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þáttum í yfirfærslu rauða blaðlitarins, 
árangri af kynbótum birkis og margvís-
legum pælingum um erfðafræði birkiætt-
kvíslarinnar. Sérstaklega er áhugaverður 
sá árangur sem náðst hefur með mörgum 
víxlunum fjarskyldra tegunda sem minnir 
helst á gerð naglasúpunnar góðu úr 
Grimmsævintýrunum þar sem búin hefur 
verið til erfðasúpa sem virðist gefa góða 
raun.

Um	sumarrautt	birki
Að sumarlagi í byrjun áttunda áratugarins 
gekk bóndi nokkur sem býr í nánd við 
bæinn Oulu í Finnlandi fram á birki af 
sömu tegund og hér vex (Betula pubescens) 
við framræsluskurð í landareign sinni 
sem bar rauð blöð. Hann hafði samband 
við starfsmann grasagarðsins þar í borg 
sem tók með sér grein af trénu til að 
sýna samstarfsmönnum sínum. Þetta tré 
sýnist vera eina rauðblaða arfgerðin af 
þessari tegund sem þekkt er með þessum 
eiginleika. Á vorin þegar tréð laufgast eru 
blöðin græn en byrja fljótt að roðna frá 
köntunum og þegar líður á sumarið eru 
öll blöð dumbrauð. Þegar haustar verður 
laufið skærrautt. Þar sem fræ sem safnað 
var af trénu spíraði ekki var trénu fjölgað 
með vefjarækt og menn töldu að það væri 
ófrjótt. Allar plöntur sem verða til með 
vefjarækt eru sömu arfgerðar líkt og gerist 
þegar trjáplöntu, t.d ösp, er fjölgað með 
stiklingum eða rós með ágræðslu sem 
er mikill kostur í skrúðgarðyrkju. Þetta 
rauðblaða finnska yrki er nú til sölu á 
gróðrarstöðvum í Finnlandi, Svíþjóð og 
Noregi og markaðsett með latneska heitinu 
Betula pubescens rubra (Bpr). Það hefur 
verið gróðursett víða á Norðurlöndum í 

Í mörgum tegundum plantna koma fyrir 
arfgerðir sem skarta rauðum og jafnvel 
gulleitum sumarlitum sem við tengjum 
almennt við haustliti. Þessar arfgerðir 
eru eftirsóttar af garðyrkjumönnum og 
nýtast í hönnun garða til að gera þá 
líflegri og fallegri eftir smekk hvers og 
eins. Greinarhöfundur hefur unnið að 
kynbótum á birki í nokkra áratugi en með 
auknum krafti eftir að seta í helgum steini 
bauðst. Fyrsta kynbætta yrkið af íslenskum 
uppruna, Embla, hefur sannað ágæti sitt. 
Á síðustu árum hefur mikil áhersla verið 
lögð á að kanna þá möguleika sem felast 
í víxlun erlendra birkitegunda við íslenskt 
birki, einkum Emblu, sem lofar góðu. 
Samhliða því að bæta birki til almennrar 
skógræktar hefur áhersla einnig verið lögð 
á að skapa birki fyrir garða og umhverfi í 
þéttbýli með sumarrauðu laufi og á síðasta 
ári hóf Gróðrarstöðin Mörk í Reykjavík 
sölu á slíku birki sem hlaut nafnið Dumba. 
Þetta heiti er iðulega gefið dumbrauðum 
kúm í sveitum landsins. Á síðustu árum 
hefur einnig verið unnið að flóknum 
tegundavíxlunum þar sem notast er við 
tré af yrkinu Embla, norska hengibjörk og 
nepalbjörk. Valin hefur verið arfgerð til 
fjölgunar sem einkennist af miklum vaxtar-
þrótti, vaxtarlagi hengibjarkar og góðri 
aðlögun að íslenskum aðstæðum. Þessari 
arfgerð hefur verið gefið nafnið Hekla 
sem skýrist af því að tvær gróðrarstöðvar, 
önnur í Finnlandi og hin í Kanada, hafa 
óskað eftir að prófa það með hugsanlega 
markaðssetningu í huga. Yrkið er komið 
í fjölgun með vefjaræktartækni í Oulo í 
Finnlandi og ætti ef allt gengur að óskum 
að bjóðast áhugasömum ræktendum á 
næstu árum. Í þessari grein er lýst helstu 

Kynbætur	birkis
–	Tvö	rauðblaða	yrki,	Dumba	og	Hekla,
á	leið	í	framleiðslu	og	almenna	dreifingu
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það hvernig tiltekin arfgerð af norsku birki 
gagnast vel til kynbóta hér þrátt fyrir að 
vaxa sjálft illa á Íslandi. Yrkið Kofoed 
byggir á víxlun milli Emblu og norsk- 
íslensks blendings af sömu tegund. Það er 
ræktað og selt í Gróðrarstöðinni Mörk 
enn sem komið er og virðist vera að sanna 
ágæti sitt með afgerandi hætti. Hugsanlega 
verður ræktun þess því aukin verulega. 
Guðmundur seldi mér annað af sínum 
tveimur rauðblaða trjám auk þess sem ég 
hafði frjáls afnot af hinu trénu sem hann 
kom fyrir í gróðurhúsi í Mörk. Hugmyndin 
var að kanna hvort hægt væri að örva 
tréð til blómgunar þrátt fyrir þau skilaboð 
sem fengust í veganesti frá Finnlandi að 
arfgerðin væri ófrjó. Samtímis lagðist 
ég í eftirgrennslan á því hvort ekki væri 
fræ á einhverjum þeirra fjölda trjáa af 
þessari arfgerð sem nú yxu víða á Norður-
löndum við mismunandi skilyrði. Nýttist 

mjög breytilegu umhverfi svo sem í Tromsö 
og Osló, Umeå og Stokkhólmi svo og 
Rovaniemi og Helsinki. Tréð er mikil prýði 
eins og sést á meðfylgjandi mynd en vex þó 
ekki jafn vel allstaðar þar sem ræktun þess 
hefur verið reynd.

