Aukin fjölbreytni í yndisskógrækt

Höfundur: Ólafur Sturla Njálsson, Nátthaga í Ölfusi.

• Við skoðum tegundir sem reynst hafa vel í
yndisskógrækt, sem og tegundir sem áhugavert væri
að prófa.
• Við skoðum tegundir skrautrunna og trjáa sem hægt
er að koma til í skóglendi, svo þær bjargi sér áfram
eins og villtur gróður.
• Það má koma ýmsu þannig fyrir að það verði hluti af
“náttúrulegri flóru” yndisskógræktar!
• Með fyrstu kynslóð skógræktarplantna er komið
langþráð skjól í vindasömu landi!
• Nú er lag að bæta við fleiri tegundum í þetta “nýja”
loftsslag sem skógarnir mynda!
• Aukin fjölbreytni bætir lífsgæðin!
• Og tengjum saman fortíð, nútíð og framtíð til að átta
okkur á hvað þarf að skoða betur og hvert megi leita
fanga næstu áratugina.

Fjallareynir – Sorbus commixta frá háfjöllum Suður-Kóreu.
Er allt frá því að vera lágvaxinn grófur runni og upp í miðlungstré, margstofna
eða einstofna, en það fer eftir kvæmi. Þrífst ótrúlega vel í íslenskum móa!

Haustlitir Fjallareynis eru ótrúlega sterkir og fjölbreyttir, nær árvissir.
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Undirbúningur fyrir gróðursetningu í gróið land og
skóglendi.
• Jarðvegur er oft gegnumvafinn af rótum trjánna
sem þegar mynda skóg og skjól.
• Nýja plantan þarf góða byrjun í samkeppninni við
þann gróður sem fyrir er.
• Við gróðursetningu er því mikilvægt að grafa
myndarlega holu, helst minnst 2-4 sinnum stærri
heldur en þarf fyrir rætur plöntunnar sem á að
bæta inn í skógarskjólið.
• Nýja plantan þarf einnig næga birtu til að geta
vaxið eðlilega upp.
• Þurfum stundum að grisja í skóginum sem er fyrir.

• Notið endilega alls konar lífrænan áburð: kúamykja, hrossatað,
sauðatað, hænsnaskítur, þaramjöl, fiskimjöl, kjötmjöl, sveppamassi
og fl. Blanda þessu saman við moldina, alveg upp í hlutfallið 1:1
eftir jarðvegsástandi og hvaða lífræni áburður er notaður. Lífrænn
áburður bætir að auki jarðvegsbyggingu, endist lengur sem
aðalnæringargjafi og í mörg ár tryggir hann aðgang plantna að
snefilefnum. Seinleystur áburður er mjög gagnlegur, t.d. Gróska,
sem gefur N og P í allt að þrjú ár, en þau næringarefni vantar helst í
íslenska útjörð.
• Vökvið svo tjörn myndist í kringum plöntuna, strax eftir
gróðursetningu. Jarðvegur á að gegnblotna. Vökvið aftur mikið
áður en farið er heim eftir helgina! Fyrstu vikurnar eftir
gróðursetningu eru hættulegar ef gerir mikinn þurrk og hita, eins
svo oft er hér í maí, júní og fram í júlí. Ágúst og september eru
miklu öruggari gróðursetningarmánuðir í allri trjárækt, vegna jafnari
og meiri úrkomu.

• Ef gras og annar svarðgróður er kraftmikill, er
nauðsynlegt að skera burt efsta gróðurlagið
þar sem grafa á holuna. “Svarðþökuna” má
nota til að græða upp holklakapytti og annars
staðar þar sem gróður er lítill fyrir.
• Eftir gróðursetningu er nauðsynlegt að fylgja
plöntunni eftir með hreinsun á öllu grasi og
arfa sem upp kann að koma fyrstu 2-3 árin.
Plantan á að fá forskot til að stækka og styrkja
sig áður en náttúrulegur gróður fær að vaxa
upp að henni. Enginn áburður má vera í eða á
yfirborðinu, annars er grasfjandinn laus!

