
Alexander  Robertson 



Almennt eru gerðar skógræktaráætlanir á Íslandi með fjölþætt 

markmið ræktaðra skóga í huga: 

 

- vistfræðileg (þróun vistkerfa, búsvæði, villt dýr); 

 

- efnahagsleg (viðarframleiðsla, aðra afurðir); 

 

- verndun (jarðvegs- og vatnsvernd, skjól, binding 

koltvísýrings – CO2); 

 

- þjóðfélagsleg (heilsufarsleg, menningarleg og andleg). 

 

STEFNA ÍSLANDS Í SKÓGRÆKTARMÁLUM 



Þröstur Eysteinsson 

Safnað hefur verið fræi af um 30 tegundum 

barrtrjáa og 12 tegundum lauftrjáa frá um 

400 svæðum víðs vegar um heim. Um 12 

tegundir barrtrjáa og 8 tegundir lauftrjáa 

eru í reglubundinni ræktun. 

 

Margar innfluttu trjátegundanna ná að 

þroska fræ og nokkrar fjölga sér með 

náttúrulegum hætti. 

 

Komið hefur verið upp ágætri aðstöðu til 

kynbóta og fræframleiðslu nýrra, íslenskra 

trjákynblendinga. 

Alexander Robertson 



 Líffræðileg fjölbreytni er í raun ferli óskipulegra afla  

Með því að opna og loka hægt fyrir vatnsrennsli í krana koma í ljós grundvallaratriði þeirra afla sem valda 

breytingum á hreyfiástandi efnis. Við lágan þrýsting er flæðið meira og minna formlaust (laminar). Við lítils 

háttar þrýstingsaukningu myndar flæðið stöðugan, greinilegan gorm (stable). Við örlítið meiri aukningu í 

þrýstingi myndast óstöðugur, tvöfaldur gormur (stable+chaotic). Við fullan þrýsting heldur gormurinn sér, en 

hann er óstöðugur og endist ekki lengi (chaotic). Þegar dregið er hægt úr þrýstingnum fer vatnsrennslið aftur 

til baka gegnum þessi stig og verður án ólgu (laminar). Þegar skrúfað er frá krana við vanalega notkun er 

breytingin frá einu stigi til annars svo hröð að aðeins  óskipulega stigið er merkjanlegt. Yrði gerð könnun á því 

hvaða mynstur sé áhugaverðast, yrði niðurstaðan sennilega sú að það væri stöðuga, óskipulega stigið, sem 

aðeins er hægt að greina að hluta til. Loftslag og veður, einkum áhrif vinds á líffræðilega fjölbreytni í 

landslaginu, er að mörgu leyti með þessum hætti; það fer gegnum mörg breytingastig sem eru svo flókin að 

hugur manns megnar ekki að greina þau.  

Alexander Robertson 
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Líffræðileg fjölbreytni í birkiskógum Nýfundnalands er hliðstæð fasabreytingum í 

eðlisfræði og stærðfræði; lítils háttar breytingar á breytum geta verið afdrifaríkar. 

Fasabreytingar á líffræðilegri fjölbreytni geta verið svo hægar eða svo skyndilegar að 

þeirra verður ekki vart. Í raun og veru eru áhrif vinds á líffræðilega fjölbreytni ólínulegt, 

hreyfifræðilegt ferli fasabreytinga í tíma og rúmi sem fáar breytur koma af stað og sem 

eru, þegar best lætur, aðeins að litlu leyti fyrirsjáanlegar. Þetta er ástæða þess hve vel 

hönnuð skjólbelti eru svo áhugaverð. 

Source: Alexander Robertson. Planting Trees on the Avalon Peninsula 2000 



Alexander Robertson 

Hvernig væri veröldin, yrði hún svipt 

votlendi og óspilltri náttúru?                            

Gefum um alla framtíð grið, 

gróðri og óbyggðatöfrum.  

