Gróðurreitir FAS á Skeiðarársandi
FAS hefur um langt skeið lagt á það áherslu að nemendur skoði náttúruna og
tileinki sér öguð og skipuleg vinnubrögð. Þá er ekki síður mikilvægt að þeir séu
færir um að meta þær breytingar sem verða og bera saman við fyrri gögn. Einn
liður í svona vinnu er að skoða breytingar á gróðri á Skeiðarársandi.
Strax á fyrstu dögum haustannar var ákveðið að vitja gróðurreitanna fimm sem
FAS hefur umsjón með á sandinum en frá því haustið 2009 hefur verið farið
með hópa nemenda þangað. Fyrir ferðina er nemendum skipt í hópa því allir fá
ákveðið hlutverk. Það er að mörgu sem þarf að huga á vettvangi og mikilvægt
að vinnan verði skipulögð og hnitmiðuð. Að þessu sinni kom Kristín
Hermannsdóttir frá Náttúrustofu Suðausturlands með í ferðina og aðstoðaði í
fjarveru Eyjólfs Guðmundssonar skólameistara, en hann er í námsleyfi í vetur.
Þó mörgum virðist allt vera eins þegar keyrt er um sandinn eru ótrúlegar
breytingar á honum frá ári til árs. Síðasta haust var t.d. mikið um sandfok og
hefur það greinileg áhrif á gróðurþekjuna í sumar. Svæði sem voru mosavaxin í
fyrra liggja nú þakin svörtum sandi og getur allt eins farið svo að sandurinn kæfi
gróðurinn. Langflest tré sem voru mæld höfðu stækkað frá því síðasta haust.
Þegar upplýsingar á milli ára eru bornar saman sést glögglega hve
birkiplönturnar hafa stækkað. Haustið 2013 bar nokkuð mikið á lirfu ertuyglu.
Hún var áberandi núna í öllum reitum og fannst líka á mosa, þar sem engin tré
eru. Þá var komin á nokkur tré önnur lirfa sem að öllum líkindum er birkifeti.
Báðar þessar lirfur púpa sig svo í haust og bíða þannig næsta sumars en
breytast þá í fiðrildi. Þessar lirfur eru algengar í birkiskógum.
Í fyrra var líka skipt um merki á öllum plöntum hærri en 10 cm, í reitunum. Þá
voru sett merki eins og sett eru í eyru á sauðfé. Þessi merki eru ljómandi góð og
greinileg í umhverfinu og munu verða notuð áfram.
Þó svo að allmikill sandur lægi á gróðrinum er mikil gróska á svæðinu. Þegar
reitirnir voru skoðaðir kom í ljós að í öllum nema einum eru nýjar plöntur að
skjóta upp kollinum. Eru það bæði birki- og víðiplöntur. Þær verða þó ekki
merktar fyrr en þær hafa náð 10 cm hæð en þá er talið líklegra að þær haldi
áfram að vaxa. Reynslan í gegnum árin hefur sýnt að litlar plöntur geti verið
horfnar á næsta hausti.

Síðustu daga hafa nemendur svo unnið úr gögnunum sem söfnuðust. Líkt og
fyrri ár verða niðurstöður ferðarinnar birtar á http://nattura.fas.is/
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