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Á Íslandi hafa fundist um 600 
mosategundir1 og er hraun-
gambri (Racomitrium lanug-

inosum [Hedw.] Brid.)a ein af 
algengustu tegundum landsins.2 

Hraungambri er meðal fyrstu land-
nema á hraunum og getur myndað 
þykkar og víðáttumiklar mosa-
þembur.3 Mosaþembur eru við-
kvæmar fyrir ágangi og geta sár í 
þeim verið áberandi í landslaginu í 
langan tíma, enda er landnám mosa 
ferli sem getur tekið áratugi.4,5 Við 
uppgræðslu eftir rask eru nú vax-
andi kröfur um að endurheimta 
staðargróður með svipaða tegunda-
samsetningu og yfirbragð og sá 
gróður sem fyrir var. Á svæðum 
þar sem mosaþembur eru ríkjandi 

gróðurfar getur endurheimt mosa-
þekju verið mikilvægur þáttur í 
vistheimt eftir rask. Leiðir til að örva 
landnám hraungambra og annarra 
mosategunda sem eru hvað algeng-
astar hér á landi hafa þó lítið verið 
rannsakaðar. 

Hjá mosum er kynliðurinn (ein-
litna) ríkjandi lífsskeið og skiptast 
þeir í soppmosa (Marchantiophyta), 
hornmosa (Anthocerotophyta) og 
baukmosa (Bryophyta).6 Hraun-
gambri tilheyrir baukmosum eða 
hinum eiginlegu mosum.6 Landnám 
baukmosa með gróum getur verið 
takmörkunum háð.7 Frjófrumurnar 
þurfa vatn til að nálgast eggfrum-
urnar og nokkrir sentimetrar á milli 
einstaklinga geta verið nóg til að 

takmarka kynæxlun. Flutningur frjó-
frumna fer því oft og tíðum fram með 
aðstoð örliðdýra (e. microarthropods) 
þegar vatn er takmarkandi.8 Margir 
baukmosar fjölga sér kynlaust; fjölg-
unareiningar eru misjafnar að stærð, 
lögun, líftíma og uppruna og geta 
til dæmis komið af greinum eða 
laufum.6 Hraungambri fjölgar sér 
bæði með greinabrotum og gróum 
en fjölgun með greinabrotum virð-
ist vera aðalfjölgunarleið hans.9,10 Í 
rannsókn Ágústar H. Bjarnasonar9 
á Hekluhraunum kemur fram að 
þurrar hraungambraplöntur eru 
viðkvæmar, brotna auðveldlega og 
flytjast brotin aðallega með vindi.9 
Brotin eiga auðvelt með að spíra 
í hraununum, sérstaklega í þeim 
yngri. Vísbendingar eru einnig um 
að mosinn vaxi upp af gróum, þó 
svo að gróhirslur séu sjaldséðar 
í Hekluhraunum.9 Hjá Grimmia 
laevigata [Brid.] Brid. – sem er af 
skeggmosaætt (Grimmiaceae) líkt 
og gamburmosar11 – virðist fjölgun 
einkum verða með greinabrotum 
og virðist sem gróft yfirborð og 
úrkomusamt veðurfar örvi þetta 
ferli.12

Erlendar rannsóknir á leiðum til 
að fjölga mosum hafa margar verið 
gerðar í tengslum við endurheimt 
votlendis. Sem dæmi má nefna 
gróðurhúsatilraunir þar sem góður 
árangur náðist við fjölgun nokk-
urra votlendistegunda með því að 
rækta 1 cm búta efst af greinum.13 
Tilraunir til að fjölga barnamosanum 
glæsibura (Sphagnum angermanicum 
Melin) með því að dreifa 3 cm 
brotum efst af greinum og efstu 
0,3 cm greinanna (kallað capitula 