Rauða	erfðaefnið	kemur	til	Íslands
Ég vissi ekki af þessu rauðblaða yrki fyrr 
en þeir Ólafur Njálsson í Gróðrarstöðinni 
Nátthaga og Guðmundur Vernharðsson 
í Gróðrarstöðinni Mörk fengu árið 2004 
sérstaka heimild til innflutnings á ellefu 
smáplöntum af yrkinu og fannst það 
sérlega spennandi. Ég var þá nýbúinn að 
glöggva mig á því að innflutt kvæmi af 
birki gætu nýst til kynbóta í víxlunum við 
íslenska efniviðinn þó eitthvað vantaði 
á aðlögun þeirra að aðstæðum á Íslandi. 
Yrkið Kofoed, sem gerð var grein fyrir í 
Skógræktarritinu 2015, er gott dæmi um 

Vefjaræktuð eintök af Betula pubescens rubra (Bpr) í grasagarði Háskólans í Oulo Finnlandi.
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löndunum. Á öllum stöðunum var 
móðurtréð sama arfgerð (Bpr) sem ræktað 
var í mjög breytilegu umhverfi í löndunum 
þremur. Rauðblaða birkið (Bpr) ber 
vissulega rekla af báðum kynjum en á 
öllum þessum ræktunarstöðum er yfirgnæf-
andi frjóframboð af staðarbirki á hverjum 
stað sem er mismunandi að erfðaupplagi. 
Feðurnir eru því mjög breytilegir og þar 
með auknar líkur á að einhverjar þessara 
plantna myndu þrífast á Íslandi. Það mátti 
því gera ráð fyrir að einhver þeirra trjáa 
sem spryttu upp af þessu fræi kynnu að 
búa yfir mismunandi aðlögunareiginleikum 
og svokölluðum blendingsþrótti sem ylli 
því að þau tækju hinu vefjaræktaða rauða 
móðurtré (Bpr) fram í vexti hér á Fróni. 
Þetta gekk eftir þar sem trén voru öll mun 
betri en móðurtréð finnska hvað varðar 
lifun en einnig mjög mismunandi hvað 
varðar vaxtarlag og vaxtarhegðun. Að 
jafnaði voru afkomendur rauðbirkisins 
sem fengust af fræi frá Bjerkvik í Noregi 
einna bestir en trén voru ekki nógu mörg 
til að raunhæfur samanburður á áhrifum 
upprunastaðar væri marktækur. Ekkert 
þessara trjáa tók þó Emblu fram en 

mér þar vel gott tengslanet og vinskapur 
sem skapast hafði í langri aðkomu að 
norrænu samstarfi á sviði landbúnaðar 
og plöntukynbóta. Árangur þessa voru 
fimm fræsýni frá Norður-Noregi, Norður-
Svíþjóð og Finnlandi. Fræið var vissulega 
illa þroskað og með lágt spírunarhlutfall 
en allnokkur fjöldi plantna fékkst þó 
af þessu fræi. Arfgerðin (Bpr) var því 
ekki geld eins og upphaflega var haldið. 
Kímplönturnar voru veikburða í upphafi 
en þegar þær brögguðust uxu þær eðlilega. 
Í öllum tilvikum voru sáðplönturnar 
grænar í upphafi en á þriðja og fjórða 
laufblaði byrjaði helmingur þeirra að roðna. 
Roðinn byrjar á köntum laufblaðanna og 
blaðið verðu alrautt á nokkrum vikum. 
Afkomendahóparnir skiptust að jöfnu í 
rauða og græna arfgerð. Í ljósi þessa má 
álykta að þetta rauðblaða einkenni stýrist 
af einum ríkjandi erfðavísi í upphaflegu 
sumarrauðu arfgerðinni (Bpr) frá Oulo. Að 
því best er vitað er þessi finnska arfgerð eina 
dæmið sem fundist hefur um sumarrauð-
blaða birki (Betula pubescens) í heiminum. 
Af hengibjörk (Betula pendula) er hægt 
að kaupa fræ af yrki (B.p. purpurea) 
sem skartar purpurarauðum lit sem er 
sterkastur á nýútsprungum blöðum en 
breytist í svargrænan lit á eldri blöðum. 
Það hefur verið lítillega reynt en er illa 
aðlagað íslenskum aðstæðum en gæti þó 
hugsanlega nýst í kynbótum.

Ræktun	rauðblaða	yrkisins	finnska	
(Bpr)	á	Íslandi
Það er af upprunalegu rauðu plöntunum 
ellefu af Bpr frá Finnlandi 2004 að frétta 
að þær hafa reynst illa aðlagaðar að 
íslenskum aðstæðum, ná sér ekki á strik og 
eru hrörnandi eða dauðar. Eintakið sem fór 
í gróðurhúsið í Mörk þakkaði þó fyrir sig 
með því að framleiða einn karlrekil sem þó 
nýttist ekki til frjóvgunar. 

