17. apríl 2018b
Til umráðamanna svæðis sunnan Löðmundarvatns að vegi F225 (Dómadalsleið).
Erindi: Leyfi til rannsókna á áhrifum hlýnunar á hélumosavist.
Undirritaður vinnur að rannsóknaverkefni um hlut hélumosavista og annarra svæða sem
einkennast af lífskurn á hálendum svæðum Íslands með tilstyrk Rannsóknasjóðs Íslands og
Háskóla Íslands. Ég vil nú gjarnan auka verkefnið með athugun á áhrifum hlýnunar á
hélumosavist, en það er hægt að gera með því að setja upp glær plastbúr sem eru opin að ofan
(“Open Top Chambers”, OTC). Reynslan af slíkum búrum í langtímarannsóknum á
Þingvöllum, Auðkúluheiði og víðar á norðurslóðum er góð, og sýnt að með þeim er hægt að
hækka jafnaðarhitastig um nærri 2 gráður, og líkja þannig eftir fyrirsjáanlegum
loftslagsbreytingum. Með þessari tilraunauppsetningu viljum við meta líklega áhrif hlýnunar á
vistgerð sem er mjög útbreidd á hálendum svæðum hérlendis og víðar á norðurslóðum.
Undanfarin tvö ár höfum við kannað nokkur svæði sunnan og vestan lands og teljum svæðið
sunnan Löðmundarvatns sérstaklega hentugt til athugana vegna aðgengis og vegna þess
hversu slétt það er. Því miður eru þessar aðstæður ekki algengar og við höfum ekki fundið
sambærileg hélumosasvæði annars staðar. Því leitum við eftir leyfi til að nýta þessar hentugu
aðstæður.
Rannsóknin felst í því að setja upp 7 til 8 plastbúr, um 1 fermetri hvert og um 40 sm hátt (sjá
meðfylgjandi myndir) ásamt litlu mælitæki í hverju búri, jafnframt sýnatöku og mælingum.
Þar eð búrin eru gagnsæ og a.m.k. 100 metra frá vegi, þá verða þau lítt sýnileg vegfarendum.
Samkvæmt reynslu frá öðrum svæðum skapa þau ekki hættu fyrir dýr svo sem sauðfé og
fugla.
Rannsóknareitirnir verða skoðaðir bæði vor og haust í a.m.k. þrjú ár (allt að tíu ár) og lagfærð
eftir þörfum. Umráðamönnum verður sent yfirlit um athuganir á hverju ári.
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