska víðifræs.

Nokkur munur var á milli tegundanna á því 
hvenær fræ þeirra voru fullþroskuð. Fræ loð-
víðis þroskaðist fyrr en fræ gulvíðis og því 
er hentugt að byrja að safna loðvíðireklum ef 
safna á fræi beggja tegunda. Vegna breytileika 
í blómgun og fræþroska tegundanna, bæði í 
tíma og rúmi, er æskilegt að fara eftir útliti 
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reklanna eins og áður hefur verið lýst. Miðað 
við plöntur í Gunnlaugsskógi sumarið 1999 
væri hægt að hefja fræsöfnun loðvíðis um 
viku af júlí en a.m.k. tveimur vikum seinna hjá 
gulvíði (mynd 2.7a). Það er nokkuð breytilegt 
eftir stöðum og árum hvenær reklar ná því 
þroskastigi sem heppilegast er til fræsöfnunar 
(mynd 2.5). Þegar litið er á það tímabil sem 
viðkomandi þroskastig eru ríkjandi (mynd 2.6) 
er ljóst að söfnun gulvíðirekla ætti að hefj-
ast síðar en söfnun loðvíðirekla og tímabilið 
er styttra. Þetta orsakast af tvennu. Í fyrsta 
lagi er spírunarhæfni gulvíðifræs mun hærri 
á stigi 3A en 2C (mynd 2.7b) þannig að ágætt 
er að miða einungis við seinna þroskastigið. Í 
öðru lagi þroskast gulvíðireklar nokkru seinna 
en loðvíðireklar, sérstaklega er munur á því  
hvenær fræþroskun hefst (mynd 2.5). Ef safna 
skal fræi beggja tegunda innan sama svæðis 
ætti því að byrja á að safna loðvíðireklum og 
meta jafnframt þroskastig gulvíðis og ákvarða 
söfnunartíma þess.

Nokkuð mikið afrán getur verið á víðireklum 
af völdum skordýra (Ása L. Aradóttir o.fl. 
1999) og er einfaldast að greina það á hvítum 
hnoðrum sem koma út úr frævunum (mynd 
2.8). Þar sem mikið er um afrán eru reklarnir 
oft þaktir ullarkenndum hvítum hnoðrum er 
flæða út um göt sem skordýralirfur hafa gert 
á botn frævunnar.  Þá eru svifhár fræjanna 
í frævum sem hafa orðið fyrir afráni oftast 
klístruð en svifhár fræja í fullþroskuðum rekl-
um eru þurr og mynda mun gisnari hnoðra er 
aldinið opnast (sjá mynd 2.4). Mikilvægt er að 
rugla skordýraafráni ekki saman við frælosun 
en útlit aldina gefur hugmynd um þroska rekl-
anna auk þess sem oft er hægt að sjá gat á 
frævunni eftir lirfuna.

Lokaorð
Niðurstöður okkar gefa vísbendingar um við-
miðunartíma fyrir fræsöfnun hjá gulvíði og 
loðvíði. Þær sýna einnig að ferli fræþroskans 
er breytilegt eftir stöðum og árum þannig að 
nauðsynlegt er að meta þroskastig víðisins 
hverju sinni og ákvarða söfnunartímann út 
frá því. Þótt breytilegt sé milli staða og ára  

hvenær plöntur eru á æskilegu stigi til fræsöfn-
unar sýna niðurstöður að gera má ráð fyrir 
að hægt sé að safna fræi þessara tegunda á 
u.þ.b. þriggja vikna tímabili í júlí. Hægt er að 
huga að söfnun loðvíðirekla um viku af júlí 
og reikna má með að best sé að safna þeim á 
tveggja vikna tímabili. Hins vegar er tíminn 
til reklasöfnunar gulvíðis nokkru styttri, ekki 
nema u.þ.b. vika og hefst hann um tveimur 
vikum seinna en hjá loðvíði. Þar sem bæði 
rannsóknarsvæðin voru á Suðurlandi er ekki 
hægt að gefa sér að þessi söfnunartími passi 
um land allt. Því þyrfti að kanna í öðrum lands-
hlutum hvenær reklar víðiplantna eru á því 
þroskastigi að æskilegt sé að safna reklum.
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Inngangur
Meginmarkmið rannsóknarverkefnisins um 
innlendar víðitegundir er að afla þekkingar á líf- 
fræði og vistfræði gulvíðis (Salix phylicifolia 
L.) og loðvíðis (S. lanata L.) til að hægt sé 
að nýta þær á markvissan hátt í landgræðslu. 
Hægt er að fjölga víðiplöntum á landgræðslu-
svæðum með ýmsum hætti og fer það m.a. eftir 
því hvort víðir er fyrir á svæðinu. Þar sem víðir 
er fyrir getur verið ódýrt og áhrifaríkt að auka 
hann með því að ýta undir sjálfgræðslu hans en 
gera þarf þó ráð fyrir að það geti tekið langan 
tíma. Sjálfgræðsla er einkum háð framboði 
á fræi og öruggum setum (safe sites; Harper 
1977) þar sem fræ geta spírað og fræplöntur 
lifað veturinn af. Umfjöllun um landnám víðis 
er að finna í sjötta kafla þessa rits (Ása L. 
Aradóttir o.fl. 2006). Ein leið til að ýta undir 
útbreiðslu víðis á landgræðslusvæðum er því 
að auka fræframboð hans. Ef víðir er ekki til 
staðar á svæðinu eða í nánasta umhverfi þann-
ig að fræ berist inn á það svæði sem unnið er 
á er nauðsynlegt að koma tegundunum til með 
sáningum (Ása L. Aradóttir o.fl. 2006) eða 
gróðursetningum (Kristín Svavarsdóttir o.fl. 
2006a) þannig að þær plöntur geti síðar orðið 
uppspretta fræs fyrir frekara landnám víðis á 
svæðinu (Ása L. Aradóttir 1994). Ef víðir er 
hins vegar til staðar er spurning hvort ekki 

megi auka fræframleiðsluna á þeim plöntum 
sem þar eru.

Einfalt er að hafa áhrif á næringarstig jarð-
vegs og létt áburðargjöf er nú í vaxandi mæli 
notuð í landgræðslu til að styrkja þann gróður 
sem fyrir er (Ása L. Aradóttir 2001). Oft má 
sjá vöxtulegar plöntur gulvíðis og loðvíðis 
þar sem áburðaráhrifa gætir, sem bendir til 
þess að þessar tegundir svari áburðargjöf vel. 
Áburðargjöf getur aukið fræframleiðslu hjá 
ýmsum plöntutegundum (t.d. Meyer og Root 
1993; Campbell og Halama 1993; Sperens 
1997) en ekki var vitað hvort þannig væri 
farið hjá víðitegundum. Til að kanna hvort 
hægt sé að auka fræframleiðslu gulvíðis og 
loðvíðis með léttri áburðargjöf var sett upp 
tilraun á tveimur stöðum á Suðvesturlandi og 
Suðurlandi.

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort 
og þá hvernig næringarástand jarðvegs hefur 
áhrif á þroskastig rekla gulvíðis og loðvíðis 
og hvort hægt sé að auka fræframleiðslu með 

  3. kafli

Ágrip
Áhrif áburðargjafar á blómgun, fræþroska og fræframleiðslu gulvíðis (Salix phylicifolia) og 
loðvíðis (S. lanata) voru prófuð með tilraun á tveimur stöðum á Suðvesturlandi og Suðurlandi; á 
Hólmsheiði við Reykjavík og í Gunnlaugsskógi á Rangárvöllum. Sumarið 1998 voru 60 plöntur 
af hvorri tegund merktar á hvorum stað. Síðan var plöntum skipt niður í fjóra hópa og misstórir 
áburðarskammtar bornir á  plöntur í þremur þeirra en í fjórða hópnum voru óábornar viðmiðunar-
plöntur. Notaður var Græðir 5 áburður og skammtarnir innihéldu 3,5 - 7,0 - 14,0 g N m-2. Fylgst 
var með þroska rekla plantnanna á um það bil 10 daga fresti í tvö sumur (1999 og 2000) og fjöldi 
rekla talinn á öllum plöntunum árin 1999, 2000 og 2001. Upphaf blómgunar var óháð áburðargjöf 
og almennt hafði áburður ekki áhrif á þroskastig víðirekla fyrir utan örfáar undantekningar hjá gul-
víði í Gunnlaugsskógi. Reklum fjölgaði við áburðargjöf og þar af leiðandi jókst fræframleiðslan. 
Ekki fundust merki um að áburðargjöf hefði bein áhrif á reklaframleiðsluna heldur fjölgaði reklum 
vegna aukins vaxtar plantna en jákvæð fylgni var á milli flatarmáls plantna og fjölda rekla á gul-
víði og loðvíði. Hjá loðvíði var reklafjöldi svipaður milli ára en hjá gulvíði meira en tvöfaldaðist 
reklafjöldi árið 2001 miðað við árin á undan. Marktækt fleiri frævur voru í einstökum reklum og 
fleiri fræ í einstökum frævum hjá loðvíði en hjá gulvíði. Rannsóknin sýndi að áburðargjöf eykur 
fræframleiðslu gulvíðis og loðvíðis og því er unnt að örva sjálfgræðslu gulvíðis og loðvíðis með 
áburðargjöf á svæðum þar sem tegundirnar eru til staðar.

Kristín Svavarsdóttir og Ása L. Aradóttir 2006. Áhrif áburðar á stærð, 
blómgun og fræframleiðslu gulvíðis og loðvíðis. Í Innlendar víðiteg-
undir: Líffræði og notkunarmöguleikar í landgræðslu (ritstjóri Kristín 
Svavarsdóttir), bls. 33-41. Landgræðsla ríkisins, Gunnarsholt.
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áburðargjöf. Í rannsókninni var leitað svara við 
eftirfarandi rannsóknarspurningum: 1) Hefur 
áburðargjöf áhrif á þroska rekla hjá gulvíði og 
loðvíði?  2) Hefur áburðargjöf áhrif á fræfram-
leiðslu gulvíðis og loðvíðis vegna: a) Áhrifa 
á fræfjölda í hverjum rekli, b) beinna áhrifa 
á reklafjölda, c) óbeinna áhrifa á reklafjölda 
vegna aukins vaxtar plantnanna þar sem stærri 
plöntur bera fleiri rekla. Auk þessa gefur  
tilraunin upplýsingar um áhrif áburðargjafar á 
vöxt gulvíðis og loðvíðis.

Aðferðir
Svæðislýsingar og uppsetning tilraunar
Sumarið 1998 var tilraun lögð út til að 
skoða áhrif áburðargjafar á fullorðnar kven-
plöntur tveggja víðitegunda á tveimur stöð-
um á Suðvesturlandi og Suðurlandi, þ.e. á 
Hólmsheiði við Reykjavík og í Gunnlaugsskógi 
á Rangárvöllum. Bæði svæðin eru friðuð fyrir 
beit og víðitegundirnar eru áberandi í gróður-
samfélögum svæðanna.

Hólmsheiði er skammt austan Reykjavíkur 
í 110-120 m h.y.s. Rannsóknarsvæðið nær 
yfir tæplega 0,15 km2 svæði þar sem loð-
víðiplöntur eru dreifðar á syðsta og austasta 
hlutanum. Gulvíðiplönturnar eru á afmarkaðra 
svæði norðan loðvíðiplantnanna en þó skarast 
svæðin aðeins. Um er að ræða lyngmóa þar 
sem bæði gulvíðir og loðvíðir eru áberandi 
tegundir í gróðursamfélaginu en auk þeirra eru 
krækilyng (Empetrum nigrum L.), bláberjalyng 
(Vaccinium uliginosum L.), beitilyng (Calluna 
vulgaris (L.)), vinglar (Festuca spp.) og mosar 
áberandi í sverðinum. Reykjavíkurborg hefur 
á undanförnum árum gróðursett nokkuð magn 
stafafuru (Pinus contorta Douglas ex Loudon) 
í lyngmóann en á rannsóknartímanum voru 
þær ekki farnar að hafa áhrif á víðiplönturnar. 
Næsta veðurathugunarstöð við Hólmsheiði 
er í Heiðmörk sem er í svipaðri hæð eða 
136 m h.y.s. (Veðurstofa Íslands, óbirt gögn).  
Meðalhitastig þar var um 6,2º C í maí 1999 og 
6,0º C í maí 2000.  Meðalhitastig sumarmán-
uðina þrjá (júní til ágúst) var um 10ºC  bæði 
árin (9,9 ± 0,44ºC árið 1999 og 10,2 ± 0,30ºC 
árið 2000).

Gunnlaugsskógur er á Rangárvöllum, rétt 
fyrir norðan Gunnarsholt. Helsta trjátegund-
in þar er birki (Betula pubescens Ehrh.) en 
upphaf skógarins eru sáningar birkifræs frá 
Bæjarstaðarskógi árið 1939 og 1945 (Sigurður 
H. Magnússon og Borgþór Magnússon 1989). 
Í fyrstu var birki sáð undir hraunbrún sem 
þarna er, en síðar voru birkiplöntur fluttar upp 
á hraunbrúnina og gróðursettar í nokkra lundi 
sem síðan hafa sáð sér mikið út (Aradóttir 
1991). Rannsóknarsvæðið er uppi á hraun-
brúninni og þar eru birki, gulvíðir og loðvíðir 
ríkjandi. Aðrar tegundir eru m.a. krækiberja-
lyng, bláberjalyng og língresi (Agrostis sp.). 

Svæðin með gulvíði og loðvíði eru aðskilin 
en liggja saman. Næsta veðurathugunarstöð 
Veðurstofu Íslands er á Hellu í um 50 m h.y.s. 
og stendur því lægra en rannsóknarsvæðið sem 
er í um 110 m h.y.s. Þar var meðalhitinn í maí 
rúmlega 7,2°C bæði 1999 og 2000 en á árinu 
2000 voru þó aðeins 22 athugunardagar. Yfir 
sumarmánuðina þrjá (júní til ágúst) var meðal-
hitinn 10,3°C (± 0,28) árið 1999 og 10,8°C (± 
0,30) sumarið 2000. Hitastigið var því almennt 
aðeins hærra í nágrenni Gunnlaugsskógar en 
í nágrenni Hólmsheiðar, sérstaklega í maí. 
Líklegt má telja að hitastigsmunur á rann-
sóknarsvæðunum sé aðeins minni en mun-
urinn á Hellu og Heiðmörk segir til um þar 
sem veðurathugunarstöðin í Heiðmörk liggur 
hærra en Hólmsheiðin en þessu er öfugt farið 
á Rangárvöllum þar sem veðurathugunarstöðin 
á Hellu liggur lægra en Gunnlaugsskógur og er 
nær sjó.

Á báðum svæðum voru merktar 60 kvenplönt-
ur af gulvíði og 60 plöntur af loðvíði, alls 
240 plöntur.  Plönturnar voru valdar í byrjun  
sumars 1998 eftir að blómgun hófst þannig að 
hægt væri að kyngreina þær.  Til að tryggja 
að um afmarkaða einstaklinga væri að ræða 
var fjarlægð milli plantnanna höfð a.m.k. 10 
m. Mesta þvermál plantnanna var á bilinu 
0,5 til 2 m.  Þó að nokkur breytileiki væri í 
upphafsstærð plantnanna var ekki marktækur 
munur á meðalstærð plantna eftir meðferðum. 
Plöntunum var skipt handahófskennt upp í 
fjóra hópa sem fengu mismunandi meðferðir, 
viðmiðun með óábornar plöntur og þrír mis-
stórir áburðarskammtar sem svöruðu til 3,5 
- 7,0 – 14,0 g N m-2 af Græði 5 áburði (15% 
N, 6,6% P og 12,4% K). Við áburðargjöfina 
var lagður út reitur í kringum hverja plöntu og 
áburði dreift jafnt yfir hann.  Þar sem plönt-
urnar voru misstórar í upphafi voru notaðar 
fjórar stærðir reita (sjá nánar Ása L. Aradóttir 
o.fl. 1999).  Eingöngu var borið einu sinni á 
plönturnar, í júlí 1998. Við hverja plöntu var 
rekinn niður viðarstaur með plöstuðum merki-
miða með númeri og meðferð og auk þess hafa 
GPS hnit allra plantnanna verið skráð.  

Gagnasöfnun
Hæð og þvermál allra plantnanna voru mæld við 
upphaf tilraunarinnar sumarið 1998. Þvermál 
var mælt þannig að fyrst var mesta þvermál 
krónu mælt og síðan þvermál hornrétt á það. 
Þvermálsmælingarnar voru endurteknar árin 
1999 og 2001 og hæðarmælingarnar árið 2001. 
Við hæðarmælingar hefur nákvæmni mælinga 
verið 1 cm en 5 cm í þvermálsmælingum.  Við 
hæðarmælingu árið 1998 var miðað við hæsta 
laufblað en árið 2001 var miðað við hæsta 
brum þannig að hækkun milli ára er líklega 
aðeins vanmetin.
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Ríkjandi þroskastig rekla á hverri plöntu var 
metið á u.þ.b. 10 daga fresti á tímabilinu 
frá maí til loka júlí árið 1999 og frá maí til 
snemma í ágúst árið 2000. Við ákvörðun á 
þroskastigi var notaður kvarði sem þróaður 
var í verkefninu (tafla 3.1; sjá einnig Kristínu 
Svavarsdóttur o.fl. 2006b).

Fjöldi rekla var talinn á öllum plöntum í júlí 
árin 1999, 2000 og 2001. Til að meta fræmagn 
var reklum safnað til nánari skoðunar í júlí árið 
1999.  Reklum var safnað af fjórum plöntum 
sem valdar voru tilviljunarkennt innan hverrar 
meðferðar fyrir báðar tegundir á báðum athug-
unarstöðunum, eða alls af 64 plöntum.  Af 
hverri plöntu var safnað þremur reklum og 
samtals því safnað 192 reklum.  Reklasýnin 
voru geymd í kæli þar til búið var að vinna úr 
þeim. Á hverjum rekli voru frævurnar taldar 
og þrjár frævur teknar til talningar á fræjum. 
Leitast var við að taka eina frævu efst á rekli, 
aðra neðst og þá þriðju um miðjan rekilinn. Í 
nokkrum tilfellum var ekki unnt að ná frævum 
frá öllum þremur stöðum t.d. vegna skordýra-
afráns og var þá fundin heil fræva annars staðar 
á reklinum.  Skorið var þvert á frævur, fræin úr 
þeim sett á petriskál og þau talin.

Úrvinnsla gagna
Þar sem athugunardagar á þroskastigum rekla 
voru ekki nákvæmlega sömu milli staða og 
ára voru 11 athugunartímabil skilgreind á 
því tveggja ára tímabili sem rannsóknin stóð 
yfir (tafla 3.2) og var allur samanburður á 
þroskastigum gerður innan þessara athugunar-
tímabila. Þar sem loðvíðir blómgaðist á undan 
gulvíði og marktækur munur var á milli teg-
undanna á því hvenær reklar þeirra náðu skil-
greindum þroskastigum (Kristín Svavarsdóttir 
o.fl. 2006b) voru gögn hvorrar tegundar prófuð 
sér. Fyrir hvora tegund og hvert athugunar-
tímabil var kíkvaðratspróf (chi-square test) 
notað til að athuga hvort munur væri á fjölda 
viðmiðunarplantna og fjölda plantna sem fengu 
misstóra skammta af áburði á mismunandi 
þroskastigum. Í kíkvaðratsprófunum var miðað 
við yfirflokkana þrjá (blómgun, fræþroska og 
frædreifingu) auk núllstigsins.

Fervikagreining (ANOVA) var notuð til að 
kanna áhrif mismunandi áburðarmeðferða á 
fjölda fræja og fræva, og stærð og hæð plantna. 
Prósentustækkun og prósentuhækkun plantn-
anna voru notaðar í úrvinnslunni vegna breyti-
leikans sem var í gögnunum í upphafi tilraun-
arinnar. Fervikagreining var einnig notuð til 
að kanna áhrif áburðarmeðferða á fjölda rekla. 
Til að greina á milli beinna og óbeinna áhrifa 
áburðargjafar á reklafjölda víðisins voru áhrif 
áburðargjafar á þéttleika rekla skoðuð þar sem 
ýmist var notað flatarmál plantna við upphaf 
tilraunarinnar eða á því ári sem reklarnir voru 
taldir. Bein áhrif áburðargjafar á þéttleika 

rekla voru prófuð fyrir árin 1999 og 2001 en 
þau ár var stærð plantnanna mæld. Óbein áhrif 
áburðargjafar á reklafjölda voru könnuð með 
því að nota upphaflegt flatarmál plantnanna 
1998 sem hjábreytu (covariable) í úrvinnsl-
unni. Með þessu er tekið tillit til þess breyti-
leika í reklafjölda plantnanna sem skýra má 
með mismunandi upphafsstærð þeirra, áður en 
breytileikinn er skoðaður með tilliti til tilrauna-
þáttanna. Náttúrulegur lógaritmi var reiknaður 
fyrir fjölda rekla hverrar plöntu og notaður í 
úrvinnslu gagnanna. Fylgnipróf var notað til 
að kanna nánar sambandið á milli flatarmáls 
tilraunaplantna og fjölda rekla fyrir árin 1999 
og 2001. Flatarmál víðiplantna var reiknað út 
miðað við að lögun þeirra væri sporöskjulaga 
en vænta má að sú nálgun ofmeti aðeins 
þekju trjáplantna ef króna þeirra er óregluleg 
(Aradóttir o.fl. 1997; Sigurðsson o.fl. 1998). 
Við úrvinnsluna var unnið með gögn einstakra 
ára. Forritið SPSS 11. útgáfa var notað við alla 
tölfræðivinnu (SPSS Inc., Chicago, Illinois).

Tafla 3.1  Lýsing á þroskastigum gulvíðis og loðvíðis.  Sjá nánari umfjöllun um blómgunar- 
ferlið í 2. kafla (Kristín Svavarsdóttir o.fl. 2006b).

Flokkur Þroskastig Lýsing

0 Brum enn lokuð

1. Blómgun 1A Brum farin að opnast, brumhlífar enn á

1B Blómskipun komin út úr brumi, brum-
hlífar yfirleitt fallnar

1C Stílar frævanna sjást greinilega

2. Fræþroski
     

2A Einstakar frævur greinanlegar, grágræn-
ar og hálfloðnar

2B Frævur stærri og sverari, grænar eða 
grágrænar, fræni brúnt

2C Frævur gulgrænar eða gular, hár horfin

3. Frædreifing 3A Frævur gular, harðar og sumar byrjaðar 
að opnast

3B Reklar fallnir

Tafla 3.2 Athugunartímabil á þroska rekla gulvíðis og loðvíðis í 
Gunnlaugsskógi og Hólmsheiði sumrin 1999 og 2000.

Gunnlaugsskógur Hólmsheiði

Athugunartímabil 1999 2000 1999 2000

1 11.5 - - -

2 18.5 - 19.5 18.5

3 28.5 23.5 25.5 29.5

4 10.6 6.6 4.6 -

5 - 15.6 11.6 9.6

6 23.6 26.6 21.6 19.6

7 2.7 6.7 1.7 28.6

8 14.7 11.7 13.7 10.7

9 - 17.7 - 18.7

10 26.7 27.7 27.7 28.7

11 - 8.8 3.8 9.8
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Niðurstöður
Áhrif áburðar á stærð víðiplantna
Við upphaf tilraunarinnar, sumarið 1998, 
var nokkur breytileiki í stærð víðiplantna.  
Meðalflatarmál plantna var 1,0 ±0,05 m2 
(meðaltal ± staðalskekkja; n=240) og hvorki 
var munur á milli tegunda né áburðarmeð-
ferða. Samspil milli tegunda og athugunarstaða 
var marktækt vegna þess að í Gunnlaugsskógi 
voru plöntur gulvíðis minni en loðvíðis (0,7 
±0,07 m2 á móti 1,2 ±0,11 m2, n=60) en þessu 
var öfugt farið á Hólmsheiði þar sem gulvíði-
plöntur voru að meðaltali 1,3 ±0,11 m2 og 
loðvíðiplöntur 0,9 ±0,08 m2. Upphafshæð víði-
plantna var að meðaltali um 25 cm. Hæðin var 
marktækt lægri (p<0,001) í Gunnlaugsskógi 
(22 ±0,7 cm) en á Hólmsheiði (27 ±0,8 cm) 
en hvorki var marktækur munur milli áburðar-
meðferða né tegunda.

Litlar breytingar urðu á flatarmáli plantna 
fyrsta árið eftir áburðargjöf en árið 2001, 
þremur árum eftir að plöntur fengu áburð, var 
kominn fram marktækur munur á flatarmáli 
gulvíðis og loðvíðis (p<0,01). Frekari úrvinnsla 
flatarmálsgagna var því gerð innan hvorrar teg-
undar. Stækkun plantna af báðum tegundum 
var háð áburðarmeðferðum (p<0,001 hjá gul-
víði og p<0,01 hjá loðvíði) og stækkuðu þær 
meira eftir því sem þær fengu meiri áburð 
(mynd 3.1), sérstaklega við hæsta skammt-
inn. Einnig var marktækur munur á aukningu 
flatarmáls gulvíðiplantna milli rannsóknar-
svæða (p<0,01).  Plöntur stækkuðu meira í 
Gunnlaugsskógi þar sem þær stækkuðu að 
meðaltali 48 ±5,7% (n=60) en á Hólmsheiði 
stækkuðu þær að meðaltali 30 ±3,4%.  

Plöntur hækkuðu að meðaltali um 23 ±1,9% 
frá því tilraunin var sett upp sumarið 1998 og 
til ársins 2001 en þá var meðalhæð víðiplantn-
anna komin í 29 ±0,7 cm (n=236). Marktækur 
munur var á hækkun plantna milli áburðarmeð-
ferða og rannsóknarsvæða (p<0,001). Einnig 
var marktækt samspil á milli áburðarmeðferða 
og svæða (p<0,01) og á milli tegunda og svæða 
(p<0,05). Plönturnar í Gunnlaugsskógi hækk-
uðu mun meira (29 ±3,1%) en á Hólmsheiði 
(18 ±2,2%). Í Gunnlaugsskógi hækkuðu 
plönturnar jafnt með auknum styrki áburðar 
(mynd 3.2) en á Hólmsheiði hækkuðu viðmið-
unarplöntur hlutfallslega meira en plöntur sem 
fengu lægsta áburðarskammtinn. 

Áhrif áburðar á þroskaferli víðirekla
Alls voru 192 kíkvaðratspróf gerð á gögnunum 
eða 64 próf fyrir pörin þrjú þar sem bornar 
voru saman viðmiðunarplöntur og plöntur sem 
fengu hver hinna þriggja áburðarskammta.  Í 
mjög fáum tilfellum fannst marktækur munur 
á þroskastigum, aðallega milli viðmiðunar-
plantna og plantna sem fengu hæsta áburð-
arskammtinn (14 g N m-2).
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Mynd 3.1  Meðalaukning flatarmáls (%) gulvíðis og loðvíðis eftir meðferðum í áburð-
artilraun í Gunnlaugsskógi og á Hólmsheiði milli áranna 1998 til 2001. Meðaltöl eru sýnd 
ásamt staðalskekkju þeirra (lóðrétt strik; n=30).
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Enginn munur fannst við samanburð á viðmið-
unarplöntum og plöntum með lægsta áburðar-
skammtinn (3,5 g N m-2) og aðeins í einu til-
felli í samanburði milli viðmiðunarplantna og 
miðlungs skammts (7 g N m-2). Í lok maí 1999 
(á 3. athugunardegi) var munur á þroskastigum 
loðvíðis milli viðmiðunarplantna og plantna 
sem fengu 7 g N m-2 árinu áður (p<0,05). 
Sumar loðvíðiplöntur í Gunnlaugsskógi sem 
fengu áburð voru komnar á fræþroskastigin 
(stig 2A, 2B og 2C) á meðan allar viðmiðunar-
plöntur voru enn á blómgunarstigum.

Reklar gulvíðiplantna í Gunnlaugsskógi sem 
fengu hæsta áburðarskammtinn (14 g N m-2) 
voru komnir marktækt lengra í þroskaferl-
inu en reklar á viðmiðunarplöntum á tveimur 
athugunardögum sumarið 2000. Um miðjan 
júní (á 5. athugunardegi) voru reklar margra 
plantna sem fengu áburð komnar á þroskastig 
2A á meðan reklar flestra viðmiðunarplantna 
voru enn á fyrstu þroskastigunum, þ.e. blómg-
un (1A, 1B og 1C) (p<0,01). Mánuði seinna 
(athugunardagur 9) voru reklar á um helming 
þessara ábornu plantna komnar á stig fræ- 
losunar (stig 3A og 3B) en reklar flestra við-
miðunarplantna voru þá enn á fræþroskastigi, 
þ.e. 2A, 2B og 2C (p<0,05). 

Áhrif áburðar á fræfjölda í víðireklum
Frævur voru marktækt fleiri í reklum loðvíðis 
en gulvíðis (p<0,001).  Að meðaltali voru 115 
±3,3 frævur (n=32) í hverjum loðvíðirekli 
og 64 ±2,6 frævur í hverjum gulvíðirekli. 
Ekki var marktækur munur á fjölda fræva í 
reklum milli áburðarmeðferða eða rannsókn-
arsvæða. Sambærilegar niðurstöður fengust 
fyrir fræfjölda í einstökum frævum ári eftir 
áburðargjöf. Marktækt fleiri fræ voru í frævum 
loðvíðis en gulvíðis (p<0,001).  Að meðaltali 
voru 12,6 ±0,63 fræ  í hverri frævu loðvíðis 
(n=32) en 6,3 ±0,38 hjá gulvíði. Þegar prófað 
var með fervikagreiningu hvort tilraunarþættir 
hefðu marktæk áhrif innan tegunda var eng-
inn munur milli staða og meðferða þó greina 
mætti mynstur milli meðferða hjá loðvíði þar 
sem flest fræ (14,5 ±1,46) voru í einstök-
um frævum á plöntum sem fengu næsthæsta 
áburðarskammtinn (7 g N m-2) árinu áður 
(mynd 3.3).

Þessar niðurstöður sýna að mun meira fræ var 
í einstökum reklum loðvíðis en gulvíðis; bæði 
voru fleiri frævur í reklunum og auk þess voru 
helmingi fleiri fræ í hverri frævu. Ef ekki er 
gert ráð fyrir afföllum á fræinu gætu sam-
kvæmt þessu verið að meðaltali rúmlega 1400 
fræ í hverjum loðvíðirekli en rétt rúmlega 400 
fræ í hverjum gulvíðirekli.

Áhrif áburðar á fjölda rekla
Ekki var marktækur munur á þéttleika rekla 
gulvíðis eða loðvíðis árin 1999 og 2001 eftir 

áburðarmeðferðum (tafla 3.3) og er hér miðað 
við flatarmál plantnanna þessi ár. Í umfjöll-
un hér á eftir eru niðurstöður um reklafjölda 
hins vegar miðaðar við flatarmál plantnanna 
í upphafi tilraunarinnar (árið 1998) og er 
þannig tekið tillit til breytileika í upphafsstærð 
víðiplantnanna. 

Reklafjöldi var jafn fyrstu tvö árin eftir áburðar- 
gjöf, 93 ±5,6 reklar m-2 árið 1999 og 94 ±6,3 
reklar m-2 árið 2000 en helmingi fleiri eða 158 
±11,0 m-2 árið 2001.  Þessi mikla aukning 
síðasta árið var vegna mikils fjölda rekla á gul-
víði (mynd 3.4). Ekki var marktækur munur á 
milli tegundanna árið 1999 en munurinn varð 
marktækur eftir það og jókst marktæknin á 
milli ára (p<0,05 árið 2000 og p<0,001 árið 
2001). Árið 2000 voru fleiri reklar á loðvíði en 
árið 2001 voru gulvíðireklar orðnir miklu fleiri 
(mynd 3.4).
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Mynd 3.3  Meðalfjöldi fræja í einstökum frævum gulvíðis og loðvíðis eftir meðferðum 
(n=8).  Lóðréttar línur sýna staðalskekkju meðaltalanna.

Tafla 3.3  Niðurstöður fervikagreiningar á áhrifum áburðargjafar (Á), 
rannsóknarstaðar (R) og samspil þessara þátta (ÁxR) á þéttleika rekla gul-
víðis og loðvíðis árin 1999 og 2001. Marktækni tölfræðiprófa er sýnd með 
*, p< 0,05.

Gulvíðir Loðvíðir

Frítölur F P F P

Þéttleiki rekla 1999

Áburðargjöf (Á) 3 1,2 0,300 1,8 0,144

Rannsóknarstaður (R) 1 12,1 <0,05* 0,4 0,552

ÁxR 3 0,6 0,618 0,3 0,813

Þéttleiki rekla 2001

Áburðargjöf (Á) 3 1,4 0,236 1,4 0,259

Rannsóknarstaður (R) 1 4,3 <0,05* 3,4 0,066

ÁxR 3 0,1 0,958 2,4 0,069
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Hjá gulvíði var marktækur munur (p<0,05) á 
reklafjölda milli meðferða árin 2000 og 2001. 
Bæði árin fjölgaði reklum með auknum áburði 
(mynd 3.4a). Mikil fjölgun gulvíðirekla árið 
2001 dreifðist milli allra meðferða en breyti-
leikinn var meiri en áður eins og sést í staðal-
skekkjunni.

Reklafjöldi á loðvíði eftir mismunandi áburðar- 
meðferðum sýndi nokkuð annað mynstur en 
hjá gulvíði (mynd 3.4b). Árin 1999 og 2000 
var reklafjöldinn mestur á plöntum sem fengu 
áburð sem svaraði til 7 g N m-2 (mynd 3.4b) 
en heldur færri reklar voru á plöntum sem 
fengu mestan áburð. Marktækur munur var 
á milli meðferða ári eftir áburðargjöf (árið 
1999; p<0,05) og næsta ár á eftir (árið 2000; 
p<0,001) en árið 2001 fannst ekki lengur 
marktækur munur á milli meðferða. 

Frekari vísbending um óbein áhrif áburðar-
gjafar á reklafjölda á gulvíði og loðvíði var 
marktæk jákvæð fylgni (p<0,01; n=60) á milli 
plöntustærðar og fjölda rekla árin 1999 og 2001 
á báðum rannsóknarsvæðunum (tafla 3.4).

Umræða
Rannsóknin sýndi að hægt er að örva fræ-
framleiðslu gulvíðis og loðvíðis með áburðar- 
gjöf en þau áhrif má fyrst og fremst rekja til 
óbeinna áhrifa á vöxt og stærð víðiplantnanna. 
Áburðargjöf hafði hins vegar mjög takmörkuð 
áhrif á þroskaferli reklanna.

Áhrif áburðar á stærð víðiplantna
Áburður jók vöxt gulvíðis og loðvíðis á til-
raunarstöðunum tveimur (mynd 3.5).  Plöntur í 
tilrauninni stækkuðu bæði að flatarmáli (mynd 
3.1) og hækkuðu (mynd 3.2) með aukinni 
áburðargjöf.  Vegna mismunandi aðferða við 
mælingu á hæð plantna 1998 og 2001 var hækk-
un víðiplantnanna aðeins vanmetin. Við hæsta 
áburðarskammtinn var mesta flatarmálsaukning 
yfir 50% hjá gulvíðiplöntum.  Okkur vitandi 

hafa mælingar á áhrifum mismunandi áburðar- 
gjafar á vöxt gulvíðis og loðvíðis í náttúru- 
legu umhverfi ekki verið gerðar áður hér á 
landi. En í ræktunartilraunum á Rangárvöllum 
sem voru hluti af þessu verkefni (Kristín 
Svavarsdóttir o.fl. 2006a) kom einnig fram 
aukning á flatarmáli gulvíðiplantna og loðvíði-
plantna með aukinni áburðargjöf. Í tilraunum 
með ræktun erlendra víðitegunda, m.a. fyrir 
ræktun skjólbelta á Suðurlandi (Aðalsteinn 
Sigurgeirsson 2000), hefur áherslan einkum 
verið lögð á leit að heppilegum klónum og sam-
spil þeirra við vaxtarskilyrði og mismunandi 
jarðvegsundirbúning en áhrif áburðar á vöxt 
víðiplantna hafa ekki verið skoðuð sérstak-
lega. Allmargar erlendar rannsóknir sýna hins 
vegar að margar víðitegundir svara áburðar- 
gjöf mjög vel hvað varðar þekju og vöxt, bæði 
í náttúrulegum gróðurlendum (Baddely o.fl. 
1994; Robinson o.fl. 1998; Turkington o.fl. 
1998) og í ræktunartilraunum þar sem unnið er 
með gróðursettar plöntur og græðlinga (Bishop 
og Chapin 1989; Houle og Babeux 1994).

Í rannsóknum á áburðaráhrifum á úthagagróð-
ur á Blöndusvæðinu rúmlega 10 árum eftir 
að uppgræðsla þar hófst jókst tíðni grasvíðis 
(Salix herbacea L.) við áburðargjöf en tíðni 
grávíðis (Salix callicarpaea Trautv.) minnkaði 
á sama tíma í landi sem hafði verið gróið þegar 
áburðargjöf hófst (Sigurður H. Magnússon og 
Borgþór Magnússon 1995). Í þeirri rannsókn 
var þekja víðitegunda ekki metin en bæði 
grávíðir og loðvíðir voru ríkjandi tegundir í um 
og yfir 50% ábornu tilraunareitanna en ekki í 
neinum óábornum reitum. Þetta bendir til þess 
að áburðargjöf auki vöxt grávíðis sem er í 
samræmi við niðurstöður okkar fyrir gulvíði og 
loðvíði. Rannsóknarsvæðið á Blöndusvæðinu 
er beitt og grávíðir er meðal eftirsóttustu 
tegunda í fæðu sauðfjár í beitartilraunum á 
svæðinu (Borgþór Magnússon og Sigurður 
H. Magnússon 1992). Á tilraunarsvæðunum á 
Hólmsheiði og í Gunnlaugsskógi hefur gróður 
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Mynd 3.4  Meðalfjöldi rekla 
á a) gulvíðiplöntum og b) 
loðvíðiplöntum á rannsóknar- 
tímabilinu. Fjöldinn er 
miðaður við að stærð allra 
plantna árið 1998 væri 
einn fermetri. Línurnar 
sýna fjölda rekla við mis-
munandi áburðarmeðferðir 
en súlurnar sýna meðal- 
fjölda rekla fyrir allar með-
ferðir. Meðaltöl eru sýnd 
ásamt staðalskekkju þeirra.



39

verið friðaður í mörg ár en rannsóknir, t.d. á 
Auðkúluheiði hafa sýnt að víðir er viðkæmur 
fyrir sauðfjárbeit (Ingibjörg Svala Jónsdóttir 
1984). Þar sem tilraun okkar var á friðuðu landi 
á láglendi eru aðstæður ekki sambærilegar 
við rannsóknirnar á Blöndusvæðinu en rann-
sóknirnar benda til að innlendar víðitegundir 
svari áburði við ólíkar aðstæður. Reynslan 
af fjölmörgum landgræðslusvæðum hefur  
einnig bent til hins sama. Til dæmis höfum við 
séð að víðiplöntur í landgræðslugirðingu við 
Sænautasel á Jökuldalsheiði svöruðu áburðar- 
gjöf með auknum vexti. Þar var þó einnig 
friðað fyrir sauðfjárbeit samfara áburðargjöf 
þannig að ekki er ólíklegt að þarna sé um sam-
spil þessara þátta að ræða.

Áhrif áburðar á þroskastig rekla 
gulvíðis og loðvíðis
Áburðargjöf hafði almennt lítil áhrif á þroska-
stig rekla beggja tegunda. Í heildina var meiri 
munur á blómgunarstigum bæði gulvíðis og 
loðvíðis milli rannsóknarsvæða og ára (Kristín 
Svavarsdóttir o.fl. 2006b) en á milli áburðar-
skammta. Í þeim þremur tilfellum sem áburðar-
gjöf hafði marktæk áhrif í þá átt að hraða þroska 
víðirekla var um plöntur í Gunnlaugsskógi að 
ræða. Miðað við þann fjölda para sem prófuð 
voru til að kanna þetta má telja ljóst að áburðar- 
áhrif á þroskastig reklanna voru hverfandi. 
Gera má ráð fyrir að af svo mörgum kíkvaðrat-
prófum gæti um 10 próf komið út sem marktæk 
án þess að um raunverulegan mun sé að ræða 
(miðað við α=0,05). Í rannsókn á selju (Salix 
caprea) í Noregi (Wielgolaski 2001) kom fram 
marktækt samband á milli þroskastigs plantn-
anna og jarðvegsþátta eins og pH og hlutfalls 
malar og leirs í efri hluta jarðvegs. Hins vegar 
var veðurfar, sérstaklega hitastig, sá þáttur sem 
mest áhrif hafði á tímasetningu laufgunar og 
blómgunar (Wielgolaski 2001). Við fundum 
marktækt samband milli þroskastigs víðirekla 
og uppsafnaðs hitastigs á rannsóknarsvæð-
unum (Kristín Svavarsdóttir o.fl. 2006b).
 
Fræframleiðsla gulvíðis 
og loðvíðis og áburðaráhrif
Hjá loðvíði voru bæði fleiri fræ í hverri 
frævu svo og fleiri frævur í rekli en hjá gul-
víði. Þetta mynstur að tegund sé með mesta 
framleiðslu á báðum stigum er ekki reglan 
hjá öðrum víðitegundum (Karrenberg o.fl. 
2002). Niðurstöður okkar sýna að mögulegur 
hámarksfjöldi fræja í einstökum reklum er 
mjög mikill og margfalt meiri hjá loðvíði en 
gulvíði. Afföll fræs geta þó verið mikil, m.a. 
vegna skordýraafráns en merki um nokkuð 
afrán fannst hjá gulvíði og loðvíði á rann-
sóknarstöðunum (Ása L. Aradóttir o.fl. 1999). 
Rannsókn í Alaska á Salix setchelliana, sýndi 
að fjöldi fræja var langt undir mögulegum 
hámarksfjölda (Douglas 1997). Þar var um 
afrán að ræða en einnig var talið að takmörkuð 

frævun orsakaði þetta. Þó gögn okkar sýni að 
loðvíðir framleiði að jafnaði fleiri fræ en gul-
víðir kom fram meiri breytileiki í reklafjölda 
gulvíðis milli ára (mynd 3.4). Það gæti bent til 
þess að gulvíðir eyði að jafnaði minni orku en 
loðvíðir í fræframleiðslu en auki hana við hag-
stæð skilyrði með því að fjölga reklum. Slíkt 
atferli gæti flokkast undir sérstaka þróunar- 
fræðilega leið sem fengið hefur fræðiheitið 
gnóttár (mast seeding; Kelly and Sork 2002), 
en nauðsynlegt er að afla gagna yfir fleiri ár og 
af fleiri svæðum til að staðfesta hvort um slíkt 
fyrirbrigði sé að ræða hjá gulvíði.

Fræðilega gæti fræframleiðsla víðis aukist eftir 
a.m.k. þremur leiðum. Hver fræva gæti framleitt 
fleiri fræ, frævum gæti fjölgað í einstökum rekl-
um eða að fleiri reklar myndist á hverri plöntu. 
Hvað varðar síðasta þáttinn geta áhrif áburðar-
gjafar verið tvenns konar, fleiri reklar væru 
framleiddir vegna jákvæðra áhrifa áburðar- 
gjafar á vöxt plantna og að stærri plöntur beri 
fleiri rekla, eða að áburður hafi bein áhrif á 
fjölda rekla óháð stærð plöntunnar. Báðar skýr-
ingar gætu einnig átt við samtímis. Í rannsókn-
inni fengust niðurstöður fyrir alla þessa þætti 
þó ítarlegustu gögnin séu fyrir heildarfjölda 
rekla því þeir voru taldir fyrir hverja plöntu á 
þriggja ára tímabili, frá 1999 til 2001.