 
Lausleg þýðing IÞ úr Inversnaid  eftir Manley Hopkins 

Inversnaid 



Búsvæði villtra dýra eru vernduð með lögum, og á því svæði sem 

myndin sýnir er skógrækt bönnuð. 

Alexander Robertson 



Svanir sem snúa aftur á vorin til Íslands frá Skotlandi, Noregi og fleiri 

löndum hafa fundið sér góðan áningarstað á þessum víðáttumiklu 

engjum á Skeiðum á Suður-Íslandi. Snemma á 20. öld var þarna 

gróðurlaus eyðimörk sem var síðar grædd upp. 

Alexander Robertson 



Teikning frá 1747 eftir Paul Sandby af Strathay í Skotlandi. Lengst til hægri á 

fjallshryggnum er hluti tindsins Creag a Barns, og vinstra megin er Craigvinean-

hlíðin með gisnum trjágróðri. Athyglisvert er hve lítill trjágróður er í hlíðunum. 



Ræktunarlandslagið í Atholl Estates í Perthshire er rómað bæði fyrir 

hagkvæma og aðlaðandi líffræðilega fjölbreytni, eins og þessi mynd frá 

Dunkeld á dauflegum þokudegi sýnir. 

Alexander Robertson 



Alexander Robertson 

Árfarvegir víðs vegar í skosku hálöndunum eru þekktir fyrir líffræðilega fjölbreytt náttúrufar, 

enda þótt hálöndin hafi að mestu verið skóglaus allt fram á 20. öld. Þetta sést með því að bera 

saman mynd af landinu árið 2007 og teikningu frá 1747 ( 9. mynd). Um það bil 150 ára gamall 

Douglasþinur (64 m á hæð) vinstra megin, sem stendur við ána nokkrum metrum neðan við 

fossinn er hæsta tré á Bretlandseyjum, ásamt öðrum jafngömlum Douglasþin í Benmore. 



Við þverár Duchray-árinnar vaxa blandskógar sjálfsáinna eikar- og birkitrjáa sem búa yfir 

mun meiri líffræðilegri fjölbreytni en einræktaðir barrtrjáskógar í hlíðum Ben Lomond. 

Samkvæmt nýrri skógræktaráætlun fyrir Skotland (2006) verður lögð meiri áhersla á að 

auka líffræðilega fjölbreytni skóglenda með plöntun innlendra trjátegunda (Atlantshafseik, 

birki og Kaledoníufuru). 

Alexander Robertson 



Í Borgarnesi er mikil fjölbreytni í landslagi, vatnafari, jarðfræði, loftslagi 

og  menningu. Í bænum eru fallegir skjólskógar en þeir myndu ekki eiga 

rétt á sér nálægt þessari fallegu strönd. 

Alexander Robertson 



Akureyri sannar það að engin hlíð er of  brött fyrir líffræðilega fjölbreytni. Hér 

er ekki um skjólskóg að ræða en myndin sýnir hve mikinn fjölda 

plöntutegunda og afbrigða er hægt að rækta undir skjólskógi. 

Alexander Robertson 



Flestir æðarfuglar verpa við ströndina, en vegna þrengsla neyðast sumir þeirra til að verpa í 

jaðri lítils barrtrjálundar (efst til vinstri). Bændur verja æðarfugl gegn vargi og safna 

æðardúninum, og af þeirri ástæðu hefur honum fjölgað mjög ört. Í námunda er bærinn 

Lyngholt en þar er lundur með klónum af víði- og aspartrjám (neðst til vinstri) og birki- og 

greniskógur umhverfis forna rétt á Vöglum, þar sem ær voru fyrrum mjólkaðar. 

Alexander Robertson 



Útsýni til Sandfells á Austurlandi yfir vel gróið land. Alaskalúpínu hefur verið sáð sem lið í 

sáðskiptum í því skyni að auka frjósemi jarðvegs og skapa öruggara búsvæði fyrir villta fugla í 

skjóli fyrir refum. Á býlinu eru einnig víðáttumikil, blönduð skógræktarsvæði og skjólbelti sem 

er ætlað að auka líffræðilega fjölbreytni. 