• Grasgefið land, fyrrverandi tún, framræst mýri og annað mjög
frjósamt land, er erfiðast að planta í og rækta upp skóg. Það
kemur upp svo hömlulaus grasvöxtur við jarðvinnslu á því.
Það er ekki sniðugt að setja mikinn áburð hjá plöntunni .
Tilbúinn áburður má ekki ligga við rætur. Hann getur brennt
plöntuna til dauðs. En mjög gott er að setja lífrænan áburð
undir plöntuna. Svona land verður ótrúlega næringarríkt við
jarðvinnsluna eina, þar sem súrefnið kemst betur að og veldur
auknu niðurbroti. Við það losna næringarefni liðinna alda í
húmusnum úr læðingi.
• Melar, annað lítt gróið land og rýrir en grónir móar eru
“auðveldari”, sérstaklega ef komið er eitthvert skógarskjól í
kring. Þar má og verður að setja mikinn lífrænan áburð fyrir
gróðursetningu plöntunnar. Annars kemst hún seint á legg.
Einnig er til bóta að setja lífrænan áburðarhaug í kringum
plöntuna, til að minnka lyftingu af völdum holklaka.

• Stundum hentar að fara í heldur meiri
framkvæmdir og fletta ofan af heilum ræmum t.d.
meðfram innkeyrslum að sumarbústöðum og
setja síðan nýju tegundirnar með meters millibili
og láta þær þekja jarðveginn alveg áður en
náttúrlegur gróður í kring þekur moldina aftur.
T.d. eru hélurifs og kirtilrifs ákjósanleg í svoleiðis
ræmur eða kanta. Rifs og sólber má einnig nota á
þennan hátt, en plantið aldrei nær en einn meter
frá stígnum/veginum. Allar plöntur verða
umfangsmeiri í velheppnaðri ræktun!

• Og auðvitað er líka hægt að pota plöntum hér og þar án nokkurs
undirbúnings og leyfa Guði og Lukkunni að ráða!
• Hverjum og einum er frjálst að læra, og finna upp hjólið eftir sínum
leiðum!
• Fjölpottaplöntur, skógarplöntur sem oftast eru bara eins árs gamlar eru
ósköp fósturlík! Þeim er potað í milljónatali í nýskógrækt um allt land án
nokkurs áburðar. Þær eiga jú bara að vaxa!
Af hverju er ekki gerð krafa um og kostað upp á, að með öllum
fjölpottaplöntum sé íblandaður seinleystur áburður, sem ekki svíður?
Þetta er allt til, vinnufrekara fyrir framleiðandann, dýrara fyrir
viðtakandann, en árangurinn er oftast margfalt betri, betri lifun eftir
fyrstu árin og plönturnar skila af sér meiri vexti strax!
• Nostrum aðeins meira við hverja og eina plöntu, að minnsta kosti í
yndisskógræktinni. Það eykur ánægjuna og er ljómandi góð leikfimi.
• Stundum nostursama yndisskógrækt um land allt!

Hélurifs ‘Rökkva’ - Ribes laxiflorum ‘Rökkva’
Kostir hélurifs eru snemmbær laufgun, svo það á auðveldara með að kæfa annan
gróður undir sér, auðvelt í ræktun, stækkar fljótt og stórkostlegir haustlitir!
Tvö önnur yrki eru einnig til:
Hélurifs ‘Lukka’ sem er grófara en myndar mikið af bragðgóðum berjum.
Hélurifs ‘PÓN’ sem er flatara, myndar mikið af berjum og fær haustlit aðeins seinna.
Plantið öllum þremur í sama beð og þið fáið haustliti frá byrjun ágúst til í loka sept.

Hélurifsið ‘Rökkva’ allaufgað
9. maí 2009

Hélurifsið ‘Rökkva’
í haustlit
3. september 2009

Blárifs ‘Perla – Ribes bracteosum ‘Perla’
Verður um 1-1,5 meter á hæð og breidd, þolir töluverðan skugga, er fyrirtaks
skógarbotnsrunni þar sem birta kemst að honum. Berjamyndun er þó mest á sólríkum
stað. Berin römm, en fín í sultu með villbráðarsteik!