Leiðir til að fjölga 
hraungambra og öðrum 
mosategundum
Mosar eru ríkjandi í íslenskum vistkerfum. Sár sem myndast í mosaþekju 
geta tekið langan tíma að gróa og því getur verið nauðsynlegt að grípa til 
vistheimtaraðgerða til að flýta fyrir endurheimt mosaþekju á röskuðum 
svæðum. Hér er fjallað um tilraunir til að fjölga nokkrum algengum 
íslenskum mosategundum, en aðaláhersla var lögð á hraungambra 
(Racomitrium lanuginosum [Hedw.] Brid.). Meðal annars var skoðað hvaða 
hlutar hraungambra geta vaxið eftir dreifingu og hvort stærð fjölgunar-
eininga eða mismunandi undirlag hafi áhrif á fjölgunarárangur. Ræktaðar 
voru í gróðurhúsi heilar greinar, mosahræringur og 1 cm bútar af efstu 
6 cm greina á tvenns konar undirlagi, gróðurmold og gjallvikri. Einnig 
var prófað að rækta heilar greinar og mosahræring af tegundunum 
melagambra (Racomitrium ericoides [Brid.] Brid.), tildurmosa (Hylocomium 
splendens [Hedw.] Schimp.) og engjaskrauti (Rhytidiadelphus squarrosus 
[Hedw.] Warnst.) á gróðurmold. Mosinn var ræktaður í 145 daga, fyrir utan 
að mosahræringurinn var ræktaður í 75 daga. Efsti hluti hraungambrabúta 
(1 cm) hafði mesta getu til að mynda nývöxt en enginn nývöxtur sást hjá 
bútum neðan við 3 cm. Betur gekk að fjölga hraungambra á vikri en á mold. 
Hægt var að fjölga öllum tegundunum með heilum greinum og mosahrær-
ingi, en lifun og vöxtur var misjafn eftir tegundum. Betri árangur var í 
meðferðum með hraungambra á vikri en á mold. Þessar niðurstöður lofa 
góðu um að hægt sé að nota heilar greinar, greinabúta af efsta hluta greina 
og mosahræring til að hraða landnámi mosa á röskuðum svæðum.

a  Tegundaheiti íslenskra mosa eru byggð á Bergþóri Jóhannssyni.1

Ritrýnd grein
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hjá Sphagnum-mosum) yfir röskuð 
svæði báru góðan árangur en síðri 
árangur þegar notaðir voru bútar 
af greinum neðan við 3 cm og 
capitula-brot.14 Moshræringur (e. 
slurry), sem samanstendur af gróum, 
greinabrotum, sérblönduðum jarð-
vegi og vatni, hefur verið notaður 
við að fjölga mosum í gróðurhúsi 
með góðum árangri, þar á meðal 
tildurmosa (Hylocomium splendens 
[Hedw.] Schimp.), Rhytidiopsis 
robusta [Hook.] Broth., móabrúski 
(Dicranum scoparium Hedw. og 
Mnium lycopodioides [Schwaegr.]), og 
óx tildurmosinn best af þessum 
fjórum tegundum.15 Þegar tilraun 
var gerð til að fjölga silfurgambra 
(Racomitrium heterostichum [Hedw.] 
Brid.), sótmosanum Andrea rothii 
[Web. And Mohr] og skeggmosanum 
G. laevigata inni á rannsóknarstofu 
með greinabrotum á petriskálum, 
voru granítbrot meðal annars notuð 
sem undirlag.12 Eftir tvær vikur 
fannst aðeins vöxtur í brotum af 
G. laevigata en enginn vöxtur var 
sýnilegur hjá hinum tegundunum. 
Í kjölfarið myndaðist forkím (e. 
protonema) sem óx yfir granítbrotin 
og hélt mosabrotunum föstum við 
undirlagið. Síðar mynduðust margar 
nýjar greinar á forkíminu. Forkím er 
fyrsta fjölfrumna lífsstig mosa eftir 
spírun gróa en getur einnig myndast 
á kynlausum fjölgunareiningum.6 

Á Hellisheiði hefur verið prófað 
að dreifa hraungambra á yfirborð 
gamallar vikurnámu, sem fyllt var 
upp með jarðvegi og gjalli dreift yfir; 
benda fyrstu niðurstöður til þess 
að sú aðgerð geti hraðað landnámi 
mosa og myndun mosaþekju.16 Til-
raunir til að dreifa tættum gróður-
torfum og fræslægju á röskuð svæði 
á Hellisheiði hafa einnig örvað 
myndun mosaþekju.17,18

Hér er fjallað um tilraunir til 
að fjölga nokkrum algengum 
íslenskum mosategundum. Aðal-
áhersla var lögð á hraungambra 
og meðal annars kannað hvaða 
hlutar greina hans geta vaxið eftir 
dreifingu og hvort stærð fjölgunar-
eininga eða undirlag hafi áhrif á 
árangur af fjölgun hraungambra. Til 
samanburðar við hraungambrann 
voru tegundirnar melagambri 
(Racomitrium ericoides [Brid.] Brid.), 
tildurmosi (H. splendens [Hedw.] 
Schimp.) og engjaskraut (Rhytidi-
adelphus squarrosus [Hedw.] Warnst.) 
prófaðar. Þetta var gert til að skoða 
hvort hægt sé að nota sambæri-
legar fjölgunareiningar fyrir aðrar 
algengar mosategundir hér á 
landi. Tilraunirnar voru gerðar við 
stýrðar aðstæður í gróðurhúsi til að 
takmarka áhrif umhverfisþátta á 
niðurstöðurnar.