Alexander Robertson 



Einar Gunnarsson 

Endurheimt vistkerfa birkiskóganna hefur verið eitt aðalverkefni Skógræktar ríkisins og 

Landgræðslu ríkisins. Það hefur m. a. verið fólgið í því að setja upp þúsundir kílómetra af 

girðingum umhverfis leifar gömlu birkiskóganna víðs vegar um landið í því skyni að vernda 

þá gegn sauðfjárbeit. Þegar verndunaráhrifa skóganna og líffræðilegrar fjölbreytni þeirra 

naut ekki lengur við, eyddist gróður og jarðvegur á víðáttumiklum svæðum landsins af 

völdum vatns, vinda og sauðfjárbeitar. 



Hjörleifur Guttormsson valdi á kápu bókar sinnar (vinstri mynd) mynd af botngróðri til þess að leggja 

áherslu á mikla líffræðilega fjölbreytni Hallormsstaðaskógar. Endurheimt og ræktun skógarins var 

hafin árið 1905; fyrst með girðingum til að vernda þær birkileifar sem eftir stóðu gegn beit, og síðar 

með því að planta innfluttum trjátegundum í gróðuvana svæði. Núna skiptir líffræðileg fjölbreytni 

skógarins miklu máli fyrir sjálfbærni umhverfisins og efnahag þessa landshluta. 



Alexander Robertson 

Jón Karl Snorrason 



Ágúst Hálfdánarson hóf að rækta skóg við heimili sitt, Heiðarhvamm í Mosfellsbæ, 

árið 1989. Skógurinn er samsettur úr mörgum ólíkum vistkerfum á ýmsum 

aldursskeiðum sem hafa myndast og þróast bæði með náttúrulegum hætti og með 

plöntun trjáa. Verndun þessa lækjarfarvegs var eitt af forgangsverkefnum Ágústs.  

Alexander Robertson 



Ágúst Háldánsson 

Uppgræðsla bakka lækjarins sem rennur framhjá skóglendi Ágústs 

Hálfdánarsonar að Heiðarhvammi og nágranna hans hefur heppnast vel; hún 

sinnir vel hlutverki sínu, er falleg og líffræðilega fjölbreytt. 



Skóglendin í Heiðarhvammi og í nágrenninu í Mosfellsbæ eru ágæt dæmi 

um þróun margþættra vistkerfa. Hún hófst með því að svæðin voru girt 

af til að koma í veg fyrir fjárbeit, og við það hófst landnám mosa, fléttna 

og blómgróðurs á landi sem að hluta til hafði blásið upp. Síðan var 

plantað ýmsum trjá- og runnategundum.  

Alexander Robertson 



Skógur Ágústs Hálfdánssonar að Heiðarhvammi í Mosfellsbæ er gott  

dæmi um það hvernig hægt er að klæða land trjágróðri, og um gagnsemi 

þess að skilja eftir trjálaus svæði til að stuðla að sem mestri líffræðilegri 

fjölbreytni og fallegu skógarlandslagi. 

Alexander Robertson 



Í  rjóðrunum í ræktuðu skóglendi Ágústs  að Heiðarhvammibæ vex tegundaríkur 

botn- og skógargróður. Rjóðrin gegna einnig því hlutverki að vera snjógildrur 

sem vernda húsið gegn snjófoki. 

Alexander Robertson 



Fjölbreytni og árstíðabreytingar trjá- og runnategunda, lögun 

þeirra og samsetning fellur vel að vistfræðilega fjölbreyttum 

botngróðri hinna fjölmörgu rjóðra sem einkenna skóglendi 

Ágústs að Heiðarhvammi. 

Alexander Robertson 



Gróðurinn við hlykkjóttan og öruggan akveginn gegnum skóglendi 

Ágústs  að Heiðarhvammi og nágranna hans í Mosfellsbæ svipar að gerð 

og líffræðilegri fjölbreytni til náttúrulegs gróðurfars meðfram vegum í 

Nýfundnalandi. 