Athyglin beindist nú að rauðu 
plöntunum sem komu upp af fræinu sem 
mér barst frá fimm stöðum á Norður-

Guðmundur Vernharðsson, Gróðrarstöðinni Mörk, dáist 
að alsystkini Heklu í gróðurhúsi. Mynd: ÞT
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er getið afsprengi víxlunar milli Emblu 
birkis og trés sem nefnist D-2. Það tré á 
uppruna sinn í Þrændalögum í Noregi 
og Bæjarstaðabirki á Íslandi. Rauðu 
fræmóðurinni var svo haldið í gjörgæslu 
fram á haustið þegar fræið sem var mjög 
óburðugt var uppskorið, þurrkað og 
geymt í ísskáp til vors þegar því var sáð í 
krukku sem komið var fyrir í suðurglugga 
í stofunni. Hér er rétt að nota hugtakið 
gjörgæslu til að lýsa umönnun krukkunnar 
og þeirra aumingja sem þar áttu vist 
en í sjöttu viku frá sáningu gat að líta 
örsmá kímblöð sem ég hélt fyrst að væri 
mosagró að spíra. Plönturnar tóku hægt 
við sér en vaxtarhraðinn óx með sumrinu 
og árangurinn varð að 18 þróttmiklar 
plöntur voru komnar í potta í plasthúsi 
þegar haustaði. Gregor Mendel heitinn 
hefði orðið kátur af hlutfalli rauðra og 
grænna trjáa þar sem það var hnífjafnt, 
níu af hvoru. Þetta er einnig sama hlutfall 
rauðra og grænna trjáa og fengust úr 
fræinu sem ég fékk frá Norðurlöndunum. 
Þessi niðurstaða svo og niðurstaða úr 
fleiri víxlunum staðfestir að rauði liturinn 
stýrist af ríkjandi erfðavísi. Upprunalega 
finnska birkið er því arfblendið hvað hann 
snertir. Þessar plöntur fengu heitið FÍN 
1-18 í ljósi upprunans (finnskt, íslenskt, 
norskt ). Allar eru þær mun þróttmeiri 
og öflugri en trén sem uxu upp af fræinu 
sem fékkst frá Norðurlöndunum. Að auki 

aðlögun þeirra var þannig að vetrarþol var 
ágætt í öllum trjánum en vaxtarhraði mjög 
breytilegur. Þannig hafa sum trén einungis 
vaxið um fimm til tíu sentimetra á ári en 
ein tíu tré uxu þó betur. Ekkert tré hefur 
kalið. Þau tré sem mér þóttu vænlegust 
fengu vist í gróðurhúsi í Gróðrarstöð-
inni Mörk og eitt þeirra verðlaunaði 
atlætið með ófullburða blómmyndun 
á þriðja ári frá sáningu. Karlreklarnir 
voru óburðugir en kvenreklana þrjá sem 
það bar frjóvgaði ég með frjói af Kofoed 
tré sem var svo elskulegt að þroskast á 
réttum tíma. Kofoed yrkið er eins og áður 

Móðir Heklu vex upp úr birkikjarri í Úthlíðarhrauni. 
Tryggvi Páll aðstoðar afa sinn. Mynd: ÞT

Roðinn í sumarrauðu birki byrjar á jöðrum laufa. Mynd: 
ÞT
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það viðfangsefni hefur reynst mörgum 
grasafræðingnum torsótt. Höfundarnir eru 
tveir. Kenneth Asburner helgaði bróður-
part starfsævi sinnar söfnun og ræktun 
birkis víða að. Hann og June Ashburner 
kona hans komu upp miklu birkitrjásafni 
á jörðinni Stone Lane Gardens í Devon, 
Englandi og safnið hefur hlotið mikla 
viðurkenningu. Hinn höfundur bókarinnar 
er Hugh MacAllister sem hefur lagt sig 
sérstaklega eftir rannsóknum á erfðafræði 
birkiættkvíslarinnar og flokkun í tegundir 

reyndist breytileikinn í vaxtarlagi þessa 18 
trjáa systkinahóps mjög mikill. Þótt hér sé 
hugað að erfðum á rauða sumarlitnum þá 
fellur árangur af þessari yfirfærslu á rauða 
litnum saman við tilraunir með víxlanir 
nokkurra annarra erlendra og íslenskra 
birkitrjáa. Vaxtarþróttur, vaxtarlag og 
aðlögun er stundum betri en úr víxlunum 
milli íslenskra kvæma og er yrkið Kofoed 
til marks um það. 

Stór hluti af þessum trjáplöntum voru 
ræktaðar í óupphituðu plastgróðurhúsi sem 
olli því að þegar á næsta sumri mátti nota 
nokkrar þeirra í víxlanir þar sem notast 
var við frjó af Emblutrjám og nokkrum 
erlendum birkitegundum. Ég skilaði 
leiðréttingu á fullyrðingunni um meinta 
geldstöðu finnska birkisins til norræna 
samfélagsins og veit nú til þess að nokkrir 
kynbótamenn eru á fullri ferð við að færa 
rauða litinn inn í viðkomandi staðarbirki, 
hver á sínum stað.