Fræframleiðsla gulvíðis og loðvíðis jókst við 
áburðargjöf með fjölgun rekla (mynd 3.4), 
en fræjum í einstökum frævum (mynd 3.3) 
eða frævum í eintökum reklum fjölgaði ekki 
marktækt við áburðargjöf á fyrsta árinu. 
Sambærilegar niðurstöður hafa fengist fyrir 
reyni (Sorbus aucuparia) þar sem fleiri blóm, 
aldin og fræ fundust á ábornum trjám en á við-
miðunartrjám (Sperens 1997). Fræframleiðslan 
jókst vegna fjölgunar á blómskipunum og 
fjölda blóma innan einstakra blómskipana, en 
aldinum fjölgaði ekki innan blóma né fræjum í 
aldini. Svipað hefur fundist í fleiri tegundum, 
t.d. Ipomopsis aggregata þar sem aukning í 
fjölda blóma við áburðargjöf hafði mun meiri 
áhrif á heildar fræfjölda en fræfjöldi í blómi, 

Tafla 3.4  Niðurstöður fylgniprófa (Pearson) á sam-
bandinu milli flatarmáls víðiplantna og fjölda rekla 
á tveimur rannsóknarsvæðum á Suðvesturlandi og 
Suðurlandi árin 1999 og 2001. Taflan sýnir fylgni-
stuðla eftir tegundum innan rannsóknarsvæða og yfir 
bæði svæðin (n=120 fyrir tegundir, n=60 fyrir tegund 
á rannsóknarsvæði). Marktækni tölfræðiprófa er sýnd 
með ** , p < 0,01.

Ár

1999 2001

Gulvíðir 0,71** 0,62**

Hólmsheiði 0,67** 0,64**

Gunnlaugsskógur 0,67** 0,61**

Loðvíðir 0,62** 0,70**

Hólmsheiði 0,67** 0,49**

Gunnlaugsskógur 0,62** 0,87**
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sem var tiltölulega stöðugur (Campbell og 
Halama 1993). Gögn okkar fyrir fjölda fræva 
og fræja eru þó takmörkuð við árið 1999 og 
því getum við ekki sagt til um hvort síðar hafi 
komið fram munur á milli meðferða. 

Reklum beggja tegundanna fjölgaði með auk-
inni áburðargjöf þó mynstrið væri ekki eins 
hjá tegundunum. Gulvíðireklum fjölgaði jafnt 
og þétt við aukna áburðargjöf, og voru flest-
ir reklar á plöntum sem fengu 14 g N m-2. 
Loðvíðiplöntur svöruðu áburðargjöf vel strax 
við lægsta skammt en lítill munur var á milli 
efstu tveggja áburðarskammtanna sem bendir 
til mettunar í svörun á fjölda loðvíðirekla 
(mynd 3.5). Þessar niðurstöður benda til að það 
þurfi minni áburð til að hafa áhrif á fræfram-
leiðslu loðvíðis en gulvíðis. 

Þéttleiki víðirekla breyttist ekki marktækt við 
áburðargjöf árin 1999 og 2001 og því telj-
um við að áburðargjöf hafi ekki haft bein 
áhrif á reklaframleiðsluna. Fjölgun rekla var 
fyrst og fremst vegna óbeinna áhrifa, þar sem 
vöxtur plantnanna jókst með aukinni áburð-
argjöf og stærri plöntur gátu framleitt fleiri 
rekla. Flatarmál beggja tegundanna jókst strax 
við lægsta áburðarskammtinn í samanburði 
við viðmiðunarplönturnar og gulvíðir heldur 
meira en loðvíðir (mynd 3.1). Lægsti áburðar-
skammturinn (3,5 g N m-2) samsvarar rúmlega 
200 kg af Græði 5 ha-1 (15% N, 6,6% P, 12,4% 
K) og tæplega 150 kg af Móða 2 ha-1 (26% 
N, 14% P) en algengast er að Landgræðsla 
ríkisins noti 150 – 250 kg af Móða 2 ha-1 
eða sambærilegum áburði við gróðurstyrk-
ingu (Reynir Þorsteinsson, munnl. upplýs.). 
Magnið getur verið mismunandi eftir svæðum 

vegna breytilegra aðstæðna. Miðað við þessa  
notkun má því búast við að þar sem víðir er 
fyrir aukist vöxtur gulvíðis og loðvíðis við 
væga áburðargjöf og að hún skili sér einnig í 
aukinni reklaframleiðslu.

Lokaorð
Áburðargjöf hafði lítil sem engin áhrif á þroska-
stig víðirekla, þ.e. áburður hvorki seinkaði né 
flýtti fyrir blómgun á tveggja ára tímabili 
rannsóknarinnar. Rannsóknin sýndi að unnt 
er að auka fræframleiðslu gulvíðis og loðvíðis 
með áburðargjöf. Aukningin varð fyrst og 
fremst vegna meiri reklaframleiðslu sem má 
að stórum hluta rekja til þess að plöntur svör-
uðu áburðargjöf með auknum vexti og stærri 
víðiplöntur bera fleiri rekla. Þessar niðurstöður 
benda til þess að hægt sé að örva fræregn á 
eða við landgræðslusvæði með áburðargjöf. 
Það ætti að stuðla að aukinni sjálfgræðslu ef 
aðstæður fyrir landnám eru á annað borð fyrir 
hendi.

Áhrif áburðar á vöxt einstakra plantna gefa 
einnig mikilvægar vísbendingar um að hægt sé 
að styrkja náttúrulegan víðigróður með áburðar- 
gjöf en það getur haft þýðingu t.d. við að skapa 
skjól og styrkja gróðurinn fyrir áföllum vegna 
öskufalla eða áfoks. Báðar tegundirnar sýndu 
aukinn vöxt við staka áburðargjöf upp að 14 g 
m-2 af N, sem svarar til 140 kg N ha-1. Þó skal 
hafa í huga að bæði rannsóknarsvæðin voru 
friðuð fyrir búfjárbeit og áhrif áburðargjafar-
innar gætu orðið önnur á beittu landi.

Þakkir
Margir hafa komið að gagnasöfnun í þessari 
rannsókn og viljum við þakka þeim öllum, sér-

Mynd 3.5  Loðvíðiplanta 
í Gunnlaugsskógi sumar-
ið 2001 en hún fékk hæsta 
áburðarskammtinn (14 g N 
m-2) þremur árum fyrr, í 
júlí 1998. (Ljósmynd: Ása L. 

Aradóttir).
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Inngangur
Fræ mismunandi tegunda hafa mismunandi 
líftíma, allt frá örfáum dögum og upp í áratugi. 
Víðitegundir (Salix sp.) þroska fræ fyrri hluta 
sumars, fræið er án harðrar fræskurnar, í 
því er almennt enginn dvali og líftími þess 
við eðlilegar aðstæður mælist í fáum vikum 
(Densmore og Zasada 1983; Karrenberg o.fl. 
2002). Víðifræ er því yfirleitt viðkvæmt og 
skammlíft úti í náttúrunni og spírar um leið og 
það lendir á rökum jarðvegi.

Víðifræ er með löng svifhár og þessi svifhár 
eru fyrirferðarmikil miðað við fræið sjálft. 
Dreifingargeta með vindi er því afar mikil. 
Veður fyrir frædreifingu og spírun fer ekki 
saman. Fræ dreifist best í roki og þurru veðri 
en þá er svörður oft þurr sem minnkar líkur á 
að fræið spíri. Landnámið gengur líklega best 
þegar skiptast á skin og skúrir, fræ nær að  
dreifast í þurrki en regnskúr festir það við 
rakan svörð. Fræið þarf svo að ná að vaxa í það 
stóra plöntu að hún lifi af komandi vetur. Hér 
á landi hefur plantan aðeins um tvo mánuði til 
þess því fræ fellur af plöntum loðvíðis (Salix 
lanata L.) og gulvíðis (S. phylicifolia L.) í júlí. 
Með því að geyma víðifræ yfir veturinn til að 
unnt sé að sá því að vori mætti hugsanlega 
auka nýtingu fræsins. 

Þekking á líftíma fræsins og hvernig á að 
meðhöndla það er ein af forsendum þess að 
hægt sé að sá víðitegundum í landgræðslu. 
Þessir þættir voru í byrjun rannsóknarverkefnis- 
ins, sumarið 1997, of lítið þekktir fyrir gulvíði 
og loðvíði til að hægt væri að gera áætlun 
um notkun víðifræs í landgræðslusáningum. 

Ástæða var því  til að mæla líftíma víðifræs og 
kanna með fræverkunaraðferðum hvort hægt 
væri að lengja hann. Einnig var mikilvægt að 
verka víðifræ með þeim hætti að auðvelt væri 
að vinna með það. Til að ná því markmiði var 
nauðsynlegt að fjarlægja svifhárin af fræinu, 
hreinsa það og flokka að einhverju marki.

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir stöðu 
þekkingar varðandi líffræði og meðhöndlun 
víðifræs, og fjallað um rannsókn og þróun-
arvinnu á fræverkun gulvíðis og loðvíðis. 
Markmið rannsóknar- og þróunarvinnunnar 
sem lýst verður síðar í kaflanum voru að 
þróa aðferðir við fræverkun sem mætti nýta 
við fjöldaframleiðslu á víðifræi, að kanna 
geymsluþol fræs hjá gulvíði og loðvíði eftir 
fræverkun, og að kanna hvort stærð og þroski 
víðifræs hafi áhrif á geymsluþol þess. 

Líffræði víðifræs
Frævun
Blóm víðitegunda draga að skordýr og eru 
bæði frjókorn karlplantna og blómasafi kven-
plantna fæða þeirra. Skordýr eru því mögu-
legir og oft mikilvægir frævarar. Vindfrævun 
er einnig kostur en víðitegundir framleiða 
mikið af frjókorni sem getur dreifst með vindi. 
Vindfrævun fylgir hins vegar mikil sóun á 
frjókorni og ólíklegt að frævun verði mikil séu 
meira en fáeinir metrar á milli plantna. 

  4. kafli

Ágrip
Víðifræ er með löng svifhár sem torvelda alla meðferð þess. Árið 1997 hófst rannsókn á fræverkun 
og meðferð víðifræs með því markmiði að þróa aðferðir þannig að hægt væri að nota sáningar við 
fjölgun víðis í landgræðslu. Í rannsókninni var aðallega unnið með gulvíði (Salix phylicifolia) og 
loðvíði (S. lanata). Með fræverkun er hægt að fjarlægja svifhárin, flokka fræið og geyma það í 
fáein ár. Í rannsókninni kom í ljós að frysting fræsins eftir þurrkun í 90% þurrefni reyndist vera 
besta geymsluaðferðin. Þá geymist fræið í fáein ár. Geymsla víðifræs kann að vera kostur því að 
með því er hægt að sá víðifræi snemma sumars og auka þannig vaxtartíma fyrsta árs víðiplönt-
unnar úr um það bil tveimur í fjóra mánuði.

Jón Guðmundsson 2006. Líffræði, fræverkun og geymsluþol víðifræs. 
Í Innlendar víðitegundir: Líffræði og notkunarmöguleikar í land-
græðslu (ritstjóri Kristín Svavarsdóttir), bls. 43-51. Landgræðsla 
ríkisins, Gunnarsholt.
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Vindfrævun virkar því best í þéttum breiðum 
sömu tegundar en skordýrafrævun er almennt 
miklu virkari ef plöntur vaxa dreift. Ekki 
er ólíklegt að víða hér á landi geti skortur á 
skordýrum komið í veg fyrir skordýrafrævun. 
Það getur því verið kostur fyrir plöntutegund 
að geta nýtt bæði vind- og skordýrafrævun og 
vægi hverrar aðferðar hlýtur þá að ráðast m.a. 
af því hvort frævarar eru á svæðinu. 

Fox (1992) rannsakaði hvort frævunarkerfið 
hefði meira vægi hjá nokkrum víðitegundum í 
Alaska og taldi að vindfrævun væri mikilvæg 
en með henni mettuðust þó ekki frævur í 
reklum víðisins þannig að skordýrafrævun 
væri þá mikilvæg viðbót. Höfundur telur  
einnig að frævun frekar en orka sé takmark-
andi fyrir fræmyndunina því nægileg orka sé í  
plöntunni til fræmyndunar. Tamura og Kudo 
(2000) mátu vægi hvors kerfis í Norður-Japan 
með því að hindra aðgang skordýra með grisju-
pokum og með því að fræva handvirkt og metta 
þannig frævurnar. Vindfrævun var ríkjandi í 
þeim tveimur tegundum sem þeir rannsökuðu 
(Salix miyabeana og S. sachalinensis) og þeir 
fundu eins og Fox (1992) í Alaska að frævun 
var takmarkandi þáttur í fræmyndun þessara 
tegunda. Breytileiki í veðurfari milli ára hafði 
einnig áhrif á vægi hvors kerfis. Þeir telja að 
skordýrafrævun sé nokkuð stöðugur þáttur og 
því afar mikilvæg við frævun og sé eins konar 
trygging fyrir að einhver frævun eigi sér stað. 
Vindfrævun sé hins vegar afkastamikill þátt-
ur þegar veðurfar býður upp á hana (Tamura 
og Kudo 2000). Nokkuð aðrar niðurstöður 
fengust í Alsaka þar sem víðitegundin Salix  
setchelliana var rannsökuð með tilliti til frævara 
(Douglas 1997). Þar var vægi vindfrævunar 
aðeins 7-25% þannig að þáttur skordýrafræv-
unar var afgerandi. Frævun reyndist vera mjög 
takmarkandi þáttur í fræmynduninni og var 
fræfjöldi í rekla aðeins brot af því mögulega. 
Ekki er ósennilegt að mismunandi vægi fræv-
unarleiða sé að leita í mismunandi veðurfari 
eins og bent hefur verið á (Tamura og Kudo 
2000).

Skordýrafrævun er öruggari leið ef plöntur 
vaxa dreift og því fer líklega fram val fyrir 
skordýrafrævum á meðal  landnemategunda 

sem vaxa almennt dreift. Þeir Totland og 
Sottocornola (2001) telja að loðvíðir styðjist 
eingöngu við skordýr sem frævara í fjöllum 
Ameríku. Til samanburðar sáu þeir að víðiteg-
undin S. lapponum studdist jafnt við skordýra- 
og vindfrævunarkerfið. Þeir greina frá því að 
hunangsflugur sæki aðeins í loðvíðinn en ekki 
S. lapponum. Þeir fullyrða einnig að frævunin 
sé meira takmarkandi fyrir loðvíðinn en S.  
lapponum og í úthaga sé það  kostur að geta 
stuðst við bæði frævunarkerfin.

Að öllum líkindum gildir þetta einnig hér 
á landi að bæði frævunarkerfin, vind- og 
skordýrafrævun, séu nýtt þó lítið sé vitað um 
frævun víðitegunda sem vaxa hér á landi. Þar 
sem skordýralíf virðist ekki vera mjög fjöl-
skrúðugt og hunangsflugur fremur sjaldséðar, 
en vindar blása hins vegar hér tíðar en víða 
annars staðar er líklegt að nokkurt náttúruval 
sé fyrir vindfrævun. Það er og ekki ólíklegt 
að vindar eigi sinn þátt í að hunangsflugur 
eiga erfitt uppdráttar hér á landi og þær vantar 
á stórum svæðum. Á vorin má oft sjá aðrar 
flugutegundir t.d. randaflugur sækja í blóm 
víðitegunda, þannig að skordýrafrævun með 
öðrum tegundum en hunangsflugum er einnig 
vel möguleg.

Frædreifing
Víðifræ er aðlagað vinddreifingu. Svifhárin 
eru mjög fyrirferðarmikil miðað við fræið 
sjálft (sjá myndir 4.1 og 4.2). Fallhraði í lofti 
er því lítill og fræið berst vel með vindi. Hið 
mikla magn svifhára torveldar mjög verkun og 
meðhöndlun víðifræs. Takmarkaðar heimild-
ir fundust um verkun víðifræs en helst voru 
það lýsingar á því hvernig unnt væri að fjar-
lægja svifhárin af fræinu á tilraunastofu í mjög 
smáum stíl. Svifhárin má fjarlægja með því að 
keyra fræið með loftþrýstingi í gegnum sigti 
með missmáum möskvum (Harder 1970).

Þótt víðifræ berist mest með vindi eru aðrar 
dreifingarleiðir  til. Víðitegundir eru almennt 
eftirsóttar beitarplöntur. Mueller og van der 
Valk (2002) mældu að örlítill hluti víðifræs 
komst lifandi í gegnum meltingarveg anda. Þar 
sem mikið er étið af víði kann þetta atriði að 
skipta máli, einkum vegna þess að mikið er af 

Mynd 4.1 Víðir myndar 
mikið fræ um mitt sumar 
og auðvelt er að safna fræi 
um það leyti sem það er 
fullþroskað. a) Þroskað loð-
víðifræ þar sem reklar eru 
enn á plöntunni en hafa opn-
ast og fræ tilbúið til dreifing-
ar. b) Víðifræið er ljósgrænt 
og tillífar um leið og það 
blotnar. Svifhárin eru fyrir-
ferðamikil og fræið fýkur við 
minnsta andblæ. (Ljósmyndir: 

Jón Guðmundsson)
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plöntunæringarefnum í fugladriti sem geta nýst 
ungri víðiplöntu þegar fræ spírar í dritinu.

Frædvali
Víðifræ virðist vera einstakt að mörgu leyti í 
samanburði við annað fræ. Víðitegundir þroska 
fræ snemma sumars og það getur spírað fljótt. 
Afdrif kímplöntunnar ráðast líklega að miklu 
leyti af því hve stór plantan er orðin þegar vetur 
gengur í garð. Allmargar erlendar rannsóknir 
sýna að ekki sé dvali í víðifræi. Douglas (1995) 
fann ekki dvala hjá Salix setchelliana í Alaska 
og spíraði fræið 100% strax eftir að það var 
bleytt. Fræið reyndist einnig vera skammlíft 
og drapst fljótt í geymslu við stofuhita. Úti í 
náttúrunni mældist lifun smáplantna vera 11% 
eftir fyrsta veturinn. Hann ályktaði að flestar 
plönturnar hefðu verið of smáar og með of 
lítinn kolvetnaforða til að lifa af veturinn. Það 
var helst að elstu plönturnar lifðu og því má 
draga þá ályktun að ef plönturnar hefðu spírað 
fyrr um sumarið hefðu fleiri lifað. Raven 
(1992) fullyrðir einnig að fræið sé skammlíft, 
en geti spírað við mjög breytilegan hita og 
ljósinngeislun.

Í annarri rannsókn í Alaska þar sem unnið var 
með alaskavíði (S. alaxensis) reyndist spírun 
vera mest þar sem jarðvegur var frjór og vökvað 
var daglega (Cooper og van Haveren 1994). Í 
þeirri rannsókn kom einnig í ljós að rótar- 
vöxtur var meiri í næringarsnauðum jarðvegi 
en í frjóum og vegna þess var minna um vetrar-
afföll í þeim næringarsnauða. Rótfesti og góð 
tengsl við jarðveginn reyndust vera  mikilvæg 
atriði þegar um vetrarafföll var að ræða.

Vatnsmagn í fræi er mikilvægt þegar geyma á 
fræ. Þurrt fræ þolir betur en blautt fræ áreiti frá 
umhverfinu og þurrt fræ þolir einnig frost mun 
betur en blautt. Víðifræ þolir að þorna og getur 
lifað lengi ef komið er í veg fyrir að það andi 
og eyði þar með þeirri  orku sem er í fræinu. Í 
rannsókn Maroder o.fl. (2000) á fræi Salix alba 
og S. matsudana kom í ljós að spírun var 100% 
í fersku fræi og í fræi sem þurrkað var í 88-
89% þurrefni. Vel þroskað fræ þoldi þurrkun 
í 93,3% þurrefni, en þurrkun í 95,7% þurrefni 
var of mikil, þá dró úr spírun.  Spírun fræs með 
91% þurrefni féll í 35-40% við geymslu í fimm 

mánuði við –20oC og við stofuhita drapst allt 
fræið á tveimur vikum (Maroder o.fl. 2000).

Í rannsókn í Alaska kom í ljós að fræið þoldi 
mikinn þurrk ef það var geymt við góðar 
aðstæður (Densmore og Zasada 1977). Fræið 
var þurrkað við 25-35% raka. Það geymdist 
best í polyethylen pokum. Geymsla í pappírs-
poka reyndist lakari og ef rakt loft átti aðgang 
að fræinu geymdist það illa. Eins og við var að 
búast var best að geyma fræið við lágt rakastig. 
Langbesta aðferðin við að geyma víðifræið 
lengi var að frysta það. Vægt frost (-10oC) 
reyndist best en fræið þoldi reyndar enn meira 
frost.

Rannsóknir og þróun á verkun 
víðifræs: 

Efni og aðferðir
Fræsöfnun
Í upphafi rannsóknarverkefnis sem hófst 
sumarið 1997 var ákveðið að reyna að þróa 
aðferð sem nýttist við fræverkun í stórum stíl. 
Fræi var safnað af gulvíði og loðvíði á nokkrum 
stöðum á Suðurlandi sumrin 1997 til 2001, og 
árið 2001 var fræi af fjallavíði (Salix arctica 
Pall.) safnað á tveimur stöðum. Breytilegt var 
eftir árum hvar safnað var, hversu mikið og af 
hvaða tegundum á hverju svæði.

Víðifræi var safnað með þeim hætti að farið 
var um víðiflesjur og reklar tíndir í fötu eða 
poka. Reklunum var komið í þurrkun innan 
sólarhrings, nema þegar verið var að framkalla 
skemmdir á fræinu. Safnað var reklum sem 
höfðu nýlega opnast en í þeim ætti fræið að vera 
fullþroskað (mynd 4.1; Kristín Svavarsdóttir 
o.fl. 2006). Með fræinu fylgja meindýr sem 
eru í reklunum og ef ekkert er að gert og fræið 
lokað af í íláti virðist vera veruleg hætta á að 
meindýrin skemmi meginhluta fræsins.

Þurrlendi og votlendi á sama veðurfarssvæði 
getur verið mismunandi vist. Votlendið er 
kaldara framan af sumri og oft sést að plöntur 
eru þar komnar skemmra í þroska en þær plönt-
ur sem eru á þurrlendi. Þá er einnig oft munur 
á frjósemi og þurrkálagi, votlendinu í hag. 
Einnig er líklegt að munur sé á skordýrafánu 

Mynd 4.2. Loðvíðifræ er 
með mikið af svifhárum 
og til að hægt sé að vinna 
með fræið þarf að fjarlægja 
hárin. Loðvíðifræið spírar í 
svifhárunum ef vatn kemst 
að því. Svifhárin draga úr 
möguleikum á að fræið kom-
ist í nána snertingu við jarð-
vegsyfirborð. (Ljósmyndir: 

Jón Guðmundsson)
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vegna mismunandi svarðar. Vakalág og 
Gunnlaugsskógur eru á sama veðurfarssvæði, 
en munur er á aðstæðum svæðanna með tilliti 
til jarðvatnsstöðu, þurrlendi í Vakalág og deig-
lendi syðst í Gunnlaugsskógi. Prófað var að 
safna víðifræi á báðum svæðunum á sama degi 
og frægæði borin saman.

Fræ fjallavíðis var safnað á tveimur svæðum 
sumarið 2000, í Vakalág á Rangárvöllum 12. 
júlí og í Nýjadal sunnan við Tungnajökul 27. 
júlí en það er í um 640 m hæð yfir sjávarmáli. 

Fræverkun
Fræverkunartilraunir hófust sumarið 1997 og 
stóðu til sumarsins 2001. Fyrstu tvö árin var 
mikið stuðst við þann fræverkunarbúnað sem 
var til á tilraunastöðinni á Korpu en á þriðja 
ári var tromla smíðuð sem afháraði og flokk-
aði fræið og var notast við hana upp frá því. 
Til að geta smíðað slíka tromlu þurfti að gera 
nokkrar tilraunir á verkunarferlunum. Það fólst 
m.a. í því að smíða tvenns konar tæki, annað 
sem byggði á því að blása fræinu yfir sigti og 
hitt sem velti fræinu innan í sigtum. 

Fræið var skoðað fyrir og eftir verkun og 
metið hve miklar skemmdir voru á því eftir 
meðferðina. Lifandi ferskt fræ spírar allt, en öll 
meðhöndlun dregur úr lífsþrótti fræsins með 
einum eða öðrum hætti. Markmið fræverkunar 
er ávallt að valda sem minnstum skemmdum á 
fræinu og að ná heilu fræi úr safninu. Óeðlilegt 
fræ flokkast hins vegar frá. 

Nokkrar aðferðir við að geyma lifandi plöntu-
vefi eru þekktar. Þær miða að því að draga 
mikið úr öndun, t.d. með frystingu, kælingu, 
súrefnisminnkun og hækkun koldíoxíðsstyrks. 

Þurrkun
Strax kom í ljós að erfitt  var að vinna með 
víðifræ með svifhárunum þar sem það tókst 
á loft við minnsta andblæ. Vegna þessa var 
þurrkun með blæstri útilokuð. Við þessu vanda-
máli var brugðist með því að þurrka fræið með 
undirþrýstingi, þar sem sogið var undan fræinu 

sem var látið á 0,2 mm sigti. Loft sem er inni 
í vinnurými er oftast með mikla þurrkgetu 
því að rakastig er venjulega frekar lágt. Þetta 
loft má draga niður í gegnum fræsafnið og út 
úr rýminu. Með þessari aðferð var hægt að 
þurrka fræið á fáeinum dögum í 90% þurrefni 
við venjulegan stofuhita. Eftir þurrkun þurfti 
að halda fræinu í lokuðu rými þar til það hafði 
verið afhárað.

Svifhár fjarlægð
Í hefðbundnum fræverkunarbúnaði er burstavél 
notuð til að bursta hár af fræi. Víðifræið hefur 
hins vegar þá sérstöðu að vera afar smátt og 
án harðrar fræskurnar. Burstavél sem reynd 
var skemmdi fræið það mikið að ekki var talið 
unnt að nýta hana til afhárunar víðifræs. Einnig 
sundraði burstavélin meindýrunum og við það 
myndaðist límkennt efni sem hindraði frekari 
verkun fræsins. Vegna þessa var smíðuð tromla 
sem velti fræinu þar til hárin höfðu losnað af því 
(mynd 4.3). Fyrst var gerð tromla með útskipt-
anlegum glugga og breytilegum snúningshraða 
þannig að hægt var að prófa mismunandi stóra 
möskvastærð. Reiknað var með að fræið færi 
út um möskvana þegar það væri laust við 
hárin. Við þessa tilraunavinnslu kom í ljós að 
massinn þæfðist fljótt upp í ,,lagða“ og ,,bolta“ 
og eftir það brotnaði hárið illa af. Best gekk 
þegar notaðir voru misstórir möskvar og hægur 
hraði á tromlu. Þessi reynsla var nýtt þegar 
ný gerð af tromlu var smíðuð. Endanleg gerð 
tromlu, sem notuð var við fræverkunina, var 
samsett úr röð fjögurra minni tromla með mis-
munandi möskvastærðum og gerðum af sigtum 
(mynd 4.3). Hver tromla var 95 cm í ummál 
og var 45 cm á lengd. Fyrsta tromlan var með 
koparsigti með 0,3 mm möskvastærð, sú næsta 
með stálsigti með 0,4 mm möskvastærð, þriðja 
með 0,6 mm möskvastærð og sú fjórða með 0,8 
mm möskvastærð. Snúningshraðinn var hafður 
það lágur að massinn drægist ekki mjög hátt 
upp með tromlunni og rennslishraðinn var um 
4 m/mínútu. Rennslishraðinn var stilltur með 
halla tromlunnar.

Vegna þessara mörgu misstóru sigta var hægt 
að flokka fræin eftir stærð. Einstök fræ voru 
minni en 0,3 mm í þvermál og féllu þá í gegn-
um fyrsta sigtið. Yfirgnæfandi meirihluti fræs-
ins féll í gegnum 0,4 mm sigtið en það fræ var 
0,3 til 0,4 mm í þvermál. Það fræ sem eftir var 
féll flest í gegnum 0,6 mm sigtin en einstakt 
fræ var stærra og féll í gegnum 0,8 mm. Fræið 
var látið fara svo oft sem þurfti í gegnum 
tromluna til að ná meginhluta fræsins nöktu. 
Ekki var mikið um bolta- eða lagðamyndun í 
þessari tromlu. Hægt væri að hreinsa hárlaust 
fræið enn betur í hefðbundinni fræhreinsivél. 

Þar sem fræið fellur úr tromlunni strax eftir að 
hárin hafa brotnað af eru frekar litlar líkur á 
því að fræ skemmist við þessa verkun.

Mynd 4.3 Hreinsitromla 
sem þróuð var við verkun 
á víðifræi. Í tromlunni rifna 
svifhár af fræinu og fræið 
fellur eftir það niður í gegn-
um möskva sigtanna. Hægt 
er að skipta út sigtum og 
velja þannig fyrir mismun-
andi fræstærð. (Ljósmynd: Jón 

Guðmundsson)



Spírunarpróf
Fylgst var með árangri hreinsunar með því að 
spírunarprófa fræið. Spírun var mæld með því 
að setja fræið á rakan pappír í petriskál, skoða 
það í víðsjá á næstu dögum og telja í sjón-
sviðinu spírandi fræ og heil óspíruð fræ (mynd 
4.4). Talning var í byrjun verkefnis gefin upp í 
heilum og hálfum tug en undir lokin var farið 
að skrá með meiri nákvæmni. Aðferðin er ekki 
viðurkennt spírunarpróf en hentug í verkefni 
sem þessu. 

Geymsla víðifræs
Eftir verkun fræsins var það geymt við mis-
munandi aðstæður og spírun mæld eftir mis-
langan tíma. Fræ sem geymt var við stofuhita 
var spírunarprófað eftir fimm til 50 daga en 
fræ sem geymt var í frysti var spírunarprófað 
allt að 4 árum eftir söfnun.

Meindýr
Greiningu meindýra var ekki mikið sinnt í 
þessu verkefni en þó var ljóst að rekilflugan 
(Egle podulparia) var algengust. Yfirleitt voru 
fjölmargar rekilflugulirfur í hverjum víðirekli 
þar sem þær voru á annað borð (sjá mynd 4.5). 
Rekilfluga er af ætt blómsturflugna en það er 
næststærsta ætt flugna hér á landi með yfir 30 
tegundir (Guðmundur Halldórsson o.fl. 2002). 
Rekilfluga er algeng á láglendi um land allt 
og er á ferli frá maí, þegar hún hefur varp, og 
fram í júlí.  Lirfurnar alast upp í reklunum og 
eru fullvaxta síðsumars. Þær púpa sig þá og 
púpurnar liggja síðan í dvala til vors.

Til að reyna að skýra hve mikla þýðingu mein-
dýr hafa á fræið voru misgamlir reklar teknir 
til skoðunar. Sumarið 2000 var fræi safnað 
á þremur svæðum, á Korpu við Reykjavík, í 
Vakalág og Gunnlaugsskógi á Rangárvöllum, 
og afrán skoðað. Einnig var gerð tilraun til 
að takmarka afrán eftir fræsöfnun með því 
að úða permithrini (Bani 2) í fræpokana við 
fræsöfnun.

Niðurstöður
Fræverkun
Rannsóknirnar sýndu að hægt var að beita 
sömu aðferðum við fræverkun gulvíðis og 
loðvíðis. Ef hreinsa á mikið magn víðifræs 
þarf að nota vél til að fjarlægja svifhárin þar 
sem öll meðhöndlun fræsins er takmörkunum 
háð án þess. Aðferðin sem þróuð var (sjá 
aðferðakafla) byggir á hreinsivél sem hönnuð 
var í þróunarferlinu (mynd 4.3). Niðurstöður 
spírunarprófa sýndu að víðifræ þoldi þá 
meðferð sem þau urðu fyrir í vélinni.

Geymsla víðifræs
Geymsla við stofuhita
Víðifræ geymdist ekki lengi við stofuhita. 
Flestar athuganirnar á geymslu víðifræs við 
stofuhita voru gerðar á loðvíðifræi sem spíraði 
um og yfir 50% fyrstu 2-3 vikurnar en eftir það 
var um óverulega spírun að ræða. Engin spírun 
fannst hjá loðvíðifræi sem geymt hafði verið í 
40 daga við stofuhita en til samanburðar spíraði 
10% fræs sem geymt var í kæli. Gulvíðifræ 
spíraði vel eftir fimm daga geymslu við stofu-
hita en þegar spírunarprófið var endurtekið á 
mánaðargömlu fræi var það allt dautt.

Geymsla í frosti
Athuganir á loðvíðifræi sem safnað var 2. júlí 
1997 í Vakalág við Gunnarsholt á Rangárvöllum 
sýndu að verkað fræ var lífvænlegt eftir nokkra 
ára geymslu í frysti (mynd 4.6). Þar sem þetta 
var snemma á rannsóknartímanum var ekki 
búið að þróa og smíða tækið sem síðar var 
gert þannig að fræið var meðhöndlað á aðeins 
annan hátt en lýst er fyrr í kaflanum. Þetta 
fræ var forþurrkað í reklunum í 15 daga og 
síðan verkað. Fræið var fyrst grófhreinsað  
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Mynd 4.4 Myndirnar sýna gulvíðikímplöntur í spírunarprófi. Fræ spírar á fáeinum klukkustundum ef það nær í vatn. a) og b) Fjölmargar smáar rætur vaxa 
út úr rótarhálsi. Plantan nær festu við yfirborð, reisir sig upp og kímblöðin breiða úr sér. c) Heilbrigðar gulvíðikímplöntur.  (Ljósmyndir: Jón Guðmundsson)

Mynd 4.5 Rekilflugan (Egle 
podulparia) étur fræ og 
ungar kímplöntur loðvíðis í 
spírunarprófi. (Ljósmynd: Jón 

Guðmundsson).
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á heimasmíðuðu undirþrýstingsborði en við það 
var hægt að halda því kyrru. Fræið var síðan 
sett í bréfpoka og látið velta í tromlu, en við það 
fóru svifhárin að hluta af. Hreinsað var í hreinsi- 
vél, þar sem mest allt fræið féll í gegnum 0,4 
mm sigti og þá var hægt að blása hárunum frá. 
Fræ sem náðist var nokkuð hreint en nýting var 
slæm þar sem mikið fræ var enn með svifhár og 
hreinsaðist ekki frá safninu. Þurrkun og hreins-
un var lokið 22. júlí og hluti fræsins settur í 
frost (-20oC). Fræið sem fór í frysti var síðan 
spírunarprófað nokkrum sinnum næstu fjögur 
árin. Nær allt fræ spíraði strax fyrir geymslu 
(mynd 4.6) og eftir fyrsta árið spíraði um 90% 
fræsins. Afföll jukust eftir það og tveimur og 
þremur árum eftir söfnun spíraði um 60% 
fræsins.

Við samanburð á geymslu gulvíðifræs sem fékk 
sömu meðhöndlun en var safnað með 18 daga 
millibili kom í ljós munur á spírunarhæfni þess. 
Annars vegar var gulvíðifræi safnað 12. júlí og 
hins vegar 30. júlí 1999, og var spírun fræs úr 
fyrri söfnuninni mjög lág en 70% þess fræs sem 
safnað var í seinni söfnuninni spíraði.

Vatnsinnihald
Kannað var hvaða áhrif vatnsinnihald fræs hefði 
á geymsluþol í frysti. Athugunin sýndi að ferskt 
fræ var viðkvæmt fyrir frosti, en varð þolnara 
eftir þurrk. Fræ sem var sett beint í frost án 
þurrkunar spíraði illa. Fræ sem var forþurrkað 
geymdist hins vegar í flestum tilfellum vel í 
frosti ef það var þurrkað í um 90% þurrefni. 
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Geymsluþoli víðifræs eftir stærð
Stórt fræ (>0,3 mm í þvermál) sem safnað var í 
Heiðmörk 10. júlí 2000 spíraði frekar en smátt 
fræ (<0,3 mm) (mynd 4.7) og er líkleg skýring 
á því sú að stærð fræs segi til um þroska. 
Líklegt er að fræ sem ekki hefur náð 0,3 mm 
þvermáli sé ekki fullþroskað. Þurrkun í fjóra 
daga dró örlítið úr spírun fræsins (mynd 4.7). 
Niðurstöður fyrir loðvíðifræ sem safnað var á 
Korpu 14. júlí 2000 og í Gunnlaugsskógi 5. júlí 
2000 eru sambærilegar en í þessum tilvikum 
var fræið geymt í frysti í 180 daga áður en 
það var spírunarprófað (mynd 4.8). Minnsta 
fræið frá báðum svæðunum spíraði minnst. Í 
Gunnlaugsskógi fannst nokkuð af stærra fræi 
en á hinum stöðunum (>0,8 mm í þvermál). 
Það fræ spíraði allt eftir 180 daga geymslu í 
frysti (mynd 4.8).

Loðvíðifræi var safnað 9. júlí 2001 og þurrkað 
til 12. júlí. Þá var þurrefnishlutfall komið í um 
90%. Fræið var hreinsað og spírunarprófað. 
Spírunarhlutfall fræs sem féll í gegnum 0,4 
mm möskva var um 90%. Þetta fræ var geymt í 
50 daga við 20-25°C og þá var spírunarhlutfall 
fallið í 2%. Við skoðun á fræinu sást að rótin 
var dökk og engin rótarhár sáust, en á heil-
brigðu fræi má sjá hvít eða glær rótarhár.  Stórt 
loðvíðifræ (fræ sem féll í gegn um 0,6 mm) var 
þurrkað í 10 daga og þá var þurrefnishlutfall 
komið í 92% þurrefni. Þá mældist spírun 85%. 
Eftir að hafa verið í frysti í 130 daga mældist 
spírun hins vegar 90%. 

Áhrif aðstæðna á vaxtarstað á fræþroska 
Fræ sem safnað var í þurrlendi reyndist vera 
þolnara en fræ sem safnað var í deiglendi en 
það má líklega skýra með því að það hafi 
verið komið lengra í þroska (mynd 4.9). Til 
að prófa þá tilgátu að gulvíðifræ hafi ekki 
verið búið að ná þroska um miðjan júlí var 
gulvíðifræi safnað aftur 14 dögum síðar í 
deiglendi Gunnlaugsskógar og frægæði mæld. 
Frægæðin höfðu aukist og meira fræ spíraði 
nú úr Gunnlaugsskógi en í fyrri söfnuninni í 
Vakalág (mynd 4.9).

Fræ fjallavíðis
Fræ af fjallavíði sem safnað var í Vakalág var 
sett í spírunarpróf 17. júlí og fræ frá Nýjadal 
30. júlí og spírunartalning gerð 2-3 dögum 
síðar (19. og 20. júní á fræinu frá Vakalág og 2. 
ágúst frá Nýjadal). Þá spíraði allt fræ og engin 
merki fundust um dvala. Sömu daga og fræ var 
sett í spírunarpróf var fræsýni sett í frysti til 
geymslu. Eftir 15 mánaða geymslu í frysti var 
allt það fræ dautt.

Áhrif meindýra á fræ
Nokkur munur var á afráni rekla eftir því hvar 
þeim var safnað og rannsóknirnar hafa sýnt 
að magn meindýra er mismikið eftir árum. 

Mynd 4.6 Spírun loð-
víðifræs sem safnað var í 
Vakalág á Rangárvöllum og 
geymt í frysti eftir forþurrk-
un. Hluti fræsins sem geymt 
var í frysti var spírunarpróf-
að árlega í fjögur ár.
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Mynd 4.7 Samanburður á 
spírun, strax eftir söfnun, 
misstórs loðvíðifræs sem 
safnað var í Heiðmörk 10. 
júlí 2000. Sýnd eru meðaltöl 
og staðalskekkja þeirra. (*) 
Þetta fræ var þurrkað fjór-
um dögum lengur en það 
fræ sem merkt er 0,4 mm.
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Loðvíðifræ sem safnað var sumarið 1997 var 
t.d. án meindýra og gulvíðifræ sem var safnað 
í Gunnlaugsskógi og í Vakalág 14. júlí 2000 
var að mestu án meindýra. Allt gulvíðifræið 
úr þessum sýnum hafði spírað 19. júlí. Mikið 
afrán fannst hins vegar í loðvíðifræi sem safn-
að var á sama tíma í Gunnlaugsskógi. Hluti 
þess loðvíðifræs var geymt áfram í þrjá daga 
til að gefa meindýrum færi á að éta meira af 
fræinu. Fá lifandi fræ fundust eftir þessa fimm 
daga geymslu en  lirfur fundust margar. Mikið 
var um meindýr á brekkuvíðifræi sem safnaðist 
á Korpu og í spírunarskálinni sást talsverð 
fita úr meindýrum, sem höfðu sundrast í 
fræverkuninni. 

Nokkur munur var innbyrðis á sýnum sem 
safnað var í Heiðmörk 8. júlí þar sem fundust 
fleiri lifandi fræ í grænu reklunum en í reklum 
sem þegar höfðu opnast. 

Fræ sem hafði verið úðað með permithrini og 
þurrkað í tvo daga gaf 90% spírun. Meindýr 
voru ekki öll dauð. Ekki tókst að koma alveg 
í veg fyrir afrán meindýranna með því að úða 
rekla með skordýraeitrinu Permasekt. Það eru 
því vísbendingar um að þó skordýraeitrið hafi 
áhrif nái það ekki til allra meindýranna sem 
eru að finna inni í víðireklunum.

Umræða
Þegar verkefnið hófst var lítið vitað um hvernig 
og hvort hægt væri að verka og geyma fræ gul-
víðis og loðvíðis. Tilraunavinnan hefur svarað 
mörgum spurningum um hvernig nýta megi 
fræ innlendu víðitegundanna en ýmsum öðrum 
spurningum er enn ósvarað. Þar sem þekk-
ing á frælíffræði víðis hér á landi var lítil og 
fáar heimildir að finna um víðifræ var rennt 
blint í sjóinn þegar verkefnið fór af stað og 
athuganir fyrstu sumrin gáfu tilviljunarkenndar 
niðurstöður. Einkum er líklegt að mismikið 
meindýraafrán (oft mjög mikið) hafi haft áhrif 
á niðurstöðurnar en lítið var vitað um mein-
dýrin áður en rannsóknirnar hófust.

Fræverkun
Rannsóknirnar sýna að æskilegt er að safna 
víðifræi þegar það er um það bil að losna 
af plöntunni en hægt er að safna því nokkru 
fyrr en reklarnir opnast (sjá einnig Kristín 
Svavarsdóttir o.fl. 2006). Fræ sem ekki hefur 
náð fullum þroska getur spírað en fræið er 
viðkvæmara en betur þroskað fræ og virðist 
ekki geymast eins vel. Áður en fræ er sett í 
geymslu getur verið æskilegt að fjarlægja svif-
hárin til að auðvelda alla meðhöndlun og koma 
í veg fyrir að meindýr éti það.

Verkun í tromlu þar sem svifhárin voru fjarlægð 
og fræið flokkað í stærðarflokka reyndist vera 
nothæf aðferð. Eftir að svifhár eru fjarlægð er 
auðvelt að vinna áfram með fræið og hreinsa það 

þá í hefðbundnum fræhreinsibúnaði, ef á þarf 
að halda. Galli aðferðarinnar er einkum sá að 
hætta er á lagðamyndun en við það rýrnar fræið 
þar sem hluti binst í lögðunum. Í byrjun verk- 
efnis var reynd sú aðferð að blása fræinu yfir 
sigti, en vegna þess hve blásarinn skemmdi 
fræið mikið var ekki unnið meira með þá 
aðferð. Fræverkunartilraunum er ekki lokið því 
að enn má bæta nýtingu og afköst.

Geymsla víðifræs
Rannsóknirnar sýna að unnt er að geyma fræ af 
gulvíði og loðvíði í langan tíma eftir að fræið 
hefur verið verkað. Frysting reyndist góð leið 
til að geyma fræ til næsta vors. Niðurstöðurnar 
benda til að þegar um gott fræ er að ræða sé 
unnt að geyma fræið í fáein ár (mynd 4.6) sem 
er í samræmi við rannsóknir í Alaska (Zasada 
og Densmore 1980; Maroder o.fl. 2000). 
Undantekningar eru þó frá þessu en hjá Salix 
alba minnkaði spírunarhæfni mikið á fyrstu 
mánuðunum og var spírun komin undir 50% 
eftir fimm mánuða geymslu í frosti (Maroder 
et. al. 2000). Rannsókn hér á landi sýndi að 
fræ gulvíðis og loðvíðis er lífvænlegt í a.m.k. 
nokkra mánuði þegar heilir reklar eru geymdir 
í frysti eftir forþurrkun (Kristín Svavarsdóttir 
2006).