Efni og aðferðir

Mosunum var safnað í um 280 
m hæð við Hellisheiðarvirkjun 
(64°02‘N, 21°24V) í lok október 2009. 
Þeir voru geymdir í plastpoka í 
kæliskáp í eina til tvær vikur þar til 
ræktun hófst.

Prófaðar voru átta mismunandi 
gerðir fjölgunareininga af hraun-
gambra: greinar sem klipptar voru 
ofan frá í sex u.þ.b. 1 cm langa búta 
(B1–B6) (1. mynd), heilar greinar 
(HG) og mosahræringur. Hrær-
ingurinn var útbúinn með því að 
hræra saman í heimilisblandara 0,5 
dl af mosa, sem var þjappað létt 
saman í mæliglas, á móti 2 dl af 
vatni fyrir hvern pott. Mosinn var 
ræktaður á tvennskonar undirlagi, 
mold og vikurgjalli. Vikrinum var 
safnað við Gígahnjúk á Hellisheiði 
og voru gjallmolarnir flestir á bilinu 
0,5–3,0 cm í þvermál. Moldin var 
Hreppagróðurmold (Flúðasveppir 
ehf., Flúðum). Mosinn var ræktaður 
í pottum sem voru 16 cm breiðir, 
19 cm langir og 3 cm djúpir (2. 
mynd). Til viðmiðunar voru einnig 
hafðir pottar með mold og vikri án 
mosabrota til að kanna hvort ein-
hver mosi hefði borist með mold-
inni eða vikrinum. Mosabútarnir 
og heilu greinarnar voru lagðar á 
rakt undirlag í pottunum, og voru 
tíu fjölgunareiningar af sömu gerð 

1. mynd. Heilar greinar hraungambra voru klipptar ofanfrá í sex 1 cm búta (B1–B6), þar sem B1 var efsti hlutinn, B2 sá næstefsti 
o.s.frv. Lengstu hliðargreinarnar voru klipptar frá (græn lína). – Whole Racomitrium lanuginosum branches were cut from the top 
into approx. 1 cm fragments (B1–B6), where B1 was the top fragment, B2 second from the top, etc. The longest side branhces were cut 
off and discarded (green line). Ljósm./Photo: Magnea Magnúsdóttir. 
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í hverjum potti. Mosahræringnum 
var hellt eins jafnt og mögulegt var 
yfir pottana. Allar hraungambra-
meðferðir voru endurteknar fimm 
sinnum og var þeim raðað til-
viljanakennt í potta innan endur-
tekninga.19 Gegnsætt plast með 
loftgötum var lagt yfir þrjár af 
fimm endurtekningum til að halda 
mosunum rökum.13 Í upphafi var 
þó breitt yfir alla tilraunina, en 
eftir um þrjár vikur flettist yfir-
breiðslan af tveim endurtekningum. 
Mikil mygla hafði þá myndast í 
pottunum og óttuðumst við að 
tilraunin væri ónýt af þeim sökum. 
Myglan virtist minni þar sem ekki 
var yfirbreiðsla og því var ákveðið 
að sleppa yfirbreiðslunni í tveimur 
endurtekningum.

Til samanburðar við hraungam-
brann voru prófaðar tvær rækt-
unaraðferðir – heilar greinar og 
mosahræringur eins og lýst var 
hér að ofan – fyrir aðrar algengar 
íslenskar mosategundir; mela-
gambra (Racomitrium ericoides 
[Brid.] Brid.), tildurmosa og 

engjaskraut (Rhytidiadelphus squar-
rosus [Hedw.] Warnst.). Vegna þess 
að ræktunarrýmið var takmarkað 
voru þessar tegundir einungis rækt-
aðar á mold og hver meðferð var 
aðeins endurtekin þrisvar sinnum. 
Glært plast með loftgötum var breitt 
yfir alla potta í þessari tilraun. Upp-
haflega var prófað að nota súrmjólk 
í hræringinn en þær meðferðir urðu 
ónýtar eftir þrjár vikur vegna myglu. 
Af þessum sökum voru tilrauna-
meðferðir með mosahræringi aðeins 
gerðar í 75 daga en ekki 145 daga 
eins og aðrar tilraunameðferðir. 

