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Sigurður Gunnarsson og 
Jónbjörn Pálsson 

Fuglalíf á og við Skjálfaedaflóa að vetri 

Inngangur og svæðislýsing 
Nafnið Skjálfandi mun komið frá 

sænska víkingnum Garðar i Svavarssyni, 
sem taldi sjó þar „meira skjálfandi" 
(ókyrran) en á Eyjafirði og í f j ö rðum 
Skandínavíu (Björn Sigfússon 1946). 

Innsti hluti f lóans er sem næst á 66° 
norður og mitt á milli 17° og 18° vestur. 
Sé dregin lína úr Voladals torfu vestur í 
Flatey norðanverða og þaðan í Víkur-
höfða á Flateyjardal , er stærð flóans 865 
km2 . Greinin fjallar um svæðið innan 
þessarar línu (1. mynd) . 

Tjörnes a fmarkar f lóann að austan. 
Fyrir botni hans er Sjávarsandur en há 
fjöll og mikið bratt lendi að vestan, og 
þar er Flateyjardalur yst (2. mynd) . 
A u k Flateyjar , sem er vestanvert í 
f lóanum, er Lundey að austanverðu, 
um 1 sjómílu norðvestur f rá Héðins-
höfða . U m 4,5 sjómílur norður af Tjör-
nesi eru Mánárey ja r (Háey og Lágey). 

Grunnsævi er fyrir botni flóans. Það-
an dýpkar jafnt til norðurs . Við vestur-
og austurlandið er þaravaxinn steinbotn 
næst landi. Mesta dýpi er um 210 m. 
Gróf t re iknað er rúmtak sjávar í f lóan-
um 1000 gígalítrar (þúsund miljarða 
lítra). 

í Skjálfanda falla tvær stórar ár, 
Skjálfandafl jót við Rófutagl á Sjávar-
sandi (árið 1986 var grafinn nýr ós og 
rennur fljótið til sjávar um 1,5 km aust-
an við gamla ósinn) og Laxá í Aðaldal , 
sem fellur í Ærvík. Einnig falla í f lóann 
nokkrar smáár og lækir. 

Byggð var fyrir nokkrum ára tugum 
við f lóann ves tanverðan, í Naustavík, á 
Vargsnesi , á Flateyjardal og í Flatey, 
sem fór í eyði árið 1968, síðastur þessara 
staða ( R H ) . Fólk dvelst að öllu jö fnu á 
hverju sumri í Flatey og á Flateyjardal . 

í Skjálfanda er sjávarhiti við yf i rborð 
í meðalárferði að hausti 5-7°C (Tafla 1). 
Ef t i r á ramót er hiti venjulega kominn 
niður í 2-3°C og kólnar varla að ráði úr 
því. Köldu veturna eftir 1980 var þó 
hitastig á yfirborði -1°C um m á n a ð a m ó t 
nóvember-desember og hélst svo f r am á 
vor. Kom fyrir að enn meiri kuldi mæld-
ist ( H R ) . 

Munur á flóði og f jö ru er minnstur 
0,7 m en mestur 1,5 m (sjá sjávarfalla-
töflur Sjómælinga íslands). 

H é r á eftir verður reynt að gera grein 
fyrir fuglalífi á og við Skjá l fanda f rá 
ok tóberbyr jun til apríl loka. Aprí l er 
tekinn með , enda er þá oft vetrarr íki . 
Umfjö l lunin er að mestu t akmörkuð við 
sjófugla og þá ferskvatnsfugla sem halda 
til á sjó á veturna. Þó er einnig getið 
f jörufugla , sem sækja fæðu í og við sjó 
og flækingsfugla sem leita á sömu slóð-
ir. 

Þótt hér sé f jal lað um Skjá l fandaf lóa , 
eins og hann hefur verið áður skil-
greindur, er af ýmsum ástæðum skyn-
samlegt að fara s tundum nokkuð út 
fyrir f lóann, þegar vitnað er til e instakra 
a tburða . 