Vísbendingar fundust um að stærð víðifræs 
gæti haft áhrif á geymsluþol þess í frysti 
(mynd 4.8) og bendir það til að stærðarflokk-
un fræs kunni að vera hagkvæm ef geyma 
á fræið lengi. Eins bentu niðurstöður til að 
þroski gulvíðifræs við söfnun gæti haft áhrif á 

Mynd 4.8 Samanburður á 
geymsluþoli loðvíðifræs 
eftir stærð þess. Loðvíðifræi 
var safnað á Korpu við 
Reykjavík 14. júlí 2000 
og í Gunnlaugsskógi á 
Rangárvöllum 5. júlí 2000. 
Fræið var forþurrkað áður 
en það var sett í frysti og 
spírunarprófað í desember 
2001.
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Korpa Gunnlaugsskógur

Mynd 4.9 Samanburður 
á gulvíðifræi eftir söfn-
unarstað og söfnunar-
tíma. Söfnunarstaðirnir 
eru á Rangárvöllum og við 
sambærileg veðurskilyrði. 
Vakalág er dæmi um þurr-
lendi og söfnunarstaðurinn 
í Gunnlaugsskógi var í deig-
lendi. Fræi var safnað 14. 
júlí (t1) og 28. júlí 2001 
(t2), þurrkað í þrjá daga við 
stofuhita og sett í frysti 17. 
júlí. Spírunarpróf var gert á 
fræinu 170 dögum síðar.Söfnunarstaður og tími
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geymsluþol þess því fræ sem safnað var með 
u.þ.b. tveggja vikna millibili geymdist misvel 
(mynd 4.9). Það fengust því vísbendingar um 
að vel þroskað fræ geymist betur í frysti en 
minna þroskað.

Í verkefninu fundust engar eindregnar vísbind-
ingar um dvala í víðifræi, en það er þó ekki 
útilokað að það geti gerst. Í tveimur tilfellum 
mældist meiri spírun eftir nokkra geymslu en 
í fersku fræi. Það kann að vera vísbending um 
að dvali geti myndast.

Fræ fjallavíðis
Þar sem ekkert fjallavíðifræ spíraði eftir 15 
mánaða geymslu í frysti þrátt fyrir góða spír-
un strax eftir söfnun virðist geymsluþolið 
vera minna en hjá loðvíði. Fjallavíðiplönturnar 
í Nýjadal voru með fullþroskað fræ þegar 
reklum var safnað í lok júlí. Það er athyglis-
vert að fræþroski virtist vera á sama tíma og á 
láglendi. Þetta gæti bent til að víðir á hálendinu 
styðjist við sama kerfi og víðir á láglendinu, 
þ.e. að mynda fræ sem þarf að spíra og vaxa 
í sæmilega stóra plöntu áður en vetur gengur 
í garð. 

Afrán á fræi og plöntum
Við fræsöfnunina kom í ljós mikið af mein-
dýrum í reklum og líklegt er að tjón af þeirra 
völdum geti verið mikið. Nokkur munur var á 
frægæðum milli ára og söfnunarstaða. Sumarið 
1998 kom í ljós að mikið var um meindýr í 
reklunum, en þau voru lítt áberandi sumarið 
1997 sem kann að skýra að fræ sem safnað 
var 1997 geymdist lengur en annað fræ. Massi 
meindýra var í mörgum tilfellum mun meiri 
en massi fræsins. Við söfnunina myndast góð 
skilyrði fyrir þau þar sem að reklum er pakk-
að saman og dýr geta farið á milli rekla, en 
úti í náttúrunni er fræið laust við meindýr 
þegar það fýkur á brott. Afrán meindýra kann 
í mörgum tilfellum að skýra nokkuð misjafnar 
niðurstöður sem fengust í rannsókninni.

Hið mikla álag vegna meindýra var það sem 
mest kom á óvart og hafði truflandi áhrif á 
framgang verkunartilrauna. Ekkert var vitað 
um meindýrin áður en farið var af stað með 
verkunartilraunir og því ekki gerðar nægi-
lega miklar varúðarráðstafanir til að hindra át 
þeirra.

Víðitegundir eru margar hverjar eftirsóttar 
beitarplöntur. Sú staðreynd bendir til að ætt-
kvíslin verji sig lítt með varnarefnum. Þetta 
afrán hefur nokkuð verið rannsakað en lítið 
hefur hins vegar verið fjallað um afrán í reklum 
og á fræi. Douglas (1997) getur þess þó að 
afrán á fræi í reklum rýri fræmagn um allt að 
70%. Almennt er talið að kvenplöntur víðiteg-
unda verji sig betur gegn meindýrum en vaxi 
jafnframt hægar. Åhman (1997) rannsakaði 
víðinn S. viminalis og fann mun á kynjum 

með tilliti til meindýra þar sem kvenplantan 
varði sig betur. Hjalten (1998) rannsakaði þol 
víðiblendinga í samanburði við hreinar teg- 
undir S. caprea og S. repens og blendinga 
þeirra. Þar kom fram að blendingar voru 
viðkvæmari en hreinar tegundir bæði gagnvart 
meindýrum og sjúkdómum. Orians og Floyd 
(1997) unnu einnig með blendinga og hrein-
ar tegundir (S. eriocephala og S. sericea) og 
fundu að áburðargjöf jók næmni víðihópanna 
gagnvart meindýrum. 

Ofangreindar rannsóknir benda til að varnar-
efni sem víðitegundir mynda séu ekki það virk 
að þau skipti einhverju meginmáli sem vörn 
gegn meindýrum. Líklegt er að víðitegundir 
byggi varnir sínar á öðrum þáttum, svo sem 
mikinn hæfileika til að mynda nýja toppsprota, 
nýjar rætur og miklum hraða í fræmyndun og 
nývexti. Þau meindýr sem eru í reklunum eru 
smávaxin og þau verða að ljúka lífsferli sínum 
á stuttum tíma og í kappi við hraða fræmyndun. 
Það er og athyglisvert að margar gulvíðiplönt-
ur hér á landi laufgast seint á sumrin sem er 
hugsanlega til að sleppa við meindýr, sem eru 
virkari fyrri hluta sumars. 

Lokaorð
Rannsóknin sem hér er greint frá sýnir að með 
fræverkun og frystingu má geyma víðifræ 
lengi og kann það að vera hagkvæmt ef nota 
á víðifræ í ræktun. Frægæði geta haldist góð. 
Spírunarhlutfall er með því besta sem finnst 
meðal úthagaplantna. Spírunarhraðinn er einn-
ig mikill. Þurrkun fræsins í um 90% þurr- 
efni og afhárun og flokkun í tromlu er nothæf 
aðferð við fræverkun og eftir hana er auðvelt 
að vinna með fræið. Sú hugmynd sem sett var 
fram í upphafi rannsóknarinnar að hagkvæmt 
kunni að vera safna víðifræi og geyma til að 
sá um vor og lengja þannig vaxtartímann sem 
víðiplantan hefur til að ná fótfestu úr u.þ.b. 
tveimur mánuðum, sem er meginreglan í náttúr- 
unni, í fjóra virðist vera raunhæfur kostur. 
Rannsóknin sýnir því að hægt er að safna fræi 
að sumri og sá í ný svæði vorið eftir.
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Inngangur
Rannsóknir á líffræði og vistfræði gulvíðis 
(Salix phylicifolia L.) og loðvíðis (S. lanata L.) 
hófust árið 1998 í þeim tilgangi að auka notkun 
þeirra í landgræðslu. Þar sem tegundirnar eru 
ekki til staðar er mögulegt að koma þeim inn 
á svæðið með gróðursetningum eða sáningum. 
Áður en rannsóknarverkefnið hófst höfðu fáar 
tilraunir verið gerðar með að sá víði hérlend-
is og takmörkuð þekking var á þeim þáttum 
sem snúa að frælíffræði þessara tegunda (sjá 
Jón Guðmundsson 2006). Gulvíðir og loð-
víðir framleiða mikið magn af smáu fræi sem 
verður fullþroska í júlí og dreifir loðvíðir fræi 
nokkru fyrr en gulvíðir (Kristín Svavarsdóttir 
o.fl. 2006). Víðifræ getur verið erfitt í með-
förum vegna þess hve létt það er og vegna 
svifháranna er það fokgjarnt er það kemur úr 
reklunum. Þróunarvinna á hreinsun víðifræs 
hefur farið fram í Landbúnaðarháskóla Íslands 
(áður Rannsóknastofnun landbúnaðarins; Jón 
Guðmundsson 2006) og meðal annars var 
smíðaður búnaður til að þurrka og hreinsa 
fræið. Fyrri athuganir höfðu sýnt að hægt væri 
að losa víðifræ úr reklum með því að hrista 
þurra rekla í bréfpoka (Guðbjörg Ólafsdóttir 
1998) en síðar kom í ljós að erfitt gat verið 
að ná fræjum á þennan hátt og virtist þetta 
því vera mjög breytilegt eftir árum og stöðum 
(Jón Guðmundsson, munnl. upplýs.). Söfnun 
víðifræs þarf að fara fram á afmörkuðum tíma 
í júlí og erfiðleikar gætu skapast við að hreinsa 
allt fræ jafnóðum. Því gæti verið ávinningur 
af því að geta geymt reklana án þess að verka 
þá fyrst. 

Þessi kafli segir frá tilraun sem sett var upp 
til að prófa hvort hægt væri að geyma fræ 
gulvíðis og loðvíðis í óhreinsuðum reklum og 

hvaða geymsluaðferð skilaði bestum árangri. 
Þrjár mismunandi geymsluaðferðir voru próf-
aðar: Að geyma rekla við stofuhita, í kæli 
eða frysti. Einnig var prófað hvort forþurrkun 
reklanna hefði áhrif þegar þeir væru geymdir í 
kæli eða frysti. Markmið tilraunarinnar var að 
svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 1) 
Hvort hægt væri að geyma rekla gulvíðis og 
loðvíðis án þess að fræið skemmdist; 2) hvort 
munur væri á geymsluþoli fræja milli tegunda; 
3) hvort mikill breytileiki væri eftir því hvar 
reklum er safnað; og 4) hvort munur væri á 
milli geymsluaðferða.

Aðferðir
Söfnunarstaðir
Víðireklum var safnað á tveimur stöðum rétt 
norðan við Gunnarsholt á Rangárvöllum, við 
Akurhól og í Gunnlaugsskógi, en aðeins er 
um 1,5 km í sjónlínu á milli þeirra. Við 
Akurhól (63°52'N, 20°11'V) er mólendi og var 
reklunum safnað af runnum gulvíðis og loð-
víðis á svæði sem var 5-10.000 m2 að stærð. 
Gunnlaugsskógur er aðeins vestar en upphaf 
hans má rekja til birkisáninga á fjórða áratug 
síðustu aldar (Sigurður H. Magnússon og 
Borgþór Magnússon 1989). Reklum var safnað 
af víðiplöntum í suðurjaðri Gunnlaugsskógar 
(64°09'N, 19°32'V) og var söfnunarsvæðið 
nokkru stærra en við Akurhól. Þroskaferli 
víðirekla var rannsakað í næsta nágrenni við 
söfnunarstaðinn í Gunnlaugsskógi ofan við 
hraunbrúnina sem þar er (Kristín Svavarsdóttir 
o.fl. 2006).

  5. kafli

Ágrip
Víðifræ eru lítil, létt og með svifhár þannig að erfitt getur verið að meðhöndla þau í kjölfar söfnun-
ar. Hreinsun víðifræs er tímafrek og krefst sérstakrar tækni, a.m.k. ef safnað er í stórum stíl. Því 
var ákveðið að prófa hvort fræ héldist lífvænlegt ef reklar væru geymdir í heilu lagi. Þroskuðum 
reklum af plöntum gulvíðis (Salix phylicifolia) og loðvíðis (S. lanata) var safnað á tveimur stöðum 
á Rangárvöllum, í Gunnlaugsskógi og við Akurhól. Reklar voru meðhöndlaðir á mismunandi 
vegu eftir söfnun: geymdir við stofuhita, í kæli eða frysti með eða án forþurrkunar. Fræ úr þeim 
var síðan spírunarprófað eftir 10, 20, 30 og 60 daga. Spírun var mismikil eftir geymsluaðferðum: 
Forþurrkun og geymsla í frysti > forþurrkun og geymsla í kæli > geymsla allan tímann í kæli > 
geymsla við stofuhita > sett beint í frysti. Rannsóknin sýnir nauðsyn þess að forþurrka reklana 
áður en þeir eru frystir en eftir forþurrkun við stofuhita geymast þeir vel í frysti og kæli.

Kristín Svavarsdóttir 2006. Meðhöndlun og geymsla víðirekla. Í 
Innlendar víðitegundir: Líffræði og notkunarmöguleikar í landgræðslu 
(ritstjóri Kristín Svavarsdóttir), bls. 53-58. Landgræðsla ríkisins, 
Gunnarsholt.
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Næsta veðurathugunarstöð Veðurstofu Íslands 
er Hella, í um 10 km loftlínu frá söfnunarstöð-
unum. Árið 2000 var meðalhitinn á Hellu í maí 
7°C en yfir sumarmánuðina þrjá (júní til ágúst) 
var meðalhitinn 10,9°C. Í samanburði við 40 
ára tímabil (1961-2000) hitastigs á Hellu var 
hitinn árið 2000 aðeins yfir meðallagi.

Söfnun, tilraunaskipulag og úrvinnsla 
gagna
Víðireklum var safnað í júlí 2000, loðvíðirekl-
um 11. júlí og gulvíðireklum 17. júlí. Leitast 
var við að safna víðireklum þegar frævur þeirra 
voru orðnar bústnar, hárlausar og gular eða 
gulgrænar á litinn (á þroskastigi 2C eða 3A) og 
gulvíðireklum með gulum og hörðum frævum 
(á þroskastigi 3A) en sýnt hefur verið fram á að 
á þessum þroskastigum spíri fræið best (Kristín 
Svavarsdóttir o.fl. 2006). Reklum var safnað af 
fjórum plöntum hvorrar tegundar á hvorum 
söfnunarstað þannig að meðferðir voru end-
urteknar fjórum sinnum. Þrír reklar voru teknir 
fyrir hverja meðferð (5) og geymslutíma (4), 
alls 60 reklar af hverri plöntu. Að auki var 
þremur reklum safnað af hverri plöntu til að 
kanna spírunarhæfni fræsins strax eftir söfnun. 
Alls var því safnað 1008 reklum. 

Þegar inn í rannsóknastofu kom fengu rekl-
arnir mismunandi meðhöndlun eftir meðferð-
um. Þrjár mismunandi geymsluaðferðir voru 
prófaðar og þegar reklar voru geymdir í kæli 
eða frysti voru þeir ýmist prófaðir með eða 
án forþurrkunar. Forþurrkun fól í sér að dreift 
var jafnt úr reklunum og þeir hafðir þannig í 
þrjá daga við stofuhita (u.þ.b. 22° C). Því var 
um fimm mismunandi meðferðir að ræða þar 
sem reklar voru: 1) Þurrkaðir og geymdir við 
stofuhita (S) við u.þ.b. 22°C; 2) forþurrkaðir 
og síðan geymdir í kæli (SK) við u.þ.b. 4°C; 
3) forþurrkaðir og síðan geymdir í frysti (SF) 
við u.þ.b. -10°C; 4) settir beint í kæli (K); eða 
5) settir beint í frysti (F). Fræ úr reklunum var 
síðan spírunarprófað eftir 10, 20, 30 og 60 
daga geymslu.

Spírunarpróf fóru þannig fram að fræinu var 
komið fyrir á bleyttum síupappír og sett síðan 
á þar til gerðan plastdisk sem komið var fyrir 
í lokuðu spírunarborði. Úr hverjum rekli voru 

tekin 100 fræ og þeim dreift jafnt á fjóra hluta 
sem búið var að merkja á síupappírinn til að 
gera aflestur auðveldari. Ræma af síupappír 
lá niður úr hverjum diski ofan í vatn í botni 
spírunarborðsins, og hélt þannig raka í síu-
pappírnum. Hitastig í spírunarborðinu fylgdi 
dægursveiflu, þannig að hitinn var 10ºC á 
nóttu og 20°C yfir daginn. Hlutfall spírandi 
fræja var skráð eftir tvo daga og endurtekið 
fimm dögum síðar. Fræinu var strax komið 
í spírunarpróf eftir að reklar voru teknir úr 
geymslu með þeirri undantekningu að á síðasta 
athugunardegi (eftir 60 daga geymslu) voru 
gulvíðireklar úr meðferð SF teknir of snemma 
úr frysti og voru geymdir við stofuhita í sjö 
daga áður en fræ úr þeim var spírunarprófað. 
Á sama tíma voru gulvíðireklar úr meðferðum 
K og F einnig teknir úr kæli og frysti einum 
degi of snemma og voru geymdir við stofuhita 
yfir nóttina.

Meðalspírun fræs úr reklunum þremur sem 
safnað var af hverri plöntu var notuð við 
úrvinnslu gagna. Fervikagreining (ANOVA) 
var notuð til að kanna hvort munur væri á spír-
un eftir geymsluaðferðum. Gögnin uppfylltu 
ekki skilyrði um normaldreifingu leifa og því 
var arcsin umbreyting gerð fyrir fervikagrein-
inguna. Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðifor-
ritinu SPSS, 11. útgáfa (SPSS Inc., Chicago, 
Illinois).

Niðurstöður
Spírun víðifræsins var almennt góð. Ekki var 
marktækur munur eftir tegundum eða söfn-
unarstað á spírunarprósentu fræsins strax eftir 
söfnun (mynd 5.1). Að meðaltali spíruðu 72% 
(±4,5, staðalskekkja; n=16) víðifræsins, aðeins 
meira af gulvíði (75 ±6,1%) en loðvíði (69 
±6,9%). Við geymslu reklanna breyttist mun-
urinn milli tegundanna þannig að þegar gögn-
in eru skoðuð fyrir alla geymslutímana var 
marktækur munur á milli þeirra (p<0,001). Fræ 
loðvíðis spíraði betur en gulvíðis og var spír-
unarprósenta loðvíðis 61 ±3,0% en gulvíðis 55 
±3,2%.

Áhrif geymsluaðferða rekla á geymsluþol 
víðifræs
Geymsluaðferðir og meðhöndlun víðirekla 
fyrir geymslu hafði marktæk áhrif á spír-
unarhæfni fræsins (p<0,001) og niðurstöður 
voru nokkuð samhljóða fyrir báðar tegund-
irnar. Besti árangurinn, með yfir 80% spírun, 
var í þeim meðferðum þar sem reklar voru 
forþurrkaðir áður en þeim var komið fyrir í 
annað hvort kæli eða frysti. Ekki var marktæk-
ur munur milli þessara tveggja aðferða en 
árangur þeirra var marktækt betri en annarra 
geymsluaðferða (mynd 5.2). Þegar reklum var 
stungið beint í kæli án forþurrkunar var spír-
unarhæfnin nokkru lægri eða um 60%, en sú 
aðferð gaf þó betri árangur en ef reklarnir voru 

Mynd 5.1 Spírunarprósenta 
(%) gulvíðifræs og loðvíði-
fræs strax eftir söfnun rekla 
á tveimur söfnunarstöðum á 
Rangárvöllum. Sýnt er með-
altal og staðalskekkja þess 
(n=16).
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geymdir við stofuhita allan tímann. Munurinn 
var þó ekki marktækur hjá loðvíði. Árangurinn 
var lakari hjá gulvíðireklum sem geymdir voru 
við stofuhita allan tímann, eða innan við 40% 
spírun. Langversti árangurinn við geymslu 
víðirekla í þessari tilraun var samt þegar rekl-
um var stungið beint inn í frysti en þá spíraði 
innan við 10% fræsins (mynd 5.2).

Mismunandi geymsluaðferðir víðirekla og 
lengd geymslunnar
Samspilið á milli geymsluaðferða og geymslu-
tíma var marktækt (p<0,001) hjá báðum teg-
undum (mynd 5.3). Spírunarhæfni fræs minnk-
aði með tímanum en áhrifin komu þó misfljótt 
fram. Hjá gulvíði minnkaði spírun fræs jafnt 
og þétt og það var marktækur munur á milli 
allra athugunardaga. Spírun loðvíðifræs var 
ekki marktækt mismunandi fyrstu 30 geymslu-
dagana en fræ í reklum sem geymdir voru í 60 
daga spíraði marktækt minna heldur en fræ í 
reklum sem geymdir voru styttra. Greinilegur 
munur var á milli geymsluaðferða (mynd 5.2) 
og við nánari skoðun sást að fræ í reklum sem 
geymdir voru í frysti eða kæli eftir forþurrkun 
við stofuhita spíraði mjög vel á öllum tilrauna-
tímanum þó afföll hafi orðið hjá báðum teg-
undum síðasta mánuðinn (mynd 5.3), sérstak-
lega hjá gulvíði. Vegna mistaka í framkvæmd-
inni við lokaúttektina voru gulvíðireklar teknir 
úr frysti of snemma og stóðu við stofuhita í 
viku áður en fræ var sett í spírunarpróf. Fræ 
í víðireklum sem geymdir voru allan tímann 
við stofuhita eða í kæli missti spírunarhæfnina 
jafnt og þétt (mynd 5.3) þó það gerðist hraðar 
við stofuhita. Hvorki gulvíðifræ né loðvíðifræ 
þoldi að fara beint í frysti og spíraði aðeins 
mjög lítill hluti fræs sem þannig var geymt og 
hafði geymslutíminn lítil áhrif á það.

Söfnunarstaður rekla hafði engin áhrif á 
geymsluþol loðvíðifræs en marktækur munur 
var á milli staða og samspil staðar við aðra 
þætti hjá gulvíði (p<0,001). Fræ sem safn-
að var við Akurhól geymdist betur en fræ 
úr Gunnlaugsskógi og átti það við um allar 
geymsluaðferðirnar. Mestur munur á milli 
söfnunarstaða var þó þegar reklum var stungið 
beint inn í kæli, sérstaklega þegar leið á tilraun-
ina. Áhrif geymsluaðferða og söfnunarstaða á 
geymsluþol víðfræs var kannað innan hvers 
spírunarprófs og var í öllum tilfellum mik-
ill munur á milli geymsluaðferða hjá báðum 
tegundunum (tafla 5.1). Söfnunarstaður skipti 
máli hjá gulvíði strax eftir 10 daga geymslu en 
samspilið milli meðferða og söfnunarstaðar var 
hins vegar ekki marktækt fyrr en eftir 20 daga 
geymslu. Sambandið milli þessara þátta varð 
sterkara eftir því sem geymslutíminn lengdist. 

Mynd 5.2  Spírunarprósenta (%) víðifræs eftir aðferðum 
við geymslu víðirekla. Geymsluaðferðum er raðað á x-ás 
eftir árangri þeirra. Sýnd eru meðaltöl og staðalskekkja 
þeirra (n = 32). Fervikagreining var notuð til að greina 
mun milli aðferða innan tegunda og Tukey próf notað til 
að kanna mun milli einstakra aðferða. Lágstafir vísa til 
Tukey prófs á spírun gulvíðifræs og hástafir vísa til sama 
prófs á spírun loðvíðifræs. Sami bókstafur sýnir að spír-
unarprósenta er ekki marktækt mismunandi milli viðkom-
andi geymsluaðferða innan tegundar.
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Umræða
Geymsluþol víðifræs í reklum
Tilraunin sýndi að hægt er að geyma víðirekla 
við hagstæð skilyrði í a.m.k. tvo mánuði án 
mikilla affalla af fræinu. Almennt minnkaði 
spírunargeta fræs eftir því sem reklar voru 
geymdir lengur og er það í samræmi við rann-
sóknir á geymsluþoli fræs þessara tegunda 
eftir hreinsun (Jón Guðmundsson 2006). Engin 
afföll urðu á fræi í reklum gulvíðis og loðvíðis 
fyrsta mánuðinn við bestu geymsluaðferðirnar 
(mynd 5.3) en mánuði seinna spíruðu marktækt 
færri fræ hjá báðum tegundum, þó í öllum til-
fellum hafi verið um og yfir 70% spírun. Þetta 
er mjög góður árangur sem sést á því að þetta 
var ekki lakari spírun en hjá fræi sem var spír-
unarprófað strax eftir að reklunum var safnað. 
Þar sem spírunarprósentan var nokkru hærri 
eftir 10 daga geymslu hjá fræi úr reklum sem 
voru þurrkaðir í þrjá daga við stofuhita (mynd 
5.3) bendir það til að þegar reklunum var safn-
að hafi þeir verið á mismunandi þroskastigum 
og að fræið hafi haldið áfram að þroskast í 
reklunum þegar þeir voru hafðir við stofuhita. 
Minni breytileiki í gögnunum eftir 10 daga 
geymslu styður þetta.

Loðvíðifræið geymdist aðeins betur en gul-
víðifræið því þrátt fyrir heldur betri upp-
hafsspírun gulvíðis (ekki marktækt) spíraði 
loðvíðifræið marktækt betur en gulvíðifræið 
í spírunarprófunum sem gerð voru eftir að 
reklarnir höfðu verið geymdir. Hluti skýring-
arinnar á þessu gæti þó verið mistökin í fram-
kvæmd síðustu úttektarinnar á gulvíðireklum 
en reklarnir sem áttu að vera i frysti stóðu við 
stofuhita síðustu vikuna.

Í rannsókninni kom fram mismunur á geymslu-
þoli gulvíðifræs og loðvíðifræs eftir söfn-
unarstöðum þannig að spírunarhæfni loðvíði-
fræs var óháð söfnunarstað en gulvíðifræ frá 
Akurhóli spíraði betur en úr Gunnlaugsskógi. 
Þetta kom einnig fram strax í upphafi tilraun-
arinnar þar sem gulvíðifræ úr Gunnlaugsskógi 
spíraði minna en fræ frá Akurhóli (mynd 5.1) 
þrátt fyrir að stutt sé á milli þessara staða. 
Leitast var við að safna gulvíðireklum þegar 
frævurnar voru orðnar harðar og gular (þroska-
stig 3A) því sýnt hefur verið fram á að á því 
stigi spíri gulvíðifræ best (Kristín Svavarsdóttir 
o.fl. 2006) en hugsanlega hafa ekki allir rekl-
ar verið orðnir svo þroskaðir þegar þeim var 
safnað.

Mismunandi geymsluaðferðir
Geymsla á reklum í frysti eða kæli eftir að þeir 
höfðu verið forþurrkaðir skilaði bestum árangri 
af þeim geymsluaðferðum sem prófaðar voru í 
rannsókninni og ekki var marktækur munur á 
milli þessara tveggja aðferða. Í rannsókn þar 
sem prófað var að geyma Salix alba fræ við 
mismunandi hitastig eftir að fræið hafði verið 
þurrkað í 9% raka spíraði fræ sem hafði verið 
geymt í frysti (-20°C) mun betur en sama fræ 
sem geymt var í kæli (5°C) (Maroder o.fl. 
2000). Í rannsókninni sem hér er lýst voru rekl-
arnir hafðir í þrjá sólarhringa við stofuhita áður 
en þeir voru settir í frekari geymslu en raka-
stig var ekki mælt eins og í rannsókn Maroder 
o.fl. (2000). En gögnin sýna að forþurrkunin 
eykur mjög á geymsluþol fræsins og er það í 
samræmi við rannsókn á víðikynblendingum 
sem sýndi að við öll geymsluhitastig sem próf-
uð voru geymdist þurrt fræ betur en það sem 
var blautt (Wood o.fl. 2003). Mestallt fræið 
sem sett var beint í frysti drapst. Sú aðferð að 
setja rekla beint í kæli reyndist betri geymslu-
aðferð en frysting eða geymsla við stofuhita. 
Spírunarhæfni fræs minnkaði smám saman 
þegar reklar voru geymdir við stofuhita þó það 
væri ekki marktækt vegna mikils breytileika 
(mynd 5.3). 

Dautt fræ úr reklum sem settir voru beint í 
frysti var ekki skoðað og því er ekki ljóst hvort 
ástæðan fyrir þessum ótvíræðu niðurstöðum 
á slæmum árangri þeirrar aðferðar hafi verið 
vegna skemmda á fræinu. Það mætti til dæmis 
álykta að fræið sem sett var beint í frysti hafi 
sprungið ef rakastig þess var hátt við söfnun. 
Á engu stigi tilraunarinnar var rakastig fræs-
ins mælt. Rannsóknir á öðrum víðitegundum 
(Maroder o.fl. 2000) og víðikynblendingum 
(Wood o.fl. 2003) benda til mikilvægi þess 
að þurrka fræið áður en það er fryst en í 
þeim rannsóknum var notað fljótandi nitur 
til að kanna snöggkælingu. Miðað við þessa 
skýringu á niðurstöðunum sem fengust fyrir 
víðirekla sem settir voru beint í frysti væri 
rakastig víðifræs líklega nokkuð hátt á meðan 

Tafla 5.1 Niðurstöður fervikagreiningar (ANOVA) á áhrifum geymsluaðferðar (G), 
söfnunarstaðar (S) og samspil þessara þátta (G*S) á spírunarprósentu fræs af gulvíði og 
loðvíði eftir mislanga geymslu. Prófið var gert innan hvers geymslutíma á hvorri tegund 
fyrir sig, alls átta fervikagreiningar.

Gulvíðir Loðvíðir

Frítölur F P F P

10 dagar
Geymsluaðferð (G) 4 27097 <0,001*** 27297 <0,001***

Söfnunarstaður (S) 1 1354 <0,001*** 39 >0,5

G*S 4 501 >0,1 157 >0,7

20 dagar
G 4 28799 0,001*** 22481 <0,001***

S 1 1044 0,001*** 546 <0,05*

G*S 4 1016 <0,01** 151 >0,8

30 dagar
G 4 30826 <0,001*** 21116 <0,001***

S 1 2408 <0,001*** 53 >0,5

G*S 4 4731 <0,001*** 1956 <0,05*

60 dagar
G 4 6799 <0,001*** 6981 <0,001***

S 1 2707 <0,001*** 91 >0,3

G*S 4 911 <0,001*** 38 >0,8
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reklarnir eru enn á plöntunni. Þar sem reklum 
af hvorri tegund var aðeins safnað á einum 
degi fást engar upplýsingar um það hvort þetta 
breytist eftir þroskastigi reklanna en leitast 
var við að safna reklum á þeim þroskastigum 
sem bent hefur verið á að væru hentugust við 
söfnun (Kristín Svavarsdóttir o.fl. 2006; mynd 
5.4).

Í rannsóknunum á víði hérlendis hefur komið 
í ljós töluvert af skordýrum á reklunum eftir 
að þeim er safnað sem getur haft í för með sér 
mikil afföll af fræinu (Ása L. Aradóttir o.fl. 
1999; Jón Guðmundsson 2006). Í rannsókninni 
á geymslu reklanna var afrán skordýra ekki 
skráð en æskilegt væri að kanna nánar hvort 
og þá hversu mikil afföll verða vegna skordýra-
afráns á forþurrkunartímanum. Ef mikið afrán 
finnst þarf að meta hvort hægt sé að minnka 
afföllin með því að stytta forþurrkunartímann 
án þess að rýra geymsluþol fræsins.

Þýðing og nýting á niðurstöðum
Ein leið til að auka útbreiðslu víðis og koma 
gulvíði og loðvíði inn á ný svæði eru sáningar. 
Vorsáningar lengja vaxtartíma kímplantnanna 
fyrsta sumarið og auka því að öllum líkindum 
lífslíkur þeirra. Víðifræ hefur ekki verið fáan-
legt og einu prófanir á víðisáningum hérlendis 
sem ég veit um eru hluti sama verkefnis og sú 
tilraun sem hér er lýst en um er að ræða próf-
anir á sáningu loðvíðis í Heiðmörk (Guðbjörg 
Ólafsdóttir 1998) og sáningu gulvíðis og loð-
víðis á Rangárvöllum (Ása L. Aradóttir o.fl. 
2006b). Einnig hafa í sama verkefni verið 
þróaðar aðferðir við verkun og hreinsun víði-
fræs þar sem m.a. var smíðuð vél til að afhára 
og hreinsa fræið til að hægt sé að verka 
víðifræ í stórum stíl (Jón Guðmundsson 2006). 
Vegna svifháranna er öll meðhöndlun víðifræs 
erfið ef það er ekki hreinsað og afhárað. 
Hreinsað loðvíðifræ hefur spírað eftir fjögurra 
ára geymslu í frysti (Jón Guðmundsson 2006). 
Vegna þroska víðifræs þarf að safna því í júlí 
og aðeins er hægt að safna því í takmarkaðan 
tíma eða þar til reklarnir falla af plöntunum 
(Kristín Svavarsdóttir o.fl. 2006). Niðurstöður 
tilraunarinnar sem hér er fjallað um sýna að sú 
leið að geyma víðirekla í kæli eða frysti eftir 
forþurrkun gefur aukna möguleika á að safna 

fleiri reklum en unnt er að anna jafnóðum við 
hreinsun fræsins. Tilraunin stóð í tvo mánuði 
og á þeim tíma var enn um og yfir 70% spírun 
hjá fræi sem geymt var á þennan hátt og miðað 
við það væri hægt að hreinsa fræ sem safnað 
væri í júlí fram í september. Æskilegt væri að 
athuga frekar hversu lengi hægt er að geyma 
rekla á þennan hátt. Lengri geymsla rekla gæfi 
enn frekara svigrúm við hreinsun á fræi. 

Áhugavert væri að kanna möguleika á sáning-
um með dreifingu á heilum víðireklum. Þetta 
hefur verið prófað með Salix alaxensis í Alaska 
með góðum árangri (Cooper og van Haveren 
1994) en þá var víðireklum safnað í nágrenn-
inu og dreift beint. Ef fræ sem geymt væri í 
reklunum fram til næsta vors helst lífvænlegt 
væri unnt að lengja vaxtartímann fyrsta árið 
og þá hugsanlega auka lífslíkur plantnanna. 
Mér vitandi hefur ekki verið áður prófað hér-
lendis að geyma óhreinsaða víðirekla. Leit að 
erlendum rannsóknum á geymslu rekla frekar 
en verkuðu fræi bar heldur ekki árangur þannig 
að mögulegt er að sú nálgun sem hér er beitt 
sé ný af nálinni. Þar sem rannsóknir okkar 
sýna að sáningar víðis geta verið vandkvæðum 
bundnar og vísbendingar eru um að það þurfi 
mikið af fræi (Ása L. Aradóttir o.fl. 2006) 
gæti verið ákjósanlegt að stytta og einfalda 
vinnsluferli víðifræs og tel ég það mögulegt ef 
góður árangur næðist af því að nota reklana í 
sáningar.

Á síðustu árum hefur verið unnið að því að 
auka úrval innlendra tegunda sem notaðar eru 
í landgræðslu (Magnús H. Jóhannsson og Ása 
L. Aradóttir 2004; Magnús H. Jóhannsson 
2006). Það má hugsa sér að í framtíðinni verði 
sáðblöndur meira notaðar á landgræðslusvæð-
um og þá væri æskilegt að eiga möguleika 
á að setja fræ af gulvíði og loðvíði í slíkar 
sáðblöndur. Ef niðurstöður frekari rannsókna 
sýndu að unnt sé að nota víðirekla í sáningum 
og hægt væri að geyma þá til næsta vors þá 
mætti hugsa sér að víðifræ væri hreinsað fyrst 
og fremst fyrir sáðblöndur en víðireklar notaðir 
annars.

Mynd 5.4 Víðireklar á hentugum þroskastigum til söfnunar. a) Gulvíðir á þroskastigi 3A. b) Loðvíðir á þroskastigi 2C. c) Loðvíðir á þroskastigi 3A.   

(Ljósmyndir: Kristín Svavarsdóttir).

a b c
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Lokaorð
Prófanir á mismunandi geymsluaðferðum víði-
rekla sýna að með því að geyma forþurrkaða 
rekla í kæli eða frysti spírar um 70% fræsins 
eftir 60 daga geymslu. Þá spíraði loðvíðifræið 
meira en upphafsspírun þess og gulvíðifræ 
spíraði aðeins minna en það gerði strax eftir 
söfnun. Tilraunin gefur vísbendingar um að 
geymsla víðirekla sé ákjósanleg leið til að 
auka afköst við fræsöfnun víðis því þá má 
safna fleiri reklum en hægt er að komast yfir 
að verka og hreinsa jafnóðum. Þetta getur verið 
heppilegt vegna þess hve tímabilið er stutt 
þegar fræið er þroskað og tilbúið til söfnunar. 
Frekari rannsókna er þörf til að kanna hvort 
unnt sé að geyma reklana til næsta vors og jafn-
vel dreifa reklunum sjálfum, og komast þannig 
hjá því að hreinsa fræið í öllum tilfellum.
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Inngangur
Notagildi plöntutegunda í landgræðslu er 
meðal annars metið út frá hæfileika þeirra 
til að dreifast og nema land. Tegundum sem 
eru afkastamiklir landnemar þarf aðeins að 
sá eða gróðursetja í takmörkuðum mæli á 
svæðum sem þeim er ætlað að nema, en frek-
ari fjölgun verður með sjálfgræðslu þar sem 
aðstæður eru fyrir hendi. Þetta er kostur ef um 
er að ræða tegundir sem gegna lykilhlutverki 
í framvindu eða eru eftirsóknarverðar í gróð-
ursamfélögum en getur verið galli ef hætta er 
á að viðkomandi tegund hafi neikvæð áhrif á 
tegundir og búsvæði utan landgræðslusvæða 
(t.d. Whisenant 1999; Davy 2002).  

Gulvíðir (Salix phylicifolia L.) og loðvíð-
ir (S. lanata L.) eru mikilvægar tegundir í 
mörgum íslenskum gróðurlendum (Steindór 
Steindórsson 1964). Þær geta numið land á 
fyrstu stigum framvindu, t.d. þar sem jökl-
ar eru að hörfa (Crocker og Major 1955; 
Persson 1964; Whittaker 1993) og geta átt þátt 
í myndun kjarrgróðurs á landgræðslusvæðum 
(Grétarsdóttir o.fl. 2004). Mikil fræframleiðsla, 
tiltölulega hraður vöxtur og langlífi gera marg-
ar víðitegundir að áhugaverðum kosti við 
landgræðslu á norðlægum slóðum (Forbes og 
Jefferies 1999). Til að geta nýtt víðitegundir á 
markvissan hátt í landgræðslu er mikilvægt að 
þekkja hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi 
til þess að þær breiðist út með sjálfgræðslu. 

Landnám víðitegunda getur verið mikið 
við hagstæð skilyrði (t.d. Walker o.fl. 1986; 
Alliende og Harper 1989). Fræframleiðsla 
er mikil (Kristín Svavarsdóttir og Ása L. 
Aradóttir 2006) en fræin eru yfirleitt skamm-
líf (Densmore og Zasada 1983, Douglas 1995, 
van Splunder o.fl.  1995) og mynda ekki fræ-
forða í jarðvegi (Ebersole 1989). Tilraunir í 
Alaska (Bishop og Chapin 1989; Cooper og 
van Haveren 1994) benda til að víðifræ þurfi 
mikinn raka til að spíra. Ungplönturnar eru 
afar smáar og afföll af þeim mikil í upphafi 
(Sacchi og Price 1992; Douglas 1995; Cooper 
og MacDonald 2000). Hér á landi má víða 
finna staði þar sem víðir hefur vaxið upp í 
kjölfar áburðardreifingar og sáningar gras-
fræs á lítt gróið land, sem bendir til þess að 
þessar aðgerðir ýti undir landnám víðis. Hins 
vegar eru til erlendar rannsóknir sem sýna 
að uppgræðsla með grassáningum og áburð-
argjöf getur tafið landnám víðis þó að mikið 
af víðiplöntum hafi fundist í eldri sáningum 
(Densmore 1992). 

Litlar rannsóknir hafa verið gerðar á landnámi 
gulvíðis og loðvíðis hérlendis. Sumarið 1997 
voru gerðar tilraunir með sáningu loðvíðis í 

  6. kafli

Ágrip
Þekking á þáttum sem hafa áhrif á landnám tegunda er mikilvægur liður í því að skilja vistfræði 
og útbreiðslumynstur þeirra. Gerðar voru athuganir á landnámi gulvíðis (Salix phylicifolia) og 
loðvíðis (S. lanata) við mismunandi aðstæður. Auk þess voru lagðar út tilraunir með sáningu 
þessara tegunda þar sem prófaðar voru tilgátur um áhrif áburðargjafar og raka á landnám þeirra 
á gróðurlitlum melum og tilgátu um áhrif rasks (sláttar) á landnám í grassverði. Náttúrulegt land-
nám tegundanna gat verið umtalsvert þar sem skilyrði voru hagstæð og nægilegt til að mynda með 
tímanum þétt víðikjarr. Landnámið var mest í lífrænni jarðvegsskán og þunnum mosa en yfirleitt 
lítið í grasi, sinu og á lítt grónum melum. Uppgræðsla virtist geta stuðlað að landnámi víðis á 
gróðurlitlum melum þar sem annars var lítið landnám. Sáningartilraunir sýndu að báðar tegundir 
gátu spírað á melum og í grassverði en afföll voru mikil og þar af leiðandi komust aðeins örfáar 
plöntur á legg. Þessar niðurstöður gefa þó ekki afgerandi svör um möguleika sáninga við fjölgun á 
víði, þar sem þær voru gerðar við aðstæður sem voru afar óhagstæðar fyrir spírun og lifun víðisins 
og minna fræmagn var notað en í öðrum sambærilegum tilraunum. 

Ása L. Aradóttir, Kristín Svavarsdóttir og Sigurður H. Magnússon 
2006. Landnám víðis og árangur víðisáninga. Í Innlendar víðiteg-
undir: Líffræði og notkunarmöguleikar í landgræðslu (ritstjóri Kristín 
Svavarsdóttir), bls. 59-72. Landgræðsla ríkisins, Gunnarsholt.
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Heiðmörk (Guðbjörg Ólafsdóttir 1998) en við 
vitum ekki um aðrar innlendar rannsóknir sem 
snúa beint að landnámi víðis. Hins vegar hefur 
landnám birkis (Betula pubescens Ehrh.) tals-
vert verið skoðað (t.d. Sigurður H. Magnússon 
og Borgþór Magnússon 1990, 1992; Aradóttir 
1991, 2004) og gerðar hafa verið rannsóknir á 
landnámi nokkurra jurtategunda í misgömlum 
uppgræðslum (Elmarsdóttir o.fl. 2003). Þar 
sem víðifræ eru bæði minni og skammlífari en 
t.d. birkifræ er ekki víst að sömu þættir ráði 
landnámi þessara tegunda. Rannsóknir á þeim 
þáttum sem hafa áhrif á landnám gulvíðis og 
loðvíðis auka þekkingu á vistfræði tegundanna 
og stuðla að markvissri notkun þeirra í land-
græðslu. 

Haustið 1998 voru gerðar athuganir á náttúru-
legu landnámi gulvíðis og loðvíðis á nokkrum 
friðuðum landgræðslusvæðum til að varpa ljósi 
á það við hvaða aðstæður þessar tegundir nema 
land. Í kjölfar þeirra athugana voru lagðar út 
sáningartilraunir í Vakalág á Rangárvöllum 
til að prófa eftirfarandi vinnutilgátur um þætti 
sem hafa áhrif á landnám gulvíðis og loðvíðis: 

(1) Áburðargjöf getur haft jákvæð áhrif á 
landnám víðis í gróðurlitlu landi; (2) raki jarð-
vegsyfirborðsins er mikilvæg forsenda þess 
að landnám eigi sér stað í ógrónu landi og (3) 
í vel grónu landi má auka líkur á landnámi 
með raski sem opnar upp svörðinn. Í þessum 
kafla er gerð grein fyrir rannsóknunum og nið-
urstöðum þeirra. 

Aðferðir
Landnám víðis við mismunandi aðstæður
Haustið 1998 var náttúrulegt landnám víðis 
kannað í samtals 18 reitum (10 x 10 m2) 
á Norður- og Suðurlandi (tafla 6.1). Á 
Suðurlandi voru lagðir út 12 reitir, á láglendi 
á Rangárvöllum og við hálendisbrúnina á 
Hrunamannaafrétti. Á Norðurlandi voru lagðir 
út sex reitir, flestir á láglendi í Kelduhverfi. 
Allir reitirnir voru á landi sem er friðað fyrir 
sauðfjárbeit og voru þeir staðsettir þar sem 
stutt var í stálpaðar víðiplöntur þannig að 
fræregn væri ekki takmarkandi þáttur. 