Alexander Robertson 



Mörg skógræktarsvæði á Íslandi líkjast náttúrulegum skóglendum í Nýfundnalandi að 

því er varðar líffræðilega fjölbreytni og form. Getur þú séð hvaða myndir eru frá Íslandi 

og hverjar frá Nýfundnalandi? 

Alexander Robertson 



Lockyers Water: soil series map (Source:

DFRA)

Lockyers Water: soil series map (Source:

DFRA)

Trjáskaðar af völdum vinda í skógum Nýfundnalands eru oft afleiðingar 

lítillar líffræðillegrar fjölbreytni. 

Jarðvegstáknið Cr:Pc:O6 e4 (efst til vinstri) bendir til þess að trjáfall af völdum vinda 

verði öðru fremur í öldóttu landslagi (e) þar sem jarðvegur er grýttur (4); alvarlegastu 

trjáfellarnir verða á Cochrane-jarðvegi (Cr), sérstaklega á hæðahryggjum og í efri-  og 

miðhluta hlíða þar sem jarðvegurinn blandast Portugal Cove-jarðvegi (Pc); á öllu 

svæðinu eru jarðvegslög með vel rotnuðum, lífrænum efnum (O6). Alexander Robertson 



Tilbrigði líffræðilegrar fjölbreytni: annars vegar glæsilegur 

asparskógur, hins vegar vindbarinn, öldulaga skógur með dauðum 

trjáröðum, og loks listræn form dayuðs skriðkjarrs við ströndina 

(krækluviður). 

Alexander Robertson 



Tré fella lauf á haustin, en  hvenær sem er 

á árinu getur kröftugur vindur hreinsað allt 

lauslegt af trjánum, sérstaklega dauða, 

brothætta kvisti og greinar af lerki. Á 

skógarbotninum ummyndast þessi lífrænu 

efni hratt og mynda moldarefni sem eiga 

ríkan þátt í því að auka líffræðilega 

fjölbreytni ofan og neðan yfirborðs 

jarðvegsins. 

 

Af ýmsum ástæðum, bæði fagurfræði- 

legum og hagkvæmum, er æskilegt að 

skjólskógar séu ræktaðir úr mörgum 

trjátegundum. Mælt er með því að plantað 

sé saman lauftrjám og runnum en einnig 

tegundum, eins og lerki, sem sjálfar fella 

neðstu greinarnar. 

Alexander Robertson 



Velkomin í litla skjólskóginn og garðinn okkar sem lýtur einfaldri jöfnu: 

LÍFFRÆÐILEG FJÖLBREYTNI = FJÖLBREYTNI + 

MARGBREYTILEIKI+SVEIGJANLEIKI 

Alexander Robertson 



Lággróður úr þéttum runnum 

(vaxber, kvistur, fjallakristþyrnir, 

víðir, alparós, daphne?) verndar 

gegn köttum, einkum þeim sem 

nærast  á jörðu  niðri. 

Fuglar nærast á lirfum náttfiðrilda, 

annarra fiðrilda og  skordýra sem 

eta laufblöð og sem búa í krónu 

rauðeikur og annarra trjáa í 

garðinum. 

Nytsemi Bartlett-perutrjáa er, auk þyrnóttra 

greina, ekki síst fólgin í því að laða að sér 

skordýr sem fuglar nærast á. 

Sedrusviður, Vetchiesfura, hvítgreni, 

Norðmannsgreni og óðjurt, einir og 

hlynur veita örugga hvíldarstaði.. 

Reyniviður,  bandarískur hornviður,  og 

gullinn þefrunni þroska ber sem gagnast 

sem vetrarforði.  

Flestir smáfuglar eyða  tímanum í að 

leita að fæðu undir alparósum, eini, 

beitilyngi og  fjölærum plöntum. Þegar 

garðurinn var yngri kom fyrir að 

kólibrífuglar leituðu þar að hunangi. 

