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Notku
un innlen
ndra plönttutegunda
a við upp
pgræðslu, tilraunan
niðurstöð
ður og
fram
mtíðarhorrfur.
Verkefni sstyrkt af Veg
gagerðinni
Jón
n Guðmunds
sson

Rannsó
ókn, sem fólst í að reyn
na nokkrar p
plöntutegundir sem lítið
ð hafa áður verið prófaðar í
uppgræ
æðslu, hefur staðið með
ð hléum frá árinu 2002.. Á heimasíðu Vegagerrðarinnar erru
áfangasskýrslur um rannsóknin
na.
Markmiið er að:
-árangu
ur uppgræðsslunar yrði góður
g
-sá gróð
ður yrði hæffilega viðvarandi
-viðhald
d svæðis yrð
ði ekki kostn
naðarsamt svo sem að
ð ekki þufi að
a slá efsta hluta vegflá
áans,
áburðarrgjöf yrði óvveruleg, og að
a tegundirr féllu alveg að jörðu um
m haust og mynduðu þar
þ
lífræna skán en ekkki sinu sem
m stendur fra
am á vor
g sem minns
st frá þeim g
gróðri sem er í næsta nágrenni.
n
-gróðurffar skeri sig
Megin v
verkþættir hafa verið:
-að próffa yfirborðsjjarðveg sem
m frægjafa
-flutning
gur smárra gróðurtorfa
g
inn í gróðu rvana vegfláa
-sáninga
ar að haustti og vori
-útplönttun valdra te
egunda.
1. Yfirbo
orðsjarðveg
gur frá mism
munandi gró
óðurlendum var tættur niður
n
og geeymdur í alltt að eitt
ár. Á þe
eim tíma varr fylgst með
ð því hvenæ
ær lifandi plö
öntuhlutar drápust. Spí run þess fræ
æs sem
var í jarrðveginum eftir
e þessa meðhöndlun
m
n var mæld í gróðurhús
si til að finnaa hver
hámarksspírun og þar með fræ
æforði væri í hverju gró
óðurlendi. Sami
S
jarðveggur var einn
nig
e geymslu
u.
reyndurr í vegfláa eftir
2. Gróðurtorfur vorru fluttar inn í nýgerða vvegfláa frá nærliggjand
di gróðurlenndi og planta
að þar.
3. Fræb
blöndum varr sáð í nýge
erða vegfláa
a.
4. Plönttur voru rækktaðar upp af
a fræi í gró
óðurhúsi og plantað út.
Við áran
ngursmat va
ar notast við
ð gróðurgre
einingu, þek
kjumælingu og mælingaar á útbreið
ðslu
einstakrra plöntuteg
gunda frá þe
eim stað se
em þær voru
u upphaflega fluttar á. R
Reitir voru lagðir
l
út
í vegfláa
a í Hrunama
annahreppi, seinna í n
nágrenni Þorlákshafnarr og síðast í nágrenni
Grindavvíkur. Mesta
ar upplýsing
gar hafa fen
ngist úr fyrsttu reitunum.
Meginá
ályktanir.
Tegund
dir
Flutning
gur tegunda
a frá gróðurlendi sem e
er í næsta nágrenni við vegfláann myndar gró
óðurfar
sem min
nnst sker siig frá umhve
erfinu. Gróð
ðursamsetn
ningin verður þó ekki náákvæmlega
a eins,
þar sem
m misjafnt er hve vel ein
nstakar teg undir þola flutning.
f
Gra
astegundir þþola vel flutning en
margar tvíkímblaða
a tegundir þola
þ
flutning
g verr. Ef hæ
ægt verður að
a skera torrfur með vélbúnaði
og tiltækt tökusvæð
ði er í næsta nágrenni uppgræðslustaðar er ekki
e líklegt aað sú aðgerð verði
ðarsöm né mikið
m
sjái á því svæði ssem torfurna
ar verða sóttar á. Önnuur aðferð se
em er
kostnað
að taka frá torfur áð
ður en vegu
ur er lagðurr og nota þæ
ær síðan í vegfláann err líklega mun dýrari
1
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en að sæ
ækja torfu í nágrennið að vegalag
gningu lokin
nni þar sem þar er um ttvöfaldan flu
utning
að ræða
a og ef biðtííminn er lan
ngur verða p
plöntuafföll líklega veru
uleg.
Þær teg
gundir sem eru breiðum
myndandi ve
erða mjög áberandi
á
ef þær á annaað borð ná fótfestu.
f
Heildarþ
þekja í reitu
um þar sem níturbindan
ndi tegund var,
v varð meiri en þar ssem slíkar tegundir
t
vantaði.. Rauðsmárri, giljaflækja
a og umfeð
ðmingur eru tegundir se
em geta orððið mjög ábe
erandi
og við vviss skilyrði orðið ríkjan
ndi vegna m
mikils vaxtar og samkep
ppnisþróttarr. Hvítsmári,
gullkollu
ur, kattartun
nga, og gulm
maðra eru ssmávaxnar tegundir
t
sem henta veel í vegfláa.