Gögn 
Greinin er að miklu leyti byggð á at-

hugunum frá á runum eft ir 1980. Fyrst 
og fremst er stuðst við a thuganir , sem 
eru að finna í dagbókum annars höfund-
ar (Sig. Gunn . ) . Starfsins vegna sem 
s jómaður , hafa verið ærin tækifæri til 
þess að kanna fuglalíf á Skjá l fanda , auk 
þess sem ferðir eru fa rnar m e ð strönd-
um. Margt af því sem hér kemur f r am 
er þó ritað eftir minni, e inkum eldri at-
huganir . 
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Einnig var lei tað ef t i r upplýs ingum 
hjá f j ö l m ö r g u m s t a ð k u n n u g u m mönn-
um. Þeirra er getið í he imi ldaskrá af tast 
en s k a m m s t ö f u n n a f n a sett við þær upp-
lýsingar sem þeir vei t tu. Sömuleiðis var 
leitað fanga í b ó k u m , b l ö ð u m og t íma-
r i tum. 

N o k k u ð er vi tnað í fuglata lninga-
skýrslur, sem eru á rangur svokal laðra 
jó la ta ln inga , en þær ha fa ver ið skipu-
lagðar af Ná t t ú ru f ræð i s to fnun í s lands í 

yfir 30 ár ( Æ v a r Pe te r sen 1983). Á 
þessu tímabili ha fa talningasvæði ver ið 
mismörg við Sk já l fanda . Flest voru þau 
á á r u n u m 1984-1986, en þá var talið m e ð 
allri s t röndinni f rá M á f h ö f ð a aus tan 
Volada l s to r fu að Skjá l fandaf l jó t i . 

Þau gögn sem eru til re iðu eru mis-
mikil ef t i r svæðum. Til dæmis ha fa eng-
ar ta lningar far ið f r a m við ves tur landið 
ves tan f lóans . Talningasvæðin e ru talin 
u p p í Töf lu 2, hvernig þau e ru skil-

greininni . - The study area at Skjálfandi, N. Iceland, including local names mentioned in the 
text. 
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Tafla 1. Nokkrar hitatölur úr Skjálfanda að hausti og vetri. Hiti í gráðum °C. - Sea tempera-
ture in Skjálfandi autumn and winter. Given in °C. 

Oags./ Dýpi< í m)/ YfirborB/ Botn/ Staðsetning og athugasemdir/ 

Oate Depth (in m) Surface Bottom Detailed location and notes 

00.10.1976 12 7 8 Nákvama stoðsetningu vantar 

10.04.1977 15 2,1 1,9 

22.04.1977 18 1,9 1,8 " " 

15.04.1978 15 1,8 1,8 Framan viB Húsavík 

22.04.1978 26 2 2 " " 

22.03.1979 10 - 2,4 Barmur ofon Lundeyjar 

30,03.1979 - 0,6 - Utan viö Húsavík (hafís) 

06.04.1979 - 0 -

17.04.1979 - 1,5 - " " " (hafis horfinn) 

17.10.1986 105 5,9 5,4 Miður Skjólfandi 

17.10.1986 150 6,1 5,1 

Heimildir. - Sources: Hafrannsóknastofnun íslands, Jónbjörn Pólsson, Vilhjálmur Þorsteinsson. 

greind og hversu oft þau hafa verið tal-
in. H v a ð upplýsingar úr jólatalninga-
skýrslum snertir , er rétt að hafa í huga, 
að aðstæður til talninga hafa verið mjög 
misgóðar. A þessum árstíma er einna 
auðveldast að telja á svæðinu f rá Húsa-
víkurhöfða að Kaldbaksnef i , en önnur 
svæði hafa þann annmarka , að s tundum 
tókst ekki að komast þau á enda (sjá 
Nát túruf ræðis tofnun ís lands 1972-1977, 
NÍa) . 

Flestar s t randathuganir eru frá svæð-
inu Ærvík - Lynghöfði , og innan þess 
svæðis eru flestar athuganir af hafnar-
svæði Húsavíkur . Al lgóðar upplýsingar 
eru til um fugla úti á f lóanum, nema 
helst í grennd við Flatey. Upplýsingar 
m e ð f r a m vesturlandinu eru einnig mjög 
t akmarkaðar , og eru e inkum frá þeim 
tíma, þegar byggð var vestan f lóans og í 
Flatey. 

Undi r lok greinarinnar er svo gerð 
grein fyrir a thugun á fæðuvali nokkur ra 
sjófugla. Þeim var náð af öð rum okkar 
(Sig. G u n n . ) í f lóanum, en hinn (Jónbj . 
Páls.) sá um að kanna magainnihald 
þeirra. 