Tilraunirnar voru lýstar með 
flúrperu-gróðurlömpum (OSRAM, 
FLUORA L58W/77) í tólf tíma á dag 
frá klukkan 08:00 til 20:00. Hitastigið 
í gróðurhúsinu var stillt á 10°C en 
var í reynd á bilinu 9–15°C. Pott-
arnir voru vökvaðar eftir þörfum á 
u.þ.b. tveggja vikna fresti.

Lifun og virkni greina og greina-
búta í tilrauninni var metin eftir 40, 
75, 105 og 145 daga. Í hvert skipti 
voru taldar lifandi og virkar greinar 
eða greinabútar í hverjum potti. 

Þegar lifun var mæld voru taldar 
þær fjölgunareiningar sem litu út 
fyrir að vera lifandi. Virkni var skil-
greind sem geta fjölgunareininga til 
að mynda nývöxt (blöð og greinar). 
Fjölgunareiningar gátu því verið 
lifandi þrátt fyrir að þær væru ekki 
virkar.

Mælingar í mosahræringi voru 
frábrugðnar mælingum á öðrum 
meðferðum. Í upphafi var fylgst 
með því hvenær vöxtur hófst. Eftir 
75 daga var tíðni virkra brota (brota 
með nývexti) mæld með 7x7 cm 
ramma sem lagður var í miðju 
hvers potts. Rammanum var skipt 
upp í 49 jafnstóra reiti (1 cm2) og 
var tíðni skráð sem hlutfall reita þar 
sem hægt var að greina vöxt. Að 
auki voru valin úr hverjum potti 
þrjú brot með lengstu sprotunum 
og brotin og nývöxtur þeirra mæld 
með reglustiku að næsta millimetra.

Pottarnir sem mosinn var rækt-
aður í voru tilraunaeiningin í öllum 
tilfellum og voru notuð gildi fyrir 
hlutfallslega lifun, virkni, tíðni eða 
meðallengd mosabúta, -brota eða 
greina í hverjum potti. Fyrir saman-
burð á mosahræringi úr hraun-
gambra á mismunandi undirlagi 
voru aðeins notuð gögn úr með-
ferðum undir plastyfirbreiðslu, því 
enginn nývöxtur varð þar sem ekki 
var yfirbreiðsla. Þarafleiðandi voru 
einungis notuð gögn úr þremur 
endurtekningum fyrir hraun-
gambrahræringinn. Við samanburð 
á mismunandi tegundum voru 
notuð gögn fyrir hraungambra úr 
moldarmeðferðum með yfirbreiðslu, 
þar sem aðrar tegundir voru aðeins 
ræktaðar við slíkar aðstæður. Fervika-
greining á endurteknum mælingum 
(e. repeated measures) var notuð til 
að kanna áhrif fjölgunareininga og 
undirlags á prósentu lifandi eða 
virkra greina og hraungambrabúta. 
Einnig var gerð fervikagreining 
fyrir hvort undirlag á gögnum fyrir 
lokamælinguna, eftir 145 daga, og 
voru meðaltöl fyrir mismunandi 
fjölgunareiningar borin saman með 
Tukey’s HSD (α=0,05). Gögnin voru 
arcsin-umreiknuð fyrir fervikagrein-
ingarnar þar sem þau uppfylltu 
ekki skilyrði um normaldreifingu 

2. mynd. Tilraun með fjölgun hraungambra, melagambra, tildurmosa og engjaskrauts í 
gróðurhúsi. Meðferðir með hraungambra voru endurteknar fimm sinnum (fjær á mynd) 
en fyrir hinar tegundirnar þrisvar sinnum (nær á mynd). Plastyfirbreiðsla með loftgöt-
um var yfir allri tilrauninni, en flettist af fyrstu tveimur endurtekningunum með hraun-
gambra eftir þrjár vikur – A propagation experiment with Racomitrium lanuginosum, 
Racomitrium ericoides, Hylocomium splendens and Rhytidiadelphus squarrosus 
in a greenhouse. The R. lanuginosum treatments were in five replications (background), 
but treatments with other species are in the foreground. The whole experiment was 
covered with a plastic sheet with air holes, but the sheet blew off two R. lanuginosum 
replications after three weeks and was not replaced. Ljósm./Photo: Magnea Magnúsdóttir.
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3. mynd. Prósent lifandi og virkar greinar (HG) og greinabútar af mismunandi stöðum 
á mosagreinum (B1–B6) á vikri og mold. Prósentutölurnar eru byggðar á tíu bútum í 
hverjum af fimm pottum. Ekki var marktækur munur (α=0,05) á meðaltali meðferða, á 
hvoru undirlagi, sem merktar eru með sama bókstaf. – Percent surviving and active 
branches and branch fragments from different parts of moss branches on tephra or soil. 
Percentages are based on ten fragments of branches in each of five pots. Treatment means 
within substrate labelled with the same letter were not significantly different (α=0.05).