Sólber, stikilsber og rifs.
Berjarunnar eru frábær viðbót í birkiskóglendi, lerkiskóga og aðra bjartari skóga sem
sleppa mikilli birtu niður á skógarbotninn. Mörg yrki eru til af sólberjum ,og bæði rauð
og græn yrki af bæði rifsi og stikilsberjum! Um að gera að gróðursetja sem flest yrki og
teygja þannig úr uppskerutímanum frá júlílokum og fram í október. Munið að setja
stikilsberjarunnana ekki þar sem frýs fyrst í landinu ykkar (frostpollar).

Hlíðaramall – Amelanchier alnifolia
Snemmblómstrandi, harðgerður,
flottir haustlitir, bragðgóð ber sem
verða fyrst rauð og síðan blá
fullþroskuð, og góð fuglafæða.

Bersarunni – Viburnum edule
Bersarunni er dæmigerð skógarbotnsplanta í heimkynnum sínum í Ameríku.
Harðgerður og ber nafn með rentu, stytt úr berserkjarunni í bersarunni! Myndar
mikið af berjum flest sumur og auðveldur í ræktun. Þekktur fyrir snarkandi flotta
haustliti. Þéttgreinóttur í auðri jörð, en gisnari í grónu landi og skóglendi. Sáir sér
auðveldlega. Fulgarnir dreifa fræjunum.

Gljáhlynur – Acer glabrum ssp. douglasii

Runnkenndur hlynur frá Suðaustur-Alaska, verður um 2-3 metrar á hæð. Þarf
skógarskjólið! Fallegt og fínlegt innslag í skógarjaðarinn. Eldrauðar vetrargreinar!
Myndar árlega mikið af góðu fræi í Nátthaga. Spírar vel að vori ef sáð er strax að hausti.

Broddhlynur – Acer platanoides
Getur orðið stórt tré, en það tekur mörg ár. Þarf skógarskjólið fyrir laufið á vorin.
Litríkt og gljáandi lauf og áberandi sterkir haustlitir.

Garðahlynur, Acer pseudoplatanus, í sumarbústaðalandið? Jú endilega.
En passið vel að hafa plássið nóg, næringarík mold, þokkalegt skjól frá byrjun
og ekki staðsetja hann í lægðum þar sem kalt loft safnast fyrir.
Hann er varla nógu öruggur í ræktun inn til landsins.
Þarf löng og mild haust til að ljúka vexti almennilega.
Kelur oft mikið af völdum haustfrosta fyrstu 10 – 20 árin.
Þarf úthugsaða staðsetningu miðað við hús, veg, önnur tré og skóg, vegna þess
hversu umfangsmikill, stór og gamall hann getur orðið.

Lindifura
Pinus sibirica
Er gjörn á að missa allar
nálar eldri en eins árs á
Suðurlandi, t.d. Í Nátthaga,
þó hún standi í skógarskjóli
og sé ekki orðin meira en 2 metra há.
Fræplöntur af Hallormsstaðar-lindifurunni
(upprunalega frá Omsk í Síberíu).

Er algjörlega háð skógarskjóli við íslenskar aðstæður,
að minnsta kosti í uppvextinum. Gefst upp nálægt sjó,
en góð inntil landsins. Sáir sér í grónum skógum.
En lindifuran á “tvíburasystur” í Alpafjöllum Evrópu! Hvernig reynist hún?

Pinus cembra - Sembrafura

“Jú það er kalt hérna uppi í trjámörkum,
en við erum sterkastar og förum lang hæst!”

Pinus cembra – Sembrafura, er sú trjátegund sem finnst lang hæst uppi í fjöllum Alpanna.
Á næst efstu metrunum deilir hún tilverunni með evrópulerki. Hvers vegna er
“tvíburasystir” Lindifurunnar ennþá nánast óreynd á Íslandi í hundrað ára trjáræktarsögu
landsins? “Var farið yfir lækinn eftir vatni?” Sóttar plöntur til að prófa hérlendis frá t.d.
Alaska, Síberíu, Kamtschatka, Chile, en ekki
Alpanna sem eru nokkur þúsund kílómetrum NÆR okkur!

Pinus cembra finnst aðallega hátt uppi í fjöllum, upp við skógarmörk í
heimkynnum sínum. Hún er alls ekki “dalafura”. Ég legg til að hún verði kölluð
sembrafura á íslensku, því að á mörgum mállýskum heimafólksins
er hún m.a. kölluð “cembra” (einnig arve, zirbe, cimbro o.fl.)