Bókin	The Genus Betula	og	aðgangur	
að	breskum	birkisöfnum
Árið 2013 gaf grasagarðurinn í Kew 
í Englandi út mikið rit um erfðafræði 
og flokkun birkiættkvíslarinnar en 

Bókin „The Genus Betula“ var mikill hvalreki. Mynd: 
ÞT

Falleg nepalbjörk í hallargarði í Devon héraði. Vilhjálmur 
Lúðvíksson, Jóhann Pálsson og höfundur sjá fyrir sér 
skóga á Íslandi með trjám sem þessu. Mynd: ÞT
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Bretlandi. Þar hefur megin áherslan verið 
lögð á tegundir með hvítan eða ljósan stofn 
einkum frá Asíu og mörg nafngreind yrki 
hafa verið valin úr þessum söfnum og tekin 
til almennrar ræktunar í Bretlandi. Þessi 
yrki virðast flest framleidd með ágræðslu. 
Vegna þess hve góðar viðtökur fyrri bók 
Hugh MacAllisters um reyniættkvíslina 
fékk liðu ekki margir mánuðir áður en 
birkibókin var einnig komin í sölu hjá 
Garðyrkjufélaginu og fékk einnig góðar 
viðtökur. Birkibókin kveikti svo í okkur 
félögunum Vilhjálmi Lúðvíksyni, Jóhanni 
Pálssyni og mér að Vilhjálmi reyndist 
auðvelt að sannfæra okkur Jóhann um 
að leggja í Bretlandsferð til að skoða 
birkisafnið í Stone Lane í Devon en í því 
héraði var hann hagvanur vegna fyrri 
ferða. Auk Stone Lane Gardens náðum 
við að heimsækja tvo aðra birkiræktendur 
og enda síðan ferðina í Grasagarðinum 
Ness í nánd við Manchester en þar bauð 
Hugh MacAllister okkur velkomna. Alls 
staðar var okkur vel tekið og viðkvæðið 
var jafnan, „viljið þið ekki ágræðsluefni af 
þessu tré líka“. Við lögðum í ferðina með 
sérstaka heimild Landbúnaðarráðu- 
neytis og plöntusjúkdómaeftirlits Matvæla- 
stofnunar til að flytja slíkt efni með okkur 
heim með ströngum skilyrðum um meðferð 
alla á þessum efnivið við heimkomuna. 
Með ágræðsluhnífa og bjartsýni að vopni 
réðumst við Vilhjálmur í miklar ágræðslur 
þar sem greinarbútum af þessum feng 
okkar var komið fyrir á rótarstofnum af 
yrkinu Embla. Hlutfallslegur árangur var 
ekki mikill enda ágræðsla birkis oft erfið 
en aðalatriðið var að þegar upp var staðið 
áttum við eintök af 13 yrkjum á rót sem 
við gátum notað til að kanna þrif þeirra við 
íslenskar aðstæður. Að auki skilaði ferðin 
sér í fjölbreyttu safni birkifræs sem einnig 
mun veita upplýsingar um hvort hér sé 
komið erfðaefni sem hægt verður að vinna 
áfram með. Eins og sjá má af meðfylgj-
andi myndum eru þessi Asíubirkitré í 
Bretlandi mörg hver öflug og væri fengur af 

innan hennar. Hugh MacAllister er 
vel kunnur íslenskum ræktendum eftir 
fyrirlestra hjá Garðyrkjufélagi Íslands um 
flokkun reyniættkvíslarinnar (Sorbus) til 
tegunda. Hann hefur ritað bók um það 
efni sem Kew grasagarðurinn gaf einnig 
út og seldist vel hjá félaginu. Bókin The 
Genus Betula er hafsjór af upplýsingum 
um birkiættkvíslina en að auki greinir 
hún frá árangri mikilla söfnunarleið-
angra Breta sem safnað hafa áhugaverðu 
birki sem tekið hefur verið til ræktunar í 

Hugh MacAllister var örlátur á áhugavert erfðaefni í 
Ness grasagarði. Mynd: ÞT
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slíkum trjám bæði í almennri skógrækt og 
garðyrkju.

Asíubirki	frá	Bretlandi	frjóvgað	með	
frjói	af	Bpr	frá	Finnlandi
Til að ná árangri í kynbótum þarf margt 
að koma til svo sem þekking, hugmynda-
auðgi, innsæi, þolinmæði og þrautseigja 
en ekki síst heppni. Þegar brumin á 
ágræðslugreinunum sem að ofan er 
lýst sprungu út komu í ljós kvenreklar 
á tveimur smáplöntum af nepalbjörk 
(Betula utilis ssp. jaquemonti). Karlreklar 
eru fullþroska að hausti og áberandi en 
kvenreklar dyljast í dvalarbrumum og 
ekki hægt að gera sér grein fyrir því hvort 
þeir séu til staðar eða ekki fyrr en að vori 
sem getur skapað vanda þegar stefnt er að 
sérstakri víxlun. Eins og að framan greinir 
hefur finnska birkið (Bpr) og reyndar 
rauðblaða afkomendur þess verið tregt til 
ásta og ekki skilað mörgum karlreklum til 
nota í víxlunum. Þetta sama vor hafði ég 
því brugðið á það ráð að biðja norskan vin 
minn sem er mikill birkiræktandi að athuga 
um karlrekla á finnsku rauðu birki (Bpr) 
í garði sínum í Bjerkvik í Norður-Noregi. 
Það reyndist nóg af þeim þetta vorið og 
hann var svo elskulegur að taka inn í hús 
nokkrar greinar og safna saman því frjói 
sem reklarnir gáfu og senda mér í umslagi. 
Það frjó nýttist mér við frjóvgun á mörgum 
kvenreklum á Emblu tré í gróðurhúsi sem 
gaf mikið fræ og er það upphafið að yrkinu 
Dumba. Örlítið var enn eftir af þessu 
frjói þegar kvenreklarnir af nýágræddu 
nepalbjörkinni birtust sem að ofan var 
getið og nýttist það í frjóvgun á öðrum 
reklinum og var sú athöfn fest á mynd. Sú 
víxlun skilaði sér í þrjátíu trjáplöntum. Við 
sáningu vorið 2015 reyndist helmingur 
plantnanna rauðblaða sem styrkti enn 
niðurstöðuna um að liturinn í finnska 
birkinu og afkomendum þeirra stafaði 
af einum ríkjandi erfðavísi. Á hinn 
kvenrekilinn af nepalbjörkinni notaði ég 
frjó af sænsku birki úr garði mínum en 