Lifun – Survival Virkni – Active

Frítölur – df F P F P

Endurtekning – Replication  (R) 4, 52 5,4 0,001 7,2 <0,001
Fjölgunareining – Propagule type  (P) 6, 52 41,0 <0,001 25,4 <0,001
Undirlag – Substrate  (S) 1, 52 61,9 <0,001 7,1 0,010
Dagur – Date  (D) 3, 168 5,5 0,001 5,5 0,001
P x S 6, 52 2,0 0,089 1,3 0,296
P x D 18, 168 1,4 0,160 1,9 0,023
S x D 3, 168 3,6 0,014 11,5 <0,001
P x S x D 18, 168 1,1 0,391 1,9 0,018

1. tafla. Niðurstöður fervikagreininga á endurteknum mælingum fyrir hlutfall lifandi og virkra fjölgunareininga af hraungambra 
(arcsin-umreiknuð gögn). – Results of repeated measures ANOVA of percent surviving and active propagules of Racomitrium 
lanuginosum (arcsine transformed data). 

normaldreifingu leifa. Fervikagrein-
ing var einnig notuð til að bera 
saman mismunandi tegundir í þeim 
endurtekningum sem innihéldu 
allar fjórar tegundirnar og meðal-
töl borin saman með Tukey’s HSD 
(α=0,05). Tölfræðigreiningar voru 
gerðar með SAS, útgáfu 9.2 (SAS 
Institute Inc., Cary, NC, USA).

Niðurstöður

Er tilraunin hófst sáust græn blöð 
aðeins á efsta hluta heilla hraun-
gambragreina (HG) og bútum af 
efsta 1 cm greinanna (B1). Bútar 
sem upprunnir voru neðar af 
greinum (B2–B6) voru hins vegar 
brúnir. Mygla myndaðist í öllum 
moldarmeðferðum á rúmlega tveim 
vikum en lítil mygla var í með-
ferðum á vikri. Í moldarmeðferðum 
fannst sjálfsáinn mosi, hugsanlega 
af ættkvíslinni Bryum. Ekki sást til 
forkímsmyndunar í neinum af þeim 
meðferðum sem prófaðar voru.

Bæði gerð fjölgunareininga (HG, 
B1–B6) og undirlag höfðu marktæk 
áhrif á lifun og virkni hraungambra 
(1. tafla). Lifun heilla greina (HG) og 
búta af efstu 1 cm greina (B1) var 
góð (3. mynd). Lifunin minnkaði 
hins vegar eftir því sem bútar voru 
upprunnir neðar af greinum og var 
engin í neðstu bútunum. Virkni 
fannst aðeins hjá heilum greinum 
(HG) og bútum af efstu þremur 
sentimetrum greinanna (B1–B3) (3. 

greinum eða greinabútum var ekki 
hægt að bera þessar meðferðir 
saman. Áhrif undirlags á tíðni og 
nývöxt hraungambrasprota í mosa-
hræringi eftir 75 daga voru könnuð 
með fervikagreiningu. Gögnin voru 
umreiknuð með kvaðratrót þar sem 
þau uppfylltu ekki skilyrði um 

samkvæmt Kolmogorov-Smirnov 
prófi á leifunum (e. residuals). Meðal-
töl voru síðan umreiknuð til baka í 
prósentutölur, sem voru notaðar við 
framsetningu á gögnunum.

Þar sem tilraunameðferðir með 
mosahræringi voru ekki mældar 
á sama hátt og meðferðir með 
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5. mynd. A. Nývöxtur hraungambra á mold (fremri grein) og á vikri (aftari grein) eftir 145 daga. B. Nývöxtur melagambra eftir 75 
daga. C. Nývöxtur tildurmosa eftir 75 daga. D. Nývöxtur engjaskrauts eftir 75 daga. – A. New growth on Racomitrium lanuginosum 
branches grown on soil (front) and coarse tephra (back) after 145 days. B. New growth on whole Racomitrium ericoides branches 
after 75 days. C. New growth on Hylocomium splendens branches after 75 days. D. New growth on Rhytidiadelphus squarrosus 
branches after 75 days. Ljósm./Photos: Magnea Magnúsdóttir.

