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Um hálfan hnöttinn
II: Ferð skógræktarfólks til Kamtsjatka

Höfundur Brynjólfur Jónsson

Þeg ar ís lensk ir rækt un ar menn heim sækja önn ur lönd er þeim tamt að bera sam an að stæð ur við 
það sem menn þekkja hér heima. Hóp ur á veg um Skóg rækt ar fé lags Ís lands heim sótti einn af
skekktasta heims hluta jarð ar inn ar, Kamtsjatka, í sept em ber sl. haust.1 

Þeg ar svif ið er inn til lend ing ar á Yelizovoflug velli, fyr ir mynni Avachaflóa, eft ir rúm lega níu tíma 
flug frá Moskvu, er helst að sjá enda lausa skóga og tign ar leg keilu laga eld fjöll sem rísa snævi þak in hið 
efra. Eld fjöll in á Fróni eru hálf gerð ar þúf ur í þeim sam an burði. Það er því fátt, í fljótu bragði, sem gests
aug að nær að sam svara ein hverju í nátt úru Ís lands. Fyr ir vik ið eru ferð ir til jafn fjar lægra staða eftir
minni legri og alltaf hægt að draga af þeim nokkurn lær dóm og auka þekk ing una á nátt úru jarð ar.

Eitt af því sem ferða lang arn ir bættu í reynslu bank ann, voru kynni af nokkrum tug um trjá teg unda 
og runna sem lang fæst ir höfðu  áður aug um bar ið. Ekki sak aði held ur að í hópn um voru safn ar ar sem 
fengu út rás fyr ir fræ söfn un ar árátt una, enda er það líka góð leið til þess að varð veita minn ing ar; að 
rækta upp fræ og sjá hvern ig fram vind ur. Allt var þetta þó í litl um mæli og á ábyrgð hvers og eins.  

Af þarlendum viðum og reynslu þeirra hér á landi
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Hug að að fræi 
Í ferð inni gafst tími til þess að tína fræ af ýms um 
trjá teg und um og runn um sem við komumst í tæri 
við. En það er ekki alltaf á vís an að róa í þessu til
liti. Fyr ir fram hafði und ir rit að ur haft áhuga á því 
að safna fræi af hæru elri (Alnus hirsuta) og lerki 
(Larixcajanderi). Á öðr um degi, á leið okk ar upp 
Kamtsjatka dal inn, varð ljóst að ekk ert fræ var á elr
inu og mjög tak mark að á lerk inu. Mið að við mik ið 
magn karlrekla á hæru elr inu, vor um við ári á und an 
góðu fræári. Þetta voru vissu lega nokk ur von brigði 
en hóp ur inn, eða þeir sem þannig voru þenkj andi, 
snéri sér því að öðr um við fangs efn um enda af nógu 
að taka, því tug ir runna og trjá teg unda finn ast á 
skag an um. Upp skáru flest ir, sem voru á þeim bux
un um, sýn is horn bæði af trjám og runn um. Einnig 
var eitt hvað tek ið af græðling um, bæði  af bol víði 
(Salix udensis) og fljóta víði (Salix schwerinii) og 
einnig kesju (Choseniaarbutifolia).

Reynd ar voru menn svo fylgn ir sér að tölu vert 
náð ist að safna af lerki, að al lega í bæn um og ná
grenni bæj ar ins Esso. Það fór vel á því, þar sem esso 
þýð ir á frum byggja máli lerki ból eða þar sem lerk ið 
vex og hef ur því enga teng ingu við hið fræga vöru
merki Esso sem prýð ir eitt stærsta ol íu iðn að ar fyr ir
tæki heims ins.

Kamtsjat ka reyn ir inn (Sorbus kamtschatcensis) 
heill aði marga, enda mjög haust fag ur. Oft voru fal
leg ustu trén í görð um Esso búa og feng u þeir djörf
ustu því miða hjá Val ent ínu, þar sem stóð skil merki
lega skrif að á rúss nesku: „Góð an dag inn. Ég er frá 
Ís landi. Mætti ég fá að safna nokkrum berj um af 
þessu fal lega tré?“ Eft ir tvo daga voru Esso bú ar 
farn ir að venj ast þess um und ar legu gest um og tóku 
þess um ósk um alltaf afar vel. Auk þess var mik ið 
tínt af berj um af hrafn þyrni (Crataeguschlorosarca) 
og ekki sak aði að inn byrða hluta af kjöt inu, þar sem 
okk ur var sagt að það væri ein stak lega hollt fyr
ir hjart að og blóð þrýst ing inn og heil næmt að öllu 

leyti. Þá var held ur ekki sleg ið slöku við það að velja 
fal leg ar stein bjarkir (Betula ermanii) og tína rekla 
sem voru orðn ir hæfi lega þroskað ir. Það verð ur því 
vænt an lega mik ið fram boð af stein bjark arplönt um 
á Ís landi á næstu árum. 