það tré hefur gefið mjög góða raun í fyrri 
víxlunum. Sú víxlun gaf af sér einar 200 
plöntur ári síðar. Báðar þessar víxlanir 
hafa gefið af sér mjög margbreytilegt 
safn trjáa sem hafa sum hver, bæði græn 
og rauð, verið notuð í áframhaldandi 
víxlanir. Til að gera þessar lýsingar enn 
torræðari er rétt að nefna að víxlanir 
norrænna hengibjarka og Emblutrés gefa 
einnig af sér afkomendur sem komnir 
eru í þessa „erfðasúpu“ sem komin er á 
helluna. Þannig er enn von á spennandi 
arfgerðum sem hægt verður að fjölga bæði 
með frærækt, ágræðslu eða vefjarækt eftir 
atvikum.

Fallegur haustlitur í FÍN-7 í garði höfundar. Mynd: ÞT
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í finnska birkinu þannig að laufin voru 
purpurarauð frá upphafi vaxtartímans 
og ef eitthvað var urðu þau grænni undir 
haustið. Erfðirnar voru hinsvegar eins, 
jafnmargar rauðar og grænar komu upp af 
fræinu sem sáð var þannig að erfðavísirinn 
sem stýrir þessum lit er einnig ríkjandi. 
Gef ég mér að rauði liturinn stafi af sama 
efninu, antocyanin. Rauðu plönturnar 
reyndust mun vetrarþolnari en þær grænu. 
Þetta er dæmi um að rauði liturinn virðist 
í sumum tilfellum gefa arfgerðinni sem ber 
hann forskot yfir þær grænu hér á Íslandi. 
Þetta virðist einkum eiga við ef möguleikar 
innfluttra yrkja til vaxtar á Íslandi standa 
tæpt.

Haustlitir	í	sumarrauðu	birki
Í þeim fjölda rauðblaða birkiplantna sem 
nú eru komnar á legg er mikill munur á 
vaxtarhraða og einnig hvernig þær roðna 
í byrjun sumars því laufin byrja öll græn 
og taka svo að roðna upp úr miðjum júní. 
Ferillinn er því svipaður og í Virginíu-
hegg. Nokkur þessara trjáa eru mjög 
dökkrauð allan vaxtartímann og vaxa 
mjög hægt sem gæti hugsanlega bent til 
þess að þau séu með fleiri en eitt eintak 
af rauða erfðavísinum. Slíkt gæti hafa 
gerst við sjálffrjóvgun móðurtrésins. Hér 
er vísbending um að mikill roði dragi úr 
vexti. Ekkert kal er í þessum hægvaxta 
dökkrauðu birkitrjám. Trén, hvort heldur 
þau eru arfhrein eða arfblendin, fá hins 
vegar öll mjög fallegan skærrauðan 
haustlit.

Að	koma	nýju	rauðu	yrki	til	nota.	
Félagsleg	prófun	í	birkikynbótum
Ég hef flutt allmarga kynningarfyrirlestra 
af birkirannsóknum mínum á liðnum 
árum og gjarnan endað á ofangreindri 
frásögn og myndum af rauða birkinu eftir 
að það bættist í safnið í garðinum. Áhugi 
manna á að fá rautt birki til ræktunar 
reynist mikill en þó ættliðabil í birki sé 
stutt, af trjátegund að vera, tekur engu að 

Er	gagn	af	rauða	litnum	umfram	
fagurfræðina?
Við skoðun á brumi á mynd af rauðu 
birki í haustlitum sést glöggt að brum 
plöntunnar eru dumbrauð. Það leiðir 
hugann að því hvort þessi eiginleiki hafi 
jákvæð áhrif á vetrarþol en um það hafa 
birst vísbendingar í fræðiritum sem rímar 
við ofangreindar hugleiðingar um hlutverk 
efnisins antocyanin sem veldur rauða 
litnum. Fyrir nokkrum árum sáði ég fræi af 
purpurarauðri hengibjörk (Betula pendula 
purpurea) sem ég keypti af fræsala. Rauði 
liturinn í þeim plöntum er öðruvísi en 

Sophie Isabella í Heiðmörk við sumarrautt birki hjá 
bautasteini lang-langafa síns A.F. Kofoed-Hansen.  
Mynd: ÞT
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liturinn skilar betra vetrarþoli eins og getið 
er um framar í þessari grein.

Yrkið	Dumba	komið	á	markað
Eins og fram kemur hér að ofan hefur 
rauða birkið reynst heldur dauft til ásta 
og skilað fáum karl-og kvenreklum en 
það er forsenda erfðaframfara. Frærækt 
er snar þáttur í kynbótastarfinu og 
einnig það að koma nýjum yrkjum til 
nota en á þessu hefur verið nokkuð 
almennur misbrestur bæði í garð- og 
skógrækt. Aðstöðuleysi og þá einkum 
í gróðurhúsum er megin flöskuhálsinn. 
Gróðrarstöðvar hafa þó komið til 
hjálpar. Gróðrarstöðin Mörk hefur 

síður allnokkur ár að sýna fram á gæði 
nýrra yrkja áður en þau eru sett í almenna 
framleiðslu og dreifingu.