4. mynd. Hraungambrabútar á vikri eftir 105 daga ræktun. A. Ný hliðargrein vex út frá 
meginsprota næstefsta hraungambrabúts (B2, sjá 1. mynd). Greina má rætlinga innan 
hringsins vinstra megin fyrir neðan miðja mynd. B. Nývöxtur út frá gamalli hliðargrein 
á næstefsta hraungambrabút (B2). – Racomitrium lanuginosum fragments grown on 
lava slag after 105 days. A. New side branch growing off the main branch of the second 
uppermost R. lanuginosum fragment (B2). Rhizoids can be seen within the red circle. 
B. Regrowth off an older side branch on the second uppermost R. lanuginosum frag-
ment (B2). Ljósm./Photos: Magnea Magnúsdóttir.

greinum og út frá enda greina 
(4. mynd), en á heilum greinum 
sást nývöxtur einkum út frá enda 
greina (5. mynd A). Eftir 145 daga 
voru rætlingar farnir að myndast á 
einstaka B1 bútum og á nokkrum 
heilum greinum (4. mynd A).

Í mosahræringi var bæði tíðni og 
lengd nýrra sprota af hraungambra 
meiri í vikri en á mold þótt munur-
inn væri aðeins marktækur fyrir 
lengdina (6. mynd).

Lifun og virkni heilla greina á 
mold var 100% hjá öllum tegundum 
á öllum mælidögum, nema hjá 
hraungambra. Engjaskrautið varð 
fyrst til að mynda nývöxt, u.þ.b. 
15 dögum eftir að ræktun hófst. 
Var vöxtur þess frábrugðinn hinum 
tegundunum á þann hátt að megin-
greinar og hliðargreinar héldu áfram 
að lengjast, ásamt því að nýjar hliðar-
greinar mynduðust (5. mynd D). 
Hjá hraungambra, melagambra og 
tildurmosa virtust megingreinin og 
eldri hliðargreinar aftur á móti vaxa 
lítið sem ekkert, en nýjar greinar 
mynduðust út frá megingrein og 
öðrum hliðargreinum og uxu nánast 

undirlags og mælidags (1. tafla). 
Virkni fjölgunareininga breytt-
ist einnig á mismunandi hátt eftir 
mælidögum og var bæði marktækt 
samspil á milli fjölgunareininga og 
mælidaga og á milli fjölgunarein-
inga, undirlags og mælidaga (3. 
mynd, 1. tafla). Á virkum bútum 
sást nývöxtur bæði út frá megin-

mynd). Bæði lifun og virkni voru 
ávallt mest hjá HG og B1 og var 
hvergi marktækur munur á milli 
þeirra (3. mynd). Ekki var marktækt 
samspil á milli fjölgunareininga og 
undirlags en á hinn bóginn breyttust 
bæði lifun og virkni mismunandi 
með tíma á mold og vikri, eins og 
sjá má á marktæku samspili á milli 

B

C D

A

BA
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Umræður og ályktanir

Niðurstöður tilraunanna sýndu að 
hægt var að fjölga hraungambra, 
melagambra, tildurmosa og engja-
skrauti með flestum þeim aðferðum 
sem prófaðar voru. Árangur var 
aftur á móti nokkuð breytilegur eftir 
aðferð og mosategund.

Lifun og virkni bútanna var 
meiri eftir því sem þeir komu ofar 
af greinum (3. mynd) og einungis 
bútar af efstu þremur sentimetrum 
greinanna gátu myndað nývöxt. 
Þetta er samhljóða niðurstöðum 
fyrir Sphagnum angermanicum, þar 
sem efstu 3 cm greina gáfu einnig 
bestan árangur.14 Þegar hraun-
gambri nær 3–6 cm hæð í þéttum 
mosaþembum byrjar neðri hluti 
hans að rotna á meðan efri hluti 
hans heldur áfram að vaxa.9 Þetta 
gæti úrskýrt betri lifun og vöxt 
efstu bútanna. Lifun og virkni 
heilla greina var sambærileg við 
lifun og virkni 1 cm búta efst af 
greinum (3. mynd), og bendir það 
til þess að stærð fjölgunareininga 
skipti ekki máli. Í áðurnefndum 
tilraunum með S. angermanicum14 
náðist aftur á móti betri árangur 
eftir því sem fjölgunareiningar 
voru stærri.