Á þremur rannsóknarsvæðum, Ássandi í 
Kelduhverfi, Holti á Hrunamannaafrétti og í 
Vakalág á Rangárvöllum voru lagðir út tveir 
eða fleiri reitir nálægt hvor öðrum á landi 
sem var einsleitt að öðru leyti en því að það 
hafði orðið fyrir mismunandi áhrifum af upp-
græðsluaðgerðum (tafla 6.1). Á Ássandi voru 
fjórir reitir lagðir út á aurum eftir gömul stór-
hlaup í Jökulsá, sem að hluta til hafa verið 
græddir upp með grasfræi og áburði er dreift 
var úr flugvél. Uppgræðslurákirnar voru vel 
afmarkaðar og hafa sumar þeirra verið raktar af 
loftmyndum (Gunnlaugsdóttir 1982; Aradóttir 
1991). Einn reitur var viðmiðunarreitur þar 
sem ekki fundust nein merki um áburðargjöf 
(reitur NL-a), annar reitur var í uppgræðslu 
frá um 1960 (NL-u60), þriðji reiturinn á upp-
græðslurák frá miðjum áttunda áratugnum 
(NL-u75) og fjórði reiturinn var settur niður 
þar sem uppgræðslurák frá áttunda áratugnum 
fór yfir eldri uppgræðslu frá 1960 (NL-u60+). 
Í Holtinu á Hrunamannaafrétti voru þrír reitir 
nálægt hvor öðrum á mel, einn var á svæði þar 
sem sáust merki um gömul áburðaráhrif (SH-
u2), annar í mjög nýlegri uppgræðslu (SH-u1) 
og sá þriðji var á svæði þar sem ekki var hægt 
að sjá nein merki um áburðaráhrif (SH-m). Í 
Vakalág einkenndist yfirborðsgerðin af sand-
melum og hefur stór hluti þeirra verið græddur 
upp. Uppgræðsluaðgerðir náðu þó ekki yfir 
svæðið sem reitirnir voru lagðir út á, að því 
undanskildu að áburði (en ekki grasfræi) hafði 
verið dreift yfir hluta þess árið 1982 eða 1983, 
þegar verið var að bera á nærliggjandi tún 
með flugvél (Sveinn Runólfsson, munnl. upp-
lýs.).  Þar voru lagðir út tveir reitir nálægt hvor 
öðrum, annar þar sem gætti áburðaráhrifanna 
frá 1982 (SL-u82) en hinn var viðmiðunarreit-
ur þar sem ekki var hægt að sjá nein merki um 
áburðaráhrif (SL-m).

Tafla 6.1 Athugunarreitir fyrir landnám víðis.

Svæði Reitur 
nr.

Reitur 1) Lýsing 2)

Norðurland, láglendi

Ássandur 7 NL-a áraurar3)

(66°03'N, 16°31'V; 25 m) 6 NL-u75 áraurar3), 
áb + sán frá um ’75

8 NL-u60 áraurar3), 
áb + sán frá um ‘60

9 NL-u60+ áraurar3), 
áb+sán frá ‘60 og ‘75

Norðurland, hálendisbrún

Hólsfjallagirðing 10 NH-u sandhólar með melgresi (áb.)

(65°59'N, 16°21'V; 230 m)

Vesturdalur 11 NH-n

(65°56'N, 16°34'V; 230 m) nýgræður á mel

Suðurland, láglendi

Vakalág 12 SL-m melur

(63°51'N, 20°17'V; 50 m) 13 SL-u82 melur, áb. frá ´82

Gunnlaugsskógur 14 SL-u75a uppgræðsla á hrauni (áb. + sán frá ´75)

(63°52'N, 20°12'V; 100m) 18 SL-u75b uppgræðsla á hrauni (áb. + sán frá ´75)

Bolholt 17 SL-u uppgræddar moldir

(65°56'N, 20°07'V; 100 m)

Markarflótsaurar 16 SL-a1 áraurar

(63°40'N, 19°58'V; 50 m) 15 SL-a2 áraurar, gróin lægð

Suðurland, hálendisbrún

Hrunamannaafréttur 2 SH-m melur

(64°21'N, 20°00'V; 270 m) 1 SH-u1 melur: áb + sán

4 SH-u2 melur – líklega gömul áburðaráhrif

5 SH-u3 hálfgrónar moldir í rofabarði 
(áb + sán)

3 SH-n nýgræða á grýttum moldum 
v/rofjaðar (áb)

1 a=áraurar; u=uppgræðsla; n=nýgræða; m=melur.
2 Áb=áburðargjöf; sán=grassáning.  
3 Aurar myndaðir í stórhlaupum Jökulsár á Fjöllum. 
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Innan hvers reits var talinn fjöldi plantna af 
loðvíði, gulvíði og fjallavíði (S. arctica Pall.) í 
þremur stærðarflokkum, sem skilgreindir voru 
eftir mesta þvermáli laufkrónu plantnanna: 
Stórar plöntur >20 cm í þvermál, meðalstórar 
5-20 cm í þvermál og litlar plöntur <5 cm í 
þvermál. Allar stóru plönturnar í reitunum voru 
taldar og stærð þeirra mæld. Undantekning var 
þó gerð ef fleiri en 50 plöntur fundust í fyrri 
helming reitsins en þá var síðari helmingnum 
sleppt, að því gefnu að þéttleiki plantnanna 
þar virtist vera sambærilegur við þann hluta 
sem búið var að telja í. Litlar og meðalstórar 
plöntur voru taldar í tíu mælirömmum (0,5 
x 0,5 m) sem dreift var tilviljunarkennt um 
reitina.  Mesta þvermál blaðkrónu, þvermál 
blaðkrónu hornrétt á mesta þvermál og hæð 
efsta brums frá jörðu voru mæld hjá öllum 
plöntum sem voru ≥1 cm í þvermál en stærð 
minni plantna var ekki skráð. Einnig var skráð 
svarðgerð sem allar litlar plöntur (<5 cm í 
þvermál) fundust í.

Þekja helstu gróður- og yfirborðsgerða var 
metin að næstu tíu prósentum í 0,5 x 0,2 m 
hlutreit innan hvers mæliramma. Auk þess 
voru svarðgerð og svarðdýpt skráðar í tíu jafn-
dreifðum punktum innan hlutreitsins. 

Sáningartilraunir
Einfaldar sáningartilraunir voru lagðar út við 
Vakalág á Rangárvöllum, annars vegar á gróð-
urlitlum sandmel (tilraunir 1 og 2) og hins 
vegar á uppgræddu landi (tilraun 3). Byrjað 
var að bera á áburðartilraunirnar (1a og 1b) 
sumarið 1999 en aðrar tilraunir voru lagðar 
út sumarið 2000.  Sáð var í allar tilraunirnar 
á tímabilinu 13.-28. júlí 2000.  Í þeim öllum 
voru lagðar út fjórar endurtekningar (blokkir) 

og var tilraunarliðum raðað tilviljunarkennt á 
reiti innan hverrar endurtekningar. Allir reit-
irnir voru 1 m2 ferningar og var að lágmarki 
hafður einn metri á milli reita. Sáð var um 200 
fræjum í hvern reit.

Tilraun 1a og b: Áhrif áburðargjafar á landnám 
víðis á gróðurlitlum mel 
1a:  Í þessari tilraun voru könnuð áhrif mis-
munandi skammta af tilbúnum, fljótleystum 
áburði á árangur sáninga gulvíðis og loðvíðis. 
Prófaðir voru fimm mismunandi skammtar af 
nitri auk viðmiðunar sem fékk ekkert nitur, 
alls 12 meðferðir. Niturskammtarnir voru 1,2 
- 2,5 - 5 - 10 og 20 g N á m2 og var notaður 
eingildur nituráburður, ammoníum nítrat, með 
33% niturinnihaldi (Kjarni). Auk þess var bor-
inn grunnáburður á alla reitina, 20 g m-2 af 
þrífosfati (19,6% P) og 20 g m-2 af kalísúlfati 
(47,7% K og 17,5% S).  

1b: Til að kanna áhrif áburðargerðar og tíma 
áburðardreifingar á árangur sáninga gulvíðis 
og loðvíðis voru prófaðar fimm mismunandi 
áburðarmeðferðir auk óáborinnar viðmiðunar. 
Meðferðirnar voru eftirfarandi: (1) Fljótleystur 
áburður 1999; (2) seinleystur áburður 1999; 
(3) fljótleystur áburður 2000; (4) seinleystur 
áburður 2000 og (5) blanda af fljótleystum og 
seinleystum áburði 2000. Allir ábornir reitir 
fengu 5 g N m-2; reitir með fljótleystum áburði 
fengu 15,2 g m-2 af Kjarna (33% N), reitir 
með seinleystum áburði fengu 13,2 g m-2 af 
Osmocote (38% N; Osmocote®, Scotts & 
Sons Ltd) og reitir með áburðarblöndu fengu 
7,6 g m-2 af Kjarna og 6,6 g m-2 af Osmocote. 
Auk nitursins var borinn sami grunnáburður og 
í tilraun 1a á alla reitina.

Mynd 6.1 Uppsetning  
vökvunarbúnaðar í sáningar- 
tilraun í Vakalág á Rangár-
völlum. (Ljósmynd: Ása L. 

Aradóttir).
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Tilraun 2: Áhrif vökvunar á landnám víðis á 
gróðurlitlum mel 
Í þessari tilraun voru prófaðar tvær mismun-
andi meðferðir, með og án vökvunar. Við hlið 
hverrar endurtekningar var sett upp 600 lítra 
fiskikar með vatni og úr því leiddar slöngur 
yfir í einn reit fyrir hvora tegund. Slöngurnar 
voru lagðir yfir reitina og látnar hvíla á vírum, 
þannig að þær væru 5-10 cm yfir yfirborði 
reitanna (mynd 6.1). Göt voru gerð á þann 
hluta slangnanna sem lá yfir reitunum, þannig 
að vatn drypi stöðugt ofan í þá. Körin voru 
fyllt eftir þörfum og voru reitirnir vökvaðir frá 
sáningu og til ágústloka.

Tilraun 3: Áhrif sláttar á landnám víðis í 
hávöxnu grasi 
Þessi tilraun var um 200 m norðan við vökv-
unar og áburðartímatilraunirnar, í tæplega 
20 ára gamalli uppgræðslu sem notuð hafði 
verið til fræræktar beringspunts (Deschampsia  
beringensis Hultén) í nokkur ár. Prófaðar voru 
tvær meðferðir, að sá í óhreyfðan svörð og 
hins vegar í reiti sem höfðu verið slegnir með 
sláttuorfi rétt fyrir sáningu. Við sláttinn var 
leitast við að slá niður í svörðinn og raska 
yfirborðinu og síðan voru reitirnir rakaðir með 
garðhrífu. 

Fjöldi fræplantna í öllum tilraunreitunum var 
talinn þrisvar sinnum árið 2000, þ.e. um einni 
viku, þremur vikum og 10-12 vikum eftir sán-
ingu. Einnig voru fræplöntur taldar í reitunum 
í byrjun október 2001. 

Úrvinnsla gagna
Gögn um þéttleika víðiplantna í öllum stærð-
arflokkum voru umreiknuð yfir í fjölda á 
fermetra.  Fylgnipróf (Spearmans, rs) var notað 

til að kanna fylgni á milli þéttleika lítilla, með-
alstórra og stórra víðiplantna og fylgni á milli 
þéttleika plantna og gróðurþekju. 

Til að fá mælikvarða á þekju meðalstórra og 
stórra víðiplantna í athugunarreitunum var 
flatarmál einstakra plantna reiknað út frá mæl-
ingum á mesta þvermáli plantnanna og þver-
máli hornrétt á það. Miðað var við að plönturn-
ar væru sporöskjulaga en búast má við að 
sú nálgun ofmeti heldur þekju trjáplantna ef 
króna þeirra er óregluleg (Aradóttir o.fl. 1997; 
Sigurðsson o.fl. 1998). 

Kí-kvaðrat próf var notað til að kanna hvort 
dreifing lítilla víðiplantna (< 5 cm í þvermál) 
í mismunandi svarðgerðum væri marktækt frá-
brugðin tilviljunardreifingu (Conover 1980).  
Mældur fjöldi víðiplantna var skilgreindur sem 
fjöldi fræplantna sem fannst í hverri svarðgerð 
innan reits, en ætlaður fjöldi var reiknaður út 
frá heildarfjölda lítilla víðiplantna í reit marg-
faldaður með tíðni viðkomandi svarðgerðar í 
reitnum.  Gögnum fyrir svarðgerðir með lága 
tíðni var slegið saman til að tryggja að engin 
svarðgerð hefði ætlaðan fjölda plantna undir 
tveimur og ekki meira en 20% svarðgerða hefði 
ætlaðan fjölda undir fimm (Conover 1980).  Af 
sömu ástæðu voru þessir útreikningar aðeins 
gerðir fyrir reiti með 30 eða fleiri plöntum.  Þar 
sem gögnunum um litlar víðiplöntur var safnað 
í 10 mælirömmum innan hvers reits en ekki 
öllum reitnum er sá möguleiki fyrir hendi að 
gögnin uppfylli ekki skilyrði um óháða dreif-
ingu.  Það gæti leitt til aukinnar hættu á að nið-
urstöður sem ekki eru marktækar yrðu ákvarð-
aðar sem slíkar (höfnunarmistök eða „type I 
error“) (Garson og Moser 1995). Til að draga 
úr hættu á slíku var miðað við að frávik í hverri 

Mynd 6.2 Þéttleiki víði-
plantna af mismunandi 
stærðarflokkum í athugunar-
reitunum. Staðsetningu og 
einkennum reitanna er lýst 
í töflu 6.1
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svarðgerð teldist aðeins marktækt ef reiknað 
frávik hennar (hluti af heildar kí-kvaðrat gildi) 
væri a.m.k. jafnstórt og marktækt viðmiðunar 
kí-kvaðrat gildi fyrir viðkomandi athugunarreit 
(Elmarsdóttir o.fl. 2003).    

Til að kanna hvort dreifing víðiplantna í reit-
um á Ássandi væri tilviljunarkennd eða mis-
munandi eftir uppgræðsluaðgerðum var gert 
kí-kvaðrat próf á fjölda mæliramma í reit með 
annars vegar litlum og hins vegar meðalstórum 
víðiplöntum. Fyrir þau gögn voru einnig reikn-
aðar staðlaðar leifar (SL; Pearson residuals) 
samkvæmt Quinn og Keough (2002). Ef SL>0 
voru fleiri mælirammar með víðiplöntum í 
reitunum en búast mætti við samkvæmt tilvilj-
unardreifingu en færri þar sem SL<0. Þar sem 
kí-kvaðrat prófin voru marktæk voru einstakir 
reitir bornir saman með því að reikna út líkindi 
á að víðiplöntur fyndust í mælirömmunum í 
hvorum reit, hlutfall þessara líkinda (modified 
odds ratio) og 95% öryggisbil fyrir hlutfallið 
(Quinn og Keough 2002, bls. 386-387). Ef 
talan einn lenti innan öryggisbilsins var ekki 
ástæða til að hafna núlltilgátu um að dreifing 
mæliramma með víðiplöntum væri sú sama 
í báðum athugunarreitunum. Kí-kvaðrat og 
staðlaðar leifar voru einnig reiknuð út fyrir 
fjölda stórra plantna í reitunum á Ássandi. 
Sams konar útreikningar voru notaðir við sam-
anburð á reitum í Vakalág.

Áhrif tegunda og meðferða á fjölda fræ- 
plantna í sáningartilraununum voru könnuð 
með fervikagreiningu (randomized block) fyrir 
mismunandi úttektartíma. Normaldreifing leifa 
var könnuð með Kolmogorov-Smirnov prófi.  

Tölfræðipróf voru gerð í SPSS, útg. 11.5 
(SPSS Inc., Chicago, Il., USA), nema útreikn-
ingar á kí-kvaðrati, SL og hlutfalli líkinda, sem 
voru gerðir í töflureikni.

Tafla 6.2 Þekja og meðalhæð stórra víðiplantna (>20 cm 
í þvermál) í athugunarreitunum.  Með þekju er átt við 
heildarþekju víðiplantnanna1 sem % af flatarmáli reit- 
anna.  Hæð miðast við efsta lifandi brum hverrar 
plöntu (mt.=meðaltal, s.e.= staðaskekkja meðaltals). 
Staðsetningu og einkennum athugunarreitanna er lýst í 
töflu 6.1.

Loðvíðir Gulvíðir

Reitur nr. Þekja 
(%)

Hæð (cm) Þekja 
(%)

Hæð (cm)

mt. s.e. mt. s.e.

NL-a 0 0

NL-u75 6,5 28 6,8 0,9   7 4,8

NL-u60   5,4 14 2,1 4,4 10 1,3

NL-u60+ 30,3 22 1,5 7,7 20 3,2

NH-u 48,8 35 3,9 0,3 13 3,0

NH-n 1,4 10 0,6 <0,1   9 -

SL-m 0 0

SL-u82 2,6 7 0,3 <0,1 10 0,5

SL-u75a 1,2 14 2,2 0

SL-u75b 24,4 21 1,1 1,9 14 2,1

SL-u 11 2,8 12 1,8 1,7 19 4,1

SL-a1 <0,1 3 - 0

SL-a2 1,1 7 0,4 0,1 8 2,0

SH-m 0,5 8 1,1 <0,1 4 1,0

SH-u1 2,5 12 0,5 0,2 11 3,0

SH-u2 0,6 7 0,6 0

SH-u3 0,1 11 - 0

SH-n 5,8 9 0,5 0
1 Flatarmál einstakra víðiplantna var reiknað út frá mæl-
ingum á þvermáli þeirra miðað við sporbaugslögun.

Mynd 6.3 Tíðni mismunandi 
svarðgerða í athugunarreit-
unum. Staðsetningu og ein-
kennum reitanna er lýst í 
töflu 6.1. 
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NIÐURSTÖÐUR
Náttúrulegt landnám víðis
Þéttleiki víðis var afar mismunandi eftir reitum 
(mynd 6.2).  Engar plöntur fundust á óáborn-
um áraurum og melum á Ássandi (NL-a) 
og í Vakalág (SL-m) og aðeins ein planta í 
gróðurlitlum reit á Markarfljótsaurum (SL-
a1). Þéttleiki víðiplantna var mestur utan í 
uppgræddu rofabarði á Hrunamannaafrétti 
(SH-u3), eða 175 plöntur m-2 en þar voru 
nær eingöngu smáplöntur (<5 cm í þvermál). 
Meðalstórar plöntur voru flestar í nýgræðu á 
Hrunamannaafrétti (SH-n) og uppgræddum 
mel í Vakalág (SL-u82) en stórar plöntur voru 
flestar á uppgræddu hrauni í Gunnlaugsskógi 
(SL-u75b).  Að meðaltali var þéttleiki lítilla 
plantna sjöfalt meiri en meðalstórra plantna, 
sem höfðu aftur á móti nærri áttfalt meiri þétt-
leika en stóru plönturnar. Ekki var marktæk 
fylgni á milli þéttleika lítilla plantna og með-
alstórra plantna (rs=0,044; p=0,07) eða stórra 
plantna (rs<0,27; p>0,2).  Hins vegar var mark-
tæk fylgni (rs= 0,81; p<0,001) á milli þéttleika 
meðalstórra og stórra plantna. 

Loðvíðir var algengasta víðitegundin í athugun- 
arreitunum.  Af litlu plöntunum voru 91% loð-
víðir, 1,5% gulvíðir, <1% fjallavíðir, og um 
7% voru kímplöntur eða aðrar smáplöntur sem 
ekki var hægt að greina til tegunda. Svipað 
tegundahlutfall var hjá meðalstórum plöntum, 
92% loðvíðir, 2% gulvíðir og 6% fjallavíðir, 
en hjá stærstu plöntunum var hlutfall gulvíðis 
heldur hærra á kostnað loðvíðis, 82% loðvíðir, 
10% gulvíðir og 8% fjallavíðir. Fjallavíðirinn 
fannst aðeins í reitum á Norðurlandi (mynd 
6.2). 

Mynd 6.4 Þéttleiki smáplantna (< 5 cm í þvermál) af gulvíði, loðvíði og fjallavíði í athug-
unarreitunum, flokkað eftir mismunandi svarðgerðum. Staðsetningu og einkennum reitanna 
er lýst í töflu 6.1. 

Meðalþéttleiki smáplantna (plöntur m-2)
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Tafla 6.3  Fjöldi smáplantna víðis (<5 cm þvermál) í mælireitum og niðurstöður kí-kvaðrat prófs (Conover 1980) innan hvers reits.   
+ : Marktækt fleiri smáplöntur í svarðgerð en búast mætti við samkvæmt tilviljanadreifingu, - : Marktækt færri smáplöntur í svarðgerð en 
búast mætti við samkvæmt tilviljanadreifingu, em: Fjöldi smáplantna var ekki marktækt frábrugðinn tilviljanadreifingu (=0,05). Þar sem 
ekki eru sýndar niðurstöður fyrir einstakar svarðgerðir, var áætlaður fjöldi fræplantna of lágur og þeim því slegið saman í „annað“.  Aðeins 
eru sýndar niðurstöður fyrir reiti með ≥30 smáplöntum. Staðsetningu og einkennum athugunarreitanna er lýst í töflu 6.1.

Reitur

 NL-u75 NL-u60 NL-u60+ NH-u SL-u82 SL-u SL-a2 SH-u2 SH-u3 SH-n

Heildarfjöldi smáplantna 80 32 31 168 39 30 48 107 437 77

Svarðgerð
Skán em em em  + em em  +  +
mosi <=1 cm  + em  + em em em em  + em
mosi 1-2 cm em em em em em em
mosi > 2 cm em em em em
Fléttur em em
Grös em  -  - em
Byrkningar em
Smárunnar em
Runnar em
Sina em  -
Mold em em
Sandur em em
Melur  -
Annað em  - em em em em em em  em
Heildar kí-kvaðrat 5,2 20,6 10,0 261,2 8,6 11,6 14,3 26,4 233,1 36,1
Frítölur fyrir hvert próf 2 2 3 6 5 3 4 6 6 5
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Þekja stórra víðiplantna var afar breytileg á milli 
reita (tafla 6.2).  Þekjan var yfir 25% í reitum 
sem voru í gömlum uppgræðslum á Ássandi, 
í Hólssandsgirðingu og Gunnlaugsskógi (NL-
u60+, NH-u og SL-u75b) en annars staðar var 
heildarþekja stórra víðiplantna undir 10%. 
Þekja loðvíðis var alls staðar meiri en þekja 
gulvíðis og þöktu stórar loðvíðiplöntur að 
meðaltali 7,4% af yfirborði reitanna sem skoð-
aðir voru en gulvíðir um 1%. Hæð beggja 
tegundanna var svipuð (tafla 6.2). Meðalhæð 
loðvíðis í reitunum var 14 ± 2,1 cm (± ss) og 
11 ± 1,4 cm hjá gulvíði.  

Gróðurþekja var yfirleitt um og yfir 90% 
nema í viðmiðunarreitum á melum eða sönd-
um, þar sem hún var mun lægri, t.d undir 
10% á áraurum á Ássandi (NLa) og á mel í 
Vakalág (SLm). Upplýsingar um þekju ein-
stakra tegundahópa er að finna í fyrri skýrslu 
um verkefnið (Ása L. Aradóttir o.fl. 1999). 
Tíðni mismunandi svarðgerða í reitunum er 
sýnd á mynd 6.3. Á melum og áraurum var 
möl algengasta svarðgerðin (reitir NL-a, SL-
m og SL-a1), nema á Hrunamannaafrétti (reit 
SH-m) þar sem yfirborðið var grófara. Lífræn 
jarðvegsskán var áberandi í mörgum reitum 
sem græddir höfðu verið upp með áburðargjöf, 
t.d. á Ássandi (NL-u), í Bolholti (SL-u) og á 
Hrunamannaafrétti (einkum SH-u3 og SH-n). 
Í öðrum uppgræddum reitum og á nýgræðum 
var mosi meira áberandi. Í Gunnlaugsskógi 
(SL-u75a,b), Vakalág (SL-u82) og í lægðum 
á Markarfljótsaurum (SL-a2) var talsvert um 
þykkan mosa (>1 cm) en þynnri mosi (<1 cm) 
var áberandi í gamalli uppgræðslu á Ássandi 
(NL-u60+), nýgræðum í Vesturdal (NH-n) 
og gamalli uppgræðslu á Hrunamannaafrétti 
(SH-u2). 

Flestar litlar víðiplöntur sem fundust voru í 
lífrænni jarðvegsskán og þunnum (<1 cm) 
mosa (mynd 6.4). Í þremur reitum var fjöldi 
smáplantna í skáninni marktækt meiri en búast 
mátti við samkvæmt tilviljunardreifingu og 
hið sama gilti um smáplöntur í þunnum mosa 
(tafla 6.3). Í tveimur reitum voru færri smá-
plöntur í grasi en búast mætti við miðað við 
tilviljunardreifingu. Smáplöntur í sinu, mel og 
öðrum svarðgerðum voru færri en búast mátti 
við samkvæmt tilviljunardreifingu í einum 
reit hver þeirra (tafla 6.3). Í öðrum reitum og 
svarðgerðum var dreifing smáplantna ekki 
marktækt frábrugðin tilviljunardreifingu eða 
ekki nógu margar smáplöntur í reit til að hægt 
væri að gera tölfræðipróf á dreifingu þeirra. 

Á Ássandi var fjöldi mæliramma með litlum 
og meðalstórum plöntum marktækt frábrugð-
inn tilviljunardreifingu (tafla 6.4). Í óábornum 
reit (NL-a) fundust engar víðiplöntur og þar 
voru staðlaðar leifar (SL) <0. Hins vegar voru 

Tafla 6.4 Samanburður á athugunarreitum á Ássandi í Kelduhverfi.  Sýndur er fjöldi mæliramma með litlum og meðal-
stórum víðiplöntum og fjöldi stórra víðiplantna.  

Litlar plöntur Meðalstórar plöntur Stórar plöntur

Reitur Fjöldi 
ramma*

SL** Fjöldi 
ramma

SL Fjöldi 
plantna

SL

NL-a: viðmiðun 0 -2,55 0 -1,73 0 -6,0

NL-u75: yngri uppgræðsla 10 1,37 6 1,73 16 -3,4

NL-u60: eldri uppgræðsla 7 0,20 2 -0,58 29 -1,2

NL-u60+: tvöföld uppgræðsla 9 0,98 4 0,58 101 10,7

Útreiknað X2***) 26,8 9,5 163,5
* Í hverjum athugunarreit voru lagðir út tíu mælirammar.
** SL=Staðlaðar leifar (e: Pearson standardized residuals; Quinn & Keough 2002).
*** Viðmiðunargildi fyrir X2 (4 x 2 tengslatafla, 3 frítölur) eru 7,8 (α=0,05), 11,3 (α=0,01) og 16,3 (α=0,001).

Mynd 6.5 Breytingar á fjölda fræplantna í tilraun 1a, 
með áhrif mismunandi skammta niturs á árangur af sán-
ingu gulvíðis og loðvíðis á gróðurlitlum mel í Vakalág á 
Rangárvöllum. Táknin sýna meðaltöl fyrir hverja meðferð 
og lóðréttu línurnar sýna staðalskekkju þeirra.

Gulvíðir

Dagar frá sáningu

8 29 73 430

M
e

ð
a

lfj
ö

ld
if

ræ
p

la
n

tn
a

m
-2

0

10

20

30

40

Loðvíðir

Dagar frá sáningu

7 28 88 440

0

10

20

30

40

viðmiðun

1,2 g m-2

2,5 g m-2

5 g m-2

10 g m-2

20 g m-2



66

fleiri mælirammar með víðiplöntum í göml-
um uppgræðslum (NL-u75 og NL-u60+) en 
búast mætti við samkvæmt tilviljunardreifingu 
(SL>0). Í reit sem aðeins var borið á um 1960 
(NL-60) var SL>0 fyrir litlar víðiplöntur en 
SL<0 fyrir meðalstórar víðiplöntur. Hlutfall 
líkinda fyrir samanburð á óáborna reitnum 
NL-a við alla uppgræddu reitina var ≥45 fyrir 
litlu plönturnar og 30 fyrir samanburð á NL-
a við NL-u75 fyrir meðalstórar plöntur.  Þar 
sem 95% öryggisbil fyrir þessi hlutföll inni-
héldu ekki gildið einn bendir það sterklega til 
að dreifing mæliramma með víðiplöntur hafi 
ekki verið sú sama í þessum athugunarreitum 
(Quinn og Keough 2002). Við allan annan 
samanburð á reitum var hlutfall líkinda lægra 
og talan einn innan öryggisbilsins, sem bendir 
þá til þess að ekki hafi verið marktækur munur 
á dreifingu mæliramma með litlum eða með-
alstórum plöntum. Mest var af stórum plöntum 
í reit NL-60+ þar sem uppgræðslurák frá um 
1975 lá yfir eldri uppgræðslurák frá því upp úr 
1960 (tafla 6.4).  

Víðiplöntur fundust í öllum þremur saman-
burðarreitunum á Hrunamannaafrétti en fjöldi 
þeirra var mjög breytilegur (mynd 6.2). Litlar 
plöntur fundust aðeins í reit þar sem voru merki 
um gömul áburðaráhrif (SH-u2) og var hlutfall 
líkinda 133 (95% öryggisbil 4,8-3700) fyrir 
samanburð á SH-u2 og óábornu landi (SH-
m) eða yngri uppgræðslu (SH-u1). Ekki var 
marktækur munur á fjölda mæliramma með 
meðalstórar víðiplöntur á milli reitanna þriggja 
(kí-kvaðrat=1,9; p>0,1). Dreifing stórra víði-
plantna var marktækt frábrugðin tilviljunar-
dreifingu (kí-kvaðrat=23,1; p<0,001). Mest 
var af stórum víðiplöntum í yngri uppgræðsl-
unni (SH-u1) en minnst í óáborna reitnum 
(SH-m).

Við Vakalág fannst allmikið af víðiplöntum 
í reit sem borið var á árið 1982 (SL-u82) en 
engar víðiplöntur fundust á óábornum mel 
(SL-m) (mynd 6.2).  Litlar víðiplöntur fundust 
í átta mælirömmum og meðalstórar víðiplöntur 
í fjórum mælirömmum af tíu í reit SL-u82. 
Hlutfall líkinda fyrir samanburð á reitunum 
í Vakalág var 71 fyrir litlar plöntur (örygg-
isbil 3,0-1711) og 15 fyrir meðalstórar plöntur 
(öryggisbil 0,7-319). Kí-kvaðrat fyrir stórar 
plöntur var 219 (p≤0,001). Þetta bendir til 
þess að marktækur munur hafi verið á reitum 
í Vakalág með tilliti til lítilla og stórra plantna 
en ekki meðalstórra plantna.

Sáningartilraunir
Fremur fáar plöntur komu upp í sáningartil-
raununum og afföll voru mikil. Í tilraun þar 
sem áhrif vaxandi nituráburðar á víðilandnám 
voru könnuð (tilraun 1a, mynd 6.5) komu ekki 
fram marktæk áhrif af áburðarmeðferðum í 
neinni úttekt en talsverður munur var á hegð-

Mynd 6.6 Breytingar á fjölda fræplantna í tilraun með áhrif áburðargerðar og tíma 
áburðardreifingar á árangur sáninga gulvíðis og loðvíðis á gróðurlitlum mel í Vakalág á 
Rangárvöllum. Skýringar á táknum þær sömu og fyrir mynd 6.5.
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Mynd 6.7 Breytingar á fjölda fræplantna (meðaltal og staðalskekkja) í tilraun með 
áhrif vökvunar á árangur sáninga gulvíðis og loðvíðis á gróðurlitlum mel í Vakalág á 
Rangárvöllum. Skýringar á táknum þær sömu og fyrir mynd 6.5.

Dagar frá sáningu

7 28 69 434

M
e

ð
a

lfj
ö

ld
if

ræ
p

la
n

tn
a

m
-2

0

20

40

60

80

gulvíðir, án vökvunar
loðvíðir, án vökvunar
gulvíðir, með vökvun
loðvíðir, með vökvun

Mynd 6.8 Breytingar á fjölda fræplantna (meðaltal og staðalskekkja) í tilraun með áhrif 
sláttar á árangur sáninga gulvíðis og loðvíðis í hávöxnu grasi í Vakalág á Rangárvöllum. 
Skýringar á táknum þær sömu og fyrir mynd 6.5.
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un tegundanna tveggja.  Loðvíðiplöntur voru 
marktækt fleiri en gulvíðplöntur (Fteg=52,3; 
p<0,001) við fyrstu úttekt sem gerð var um 
viku eftir sáningar. Hins vegar voru gulvíði-
plönturnar orðnar fleiri en loðvíðiplönturnar 
(Fteg=5,05; p<0,05) við þriðju úttekt, sem gerð 
var 10 vikum eftir sáningu hjá gulvíði og 12 
vikum eftir sáningu hjá loðvíði. Í þeirri úttekt 
kom einnig fram marktækt samspil milli áhrifa 
af tegund og meðferð (Fteg x áb=3,07; p<0,05), 
þar sem gulvíðiplöntur voru fleiri en loðvíði-
plöntur í öllum meðferðum nema við 0 og 2,5 
g N m-2. Í síðustu úttektinni í október 2001, 
rúmu ári eftir sáningu, voru aðeins örfáar víði-
plöntur eftir á lífi í tilraunarreitunum.  Þá fund-
ust heldur fleiri plöntur af gulvíði en loðvíði 
og heldur fleiri í ábornum en óábornum reitum 
en þessi áhrif voru ekki marktæk (Fteg=3,4; 
p=0,07 og Fáb=0,3; p>0,8). 
 
Ekki komu fram nein marktæk áhrif af notkun 
fljót- eða seinleysts áburðar (tilraun 1b, mynd 
6.6).  Í fyrstu úttekinni á þeirri tilraun voru loð-
víðiplöntur marktækt fleiri en gulvíðiplöntur 
(Fteg=26,6; p<0,001). Eftir það var ekki mark-
tækur munur á tegundunum og við lokaúttekt 
var engin fræplanta víðis eftir í tilrauninni.

Í tilraun þar sem áhrif vökvunar á landnám 
gulvíðis og loðvíðis voru könnuð (tilraun 2, 
mynd 6.7) komu fram marktæk áhrif af vökvun 
í fyrstu (Fvökvun=11,5; p<0,01) og þriðju úttekt 
(Fvökvun=5,8; p<0,05). Hins vegar var aldrei 
marktækur munur á milli tegunda, þó að yfir-
leitt hafi loðvíðiplöntur verið nokkuð fleiri en 
gulvíðiplöntur við sambærilega meðferð.

Í tilraun þar sem víðitegundunum var sáð 
í sleginn og ósleginn grassvörð komu ekki 
fram nein marktæk áhrif af meðferðum né 
tegundum (tilraun 3, mynd 6.8). Þar fundust 
engar fræplöntur við fyrstu úttektina en flestar 
voru plönturnar við þriðju úttekt haustið 2000.  
Fræplöntunum hafði hins vegar fækkað mikið 
þegar tilraunin var tekin út ári seinna, þó ennþá 
mætti finna nokkrar plöntur í röskuðu reit-
unum.  

Umræða
Náttúrulegt landnám víðis
Niðurstöður okkar sýna að landnám víðis er 
mjög breytilegt. Í 13 af 18 athugunarreitum var 
þéttleiki víðis meiri en ein planta á fermetra, 
sem ætti að nægja til að mynda þétt víðikjarr 
með tímanum. Í þremur reitum var hins vegar 
engin eða aðeins ein planta en þeir reitir voru 
allir mjög nálægt reitum með fleiri en 10 
plöntum m-2. Þann breytileika er ekki hægt að 
skýra út frá veðurfarsskilyrðum eða fræregni 
heldur virðast breytileg skilyrði fyrir landnám 
víðisins skipta þarna miklu.
 

Niðurstöður um dreifingu fræplantna eftir 
svarðgerðum gefa vísbendingar um möguleika 
á landnámi víðis í mismunandi sverði. Rúm 
60% allra lítilla plantna sem fundust voru í líf-
rænni jarðvegsskán og tæp 20% í mosasverði 
sem var ≤1 cm á þykkt (mynd 6.4).  Lífræn 
jarðvegsskán og þunnur mosi voru algengar 
svarðgerðir í athugunarreitunum (mynd 6.3) 
og í sumum reitunum var fjöldi plantna í þeim 
marktækt meiri en búast mætti við samkvæmt 
tilviljunardreifingu (tafla 6.3). Þessar svarð-
gerðir eru einnig mikilvægar fyrir landnám 
birkis (Sigurður H. Magnússon og Borgþór 
Magnússon 1990; Aradóttir 1991) en bæði 
birkið og víðirinn eiga það sameiginlegt að 
hafa smá fræ með lítilli forðanæringu. 

Lífræn jarðvegsskán er samfélag blágrænu-
baktería (cyanobakteríur), fléttna, mosa, græn-
þörunga og sveppa sem lifa í eða ofan á efstu 
millimetrum jarðvegsins og halda jarðvegsögn-
unum saman þannig að þær mynda samfellt lag 
(Belnap o.fl. 2001a). Rannsóknir hafa sýnt 
meira landnám í lífrænni jarðvegsskán en á 
sambærilegu lítt grónu yfirborði án skánar (t.d. 
Bliss og Gold 1999; Elmarsdóttir o.fl. 2003). 
Lifun fræplantna, lífmassi og næringarinnihald 
er einnig oft meira í yfirborði með skán en sam-
bærilegu yfirborði án skánar og hefur það verið 
rakið til áhrifa skánarinnar á næringarefna- og 
vatnsbúskap, stöðugleika jarðvegsyfirborðsins, 
hitatemprun og samkornun jarðvegs (Belnap 
o.fl. 2001b). Jákvæð áhrif skánarinnar á land-
nám virðast þó háð aðstæðum og fara meðal 
annars eftir því hve yfirborð skánarinnar er 
hrjúft (Belnap o.fl. 2001b). Áburðardreifing og 
sáning grasfræs á mela getur stuðlað að mynd-
un lífrænnar jarðvegsskánar (Ása L. Aradóttir 
og Guðmundur Halldórsson 2004) og er hún 
oft áberandi í eldri uppgræðslum (Grétarsdóttir 
2004; Elmarsdóttir o.fl. 2003). Einnig getur líf-
ræn jarðvegsskán myndast á öðrum nýgræðum 
án áburðargjafar og hún er ríkjandi í sumum 
gróðursamfélögum á hálendinu sem hafa ekki 
samfellda háplöntuþekju. Með uppgræðslu-
aðgerðum sem stuðla að myndun lífrænnar jarð- 
vegsskánar má ýta undir landnám víðis á lítt 
grónu landi ef fræregn er ekki takmarkandi. 

Svarðgerðir þar sem víðiplöntur voru færri en 
búast mætti við samkvæmt tilviljunardreifingu 
voru grassvörður, sina og melur (tafla 6.3). 
Að auki voru í reit NL-u60 færri víðiplöntur 
en búast mætti við í „öðrum“ svarðgerðum, 
sem voru aðallega smárunnar og steinar. Engar 
litlar víðiplöntur fundust í melum né við steina 
og fáar í öðrum gróðurlausum sverði, þ.e. 
vikrum, mold og sandi. Þessar niðurstöður eru 
í samræmi við rannsóknir á landnámi Salix 
setchelliana á áraurum í Alaska þar sem þétt-
leiki fræplantna á hálfgrónu landi með slitróttri 
mosaþekju var hærri en á gróðurlitlum melum 
(Douglas 1995). Hjá birki er lítið landnám og 
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mikil afföll af fræplöntum í þéttum gróðursverði 
eða í ógrónum sverði þar sem mikil hreyfing er 
á jarðvegsyfirborðinu (Sigurður H. Magnússon 
og Borgþór Magnússon 1990; Aradóttir 1991 
og 2004). Í rannsókn Elmarsdóttir o.fl. (2003) 
fannst hins vegar mikið af fræplöntum blóm-
jurta við smásteina (möl) en í þeirri rannsókn 
var vetrarlifun plantnanna ekki skoðuð. Vegna 
þess að mikil vetrarafföll geta orðið í melum 
(myndir 6.5-6.7), líklega vegna frostlyftingar, 
má búast við að lifun við smásteina hafi ekki 
getað verið mikil.  

Tólf af átján athugunarreitum voru á landi 
sem áburði hafði verið dreift á og á mörgum 
svæðanna hafði einnig verið sáð grasfræi (tafla 
6.1). Af hinum sex voru tveir reitir á nýgræð-
um (NH-n og SL-a2), sem líklega hafa gróið 
upp án áburðargjafar eða annarra aðgerða en 
fjórir voru viðmiðunarreitir með mjög litla 
gróðurþekju. Vegna skorts á endurtekningum 
bjóða gögnin aðeins upp á takmarkaðan sam-
anburð á þessum reitum. Í grófum dráttum má 
þó segja að tíðni víðis í ábornu reitunum og 
nýgræðunum hafi verið sambærileg en mjög 
lág í viðmiðunarreitunum. Vegna þess að við-
miðunarreitir voru yfirleitt mjög nálægt reitum 
með víðiplöntum er líklegt að þennan mun 
megi frekar rekja til mismunandi landnáms-
skilyrða fremur en mismunandi fræregns. 

Á Ássandi í Kelduhverfi, Hrunamannaafrétti 
og í Vakalág á Rangárvöllum voru athugunar-
reitirnir lagðir út á einsleitu landi sem fengið 
hafði mismunandi uppgræðslumeðferðir (tafla 
6.1). Þessi gögn gefa því möguleika á að bera 
saman áhrif meðferða á landnám víðis (tafla 
6.4). Þar sem aðeins var lagður út einn reitur 
í hverri meðferð ber þó að túlka þau mjög 
varlega. 

Tölfræðilegur samanburður á dreifingu víði-
plantna í aðliggjandi reitum á Ássandi bendir 
til þess að þar hafi uppgræðsla haft jákvæð 
áhrif á landnám víðisins (tafla 6.4; mynd 6.2, 
NL-reitir).  Engar víðiplöntur fundust í viðmið-
unarreitnum (NL-a) en mest var af litlum og 
meðalstórum plöntum í yngri uppgræðslunni 
(reitur NL-u75). Þéttleiki stórra plantna var 
mestur í eldri uppgræðslunum (reitir NL-60 
og NL-60+, mynd 6.2). Þéttleiki, þekja og hæð 
stórra víðiplantna var minni í NL-60 en NL-
60+, sem sáð var í á sama tíma og áburði síðan 
aftur dreift yfir á áttunda áratugnum (tafla 6.4).  
Þetta bendir til þess að seinni áburðargjöfin 
hafi haft góð áhrif á lifun og vöxt þess víðis 
sem þar var kominn á legg. 

Í samanburðarreitum á Hrunamannaafrétti 
fundust litlar plöntur aðeins þar sem merki 
voru um gömul áburðaráhrif (SH-u2), sem 
bendir til þess að í óáborna reitnum (SH-m) og 
í nýju uppgræðslunni (SH-u1) hafi ekki verið 

skilyrði fyrir landnám víðis á síðustu árum. 
Hins vegar var talsvert af stórum víðiplöntum 
í öllum þremur reitunum, mest í nýju upp-
græðslunni en minnst í óáborna reitnum. Þetta 
sýnir að á einhverjum tímapunkti hafa aðstæð-
ur fyrir landnám víðis verið betri á þessu svæði 
en þegar við vorum við mælingar. 

Í Vakalág fundust engar víðiplöntur í viðmið-
unarreit (SL-m) en allir stærðarflokkar voru 
til staðar í reit á ábornu svæði (SL-u82). Hátt 
hlutfall líkinda á að finna litlar víðiplöntur í reit 
SL-u82 miðað við reit SL-m gefur til kynna að 
dreifing víðiplantna í þeim reitum hafi heldur 
ekki verið tilviljunarkennd. Af þessu má draga 
þá ályktun að jafnvel takmarkaðar aðgerðir 
eins og ein áburðargjöf hafi haft jákvæð áhrif 
á landnám víðis í Vakalág.
   