Við skógarmörk í Alpafjöllum þurfa trén að þola mikinn
vetrarkulda, en jafnframt að kunna sér læti síðla vetrar
þegar heitt er á daginn en frost á nóttunni,
jafnvel heitt dögum saman, og síðan frost
aftur fram í byrjun júní.
Þarna hljóta að finnast kvæmi
af bæði sembrafuru og evrópulerki
sem geta þolað íslensk skilyrði?
Flest kvæmi af t.d. evrópulerki
hérlendis voru sótt neðar í
hlíðunum, þar sem er hlýrra og
veðursælla! Í skógræktarferð
um miðjan september 2007
voru fjallvegir lokaðir vegna
kuldakasts og snjóa í
Alpafjöllum.!!!

Sembrafura ein og sér langt fyrir ofan skógarmörk, en sennilega
eru hér einnig margra alda beitaráhrif sem valda þessu.
Það er ekki eingöngu á Íslandi sem beit hefur haldið skógum niðri.

Því miður á sembrafura einnig óvini í heimkynnum
sínum. Sveppur getur drepið nálarnar!

Hnetukráka safnar
fræjum sembrafurunnar
og potar í jarðveginn hér
og þar. Hún man ekki
alltaf hvar hún setti
fræið!

Fræið spírar og upp kemur þyrping af fræplöntum,
þar sem átti að vera forðabúr fuglsins.
Fuglinn er aðgangsharður, þarf sitt. Fræinu þarf að safna í ágústlok.

Íslenskur einir er til villtvaxandi víða um landið, en furðulega lítið nýttur til skrauts
í íslenskri yndisskógrækt! Einirinn myndar sígrænt teppi sem gleður augað í snjóleysi
langra vetrarmánaða. Hann þarf frekar rýrt land til að þrífast vel. Rýr mói, melur og
vikurblandaður jarðvegur hentar vel. Setjið nesti í formi húsdýraáburðar undir hann
alveg skilyrðislaust við gróðursetningu, og eftir það aðlagast vöxturinn aðstæðum án
meiri áburðargjafar. Finna má eini með ýmsu útliti, greinastöðu, nálaleng –lit,
og svo eru plönturnar ýmist karlar eða kerlingar. Berin má nýta á ýmsa vegu.

Sunnubroddur –
Berberis x ottawenis
yrkið ‘Laugardalur’.
Harðgerður og þarf lítið, þolir
rýran jarðveg vel.
Magnaðir haustlitir.
Svakalega hvassþyrnóttur!

Skyldu rollurnar geta meitt sig
á sunnubroddi ? Heh?

Hvít Síberíufjallabergsóley –
Clematis alpina ssp. sibirica
Harðgerð, blómstrar í maí og júní,
vefur blaðstilknum utan um allt
nógu grant til þess og klifrar þannig
upp í runna og tré.

Clematis alpina ssp. sibirica ‘Riga’ er þrælharðger
og plumar sig vel þrátt fyrir margra ára hirðuleysi í “villibeðinu”.

Eflaust þrífast flestar fjallabergsóleyjar, kóreubergsóley og bjarmabergsóley vel við
“villiskilyrði”, þar sem þær fá að breiða úr sér yfir runna, tré, grjót, hraun o.fl.
Þær eru harðgerðar og nægjusamar þrátt fyrir fínlegar greinarnar, og “ruslalegt”
útlit á veturna. Þurfi að klippa þær, á að gera það eftir blómgun hjá þeim sem blómstra
í maí og júní. En hinar sem blómstra frá júlí og fram á haust, má klippa á vorin.

Alaskaepli – Malus fusca
Skemmtileg tilbreyting í skógræktinni, t.d. Í rjóðrin
og skógarjaðrana. Flottir sterkir haustlitir, bæði rauðir
og gulir. Blómstrar í júní og pínulítil epli á haustin.
Nýtt kvæmi frá Suðaustur-Alaska 1994 (Chicagof Island)
virðist standa sig betur en það gamla. Hefur aldrei kalið.