Segja má að þeir áhuga söm ustu hafi hvergi sleg ið 
slöku við. Þeg ar far ið var upp á Mut nov skyfjall ið og 
kom ið upp í 1200 metra hæð, var enn ým iss kon
ar gróð ur sem áhuga vert var að taka með. Í þess ari 
hæð var bæði að finna runnafuru (Pinuspumilla), 
runna reyni (Sorbus sambucifolia), heiða lyngrós 
(Rhododendronaureum), heiða kvist (Spiraeabetuti
folia), fljóta víði (Salixschwerinii) og bol víði (Salix
udensis), svo eitt hvað sé nefnt. Af þessu var safn að 
eða tekn ir græðling ar en reynd ar var lít ið um fræ á 
runnafur unni. Þar hafði hnetu krák an orð ið fyrri til, 
enda hef ur hún lifi brauð sitt af fur unni og safn ar 
köngl um í forða búr sem ekki er svo auð velt að koma 

Til vinstri: Í dölum Kamtsjatka kemur lagskipting
gróðurbelta skýrt fram. Þegar horft er frá botni
Paratunkadalsinsuppáefstutindaséstaðtrjátegundirnar
raðasérlagskiptíhlíðarnar.Neðstídalbotninumviðáreru
víðir,ösp,hæruelriogkesja.Þákemursteinbjarkarbeltið
sem hér nær upp í 600–700 m hæð en í þessu belti er
steinbjörkiníblandviðhríselrið.Þriðjabeltiðerblandaaf
tveimtrjátegundum;hríselriogrunnafuru.Efsttekursvo
viðheiðarlandslagsemeralgróiðýmsumlággróðrisemfer
svoþverrandiþegarennhærrakemur.

Lerkiskógarnir eru útbreiddir í Kamtsjatkadalnum og
ná þar yfir 30 m hæð. Hér í nágrenni Esso (Menedek)
er vöxturinnminni.Lerkiðdeilir hérkjörummeð stein
björkinniogöðrumlauftrjám.
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auga á, nema menn gefi sér þeim mun meri tíma til 
þess að fylgj ast með at ferli fugls ins. Í það heila var 
af rakst ur inn ærið mis jafn. Sum ir tóku sýn is horn af 
einni teg und, á með an aðr ir voru stór tæk ari og þef
uðu uppi hvern runna sem var í færi. Reynsl an og 
ánægj an af því að afla og láta á það reyna hvort 
eitt hvað lif ir, er öll um þess um ein stak ling um sam
eig in leg og gef ur mörg um mikla lífs fyll ingu.

Veð ur far 
En skoð um nú að eins for send ur þess að gróð ur þrífist 
á þessu svæði. Það er nauð syn legt að átta sig á meg
in ein kenn um veð ur fars ins sem ræðst af stöðu skag
ans, þar sem meg in lands á hrif Sí ber íu ráða miklu um 
veð ur far ið. Kamtsjat ka skag inn teyg ir sig langt út í 
Kyrra haf ið og er í jaðri veð ur kerfa sem takast hér 
á. Um lykj andi Kyrra haf ið að aust an og Okotska
haf ið að vest an, hafa tölu verð haf ræn áhrif. Mild
ara veð ur leik ur um aust ur strönd ina, en þar ræð
ur mestu haf ið og lægða kerfi Al eut ineyj anna sem 
bein ir loft straum um úr suð austri. Þeg ar kem ur frá 
strönd inni inn á skag ann og inn í Kamtsjatka dal inn, 
sem umluk in er fjall akeðj um, eru haf rænu áhrif in 
þorr in og rík ir þar sann köll uð meg in lands veðr átta. 
Úr kom an er mest á suð ur og aust ur hluta skag ans, 
en í Kamtsjatkadaln um er sára lít il úr koma eða inn
an við 400 mm.2 