Þó að gögn okkar bendi til þess að uppgræðsla 
hafi frekar haft jákvæð áhrif á landnám víðis, 
virðist hið gagnstæða þó geta gerst þar sem 
þykkur gras- eða mosasvörður myndast í kjölfar 
uppgræðsluaðgerða (Grétarsdóttir o.fl. 2004). 
Á svæðum sem urðu fyrir raski við lagningu 
olíuleiðslu yfir Alaska tafði uppgræðsla með 
grasfræi og áburði landnám víðitegunda en 
eftir 11 ár var tíðni víðiplantna þó orðin hærri 
í uppgræðslunum en í óábornum viðmiðunar-
reitum (Densmore 1992). 

Gera má ráð fyrir að stærðarflokkar end-
urspegli að einhverju leyti aldursdreifingu 
víðiplantnanna. Lítil fylgni á milli þéttleika 
stórra og lítilla plantna í reitunum bendir til 
þess að landnám víðisins hafi verið breytilegt í 
tíma. Þar sem mikið var af litlum plöntum (t.d. 
SH-u2, SH-u3 og NH-u) má gera ráð fyrir því 
að mikið af plöntunum hafi verið ungar og að 
skilyrði fyrir landnám hafi verið góð. Í reitum 
með margar stórar plöntur en fáar litlar (t.d. 
NL-u60+, NH-n, SL-a2 og SL-u75b) hefur 
landnám víðis líklega verið töluvert á ein-
hverju tímabili en síðan hafi dregið úr því. 

Eitt af meginmarkmiðum rannsókna okkar 
á náttúrulegu landnámi víðitegundanna var 
að kanna við hvaða skilyrði þær nema land. 
Því voru athuganirnar bundnar við svæði þar 
sem tegundirnar voru örugglega til staðar og 
landnám í gangi.  Tilraunareitir voru ekki lagð-
ir út á svæðum þar sem fáar eða engar ungar 
víðiplöntur var að finna, svo sem í vel grónu 
landi þar sem svörðurinn var heill og þykkur 
eða þar sem yfirborðið var óstöðugt eins og á 
virkum sandfokssvæðum. Þar af leiðandi gefa 
niðurstöður okkar takmarkaðar upplýsingar 
um hvaða skilyrði eru óhagstæð fyrir landnám 
gulvíðis og loðvíðis. 

Sáningar
Í sáningartilraununum spíruðu bæði gulvíðir 
og loðvíðir á gróðurlitlum melum og í gras-
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sverði. Afföll af fræplöntum voru hins vegar 
gríðarlega mikil í öllum tilraununum, sem er í 
samræmi við reynslu margra annarra (Walker 
o.fl. 1986; Bishop og Chapin 1989; Cooper og 
MacDonald 2000).  

Ekki komu fram marktæk áhrif af áburðarmeð-
ferðum (tilraunir 1a og 1b) á fjölda plantna af 
gulvíði eða loðvíði í neinni úttekt. Því styðja 
niðurstöður sáningartilraunanna ekki tilgátu 
um jákvæð áhrif áburðargjafar á landnám 
víðis í gróðurlitlu landi. Eldri tilraunir hafa 
raunar sýnt fram á neikvæð áhrif áburðar á 
spírun víðitegunda (Bishop og Chapin 1989; 
Guðbjörg Ólafsdóttir 1998) en slíkt kom held-
ur ekki fram í tilraunum okkar. Í tilraun með 
vaxandi niturskammta (1a) voru heldur fleiri 
gulvíðiplöntur rúmu ári eftir sáningu í reitum 
sem fengu hæstu áburðarskammtana en í reit-
um sem fengu lítinn eða engan áburð (mynd 
6.5). Sá munur var þó ekki marktækur enda 
voru þá fáar plöntur eftir í tilrauninni.  Svipaðar 
niðurstöður hafa komið fram í sáningartilraun-
um með birki, þar sem áburðargjöf hafði ekki 
marktæk áhrif á spírun en jákvæð áhrif á vetrar- 
lifun (Aradóttir 1991).  Áburðargjöf getur 
bætt vöxt fræplantna hjá loðvíði (Guðbjörg 
Ólafsdóttir 1998) en gera má ráð fyrir að lífs-
líkur fræplantnanna vaxi með stærð, eins og 
sýnt hefur verið fram á hjá birki (Sigurður H. 
Magnússon og Borgþór Magnússon 1990). Þar 
sem uppgræðsla með áburðargjöf nær að örva 
myndun lífrænnar jarðvegsskánar og mosa-
þekju (Elmarsdóttir o.fl. 2003; Grétarsdóttir 
o.fl. 2004; Ása L. Aradóttir og Guðmundur 
Halldórsson 2004), getur hún til lengri tíma 
aukið framboð á hentugum svarðgerðum fyrir 
landnám víðis, eins og fram kom í athugunum 
okkar á landnámi víðis (sbr. töflu 6.3). 

Langflestar plöntur fundust í rakatilrauninni, 
að meðaltali nærri 60 plöntur m-2 í vökvuðum 
loðvíðireitum (mynd 6.7).  Sáningarsumarið 
voru ávallt fleiri plöntur í vökvuðum reitum 
en í viðmiðunarreitum og voru áhrif vökv-
unarinnar marktæk í tveimur úttektum. Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 
annarra sem hafa sýnt að spírun og lifun ungra 
víðifræplantna sé mjög háð raka (Bishop og 
Chapin 1989; Sacci og Price 1992; Cooper 
og van Haveren 1994; Barsoum 2001).  Hins 
vegar hafði vökvun neikvæð áhrif á spírun loð-
víðis í Heiðmörk (Guðbjörg Ólafsdóttir 1998).  
Sú tilraun var á moldarríkum mel, neðarlega í 
brekku, þar sem búast má við að rakaskilyrði 
séu betri en í okkar tilraun sem gæti skýrt mun-
inn á milli þeirra. 

Til að byrja með voru heldur fleiri víðifræ-
plöntur í graslendisreitum sem höfðu verið 
slegnir en í óröskuðum reitum (mynd 6.8). 
Aldrei voru þó marktæk áhrif af röskun á 
fjölda fræplantna og eftir rúma tvo mánuði 
(í okt. 2000) voru loðvíðifræplöntur fleiri í 
óröskuðum en röskuðum reitum. Þessar nið-
urstöður styðja því ekki tilgátu um að hægt sé 
að auka líkur á landnámi í þéttum grassverði 
með því að opna svörðinn. Víðifræ eru smá og 
má búast við að fræplönturnar eigi erfitt með 
að komast á legg í þéttum gróðri. Þannig fann 
Densmore (1992) neikvæð áhrif grassáninga 
á landnám víðis til að byrja með og rannsókn 
okkar á landnámi víðis sýndi minna landnám 
í grassverði en búast mætti við samkvæmt til-
viljunardreifingu (tafla 6.3). Niðurstöður rösk-
unartilraunarinnar eru því óvæntar, en þær má 
e.t.v. að hluta skýra með því að gróður reitanna 
var ekki alls staðar jafn þéttur og í óröskuðu 
reitunum mátti finna opna bletti.  Einnig er 
möguleiki á að eitthvað af fræplöntunum sem 

Mynd 6.9 Miklar frosthreyf-
ingar voru á tilraunasvæðinu 
í Vakalág eins og sjá má á 
þessari mynd sem tekin var 
í september 2001 af annarri 
áburðartilrauninni frá því í 
júlí 2000. Mikið af hælunum 
sem notaðir höfðu verið til að 
merkja tilraunarreitina höfðu 
þá fallið vegna frostlyftingar. 
(Ljósmynd: Ása L. Aradóttir). 
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voru skráðar í rasktilrauninni haustið 2000 hafi 
verið rangt greindar en í reitunum fannst tals-
vert af vegarfa (Cerastium fontanum Baumg.), 
sem getur líkst víði á fyrstu kímplöntustig-
unum. Þrátt fyrir að niðurstöður rasktilraun-
arinnar hafi verið á þennan veg viljum við alls 
ekki útiloka þann möguleika að hægt sé að 
örva landnám víðis í grónu landi með því að 
opna svörðinn, enda má víða sjá dæmi um slíkt 
á friðuðu landi.

Fáar fræplöntur víðis voru eftir í tilraunareit-
unum haustið 2001 og aðeins í tilrauninni með 
vaxandi áburðarskammta (mynd 6.5) og rasktil-
rauninni (mynd 6.8). Í athuguninni á landnámi 
víðis fundust smáplöntur víðis yfirleitt ekki 
á ómeðhöndluðum melum eða áraurum þar 
sem möl eða steinar voru ríkjandi svarðgerðir 
(t.d. SH-m, NL-a, SL-m og SL-a1, sjá mynd 
6.4) og má skýra þær niðurstöður að hluta 
með lítilli lifun víðifræplantna á melum eins 
og kom fram í sáningartilraununum. Líklegt 
er að mikið af fræplöntum í tilraununum sem 
voru á melum hafi drepist vegna frostlyftingar 
veturinn 2000-2001. Ummerki voru um frost-
hreyfingar í þeim tilraunareitum, sem meðal 
annars mátti sjá af því að stór hluti hælanna 
sem notaðir voru til að merkja tilraunareitina 
féll um koll fyrsta veturinn og ítrekað eftir það 
þó að þeir væru slegnir niður aftur (mynd 6.9). 
Frostlyfting er ein helsta orsök vetraraffalla á 
ungplöntum á gróðurlitlum svæðum hérlendis 
og virðist það gilda bæði um sáningar (Sigurður 
H. Magnússon og Borgþór Magnússon 1990; 
Aradóttir 1991) og gróðursetningar (t.d. Ása 
L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir 1995; 
Edda S. Oddsdóttir o.fl. 1998). 

Þar sem víðitegundir framleiða fjölmörg fræ 
má búast við því að aðeins örlítið brot þeirra 
nái að verða fullvaxta plöntur. Í flestum til-
raunareitum okkar voru nær allar fræplöntur 
dauðar haustið 2001, rúmu ári eftir sáningu. Til 
að fá fram skýrari áhrif af tilraunameðferðum 
á landnám gulvíðis og loðvíðis og sér í lagi 
lifun þeirra, hefði ef til vill verið heppilegt að 
nota meira fræ í tilraunirnar. Í tilraunum okkar 
var sáðmagnið 200 fræ m-2 en í tilraun með 
loðvíði í Heiðmörk var sáðmagnið um 300 fræ 
m-2 (Guðbjörg Ólafsdóttir 1998). Í tilraun með 
sáningu S. alaxensis í Alaska var sáðmagn-
ið hins vegar um 24 000 og 48 000 fræ m-2 
(Walker o.fl. 1986) og í annarri sáningatilraun 
með sömu tegund var dreift bæði fræjum og 
heilum reklum (Cooper og van Haveren 1994). 
Með því að dreifa heilum reklum af víði er 
ekki hægt að stýra fræmagninu nákvæmlega 
en á móti kemur að ekki þarf að hreinsa fræið 
og afhára það. 

Samanburður á gulvíði og loðvíði
Loðvíðir var mun algengari en gulvíðir í 
reitunum sem lagðir voru út til mælinga á 

landnámi og gilti það um alla stærðarhópa 
(mynd 6.2). Hins vegar var meiri munur á hlut-
falli loðvíðis og gulvíðis hjá litlum plöntum 
en stórum, sem gæti bent til þess að meira 
landnám hafi átt sér stað hjá loðvíði en gulvíði 
en að lifun hafi verið betri hjá gulvíði. Í sán-
ingartilraun með vaxandi N-áburðarskammta 
(1a og 1b) var meira af loðvíði en gulvíði 
viku eftir sáningu en eftir tvo mánuði voru 
gulvíðiplöntur orðnar marktækt fleiri (mynd 
6.5). Í öðrum sáningartilraunum var yfirleitt 
ekki marktækur munur á tegundum en þó var 
ákveðin tilhneiging til þess að loðvíðiplöntur 
væru fleiri í upphafi en gulvíðir sækti síðan á.  
Þetta mynstur er líklega afleiðing af samspili 
mishraðrar spírunar og mismikilla affalla hjá 
tegundunum. 

Ástæðuna fyrir meira landnámi loðvíðis en 
gulvíðis í athugunarreitunum má ef til vill að 
einhverju leyti rekja til mismunandi fræregns, 
bæði vegna þess að hlutfall tegundanna var 
ójafnt meðal stærri plantnanna (mynd 6.2) og 
einnig vegna þess að margfalt meira fræmagn 
er að finna í reklum loðvíðis en gulvíðis 
(Kristín Svavarsdóttir og Ása L. Aradóttir 
2006). Einnig þroskar loðvíðirinn fræ á undan 
gulvíði (Kristín Svavarsdóttir o.fl. 2006b) 
og virtist spíra hraðar í sáningartilraununum 
(myndir 6.5-6.8). Þar sem víðitegundirnar hafa 
skammlíf fræ sem dreifast ekki fyrr en um mitt 
sumar gæti slíkt forskot skipt máli fyrir vöxt á 
fyrsta sumri og aukið möguleika loðvíðis til að 
lifa af fyrsta veturinn.  

Lokaorð
Þekking á þeim þáttum sem hafa áhrif á 
landnám gulvíðis og loðvíðis er mikilvæg til 
að skilja vistfræði og útbreiðslumynstur þess-
ara tegunda.  Auk þess nýtist sú þekking við 
skipulagningu landgræðsluaðgerða og meðferð 
svæða þar sem markmiðið er að koma upp 
kjarrgróðri.

Niðurstöður okkar benda til þess að náttúrulegt 
landnám innlendu víðitegundanna geti verið 
umtalsvert þar sem skilyrði eru hagstæð og 
fræregn er til staðar. Mest var landnámið í líf-
rænni jarðvegsskán og þunnum mosa en yfir-
leitt lítið í grasi, sinu og á lítt grónum melum. 
Sáningartilraunir sýndu hins vegar að báðar 
tegundir gátu spírað á melum og í grassverði 
en spírun þar var takmörkuð og afföll mjög 
mikil, þannig að aðeins örfáar plöntur komust 
á legg. 

Niðurstöðurnar vekja ekki vonir um að sán-
ingar séu vænleg leið til að koma víði á legg 
í stórum stíl. Í því sambandi er þó mikilvægt 
að hafa í huga að tilraunirnar voru lagðar út 
við fremur erfiðar aðstæður þar sem spírun var 
takmörkuð og mikil afföll vegna frostlyftingar. 
Einnig notuðum við minna sáðmagn en notað 
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hefur verið í sambærilegum rannsóknum. Við 
getum alls ekki dregið þá ályktun að sáningar 
séu ónothæfar heldur er þörf á fleiri rannsókn-
um til að kanna möguleika þeirra. Meðal ann-
ars væri áhugavert að kanna betur á hvaða stigi 
uppgræðslu víðir eigi mesta möguleika á að 
nema land, auk áhrifa mismunandi gróðurfars 
og rasks.  Einnig væri æskilegt að kanna nánar 
möguleika á að nota heila víðirekla við sáning-
ar (samanber Cooper og van Haveren 1994), til 
að losna við að hreinsa fræið og afhára það. 

Til að landnám geti átt sér stað þurfa bæði að 
vera til staðar hentugar svarðgerðir til land-
náms og nóg framboð á fræi. Ef mikinn víði 
er að finna í nágrenninu og fræframboð þar af 
leiðandi ekki takmarkandi getur verið mögu-
legt að búa í haginn fyrir víðilandnámið með 
uppgræðslu. Uppgræðsla getur örvað myndun 
lífrænnar jarðvegsskánar, sem er hagstæð fyrir 
landnám víðisins, en þessi jákvæðu áhrif koma 
þó líklega ekki fram fyrr en nokkrum árum 
eftir að uppgræðsla hefst. Uppgræðslan má 
þó ekki mynda það þétta gróðurþekju að hún 
hindri landnám víðisins. Ef fræframboð er tak-
markandi má reyna að auka það, svo sem með 
áburðargjöf á víðiplöntur til að auka blómgun 
og fræframleiðslu þeirra (Kristín Svavarsdóttir 
og Ása L. Aradóttir 2006) eða með því að 
koma upp nýjum fræuppsprettum með gróð-
ursetningu víðiplantna (Kristín Svavarsdóttir 
o.fl. 2006a).  
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Inngangur
Á Íslandi eru runnategundir gjarnan lykilteg-
undir í þeim plöntusamfélögum sem þær vaxa 
í. Vegna vaxtarlags síns geta runnar haft áhrif 
á umhverfi sitt á ýmsa vegu. Á vetrum safn-
ast snjór í kringum einstakar plöntur (mynd 
7.1), næringarefni eru oft í meiri styrk undir 
runnum en utan þeirra (Tongway og Ludwig 
1997) og þeir mynda skjól fyrir aðrar plöntur. 
Meðal annars vegna þessa eiginleika er vaxandi 
áhugi á að nota runnategundir í landgræðslu 
(Whisenant 1999). Á sama tíma hafa í auknu 
mæli komið fram kröfur um að nota innlendar 
tegundir frekar en innfluttar við uppgræðslu 
og er það í samræmi við samning Sameinuðu 
þjóðanna um líffræðilegan fjölbreytileika 
sem Íslendingar hafa samþykkt (Sameinuðu 
Þjóðirnar 2005; Umhverfisráðuneytið 2005). 
Innlendar runnategundir eins og gulvíðir (Salix 
phylicifolia L.) og loðvíðir (S. lanata L.) eru 
því álitlegar til notkunar í landgræðslu. Báðar 
þessar tegundir hafa verið fáanlegar í gróðrar-
stöðvum og er saga ræktunar gulvíðis orðin 
um aldargömul (Jóhann Pálsson 1997). Þó 
hafa gulvíðir og loðvíðir aðeins verið notaðar í 
litlum mæli í skógræktar- og landgræðsluverk-
efnum fram til þessa (Jón Geir Pétursson 2002; 
Einar Gunnarsson 2003 og 2004). Rannsóknir 
á gulvíði og loðvíði hafa staðið yfir síðan 

1998 (Kristín Svavarsdóttir 2006) og meðal 
þess sem kannað var er hvernig koma mætti 
víði til á svæðum þar sem hann er ekki fyrir. 
Hér verður fjallað um rannsóknir sem beindust 
að mismunandi aðferðum við ræktun þessara 
tegunda.

Á rofnu og gróðurlitlu landi takmarkast vöxtur 
plantna oft af skorti á næringarefnum og jarð-
vegsraka, auk þess sem jarðvegsyfirborðið er 
óstöðugt vegna frosthreyfinga og rofs (Arnalds 
og Kimble 2001). Af þessum sökum er vöxt-
ur gróðursettra plantna oft mjög hægur og 
frostlyfting getur verið mikið vandamál (t.d. 
Ása L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir 
1995; Edda S. Oddsdóttir o.fl. 1998). Ýmsar 
leiðir hafa verið farnar til að bæta úr þessu, 
svo sem með áburðargjöf, vinnulagi við gróð-
ursetningu, jarðvinnslu, þakningu og ræktun 
hjálpartegunda (Ása L. Aradóttir og Járngerður 
Grétarsdóttir 1995; Aðalsteinn Sigurgeirsson og 
Sigvaldi Ásgeirsson 1998; Edda S. Oddsdóttir 
o.fl. 1998; Aðalsteinn Sigurgeirsson 2000; Ása 
L. Aradóttir 2000; Óskarsson og Sigurgeirsson 

  7. kafli

Ágrip
Markmið þessarar rannsóknar var að þróa aðferðir við ræktun víðis við erfiðar aðstæður á 
landgræðslusvæðum. Lagðar voru út tvær tilraunir á Geitasandi á Rangárvöllum, annars vegar 
plöntugerðatilraun þar sem var prófaður árangur af ræktun fjögurra plöntugerða gulvíðis (Salix 
phylicifolia) og loðvíðis (S. lanata) með áburðargjöf og heyþakningu og hins vegar áburðartilraun 
þar sem prófuð var stigvaxandi áburðargjöf á tveimur plöntugerðum sömu tegunda. Einnig voru 
græðlingatilraunir settar út á 12 stöðum víða um land til að prófa árangur af stungu græðlinga við 
mismunandi aðstæður. Í plöntugerðatilrauninni voru áhrif heyþakningar á lifun víðisins meiri en 
áburðar en báðir þessir þættir örvuðu vöxt allra plöntugerðanna. Forræktuðu plönturnar höfðu for-
skot á græðlingana en yfir 60% græðlinga í þaktri jörðu lifðu á fjórða hausti. Í áburðartilrauninni 
jókst svörun plantna eftir því sem meiri áburður var borinn á þær í upphafi. Græðlingatilraunirnar 
sýndu að unnt er að koma víði til með græðlingum við erfiðar aðstæður en árangurinn var mis-
munandi eftir stöðum. Áhrif áburðar voru breytileg því tegundirnar svöruðu ekki áburði alls staðar 
eins. Rannsóknin sýndi að gulvíðir og loðvíðir eru hentugar tegundir til ræktunar við erfið skilyrði. 
Einnig kom skýrt fram að hægt er að einfalda ræktunarferlið með því að stinga græðlingum án 
forræktunar þó forræktaðar plöntur hafi í öllum mælingum mælst stærri og með minni afföll en 
græðlingarnir.

Kristín Svavarsdóttir, Ása L. Aradóttir og Úlfur Óskarsson 2006.
Þróun aðferða við ræktun gulvíðis og loðvíðis. Í Innlendar víðiteg-
undir: Líffræði og notkunarmöguleikar í landgræðslu (ritstjóri Kristín 
Svavarsdóttir), bls. 73-89. Landgræðsla ríkisins, Gunnarsholt.
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2001). Einnig getur það haft áhrif á árang-
ur hvaða plöntugerð er notuð (Guðmundur 
Halldórsson o.fl. 1999).

Markmið þeirrar rannsóknar sem hér er lýst 
var að prófa mismunandi leiðir við ræktun 
gulvíðis og loðvíðis og að þróa þannig aðferðir 
við að koma víði inn á ný svæði. Tvær tilraunir 
voru settar upp á Geitasandi á Rangárvöllum. Í 
annarri voru prófaðar mismunandi plöntugerð-
ir víðis og könnuð áhrif áburðar og heyþakn-
ingar á árangur af gróðursetningu þeirra en 
í hinni tilrauninni voru prófuð áhrif mis- 
mikillar áburðargjafar við gróðursetningu á 
vöxt víðiplantna. Til viðbótar þessu voru lagð-
ar út 14 einfaldar tilraunir á 12 stöðum víða 
um land þar sem prófað var hvort hægt væri 
að koma þessum tegundum til við mismunandi 
aðstæður með því að stinga niður græðlingum 
er safnað var í nágrenni hverrar tilraunar. Með 
þessum tilraunum var leitast við að svara eftir- 
farandi rannsóknarspurningum: (1) Hvaða 
þýðingu hefur mismikil forræktun plantna fyrir 
lifun og vöxt gulvíðis og loðvíðis?, (2) er hægt 
að auka lifun og hafa áhrif á þrótt víðiplantna 
með því að nota lífræna þakningu á yfirborðið 
við gróðursetningu plantna?, (3) hvaða áhrif 
hefur áburðargjöf við gróðursetningu á lifun 
og þrótt víðiplantna og skiptir magn áburðarins 
máli? og (4) hafa þættir eins og heyþakning 
og áburðargjöf áhrif á frostlyftingu plantna 
gulvíðis og loðvíðis?

Í kaflanum verður hverri tilraun gerð sérstök 
skil í undirköflunum um aðferðir og niðurstöð-
ur en niðurstöður allra tilraunanna eru síðan 
ræddar sameiginlega út frá rannsóknarspurn-
ingunum.

Aðferðir
Svæðislýsingar
Tvær ræktunartilraunir voru lagðar út á norð-
austurhluta Geitasands á Rangárvöllum (63°48' 
N, 20°09' V), með aðeins um 500 m millibili. 
Annars vegar var um að ræða tilraun til að 
prófa mismunandi plöntugerðir og áhrif áburð-
ar og heyþakningar á þær (plöntugerðatilraun) 
og hins vegar tilraun til að kanna áhrif mis-
mikillar áburðargjafar á ræktun víðis (áburðar- 
tilraun).

Geitasandur er víðáttumikill sandur á láglendi 
með strjálum melagróðri og sandmel í yfir-
borði. Nokkur uppgræðsla og tilraunastarfsemi 
hefur farið fram á sandinum síðustu áratugi 
þannig að sums staðar er hann allvel gróinn. 
Móhella er undir öllu svæðinu og er dýpt-
in niður á hana breytileg, en hún mældist á 
30-50 cm dýpi skammt frá tilraunasvæðinu 
(Sölvi Þór Bergsveinsson 2000). Gróðurþekja 
tilraunasvæðisins var lítil, og mikill sandur í 
yfirborðinu sem var óstöðugt vegna rofs og 
frosthreyfinga.

Meðalhiti á 40 ára tímabili (1961-2001) á Hellu 
sem er næsta fasta veðurathugunarstöð var 3,7 
±0,23ºC (± staðalskekkja) og meðalársúrkoma 
1180 ±35,6 mm (Veðurstofa Íslands 2003). Á 
rannsóknartímanum var meðalhiti áranna 1999 
og 2000 svipaður meðaltalinu (3,6 ±1,63ºC) 
en árið 2001 var meðalhiti ársins nokkru 
hærri eða 4,7 ±1,36ºC (óbirt gögn, Veðurstofa 
Íslands). Þegar meðalhiti sumarmánaðanna 
þriggja (júní til ágúst) var skoðaður kom í ljós 
að þessi munur hvarf þannig að munurinn ligg-
ur í heitari vetrarmánuðum síðasta árið. Árið 
1999 var meðalsumarhitinn 10,3 ±0,61ºC, árið 

Mynd 7.1 Víðirunnar að 
vetrarlagi við Vakalág á 
Rangárvöllum. Á myndinni 
má sjá dæmi um það hvernig 
runnar geta safnað í sig snjó. 
(Ljósmynd: Anne Bau).
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2000 10,9 ±0,58ºC og árið 2001 10,5 ±0,60ºC 
en meðalsumarhiti á 40 ára tímabilinu var 10,3 
0,08ºC.

Einfaldar tilraunir með stungu víðigræðlinga 
(græðlingatilraunir) voru gerðar á 12 rann-
sóknarsvæðum sem voru dreifð um landið í sex 
mismunandi landshlutum, fjögur svæðanna við 
hálendisbrúnina og átta á láglendi (tafla 7.1). 
Mörg svæðanna voru uppgræðslusvæði en 
aðgerðir á þeim voru þó misjafnar og misgaml-
ar. Í flestum tilfellum var um að ræða áburð-
argjöf og grassáningar en ein tilraun var lögð 
út í lúpínusáningu (Skógarsandur) og önnur 
í melgresissáningu (Héraðssandur). Veðurfar 
þessara svæða er einnig mjög mismunandi, 
bæði hvað varðar hitastig og úrkomu. 

Uppsetning tilrauna og gagnasöfnun
Plöntugerðatilraun
Vorið 1999 var lögð út tilraun á Geitasandi til 
að prófa árangur ræktunar fjögurra mismun-
andi plöntugerða gulvíðis og loðvíðis og árang-
ur notkunar heyþakningar og áburðargjafar 
við plöntun. Uppsetningin var fjögurra þátta 
tilraun (4-way factorial) með deildum reitum 
(split plot) og fimm endurtekningum. Í hverri 
endurtekningu voru tveir stórreitir, annar með 
og hinn án heyþakningar, hver þeirra skiptist 
síðan niður í 16 smáreiti. Tilraunarþættirnir 
voru 32, þ.e. tvær tegundir, tvær áburðar-
meðferðir, tvær þakningarmeðferðir og fjór-
ar plöntugerðir. Tilviljunarkennd röðun var á 
smáreitum innan stórreitar og stórreitum innan 
endurtekningar.

Heyþakning var notuð til að gera yfirborðið 
stöðugra og var dreift úr heyrúllum yfir við-

komandi stórreiti áður en gróðursetning hófst. 
Plöntugerðirnar voru annars vegar tvær gerðir 
forræktaðra plantna og hins vegar tvær gerð-
ir græðlinga sem stungið var beint í jörðu. 
Ársgamlar plöntur fengust hjá Landgræðslu 
ríkisins. Forræktun á vorungum fór fram í 
gróðurhúsi á Rannsóknastöð Skógræktar rík-
isins á Mógilsá en það voru plöntur sem 
ræktaðar voru upp frá græðlingum, gróð-
ursettir í bökkum og ræktaðir í sex vikur. 
Víðigræðlingum var safnað mislöngum tíma 
fyrir gróðursetningu. Helmingi þeirra var safn-
að 7. maí og geymdir í kæli þar til nokkr-
um dögum fyrir gróðursetningu er þeir voru 
settir í vatn þannig að myndast hafði vísir að 
rótum þegar þeim var plantað. Hinn helmingur 
græðlinganna var klipptur daginn áður en þeir 
voru gróðursettir og þá stungnir beint í jörðu. 
Græðlingaefnivið fyrir þrjár plöntugerðir (vor-
unga og tvær gerðir græðlinga) var safnað í 
nágrenninu, af víðiplöntum sem vaxa við flug-
brautina í Gunnarsholti og við Vakalág. Efni 
var tekið af fjórum plöntum (klónum) af hvorri 
tegund og var lengd græðlinga 15-20 cm. Í 
hvern smáreit voru gróðursettar 12 plöntur, 
þrjár plöntur af hverjum klóni og var klónum 
alltaf raðað eins þannig að mögulegt væri að 
prófa hvort munur væri á milli þeirra. Áburður 
var borinn á helming plantnanna eftir tilraunar-
skipulagi. Forræktaðar plöntur fengu helmingi 
meiri áburð en græðlingarnir, 14 g á móti 7 g 
á hverja plöntu. Áburðurinn Gróska II var not-
aður en hann inniheldur 18,6% P og 16% N, 
þar sem tæpur helmingur nitursins er á formi 
seinleysts áburðar (Osmocote®, Scotts & Sons 
Ltd). Áburði var dreift hringinn í kringum 
plönturnar, í u.þ.b. 15 cm fjarlægð.

Tafla 7.1  Einkenni rannsóknarsvæða í græðlingatilraunum. Græðlingum gulvíðis og loðvíðis var stungið niður sumarið 
2000. Í töflunni eru allar 14 tilraunirnar sýndar en þar sem númer (Nr.) tilraunar er tvöfalt (a og b) voru tvær tilraunir 
lagðar út á sama rannsóknarsvæðinu. Í fjórða dálki töflunnar stendur L fyrir láglendi og H fyrir hálendi, og í dálknum 
um uppgræðslu þýðir N að tilraun sé ekki í uppgræddu landi og J að tilraun sé í uppgræðslu.

Nr. Staður
Lands-
hluti

Lágl./
Hálendi Hnit Landgerð

Upp-
græðsla

1 Hólmsheiði SV L 64°06'N, 21°42'V - N

2 Borgarfjörður V L 64°31'N, 21°50'V Melur J

3a Sigalda fremri S H 64°10'N, 19°12'V Sendið hraun J

3b Sigalda A S H 64°10N,' 19°10'V Melur J

4a Skógarsandur A S L 63°31N,' 19°26'V Sandmelur N

4b Skógarsandur B S L 63°31'N, 19°26'V Sandmelur J

5 Skógey SA L 64°21'N, 15°17'V Hálfdeigja J

6 Héraðssandur A L 65°36'N, 14°08'V Sandur J

7 Grjótháls NA H 65°50'N, 16°26'V Moldarmelur J

8 Krafla NA H 65°42'N, 16°47'V Gróið hraun N

9 Hólasandur NA H 65°42'N, 17°03'V Sandmelur J

10 Tröð S L 64°03'N, 20°14'V Mosamói N

11 Atley S L 63°40'N, 18°39'V Vikurblandinn mold J

12 Þorlákshöfn SV L 63°54'N, 21°25'V Sandmelur J
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Fjórar úttektir hafa farið fram á rannsókn-
artímanum, haustin 1999, 2000, 2001 og 2002. 
Þróttur allra plantna var metinn í öll skiptin og 
notaður var fimm flokka einkunnakvarði (tafla 
7.2). Vorið 2000 og haustið 2001 var frostlyft-
ing plantna metin með fyrirfram skilgreind-
um einkunnakvarða (tafla 7.2). Stærð plantna 
hefur verið mæld tvisvar sinnum, haustin 2000 
og 2001. Mesta þvermál krónu var mælt á 
hverri plöntu ásamt þvermáli þvert á þá mæl-
ingu. Flatarmál plantna var síðan reiknað út 
með formúlu fyrir flatarmál ellipsu.

Áburðartilraun
Vorið 2000 var lögð út tilraun í nágrenni 
plöntugerðatilraunarinnar  til að prófa áhrif mis-
stórra áburðarskammta á lifun og þrótt tveggja 
plöntugerða gulvíðis og loðvíðis. Uppsetning 
tilraunarinnar var þriggja þátta (3-way factori-
al) með fimm endurtekningum. Reitum var 
raðað tilviljunarkennt innan endurtekninga. 
Tilraunarþættirnir voru tvær tegundir, tvær 
plöntugerðir og sex áburðarskammtar, alls 24. 
Tegundirnar voru gulvíðir og loðvíðir, plöntu-
gerðirnar voru ársgamlar forræktaðar plöntur 
og græðlingar sem stungnir voru beint í jörðu. 
Fjórir klónar voru notaðir af hvorri tegund 
og voru þetta sömu klónar og notaðar voru í 
plöntugerðatilrauninni. Helmingi fleiri plöntur 
voru gróðursettar í reitum með græðlingum en 
forræktuðum plöntum, 24 græðlingar á móti 
12 plöntum. Áburðarmagn var stigvaxandi 
og var miðstyrkurinn sá sami og notaður var 
í plöntugerðatilrauninni. Ársgamlar plöntur 
fengu helmingi stærri skammt en græðling-
arnir þannig að minnsti skammtur þeirra var 
3,5 g á móti 1,75 g hjá græðlingum. Hjá for-
ræktuðu plöntunum voru áburðarskammtar á 
hverja plöntu 3,5 - 7 - 14 - 28 - 56 g en hjá 
græðlingum voru þeir 1,75 - 3,5 - 7 - 14 - 28 
g. Í viðmiðunarreitum voru jafnmargar plöntur 
gróðursettar en án nokkurs áburðar.

Lifun og þróttur plantna voru tekin út haustin 
2000, 2001 og 2002. Haustið 2001 var þvermál 
allra plantna mælt.

Græðlingatilraunir
Ræktun víðigræðlinga var prófuð við mismun-
andi aðstæður á 12 stöðum víða um land (tafla 
7.1). Alls voru lagðar út 14 tilraunir eftir sama 
tilraunaskipulagi; tveggja þátta tilraunir með 
fimm endurtekningum þar sem tilraunarþætt-
irnir voru tegund og áburðargjöf. Sömu tvær 
tegundirnar voru notaðar, gulvíðir og loðvíðir, 
og fékk helmingur plantnanna 7 g af áburði en 
hinar ekkert. Ein undantekning var á þessu fyr-
irkomulagi, á Skógarsandi (4a í töflu 7.1), en 
þar var sett upp tilraun í lúpínubreiðu, þar sem 
áburðargjöf var sleppt. Traðkað var á lúpínunni 
áður en græðlingum var stungið niður til að 
takmarka samkeppni frá henni.  

Tvær úttektir voru gerðar á tilraununum, haust-
in 2000 og 2001. Þróttur plantna var metinn í 
bæði skiptin en frostlyfting plantna var metin í 
seinni úttektinni. 

Gagnaúrvinnsla
Notuð var fervikagreining (ANOVA) við 
úrvinnslu gagna og var úrvinnslu háttað eftir 
uppsetningu tilrauna. Þannig var t.d. tekið tillit 
til deildra reita í plöntugerðatilrauninni. Öll 
úrvinnsla fór fram í forritinu SPSS (11. útgáfa; 
SPSS Inc., Chicago, Illinois).

Við gagnaúrvinnslu voru plöntur taldar lifandi 
ef þær fengu a.m.k. 1 í einkunn fyrir þrótt sam-
kvæmt skilgreindum einkunnakvarða. Þetta 
þýðir að í allri umfjöllun um tilraunirnar er 
notast við strangt mat á lifun plantna og er því 
frekar um að ræða vanmat á árangri ræktunar á 
lifun en að hann sé ofmetinn.

Niðurstöður
Plöntugerðatilraun
Flestar víðiplönturnar voru lifandi fyrsta sum-
arið en afföll voru breytileg næstu þrjú árin 
eftir tegundum, plöntugerðum og þakningu 
reitanna (mynd 7.2). Plöntur sem fengu þrótt-
gildi 3 voru hlutfallslega fáar í upphafi en 
fjölgaði með tímanum. Haustið 2002 var stór 
hluti lifandi plantna með þróttgildi 3, sér-
staklega þær plöntur sem voru settar í heyþakta 
jörðu (mynd 7.2). 

Í úttektinni fyrsta haustið lifðu allar plöntur 
sem voru ræktaðar upp í gróðurhúsi árinu áður 
og 80% plantna af öðrum gerðum. Á þeim tíma 
höfðu plöntugerð og þakning marktæk áhrif á 
lifun víðiplantnanna svo og samspil þeirra þátta 
(p<0,001). Auk þess var samspil þakningar og 
tegundar (p<0,001), og plöntugerðar og teg-
undar (p<0,001) marktækt. Í síðari úttektum, 
haustin 2000, 2001 og 2002 voru áhrif af sam-
spili tegunda, plöntugerða og heyþakningar á 
lifun plantnanna marktæk (p<0,01). Nokkur 
vetrarafföll urðu öll árin og voru þau háð með-
ferðum (mynd 7.2). Mestu afföllin urðu hjá 

Tafla 7.2  Einkunnakvarðar sem notaðir voru í rannsóknum á víði en notast var við kvarða 
sem hafa verið notaðir við úttektir á birki (Ása L. Aradóttir og Sigurður H. Magnússon 
1992). Kvarðarnir voru notaðir fyrir annars vegar mat á þrótti plantna og hins vegar 
frostlyftingu plantna.

Einkunn Þróttur Frostlyfting

-1 Planta dauð

0 Planta lifandi en grönn með aðeins 1-2 
lifandi brum

Engin merki um frostlyftingu

1 Planta með fá lifandi brum og lítil blöð Planta lyfst 1-3 cm

2 Planta með mörg brum og heilbrigð blöð Plantna lyfst 4-6 cm

3 Planta kröftug með stór heilbrigð blöð og 
mörg heilbrigð brum

Planta lyfst 7-9 cm

4 Plantna hefur losnað og liggur 
á jörðunni
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græðlingum beggja tegunda, sérstaklega þar 
sem heyþakning var ekki notuð. Áhrif þakn-
ingar var mest á græðlinga loðvíðis (mynd 
7.2), sérstaklega þá græðlinga sem stungið 
var órættum í jörðu en lifun þeirra haustið 
2002 var 21 ±6,0% án þakningar en 74 ±3,4% 
í heyþaktri jörð. Nokkuð annað mynstur var 

hjá gulvíðigræðlingunum. Þeir lifðu betur án 
heyþakningar fyrstu tvö sumrin, en eftir þrjú 
sumur, haustið 2001, hafði munurinn jafnast 
út. Mikil afföll á gulvíðigræðlingum urðu án 
heyþakningar veturinn eftir (2001-2002) á 
meðan engin afföll urðu á sama tíma í þöktum 
reitum (mynd 7.2).
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Mynd 7.2 Prósenta lifandi víði-
plantna og víðiplantna með 
hæsta þróttgildi í haustúttekt-
um fyrstu fjögur sumur plöntu-
gerðatilraunar á Geitasandi á 
Rangárvöllum. Tilraunin var 
sett upp vorið 1999 þar sem 
notaðar voru fjórar mismun-
andi plöntugerðir og helmingur 
plantnanna var gróðursettur þar 
sem gömlu heyi hafði verið 
komið fyrir. Gröfin vinstra 
megin sýna plöntugerðirnar 
fjórar fyrir gulvíði og hægra 
megin fyrir loðvíði. Efsta 
röðin sýnir græðlinga sem 
voru gróðursettir beint, önnur 
röðin græðlinga sem voru sett-
ir í vatn fyrir gróðursetningu, 
þriðja röðin plöntur sem voru 
forræktaðar frá því fyrr um 
vorið og síðasta röðin sýnir 
plöntur sem höfðu verið for-
ræktaðar í eitt ár. Meðaltöl og 
staðalskekkja þeirra (lóðréttar 
línur) fyrir 10 plöntur eru sýnd 
á hverju grafi. Bláu línurnar 
sína lifun plantnanna og rauðu 
línurnar þróttgildi 3, brotnu lín-
urnar vísa til plantna sem uxu 
án heyþakningar og heilar línur 
til þeirra sem uxu í heyþakn-
ingu. 
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Fyrstu tvö árin fékk aðeins lítill hluti gróð-
ursettra plantna hæsta þróttgildi þó plöntur 
næðu almennt þróttgildi 2 strax á fyrsta ári 
(tafla 7.3). Með auknum vexti árin 2001 og 
2002 höfðu flestar plöntur náð þróttgildi 3 en 
heyþakning og áburðargjöf við gróðursetningu 
réðu því hversu há prósentan var (tafla 7.3 og 
mynd 7.2). Eftir því sem leið á tilraunartímann 
komu áhrif meðferðanna á þrótt plantna betur 
í ljós og almennt voru áhrifin sterkari hjá loð-
víði en gulvíði (tafla 7.4). Haustið 2002 höfðu 
allar meðferðirnar svo og samspil þeirra mark-
tæk áhrif á fjölda loðvíðiplantna sem fengu 
þróttgildi 3 (tafla 7.4). Áhrif allra meðferðanna 
á þrótt gulvíðiplantna voru einnig mikil svo 
og samspil heyþakningar við plöntugerð ann-
ars vegar og áburð hins vegar (p<0,001; tafla 
7.4).

Stærð plantna haustið 2001 var háð plöntu-
gerð, heyþakningu og áburðargjöf (p<0,001), 
samspili heyþakningar og plöntugerðar 
(p<0,001; mynd 7.3), og samspili áburðar og 
plöntugerðar (p<0,05; mynd 7.4). Forræktaðar 
plöntur voru um helmingi stærri en plöntur 
sem settar voru niður sem græðlingar, en 
þeir voru að meðaltali 151 ±15,2 cm2 (n=80) 
þriðja haustið eftir að þeim var stungið niður. 
Heyþakning margfaldaði flatarmál plantna 
allra plöntugerða (mynd 7.3) en mesti mun-
urinn var milli viðmiðunarplantna græðlinga 
án rótavísa og sömu plöntugerðar gróðursetta 
í heyþakta jörð eða nær sexföld flatarmáls-
aukning. Viðmiðunarplönturnar voru 44 ±9,0 
cm2 og heyþöktu plönturnar 248 ±32,0 cm2 
(mynd 7.3). Minnsta flatarmálsaukningin var 
hjá græðlingum með rótavísum en heyþöktu 
plönturnar voru samt næstum fjórum sinnum 
stærri en viðmiðunarplönturnar. Notkun áburð-
ar við gróðursetningu víðis hafði jákvæð áhrif 
á flatarmál allra plöntugerða þó munurinn væri 
breytilegur (mynd 7.4). Mesti munurinn var á 
milli óábornra og ábornra vorunga en flatarmál 
óábornu plantnanna var 179 ±43,1 cm2 og 
ábornu plantnanna 446 ±90,3 cm2 (mynd 7.4). 
Í tilrauninni mældist ekki marktækur munur á 
flatarmáli tegundanna, þær voru báðar að jafn-
aði rúmlega 240 cm2.

Haustið 2001 lyftust tæplega 30% (29 ±2,6) 
plantnanna vegna frosthreyfinga. Það var 
nokkur aukning frá árinu áður en þá höfðu 17 
±2,0% plantna lyfst. Því virðist sem margar 
plöntur sem sluppu við frostlyftingu fyrsta 
veturinn eftir gróðursetningu hafi orðið fyrir 
áhrifum frosts annan veturinn (mynd 7.5). 
Samband milli þróttar plantna og frostlyftingar 
haustið 2001 var neikvætt (rs=0,63; p<0,01; 
n=378) þannig að öflugustu plönturnar urðu 
síst fyrir frostlyftingu. Þetta samband fannst 
einnig eftir fyrsta veturinn en var ekki eins 
sterkt. Prósenta frostlyftra plantna í úttektinni 
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Mynd 7.3 Áhrif heyþakning-
ar á flatarmál víðis haustið 
2001 í plöntugerðatilrauninni 
á Geitasandi á Rangárvöllum 
en hún hófst vorið 1999. 
Sýnd eru meðaltöl 10 reita 
og staðalskekkja þeirra.