Sagt er “að brennt barn forðist eldinn”
Flestir vita þó, að börn læra að umgangast eld rétt,
nota hann sér til gangs, beita honum rétt o.s.frv.
Við skógrækt í landi sem er nær skóglaust fyrir
brenna menn sig óhjákvæmilega á mörgum
tegundum og kvæmum þeirra.
Þau reynast illa, ekki nógu vel, ekki nógu aðlögunarhæf,
jarðvegurinn ekki réttur, staðsetning röng,
notkun röng miðað við hvar í vistkerfinu tegundin stendur
í heimkynnum sínum og svona mætti lengi telja.
Menn beina sjónum sínum annað, tímabundið,
jafnvel í áratugi, með það sem gengur betur.
En jafnvel það sem gengur betur í fyrstunni gengur
skyndilega ekki vel vegna óviðráðanlegra umhverfisbreytinga.

Við þurfum að viðhalda fjölbreytni. Þannig sjáum við hvaða
plöntutegundir lifa af, komast áfram,
sem við getum ýtt undir meiri notkun á. Og þannig erum við betur
undirbúin fyrir veðurfarsbreytingar.
Skoða þarf betur það sem til er í íslenskum skógum,
jafnvel tegundir eins og rauðgreni og skógarfuru.
Af þeim voru gróðursettar milljónir plantna
hér áður fyrr, en þær “brenndu” svo flest skógræktarfólk
og Ungmennafélög með lélegum árangri sínum.

Bæði rauðgreni og skógarfura henta vel í þennan flokk plantna sem er verið
að fjalla um hér, til aukinnar fjölbreytni í íslenskri
yndisskógrækt og jafnvel til að auka fjölbreytni í íslenskri timburskógrækt.
Við höfum reynt að allt getur sýkst og veikst, ekkert sleppur á endanum!
En einstaklingar verða einnig aftur heilbrigðir, eða það myndast jafnvægi
milli sýkils og óvina hans, og tréð lifir af, jafnar sig!

Rauðgreni – Picea abies
Ekki nýtt nei!, en nú er lag.
Það er til nóg af fínum og skjólgóðum
skóglendum fyrir fíngert tré eins
og rauðgreni. Í ræktuðum
yndisskógi er jarðvegur oftast
orðinn betri og næringaríkari.
Allt er til staðar fyrir rauðgrenið.
Það er fullþörf á að bæta því aftur
inn í skógræktaráætlanir, þar sem
þarf að endurplanta, t.d. til að
fríkka upp á sitkagreniskóga,
furuskóga og lerkiskóga.
Myndin hér til hliðar er tekin í
Þjórsárdal 12. mars 2009.
Vissulega er það ekki gott nálægt
sjó, en er öll yndisskógrækt bara þar?
Með rauðgreni kemur nýr litur í
skóginn. Rauðgreni er ómissandi ,
íðilfagurt og formfallegt. Í góðum
þrifum er það sannkölluð DROTTNING!

Þessi mynd er tekin 29. október 2009 í Flådal, sem er á milli Hjörundfjarðar og Örsta
í fylkinu Suður-Mæri í Vestur-Noregi. Hér er rauðgreni að breiðast út innan um birki, gráelri
og eini. Er þetta hugsanlega góð fyrirmynd að nýju gróðursetningarmódeli hérlendis, að
planta fjölpottaplöntum af birki og gráelri í bland og setja síðan inn rauðgreni þegar bæði
skjól og jarðvegur eru orðin laglegri fyrir það.

Skógarfura –Pinus sylvestris
Langmest af skógarfurunni sem gróðursett var á árunum 1940 – 1960, 2 milljónir
plantna, var af aðeins einu kvæmi, frá Målselv, sem er innarlega í Tromsfylki, ca.
69°N í Norður-Noregi.
Hún óx vel upp til að byrja með, en varð síðan undirlögð af óvini sínum,
furulúsinni, sem barst illu heilli til landsins líka. Mönnum þótti sjálfhætt með
skógarfuruna eftir þvílíkan skell, því flest trén vesluðust upp, en einhver lifa enn og
að auki hefur lúsin horfið af trjánum, sennilega fengið einhvern sýkil á sig.
Aldrei var spurt hvort önnur kvæmi gætu þrifist betur og þolað lúsina betur?
Í fræðigreinum frá um 1932 kemur fram að Norðmenn vissu vel að skógarfura úr
innhéruðum, þrífst illa sé hún flutt og gróðursett í strandhérað. Menn höfðu þegar
reynslu fyrir því að “Målselvfurua” þrifist illa nálægt sjó í Norður-Noregi!