Gróð ur og gróð ur sam fé lög
Gróð ur far á Kamtsjatka, eins og ann ars  stað ar 
á norð ur hveli, hef ur í ár þús und ir og millj ón ir ára 
geng ið í gegn um mörg þró un ar skeið. Á ís öld náði 
sporð ur ís ald ar jök uls ins á Kamtsjatka nið ur á miðj
an skag ann og því hef ur skag inn ver ið ein angr að ur 
gróð ur fars lega frá meg in land inu um lang an tíma. 
Talið er að á síð ustu 130 þús und árum hafi skipst 
á tíma bil hlýrra og haf rænna tíma skeiða og að trjá
teg und ir á þess um slóð um hafi þá fært sig allt að 
1000 km norð ar en þær vaxa í dag.5 Nú ver andi 
mynd af flóru Kamtsjatka, sem tel ur 1170 teg undir 
há plantna, hef ur orð ið til fyr ir til stilli langr ar þró
un ar.7 Áhrifa hef ur gætt frá syðri breidd argráð um 
en einnig er að finna teg und ir í flór unni sem vaxa 
hand an við Ber ings sund ið í Alaska. Má þar til dæm
is nefna teg und, sem all ir kann ast við, þ.e. ala ska
víð inn (Salix alaxensis) sem er svo al geng ur hér á 
landi. Teg unda fjöl breytn in helst einnig í hend ur 
við mik inn land fræði leg an breyti leika. Mikl ir fjall
garð ar ganga eft ir endi löng um skag an um og mik
ill breyti leiki í veð ur fari frá norðri til suð urs. Þeg ar 
all ir þess ir þætt ir fara sam an er nið ur stað an sú að 
fjöl breytt gróð ur far dafn ar.

Skóga er víða að sjá og ber vel í veiði fyr ir þá sem 
eru að safna trjá teg und um. Hér hefj ast kynni af nýj
um teg und um sem flest okk ar hafa aldrei áður séð. 
Fyrst er til að taka trjá teg und sem er hvað al geng
ust, en hún blas ir víða við og er nefnd stein björk 
(Betula erman ii). Við höf uð borg ina Petr opa vlovsk 
er hún alls ráð andi, allt frá flat lend inu við strönd ina 
upp á efstu hæð ar toppa ofan við borg ina. Fleiri trjá
teg und ir koma við sögu, eins og síð ar verð ur rak
ið. En þó að skóg ur inn sé áber andi í lands lag inu er 
teg unda fjöl breytni og fjöl breytni stór vax inna jurta 
og runna í skóg ar botn in um, frá brugð in því sem ger
ist í Skand in av íu og er okk ur nær tæk ast. Há vaxn
ar jurt ir og runn ar setja sterk an svip á und ir gróð ur 
skóg anna og má þar nefna ætt ingja hálm gres is ins 
(Calamagrostispurpurea), hamp bróð ir inn (Senecio
cannabifolius), mjað jurt ina (Filipendulapalmata) og 
risa hvönn (Angelicaursina) og fleiri há vaxn ar jurt ir 
sem ein kenna und ir gróð ur skóg ar sam fé lag anna. 

Skóg ar á skag an um eru samt mest áber andi í gróð
ur fari lands ins og eru ráð andi gróð ur sam fé lög. Þessi 
gróð ur sam fé lög eru áber andi þeg ar ekið er um skag
ann. Gróð ur sam fé lög in breyt ast frá suðri til norð
urs og þeg ar far ið er frá strönd inni inn á skag ann 
en auk þess er að finna lag skipt ingu, þar sem nýj ar 

Mynd1.(KIRA1977)3

A)Sumarhiti
B)Vetrarhiti
C)Reiknaðurmeginlandsstuðull
D)Úrkomaþegarhitastigerundir0gráðum
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MeðframfljótumKamtsjatkavaxaaðallegatværvíðitegundir; fljótavíðir (Salixschwerinii)ogbolvíðir (Salixdensis),
einnigasíuösp(Populussuaveolens),hæruelri(Alnushirsuta)ogkesja(Choseniaarbutifolia).

Laufskógar;steinbjörk,blæösp,hæruelrioglerkiþegarofardregur.
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teg und ir taka við eft ir því sem hærra kem ur upp í 
fjöll in. Sums stað ar er þessi dreif ing reglu leg og aug
ljós en ann ars stað ar óreglu leg og munstr ið kem ur 
fram í breyti legu mósaíklands lagi. Þetta sjón ar spil er 
oft æv in týri lík ast og við vor um svo hepp in að vera 
á þeim tíma þeg ar haust lit irn ir voru að hell ast yfir 
Bystr inska þjóð garð inn og ná grenni Esso og nut um 
þess ar ar sin fón íu til hins ýtrasta. 