Fuglatal 

Skarfar, súla og fýll 

Dílaskarfur Phalacrocorax carbo var 
talinn algengur varpfugl við Húsavík á 
fyrstu ára tugum aldarinnar (Baldur 
Sveinsson ódags.) . U m dílaskarfinn seg-
ir Dinesen (1926): „Verpir aðallega við 
ströndina í grennd við Húsavík (bls. 
24)". Allt f r am yfir 1930 voru varp-
stöðvar hans hér við land taldar fyrst og 
f remst vera á Norður landi (Bjarni Sæ-
mundsson 1936). Nú eru varps töðvar 
skarfanna (beggja tegunda) nær ein-
göngu við Vestur land ( A r n þ ó r Garðars -
son 1979, Ævar Petersen 1982). 

í Ærvíkurbjargi byr juðu dí laskarfar 
að verpa 1901-1902 og þar voru 32 fuglar 
í varpi 1906 (Hörr ing 1906). 

Dí laskarfur er ennþá n o k k u ð algeng-
ur vetrarfugl við Skjá l fanda , e inkum 
með norðanverðu Tjörnesi . Við vestur-
landið voru þeir algengir um vetur á 
þeim tíma er byggð var á þessum slóð-
um (SS, H Á ) og eru þar n o k k u ð algeng-
ir ennþá . Óvenju mikið sást af dílaskarfi 
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í Skjálfanda haust ið 1986. í lok ágúst og 
f ram eftir hausti , allt f r am undir sept-
ember lok , mátti sjá mikið af þeim, jafn-
vel yfir 100 fugla í hóp. 

Toppskar fu r Phalacrocorax aristotelis 
var á sama tíma talinn varpfugl víðast 
kringum land, nema á Aus t f j ö rðum 
(Bjarni Sæmundsson 1936). H a n n varp í 
Lundey í byr jun aldarinnar (Baldur 
Sveinsson ódags.) og he fur því verið 
öllu algengari að vetri á þessum slóðum 
en nú á t ímum. Dinesen (1926) nefnir 
ekki toppskarf , sem verður að teljast 
merkilegt , en Dinesen dvaldist á Húsa-
vík frá 1902-1914. 

Toppskar fu r er nú sjaldgæfur. Komið 
hefur þó fyrir, að hann hafi sést í jóla-
talningum, t .d . f jórir fuglar 1960 og 
tveir sáust 1985. A u k þess sást ungfugl í 
ok tóber 1982, fugl í fullorðinsbúningi á 
Fiskiskeri við vesturlandið 24. apríl 1984 
og svo sáust tveir haustið 1986, þ. 22. 
sep tember og 18. ok tóber . 

Súla Sula bassana he fu r sést f j ó rum 
sinnum í jó la ta lningum, einn fugl 1964, 
tveir fuglar 1969, þrír 1985 og tveir 1986. 
Annars er afar sjaldgæft að sjá súlu í 
f lóanum á haustin og allt f r a m í febrú-
arlok. Þó er þekkt súlukast við Flatey í 
febrúar , líklega 1960, en þá voru loðnu-
göngur einnig óvenju snemma á ferð 
( G G ) . He ldur hefur súlu farið f jölgandi. 
Stöku s innum halda nokkri r geldfuglar 
til á Skjá l fanda , allt f r a m á mitt sumar. 

Fýll Fulmarus glacialis er tiltölulega nýr 
landnemi við Skjá l fanda og he fur fjölg-
að stöðugt. Coburn (1901) getur þess 
sérstaklega, að hann hafi ekki heimsótt 
varpstöðvar fýlsins en hann kom í 
Mánárey ja r 1899 (sbr. Æ v a r Petersen 
1985). Hantzseh (1905) ferðaðist um ís-
land árið 1903. Hann getur Mánáreyja 
sem varpstöðvar fýls, sem líklega er 
rangt, þar sem Hörr ing (1906) getur 
þess, að fýlar verpi ekki í ey junum. Fýl-
ar byr juðu ekki að verpa í Mánárey jum 

2. mynd. Séð vestur yfir Skjálfandaflóa til Víknafjalla. - Seen across Skjálfandi towards the 
Víknafjöll mountains on the west side of the bay. Ljósm. Gunnar Rafn Jónsson. 
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Tafla 2. Svæði við Skjálfanda, þar sem jólatalningar hafa farið fram, ár og fjöldi talninga. -
Areas around Skjálfandi censused in Christmas Bird Counts, giving numbers of annual counts 
and years. 