Skógarfura af kvæmi frá Sunndal í Vestur-Noregi, fræ sótt af trjám nálægt sjó.

Skógarfura frá Sunndal. Sáð 1984,
en gróðursett á framtíðarstað 1993.
Fyrstu 7 veturna urðu trén fyrir
miklum snjóþyngslum en eftir það
hefur vöxtur verið hraður. Trén
þroskuðu fræ árin 2007 og 2008.
Furulúsin lagðist á trén í nokkur ár,
en 2003 tók hún að hverfa, og hefur
ekki sést síðan (veiktist lúsin?)
Furulúsin virtist ekki hamla vexti
trjánna mikið í þessu tilviki.
Hægt er að nálgast fræ af mörgum
suðlægum strandkvæmum af
skógarfuru hjá Skogfröverket í
Hamar. Árið 2004 var “loksins” sett
út tilraun með 25 nýjum kvæmum
af skógarfuru frá Skandinavíu og
Skotlandi. Vonandi skilar sú tilraun
gagnlegum upplýsingum eftir 10 ár.
Skógarfura er myndríkara og litríkara
tré heldur en stafafura, og
börkurinn áberandi litríkur á eldri
trjám. Góð viðbót í yndisskógrækt.

Barkarlitir

Á Vigra-eyju rétt hjá flugvellinum við Ålesund

Ofan við Ålesund

Hvítþinur – Abies concolor

Eðalþinur –Abies procera ‘Glauca’

Síberíuþinur Abies sibirica

Fjallaþinur –
Abies lasiocarpa

Gráelri – Alnus incana
Ryðelri – Alnus rubra

Af elritegundum má margt reyna í yndisskógrækt.
Þegar er góð reynsla af gráelri sem getur dreift sér með rótarskotum .
Sitkaelri sáir sér út, nái það á annað borð að koma sér fyrir. Ég hef séð rjúpuna gera
mikinn óskunda í því. Er þá komin enn ein skýringin á vanhöldum eftir gróðursetningu
á tugþúsunum sitkaelris-bakkaplanta?!
Það má bæta við ryðelri – Alnus rubra og svartelri – Alnus glutinosa.
Báðar tegundirnar þrífast vel í íslenskum móa sunnanlands a.m.k., en fást ennþá
heldur sjaldan. Þau eru breytileg upp af fræi og þarf að klónrækta bestu einstaklingana.

Gráelri af kvæmi frá Kvæfjord í Norður-Noregi hefur heldur betur komið sér fyrir í
urðinni í Nátthaga. Hér var bara möl og moldarsvað’ þegar plönturnar voru gróðursettar
árið 1990. Þær fengu smávegis af tilbúnum áburði fyrstu 3 árin og síðan ekkert. Grasið
óx upp vegna áburðagjafar, en hvarf síðan vegna næringarskorts. Mölin grær smám
saman upp eftir því sem rætur gráelrisins binda hana og rótarskotunum fjölgar út
frá fyrstu trjánum. Gráelri af hentugum kvæmum er ótrúlega harðgert í hrjóstrugum og
blásnum berangrinum.

Askur – Fraxinus excelsior

Álmur – Ulmus glabra

Askur og álmur eru eins og hlynurinn, mjög áburðarfrek tré. Þau þurfa góðan
velunnin, næringarríkan jarðveg og úthugsaða staðsetningu, verða báðir mjög
gamlir og umfangsmiklir. Báðir þrífast betur, eins og hlynurinn, þar sem haust eru
löng og mild, og forðast verður kuldapolla í landslaginu. Skjól í uppvextinum er til
mikilla bóta fyrir báða og því tilvaldir í skjólgóða yndisskóga sem t.d. “túntréð”.

Virginíuheggur ‘Lúsifer’ Prunus virginiana ‘Lúsifer’

Blóðheggur –
Prunus padus ‘Colorada’

Heggur ‘Bella’ –
Prunus padus ‘Bella’
Heggur þarf næringarríkan
jarðveg í byrjun.