Tafla 7.3 Meðalprósenta plantna sem fengu þróttgildin 1-3 árin 1999 til 2002 í tilraun á Rangárvöllum eftir því hvort heyþakning og áburður voru notuð 
við gróðursetningu vorið 1999. Staðalskekkja meðaltalanna er sýnt í svigum. Í öllum tilfellum er n=20.

1999 2000 2001 2002

Áburður: - + - + - + - +

Gulvíðir

Þróttur 1 Þakn. - 22,5 (3,88) 14,2 (2,50) 33,3 (4,44) 5,4 (1,09) 18,8 (1,99) 5,0 (1,64) 7,9 (2,05) 5,0 (1,40)

+ 17,6 (2,70) 8,8 (2,30) 10,4 (2,08) 2,9 (1,25) 1,3 (0,68) 0,0 (0,00) 1,3 (0,68) 0,4 (0,42)

Þróttur 2 Þakn. - 62,5 (4,70) 60,4 (4,23) 49,6 (4,82) 70,0 (4,81) 41,7 (4,68) 39,6 (4,14) 22,1 (4,49) 32,5 (3,62)

+ 56,4 (5,34) 54,6 (6,77) 53,3 (3,79) 46,3 (5,65) 17,5 (3,19) 7,5 (2,25) 12,9 (2,45) 6,3 (2,08)

Þróttur 3 Þakn. - 7,5 (2,56) 17,5 (3,72) 0,8 (0,57) 11,3 (4,77) 3,3 (1,40) 40,4 (4,11) 3,3 (1,27) 38,8 (4,29)

+ 5,1 (1,44) 20,4 (4,50) 10,8 (3,20) 28,3 (5,62) 55,4 (6,26) 70,8 (5,25) 60,0 (6,00) 71,7 (5,14)

Loðvíðir

Þróttur 1 Þakn. - 30,7 (5,41) 25,9 (4,41) 26,8 (4,84) 6,7 (1,87) 10,5 (2,69) 2,4 (1,43) 4,8 (1,60) 3,2 (1,22)

+ 29,8 (5,33) 18,3 (4,21) 11,3 (2,44) 5,4 (1,51) 2,5 (1,22) 0,4 (0,42) 1,7 (0,97) 0,4 (0,42)

Þróttur 2 Þakn. - 54,6 (6,77) 36,1 (4,28) 43,9 (6,53) 58,7 (6,36) 38,2 (5,78) 23,8 (4,08) 27,2 (5,73) 15,9 (2,63)

+ 42,0 (4,06) 41,7 (3,92) 57,5 (4,79) 57,5 (5,16) 18,8 (3,82) 8,3 (2,56) 13,8 (3,84) 5,8 (1,92)

Þróttur 3 Þakn. - 16,2 (6,97) 21,4 (5,23) 2,6 1,92) 9,9 (5,16) 10,1 (3,29) 44,8 (8,34) 10,5 (3,11) 46,4 (8,54)

+ 16,4 (5,31) 27,9 (6,35) 10,0 (3,34) 20,4 (5,69) 59,6 (6,17) 75,0 (4,99) 64,2 (5,90) 77,5 (4,80)

Plöntugerð
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Mynd 7.4 Áhrif áburðar við 
gróðursetningu á stærð víðis 
haustið 2001 í plöntugerða-
tilrauninni á Geitasandi, 
Rangárvöllum. Forræktaðar 
plöntur fengu 14 g Grósku 
II og stiklingar 7 g við gróð-
ursetningu vorið 1999. Sýnd 
eru meðaltöl 10 reita og stað-
alskekkja þeirra.
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2001 var háð þakningu, áburði og plöntugerð-
um (p<0,001) en einnig var marktækt samspil 
á milli þessara þátta (p<0,01). Samspil hey-
þakningar og áburðar var sterkast (p<0,001) 
og voru mjög fáar frostlyftar plöntur eða 3% 
í heyþöktum ábornum reitum (mynd 7.5). Af 
einstökum meðferðum, dró heyþakning mest 
úr frostlyftingu en tæplega 7% plantna þeirrar 
meðferðar höfðu lyfst á móti rúmlega 70% 
viðmiðunarplantna og 36% ábornra plantna 
gróðursettar án heyþakningar. Áburðargjöf dró 
samt meira úr frostlyftingu hjá vorungum en 
öðrum plöntugerðum. Ekki kom fram ákveðið 
mynstur hvað varðar frostlyftingu mismunandi 
plöntugerða en að meðaltali var mest frostlyft-
ing hjá ársgömlum plöntum (37 ±6,1%) og 
minnst hjá vorungunum (22 ±4,9%).

Áburðartilraun
Langflestar víðiplönturnar voru á lífi í lok 
fyrsta sumars, að meðaltali 95 ±0,7%. Á þeim 
tíma var aðeins marktækur munur á milli 
plöntugerða (p<0,001; n = 60) og lifðu fleiri 
forræktaðar plöntur (100 ±0,2%) en græðling-
ar (89 ±1,0%). Ári seinna, þ.e. haustið 2001 
voru allar meðferðirnar marktækar (p<0,001) 
en samspil þeirra var ekki marktækt (p>0,1). 
Munur milli plöntugerða jókst þar sem lifun 
forræktaðra plantna breyttist lítið (99 ±0,7%) 
og afföll græðlinga jukust en 76 ±1,5% þeirra 
lifðu. Færri loðvíðiplöntur en gulvíðiplöntur 
voru á lífi  haustið 2001 (p<0,001) og lifðu 89 
±1,9% gulvíðiplantna á móti 84 ±2,2% loðvíði-
plantna. Vegna þessa og í samræmi við fyrri 
umfjöllun voru tegundirnar aðgreindar í frek-
ari tölfræðiúrvinnslu. Haustin 2001 og 2002 
var marktækur munur á lifun eftir áburðar- 
skömmtum hjá báðum tegundum (mynd 7.6) og 
var það í öllum tilfellum fólgið í meiri vetrar- 

Tafla 7.4  Niðurstöður fervikagreiningar á áhrifum mismunandi meðferða við ræktun 
víðis og samspili þeirra á tíðni plantna sem fengu þróttgildið 3 á árunum 1999 til 2002 í 
tilraun á Rangárvöllum. Plöntur voru gróðursettar vorið 1999 en úttektir gerðar á haustin. 
Meðferðirnar voru fjórar mismunandi plöntugerðir (P), hvort heyþakning var notuð (Þ) og 
hvort plöntur fengu áburð (Á) við gróðursetningu. 
Marktækni er sýnd með *) p<0,05; **) p<0,01; ***) p<0,001.

Gulvíðir Loðvíðir

Frítölur F P F P

Þróttur 3 - 1999
Þakning (Þ) 1 0,004 >0,5 1,1 >0,1
Plöntugerð (P) 3 2,7 >0,05 70,3 <0,001***
Áburður (Á) 1 29,7 <0,001*** 8,9 <0,01**
P*Á 3 2,6 >0,05 1,2 >0,1
Þ*P 3 5,6 0,01** 0,4 >0,5
Þ*Á 1 1,3 >0,1 0,5 >0,1
Þ*P*Á 3 4,2 0,01** 1,0 >0,1
Þróttur 3 – 2000
Þ 1 6,4 <0,05* 2,279 Ns
P 3 3,9 <0,05* 2,9 <0,05*
Á 1 23,1 <0,001*** 8,5 <0,01**
P*Á 3 1,8 >0,1 0,4 >0,5
Þ*P 3 2,4 >0,5 0,2 >0,5
Þ*Á 1 1,5 >0,1 0,1 >0,5
Þ*P*Á 3 1,1 >0,1 0,4 >0,5
Þróttur 3 – 2001
Þ 1 93,0 <0,001*** 94,6 <0,001***
P 3 19,3 <0,001*** 54,7 <0,001***
Á 1 70,9 <0,001*** 70,1 <0,001***
P*Á 3 2,2 >0,05 6,9 <0,001***
Þ*P 3 11,2 <0,001*** 2,1 >0,1
Þ*Á 1 12,1 0,01** 11,8 0,01**
Þ*P*Á 3 0,4 >0,5 6,3 0,01**
Þróttur 3 – 2002
Þ 1 130,2 <0,001*** 108,3 <0,001***
P 3 19,0 <0,001*** 54,2 <0,001***
Á 1 58,5 <0,001*** 71,9 <0,001***
P*Á 3 2,4 >0,05 9,0 <0,001***
Þ*P 3 10,6 <0,001*** 3,5 <0,05*
Þ*Á 1 14,9 <0,001*** 16,9 <0,001***
Þ*P*Á 3 0,8 >0,5 6,4 <0,01**
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Mynd 7.5 Frostlyfting víðiplantna í 
plöntugerðatilrauninni á Geitasandi, 
Rangárvöllum og hvernig frostlyftar 
plöntur skiptust eftir meðferðum. Sýnd 
eru meðaltöl 10 reita og staðalskekkja 
þeirra árið 2001 en skekktu súlurnar í 
bakgrunni sýna meðaltölin frá 2000.
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afföllum á viðmiðunarplöntum en ábornum 
plöntum. Misstórir skammtar af áburði höfðu 
hins vegar ekki áhrif á lifun planta því minnsti 
skammtur dugði til að draga úr afföllum (mynd 
7.6).

Að jafnaði náðu fleiri gulvíðiplöntur en loð-
víðiplöntur hæsta þróttgildi öll þrjú árin en 
munurinn var mestur fyrsta árið og minnkaði 
síðan smám saman (tafla 7.5). Öll árin náðu 
miklu fleiri ársgamlar plöntur en græðlingar 
hæsta þróttgildi (p<0,001; tafla 7.5) en á þriðja 
hausti urðu plöntur með þróttgildi 3, sem 
stungið var sem græðlingar, hlutfallslega jafn-
margar og ársgamlar plöntur með gildi 3 fyrsta 
sumarið. Áburður hafði mikil áhrif á þrótt 
plantnanna (p<0,001; mynd 7.7) og var samspil 
áburðar og plöntugerðar (p<0,001) þannig að 
aðeins þurfti lítinn áburðarskammt til að gera 
forræktuðu plönturnar þróttmiklar en stærri 
skammt þurfti til að hafa slík áhrif á græðlinga-
plöntur. Þetta sterka samband var þegar komið 
á öðru hausti frá gróðursetningu. Á þrem-
ur árum höfðu gulvíðigræðlingar sem fengu  
≥14 g áburðar við gróðursetningu náð sama 
þrótti og forræktaðar plöntur á fyrsta hausti, sem 
fengu sambærilegan áburðarskammt (≥28 g; 
mynd 7.6). Haustið 2002 voru loðvíðigræðling- 
ar sem fengu hæsta áburðarskammtinn álíka 
þróttmiklar og forræktaðar plöntur sem fengu 
lægsta áburðarskammtinn (3,5 g). Þó tegund-
irnar tvær svöruðu áburði um margt líkt var 
munur á svörun ársgamalla plantna fyrsta sum-
arið því gulvíðiplönturnar tóku fyrr við sér og 
svöruðu áburðinum með þróttmeiri plöntum 
en loðvíðirinn (mynd 7.7; tafla 7.6). Árið 
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Mynd 7.6 Lifun gulvíðis og loðvíðis í áburðartil-
raun á Geitasandi, Rangárvöllum með tveimur 
plöntugerðum sem gróðursettar voru vorið 2000. 
Áburðarskammtar sem sýndir eru með heilli 
svartri línu eru sambærilegir við áburðarmagn 
sem borið var á plöntur í plöntugerðatilrauninni.

 Tafla 7.5 Meðalprósenta (%) víðiplantna sem fengu þróttgildi 3 árin 2000 - 2002 í tilraun 
á Rangárvöllum með misstórum áburðarskömmtum við gróðursetningu vorið 2000. Auk 
tegundanna tveggja í tilrauninni eru plöntugerðirnar tvær sem gróðursettar voru sýndar 
fyrir hvora tegund. Staðalskekkja meðaltalanna er sýnt í svigum. Í tilfellum tegunda er 
n=60 en meðaltöl plöntugerða er byggð á 30 reitum.

2000 2001 2002

Gulvíðir 23,7 (2,63) 48,6 (4,55) 51,7 (4,61)

Ársgamlar plöntur 35,6 (3,75) 72,5 (5,54) 74,4 (5,68)

Græðlingar 11,8 (2,07) 24,7 (3,76) 29,0 (4,34)

Loðvíðir 11,0 (2,04) 42,5 (4,41) 47,2 (4,56)

Ársgamlar plöntur 16,1 (3,66) 63,3 (5,74) 67,8 (5,98)

Græðlingar 6,0 (1,34) 21,7 (4,02) 26,5 (4,40)

Tafla 7.6  Niðurstöður fervikagreiningar á áhrifum meðferðar (P og Á) samspili þessara 
þátta á tíðni víðiplantna sem fengu einkunnina 3 fyrir þrótt á árunum 2000 til 2002 í 
tilraun á Rangárvöllum. Meðferðirnar voru tvær mismunandi plöntugerðir (P) og fimm 
misstórir áburðarskammtar auk viðmiðunar (Á). Plöntur voru gróðursettar vorið 2000 og 
úttektir gerðar á haustin. 

Gulvíðir Loðvíðir

Frítölur F P F P

Þróttur 3 – 2000

Plöngurgerð (P) 1 91,8 <0,001*** 8,6 <0,01**

Áburður (Á) 5 20,1 <0,001*** 2,6 <0,05*

P*Á 5 4,0 <0,01** 0,3 >0,05

Þróttur 3 – 2001

P 1 384,4 <0,001*** 156,3 <0,001***

Á 5 64,3 <0,001*** 33,9 <0,001***

P*Á 5 12,6 <0,001*** 6,4 <0,001***

Þróttur 3 – 2002

P 1 326,4 <0,001*** 179,1 <0,001***

Á 5 69,1 <0,001*** 49,2 <0,001***

P*Á 5 12,1 <0,001*** 7,2 <0,001***
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2002 röðuðust ársgamlar gulvíðiplöntur og 
loðvíðigræðlingar með þróttgildi 3 eftir áburð-
armagni þannig að viðmiðunarplöntur voru 
fæstar, þá næsti áburðarskammtur og síðan koll 
af kolli (mynd 7.7). Þessu var öðruvísi farið 
hjá gulvíðigræðlingum og ársgömlum loðvíði-
plöntum; hjá gulvíðigræðlingum voru áhrifin 
af mið áburðarskammtinum (7 g) svipuð og af 
lægsta áburðarskammtinum og hjá forræktuðu 
plöntunum voru áhrifin nánast eins af þremur 
hæstu skömmtunum (mynd 7.7).

Báðar tegundirnar og báðar plöntugerðirnar 
uxu betur við aukna áburðarskammta (mynd 
7.8). Árið 2001 var flatarmál plantna háð 
plöntugerð og áburðarmagni við gróðursetninu 
því samspil þessara þátta var marktækt hjá gul-
víði (p<0,001) og loðvíði (p<0,05). Flatarmál 
forræktaðra gulvíðiplantna jókst hlutfallslega 
meira en græðlinga en þessu var öfugt farið 
hjá loðvíði þar sem vöxturinn var hlutfallslega 
meiri hjá græðlingunum (mynd 7.8). Enginn 
munur var á stærð tegundanna við lægstu 
áburðarskammtana og við miðskammtinn (7 
g hjá græðlingum og 14 g hjá forræktuðuð 
plöntunum) en eftir það fór að greina á milli 
tegundanna og hjá ársgömlu plöntunum voru 
gulvíðiplönturnar marktækt stærri en loðvíð-
irinn við hæsta áburðarskammtinn (mynd 7.8). 
Hjá græðlingunum voru plöntur loðvíðis stærri 
en gulvíðis við háan áburðarskammt en sá 
munur var ekki marktækur. 
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Mynd 7.7 Áhrif mismunandi áburðarskammta 
á þrótt víðiplantna í tilraun á Geitasandi á 
Rangárvöllum. Sýnt er meðaltalsprósenta plantna 
sem náðu þróttgildi 3 fyrstu þrjú árin. Svört 
óbrotin lína er sama áburðarmagn og plöntur 
fengu í plöntugerðatilrauninni. Meðaltölin 
byggja á fimm endurtekningum og staðalskekkja 
meðaltalanna er sýnd með láréttum strikum.

Mynd 7.8 Flatarmál víðiplantna haustið 2001 í áburðartilraun á Geitasandi á Rangárvöllum. 
Tvær plöntugerðir (græðlingar og ársgamlar plöntur) gulvíðis og loðvíðis voru gróðursettar 
vorið 2000 og voru fimm misstórir áburðarskammtar bornir á plönturnar við gróðursetn-
ingu auk viðmiðunarplantna. Áburðarskammtarnir tvöfölduðust milli meðferða og við 
hverja meðferð var helmingi minni skammtur borinn á græðlinga en forræktuðu plönturnar. 
Hringur er dreginn utan um mið áburðarskammtinn sem jafngildir þeim áburði sem notaður 
var í plöntugerðatilrauninni.
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Græðlingatilraunir
Lifun var nokkuð misjöfn milli staða og ára 
(mynd 7.9). Þegar hlutfall lifunar fyrir úttekt-
irnar tvær, svo og lifun milli úttektanna tveggja 
(kallað vetrarlifun) var borið saman milli til-
rauna kom í ljós að fyrir allar þrjár breyturnar 
var marktækur munur (p<0,001) á milli til-
rauna (tilraun 4b ekki tekin með; mynd 7.9). 
Auk þess var marktækur munur (p<0,001) 
á milli tegunda og samspilsins milli þessara 
tveggja þátta.

Árangurinn var bestur í Skógey í Hornafirði 
með 79% lifun 2000 og 67% árið eftir. Þar var 
lifun gulvíðis betri en loðvíðis eða 84% árið 
2000 og 76% haustið 2001, en lifun loðvíðis 
var á sama tíma 74 og 59% (mynd 7.9c og 
d). Þegar litið er á lifun tegunda á landsvísu 
var gulvíðir lífseigari en loðvíðir, 41 ± 2,4% 
gulvíðis var á lífi haustið 2000 og 34 ±2,1% 
2001 á móti 34 ±2,0% og 25±1,8% loðvíðis 
fyrir sömu úttektir. Haustið 2000 snérist þetta 
við á þremur tilraunum, þ.e. tvær tilraunir á 
Sigöldusvæðinu og á Hólasandi, þar lifði loð-

víðir betur en gulvíðir. Árið eftir hafði mun-
urinn horfið á Hólasandi (mynd 7.9a og b) en 
lifun loðvíðis var orðin meiri hjá loðvíði en gul-
víði á Hólmsheiði (mynd 7.9c og d). Tilraunin 
sem lögð var út á Héraðssandi mistókst alveg. 
Þar fannst aðeins ein planta með þróttgildi 1 á 
lífi haustið 2000 (<1% lifun) og sú planta var 
dauð ári seinna. Fyrir utan Héraðssand þá var 
minnst lifun haustið 2000 í tilrauninni í Tröð 
í Gnúpverjahreppi (14 ±3,45%) en þar átti 
loðvíðirinn sérstaklega erfitt uppdráttar (2,5 
±0,83% lifun) miðað við fjórðungs lifun hjá 
gulvíði (mynd 7.9c og d).  Haustið 2001 voru 
hins vegar meiri afföll á plöntum á Hólasandi 
og var lifun þar þá komin niður í 3,5% hjá 
báðum tegundum (mynd 7.9a og b).

Vetrarlifun var almennt mikil, að meðaltali 69 
±2,1% Hún var minnst á Hólasandi (18% ±6,6) 
og var það eini staðurinn sem vetrarlifun var 
undir 50% (mynd 7.10).  Vetrarlifun var 52–
99% á öðrum stöðum, mest á Grjóthálsi innan  
Þjóðgarðsins í Jökulsárgljúfrum en sú tilraun 
er staðsett í um 300 m hæð yfir sjávarmáli. 
Vetrarlifun var marktækt (p<0,001) meiri hjá 
gulvíði (76% ±2,8) en loðvíði (61% ±2,9) og 
var vetrarlifun gulvíðis á flestum stöðum á 
bilinu 81-100% en hjá loðvíði 61-80% (mynd 
7.10). Það vekur athygli að á Grjóthálsi var 
vetrarlifun gulvíðis yfir 100% en skýringin á 
þessu er að plöntur sem fengu 0 í þróttgildi (lif-
andi en engin brum sjáanleg) voru ekki teknar 
með sem lifandi við þessa útreikninga. Þegar 
skoðuð eru afdrif einstakra gulvíðiplantna milli 
úttekta í þessari tilraun kemur í ljós að næstum 
11% plantna sem voru úrskurðaðar dauðar (-1) 
haustið 2000 höfðu tekið við sér (með nýjum 
teinungi) og fengu þróttgildin 1 eða 2 ári 
seinna. Af þeim plöntum sem fengu 0 í þrótt 
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Mynd 7.9 Lifun víðiplantna 
sem gróðursettar voru sem 
græðlingar á 12 mismunandi 
stöðum á landinu snemm-
sumars 2000. Gröfin vinstra 
megin á myndinni sýna nið-
urstöður fyrir gulvíði (a og c) 
og gröfin hægra megin fyrir 
loðvíði (b og d) en efri röðin 
vísar til svæða við hálend-
isbrúnina (a og b) og neðri 
röðin til láglendissvæða (c 
og d). Ljósu súlurnar sýna 
lifun haustið 2000 og dökku 
súlurnar fyrir árið 2001 en 
línurnar sýna vetrarlifun 
milli þessara ára. Svæðum 
er raðað eftir lifun gulvíðis 
fyrra haustið.
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Mynd 7.10 Fjöldi tilrauna 
eftir tíðni lifunar gulvíðis 
og loðvíðis veturinn 2000-
2001 á 12 stöðum dreift um 
landið. 
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haustið 2000 voru flestar eða 73% ákvarðaðar 
dauðar haustið eftir, en 26% fengu þróttgildin 
1 eða 2 haustið 2001 sem skýrir þessar háu 
vetrarlifunartölu (>100%) hjá gulvíðinum.

Áburðargjöf hafði ekki áhrif á lifun víði-
plantna þegar allir staðir eru teknar með. Í 
haustúttektinni árið 2000 lifðu 37% áborna og 
38% óáborna plantna og sambærilegar tölur 
fyrir 2001 voru 28% og 30%. Þegar samspilið 
milli staða og áburðar er skoðað kemur hins 
vegar í ljós marktækur munur á lifun bæði árið 
2000 (p<0,05) og 2001 (p<0,001). Það fer eftir 
tilraunarstað hvort áburður hafði jákvæð eða 
neikvæð áhrif á lifun (mynd 7.11). Í haustút-
tektinni 2000 jók áburðargjöf lifun á sex stöð-
um en minnkaði hana á jafnmörgum. Ári síðar 
jók áburðargjöfin lifun á sjö stöðum af 12. Á 
þremur staðanna, á Hólmsheiði, í Borgarfirði 
og við Sigöldu fremri hafði áburðargjöf mis-
munandi áhrif í úttektunum tveimur.

Haustið 2001 fengu flestar lifandi víði-
plöntur þróttgildið 2 á öllum stöðunum nema 
á Hólasandi en þar voru afföll líka mest (tafla 
7.7). Þróttgildi 2 var háð stað, tegund og hvort 
græðlingarnir fengu áburð við gróðursetningu 
þar sem samspilið milli þessara þátta var mark-
tækt (p<0,001). Það var því breytilegt eftir teg-
undum og stöðum hversu margar plöntur fengu 
þróttgildi 2 og ábornar plöntur með þróttgildi 
2 voru ýmist fleiri eða færri en viðmiðunar-
plönturnar (mynd 7.12). 

Umræða
Forræktun víðiplantna
Auðvelt er að rækta margar tegundir víðis 
upp frá græðlingum (t.d. Houle og Babeux 
1993; Whisenant 1999; Hagen 2002; Weih 
og Nordh 2002) og tilraunir okkar sýna að 
það gildir einnig um gulvíði og loðvíði hér á 
landi. Í plöntugerðatilrauninni á Rangárvöllum 
var lifun græðlinga mjög góð í upphafi og 
þrátt fyrir afföll síðar teljum við þau ásættan- 
leg vegna þess hve auðvelt og ódýrt er að 
gróðursetja græðlinga. Almennt hefur verið 
ráðlagt að klippa græðlinga seinnipart vetrar, 
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Mynd 7.11 Áhrif áburðargjafar (7 g Kjarni) við gróð-
ursetningu víðigræðlinga sumarið 2000 á lifun plantnanna 
haustið 2001 í tilraunum við hálendisbrúnina (a) og á lág-
lendi (b). Röðun rannsóknarstaða er sama og á mynd 7.9.
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Mynd 7.12 Áhrif áburðar á þrótt plantna gulvíðis og loðvíðis sem gróðursettar voru sem 
græðlingar á 12 mismunandi stöðum á landinu snemmsumars 1999. Súlurnar eru meðal-
prósenta plantna sem fengu þróttgildið 2 í úttektum haustið 2001 og lóðréttu strikin staðal- 
skekkja: a) Gulvíðir við hálendisbrúnina, b) loðvíðir við hálendisbrúnina, c) gulvíðir á 
láglendi, og d) loðvíðir á láglendi. Röðun rannsóknarstaða er sama og á mynd 7.9.

Tafla 7.7  Prósenta víðiplantna með mismunandi þróttgildi haustið 2001 í græðlinga-
tilraunum sem gróðursettar voru víða um land sumarið áður. Niðurstöðum fyrir gulvíði 
og loðvíði er skellt saman. Tilraunasvæðunum er raðað á sama hátt og í mynd 7.9. 
Aðeins plöntur sem fengu þróttgildin 1 eða hærra voru taldar lifandi við úrvinnslu 
gagna úr þessum tilraunum. mt = meðaltal (%); ss = staðalskekkja meðaltals.

Þróttgildi 

Staður -1 0 1 2 3

mt ss mt ss mt ss mt ss mt ss

Láglendisstaðir:

Skógey 32 4.1 1 0.5 2 0.7 56 3.4 10 2.6

Borgarfjörður 63 3.8 1 0.3 4 1.0 31 3.0 2 0.5

Skógarsandur 63 4.4 3 1.1 5 1.2 24 3.2 6 2.5

Skógars. lúpína 42 10.0 0 0.0 0 0.0 5 2.4 3 1.8

Atley 58 3.6 1 0.3 5 1.3 35 3.6 1 0.3

Þorlákshöfn 71 4.1 1 0.4 8 1.3 20 3.8 0 0.0

Hólmsheiði 75 3.2 2 0.9 7 2.0 17 2.3 0 0.0

Tröð 87 3.2 1 0.6 2 0.8 8 2.3 2 1.0

Staðir við hálendisbrún:

Grjótháls 55 2.6 1 0.6 7 1.5 37 2.4 1 0.4

Sigalda f. 71 3.5 2 0.6 3 1.0 23 2.8 2 0.6

Krafla 84 6.0 1 0.3 3 0.8 12 2.1 0 0.3

Sigalda A. 80 1.8 1 0.4 2 0.6 18 1.6 0 0.3

Hólasandur 94 1.3 3 1.0 3 0.8 0 0.3 0 0.0
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áður en brum er farið að springa út (Sigvaldi 
Ásgeirsson 1992). Tilraunir okkar gefa þó til 
kynna að það sé meira svigrúm varðandi tíma-
setningu á klippingu og stungu græðlinganna 
en áður var talið. Græðlingar sem gróðursettir 
voru beint í tilrauninni á Geitasandi voru 
klipptir um miðjan júní og enn síðar í græðl-
ingatilraununum um allt land, sem voru settar 
út í lok júní og fram í fyrstu viku júlí. Lifun 
var þó mun minni í þessum tilraunum en í til-
rauninni á Geitasandi og má útskýra það út frá 
mismunandi aðstæðum svo og seinni gróður- 
setningartíma.

Forræktaðar plöntur höfðu mikið forskot á 
plöntur sem gróðursettar voru sem græðlingar. 
Þetta kemur fyrst og fremst fram í þrótti og 
flatarmáli plantnanna en síður í lifun þeirra. Í 
tveimur tilraunum á Suðurlandi þar sem alaska-
ösp var gróðursett með sambærilegum plöntu-
gerðum og voru í plöntugerðatilrauninni komu 
fram meiri afföll en í rannsókn okkar og virtust 
afföll aspargræðlinganna verða strax fyrsta 
sumarið (Aðalsteinn Sigurgeirsson og Sigvaldi 
Ásgeirsson 1998) en vetrarafföllin voru mikil-
vægust í plöntugerðatilrauninni (mynd 7.2). Sú 
lága lifun sem fékkst í tilraununum með alaska- 
öspina útskýrðu höfundar með meðhöndlun 
græðlinganna fyrir gróðursetningu og vísuðu 
til óbirtra niðurstaðna nýrri tilraunar með 
alaskaösp á Markafljótsaurum þar sem lifun 
var miklu hærri eða 80% tveimur árum eftir 
gróðursetningu (Aðalsteinn Sigurgeirsson og 
Sigvaldi Ásgeirsson 1998). Haustið 2001 kom 
fram marktækur munur á flatarmáli viðmið-
unarplantna eftir plöntugerðum í plöntugerða-
tilrauninni en ekki í áburðartilrauninni. Skýrist 

þessi munur helst af því að mikill breytileiki 
var milli reita í áburðartilrauninni auk þess sem 
hún var ári yngri. Þegar viðmiðunarplönturnar 
eru skoðaðar í plöntugerðatilrauninni kemur 
í ljós að ekki var munur á flatarmáli vorunga 
og græðlinga sem klipptir voru fyrr og settir 
í vatn fyrir gróðursetningu, en þessar tvær 
plöntugerðir voru marktækt stærri en græðl-
ingar sem stungið var niður án þess að örva 
vöxt rótavísa og marktækt minni en ársgamlar 
plöntur. Þetta er í samræmi við niðurstöður 
rannsóknar í Bandaríkjunum þar sem lifun og 
vöxtur Salix nigra græðlinga sem voru látnir 
liggja í 10 daga í vatni fyrir gróðursetningu var 
meiri en viðmiðunarplantna (Schaff o.fl. 2002). 
Skýring á muninum milli græðlingagerðanna 
tveggja getur þó hugsanlega ekki aðeins legið 
í meðferð þeirra, heldur einnig tímanum þegar 
græðlingarnir voru klipptir. Það leið um mán-
uður á milli þess sem þessar græðlingagerðir 
voru klipptar þannig að plönturnar voru farnar 
að laufgast þegar síðustu græðlingarnir voru 
klipptir. Heyþakning og áburðargjöf höfðu 
almennt mikil áhrif á allar plöntugerðirnar 
(myndir 7.3, 7.4 og 7.8) og munurinn á milli 
græðlingagerðanna tveggja kom ekki fram 
þegar úrvinnslan var ekki einskorðuð við við-
miðunarplöntur. Græðlingar sem notaðir voru 
í rannsókninni voru klipptir 15-20 cm langir 
og mögulega má skýra einhvern breytileika í 
gögnunum með mismun milli græðlinga í upp-
hafi. Rannsókn á víðigræðlingum í Finnlandi 
sýndi að lifun jókst eftir því sem græðlingarnir 
voru lengri við gróðursetningu og sérstaklega 
var mikill munur á lifuninni eftir því hvort 
græðlingar voru 10 eða 20 cm langir (Rossi 
1999). Í tilraun í Öræfum fundust vísbend-

Mynd 7.13 Séð yfir hluta 
heyþakningartilraunar á 
Geitasandi á Rangárvöllum 
sumarið 2005. Fremst má sjá 
röð víðiplantna sem gróður-
settar voru í heyþakningu. 
Fjær er hægt að greina fleiri 
slíkar raðir en á milli sjást 
merki um raðir án heyþakn-
ingar þar sem plönturnar eru 
minni. Liggjandi staurar gefa 
vísbendingu um staðsetn-
ingu reita. (Ljósmynd: Kristín 

Svavarsdóttir).
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ingar um að hægt sé að auka lifun og vöxt 
gulvíðigræðlinga í hálfgrónum mel með því 
að gróðursetja lengri en 20 cm græðlinga og 
að hægt sé að auka árangurinn enn frekar með 
því að gróðursetja löngu græðlingana dýpra 
(Bjarni Diðrik Sigurðsson 2005).

Vegna þess hve auðvelt er að klippa og gróð-
ursetja græðlinga er þetta álitleg aðferð fyrir 
almenning og félagasamtök sem sinna land-
græðslu og öðru ræktunarstarfi. Þar sem ekki 
þarf að leggja í kostnað vegna forræktunar, 
geymslu og flutnings plantna, má ætla að 
hægt sé að spara umtalsverðar fjárhæðir með 
notkun græðlinga í stað forræktaðra plantna. 
Miklar gróðursetningar fara árlega fram í land-
græðsluskógaverkefninu sem hófst árið 1990 
(Hulda Valtýsdóttir 1990; Skógræktarfélag 
Íslands 2005). Árið 2004 var þátttakendum í 
fyrsta skipti gefinn kostur á að nýta græðlinga 
og gátu þeir þá annars vegar klippt þá sjálfir 
eða fengið þá afhenta frá gróðrarstöð (Jón 
Geir Pétursson, munnl. upplýs.). Kostnaður 
við græðlinga frá gróðrarstöð var 60-70% 
af kostnaði við bakkaplöntur og telja for-
ráðamenn landgræðsluskógaverkefnisins að 
það sé of lítill munur. Þar sem eftirspurn eftir 
græðlingum er enn mjög lítil og aðeins ein 
gróðrarstöð býður upp á græðlinga til sölu er 
mögulegt að þetta eigi eftir að breytast. En við 
teljum líka að gildi þess að nota græðlinga sé 
ekki síst fólgið í því að hægt er að flétta saman 
söfnun græðlinga og gróðursetningu þeirra, 
t.d. í samstarfi Landgræðslu ríkisins og félaga-
samtaka.

Auk minni kostnaðar við græðlinga þegar 
ræktendur klippa þá sjálfir býður það upp á að 
nota efnivið sem safnað er nálægt gróðursetn-
ingarstað. Mælt hefur verið með því að nota 
staðarefnivið eftir því sem kostur er við við-
gerðir á skemmdum vistkerfum (t.d. Whisenant 
1999) m.a. vegna meiri möguleika á að plöntur 
af viðkomandi svæði nái fótfestu og lifi (Grey 
2002). Mikill breytileiki hefur fundist í bæði 
gulvíði og loðvíði (Ása L. Aradóttir o.fl. 2006) 
en ekki hefur verið lagt mat á vöxt þessara teg- 
unda með tilliti til upphafsstaðar efniviðs. Í 
Bretlandi hefur verið sýnt fram á að hjá sum-
um tegundum sé betra að nota staðarefnivið 
en aðfluttan (Jones og Hayes 1999; Jones o.fl. 
2001) en hjá öðrum tegundum er ekki merki 
um slíkt (Jones og Hayes 1999) og bent hefur 
verið á að það geti verið of mikið gert úr 
þessum þætti (Wilkinson 2001). Í Bretlandi er 
þó gjarnan notaður staðarefniviður við land-
græðslu ef þess er nokkur kostur (Grey 2002).

Notkun heyþakningar við gróðursetningu 
víðis
Tilraunin sýndi að við erfiðar aðstæður eins og 
á Geitasandi þar sem yfirborðið er óstöðugt jók 
heyþakningin lifun strax eftir fyrsta veturinn 

og áhrif hennar á vöxt plantnanna jókst með 
tímanum (myndir 7.2. 7.13 og 7.14 ). Við telj-
um skýringa á þessu ekki síst að leita í áhrifum 
heyþakningar á frostlyftingu plantnanna (sjá 
nánar síðar). Tilraunir með heyþakningu við 
gróðursetningu alaskaaspar hefur gefið mis-
munandi árangur eftir aðstæðum; góðan á 
lítt grónum áraurum á Markarfljótsaurum en 
mun verri í framræstri mýri með fokmold í 
Sandlækjarmýri í Gnúpverjahreppi (Aðalsteinn 
Sigurgeirsson og Sigvaldi Ásgeirsson 1998). 
Á Markarfljótsaurum eru aðstæður líkar því 
sem er á Geitasandi og mörgum landgræðslu-
svæðum þó frostlyfting sé sennilega lítil á 
Markarfljótsaurum vegna þess að undirlagið 
þar er gróf möl. Erlendar rannsóknir sýna  
einnig mikilvægi þakningar í ræktun trjáplantna 
þar sem gróðurþekja er mjög lítil en þó ólík- 
legt að frost sé þar helsta vandamálið (t.d. 
Grant o.fl. 2002; Blanco-García og Lindig-
Cisneros 2005). Prófað var að nota furubörk 
sem þakningu við endurheimt skóglendis í 
Mexikó á svæði þar sem gosaska hafði hindrað 
furu (Pinus pseudostrobus) í að nema land. 
Ári eftir gróðursetningu var lifun þaktra furu- 
plantna helmingi meiri en viðmiðunarplantn-
anna og ári síðar voru plöntur gróðursettar 
í furuberki orðnar marktækt hærri en við-
miðunarplönturnar (Blanco-García og Lindig-
Cisneros 2005). Við þróun aðferða til upp-
græðslu náma í Ástralíu sýndu gróðurhúsatil-
raunir að þakning við ræktun runna og trjáteg-
unda jók vöxt og lifun plantnanna (Grant o.fl. 
2002).

Í rannsókn Aðalsteins og Sigvalda voru þrjár 
gerðir þakninga prófaðar á tveimur tilraunar-
svæðum og sýndu niðurstöðurnar mikilvægi 
þess að velja aðferðir við ræktun alaska-
asparinnar eftir staðháttum því árangur mis-
munandi þakningargerða var mismunandi eftir 
stöðum (Aðalsteinn Sigurgeirsson og Sigvaldi 
Ásgeirsson 1998). Ekki virðist mikill tilgangur 
með notkun þakningar í vel grónu landi þar 
sem jarðvegur er ríkur af lífrænum efnum 
nema helst til að takmarka samkeppni við 
grös og annan gróður og þá getur svart plast 
verið til bóta. En þar sem gróður er strjáll, 
jarðvegur snauður af næringarefnum og vatns-
heldni jarðvegs takmörkuð juku allar gerðir 
þakningar (hey, húsdýraáburður og svart plast) 
lifun alaskaasparinnar þó heyþakningin hefði 
aukið lífs- og vaxtarmöguleika asparinnar mest 
þremur árum eftir gróðursetningu (Aðalsteinn 
Sigurgeirsson og Sigvaldi Ásgeirsson 1998). 
Í tilraun okkar með víðinn prófuðum við 
einungis heyþakningu en víða er framboð af 
gömlu heyi og bændur hafa notað það við land-
græðslu með góðum árangri, t.d. í verkefninu 
„Bændur græða landið“ (Sigþrúður Jónsdóttir 
og Guðríður Baldvinsdóttir 2000). Í Kanada 
örvuðu tvær gerðir þakningar, sina og svart 
plast, við gróðursetningu þriggja lauftrjáteg-
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unda vöxt tveggja þeirra (white ash Fraxinus 
americana L. og bur oak Quercus macrocarpa 
Michx.) en þakningin jók marktækt bæði hita-
stig og raka í jarðveginum (Truax og Gagnon 
1993). Þakning með viðarspænum jók lifun 
Salix planifolia í rannsókn í Norður-Kanada en 
hafði ekki áhrif á þvermál né hæð plantnanna 
og plastþakning hafði hvorki áhrif á lifun né 
vöxt þeirra (Houle og Babeux 1994). Í rann-
sókn okkar mældum við hvorki hita né raka 
jarðvegs og ekki er ólíklegt að heyþakningin 
hafi haft áhrif á þessa þætti en einnig teljum 
við aukinn stöðugleika á yfirborði jarðvegsins 
og þar með minnkun frostáhrifa eiga mikinn 
þátt í auknum vexti víðis sem óx í heyþakn-
ingunni. Við endurheimt mýrlendis í Kanada 
þar sem frostlyfting er vandamál minnkaði 
hálmþakning frostlyftingu plantna en þar vildi 
þó hálmurinn fjúka og rýrna (Groeneveld og 
Rochefort 2005). Enn áhrifaríkara til lengri 
tíma var að nota lifandi mosa (Lóhaddur 
Polytrichum strictum Brid.) til að minnka frost-
áhrifin. Jarðvegur þiðnaði hægar undir hálm-
inum og mosanum en þar sem engin þakning 
var og í óþaktri jörð var meira frosið vatn en 
undir hálminum þannig að meiri líkur voru á 
því að auð jörð væri ýmist að frjósa og þiðna 
(Groeneveld og Rochefort 2005). Nokkurra 
ára uppgræðslur þar sem þekja gerir yfir-
borðið stöðugt en ekki hefur myndast of þéttur 
svörður eru einnig líklegar til að skila árangri 
við ræktun víðis á erfiðum svæðum. Æskilegt 
væri því að prófa árangur ræktunar græðlinga 
og forræktaðra víðiplantna í misgömlum upp-
græðslum.

Heyþakning jók lifun loðvíðigræðlinga strax 
fyrsta árið og munurinn jókst er leið á tilraun-
ina en fyrstu tvö árin var þessu öfugt farið 
hjá gulvíðigræðlingunum þar sem lifun þeirra 
var meiri í óþakri en þaktri jörðu (mynd 7.2). 
Ástæða þessa munar á græðlingum milli teg-
undanna er óljós og ekkert í gögnunum um 
þrótt og flatarmál plantnanna geta gefið skýr-
ingu á þessu (myndir 7.2, 7.3 og 7.4).

Áburðargjöf við gróðursetningu víðis
Áburðargjöf jók þrótt og flatarmál plantna í 
báðum tilraununum á Geitasandi. Í áburðar-
tilrauninni jókst þróttur og flatarmál plantna 
með stækkandi áburðarskömmtum (myndir 7.7 
og 7.8) en í plöntugerðatilrauninni hafði hey-
þakning meiri áhrif á plönturnar en áburðar- 
gjöf (myndir 7.3 og 7.4). Hins vegar sýnir 
áburðartilraunin að unnt sé að fá meira út úr 
áburði með því að auka magnið, því svörun 
víðisins jókst mikið við tvo hæstu skammtana 
sem voru báðir hærri en sá sem notaður var í 
plöntugerðatilrauninni (mynd 7.8). Í græðlinga- 
tilraununum voru áhrif áburðarins óljósari 
(myndir 7.11 og 7.12) en hugsanlega hefðu 
þau orðið skýrari ef notaður hefði verið stærri 
áburðarskammtur. Í græðlingatilraununum 

hafði áburður ekki áhrif á lifun víðisins í heild 
en sambandið milli staðar og áburðargjafar 
var marktækt (mynd 7.11). Þrátt fyrir þennan 
breytileika er ekki hægt að greina sérstakt 
mynstur í lifun eftir stöðum. Þegar þróttur 
plantnanna er skoðaður er hvorki unnt að finna 
mynstur eftir tegundum né stöðum (mynd 
7.12), en gulvíðir var t.d. að auka eða minnka 
vöxt sinn vegna áburðargjafar á öðrum stöðum 
en loðvíðir. Villtar gulvíðiplöntur og loðvíði-
plöntur í vel grónu mólendi á Suðurlandi og 
Suðvesturlandi sem fengu áburð uxu betur en 
viðmiðunarplönturnar og tók loðvíðirinn við 
sér við lægri skammta en gulvíðirinn (Kristín 
Svavarsdóttir og Ása L. Aradóttir 2006). Ekki 
er að sjá skýran mun á tegundunum að þessu 
leyti í núverandi rannsókn. Úttekt á Land-
græðsluskógaverkefninu ári eftir gróðursetn-
ingu sýndi einnig að lifun birkiplantna varð 
fyrir litlum áhrifum af  tilbúnum áburði en 
ábornu plönturnar voru yfirleitt þróttmeiri en 
þær sem fengu ekki áburð (Ása L. Aradóttir 
og Sigurður H. Magnússon 1992). Almennt 
séð eykur áburðargjöf bæði lifun og vöxt trjá-
plantna hér á landi (Hreinn Óskarsson o.fl. 
1997) og ráðlagt er að bera á trjáplöntur strax 
við gróðursetningu (Jón Guðmundsson 1995; 
Hreinn Óskarsson 2000). Áburðurinn sem not-
aður var í tilraununum inniheldur að hluta 
seinleyst nitur en rannsókn á Salix planifolia 
í Norður-Kanada sýndi að meðan fljótleystur 
áburður takmarkaði vöxt víðisins jók seinleyst-
ur áburður vöxtinn (Houle og Babeux 1994).