Til að mæta þessum mikla áhuga 
íslenskra ræktenda falaðist ég eftir fræi 
annars vegar frá samstarfsmanni í bænum 
Bjerkvik í Norður-Noregi og hins vegar 
frá trjáræktarstöð í nánd við Umeå í 
Norður-Svíþjóð og var það auðfengið. 
Sænski samstarfsaðilinn er kominn lengra 
í yfirfærslu á erfðavísinum þannig að fræið 
frá honum er 75 % staðarbirki og 25% 
rauði Finninn (Bpr). Norska fræið er að 
erfðum 50% staðarbirki og 50% rauði 
Finninn (Bpr). 

Þessu fræi var sáð vorið 2015 og 
reyndist spíra mjög vel. Vorið 2016 sá ég 
að ég hafði reist mér hurðarás um öxl með 
þeim fjölda plantna sem komnar voru af 
stað jafnframt því að ekki var réttmætt að 
setja þessar plöntur í sölu án undanfar-
andi könnunar um aðlögunarhæfni þeirra. 
Þennan vetur hafði ég haldið fyrirlestra 
um birkikynbætur og fann að mikill áhugi 
var á því meðal fundarmanna að fá rautt 
birki til prófunar. Ég ákvað því að nota 
efniviðinn þannig að gefa áhugasömum 
ræktendum 20 plöntur, 10 sænskar og 10 
norskar og til helminga í hvoru dæminu, 
rauðar og grænar, til prófunar með þeim 
skilmálum að geta kallað eftir upplýsingum 
af þrifum þeirra og vexti. Niðurstaðan 
varð sú að þessi tilraun var gróðursett 
á um 70 stöðum víða um land og fer að 
styttast í að gera úttekt á því hvernig 
til tókst. Það stendur nú til að kanna 
árangur með heimsóknum á ræktunar-
staði á þessu ári eða því næsta en fréttir 
benda til að árangur sé misjafn. Verkefnið 
nefnist Félagsleg prófun í trjákynbótum 
og skuldbundu menn sig að vanda til 
meðferðar á plöntunum og skila mér 
niðurstöðum þegar ég kalla eftir þeim. Er 
spennandi að komast að því hvort hægt sé 
með þessum hætti að flýta erfðaframförum 
í íslenskri trjárækt sem full þörf er á. Hér 
verður einnig áhugavert að sjá hvort rauði Gul og rauð alsystkin í haustlitum. Mynd: ÞT
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gróðurhúsi má stytta kynslóðabil niður 
í þrjú ár. Við tilurð Dumbu nýtti ég 
hluta af frjóinu frá Bjerkvik í Noregi til 
að frjóvga alla kvenrekla af stæðilegu 
þriggja metra Emblutréi sem ég fékk 
inni fyrir í Ræktunarstöð Reykjavíkur 
í Fossvogi. Alla karlrekla fjarlægði ég í 
upphafi og fékk heilmikið magn af fræi 
sem allt var afleiðing af þessari víxlun. 
Gróðrarstöðin Mörk hefur nú notað það 
til ræktunar og sölu. Reynslan hefur sýnt 
að víxlanir þar sem annað foreldrið er 
Bpr en hitt af Emblu stofni stóreykur 
líkur á bættri aðlögun og vaxtarkrafti. 
Til að tryggja enn betur að aðlögunin 
sé fullnægjandi góð hef ég nú komið 
nokkrum Dumbutrjám fyrir í gróðurhúsi 
með Emblutrjám til fræframleiðslu. Hér 
verða hlutverkaskipti, Embla verður 
faðirinn en hin rauðu Dumbutré mæður. 
Allir karlreklar sem þessar Dumbur bera 
eru fjarlægðir fyrir blómgun þannig 

lagt birkiverkefninu ómetanlegt lið frá 
upphafi skipulagðra birkikynbóta árið 
1987. Einnig hefur gefist færi á að koma 
fyrir einstaka fræmæðrum tímabundið í 
gróðurhúsi Ræktunarstöðvar Reykjavíkur 
í Fossvogi. Skógræktin hefur nú tekið 
við ábyrgð á frærækt og viðhalds-
kynbótunum á Embluyrkinu og fer sú 
ræktun fram í gróðurhúsi á Tumastöðum 
í Fljótshlíð en nokkur minniháttar 
frærækt er enn í Mörk þar til ræktunin 
á Tumastöðum verður komin á fullt 
skrið. Þar hefur einnig gefist færi að 
magna upp áhugaverðar kynbóta-
plöntur af hengibjörk og nepalbjörk 
auk afkomendahópa úr víxlunum í 
kynbótastarfinu. Aðstaða í gróðurhúsi 
er nauðsynleg til þess hægt sé að stýra 
víxlunum í þessari vindfrjóvga tegund. 
Í gróðurhúsi er frjóvgunartímabili lokið 
áður en loft fyllist af birkifrjói. Það er 
ekki síður mikilvægt að með aðstöðu í 