Lerki frá Síbiríu, Evrópu og Japan ber köngla 

sem eru næring fyrir finkur allt árið. Laus 

trjábörkur er óskastaður fyrir spætur; þar halda 

þær til og njóta skjóls tímunum saman, 

sérstaklega þegar er kalt, sólríkt og ókyrrt veður. 

Í grasflötinni, sem aldrei er úðuð með 

illgresiseyðingalyfjum (illgresi er eytt með 

handvirkum áhöldum), þakin fjörudoppu, 

fjölærum plöntum og lágvöxnum 

runnagróðri, er urmull af bjöllum og ormum 

sem rauðbrystingur með unga er sólginn í. 

Bergfléttur og hliðarrætur á lerki 

koma í veg fyrir að kettir klifri upp í 

tré eftir fuglum, sérstaklega 

rauðbrystingum og spörvum sem 

verpa í trjánum  
Þessar þéttu breiður af fjörudoppua eru óskabúsvæði 

fyrir smáfugla sem verpa niðri á jörðu, sérstaklega  

vegna þess að þar er nægilegt æti og vernd gegn 

rándýrum. Ungir rauðbrystingar, sem eru að læra að 

fljúga, hvíla sig oft á þessum svæðum . 

Líffræðileg fjölbreytni frá sjónarhóli fugls 

Alexander Robertson 



European larch conesEuropean larch cones

Góður skjólskógur þarf að búa yfir ótakmarkaðri og spennandi  

líffræðilegri fjölbreytni, jafnvel í smæstu atriðum. 

Alexander Robertson Norway spruce conesNorway spruce cones



Vegna margbreytilegra loftslags- og veðurfarsskilyrða hefur þróast  mikill 

erfðafræðilegur breytileiki í balsamþin í Nýfundnalandi. Sem dæmi má nefna að lítt 

þekktur balsamþinur með bláum stoðblöðum, Abies x phanerolepis f. caerulea (vinstri 

mynd) og venjulegur balsamþinur, Abies balsamea, víxlfrjóvgast. Afkvæmið er 

bláleitur bastarður með hvítum greinaendum. Bæði afbrigðin ættu að duga vel í 

skjólskógum í strandhéruðum þar sem ríkja úrsvalir vindar sem bera með sér salt. 

Alexander Robertson 



Bay leaf willow male catkinsBay leaf willow male catkins
Alexander Robertson 

Íslendingar hafa reynt og  notað mörg ný kvæmi af víði við skjólbeltarækt 

(vinstri mynd), en þeir gleyma ekki fegurð og þoli sinna eigin víðitegunda. 



Robertsgarður, St. John’s Alexander Robertson 

Bartlett perutré eru ræktuð til skrauts í St John’s, en smábreytileiki í skjóli ræður því 

hvort perurnar ná fullum þroska. Í skjóllitlum hluta Robertsongarðsins gera þær það 

ekki, en í skjólríkari hluta nágrannagarðsins ná þær markaðsgæðum. 



Ber rósaþyrnis eru litskrúðug og mikilvægt vetrarfóður 



Ber bandarísks hornviðar(Sorbus americana) eru einnig litskrúðug og 

ómissandi fóður fyrir fugla, en auk þess eru þau soðin niður og notuð til 

víngerðar. 



Alexander Robertson 

Líffræðileg fjölbreytni getur birst í ótrúlegri litadýrð og gerðum á öllum tímum árs. 

Robertsongarðurinn tekur miklum breytingum með  2-3 vikna millibili frá apríl til 

desember. Garðurinn er jafn litskrúðugur á veturna og á öðrum árstímum, enda þótt 

mestar breytingar verði, einkum á trjám, af völdum snjókomu og glitrandi 

frostregns. 



Líffræðileg fjölbreytni dregur úr kuldalegum áhrifum vetrarins og 

mótar listaverk úr trjám og runnum. 