Reynsl an af söfn un ar ferð 1993  
Skipta má þeim efni viði í tvö hópa sem kom ið 
var með til lands ins árið 1993.6 Rann sókn astöð 
Skógræktar ríkisins á Mó gilsá tók við meg in hluta 
efn is ins og lagði út til raun ar reiti á all mörg um stöð
um á land inu. Með al ann ars var nán ast öllu efni 
víði teg unda og asíu aspar (Populussuaveolens) kom
ið fyr ir í reit um á veg um Rann sókna stöðv arinnar 
á Mó gilsá. Þá var einnig megn inu af stein björk og 
tveim el ri teg und um; hríselri og hæru elri, kom ið í til
raun areiti  stöðv ar inn ar. Ár ang ur hef ur ver ið ærið 
mis jafn en í það heila tek ið í daprara lagi en þó eru 
und an tekn ing ar á. Nán ast öll asíu öspin, hrísel rið 
(Alnusfruticosa) og stein björk in hafa þurrkast út í 
þess um til raun um. Víði teg und ir í þess um til raun um 
hafa lif að að hluta til af og kom ist á legg. Á Haf ursá 
á Fljóts dal er lif un hvað best. Ein staka klón ar hafa 
þó spjar að sig en vaxa þó ekki áfalla laust. Mild ir 
vet ur og við var andi síð bú in vor frost hafa á ár un um 

Ferðafélagarviðfræ
söfnunáfallegristein
björk,ekkilangtfrá
Esso.

Eftirskógarelda,semeruhéroftastafmannvöldum,nær
steinbjörkinogelriðyfirhöndinni.
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2002–2007 höggvið skörð í þenn an efni við sem kól 
ít rek að. En eins og nefnt hef ur ver ið eru ein staka 
klón ar þar inn an um sem gæti ver ið eft ir sókn ar vert 
að halda til haga. Þá er einnig eitt hvað af hæru elri 
lif andi í þess um til raun um. Árið 2002 mældi und
ir rit að ur víð isöfn in frá Kamtsjatka í sam vinnu við 
Rann sókn ar stöð ina á Mó gilsá. Æski legt væri að 
mæla þess ar til raun ir að nýju, enda hafa vor frost ár
anna 2002–2007 áreið an lega höggvið skörð. Von
andi gefst ráð rúm til þess að birta nið ur stöð ur úr 
þess um mæl ing um áður en langt um líð ur.   

Ann að efni frá Kamtsjatka fór að al lega til ein stak
linga og nokk urra gróðr ar stöðva en auk þess fór efni 
í Rækt un ar stöð Reykja vík ur og í Grasa garð inn. Af 
þessu efni hef ur eitt og ann að kom ið í ljós sem hef ur 
dafn að enda oft meira nostrað við þess ar plönt ur. 

Hér verð ur lýst nán ar fjór um trjá teg und um sem 
sýnt hafa nokk ur til þrif og gætu ver ið áhuga verð
ar fyr ir rækt un hér á landi með ein um eða öðr um 
hætti. Þá verð ur lýst nokkrum runn um og trjám úr 
sömu söfn un ar ferð sem virð ast lofa nokk uð góðu. 

Stein björk in Betula erman ii
Stein björk in er sú trjá teg und sem hef ur hvað mesta 
út breiðslu á Kamtsjatka. Þessi teg und vex einnig á 
Kúril eyj um, Sakal in, Jap an, Magd an og Kína. Hér 
vex þessi teg und á norð ur mörk um út breiðslu svæð is 
síns. 

Víða mynd ar stein björk in sam fellda skóga út við 
strönd ina og á suð ur hluta Kamtsjat ka skag ans. 