Virkni hraungambra var meiri 
og hann óx í nær öllum tilfellum 
betur í vikri en í mold (3. mynd 
og 5. mynd A). Meðferðir á mold 
héldust blautar lengur og mygla 
myndaðist fljótt á þeim, en engin 
mygla myndaðist í vikurmeðferðum. 
Í moldinni mældist aukin lifun frá 75 
degi til 105 dags í meðferðum með 
efstu tveimur bútunum (3. mynd). 
Ástæðan var vanmat á lifun í fyrstu 
tveimur mælidögunum þar sem 
erfitt var að sjá hvort fjölgunarein-
ingar voru lifandi eða dauðar vegna 
myglu. Of mikill raki getur dregið 
úr mótstöðu sumra mosateg-
unda gegn sveppasmiti.20 Margar 
mosategundir eru umhverfisvísar, 
þ.e. gefa vísbendingar um ákveðnar 
umhverfisaðstæður tengdar undir-
lagi21, og er vatnsheldni undirlags 
einn af aðalþáttunum sem hafa 
áhrif á það hvort mosategund getur 
numið land á ákveðnu undirlagi.20,22 

7. mynd. Meðaltíðni virkra brota 
(brota með nývexti) (A) og meðallengd 
nývaxtar (B) hjá E = engjaskrauti, H 
= hraungambra, M = melagambra og 
T = tildurmosa í mosahræringi eftir 
75 daga ræktun. Meðaltöl eru byggð á 
þremur pottum fyrir hverja tegund og 
lengdarmælingu á þremur sprotum í 
hverjum potti. Ekki var marktækur 
munur á meðaltölum tegunda sem 
merktar eru með sama bókstaf. – Aver-
age frequency (A) and length of new 
growth (B) of established fragments of 
four moss species; E = Rhytidiadel-
phus squarrosus, H = Racomitrium 
lanuginosum, M = Racomitrium 
ericoides and T = Hylocomium 
splendens in pots with slurry after 
75 days of cultivation. Average lengths 
are based on three fragments in each 
of three pots. Treatment means with 
the same letter were not significantly 
different (α=0.05).

6. mynd. Tíðni virkra hraungambra-
brota (brota með nývexti) (A) og lengd 
nývaxtar (B) í meðferðum með mosa-
hræringi eftir 75 daga ræktun (meðaltal 
og staðalskekkja). Meðallengd nývaxtar 
er byggð á meðaltali þriggja mælinga í 
hverjum af þremur pottum. – Average 
frequency (A) and length of new growth 
(B) of Racomitrium lanuginosum 
fragments in pots with slurry aftur 75 
days of cultivation. Average lengths are 
based on three fragments in each of three 
pots. 

hjá hraungambra (8. mynd A) og 
melagambra, 2–5 mm löng hjá tildur-
mosa (8. mynd B) og 5–10 mm löng 
hjá engjaskrauti. Þar eð mæld voru 
þau brot sem höfðu lengstu sprotana 
í hverjum potti er þó mögulegt að 
virk brot í viðkomandi pottum hafi 
verið minni eða stærri en hér kemur 
fram. Nývöxtur hraungambra og 
melagambra var marktækt minni 
en hjá hinum tveimur tegundunum 
(Flengd=45,9; P<0,001, 7. mynd).

hornrétt á megingreinina (5. mynd 
A, B og C). Nýjar greinar virtust 
jafnframt geta myndast lengra niður 
eftir megingreinum engjaskrauts og 
tildurmosa en hjá gamburmosunum 
(5. mynd).

Allar tegundir nema hraungambri 
höfðu yfir 70% tíðni í pottum með 
mosahræringi og voru áhrif teg-
undar marktæk (Ftíðni=17,8; P=0,002; 
7. mynd). Í mosahræringi voru brotin 
með lengstu sprotunum 2–4 mm löng 
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Hraungambri er mjög þurrkþolinn10 
og er áberandi í hraunum hér á 
landi.11 Gljúpur gjallvikur virðist 
henta hraungambra vel, enda hefur 
hann yfirburði í samkeppni við aðrar 
plöntur í hraunum5 og á þar auðvelt 
með að vaxa upp af mosabrotum.9 
Við frágang eftir rask í hraunum 
ætti að huga að þessu og gæti betri 
árangur náðst ef gjallvikur væri not-
aður fremur en mold, til að mynda 
við frágang vegfláa.