Þau næringarefni sem skila hvað mestum trjá-
vexti við áburðargjöf eru nitur og fosfór (Hreinn 
Óskarsson o.fl. 1997) en sá áburður sem not-
aður var í núverandi rannsókn innihélt þau 
efni. Í íslenskum jarðvegi geta þessi næringar- 
efni verið óaðgengileg plöntum. Nitur er eink-
um í lífrænum samböndum sem rotna hægt 
vegna jarðvegskulda og bindast leirsteindum 
og járnoxíðum (Shoji o.fl. 1993). Fosfór bindst 
jafnframt jarðvegsleir og er mjög torleystur 
á því formi (Arnalds o.fl. 1995). Í tilrauninni 
bendir mikil frostlyfting til þess að leir sé 
nálægt yfirborði jarðvegsins og þess vegna 
má  búast við að fosfór sé þar af skornum 
skammti fyrir plöntur vegna bindingar við leir-
inn. Jarðvegur í auðnum hefur yfirleitt mjög 
lítið af lífrænu efni og þar af leiðandi lítið af 
nitursamböndum (Arnalds og Kimble 2001). 
Hugsanlegt er að rotnun heys í heyþöktum reit-
unum hafi skilað einhverju nitri til plantnanna 
og stuðlað að auknum vexti þeirra. 

Frostlyfting plantna
Frostlyfting plantna hefur oft verið eitt helsta 
vandamálið við gróðursetningu þar sem gróð-
urþekja er takmörkuð, eins og oft er á land-
græðslusvæðum (Ása L. Aradóttir og Sigurður 
H. Magnússon 1992; Ása L. Aradóttir og 
Járngerður Grétarsdóttir 1995). Frostlyfting 
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víðis í plöntugerðatilrauninni var mikil hjá 
viðmiðunarplöntunum en bæði áburðargjöf og 
heyþakning drógu úr frostlyftingunni (mynd 
7.5). Einkum hafði heyþakning mikil áhrif, 
enda virkar hún sem einangrun er dregur úr 
sveiflum á milli frosts og þýðu og dregur þar 
af leiðandi úr frosthreyfingum í jarðvegi og 
lyftingu smáplantna (sbr. Matsuoka 2001). 
Aðrar rannsóknir hafa sýnt að frostlyfting 
verður minni hjá plöntum sem gróðursettar 
eru í gróið land eða land með lífrænni þekju 
heldur en plöntur sem eru í ógrónu yfirborði 
(Ása L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir 
1995; Edda S. Oddsdóttir o.fl. 1998; Ása L. 
Aradóttir 2000; Bergsten o.fl. 2001; Sahlén og 
Goulet 2002). 

Ábornar plöntur voru stærri og þróttmeiri en 
þær óábornu (mynd 7.4). Neikvæð fylgni var á 
milli þróttar plantnanna og frostlyftingar, sem 
bendir til þess að þróttmeiri plöntur hafi betra 
rótarhald og lyftist því síður. Aukinn þróttur 
ábornu plantnanna er því eflaust meginástæða 
þess að áburðargjöfin dró úr frostlyftingu 
miðað við óáborna viðmiðun. Einnig gæti verið 
um óbein áhrif að ræða vegna þess að áburð-
argjöfin örvar vöxt þess gróðurs sem fyrir er 
á svæðinu (Ása L. Aradóttir og Guðmundur 
Halldórsson 2004), sem gæti síðan hafa veitt 
einhverja vörn gegn frostlyftingu.

Plöntugerðir víðisins voru misviðkvæmar fyrir 
frosthreyfingum eftir meðferðum (mynd 7.5). 
Plöntur sem ræktaðar voru í heilt ár í gróð-
ur-húsi fyrir gróðursetningu voru viðkvæm-
astar þegar jörð var ekki þakin og voru áhrif 
heyþakningar einnig hlutfallslega mest hjá 
þessum plöntum. Áburður einn og sér hafði 

mismunandi áhrif á forræktuðu plöntugerðirn-
ar tvær (mynd 7.5), mjög fáar plöntur vorunga 
báru merki frostlyftingar en yfir helmingur 
ársgamalla plantna. Óljóst er hvað veldur þess-
um mun en við teljum líklegt að það tengist 
þeim rótarköggli sem myndast í ræktunarbökk-
unum. Vegna þess að vorungarnir höfðu aðeins 
verið í um sex vikur í bökkunum er rótavöxtur 
þeirra miklu minni en hjá þeim plöntum sem 
ræktaðar voru allt árið. Hjá þessum ársgömlu 
plöntum höfðu ræturnar takmarkað rými til að 
vaxa þannig að rótaflækja myndaðist sem líkist 
helst tappa. Þessi tappamyndum gæti stuðlað 
að einhverju leyti að því að líkur aukist á því að 
plantan lyftist við frosthreyfingar í jörðu. Jón 
Guðmundsson (1995) benti á að hætta væri á 
því að ísmyndun yrði á mótum rótarkögguls og 
jarðvegsins í kring þar sem köggullin væri úr 
efni með annan vatnsspennueiginleika en jarð-
vegurinn og því skapaðist hætta á að plantan 
lyftist.

Lokaorð
Tilraunir okkar með gulvíði og loðvíði sýna að 
báðar þessar tegundir eru hentugar til ræktunar 
á landgræðslusvæðum þar sem skilyrði eru 
oft mjög erfið. Prófað var að rækta víðinn við 
mismunandi aðstæður en viðamestu tilraunirn-
ar fóru fram á Rangárvöllum. Þessar tegundir 
geta vaxið við erfiðar aðstæður og rannsóknir 
okkar sýndu að unnt væri að örva vöxt þeirra 
með áburði og heyþakningu en árangurinn var 
háður þeim efnivið sem notaður var. Dreifing 
heyþakningar á yfirborð jarðar fyrir gróður-
setningu á lítið grónu landi á Geitasandi á 
Rangárvöllum var sú aðferð sem hafði mest 
áhrif á vöxt víðisins, bæði græðlinga og for-
ræktaðar plöntur. Þarna var frostlyfting mikil 

Mynd 7.14 Dæmi um víði-
plöntur í heyþakningartil-
rauninni á Geitasandi haustið 
2002. a) Gulvíðiplanta sem 
gróðursett var sem græðling-
ur án heyþakningar en með 
áburði. b) Loðvíðiplanta 
gróðursett sem vorungur án 
heyþakningar en með áburði. 
c) Gulvíðiplantna sem var 
gróðursett sem græðlingur í 
heyþakta jörð og fékk áburð. 
d) Loðvíðiplanta sem gróð-
ursett var sem græðlingur í 
heyþakta jörð og fékk áburð. 
(Ljósmyndir: Anne Bau).

a b

c d
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og við teljum að þessi mikli árangur heyþakn-
ingarinnar megi rekja til þess að hún dragi úr 
áhrifum frostlyftingar. Heyþakning einangri 
yfirborðið og minnki þannig frosthreyfingu 
í jarðvegi auk þess að draga úr rofi og skapa 
hagstæðar aðstæður fyrir plönturnar þar sem 
gera má ráð fyrir meiri raka og næringar-
efnum undir heyþakningunni en utan hennar. 
Þó forræktaðar plöntur hefðu gott forskot á 
græðlinga náðist góður árangur með græðlinga 
sem við teljum góðan efnivið til að nota í land-
græðslustarfi. Úr áburðartilrauninni fengust 
vísbendingar út frá þrótti víðiplantna um að 
græðlingar væru um tveimur árum á eftir for-
ræktuðum plöntum. Með því að nota græðlinga 
er hægt að stytta undirbúningsvinnuna og þar 
með spara kostnað auk þess sem þessi nálg-
un býður frekar upp á notkun staðarefniviðs. 
Notkun græðlinga getur hentað einkar vel fyrir 
landgræðslustörf félagasamtaka og annarra 
hópa sjálfboðaliða þar sem söfnun þeirra er 
nokkuð vinnufrek en krefst ekki mikils til-
kostnaðar.

Ræktunaraðferðir gulvíðis og loðvíðis eru 
sambærilegar og það var frekar áherslumunur 
en grundvallarmunur milli tegundanna í svör-
un þeirra við meðferðunum. Gulvíðir svaraði 
áburði fyrr en loðvíðir í áburðartilrauninni og 
stærstu plönturnar voru einnig gulvíðiplöntur. 
Þó græðlingar gulvíðis og loðvíðis svöruðu 
heyþakningu á mismunandi hátt í fyrstu var 
munurinn að mestu horfinn í síðustu úttektinni. 
Vetrarlifun í græðlingatilraununum var meiri 
hjá gulvíði en loðvíði. Aðferðir við ræktun 
gulvíðis og loðvíðis fara eftir aðstæðum en 
ef gróðurþekja er lítil og hætta er á frostlyft-
ingu á svæðinu er árangurríkt að gróðursetja 
plönturnar í heyþakta jörð, bæði til að minnka 
afföll og að örva vöxt. Einnig má auka vöxt 
víðisins með áburðargjöf.
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Inngangur
Tegundaval er mikilvægur þáttur við skipulag 
landgræðsluaðgerða sem byggja að einhverju 
leyti á sáningu eða gróðursetningu lykil- 
tegunda. Til að aðgerðirnar skili tilætluðum 
árangri og hafi ekki neikvæð áhrif á vistkerfi 
í nágrenninu er einnig nauðsynlegt að taka 
tillit til breytileika innan tegunda með hlið-
sjón af aðstæðum á viðkomandi stað (Lesica 
og Allendorf 1999). Rannsóknir á breytileika 
innan tegunda eru því hluti af æskilegri þróun-
arvinnu fyrir tegundir sem fyrirhugað er að 
nota í landgræðslu.

Stærð, vaxtarlag og laufgunartími gulvíðis 
(Salix phylicifolia L.) hér á landi eru afar 
breytileg (Jóhann Pálsson 1997). Einnig virðist 
vera talsverður breytileiki hjá loðvíði (S. lanata 
L.), svo sem í vaxtarlagi og hæringu á blöðum. 
Þrátt fyrir að þessar tegundir séu algengar 
um nær allt land og hafi töluvert verið rækt-
aðar í gegnum tíðina, einkum í görðum og á 
opnum svæðum, eru takmarkaðar upplýsingar 
til um breytileika þeirra. Nokkrir valdir klónar 
gulvíðis hafa verið til sölu í gróðrarstöðvum 
en ekki hefur verið lýst ákveðnum yrkjum af 
loðvíði (Jóhann Pálsson 1997). 

Einn þáttur í rannsóknum á innlendu víðiteg-
undunum til notkunar við uppgræðslu og land-
bætur var að koma upp safni mismunandi 
arfgerða af gulvíði og loðvíði. Slíkt klónasafn 
mætti nýta við rannsóknir á erfðabreytileika 
víðitegundanna og samspili þeirra við umhverf-
isþætti. Einnig var klónasafnið hugsað sem 
uppspretta fyrir staðlaðan efnivið til tilrauna 
og að síðar meir væri jafnvel hægt að velja úr 

því álitlegar arfgerðir til framhaldsræktunar. 
Í þessum kafla er gerð grein fyrir uppruna 
klónasafnsins og niðurstöðum mælinga á stærð 
og vaxtarlagi klónanna 1998-2001.  

Efni og aðferðir
Söfnun og ræktun víðiklóna
Sprotum af 88 gulvíði- og loðvíðiplöntum var 
safnað sumarið 1997 (tafla 8.1).  Sumarið 1998 
var efnivið safnað af 29 plöntum til viðbótar 
en þar af voru fjórar fjallavíðiplöntur (Salix 
arctica Pall.). Lýsingu á plöntunum og upp-
lýsingar um söfnunarstaði er að finna í við-
auka við skýrslu Ásu L. Aradóttur o.fl. (1999).  
Leitast var við að safna jafnmörgum klónum af 
hvorri tegund og jöfnu hlutfalli karl- og kven-
klóna (tafla 8.2). Ekki var hægt að kyngreina 
allar plöntur, þar sem blómgun var ekki alls 
staðar hafin þegar safnað var en plöntur sem 
blómstrað hafa í klónasafninu hafa verið kyn-
greindar síðar.

Endabrum, lauf og reklar voru klippt af sprot-
unum og þeir klipptir niður í 15-20 cm búta. 
Fjörutíu sprotum af hverjum klóni var stung-
ið í fjölpottabakka með 150 cm3 hólfum. 
Plönturnar voru forræktaðar um nokkurra 
vikna skeið í gróðurhúsi en síðan geymdar úti 
fram að gróðursetningu árið eftir.  

  8. kafli

Ágrip
Árin 1997 og 1998 var sprotum safnað af fjölmörgum víðiplöntum á nokkrum náttúrulegum vaxtar- 
stöðum og þær gróðursettar í klónasafn í Gunnarsholti. Í því safni eru nú 88 klónar gulvíðis (Salix 
phylicifolia) og loðvíðis (S. lanata) og var hæð og krónustærð þeirra mæld árlega á tímabilinu 
1998-2001. Sumarið 2001 voru gulvíðiklónarnir að meðaltali nærri þrisvar sinnum hærri en loð-
víðiklónarnir og með mun stærri krónu. Klónar innan hvorrar tegundar voru mjög breytilegir, bæði 
hvað varðar stærð og vaxtarlag. Þetta bendir til þess að hjá bæði gulvíði og loðvíði sé til staðar 
mikill breytileiki, sem hægt er að nýta til að velja efnivið sem hæfi til að nota í mismunandi til-
gangi, til dæmis landgræðslu, skjólbeltagerð eða garðrækt.

Ása L. Aradóttir, Aðalsteinn Sigurgeirsson og Anne Bau 2006. 
Samanburður á víðiklónum frá mismunandi stöðum á landinu. Í 
Innlendar víðitegundir: Líffræði og notkunarmöguleikar í landgræðslu 
(ritstjóri Kristín Svavarsdóttir), bls. 91-97. Landgræðsla ríkisins, 
Gunnarsholt.
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Gróðursetning
Klónarnir voru gróðursettir í gamalt tún í 
Gunnarsholti á Rangárvöllum (63°51'N, 
20°14'V). Fimm löng beð, eitt fyrir hverja end-
urtekningu, voru plægð og lögð svörtu plasti. 
Plönturnar voru gróðursettar í gegnum göt á 
plastinu með Pottipuki gróðursetningarstöf-
um (Plantek® Lännen plant system, Säkyla, 
Finland). Klónarnir sem safnað var 1997 voru 
gróðursettir 14.-16. júlí 1998 en klónarnir frá 
1998 voru gróðursettir 10. júní 1999. Alls voru 
gróðursettir 35 klónar gulvíðis, 53 klónar loð-
víðis og fjórir klónar fjallavíðis (tafla 8.2).

Fjórar plöntur af hverjum klóni voru gróð-
ursettar í einfalda röð í hverri endurtekningu. 
Bil á milli plantna af sama klóni var einn metri 
en tveir metrar voru hafðir á milli ólíkra klóna. 
Klónunum var raðað tilviljunarkennt innan 
hverrar endurtekningar, þó með þeim takmörk-
unum að klónum frá mismunandi söfnunar-
árum var haldið aðskildum. Ekki náðu allir 
sprotarnir sem stungið var að ræta sig og ein-

hver afföll urðu í ræktunarferlinum. Aðeins 
voru gróðursettir í safnið þeir klónar sem 16 
eða fleiri plöntur voru til af en í þeim tilvikum 
sem færri en 20 plöntur voru til af einhverjum 
klón var fimmtu endurtekningunni sleppt. Þó 
var gerð sú undantekning að gróðursetja aðeins 
12 plöntur af fimm klónum frá Austurlandi 
sem höfðu rætt sig illa, hugsanlega vegna þess 
hve seint þeim var safnað. Þeir klónar voru 
gróðursettir í 1.-3. endurtekningu. Vorið 1999 
voru gróðursettar nýjar plöntur í stað þeirra 
sem höfðu drepist, þ.e.a.s. ef einhverjar plöntur 
voru til af þeim tilteknu klónum. 

Nokkrum dögum eftir gróðursetningu 
var 14 g af áburði dreift í kringum hverja 
plöntu. Notuð var áburðargerðin Gróska II 
(Áburðarverksmiðjan hf., Reykjavík), sem var 
18,6% P og 16% N en af nitrinu var tæpur helm-
ingur á formi seinleysts áburðar (Osmocote®, 
Scotts & Sons Ltd.).

Úttektir og úrvinnsla
Lifun og þróttur plantnanna var metin í úttekt-
um árin 1999-2001 og þá var einnig mæld 
hæð upp að efsta brumi og þvermál krónu 
(mesta þvermál og þvermál hornrétt á það). 
Frostlyfting var að auki skráð í úttektunum 
1999 og 2000 en í úttektunum 2000 og 2001 
var blómgun skráð og reklar taldir. Sumarið 
2001 voru teknar myndir af öllum klónunum. 

Við úrvinnslu á gögnum voru notuð meðal- 
töl fyrir hvern klón innan endurtekningar nema 
við fylgniprófanir, þar sem voru notuð með-
altöl fyrir hvern klón í öllum endurtekning-

Tafla 8.1.  Uppruni og fjöldi klóna sem gróðursettir voru í klónasafninu í Gunnarsholti 1998 og 1999.  Tölur innan sviga sýna fjölda klóna sem safnað 
var.  

Svæði Gróðursett 1998 Gróðursett 1999 Númer gróðursettra klóna

Suður- og Suðvesturland 

Reykjanes (Krísuvík-Herdísarvík) 8 (8) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Selvogsheiði 3 (3) 9, 10, 11

Ölfus 3 (4) 12, 13, 15

Flói 4 (5) 16, 17, 18, 19

Rangárvellir 16 (20) 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39

Suðurland – hálendisbrún

   Hrunamannaafréttur 13 (20) 41, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60

Norðausturland

   Ásbyrgi 2 (4) 82A, 83A

   Jökulsárósar 6 (6) 84A, 85A, 86A, 87A, 88A, 89A

Norðausturland – hálendisbrún

   Grjótháls 10 (13) 96A, 97A, 101A, 102A, 103A, 104A, 105A, 106A, 107A, 
108A

   Mývatnsöræfi 2 (2) 61, 62

   Hólsfjöll 3 (5) 5 (6) 63, 65, 66, 90A, 91A, 92A, 93A, 95A

   Möðrudalsöræfi 1 (1) 68

Austurland

   Fljótsdalur (Hallormsstaður og nágrenni) 16 (20) 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88

Samtals 69 (88) 23 (29)

Tafla 8.2.  Fjöldi og skipting klóna sem gróðursettir voru í klónasafninu í Gunnarsholti 
1998 og 1999 eftir tegundum og kyni. Tölur innan sviga sýna fjölda klóna sem safnað 
var.  

Gróðursett 1998 Gróðursett 1999

Gulvíðir Loðvíðir Gulvíðir Loðvíðir Fjallavíðir

Kvenplöntur 12 9 2 7 2

Karlplöntur 8 14 2 8 2

Ókyngreint 11 15

Samtals 31 (41) 38 (47) 4 (7) 15 (18) 4 (4)
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um. Gögn fyrir plöntur sem gróðursettar voru 
1998 og 1999 voru greind hvort í sínu lagi. 
Flatarmál laufkrónu hjá víðiplöntunum var 
reiknað út frá þvermálsmælingum og var gert 
ráð fyrir að laufkrónan væri ellipsulaga, sem 
ofmetur að vísu flatarmálið nokkuð ef lauf-
krónan er óregluleg í laginu (Aradóttir o.fl. 
1997). Fervikagreining var notuð til að meta 
breytileika í hæð og flatarmáli milli klóna 
hvorrar tegundar um sig. Einnig var fervika-
greining notuð til að kanna áhrif tegundar, kyns 
og söfnunarstaðar á stærð plantnanna. Leifar 
(residuals) voru kannaðar með tilliti til norm-
aldreifingar og prófað var hvort fervikin væru 
marktækt frábrugðin hvort öðru (Hartleys próf, 
α=0,01). Gögn sem ekki uppfylltu skilyrði um 
normaldreifingu leifa voru umreiknuð með ln 
vörpun fyrir fervikagreiningu.
 
Fylgnistuðull Pearsons (r) var notaður til að 
kanna samband á milli hæðar plantnanna sem 
græðlingaefni var klippt af og meðalstærðar 
klónanna 2001 og til að kanna fylgni milli 
hæðar og flatarmáls klónanna. Hins vegar var 
notaður stikalaus fylgnistuðull (Spearmans rs) 
til að kanna hvort stærðarröðun klónanna væri 
sú sama milli ára.  SPSS tölfræðiforritið, 10. 
útgáfa (SPSS Inc., Chicago, Illinois), var notað 
við alla úrvinnslu.

Niðurstöður
Allmikill breytileiki var í hæð og flatarmáli 
jafngamalla klóna af sömu tegund í kónasafn-
inu í Gunnarsholti sumarið 2001 (myndir 8.1a 
og b, 8.2a og b) og í flestum tilvikum voru áhrif 
klónanna marktæk (tafla 8.3). Gulvíðiklónarnir 
frá 1998 voru að meðaltali 46 cm háir sumarið 
2001 (mynd 8.3a) en hávaxnasti klónninn var 
72 cm (mynd 8.1a). Meðalhæð loðvíðiklónanna 
frá 1998 var hins vegar aðeins 16 cm (mynd 
8.3a) en hávaxnasti klónninn var að meðaltali 
33 cm (mynd 8.2a). Svipaða sögu var að segja 
af flatarmáli laufkrónunnar (myndir 8.1-8.3b). 
Meðalflatarmál gulvíðiklónanna var rúmlega 
0,5 m2 en stærstu klónarnir voru tæplega 0,9 
m2 að flatarmáli. Meðalflatarmál loðvíðiklón-
anna frá 1998 var um 0,1 m2 en stærstu klón-
arnir voru tæplega 0,2 m2. Sæmileg fylgni var 
á milli hæðar og flatarmáls hjá gulvíði (r=0,54; 
p<0,01; n=31) en fylgni á milli hæðar og flat-
armáls hjá loðvíði var ekki marktæk (r=0,18; 
p>0,2; n=37).

Vaxtarmynstrið var svipað hjá klónunum sem 
gróðursettir voru 1998 og 1999 (mynd 8.3a og 
b). Sumarið 2001 voru gulvíðiklónarnir orðnir 
marktækt hærri og umfangsmeiri en jafngamlir 
loðvíðiklónar (tafla 8.4). Ekki var marktækur 
munur á stærð kven- eða karlklóna sumarið 
2001, hvorki hjá gulvíði né loðvíði frá 1998 
(F-próf, p>0,1).  

Yfirleitt var lifun gulvíðiklónanna góð eða 

Tafla 8.3.  Niðurstöður fervikagreininga á samanburði á hæð og flatarmáli víðiklóna í 
klónasafninu í Gunnarsholti sumarið 2001. 

Meðalhæð Meðalflatar-
mál krónu

Tegund
Gróður-
setning

Orsök 
breytileika frítölur F P F P

Gulvíðir 1998 Endurtekning 4, 111 2,0 0,106 5,9*) <0,001

Klónn 30, 111 16,7 <0,001 9,3 <0,001

1999 Endurtekning 4, 12 2,4 0,103 3,7 0,035

Klónn 3, 12 0,6 0,625 2,6 0,104

Loðvíðir 1998 Endurtekning 4, 123 2,0 0,100 1,2 0,303

Klónn 36, 123 2,6 <0,001 2,0 0,003

1999 Endurtekning 4, 54 1,3 0,292 3,7 0,010

Klónn 14, 54 15,1 <0,001 2,3 0,014

Fjallavíðir 1999 Endurtekning 4, 10 0,4 0,795 1,0 0,450

Klónn 3, 10 0,8 0,523 3,2 0,072

 *) Fervikagreining gerð á ln umreiknuðum gögnum til að uppfylla skilyrði um jafnan 
breytileika og normaldreifingu.

Tafla 8.4.  Niðurstöður fervikagreininga fyrir samanburð á gulvíði og loðvíði í Gunnarsholti 
2001, þremur árum eftir gróðursetningu. Fervikagreining gerð á ln umreiknuðum gögnum 
til að uppfylla skilyrði um jöfn fervik (equal variances) og normaldreifingu. 

Meðalhæð Meðalflatarmál 
krónu

Orsök breytileika frítölur F p F p

Plöntur frá 1998

Endurtekning 4, 304 1,1 0,335 1,1 0,381

Tegund 1, 304 517,6 <0,001 406,3 <0,001

Plöntur frá 1999

Endurtekning 4, 87 0,7 0,628 3,4 0,013

Tegund 1, 87 32,2 <0,001 153,4 <0,001

Tafla 8.5.  Fylgni í stærðarröð víðiklónna í Gunnarsholti á milli einstakra ára og á tveggja 
ára tímabili (fylgnistuðull Spearmans).

Tímabil

Breyta Tegund
Gróður-
setning

Fjöldi 
klóna 1999 - 2000 2000-2001 1999-2001

rs p rs p rs p

Hæð

Gulvíðir 1998 31 0,52 0,003 0,80 <0,001 0,47 0,008

Loðvíðir 1998 38 0,61 <0,001 0,39 0,018 0,37 0,21

1999 15 0,69 0,004

Flatarmál

Gulvíðir 1998 31 0,56 0,001 0,78 <0,001 0,19 0,302

Loðvíðir 1998 38 0,70 <0,001 0,60 <0,001 0,44 0,006

1999 15 0,46 0,086



Mynd 8.3. Þróun a) meðal-
hæðar, b) flatarmáls krónu og 
c) lifunarprósentu loðvíði-, 
gulvíði- og fjallavíðiklóna í 
Gunnarsholti 1999-2001.  
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yfir 90% (myndir 8.1c og 8.3c). Lifun loð-
víðiklónanna var mun breytilegri (mynd 8.2c). 
Raunar kom fram smávægileg aukning í lifun 
milli ára hjá gulvíðiplöntunum frá 1999 (mynd 
8.3c), sem er vegna þess að nokkrar plöntur 
sem taldar voru dauðar sumarið 2000 mynduðu 
sprota sumarið 2001. Þetta var raunar talsvert 
algengara hjá loðvíði en gulvíði en á móti kom 
að lifun loðvíðisins var að jafnaði verri en lifun 
gulvíðis.  

Hjá gulvíði komu fram marktæk áhrif af upp-
runastað bæði í hæð (F=20,8; p<0,001) og 
flatarmáli (F=12,7; p<0,001) og voru klón-

arnir frá Austurlandi stærstir en klónarnir sem 
safnað var á hálendisbrúninni á NA og S-landi 
minnstir. Ekki var marktækur munur á hæð 
loðvíðiklónanna frá 1998 eftir upprunastað 
(F=2,3; p>0,1). Flatarmál loðvíðiklónanna var 
hins vegar mismunandi (F=4,9; p≤0,01) og 
var mest hjá klónum sem voru upprunnir á 
Suðurlandi. Hjá plöntunum sem gróðursettar 
voru 1998 var jákvæð fylgni á milli með-
alhæðar klónanna sumarið 2001 og hæðar 
plantnanna sem græðlingaefninu var safnað af 
(r=0,45; p<0,05; n=29 fyrir gulvíði og r=0,34; 
p<0,05; n=35 fyrir loðvíði). Hins vegar var 
neikvæð fylgni milli lifunar víðiklónanna og 
hæðar plantnanna sem safnað var af (r=-0,44; 
p<0,05; n=29 fyrir gulvíði og r=-0,44; p<0,01; 
n=35 fyrir loðvíði).

Sumarið 2001, þremur árum eftir gróðursetn-
ingu, blómguðust allir kvenklónar af gulvíði 
og þriðjungur kvenklóna af loðvíði. Blómgun 
einstakra plantna var misjöfn á milli klóna 
en yfirleitt voru fleiri reklar á hverri plöntu 
af gulvíði en á loðvíðiplöntunum. Nokkrir 
gulvíðiklónar voru að jafnaði með yfir 100 
kvenrekla á plöntu. 

Umræða
Víðiplönturnar í klónasafninu voru enn til-
tölulega ungar sumarið 2001 er þær voru síðast 
mældar og því að öllum líkindum ekki að fullu 
kominn fram munur á vaxtarhraða og vaxt-
arlagi klónanna. Þó mældist þá þegar allmikill 
breytileiki í stærð og umfangi klónanna, bæði 
á milli og innan tegundanna.  
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Gulvíðiplönturnar voru að jafnaði bæði hærri 
og meiri um sig en loðvíðiplönturnar (mynd 
8.3 og tafla 8.4). Stærðarmunur tegundanna 
jókst með aldri (mynd 8.3), sem bendir til 
meiri vaxtarhraða hjá gulvíðinum. Merki um 
meiri vaxtarhraða hjá gulvíði en loðvíði komu 
einnig fram í öðrum tilraunum tengdum víði-
verkefninu (t.d. Kristín Svavarsdóttir og Ása 
L. Aradóttir 2006).  Einnig má nefna að 
í birkiskógum á Norðurlandi var meðalhæð 
gulvíðilagsins 0,7 m og mesta mælda hæð 5 
m en meðalhæð loð- eða fjallavíðilags var 0,4 
m og mesta hæð 1,7 m (Aradóttir o.fl. 2001). 
Jóhann Pálsson (1997) getur þess að gulvíðir 
geti náð 6-8 m hæð á Norðausturlandi en í 
Plöntuhandbók Harðar Kristinssonar (1998) 
er hæð gulvíðis sögð 1-5 m og hæð loðvíðis 
0,5-2 m.

Allmikill breytileiki var á stærð klóna sömu 
tegundar (myndir 8.1 og 8.2; tafla 8.3) en lif-
unin var jafnari, einkum hjá gulvíðinum. Hjá 
eldri plöntunum (frá 1998) virtist vera farið 
að draga úr afföllum 2000-2001 (mynd 8.3c).  
Ekki er vitað um sambærilegar athuganir á 
gulvíði og loðvíði hér á landi. Rannsóknir 
á innfluttum alaskavíði (S. alaxensis) og 
jörvavíði (S. hookeriana) sýndu hins vegar 
mikinn breytileika meðal klóna (Aðalsteinn 
Sigurgeirsson 2000; Auður Ottesen o.fl. 2000) 
og í vaxtarhraða og lifun einstakra klóna 
milli ræktunarstaða (Aðalsteinn Sigurgeirsson 
2000). Fylgni í stærðarröð klónanna á milli 
ára (tafla 8.5) var marktæk í flestum tilfellum 
og var á bilinu 0,4 til 0,8. Þetta er hins vegar 
ekki há fylgni, sem bendir til þess að talsverðar 

breytingar hafi orðið í stærðarröðun klónanna 
á milli ára, þ.e. að vaxtarhraði mismunandi 
klóna hafi ekki fylgst að. 

Ekki var munur á stærð karl- og kvenklóna, 
sem er í samræmi við niðurstöður Berglindar 
Orradóttur (1993) fyrir Salix lanata, Alliende 
og Harper (1989) fyrir S. cinerea, Ottenbreit 
og Staniforth (1992) fyrir S. exigua og Åhman 
(1997) fyrir S. viminalis.  

Jákvæð fylgni milli hæðar víðiklóna sumarið 
2001 og hæðar plantnanna sem græðlingaefn-
inu var safnað af bendir til þess að hæðarvöxt-
urinn sé að einhverju leyti arfbundinn. Það 
skýrir að hluta mun á meðalhæð gulvíðiklóna 
eftir upprunastað því langhæstu plönturnar 
sem safnað var af voru á Austurlandi (Ása L. 
Aradóttir o.fl. 1999). Gulvíðiplönturnar sem 
þar var safnað af voru að meðaltali 4,3 m háar 
og loðvíðiplönturnar 1,8 m. Til samanburðar 
var meðalhæð gulvíðis sem safnað var á öðrum 
svæðum 0,6-0,8 m og meðalhæð loðvíðis 0,5-
0,7 m. Ekki er þó hægt að túlka þessar nið-
urstöður á þann veg að gulvíðir og loðvíðir á 
Austurlandi sé almennt hærri en annars staðar 
á landinu, þar sem söfnun efniviðs á hverjum 
stað var ekki tilviljunarkennd.  

Allmikill breytileiki var í vaxtarlagi klónanna, 
sem sýndi sig meðal annars í lítilli samsvörun 
milli hæðar og flatarmáls þeirra (samanber 
myndir 8.1 og 8.2), einkum hjá loðvíði. Dæmi 
voru um bæði upprétta og jarðlæga klóna og 
einnig var umfang krónunnar mjög mismun-
andi (mynd 8.4). Plöntur sem ræktaðar voru 
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upp af græðlingum er klipptir höfðu verið af 
jarðlægum plöntum voru yfirleitt með fremur 
jarðlægt vaxtarlag en það var þó ekki ein-
hlítt. Krónuflatarmál loðvíðiklóna (frá 1998) 
var mest hjá klónum sem upprunnir voru af 
Suðurlandi og var það eina dæmið um að klón-
ar af Suðurlandi nytu þess að vera ræktaðir svo 
skammt frá upprunastað. Hins vegar var efni-
viðnum safnað nokkuð víða um Suðurland, allt 
frá Heklusveit á Rangárvöllum og út að sjó í 
Herdísarvík og í nágrenni Þorlákshafnar. Ekki 
er við því að búast að aðstæður í Gunnarsholti 
séu einkennandi fyrir allt það svæði. Má í því 
sambandi benda á að í samanburðarrannsókn-
um á klónum S. alaxensis og S. hookeriana á 
fimm mismunandi stöðum á Suðurlandi kom 
fram marktækt samspil á milli klóns og vaxt-
arstaðar (Aðalsteinn Sigurgeirsson 2000).

Lokaorð
Sumarið 2001 voru plönturnar í klónasafninu 
enn ungar. Þar sem ræktun þeirra er þar að 
auki takmörkuð við einn stað gefa niðurstöður 
okkar ekki tilefni til bollalegginga um hæfni 
einstakra klóna. Hins vegar sýna þær að innan 
bæði gulvíðis og loðvíðis er til staðar mikill 
breytileiki sem til dæmis er hægt að nýta til að 
velja út hraðvaxta klóna til notkunar við sér-
stakar aðstæður eða í skjólbelta og skógarjaðra. 
Slíkt val þyrfti þó að byggja á markvissari 
söfnun klóna og prófunum á samspili erfða og 
vaxtarstaðar við fjölbreyttar aðstæður. 

Ýmis sjónarmið geta komið til greina við 
val á klónum. Þar sem markmiðið er að búa 
til skjól er til dæmis æskilegt að nota upp-
réttar og hávaxnar plöntur en þéttar og jafnvel 
jarðlægar plöntur þar sem sóst er eftir að fá 

góða þakningu en ekki endilega mikla hæð. 
Þar sem markmiðið er að endurreisa fyrri 
gróðurlendi og vistkerfi, er æskilegt að safna 
græðlingaefni sem næst viðkomandi land-
græðslusvæði. Notkun á staðarefnivið er talið 
skipta miklu máli í sambandi við verndun 
líffræðilegs breytileika (Sackville Hamilton 
2001), sem nær bæði til breytileika vistkerfa, 
tegunda og erfðabreytileika innan tegunda, 
með áherslu á varðveislu líffjölbreytileika in 
situ (Sameinuðu þjóðirnar 1992; greinar 2 og 
8). Önnur sjónarmið eins og að staðarefnivið-
urinn sé ávallt best aðlagaður og innflutningur 
erfðaefnis geti eytt staðbundnum erfðaupplýs-
ingum hafa einnig verið rakin þó ekki séu allir 
á eitt sáttir um mikilvægi þeirra (t.d. Wilkinson 
2001). Meðan áhrif þess að nota efnivið af 
fjarlægum uppruna eru ekki þekkt, ætti þó að 
leitast við að safna ræktunarefninu sem næst 
þeim stað sem áætlað er að nota það á. Þetta er 
vel framkvæmanlegt hvað varðar víðitegundir, 
þar sem auðvelt er að safna víðigræðlingum 
og koma þeim til með beinni stungu (Kristín 
Svavarsdóttir o.fl. 2006). Fjölbreytt vaxtarform 
gulvíðisins og loðvíðisins geta einnig notið sín 
vel í garðrækt og á opnum svæðum í þéttbýli. 
Við þá notkun er vert að gefa gaum að fjöl-
breytni í lit og lögun blaða, bruma og greina, 
sem er allmikil hjá báðum tegundunum.

Þakkir
Allmargir hafa komið að þessum rann-
sóknum á mismunandi stigum: Sigurður 
H. Magnússon, Sigurður Blöndal og Tumi 
Traustason tóku þátt í söfnun klónanna og 
starfsfólk Rannsóknastöðvar Skógræktar rík-
isins á Mógilsá og Gróðrarstöðvar Skógræktar 
ríkisins á Hallormsstað sáu um ræktun plantn-

a b

c

Mynd 8.4.  Dæmi um mis-
munandi vaxtarlag víðisins í 
klónasafninu í Gunnarsholti 
sumarið 2001. a) og b) 
Gulvíðir; klónar númer 2 og 
5.  c) og d) Loðvíðir; klónar 
númer 71 og 17. a) og d) 
Lágvaxnar plöntur með víða 
krónu. b) Uppréttar plöntur 
með víða krónu. c) Upprétt 
planta með litla krónu.  
Upprunastaði klónanna má 
sjá í töflu 8.1. (Ljósmyndir: 

Anne Bau).

d
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anna. Starfsfólk Landgræðslu ríkisins vann að 
undirbúningi og framkvæmd við gróðursetn-
ingu klónanna í Gunnarsholti undir stjórn 
Kristínar Svavarsdóttur. Harpa K. Einarsdóttir, 
Lilja Karlsdóttir, Guðrún Schmidt og Úlfur 
Óskarsson unnu að úttektum. Öllum þess-
um aðilum þökkum við fyrir þeirra framlag. 
Rannsóknirnar voru styrktar af Framleiðnisjóði 
landbúnaðarins og Tæknisjóði Rannís.  
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Frjókornarannsóknir á víði: 
Aðferðafræði, seltuþol 

og erfðabreytileiki
Magnús H. Jóhannsson og Anne Bau

Landgræðsla ríkisins, Gunnarsholti, 851 Hella
magnus@land.is

Inngangur
Þekking okkar á líffræði frjókorna hefur lengst 
af verið takmörkuð og það er einungis á síð-
ustu 20-25 árum sem vísindaleg þekking á 
þeim hefur aukist verulega. Komið hefur í 
ljós að frjókorn eru líffræðilega mjög flókin 
og innihalda eigið erfðaefni sem þau tjá á líf-
tíma sínum. Þekking á þroskunar- og lífsferli 
frjókorna er mjög mikilvæg í landbúnaði og 
í allri kynbótavinnu og hefur m.a. gert vís-
indamönnum auðveldara með að mynda áður 
óþekkta kynblendinga, að mynda yrki sem 
ekki framleiða frjókorn (male sterile mutants), 
að rækta einlitna plöntur, einangra sáðfrum-
ur og framkvæma „glasafrjóvgun“ (in vitro  
fertilisation).

Frjókorn eru einlitna kynfrumur og eru fram-
leidd í frjósekkjum fræflanna. Frjókorn 
berast með ýmsum leiðum á fræni blóma, en  
þangað komin, draga þau í sig vatn, spíra og 
mynda frjópípu. Frjópípan vex niður stílinn 
og frjóvgar eggbú blómsins. Næringarástand 
plöntunnar og umhverfisskilyrði geta haft 
áhrif á þroska frjókornanna og þar með gæði 
þeirra – líkt og gerist með fræ (Stanley og 
Linskens 1974; Jackson o.fl. 1982; Wetzel og 
Jensen 1992; Clement o.fl. 1996; Schrauwen 
o.fl. 1996). Ef næringarástand plöntunnar, sem 
framleiddi frjókornin, er gott og/eða önnur 
umhverfisskilyrði eru hagstæð verður spír-
unarhlutfall frjókornanna hærra og frjópípan 

vex hraðar en ella (Young og Stanton 1990; 
Lau og Stephenson 1993, 1994; Lau o.fl. 1995; 
Quesada o.fl. 1995; Johannsson og Stephenson 
1998a). Forðanæring frjókornanna (prótein, 
fita, sterkja) skiptir því miklu um það hvort 
frjókorninu tekst að koma genum sínum áfram 
til næstu kynslóðar. Vel alin frjókorn eiga því 
betri möguleika í samkeppni við önnur. 

En frammistaða frjókorna ræðst ekki eingöngu 
af styrk og samsetningu næringarefna eða orku 
í frjókorninu heldur einnig af erfðum. Spírun 
frjókorna og frjópípuvöxtur krefjast tjáningar 
á stórum hluta einlitna genamengis þeirra 
(20.000 – 23.000 gen) (Tanksley o.fl. 1981; 
Willing og Mascarenhas 1984; Gorla o.fl. 
1986; Rajora og Zsuffa 1986; Pedersen o.fl. 
1987; Willing o.fl. 1988). Þó er aðeins lítill 
hluti þeirra (5-15%) einskorðaður við þennan 
hluta lífsferilsins (Willing og Mascarenhas 
1984; Willing o.fl. 1988). Hinn hluti þessara 
gena (85-95%) er tjáður bæði í einlitna grólið 
og tvílitna kynlið plantna. Það er á þessum for-
sendum að settar hafa verið fram tilgátur um 
að svörun frjókorna (spírun og frjópípuvöxtur) 
við breyttum umhverfisaðstæðum samsvari 
viðbrögðum plantnanna við sömu aðstæður; 

  9. kafli

Ágrip
Markmiðið með rannsóknum á frjókornum og frjópípum gulvíðis (Salix phylicifolia) og loðvíðis 
(S. lanata) var að kanna hvort frjókorn víðis spíri in vitro, að meta hvort spírun frjókorna og 
frjópípuvöxtur minnki við hækkandi saltstyrk og að skoða breytileika meðal einstaklinga í spírun 
og frjópípuvexti. Frjókornum af gulvíði og loðvíði var safnað af mismunandi stöðum árin 1999 og 
2000. Lífvænleiki frjókorna af gulvíði og loðvíði var ekki breytilegur á milli tegunda né heldur á 
milli söfnunarstaða. Spírunarpróf leiddu ekki í ljós marktækan mun á spírunarhlutfalli frjókorna 
gulvíðis eða loðvíðis. Þau sýndu hins vegar að spírun og frjópípuvöxtur beggja tegundanna minnk-
aði með hækkuðum saltstyrk. Einnig sýndi loðvíðir við sjávarsíðuna marktækt minni frjópípuvöxt 
en loðvíðir inn til landsins, en slíkur munur kom ekki fram hjá gulvíði.  Talsverður breytileiki 
kom fram í spírun frjókorna og frjópípuvexti á milli söfnunarstaða og var gulvíðir af strandsvæð-
um með marktækt minni breytileika en víðir af svæðum inn til landsins. Líkum er leitt að því að 
gulvíðir sé betur aðlagaður að strandsvæðum en loðvíðir.

Magnús H. Jóhannsson og Anne Bau 2006. Frjókornarannsóknir á 
víði: Aðferðafræði, seltuþol og erfðabreytileiki. Í Innlendar víðiteg-
undir: Líffræði og notkunarmöguleikar í landgræðslu (ritstjóri Kristín 
Svavarsdóttir), bls. 99-105. Landgræðsla ríkisins, Gunnarsholt.
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að það séu sterk tengsl á milli genatjáningar í 
grólið og kynlið plantna. Sýnt hefur verið fram 
á þessi tengsl með ýmsum hætti. Til dæmis 
hafa ýmsir beitt in vitro aðferðum við spírun 
frjókorna og fengið fram fyrrgreinda sam-
svörun, t.d. þol gegn sveppaeitri (kanamycin) 
(Bino o.fl. 1987; Bino og Stephenson 1988), 
kopar og sinki (Searcy og Mulcahy 1985a, 
1985b), illgresiseitri (Smith og Moser 1985; 
Frascaroli o.fl. 1992; Richter og Powles 1993; 
Sari-Gorla o.fl. 1994), ósóni (Feder 1986) og 
salti (Eisikowitch og Woodell 1975; Sacher 
o.fl. 1983; Sari-Gorla o.fl. 1988). Sjá einnig 
yfirlitsgrein Sari-Gorla og Frova (1997). Allar 
þessar rannsóknir sýna að svörun frjókorna 
við ýmsum umhverfisþáttum samsvara svörun 
plantnanna við sömu aðstæður og sýna fram á 
að sömu gen eru tjáð bæði í grólið og kynlið 
plantna. Þess vegna má leiða að því líkum að 
val (umhverfisþættir) sem beitt er meðan á 
þroska frjókornanna  stendur og/eða þegar þau 
eru að spíra, geti haft áhrif á erfðasamsetn-
ingu næstu kynslóðar og stuðlað að aðlögun 
að umhverfisaðstæðum (Mulcahy o.fl. 1978; 
Tanksley o.fl. 1981; Mulcahy og Mulcahy 
1987). 