Þeg ar kem ur lengra inn í land ið mynd ar stein

björk in lá rétt vaxt ar svæði í hlíð un um fjalla sem 
lækka eft ir því sem norð ar dreg ur á skag an um, allt 
þar til teg und in hverf ur. Syðst á Kamtsjatka nær 
stein björk in að vaxa í allt að 800 m hæð. Hún vex 
þó ekki á mýr um eða þar sem sífreri túndrunn ar tek
ur við. Stein björk in get ur orð ið allt að 25 metr ar á 
hæð þar sem hún er hvað vöxtu leg ust inn til dala 
ásuð ur hluta skag ans. Gaml ar stein bjarkir geta orð ið 
mjög krónu mikl ar og víða vaxa þær stak stæð ar úr 
hríselr inu, eins og þær séu að takast á um það hvor 
hafi nú bet ur. Þeg ar inn í Kamtsjatka dal inn kem ur 
er ann að upp á ten ingn um, því þar á hún í ást ar sam
bandi við aðra teg und, þ.e. man sjúr íu birk ið (Betula
platyphylla) en sú teg und vex að al lega í Kamtsjatka
daln um og er ekki ósvip uð í vexti og finnsk hengi
björk. Blend ing af þess um tveim ur ólíku teg und um 
er að finna víða í jaðr in um. 

Reynsl a hér á landi
Það er ljóst að teg und in er frek ar við kvæm og hún 
virð ist ekki ráða við skjól laust land. Einnig er ljóst 
að inn an um eru ein stak ling ar sem virð ast vera harð
gerð ir og hafa sýnt sig dafna ágæt lega. Það er mik ill 
breyti leiki í út liti, vexti og laufg un trjánna. Stein
björk in gaf þrosk að fræ árið 2007 og var mjög góð 
spírun. Nokk ur hund ruð plantna eru að vaxa hjá 
und ir rit uð um af þessu fræi og verða þær vænt an lega 
gróð ur sett ar í Kamtsjatka lund inn í Víf il staða hlíð á 
næsta ári. 

Hæru elri Aln us hirsuta
Hæru el rið er frum herja teg und og í ætt ar trénu ná
skylt bæði grá elr inu sem við þekkj um frá Skand in
av íu og blæelr inu frá Norð urAm er íku sem er reynd
ar  ekki mjög þekkt hér á landi en virð ist lofa góðu 

Mynd2:Útbreiðslusvæðisteinbjarkarinnar.Hæruelriðog
kesjanhafasvipaðaútbreiðslu.4

Hæruelrimeðmörgumkarlreklumenengufræi.
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í rækt un. Út breiðslu svæði hæru el ris er mjög svip að 
og hjá stein björk inni.

Hæru el rið er víða að finna við ár, læki og vötn 
og lík ist grá elr inu að þessu leyti. Í ferð okk ar um 
skag ann sást það alls stað ar þar sem eitt hvert rask 
hafði átt sér stað. Það er því t.d. al gengt með fram 
öll um veg um þar sem hald ið er aft ur af gróðri með 
jarð ýt um. Í fram hald inu sprett ur hæru el rið í bland 
við birki, ösp, kesju og víði. Al geng ast er hæru el rið 
við all ar ár, þar sem kjör lendi þess er aug ljós lega og 
get ur þar orð ið 15–18 metra hátt. 

Reynsl a hér á landi
Hæru el rið var ein áhuga verð asta trjá teg und in sem 
safn að var á Kamtsjatka fyr ir ein um 16 árum. Hæstu 
trén eru nú á fimmta metra og virð ast þríf ast ágæt
lega.Vöxt ur er mjög góð ur í grósku mikl um jarð
vegi en það vex minna og hæg ar í mó lendi en tosast 
engu að síð ur upp. Í fyrr nefnd um vor frost un um hér 
syðra,  árin 2002–2006, var bleik held ur brugð ið. 
Tölu vert sá á plönt um í síð bún um frost um í maí og 
fyrri hluta júní en inn an um voru ein stak ling ar sem 
lítt skemmd ust. Á heima síðu Norð ur lands skóga8, í 
febr ú ar 2008, var sagt frá efni legu ein taki af hæru
elri í Vaðlareit. Hæru el rið er nú far ið að gefa af sér 
nokk uð fræ og var tölu vert sl. haust. Spírun ar pró
senta er þó afar lág, eða langt inn an við 1%. Nokkr
ir tug ir plantna af ís lensku bornu fræi hæru el ris eru 
í rækt un hjá höf undi og verð ur kom ið fyr ir í Víf ils
staða hlíð á næstu árum.  

Teg und in get ur orð ið al vöru tré í heim kynn um sín
um og hef ur að þessu leyti tölu verða kosti um fram 
sitka el rið sem mest hef ur ver ið not að af el ri teg und
um hér á landi und an far in ár. Hæru el rið er teg und 
sem hægt væri að nota í skóg rækt, skjól belta rækt og 
út vist ar skóga, auk þess að vera fal legt garð tré.  