Fjallaheggur –
Prunus padus ssp. borealis

Marþöll – Tsuga heterophylla

Marþöll þarf mikið skjól í
uppvextinum og frekar rakan,
frjóan jarðveg. Verður
nægjusamari og þolir meira
með árunum. Er dæmigert
tré sem kemur upp sem númer
tvö í skóginum og nýtur skjóls
af frumherjunum.
Marþöll er mjúk viðkomu og
“mjúk” ásýndar. Toppsprotinn
slútir í keng fram undir haust.

Fjallaþöll – Tsuga mertensiana
Fjallaþöll virðist vera þolnari heldur en marþöll. Hefur stífari
greinar. Nálar eru jafnlangar. Könglar tvöfalt lengri heldur en
á marþöll. Fjallaþöll er tilvalin viðbót í skjólgóða yndisskóga,
og er til á fáeinum stöðum á landinu í t.d. birkikjarri (Þjórsárdal).

Alparósir
Lyngrósir
Rhododendron
Ótrúlega
sterkar í góðu
skógarskjóli og
nægjusamar.
Þurfa EKKI
vetrarskýli í skjóli.

Þær hafa oft drepist af OF miklum
áburði! og þegar fólk sýrir
jarðveginn fyrir þær. Virðist óþarft
hérlendis!!! (sjá Garðyrkjuritið 2010)

Villirósir og lítið kynbættar
villirósir sem mynda rótarskot
virðast almennt geta komið
sér fyrir í frekar rýru landi.
Góð byrjun við gróðursetningu
skiptir máli, en eftir það er
virðast þær sjá um sig sjálfar
og dúkka upp hér og þar í
sverðinum á sólríkum stöðum.

Margar reynitegundir mynda fræ án þess að annar aðili komi til,
kallað meyfæðing (apomixis) og verða þá allar plöntur
erfðafræðilega eins upp af fræinu og móðirin,
t.d. hjá koparreyni, kínareyni og kashmírreyni.
En aðrar reynitegundir lifa feiknagóðu kynlífi og æxlast saman af
mestu lyst! Þar í flokki eru t.d. ilmreynirinn okkar, fjallareynir (frá
Austur-Asíu) og knappareynir (frá Norður-Ameríku).
Það þýðir að ef við gróðursetjum þessar þrjár tegundir saman
í yndisskógræktinni, leyfum þeim að hittast hérna á Íslandi,
þá má búast við að eintómir blendingar komi
upp sjálfsánir út um allt, sem ýtir snarlega undir aukna
fjölbreytni. Og fuglarnir dreifa fræjunum víðar!
Það á nú eftir að heyrast hljóð úr horni út af þessu!!!

Kínareynir ‘Bjartur’ –
Sorbus vilmorinii ‘Bjartur’
Kínareynir er nægjusamur eftir fyrstu áburðargjöfina við
gróðursetningu. Verður stór runni eða lítið tré og hefur ekki
orðið misdægurt í Nátthaga í 20 ár.

Evrópulerki –
Larix decidua
Það eru til 100 ára gömul
tré af því hérlendis og
tegundin þekkt fyrir
bugðótt vaxtarlag! EN!?!

Evrópulerki frá Celerina í Sviss
1800 mys.

Evrópulerki frá Törbal í Sviss
2100 mys.

Evrópulerki
Valmeier
1500 mys.
Frakkland.

Evrópulerki
Mouriaye
1600 mys.
Frakkland.
Tilraun í Holtsdal á Síðu.

Evrópulerki
Sandvika
Aðflutt frá Skotlandi til
Sandvika í Noregi,
Nákvæmur uppruni í
Alpafjöllum óþekktur.

Mýralerki –
Larix laricina
í Holtsdal !
Kvæmi frá
North Pole,
Elison í Alaska

Rússalerki –
Larix sukaczewii
í Holtsdal!
Öll kvæmin
ónýt frá:
Guttormslundi
Imatra
Lassimaa.

Síberíulerki
Larix sibirica
í Holtsdal!
Kvæmi frá
Altaifjöllum.

Útbreiðslusvæði Evrópulerkis í Evrópu.