Meirihlu
uti þeirra teg
gunda sem var prófaðu
ur í vegfláattilraununum myndaði bbreiður, flesttar með
útvexti a
af einhverju
u tagi. Það þýðir
þ
að næ
ægilegt er að
ð koma sára
afáum plönttueinstakling
gum á
svæðið til að koma
a gróðurfram
mvindu af sttað. Kostnaður við útplöntun forræ
æktaðra plan
nta í
akka eða flu
utningur úr næsta nágrrenni þarf því
þ ekki að verða
v
óyfirsttíganlegur. En til
plöntuba
að klæð
ða sem fyrstt gróðurlaus
san vegfláa
a þarf þá ein
nnig að nota
ast við skam
mmlífar tegu
undir
sem hæ
ægt er að sá
á. Þar má t.d
d. benda á rýgresi eða korntegund
dir en nota lága fræska
ammta
til að hin
ndra ekki vö
öxt þeirra pllöntutegund
da sem eiga
a að mynda gróður veggfláans. Forrðast á
tegundir sem mynd
da háa sinu fram eftir vvetri. Líklegtt er að með forræktun nokkurra
lykiltegu
unda og útp
plöntun þeirrra megi kom
ma gróðurframvindu af stað í átt aað blómlendi þar
sem sin
na fellur að jörðu
j
þegarr vetur geng
gur í garð.
Fræforð
ði og fræsán
ning
Verðmæ
æti yfirborðssjarðvegs lig
ggur í lifand
di plöntum og
o plöntuhlu
utum, ekki frræforðanum
m.
Fræforð
ði, sem mældist í gróðu
urhverfum á sunnanverrðum Reykjanesskagaa, var safn af
a fræi
sem ekkki spírar fljó
ótt. Þetta fræ
æ mun væn tanlega spííra einhvern
ntíma en nýtting þess fræ
æs til
að græð
ða upp gróð
ðurlaust svæ
æði svo sem
m í nýgerðum vegfláa er
e frekar takkmarkað vegna
þessara
ar hægu spíírunar. Mun auðveldar er að vinna
a með fræ sem
s
er rækttað á fræökrum
sem spíírar að jafna
aði hraðar. Skýringin e r einfaldlega sú að í fræ
æakri er stífíft val fyrir frræi sem
spíra strax eftir sán
ningu, fræ sem
s
spírar sseinna kemst ekki að. Eftir
E fáeinarr kynslóðir í slíku
umhverf
rfi má búastt við að spírrunarhraði h
hafi aukist mikið.
m
Þverö
öfugt val er hhins vegar í gangi
þegar frræforði myn
ndast í jarðv
vegi. Hann m
myndast af fræi sem ekki spírar fljjótt.
Þessi ályktun var m.a.
m kveikjan að framha
aldsverkefn
ni þar sem álitlegar
á
útjaarðartegund
dir eru
teknar ttil fræræktarr á frærækta
arspildum o
og er markm
miðið að rækta fræ sem
m spírar af
ndi hraða. Einnig
E
er me
eð fræverku
unaraðgerðu
um reynt að
ð auka spíruunarhraða svo
s sem
viðunan
með slíp
pun fræsinss og hita/kulda örvun. T
Tegundir se
em eru góða
ar í að sá séér út (en my
ynda
ekki end
dilega fræfo
orða) eru áliitlegar til að
ð rækta til fræs í fræakrri, ef stærð plantnanna
a
takmarkkar ekki fræ
ætöku um of.. Kattartung
ga og gullko
ollur eru t.d. erfiðar veg na smæðarr. En
aðrar svvo sem belg
gjurtirnar hv
vít-og rauðs mári og giljaflækja eru nægilega sstórvaxnar til
t að
hægt sé
é að slá þæ
ær með sláttu
uþreskivélu m.
Sáning belgjurta err vandasam
mari en sánin
ng grastegu
unda. Rótarrhnýðisbakte
teríur, sem eru
e
nauðsyn
nlega til að belgjurtir þrrífist, eru við
ðkvæmar áður en þærr komast í jaarðveginn. Þess
Þ
vegna þ
þarf að vand
da þær sáningar meira
a en sáninga
ar grastegunda og hugga sérstakle
ega að
því að rrótarhnýðisb
bakteríur lifi sáninguna af. Bakteríurnar mega
a t.d. hvorki þorna né vera
v
í
sólskini.
Gera má ráð fyri að
ð framkvæm
mdum við ve
egalagningu
u ljúki oftast á haustin. En það er ekki
minn til að planta
p
vegna
a frostlyfting
gar. Sáning er hins veg
gar oftast m
möguleg.
besti tím
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