Larix caj and eri
Lengi hafa ver ið nokk ur áhöld um lerki teg und ir og 
fjölda þeirra í gömlu Sov ét ríkj un um og Rúss landi. 
Í gömlu Sov ét ríkj un um var skil greind ur gríð ar leg ur 
fjöldi lerki teg unda, auk und ir teg unda. Þetta kem ur 
kannski ekki á óvart þar sem um mikl ar víð átt ur er 
að ræða og mörk teg unda óljós. Með DNA tækni 
er nú hægt að ganga úr skugga um þetta en vegna 
hinna miklu land flæma virð ist enn mik ið óunn
ið starf í grein ingu á teg und um og mörk um þeirra. 
Dár íulerki (L. Gmelinii) var áður skil greint með 
út breiðslu svæði í Aust urRúss landi og víð ar. Nú 

eru við ur kennd ar fjór ar meg in teg und ir lerk is sem 
vaxa allt frá Ar gang elsk í vestri og til Kamtsjatka 
í austri. Caj and erilerk ið er það sem vex aust ast í 
Rúss landi.4 

Eng in tengsl hafa ver ið við meg in lands lerk ið á 
Kamtsjatka eft ir að ís ald ir tóku að herja. Talið er að 
lerk ið hafi lif að af á Kamtsjat ka skag an um en nú eru 
að minnsta kosti 600 km í næstu lerki skóga á meg
in landi Maga d an.

Reynsla hér á landi
Magn þess lerkifræs var tak mark að sem safn að var 
árið 1993 og það fór ekki víða. Lung inn var gróð
ur sett ur á jörð inni Eyr ar teigi í Skrið dal, nokk uð af 
plönt um fór til ein stak linga og  þá var gróð ur sett dá
lít ið í Kamtsjat ka lund inn í Víf il staða hlíð árið 1997. 
Segja má að vöxt ur hafi kom ið á óvart og einn eig in
leiki virð ist vera áhuga verð ur hér á suð vest ur horn
inu. Lerk ið fer ekki að vaxa fyrr en líð ur að miðj um 
maí. Caj and erilerk ið virð ist ekki hefja vöxt hér á 
suð vest ur horn inu fyrr en hætta á vor frost um er að 
mestu lið in en það er vissu lega eft ir sókn ar verð ur 
eig in leiki. Þannig hef ur lerk ið slopp ið við skakka föll 
vor in 2002–2007, en eins og áður hef ur ver ið nefnt 
kom á þess um árum bakslag í sum ar komu vegna 
vor frosta í maí og jafn vel júní.  

Hvort eig in leik ar Caj and erilerk is ins henta fyr
ir ís lensk ar að stæð ur til lengri tíma er ef til vill of 
snemmt að ráða í. Það hef ur þó ver ið vanda mál 
sunn an og suð vest an lands að finna hent ug ar teg
und ir lerk is sem síð bú in vor frost vinna ekki á. 

Mynd3.ÚtbreiðslusvæðiCajanderilerkisinsmerkt2.4
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Blæösp Pop ulus tremula
Inn lend teg und sem við þekkj um vel frá Ís landi og 
Skand in av íu, en á Kamtsjatka vex hún á aust ur
mörk um út breiðslu svæð is síns. Á Kamtsjat ka skag
an um er blæösp ina fyrst og fremst að finna sunn an 
til á skag an um og í Kamtsjatka daln um, í bland við 
man sjúr íu birk ið og lerk ið. Get ur hér orð ið há vax in 
og mynd ar stund um nokk uð stóra fláka. Við þekkj
um það vel héð an af Ís landi hvern ig hún skríð ur og 
fjölg ar sér með rót ar skot um. 

Reynsla hér á landi
Vex áfalla laust og er afar áhuga vert ein tak, vakn ar 
seint á vor in og hef ur vax ið áfalla laust frá upp hafi. 
Blæöspin er þeg ar far in að breið ast út í Víf il staða
hlíð með rót ar skot um og er áhuga verð við bót við 
erfða efn ið sem er hér fyr ir í dag. 

Áhuga verð ir runn ar

Hrafn þyrn ir (Crataeguschlorosarca) 
Ákaf lega fal leg trjá teg und í haust lit um.
Reynsla: Vex hægt og virð ist vera frek ar við kvæm
ur. Verð ur fyr ir skakka föll um á vor in. Miklu var 
safn að af fræi í ferð inni sl. haust og verð ur spenn
andi að sjá hvort eitt hvað af því efni gefst vel.