Alexander Robertson Robertsgarður, St. John’s 



Birki heilsar morgunsólinni með lotningu eftir nótt með frostregni, 

en greinar blágrenisins eru enn að tárfella. 

Alexander Robertson Robertsgarður, St. John’s 



Vottur um endurkomu vorsins og vaxandi breytilega 

líffræðilega fjölbreytni fram á næsta haust. 

Alexander Robertson 
Robertsgarður, St. John’s 



Alexander Robertson 

Hvirfilvindur, af völdum létts vinds úr gagnstæðri átt, skóp þennan gagnlega 

snjóskafl sem verndar líffræðileg fjölbreytni gróðurs og jarðvegs í 

,,snjódældasamfélaginu” gegn skaðlegum áhrifum frosts.  

 

Robertsongarður, St. John’s 



Alexander Robertson 

Dæmi um trjáplöntun sem orsakar hvirfilvinda. Vindunum er ætlað að mynda sem 

dýpsta skafla í blómabeðum og á viðkvæmum jöðrum runna en sem grynnsta á 

göngustígunum. 

Robertsongarður, St. John’s 



Útskorni trjástofninn er úr ástralskri furu sem fékk að vaxa upp í 7-8- m hæð. Þá var 

tréð fellt í öryggisskyni vegna hættu á að það yrði ofhlaðið af ís og blautum snjó, en 

einnig í þeim tilgangi að auka líffræðilega fjölbreytni lággróðursins. 

Alexander Robertson Robertsongarður, St. John’s 



Samkvæmt íslenskri trú halda samfléttuð reynitré (vinstra megin) tröllum í 

fjarlægð. Tröllin sem myndin til hægri sýnir urðu að trjágervingum úr austurískri 

furu þegar morgunsólin náði að skína á þau. 

Alexander Robertson 
Robertsongarður, St. John’s 



Haraldur konungur flatnefur, síðastur í röð konungsættar furustofnanna (Brennu-

Njálssaga), stendur vörð um fallega, líffræðilega vetrarfjölbreytni Jólagarðsins. 

Alexander Robertson 
Robertsongarður, St. John’s 



Við garðahönnun á svæðum þar sem nánast er aðeins um tvær árstíðir að ræða,  þarf 

ekki að hafa annað í huga en snjógildrur. 

Alexander Robertson Robertsongarður, St. John’s 



Alexander Robertson 

Snjóblásarinn hleður upp miklum snjó í fremri hluta garðsins, og ná skaflarnir oft upp 

á svalirnar. Alparósir, glóðarrósir, fjallahlynur, úlfaber, fjallakristþyrnir, dafnía, 

beitilyng, einir, sedrusviður og aðrir dvergrunnar þola vel þétt, saltmengað snjófargið. 

Robertsongarður, St. John’s 



Alexander Robertson 

Líffræðileg fjölbreytni einkennir snjógildrurnar. Þéttri gróðurbreiðu fjörudoppu með 

ívafi af bergfléttu (neðst til hægri) er ætlað að koma í veg fyrir jarðrask í brekkunni 

af völdum snjóbráðs eða frosts og þíðu þegar jörð er auð. Beggja megin við húsið eru 

mjó, trjálaus göng og gegnum þau blæs vindurinn snjó úr innkeyrslunni og frá 

runnunum. 

Robertsongarður, St. John’s 



Þessar myndir sýna umbreytinguna úr gróðursnauðu, veðurbörðu landslagi í 

gróskumikinn garð með litfögrum trjám og runnum. Stök, ensk bergflétta dreifði sér um 

botngróðurinn innan um fjörudoppu (Vinca minor) og klifraði síðan upp trjástofnana 

þannig að landslagið fékk hitabeltisyfirbragð. Bergflétta sem klifrar upp tré ber vott um 

hlýrra nærveður af völdum vel hannaðs skjólbeltis. 

Alexander Robertson 

Robertsongarður, St. John’s 



Fjölærar og einærar plöntur voru ríkjandi þar sem halli var mestur. 