Rauður og gulur haustlitur í birki á Sandnesi við Steingrímsfjörð. Mynd: Arnlín Óladóttir
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að þeir mengi ekki framleiðsluna á 
Emblufræi. Næsta kynslóð af Dumbu 
verður því að ætterni 75% Embla og 
25% Bpr.	Með þessari skipan verður 
frjóvgun án þess að vinna þurfi að henni 
handvirkt og enginn skortur er á frjógjöf 
úr Emblutrjánum

Rauðar	fréttir	að	vestan,	íslenski	
haustroðinn
Þann 10. nóvember 2016 sendi Arnlín 
Óladóttir skógfræðingur mér sex myndir 
af rauðu birki sem hún tók af náttúru-
legu kjarri í skógræktarlandi á jörðinni 
Sandnesi í Steingrímsfirði og stofnað var 
til innan verkefnisins Skjólskógar sem hún 
sinnir á þessu svæði. Myndirnar sendi 
hún þar sem hún vissi af brölti mínu með 
þennan eiginleika en þær tók hún þann 8. 
september sama ár.

Svo vel vildi til að Vilhjálmur Lúðvíks- 
son átti erindi á Drangsnes daginn eftir, 
þann 11. nóvember, og ég slóst í för með 
honum og með hjálp Arnlínar fundum við 
runnana þrjá og hægt var að safna fræi 

Haustrautt birki á Sandnesi við Steingrímsfjörð. Skær-
rauður haustlitur byrjar frá jöðrum laufsins. Mynd: 
Arnlín Óladóttir

Rauðgulur haustlitur í íslensku birki við Hvammskirkju í Dölum. Mynd: ÞT
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hætti og í finnskættaða birkinu og verður 
skærrautt þegar líður á haustið. Nokkrar 
fræplöntur eru komnar af stað og verður 
spennandi að fylgjast með því hvort og 
hvernig þær plöntur taka haustlit þegar 
þær vaxa úr grasi.

Annað spennandi haustrautt birki 
fundum við hjónin að Hvammi í Dölum 
um miðjan október 2018 þar sem það 
vex í litlum lundi við Hvammskirkju. Við 
eftirgrennslan kom í ljós að kvenfélagið 
sem kennir sig við Guðrúnu Ósvífurs-
dóttur gróðursetti þennan trjáreit við 
suðurhlið kirkjunnar, líklegast í byrjun 
sjötta áratugarins. Rauði liturinn er 
sérstakur og athyglisvert er að neðra 
borð blaðanna er ljósgult sem gefur 
trénu einstakan og fallegan svip. Með 
heimild heimamanna safnaði ég fræi og 
tók ágræðsluefni í þeirri von að geta bætt 
þessari arfgerð í erfðasúpuna góðu sem 
áður er getið. Það var einnig áhugavert 
að sjá hversu einstofna og kröftugt þetta 
tré er. Oftar en ekki er birki með rauðum 

Fjalldrapi í rauðum haustlitum. Mynd: ÞT

Höfundur dáist að rauðu kynbótabirki í haustlitum. Mynd: ÞT

og greinum til ágræðslu. Þar var heppnin 
með okkur því jörð var enn auð en daginn 
eftir tók að snjóa. Ekki hef ég fyrr séð jafn 
fallega rauða haustliti í íslensku birki og 
birtust á þessum myndum Arnlínar. Allt 
annað birki í grenndinni var samkvæmt 
frásögn Arnlínar grænt eða tekið að 
skrýðast gulum haustlitum eins og sjá má 
á mynd hennar. Myndir af einstökum 
sprotum sýna einnig hvernig rauði liturinn 
í þessum arfgerðum breytist með svipuðum 
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Purpurarauður og grænn litur í sama laufi. Grænt verður 
gult og purpurarautt verður skærrautt þegar haustar. 
Mynd: ÞT

Betula pendula purpurea í sumarlitum. Mynd: ÞT

Heppni er mikilvæg í kynbótum. Ágrædd nepalbjörk gaf 
kvenrekil sama vor sem frjóvgaður var með Bpr frjói. 
Mynd: ÞT

Erfðavísir sem stýrir rauðum sumarlit er ríkjandi í arf-
blendnu Bpr. Annað hvert afkvæmi verður því rautt, hitt 
grænt. Mynd: ÞT

Betula pubescens rubra (Bpr) í Bjerkvik í Norður Noregi. 
Mynd: A. Hansen
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harðari en í Reykjavík. Auk margra 
íslenskra ræktenda föluðust fulltrúar 
tveggja garðyrkjustöðva, annarrar í 
Finnlandi og hinnar í Kanada, eftir að 
fá sýnishorn af nokkrum arfgerðum til 
ræktunar til að reyna gæði þeirra á sínum 
heimaslóðum með framhaldsræktun og 
sölu í huga ef vel tækist til. Þessi viðbrögð 
hvöttu mig til að leita leiða til að fjölga 
þessum arfgerðum sem verður einungis gert 
með tvennum hætti, þ.e. með ágræðslu eða 
vefjaræktun. Jón Guðmundsson, garðyrkju-
maður á Akranesi, er snillingur í þeirri list 
að ágræða sem er iðulega vandmeðfarið 
í birki og reyndi við nokkrar arfgerðir, 
þar af tvær rauðblaða. Er oft munur á 
því hversu vel gengur með ágræðslur eftir 
arfgerðum og hér var heppnin með því 
Hekla reyndist mjög auðveld og lítil grein 
með fimm brumum skilaði á einu sumri 
fimm þróttmiklum plöntum sem voru 
að jafnaði rúmur metri að hæð eftir eitt 

haustlit marggreinótt eða runnakennt 
enda rauði haustliturinn í íslensku birki 
líklegast að mestu ættaður úr fjalldrapa 
sem er almennt rauður á haustin. Ég 
leitaði til nokkurra kvenna sem tengdust 
með beinum og óbeinum hætti störfum 
kvenfélagsins og búsetu að Hvammi. 
Samkvæmt þeirri eftirgrennslan er þetta 
tré alltaf rauðblaða á haustin og líklegast 
ættað úr ræktunarstöð Skógræktar ríkisins 
í Borgarfirði. 