Kamtsjat ka reyn ir (Sorbuskamtschatica)
Einnig fal leg ur í haust lit um. Get ur orð ið 8 m hár.
Reynsla: Sýn ir hvorki mik inn vöxt né virð ist vera 
nægi lega harð gerð ur fyr ir ís lensk ar að stæð ur.

Runna reyn ir (Sorbussambucifolia) 
Runni sem víða er að finna, bæði í skóg um sem 
und ir gróð ur og á ber angri upp til fjalla í yfir 1000 
m hæð. Ber in eru stór og góð til sultu gerð ar og 
ekki eins beisk og þau af ís lenska reyn in um. Get ur 
orð ið allt að 2 m á hæð. 
Reynsla: Víða til ein tök og sum nokk uð spræk. 
Þeg ar far inn að koma með ber sem búið er að sá 
og plönt ur eru að vaxa úr grasi. Flest ein tök in 
vakna snemma af dvala og er hætt við kali vegna 
ótíma bærr ar laufg un ar. 

Berja blátopp ur (Loniceracoerulea var. edulis)
Al geng ur runni í jöðr um eða sem und ir gróð ur 
skóga. Verð ur í mesta lagi 1,5 m að hæð. Mjög 
góm sæt ber sem nýtt eru af heima mönn um á 
Kamtsjatka. 

Reynsla: Sama vanda mál ið og hjá runna reyn in
um með kal.  Þó eru ein tök sem virð ast spjara sig 
þokka lega og tölu vert var af berj um á sl. ári. Vex 
frek ar hægt. 

Heiðar ós (Rosaacicularis)
Heið ar rós in er al geng í barr skóg un um eða bland
skóg um og því er hana venju lega að finna í 
Kamtsjatka daln um. Ann ar vex hún víða á norð
ur hveli jarð ar, m.a. í Alaska hand an við Ber ings
sund ið. Al geng hæð er 1,5–1,8 m. Eins og lat neska 
nafn ið gef ur til kynna, eru grein ar henn ar nál ar
þyrn um stráð ar. 
Reynsla: Vex ágæt lega og er þeg ar far in að skríða 
með rót ar skot um. Blóm fög ur. 

Hverarós, kan el rós (Rosaamblyotis)
Hverarós ina er víða að finna á Kamtsjatka og m.a. 
sáum við hana á Mut nov skyfjall inu. Verð ur svip
uð á hæð og heið ar rós in. Vex bæði á engj um, í 
skrið um fjalla, í skóg um eða ár botn um dala. 
Reynsla: Vex ágæt lega og þrífst vel.

Hrafnþyrnirverðurekkistórvaxiðtré.
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Heiða kvist ur (Spiraeabetulifoli)
Al geng ur lít ill harð gerð ur runni sem við sáum m.a. 
á Mut nov skyfjall inu. Fal leg hvít blóm.
Reynsla: Vex ágæt lega virð ist harð gerð ur og 
blómg ast ár lega. 

Garða kvist ur (Spiraeamedia)
Al geng ur runni sem get ur slag að upp í 2 m hæð. 
Reynsla: Hef ur vax ið mjög vel og áfalla laust. 
Blóm vilj ug ur.

Loka orð
Það verð ur vissu lega áhuga vert að fylgj ast með því 
hvern ig ferða fé lag ar hafa upp skor ið úr ferð inni. Eitt 
af því sem var nefnt laus lega í lok ferð ar inn ar, var 

að efnt yrði til upp skeru há tíð ar í Kamtsjat ka lund in
um í Víf ils staða hlíð. Það verð ur hug að að því hvort 
tíma bært sé að efna til slíkr ar sam komu á næsta 
ári, eða hvort það verð ur ekki tíma bært fyrr en árið 
2011. Gagn legt væri engu síð ur að heyra hvort ein
hverj um hef ur orð ið ágengt að koma til blæösp eða 
hvern ig upp sker an er úr ferð inni. Gætu menn sent 
á mig tölvu póst á net fang ið bj@skog.is ef eitt hvað 
áhuga vert kæmi í ljós. Að öðru leyti færi ég öll um 
ferða fé lög um bestu kveðj ur og þakk ir fyr ir ánægju
lega daga á Kamtsjatka.
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