Myndun nýrra sprota náði mis-
munandi langt niður eftir greinum 
eftir tegundum. Á engjaskrauti 
mynduðust sprotar alls staðar 
á greinunum og bendir það til 
þess að allir bútar engjaskrauts-

greina gætu myndað nývöxt ef 
þeir væru klipptir líkt og gert var 
við hraungambrann. Á tildurmosa 
uxu nývaxtarsprotar einnig nokkuð 
neðarlega, á melagambra einungis 
ofan við miðja grein en á hraun-
gambra aðeins á efsta hluta greina 
(5. mynd). Vel tókst að fjölga hraun-
gambra, melagambra, tildurmosa 
og engjaskrauti með mosahræringi 
(9. mynd, 7. mynd). Árangurinn 
var sístur hjá hraungambra, bæði 
hvað varðar tíðni og lengdarvöxt 
en engjaskrautssprotarnir uxu best. 
Ræktunarárangur virðist því mis-
munandi eftir tegundum og er það 
í samræmi við niðurstöður annarra 
rannsókna.15

Landnám mosa í hraunum er 
talið gerast á þann veg að mosabrot 
festast á ósléttu yfirborði; mosaþúf-
urnar vaxa síðan smátt og smátt og 
mynda að lokum nær samfellda 
mosaþekju.4 Þetta ferli getur tekið 
marga áratugi.5 Að mati Ágústar 
H. Bjarnasonar9 getur nýr stöng-
ull auðveldlega myndast á 5 mm 
löngum brotum af fremsta hluta 
greina og jafnvel af knöppum með 
einungis fimm laufblöðum við réttar 
aðstæður. Í tilraun okkar voru þau 
hraungamrabrot er höfðu myndað 
lengstu sprotana í mosahræringi 
2–4 mm löng og mögulega hafa þar 
verið enn minni brot sem voru virk.

Þessi tilraun sýndi að hægt var að 
fjölga algengum mosategundum á 
árangursríkan hátt í gróðurhúsi með 
flestum af þeim aðferðum sem próf-
aðar voru. Það gefur vísbendingar 
um að unnt sé að nota mosagreinar, 
mosabrot eða mosahræring til að 
flýta endurheimt mosagróðurs eftir 
rask af virkjunarframkvæmdum, 
vegagerð, utanvegaakstri eða vegna 
annars konar skemmda. Hins vegar 
gefa gróðurhúsatilraunir ekki rétta 
mynd af þeim aðstæðum sem ríkja 
á röskuðum svæðum, sérstaklega 
ekki þegar komið er upp á hálendi. 
Sumarið 2010 voru því lagðar út til-
raunir á röskuðu landi á Hellisheiði, 
byggðar á þeim niðurstöðum sem 
hér eru settar fram. Þar var prófað 
að nota heilar greinar, 1 cm búta 
efst af greinum og mosahræring 
til að fjölga sömu tegundum og 
notaðar voru í þessari tilraun. Ef 
þær tilraunir skila sambærilegum 

9. mynd. Nývöxtur í mosahræringi með melagambra eftir 75 daga. – New growth in a 
slurry with Racomitrium ericoides after 75 days. Ljósm./Photo: Magnea Magnúsdóttir. 

8. mynd. Nývöxtur mosabrota úr mosahræringi eftir 75 daga ræktun. A. hraungambri. B. tildurmosi. – New growth on moss fragments 
from a slurry after 75 days. A. Racomitrium lanuginosum. B. Hylocomium splendens. Ljósm./Photos: Magnea Magnúsdóttir.
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niðurstöðum gætu þessar aðferðir 
reynst mikilvæg viðbót við núver-
andi leiðir til að endurheimta staðar-
gróður á röskuðum svæðum.

Summary

Propagation of Racomitrium lanugi-
nosum and three other moss species
Mosses are prominent in Icelandic veg-
etation. If disturbed, moss heath can be 
slow to recover and restoration inter-
ventions may therefore be needed. 
This study focused on the propagation 
of Racomitrium lanuginosum [Hedw.] 
Brid.; examining which parts of moss 

shoots are capable of regrowth and the 
effects of different size of propagules 
and types of substrate on their sur-
vival and growth. For R. lanuginosum, 
whole branches, moss slurry and 1 cm 
fragments from the top 6 cm of the 
branches were tested on two types of 
substrate, coarse tephra and mineral 
soil, under greenhouse conditions. For 
comparison, whole branches and moss 
slurry of Racomitrium ericoides [Brid.] 
Brid., Hylocomium splendens [Hedw.] 
Schimp. and Rhytidiadelphus squarrosus 
[Hedw.] Warnst. were tested on a soil 
substrate. Slurry treatments were 
grown for 75 days but all other 

treatments for 145 days. The regrowth 
potential of R. lanuginosum branch 
fragments was greatest for the top 1 
cm, but no regrowth was observed for 
fragments below 3 cm. Treatments 
with R. lanuginosum gave better results 
on coarse tephra than on soil. All the 
species tested were successfully propa-
gated by whole branches and moss 
slurry, but survival and growth varied 
between species. These results indicate 
that whole branches, fragments from 
the top part of branches and moss 
slurry could be used to accelerate the 
colonization of mosses on disturbed 
areas.