Þær voru litríkar á sumrin en á veturna veittu þær enga vernd gegn 

jarðvegseyðingu eða vindi. Besta leiðin til að bæta úr því og byggja 

upp þéttan gróður var að nota fjörudoppu og sambland litríkra 

lauftrjáa og runna og hæfilega skuggsælla, lágvaxinna barrtrjáa. 

Alexander Robertson Robertsongarður, St. John’s 



Alexander Robertson 

Tré og runnar setja mestan svip á garðinn en engu að 

síður er nægilegt rými fyrir lágvaxin tré, runna, fjölærar 

og einærar plöntur. Falleg grasflötin, sem þarfnast lítils 

viðhalds, gefur  heildarmyndinni ákveðna formfestu. 

Nærviðri í garðinum hefur batnað og það bætir 

lífsskilyrði tegunda frá hlýrri svæðum sem ella myndu 

ekki njóta sín á Nýfundnalandi. 
Robertsongarður, St. John’s 



Í þessum garði eru fáar einærar plöntur. Fjölærar plöntur blómstra stundum seint á vorin 

vegna kulda, en þá sjá runnarnir fyrir fallegu, síbreytilegu litaskrúði og formi. Fjölærar og 

nokkrar einærar plöntur valda umtalsverðri breytingu á litafari í vesturhluta garðsins á um 

það bil tveggja vikna fresti allt sumarið og á 3-4ja vikna fresti á haustin og veturna. Á 

veturna veita umskiptin milli snjóþekju og snjóleysis tilbreytingu. 

Alexander Robertson 

1st June 15th June 

15 May  1 May  

Robertsongarður, St. John’s 



Jaðar snjógildru breytist í útliti á nær 2ja vikna fresti á sumrin og á 

3-4ja vikna fresti á veturna. 

Alexander Robertson 
Robertsongarður, St. John’s 



Sjónrænar breytingar í líffræðilegri fjölbreytni 
Í vestari hluta snjógildrunnar er blandaður skjólskógur sem breytist eftir árstíðum  

með tilliti til samsetningar, lögunar og fjölbreytni. Bogalögunin fjærst er að hluta til 

hugsuð sem eitthvað óvænt fyrir augað, en aðallega er um að ræða eyðu sem ætlað 

er að beina norðvestanvindunum til vinstri þannig að þeir feyki snjó af 

innkeyrslunni. 

Alexander Robertson Robertsongarður, St. John’s 



Robertsongarður, St. John’s Alexander Robertson 

Eyjaloftslag einkennist af miklu skýjafari, og við slíkar 

aðstæður getur verið nauðsynlegt að auka líffræðilega 

fjölbreytni með litríkum, skemmtilegum plöntum. 



Líffræðileg fjölbreytni í snjógildrum er í meginatriðum það sem vistfræðingar nefna 

snjódældarvistkerfi því að vikum saman eru þær á kafi í snjó; vanalega frá lokum 

desember fram í miðjan mars og stundum frá október fram í maí. 

Alexander Robertson 

Alexander Robertson Robertsongarður, St. John’s 



Alexander Robertson 

Robertsongarður, St. John’s 

Frá vistfræðilegu sjónarmiði eru sígrænar alparósir, glóðarós, kristþyrnir (gulir 

dvergrunnar) hluti af snjódældagróðri garðsins sem er hulinn snjó í 4-5 mánuði - 

án þess að verða meint af. 
 



Alexander Robertson 

Í skjólskógum sem eru snjógildrur þróast auðveldlega lággróður sem einkennir 

snjódældir, eins og mosar, fléttur og jarðvegslífverur (sveppir). 

Robertsongarður, St. John’s 



Stirling Robertson 

Andstætt því sem fólk heldur og þvert á vafasamar niðurstöður  

vísindarannsókna, dregur skjólskógur lítið úr hljóðmengun. 

Robertsongarður, St. John’s 