Alpafjöll. Evrópulerki vex í fjöllum upp að skógarmörkum alls staðar! En gömlu kvæmin
voru flest tekin í miðjun hlíðum austast í Sviss (Graubündenhérað), ekki upp við skógarmörk!?
Það er mikið ósótt og óreynt af því frá vestasta og hafrænasta hluta Alpafjalla, þ.e.a.s. frá
Savoie-héraði í Frakklandi og Suður-Ölpunum í Sviss. Kvæmið Törbal er þaðan, 2100 mys.

Fyrir ofan skíðastaðinn Saas Fee tókst
mér að ná fræi af þessu velvaxna tré, en
það er í ca. 1900 mys. eða um 100 metrum
neðan við skógarmörk á þessum stað.

Þessi mynd úr efsta hluta Engadindalsins í Graubündenkantonunni í Sviss sýnir
nokkuð dæmigerða útbreiðslu evrópulerkis upp að skógarmörkum, en fyrir ofan það
má sjá sembrafuru þrífast ennþá hærra upp (dökku dílarnir uppi í fjallinu).

Evrópulerki innan um skógarfuru við
bæinn Ålesund í Vestur-Noregi,
28. október 2009.

Í lerkitilraunareitnum í Holtsdal
má sjá ótrúlegan vöxt og þrif hjá
eina kvæminu af japanslerki –
Larix leptolepis, sem gróðursett
var þar í 5 endurtekningar eins og
öll hin lerkikvæmin.
Þetta japanslerki er þó að þrífast og
stækka á meðan
ÖLL!!! kvæmin af rússalerki og
síberíulerki eru ónýt í tilrauninni!!!
Það er greinilegt að nálafallsýkin
plagar ekki japanslerki , en hún
virðist hafa eyðilagt öll rússalerki
og síberíulerki í tilrauninni.
Myndin er tekin 23. september 2008

Í Holtsdals-lerkitilrauninni eru einnig
5 endurtekningar af
einni sjaldséðri
furutegund hérlendis.
Pinus peuce – silkifura
frá Dupnitza,
Rila-fjöllum, 1800 mys.
í Búlgaríu!!!
Þrífst hér og vex eiginlega
áfallalaust miðað við
aumingja rússa- og
síberíulerkið!!!
Hæstu silkifurutrén eru
um meter á hæð haustið
2008 og mörg gullfalleg!
Silkifura er með hárlausa árssprota og þekkist á því
frá “tvíburasystrunum” sembrafuru og lindifuru
sem báðar eru með loðna árssprota. Ekki er auðvelt
að ná í fræ af henni frá réttum stöðum, en skyldi
hún eiga eftir að standa sig vel nær sjó, t.d. í Reykjavík?

Bergfura
í Nátthaga, Holtsdal,
Öskjuhlíð í Rvk.,
á Þingvöllum og víðar.
Alls staðar ótrúlega
sterk, vindþolin og
nægjusöm. Miklu
þolnari á berangri og
við rýran kost, heldur
en stafafura. Af hverju
var lítið plantað af
bergfuru síðustu 20 árin?

Skógarmörk í
Pýreneafjöllum
18. september
2004
Pinus uncinata,
Bergfura,
algjörlega eina
trjátegundin við
sjálf trjámörkin!

Bergfura, Pinus uncinata, er mjög vindþolin og
greinilega einnig seltuþolin, úr því hún er í góðum
þrifum úti á eyjum og meira segja notuð í skjólbelti í
Suður-Mæri í Vestur-Noregi. Myndir frá nágrenni
Ålesund 28. október 2009.

Í upphafi, 20. maí 1990, var
hrjóstrugur berangur, rýr mói,
melur og ber jökulurð. Kofinn
minn var settur þann dag ofan á
malarpúða! Í ágúst var flutt í húsið
og rokið fyrsta veturinn “þrýsti”
húsinu í allar áttir! Húsið fauk þó
ekki í 3. febrúar veðrinu 1991!!
Vindhraðinn fór í 200 km/t.!!!

Nátthagi
16. Ágúst 2009 í draumablíðu og hita!
Var einhvern tímann rok hér ?

Og nota bene,
húsið heitir

Friðsæld.

!!! Eigðu alltaf dásamlegt og yndisaukandi skógræktarsumar !!!