Áhrif seltu á gróður hafa talsvert verið rannsök-
uð, en uppsöfnun salts í jarðvegi er mjög mikið 
vandamál í akuryrkju, sérstaklega á svæðum 
þar sem beita þarf vökvun við ræktunina 
(Sczabolcs 1987; Johnson og Lewis 1995). 
Uppsöfnun salts í jarðvegi veldur uppskeru-
bresti og í allra verstu tilfellum verður land 
algjörlega ónothæft til ræktunar. Vísindamenn 
hafa reynt að leysa málin með kynbótum á nytja- 
plöntum til að auka þol þeirra gegn hækkuðum 
saltstyrk í jarðvegi og tekist það í sumum 
tilfellum (Allen o.fl. 1994; Fung o.fl. 1997; 
Grieve o.fl. 1999; Niknama og McComba 
2000). Á samskonar hátt og kynbætur hafa 
verið gerðar á nytjaplöntum, hafa ýmsar villtar 
tegundir plantna aðlagast breyttum umhverf-
isskilyrðum með náttúruvali. Svo er vænt-
anlega með gulvíði (Salix phylicifolia L.) og 
loðvíði (S. lanata L.). Gulvíðir og loðvíðir 
finnast um allt land og nær útbreiðslusvæði 
þeirra frá strönd og hátt til fjalla. Gulvíðir 
finnst lítið ofan 600 m h.y.s. en loðvíðir nær 
nokkuð hærra, eða í um 900 m h.y.s. (Hörður 
Kristinsson 1998). Þessar tegundir virðast því 
hafa mikla aðlögunarhæfni að mismunandi 
búsvæðum. Aðlögun að strandsvæðum stjórn-
ast af margvíslegum umhverfisþáttum s.s. 
vindi, særoki og seltu ofan- og neðanjarðar. 
Líklegast er selta áhrifamesti umhverfisþáttur 
strandsvæðanna en þær tegundir sem hafa 
aðlagast strandlífi hafa oft á tíðum flóknar líf-
eðlisfræðilegar aðferðir við að losna við salt 
sem þær óhjákvæmilega taka upp. Á strand-
svæðum hafa gulvíðir og loðvíðir aðlagast 
þessum aðstæðum og því var áhugavert að 
skoða hvort greina mætti mun milli víðis sem 

vex annars vegar inn til landsins og hins vegar 
á strandsvæðum m.t.t. spírunar frjókorna og 
frjópípuvaxtar í saltlausnum in vitro. Þar sem 
saltþol er erfðatengt (Eisikowitch og Woodell 
1975; Sacher o.fl. 1983; Sari-Gorla o.fl. 1988), 
má leiða að því líkum að spírun frjókorna af 
víði í saltlausnum gefi vísbendingar um þol 
tegundanna gegn salti.

Hér verður lýst rannsóknum sem gerðar voru á 
frjókornum gulvíðis og loðvíðis þar sem leitað 
er að tengslum á milli erfða- og umhverfisþátta. 
Markmiðið var að kanna hvort frjókorn víðis 
spíri in vitro, að meta hvort spírun frjókorna og 
frjópípuvöxtur minnki við hækkaðan saltstyrk 
og að skoða breytileika meðal einstaklinga í 
spírun og frjópípuvexti.  Megintilgátan er að 
víðiplöntur við sjávarsíðuna, þar sem ágangur 
sjávar er mikill, sýni meira saltþol en víði-
plöntur inn til landsins. Til að prófa þessa 
tilgátu er annars vegar lífvænleiki frjókorna, 
spírun þeirra og frjópípuvöxtur borin saman af 
nokkrum söfnunarstöðum og hins vegar prófað 
þol frjókorna í hækkuðum saltstyrk í spír-
unarlausn. Miðað við tilgátuna ættu frjókorn 
af plöntum við sjávarsíðuna að sýna hærra 
spírunarhlutfall og hraðari frjópípuvöxt við 
hækkaðan saltstyrk en frjókorn af plöntum inn 
til landsins. 

Aðferðir
Þróun aðferða
Þar sem engin reynsla var fyrir hendi um 
meðhöndlun og spírun frjókorna gulvíðis og 
loðvíðis áður en verkefnið hófst þurfti að þróa 
aðferðir. Vinna við þennan þátt verkefnisins 
náði yfir tvö ár og var fyrra árið notað til að 
prófa aðferðafræði við söfnun frjókorna af 
þessum tegundum og spírun þeirra.

Í júní 1999 var greinum með blómstrandi 
karlplöntum safnað af gulvíði og loðvíði í 
Keldnahrauni á Rangárvöllum og í Þorlákshöfn, 
þ.e. annars vegar inn til landsins og hins vegar 
við ströndina. Frjósekkir opnast ekki nema 
í þurrki og því var hægt að safna efnivið í 
votviðri jafnt sem þurrviðri; blautir frjósekk-
ir opnuðust eftir u.þ.b. tvær klukkustundir 
við stofuhita. Á tilraunastofu var frjókornum 
safnað með nál og þeim komið fyrir í dropa 
af Brewbaker-Kwack spírunarlausn með 10% 
sykri (Brewbaker og Kwack 1963) á smásjár-
gleri. Í þessari lausn spíruðu frjókornin og 
frjópípur mynduðust. Til varnar uppgufun var 
glerinu komið fyrir í lokaðri petriskál með 
vættum þerripappír undir. 

Frjókorn gulvíðis og loðvíðis spíruðu hratt 
og eftir tvær klukkustundir voru þau búin að 
ná lengd sem samsvaraði þrjátíuföldu þver-
máli frjókornanna. Þá var aniline blue bætt í 
dropann til að stöðva vöxt frjópípanna. Spírun 
var oft yfir 95%, sem telst einstaklega gott 
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við svona aðstæður. Lausnir með breytilegum 
saltstyrk (0-5%) voru prófaðar og var sýnt að 
leggja varð áherslu á mjög lágan saltstyrk þar 
sem engin spírun var við 3-5% saltstyrk, spírun 
var heldur meiri við 2%, einhver við 1% og 
undir 1% var spírun þokkaleg. Hins vegar var 
greinilegt að saltið hamlaði mjög vexti, t.d. 
uxu frjópípur við 0,5% saltstyrk ekki nema um 
einn tíunda þess sem þær uxu í 0% saltstyrk. 

Gagnasöfnun
Í júní 2000 var frjókornum safnað kerfisbund-
ið af mismunandi búsvæðum. Áhersla var 
lögð á að velja söfnunarstaði við sjávarsíðuna 
og af stöðum inn til landsins. Þorlákshöfn, 
Eyrarbakki og Loftsstaðir eru allir við sjáv-
arsíðuna en Gunnlaugsskógur og Akurhóll eru 
inn til landsins í um 25 km fjarlægð frá sjó. 
Valin voru strandsvæði þar sem ágangur sjávar 
var mikill t.d. var algengt að finna þang innan 
um greinar víðis í landi Loftsstaða. Gert var 
ráð fyrir að þær plöntur byggju yfir saltþoli 
frekar en plöntur inn til landsins.

Greinum (u.þ.b. 30 cm) var safnað af gulvíði 
og loðvíði á tímabilinu 26. maí til 16. júní og 
þær settar í vatn við stofuhita. Loðvíðir blómg-
ast á undan gulvíði og því var loðvíði safnað 
fyrripart tímabilsins, en gulvíði var safnað 
seinnipart þess. Reynt var að safna frjókornum 
af að lágmarki fimm plöntum á hverjum stað. 
Ekki náðist í öllum tilfellum nægilegur fjöldi 
sýna á hverjum stað.

Á tilraunastofu var lífvænleiki (viability) mæld-
ur í öllum sýnum með litun með aniline blue. 
Þessi aðferð litar kallósa (callose) og litast 
lifandi frjókorn dökkblá (Kearns og Inouye 
1993). Spírun og frjópípuvöxtur voru mæld í 
0% og 0,1% salti í Brewbaker-Kwack lausn 
og vöxtur stöðvaður eftir þrjár klukkustundir. 
Áætlað var að gera mælingar í 0,15% og 0,2% 
saltlausn, en frjókorn spíruðu þar alls ekki og 
voru því engar mælingar gerðar. Frjópípulengd 
var mæld af stafrænum myndum sem teknar 
voru með OLYMPUS DP-10 myndavél.

Úrvinnsla gagna
Vegna þess að fjöldi sýna réðist af því hversu 
margar plöntur fundust og voru í blóma á hverj-
um tíma var sýnafjöldinn á hverjum söfnunar-
stað ekki alltaf sá sami. Því skapaðist ójafn-
vægi í gögnunum sem tvíhliða fervikagreining 
réði ekki við. Við úrvinnslu gagna var því 
gerð fervikagreining á línulegu líkani (General 
Linear Model, GLM) sem tekur mið af fjölda 
sýna í útreikningunum. Arcsin umbreyting var 
notuð á spírunarhlutfall og hlutfall lífvænlegra 
frjókorna áður en fervikagreiningin var gerð 
til að uppfylla skilyrði um normaldreifingu 
leifa. Forritið Minitab 12. útgáfa var notað við 
alla tölfræðivinnu (Minitab Inc. State College, 
PA, USA).

Niðurstöður
Lífvænleiki
Lífvænleiki mældur með aniline blue litun 
sýndi að ekki var munur á milli tegunda, 
plantna eða söfnunarstaða. Meðallífvænleiki 
frjókorna var 98 ±2,4% (meðaltal ± staðal-
skekkja) og breytileiki milli tegunda og staða 
var lítill (tafla 9.1). Þetta öryggispróf sýndi því 
að öll frjókorn sem unnið var með voru lifandi 
og því ekki hægt að heimfæra mun á milli til-
raunaliða til mismunar á lífvænleika.

Spírun frjókorna
Hlutfall frjókorna sem spíraði var almennt 
mjög hátt, sem er í samræmi við mælingar á 
lífvænleika þeirra og spírunarprósenta beggja 
tegunda var áþekk (mynd 9.1). Spírun gulvíði-
frjókorna í saltlausri lausn var marktækt meiri 
en spírun þeirra í 0,1% saltlausn óháð söfn-
unarstað (landstofn eða strandstofn) en þessi 
munur var aðeins marktækur fyrir landstofn 
loðvíðis (mynd 9.2). 

Frjópípuvöxtur
Frjópípur uxu vel og voru þær lengstu yfir 
700μ. Frjópípur gulvíðis (599 ±25,5μ) voru 
marktækt lengri en frjópípur loðvíðis (477 
±23,6μ) í saltlausri lausn, en mjög dró úr 
frjópípuvexti við 0,1% saltstyrk hjá báðum 
tegundum (mynd 9.3). Aðgreining gagnanna 
eftir uppruna sýndi að strandstofn gulvíðis 
var í engu frábrugðinn landstofninum (mynd 
9.4). Hins vegar var frjópípuvöxtur loðvíðis af 
strandstofni marktækt minni en af landstofni 
í saltlausri lausn en í 0,1% lausn var enginn 
munur á frjópípuvexti land- og strandstofna 
(mynd 9.4). 

Tafla 9.1  Lífvænleiki frjókorna af gulvíði og loðvíði eftir söfnunarstöðum. Sýnd eru með-
altöl (Mt), fjöldi sýna sem meðaltalið er byggt á (N) og staðalskekkja meðaltalanna (Ss).

Gulvíðir Loðvíðir

Staðir Mt (%) N Ss Mt (%) N Ss

Strandstofnar:

Eyrarbakki 100 5 3,5 99 2 9,4

Loftsstaðir 100 4 3,9 98 5 5,9

Þorlákshöfn 99 4 9,4

Landstofnar:

Akurhóll 100 15 2,0 97 2 9,4

Gunnlaugsskógur 100 9 2,6 97 10 4,2
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Mynd 9.1  Spírun frjókorna 
gulvíðis og loðvíðis við 0% 
og 0,1% saltstyrk. Súlurnar 
tákna meðaltöl plantna í 
hverjum flokki (gulvíðir 
n=33,  loðvíðir=23). Lóðréttu 
strikin tákna staðalskekkju 
(Ss). Þar sem sömu bókstafir 
eru yfir súlunum eru með-
altölin ekki marktækt frá-
brugðin hvert öðru.
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Breytileiki í vexti frjópípa
Breytileikastuðull (coefficient of variation) 
var reiknaður út fyrir frjópípuvöxt fyrir hvern 
einstakling hvorrar tegundar í 0% lausn. 
Breytileikastuðullinn reiknaður á þennan hátt er 
mælikvarði á erfðabreytileika einstaklinganna 
og má nota til samanburðar á milli einstaklinga 
og tegunda þar sem hann er óháður með-
altalinu (Johannsson og Stephenson 1998b). 
Samanburður á breytileikastuðlum leiddi í ljós 
að breytileiki gulvíðis var marktækt lægri við 
ströndina (39 ±2,6) en inn til landsins (47 ±1,4; 
p<0,05), en enginn marktækur munur fannst í 
breytileika loðvíðis (44 ±2,9 í landstofni, 49 
±2,8 í strandstofni; p>0,2).

Umræða
Spírun frjókorna og frjópípuvöxtur eru háð 
erfðasamsetningu frjókorna, umhverfisað-
stæðum plantnanna sem framleiddu þau og 
aðstæðum við spírun (Sari-Gorla og Frova 
1997). Þessi rannsókn hafði það að markmiði 
að rannsaka gæði frjókorna af gulvíði og loð-
víði, hvort þau spíruðu in vitro og hvort tengja 
mætti saman umhverfisskilyrði plantnanna 
(seltu eða önnur strandáhrif) við spírun og vöxt 
frjópípna. Rannsóknin leiddi í ljós að auðvelt 
er að meta lífvænleika og spírun frjókorna 
af gulvíði og loðvíði. Sömuleiðis var sýnt að 
frjókornin mynduðu eðlilegar frjópípur í spír-
unarlausn sem reyndist auðvelt að mæla, en þó 
tímafrekt. Lífvænleiki frjókornanna var mikill 
sem þýðir að þau voru fullþroskuð, óskemmd 
og spírunarhæf. Prófun á lífvænleika er ákveð-
ið öryggispróf sem gert er í allri frjókorna-
vinnu, því frjókorn eru viðkvæm og skemmast 
því auðveldlega í meðförum (Barnabás og 
Kovács 1997). 

Spírun frjókorna var mikil sem var í samræmi 
við mælingar á lífvænleika. Ekki fannst mark-
tækur munur á spírun loðvíðis og gulvíðis, 
þó svo að spírun gulvíðis hafi legið hærra. 
Spírunarprósentan var almennt mjög há sem 
bendir til þess að spírunarlausnin henti víði 
vel. Hækkaður saltstyrkur dró úr spírun gul-
víðis óháð uppruna (mynd 9.2a) en spírun 
loðvíðis var mismunandi eftir uppruna (mynd 
9.2b) og dró verulega af landstofninum í 0,1 % 
lausn á meðan strandstofninn spíraði almennt 
illa hvort sem hann var prófaður í saltlausri eða 
0,1 % lausn. Gögnin fyrir strandstofn loðvíðis 
eru þó þeim annmörkum háð að sýnin voru fá 
og gögnin þess vegna mjög breytileg. 

Vöxtur frjópípa af gulvíði var marktækt meiri 
en af loðvíði í 0% lausn, en sá munur var ekki 
til staðar í 0,1% saltlausn (mynd 9.3). Enginn 
munur reyndist vera á milli land- og strand-
stofna gulvíðis (mynd 9.4a), sem ber heim 
og saman við niðurstöður frjókornaspírunar 
við sömu aðstæður. Frjópípuvöxtur loðvíðis 
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Mynd 9.2  Spírun frjókorna 
a) gulvíðis og b) loðvíðis  
eftir landfræðilegri staðsetn-
ingu. Súlurnar sýna meðal-
töl (gulvíðir: Landstofn 
n=24, strandstofn n=9; loð-
víðir: Landstofn=12, strand-
stofn=11) og lóðréttu strikin 
staðalskekkju þeirra.
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Mynd 9.3  Frjópípulengd 
gulvíðis og loðvíðis í mis-
munandi saltlausnum (0% og 
0,1%). Súlurnar sýna með-
altöl (gulvíði n=33,  loð-
víðir=23) og lóðréttu strikin 
staðalskekkju þeirra.
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Mynd 9.4  Frjópípulengd 
a) gulvíðis og b) loðvíðis 
eftir landfræðilegri stað-
setningu í 0% og 0,1% salt-
styrk. Súlurnar sýna með-
altöl (gulvíðir: Landstofn 
n=24, strandstofn n=9; loð-
víðir: Landstofn=12, strand-
stofn=11) og lóðréttu strikin 
staðalskekkju þeirra.
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var hins vegar breytilegur eftir landfræðilegri 
staðsetningu, þar sem strandstofninn sýndi 
marktækt minni vöxt en landstofninn (mynd 
9.4b), sem aftur, ber heim og saman við nið-
urstöður frjókornaspírunar loðvíðis við sömu 
aðstæður. 

Tilgátunni um að frjókorn af plöntum við 
sjávarsíðuna sýni hærra spírunarhlutfall og 
hraðari frjópípuvöxt við hækkaðan saltstyrk 
en frjókorn af plöntum inn til landsins, er því 
hafnað fyrir báðar tegundir. 

Séu gögn um spírun og frjópípuvöxt skoðuð 
saman, kemur í ljós að gulvíðirinn er almennt 
þróttmeiri en loðvíðirinn og landfræðileg stað-
setning skiptir hann engu m.ö.o. strandstofn 
og landstofn gulvíðis virðast eins. Strandstofn 
loðvíðis er hins vegar marktækt lakari en 
landstofninn, sem sést helst í frjópípuvexti 
(mynd 9.4b) og því að enginn munur er á 
spírun strandstofnsins í 0% og 0,1% saltlausn 
(mynd 9.2b). Að strandstofn loðvíðis sé lak-
ari en landstofninn bendir til að vegna ágangs 
sjávar (eða annarra strandáhrifa) séu vaxt-
arskilyrði hans lakari þar en inn til landsins. 
Hann er undir miklu álagi og á erfitt uppdrátt-
ar sem veldur því að loðvíðir við ströndina 
framleiðir lakari frjókorn en inn til landsins. 
Öðru máli gegnir um gulvíðinn. Við fyrstu sýn 
benda gögnin til að gulvíðir við ströndina sé 
ekki frábrugðinn gulvíði til landsins, þar sem 
frjókornaspírun og frjópípuvöxtur eru ekki 
breytileg á milli stofna. Það getur þýtt tvennt; 
að gulvíðir almennt sé ónæmur fyrir salti í 
umhverfinu (eða öðrum strandáhrifum) eða 
að strandstofn gulvíðis sé aðlagaður umhverf-

isskilyrðum við sjó, og loðvíðirinn ekki. Væri 
gulvíðir ónæmur fyrir salti í umhverfinu (eða 
öðrum strandáhrifum) ætti erfðabreytileiki gul-
víðis að vera sá sami í strand- og landstofnum. 
Samanburður á erfðabreytileika strand- og 
landstofns gulvíðis með samanburði á breyti-
leikastuðli (coefficient of variation), reikn-
aður út frá frjópípuvexti, leiddi í ljós að hann 
var marktækt lægri í strandstofni heldur en í 
landstofni gulvíðis. Þetta þýðir að erfðabreyti-
leiki gulvíðis er minni til stranda en inn til 
landsins. Þetta kemur á óvart, því svo margir 
þættir geta haft áhrif á frjókornaspírun og 
frjópípuvöxt, t.d. umhverfisskilyrði (jarðveg-
ur, grunnvatnsstaða, veðurlag), aldur plantn-
anna, blómgunartími, stærð frjókorna og fjöldi 
þeirra í spírunarlausninni. Erfðabreytileiki 
getur líka stjórnast af ýmsum þáttum, en gena-
flæði, umhverfisskilyrði og æxlunarkerfi ráða 
þar mestu. Genaflæði, sem byggist á ferðum  
frævara (skordýra) og dreifingu fræs með vindi 
er án efa mjög mikið fyrir gulvíði, og ætti því 
ekki að draga úr breytileika heldur að viðhalda 
honum innan stofnsins. Æxlunarkerfi víðisins 
ætti líka að viðhalda breytileikanum þar sem 
hann er sérbýla og víxlfrjóvgun ein möguleg. 
Mikið genaflæði ásamt víxlfrjóvgun ætti því 
að stuðla að miklum breytileika. Þrátt fyrir 
mikið genaflæði og víxlfrjóvgun er breytileika-
stuðull gulvíðis marktækt lægri við ströndina 
og bendir það eindregið til að náttúruval hafi 
átt sér stað, þar sem aðeins ákveðnar arfgerðir 
hafa náð fótfestu og framleiða fræ til næstu 
kynslóðar. Þetta hefur dregið úr erfðabreyti-
leika og skilað einstaklingum sem eru líkari 
hvor öðrum og eru aðlagaðir strandlífi. 

Mynd 9.5 Karlreklar loðvíðis 
á mismunandi þroskastigum. 
Frjókornin eru í frjósekkjun- 
um sem eru rauðleitir. 
(Ljósmynd: Magnús H. 

Jóhannsson).
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Vissulega er of mikil einföldun að líta á salt 
í umhverfinu sem eina þáttinn sem stjórni 
vexti víðitegunda við ströndina. Saltþol er 
mikilvægt, en aðrir umhverfisþættir koma þar 
einnig inn í s.s. vindar, næringarástand og 
hitastig, m.ö.o. almenn strandáhrif sem ekki 
eru til staðar inn til landsins. Til dæmis var 
saltþol plantnanna sem safnað var af ekki mælt 
með öðrum aðferðum. Því er ekki vitað með 
óyggjandi hætti að gulvíðiplöntur við sjávar-
síðuna búi yfir meira saltþoli en plöntur inn 
til landsins.

Tilraunirnar sem hér voru gerðar eru ýmsum 
annmörkum háðar og sú túlkun sem hér er 
sett fram, byggist á takmörkuðum gögnum og 
þyrfti meiri rannsóknir til að staðfesta hana. 
Tvenns konar rannsóknir þyrftu að fara fram til 
að skera úr um hvort aðlögun hefur átt sér stað, 
og hvort erfðabreytileikinn er minni í strand-
stofni gulvíðis eða ekki. Í fyrsta lagi þyrfti að 
kanna með tilraunum vöxt plantna af land-
stofnum og strandstofnum sem ræktaðir væru 
við ströndina og inn til landsins. Í tilraununum 
þyrfti að  mæla vaxtarhraða plantna samhliða 
mælingum á frjópípum. Í öðru lagi þyrfti að 
gera sameindafræðilegar rannsóknir á erfða-
breytileika annað hvort með prótein rafdrætti 
eða DNA raðgreiningu. Frekari rannsóknir á 
samhengi vaxtarhraða víðiplantna og frjópípu-
vaxtar (t.d. á klónasafninu í Gunnarsholti; Ása 
L. Aradóttir o.fl. 2006) gætu hæglega nýst við 
val á efnivið til kynbóta.

Lokaorð
Rannsóknir á frjókornum gulvíðis og loð-
víðis sýndu að auðvelt er að láta frjókorn 
þessara tegunda spíra in vitro. Frjópípuvöxtur 
var mældur hjá báðum tegundunum og í ljós 
kom að frjópípuvöxtur gulvíðis var almennt 
hraðari en frjópípuvöxtur loðvíðis. Enginn 
munur kom fram í frjópípuvexti milli land- og 
strandstofns gulvíðis, en strandstofn loðvíðis 
sýndi hægari frjópípuvöxt en landstofn hans. 
Samanburður á breytileikastuðli frjópípuvaxtar 
sýndi hins vegar að erfðabreytileiki gulvíðis var 
minni í strandstofni en í landstofni sem bendir  
eindregið til að gulvíðir sé aðlagaður strandlífi. 
Þennan mun var ekki að sjá hjá loðvíði, enda 
var frammistaða frjókorna úr strandstofni loð-
víðis almennt lakari. Loðvíðir virðist því ekki 
vera aðlagaður strandlífi og eiga þar fremur 
erfitt uppdráttar.
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Native willows in Iceland: 
Biology and potential use for reclamation

This publication is devoted to a research pro-
gramme on ecology of native willows. The aim 
of the research was to enable their use in res-
toration and rehabilitation of degraded ecosys-
tems in Iceland. The research focused on two 
native willow species, Salix phylicifolia L. and 
S. lanata L., but involved S. arctica Pall in few 
occasions. The programme focused on biology, 
ecology  and cultivation of these species. 

The research programme started in 1998 and 
was carried out in a cooperation of several 
Icelandic agencies and research institutes; 
the Soil Conservation Service (Landgræðsla 
ríkisins), the Icelandic Forest Research 
Mógilsá (Rannsóknastöð Skógræktar ríkis-
ins á Mógilsá), Agricultural University of 
Iceland (Landbúnaðarháskóli Íslands), and 
the Icelandic Institute of Natural History 
(Náttúrufræðistofnun Íslands). It evolved partly 
from a preliminary project on the topic initiated 
in 1997 (Aradóttir et al. 1999). The research pro-
gramme was funded by the Icelandic Research 
Fund and the Icelandic Agricultural Production 
Fund (Framleiðnisjóður landbúnaðarins).

The book describes the research programme 
and its results. This extended summary chapter 
gives an overview of the research programme 
and summarises its main results. The pro-
gramme comprises five different projects and 
they are dicussed in eight chapters of the book. 
Below are short descriptions of each project:

I. Flowering and seed production. The flow-
ering process of two native willow species was 
recorded, from initiation of female catkins in 
spring until seed was released and they fell in 
July (Chapter 2; Svavarsdóttir et al. 2006b). 
Furthermore, impact of fertiliser on seed pro-
duction in Salix phylicifolia and S. lanata was 
tested (Chapter 3; Svavarsdóttir and Aradóttir 
2006a). The study was carried out in two 
areas, in Hólmsheiði in SW-Iceland and in 
Gunnlaugsskógur in S-Iceland. At each site, 
60 female plants of each species were selected 
and in July 1998 three different fertiliser lev-
els were randomly applied to 15 plants each. 
The marked plants were monitored from May 
to July in 1999 and 2000. Flowering stage 

was determined approximately every 10th day 
using a phenology scale that was developed 
during the study. S. lanata released seed in 
the first half of July while S. phylicifolia was 
approximately two weeks later (Svavarsdóttir 
et al. 2006b). Fertiliser had no effect on the 
phenology of these species (Svavarsdóttir and 
Aradóttir 2006a). Fertiliser significantly affect-
ed height increment (Fig. 3.2) and increased 
canopy area (Fig. 3.1) of both species between 
1998 and 2001. Catkins were counted on all 
marked plants in July 1999, 2000 and 2001. 
Fertilisation significantly increased number of 
S. phylicifolia catkins in 2000 and 2001 (Fig. 
3.4a), and S. lanata catkins in 1999 and 2000 
(Fig. 3.4b). S. lanata produced both more seed 
per pistil and more pistils per catkins than S. 
phylicifolia (Fig. 3.3). With similar density 
of catkins for both species the total seed pro-
duction of S. lanata was much higher than S. 
phylicifolia. 

II. Seed handling and storage. Different ways 
to store willow seed were examined with and 
without processing the catkins before stor-
ing (Chapters 4 and 5; Guðmundsson 2006; 
Svavarsdóttir 2006). Seed was collected from 
a range of sites, mainly in SW- and S-Iceland. 
Seed was dried and hair removed before stor-
ing. A machine was built for the purpose of 
processing the seed (Guðmundsson 2006). 
Different methods (room temperature and 
frost) and length of storing time of processed 
seed were tested. Pre-dried seed was still viable 
after four years storage in frost (approximately 
40% viability; Fig. 4.6). An experiment car-
ried out to test the feasibility of storing catkins 
under different conditions (room temperature, 
cold and frost) showed that seed in the catkins 
was viable after two months storage in cold 
(4°C) or frost (-10°C) after pre-drying the cat-
kins at room temperature (22°C) for three days 
(Fig. 5.3) (Svavarsdóttir 2006). 
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III. Establishment from seed. Natural regen-
eration of native willows was investigated over 
a range of conditions at eight sites located in 
the lowlands and the low highlands of S- and 
NE-Iceland. One to five plots were established 
at each site, and willow seedlings, saplings and 
adult plants within them recorded. The surface 
types where seedlings grew were also recorded 
and the frequency of different surface types 
determined (Chapter 6; Aradóttir et al. 2006b). 
Density of S. lanata was always higher than 
that of S. phylicifolia (Fig. 6.2). Two-thirds 
of the study plots had more than one willow 
m-2, which is sufficient to form a dense willow 
shrubland, and several plots had more than 10 
plants m-2. Most willow seedlings were found 
in biological soil crust and a thin (<1 cm) moss 
sward, but less than expected number of seed-
lings were found in dense grass, litter and open 
gravel surface types (Fig. 6.4 and Table 6.3). 
Based on these results, the effects of fertilisa-
tion and watering on seedling establishment 
of S. phylicifolia and S. lanata were studied in 
direct seeding experiments on an eroded site 
in S-Iceland, and an additional experiment was 
done to assess the effect of mowing on seedling 
establishment in nearby grassland (Chapter 6; 
Aradóttir et al. 2006b). In the experiments 
both species germinated on the very harsh and 
unstable sandy-gravel of the eroded site, but 
mortality was very high, and positive effects 
of fertilisation (Fig. 6.5 and 6.6) and watering 
(Fig. 6.7) were short-lived. Mowing a dense 
grass sward did not significantly increase ger-
mination and survival of willows (Fig. 6.8).

IV. Strategies for planting native willows. 
The effect of plant type, fertiliser and hay 
mulching on the success of planting S. phylici-
folia and S. lanata were tested in two experi-
ments in Geitasandur, S-Iceland (Chapter 7; 
Svavarsdóttir et al. 2006a). Effects of fertilis-
ing (one level) and hay mulching on four plant 
types (untreated cuttings, pre-soaked cuttings, 
six weeks pre-grown plants, and one year pre-
grown plants) of the two species were tested in 
a large experiment located in a sparsely veg-
etated area where harsh conditions occurred, 
including severe frost heaving. Hay mulching 
was most successful of the tested methods 
when willows were planted in such unstable 
surface, and the data showed that plants grown 
in hay mulching were significantly less affect-
ed by frost heaving (Svavarsdóttir et al. 2006a). 
Fertilising also had significant, although not as 
strong impact on frost heaving. Based on these 
results an experiment testing the effect of an 
increasing amount (five levels) of fertiliser was 
set up in an adjacent area. The lowest fertiliser 
level was adequate to increase the survival 
of both species (Fig. 7.6). However, the plant 
growth increased with increasing fertilisation 
and plants responded to higher rates than was 

applied in the earlier experiment (Fig. 7.7 
and 7.8). Cuttings and pre-grown plants were 
tested in both experiments and the results 
indicated that pre-grown plants established 
more readily than the cuttings. The difference 
between the two plant types corresponded to 
about two years of growth (Svavarsdóttir et al. 
2006a). Planting of cuttings was also tested 
under different growing conditions on 12 sites 
around Iceland. Results showed that willow 
plants could be established from cuttings under 
a range of difficult conditions, although suc-
cess varied (Fig. 7.9) (Svavarsdóttir 2006a).

V. Genetic variation in native willows. A col-
lection of clones of S. phylicifolia and S. lanata 
was established to compare the growth and 
characteristics of plants from different districts 
and of different genetic origin. In 1998 and 
1999, ninety-two clones collected from a range 
of sites throughout the country were planted 
in a clone-garden at Gunnarsholt in S-Iceland. 
Measurements of height and crown dimensions 
in 1999-2001 revealed a considerable variabil-
ity in growth rate and growth form, both within 
and between species (Fig 8.1 and 8.2). S. 
phylicifolia plants grew faster and obtained on 
the average greater size than S. lanata plants 
(Chapter 8; Aradóttir et al. 2006a).  Pollen of 
S. phylicifolia and S. lanata was studied with 
the aim of testing whether pollen of these 
species germinated in vitro, and to  assess the 
genetic variation of willows in relation to envi-
ronmental factors (Chapter 9; Jóhannsson and 
Bau 2006). For each species, pollen viability 
and growth of pollen tubes were measured in 
two populations, one coastal and the other one 
more inland. Viability and pollen tubes growth 
decreased with increasing salinity (Fig. 9.1 
and 9.3). Pollen tube growth was significantly 
lower in the coastal than the inland S. lanata 
population, while the S. phylicifolia popula-
tions had similar growth. Based on the results 
it is speculated that S. phylicifolia may be 
better adapted to growing near the sea than S. 
lanata (Jóhannsson and Bau 2006).

Comparison of species 
S. phylicifolia and S. lanata are important in 
many ecosystems in Iceland; they occur at a 
variety of conditions (Steindórsson 1980) and 
have wide distribution (Kristinsson 1998; Flora 
Iceland 2005). Thus, a large genetic variance is 
expected in these species as was observed in 
the clone-garden in S-Iceland (Aradóttir et al. 
2006a). Such variance can be beneficial for 
species used in rehabilitation as it provides 
an opportunity to select plants according to 
conditions.

There were some differences between the 
S. phylicifolia and S. lanata with regard to 
stature, growth rate and reproduction strat-
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egy. Salix phylicifolia plants can attain greater 
height than S. lanata (Kristinsson 1998) and 
this was evident in the clone-garden where S. 
phylicifolia plants were on the average both 
taller and bigger than S. lanata plants of same 
age (Aradóttir et al. 2006a). Similarly we 
found sign of more growth of S. phylicifolia 
than S. lanata when fertiliser was added to 
shrubs at two locations in S- and SW-Iceland 
(Svavarsdóttir and Aradóttir 2006a). In the 
two planting experiments at Geitasandur in 
S-Iceland, however, no clear difference in 
growth of the two species was detected, except 
that pre-grown cuttings of S. phylicifolia grew 
faster than S. lanata at the highest fertiliser 
level in one of the experiments (Svavarsdóttir 
et al. 2006a). S. phylicifolia also showed 
more growth of pollen tubes than S. lanata 
(Jóhannsson and Bau 2006). Thus, using dif-
ferent approaches and experiments our stud-
ies manifested the difference in growth rate 
between the two species.

Seed production and plant establishment deter-
mine the regeneration success of a species. 
With plant establishment we refer here to the 
process from the germination of a seed to the 
survival of a plant through the first winter. S. 
lanata catkins contained much more seed than 
S. phylicifolia, and total seed production of S. 
lanata was generally more than for S. phylici-
folia (Svavarsdóttir and Aradóttir 2006a). Over 
a three years research period the density of S. 
lanata catkins changed little while in one year 
the number of S. phylicifolia catkins were dou-
ble as many as the other two years. However, 
despite the high number of catkins that year, 
the seed production of S. phylicifolia was still 
less than of S. lanata. This may indicate that S. 
phylicifolia spends generally less energy than 
S. lanata on seed production, but in some years 
S. phylicifolia may produce more seeds than 
in the average year, showing some tendency 
to mast seeding (cf. Kelly and Sork 2002). 
However, as catkins were only counted over 
a three years period it can not be determined 
whether this observed pattern is a typical one. 

Willows grown from cuttings can start to flower 
early. Individual plants in the planting experi-
ments already produced a few catkins in the 
second summer after planting (Svavarsdóttir 
et al. 2006a). In the clone-garden all female 
plants of S. phylicifolia flowered three years 
after they were planted, but only third of the S. 
lanata female plants (Aradóttir et al. 2006a). 
Some of the S. phylicifolia clones had on 
average over 100 catkins on individual plants. 
These results do not indicate that S. phylicifolia 
spends any less energy than S. lanata in seed 
production as was observed in the studies on 
the impact of fertilisation on seed production 
(Svavarsdóttir and Aradóttir 2006a). A pos-

sible explanation for this inconsistency could, 
however, be that the source plants in the clone-
garden do not represent a random sample of 
willow plants at the sampling sites. 

Direct seeding experiments indicated that S. 
lanata germinated immediately after sow-
ing while S. phylicifolia germinated later 
(Aradóttir et al. 2006b). However, the follow-
ing autumn both species had similar seedling 
density. This indicates that the two species 
may have somewhat different reproduction 
strategies. S. lanata produces large amount of 
seeds that germinate immediately, thus has a 
longer time before cessation of the growing 
season to gain critical size for survival during 
their first winter. S. phylicifolia on the other 
hand produces fewer seeds that are released 
approximately two weeks later than S. lanata 
seeds. S. phylicifolia seed appears to germinate 
slower than S. lanata seed, but if the observed 
difference in growth rate for the species also 
applies to the seedlings, S. phylicifolia seed-
lings may nevertheless reach a critical size 
before the onset of winter. Both species had 
high mortality in the sowing experiments in 
S-Iceland, and no difference in survival of the 
species was detected (Aradóttir et al. 2006b). 
At sites where natural establishment of native 
willows were examined, more S. lanata than S. 
phylicifolia plants were observed (Aradóttir et 
al. 2006b). Based on our results on more seed 
production in S. lanata than S. phylicifolia, 
and that no significant difference occurred 
in winter survival of these species, this could 
indicate that natural establishment of S. lanata 
is more than S. phylicifolia due to more seed 
production. However, as the study sites were 
not randomly selected and the sample size was 
small, the results have to be interpreted with 
care and this explanation is only a hypothesis 
that needs more work for testing. The seeding 
experiments were established in a very harsh 
environment with unstable surface due to high 
frequency of frost heaving that may cause high 
mortality. Consequently, we suggest that sow-
ing of willows should be tested under condi-
tions that are expected to be more favourable 
for willow establishment such as biological 
crust or shallow moss (Aradóttir et al. 2006b). 
Limited fertiliser can stimulate development 
of biological crust (Aradóttir and Halldórsson 
2004), thus create better conditions for estab-
lishment of willows.

The planting experiments show that it is rather 
simple to grow S. phylicifolia and S. lanata  
from cuttings and even under adverse condi-
tions at rehabilitation sites there is usually a 
fair to good potential for using these two native 
willow species. The possibility of using differ-
ent types of plant material increases the flex-
ibility of fitting the plant material to the type 
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of operation, budget and available labour. Pre-
grown plants established more readily than cut-
tings (Svavarsdóttir et al. 2006a), but planting 
of cuttings directly in the ground is less costly 
with regard to growing, storing and transporta-
tion of the plants. Direct planting of cuttings is 
also a simple method for propagating willows 
that is suitable for many rehabilitation projects. 
This approach also simplifies the use of local 
material from adjacent areas. Experiments 
showed that growth of these willow species 
can be stimulated with adding fertiliser, and 
prevent mortality in areas where frost heaving 
is a problem. Planting willows in a hay-covered 
ground is even a more successful method when 
planted in unstable surface (Svavarsdóttir et al. 
2006a).

Strategies for stimulating regeneration of 
willows
Salix phylicifolia and S. lanata are key species 
in many Icelandic ecosystems (Steindórsson 
1980). Demand for effective native plant mate-
rials for rehabilitation and restoration projects 
is increasing. Willows are an important com-
ponent in restoration of willow shrubland and 
birch woodlands. 

During the last decade, rehabilitation projects 
have focused more on utilising natural regen-
eration to reduce the cost and labour involved 
(Aradóttir 2001). Restoration of willow shru-
bland based partly or fully on natural regenera-
tion depends on the availability of both seed 
sources and suitable conditions for plant estab-
lishment. In each case, project planning should 
be based on local conditions. To assist with 
such a plan we have developed a conceptual 
model based on the results of the research pro-
gramme (Svavarsdóttir and Aradóttir 2006b;  
Fig. A).

In the model, the first step is to assess the 
availability of seed sources and the conditions 
for establishment of willows from seed. The 
outcome of this assessment is then used to 
determine the reclamation activity required 
in a given area. The planning may include a 
strategy that addresses one or both of these 
factors. The input may therefore vary greatly 
depending on local conditions. If native wil-
lows are not present in the area it is necessarily 
to introduce them with sowing seeds or plant-
ing willows. If seeding is chosen, conditions 
need to be suitable for the seed to germinate 
and the willow seedlings to survive. It should 
be noted here that winter survival of seedlings 
is often very critical under Icelandic condi-
tions, due to frost heaving and soil instability. 
Once the established plants begin to produce 
seed, further colonisation is possible if  condi-
tions of the surrounding area are suitable for 
natural regeneration. The model needs further 

development and tests in different geographic 
areas of Iceland.

The research programme on native willows in 
Iceland has provided valuable knowledge on 
biology, ecology and cultivation techniques of 
Salix phylicifolia and S. lanata. More knowl-
edge on these factors should lead to better 
advice and improved strategies for utilising 
native willow in rehabilitation and restoration 
projects than possible earlier. The results of the 
programme are already being used in planning 
of restoration projects (Hekluskógar restora-
tion project 2005; Aradóttir 2006) and we hope 
that it will facilitate further use of native wil-
lows in future restoration.
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Fig A. A conceptual model 
developed in a study on 
native willows in Iceland. 
The model consists of diffe-
rent strategies to promote 
regeneration of willows. 
(Photos: Kristín Svavarsdóttir 

and Ása L. Aradóttir). 
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STRATEGIES   

REGENERATION OF  

SOME SEED AVAILABLE

NO OR LIMITED SAFE SITES

UNSTABLE SURFACE

LOCAL CAUSES

DENSE VEGETATION

No activity needed

Disturbance needed (ch.6)

If willows occur fertilising can 
be used to stimulate catkins 
production (ch.3)

Limited revegetation to 
stabilise the surface and 
encourage development of 
biologival soil crust; most 
commonly fertilisation with or 
without grass seeding (ch.6)

EXTERNAL CAUSES

Activity to prevent wind and 
water erosion on a larger scale

ADEQUATELIMITED

DIRECT SEEDING
OR PLANTING

FERTILISING
EXISTING WILLOWS

*

* Go to DIRECT SEEDING and CUTTINGS on facing page.

ENOUGH SAFE SITES



113

 TO STIMULATE 

– Hay mulching (ch.7)
– Fertilisation (ch.7)

– Fertilisation (ch.7)
– Improving available moisture

 NATIVE WILLOWS

NO SEED AVAILABLE

ENOUGH SAFE SITES

GOOD VEGETATION COVER

– Catkins collected in July (ch.2)
– Seed processed and stored 
   (ch.2)
– Catkins stored (ch.5)
– Direct seeding (ch.6)
– Distribution whole catkins 
   (ch.5)

PLANTING

NURSERY CULTIVATION

CUTTINGS

– Use larger plants (ch.7)
– Decrease competition from  
   other vegetation
– Disturbance

SPARSE VEGETATION COVER

NO OR LIMITED SAFE SITES

DIRECT SEEDING

ACTIVE FROST HEAVING LITTLE FROST HEAVING



Innlendar víðitegundir: Líffræði og notkunarmöguleikar í 

landgræðslu er ætlað að gefa lesendum yfi rlit á rannsóknum 

á gulvíði og loðvíði sem hófust árið 1998. Með breyttum 

áherslum í landgræðslu þar sem sífellt er gerð meiri krafa 

um að unnið sé að endurheimt vistkerfa verður þekking á 

líffræði og vistfræði innlendra tegunda mikilvægari. Hluti 

rannsóknanna sem hér er lýst er langtímaverkefni sem haldið 

verður áfram.

 

Ritstjórinn, Kristín Svavarsdóttir, er plöntuvistfræðingur hjá 

Landgræðslu ríkisins.

Rannsóknirnar voru samstarfsverkefni Landgræðslu ríkisins, 

Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins á Mógilsá, Landbún-

aðarháskóla Íslands (áður Rannsóknastofnun landbúnaðar-

ins) og Náttúrufræðistofnunar Íslands.

Útgefandi: Landgræðsla ríkisins
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