Yrkinu	Hekla	fjölgað	með	vefjarækt	í	
Finnlandi
Vorið 2017 var orðið ljóst að nokkrar 
bjarkir bæði með grænum blöðum og 
sumarrauðum úr kynbótaáætluninni uxu 
með afbrigðum vel auk þess að sýna öll 
merki þess að vera vetrarþolin. Þessi tré 
eru að mestu gróðursett í garði höfundar 
og einnig í sumarlandi í Úthlíðarhrauni 
í Biskupstungum þar sem vetur eru mun 

Rauð og græn alsystkin úr víxlun Bpr x Kofoed. Mynd: ÞT
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Sáðplöntur með erfðir frá Finnlandi, Íslandi, Noregi og Asíu. Þrjár tegundir, ilmbjörk, hengibjörk og nepalbjörk, eiga 
hlut að máli. Mynd: ÞT

sumar í óupphituðu gróðurhúsi. Sömu 
arfgerðir sendi ég einnig til rannsóknar-
stöðvar háskólans í Oulo sem tekur að sér 
að fjölga margvíslegum tegundum plantna 
með vefjarækt. Nú berast þær fréttir að 
Hekla reynist einnig auðveld í vefjarækt 
og því hægt að fá eins margar plöntur 
og hugurinn og seðlaveskið leyfir. Hinar 
tvær arfgerðirnar misfórust en hugsanlega 
reyni ég að senda þær á ný þar sem fyrsta 
tilraunin var gerð full seint á árinu. 

Vefjaræktunin byggir á því að rækta 
fram ósérhæfðan frumuklasa (e. callus) af 
viðkomandi arfgerð og síðan að örva hann 
til að mynda sérhæfða vefi, bæði blöð 
og rætur, með margvíslegri hvatameð-
ferð. Allt fer þetta fram í gerilsneyddu 

umhverfi á ræktunarhlaupi og þannig 
eru plönturnar sendar til ræktunarstöðva 
í litlum plastboxum. Þar eru þær síðan 
ræktaðar áfram í gróðurmold áður en þær 
eru settar á beð eða í aðra ræktun. Kostur 
við þessa aðferð er meðal annars að engin 
smithætta er fyrir hendi eða innflutningur 
af óværu. Auk þess að hægt verður að 
prófa yrkið Heklu til þrautar á Íslandi 
verður auðvitað sérstaklega spennandi að 
sjá hvort þetta yrki verður áhugavert til 
ræktunar í Evrópu og Kanada. Það yrði 
þá væntanlega í fyrsta skipti sem trjáyrki 
þróað á Íslandi kæmist á sölulista erlendis. 
Sá möguleiki var ekki á radarnum þegar 
ég hóf þessa vegferð.
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Framundan
Hvati þess að ég hóf erfðarannsóknir og 
kynbætur á birki var margþættur. Mikill 
og torskilinn breytileiki í íslensku birki 
var freistandi. Kynni af fallegu birki á 
Norðurlöndunum var og áleitin hvatning. 
Misheppnuð ræktun skógarfurunnar í tvo 
áratugi er óráðin gáta sem er spennandi 
viðfangsefni. Þar geta rannsóknir á birki 
gefið vísbendingar um leit að svörum 
þar sem vandamál hafa komið upp í 
öðrum tegundum þegar þær eru teknar 
til ræktunar hér á landi. Í þessari grein er 
einkum fjallað um hvernig gengið hefur að 
færa einn tiltekinn eiginleika, þ.e. rauðan 
lauflit, inn í ræktunarefni í birki sem væri 
aðlagað íslensku umhverfi. Jafn margar 
grænar plöntur koma úr hverri víxlun og 
lítill vafi á því að hægt verður að velja 
úr þessu áhugaverða erfðahópa. Þar á 
meðal eru hraðvaxta og kraftmikil tré með 
græn laufblöð sem myndu sóma sér vel í 
íslenskri skógrækt. Þetta starf gagnast því 
jafnt skógrækt og garðrækt. Í flokkun er 
birkiættkvíslinni skipt í margar tegundir. 
Í ljós hefur komið að í ræktunarstarfinu 
má nota margar þeirra saman og sameina 
æskilega eiginleika úr þeim, meðal annars 
blendingsþrótt, í nýjum yrkjum.

Höfundur: ÞORSTEINN TÓMASSON

Vefjaræktuð Hekla komin í framleiðslu á Íslandi vorið 2019. Kom til landsins frá Finnlandi í vaxtarhlaupi í lok mars á 
þessu ári. Mynd: ÞT

Ársvöxtur í ágræddri Heklu, blendingsþróttur. Mynd: ÞT
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Næsta verkefni. Í ljós hefur komið að ræktun hengibirkis (Betula pendula) er álitlegra en talið var og kynbótastarf 
er hafið. Þar má einnig koma litadýrð að. Kristinn Þorsteinsson færði liti sem birtast á smáplöntum í gróðurhúsi á 
mynd sem tekin var af hengibirki í Svíþjóð. Mynd: ÞT