Svœði/ 

Area 

Sjóvarsandur 12 

Sjóvarsandur 5 

Æðarfossar - Koldbaksnef 8 

Kaldbaksnef - Húsavíkurhöfði 31 

Húsavíkurhöfði - Reyðaró 25 

Reyðaró - Reká 5 

Reká - Stárhöfði 9 

Reká - Hólssker 3 

Hólssker - Mófhöfði 3 

fyrr en um 1925 og á austanverðu Tjör-
nesi 1922 (Ævar Petersen 1985). í Lágey 
voru nokkur pör með unga sumarið 
1930 (JB). Dinesen (1926) segir fýl byrj-
aðan að verpa í Lundey , líklega upp úr 
1910. Fýll verpir nú í þúsundatal i við 
Skjálfanda. 

Fýllinn er að jafnaði horf inn úr flóan-
um fyrstu dagana í ok tóber . H a n n er þó 
tæplega langt undan . Kemur þá stund-
um inn í f lóann, jafnvel þúsundum sam-
an, og þá helst í norðan kalda, súld eða 
sn jókomu, e inkum í bleytuhríð. í jóla-
talningu 1985 sáust um 1000 fýlar og 
1986 um 2000. í báðum tilfellum sáust 
nær allir frá Voladals torfu , en en^ir fýl-
ar sáust þar í talningunni 1984. I góðri 
tíð byr ja fyrstu fýlarnir að heimsækja 
varps töðvarnar um miðjan janúar og 
fjölgar stöðugt úr því. Þann 15. febrúar 
1986 sátu fýlar uppi í varps töðvunum 
svo þúsundum skipti við f lóann vestan-
verðan. Síðari hluta vetrar er að jafnaði 
mjög mikið af fýl, t .d. voru á að giska 
4000 við Húsavík um miðjan mars 1980 
(NÍb) . 

Fýllinn er fastur fylgifugl f iskibáta. 
H a n n er afar gráðugur og étur hvað sem 
til fellur. Fyrir handfæraveið imenn með 
beitufæri getur hann verið til vandræða. 
Ræðst þá á nýbeit ta öngla og hirðir beit-

Hvenœr talið/ 

Years 

1958-1969 

1982-1986 

1978-1986 (-1981) 

1956-1986 

1958-1986 (-1963, 1969, 1979) 

1982-1986 

1960-1969 (- 1962) 

1984-1986 

1984-1986 

una. Kar fakóð Sebastes (=lít i l l karfi 
sem ekki er hirtur) ræðst hann á, gæðir 
sér á innvolsi þeirra en eft ir lætur skúmi 
eða svartbaki afganginn. Milli fýls og 
skúms er lítið um vinskap. Gerist hinn 
s íðarnefndi of nærgöngull, ráðast fýlarn-
ir að honum, ýfa f iður og „hó ta" . Þá 
bregst ekki , að skúmurinn færir sig 
hæversklega og hæfilega langt f rá . 

Fýlar af dökka l i tarafbrigðinu („smið-
ir") sjást öðru hvoru. D ö k k u r fýll sást á 
eggi í Ærvíkurbjargi fyrir n o k k r u m ár-
um ( G H ) , og haustið 1985 var illa fleyg-
ur dökkur ungi á ferðinni nálægt Vola-
dalstorfu á Tjörnesi . Sama haust var 
óvenju mikið af dökkum fýlum á ferð-
inni og algengt að sjá 3-5 fugla á degi 
hver jum f rammi í flóa. 

Andfuglar 

Æðar fug l Somateria mollissima er al-
gengasta andar tegundin á Skjá l fanda . I 
jólatalningu töldust flestir æðarfuglar 
árið 1985, alls 8800 fuglar. H e f u r þe im 
greinilega f jölgað þr jú síðastliðin ár. A 
sama tíma hefur va rppörum í nærliggj-
andi vö rpum fjölgað. Sveiflur í f jö lda 
varpfugla í Flatey eru verulega minni , 
en þar he fur varpfuglum einnig f jö lgað. 

Æðarfugl inn heldur sig m e ð allri 

Fjöldi talninga/ 

No. of counts 
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ströndinni í misstórum hópum, einnig 
við Lundey og Flatey (3 .mynd) . Ut af 
Sjávarsandi heldur æðarfugl sig aðeins 
þegar göngur loðnu Mallotus villosus 
eru á ferð , síðari hluta mars og í apríl. 
Ungfuglar halda að mestu til á ákveðn-
um svæðum, t .d . við Húsav íkurhöfða , 
en veturinn 1984-85 voru þar að stað-
aldri 1000-1200 fuglar. Á sama svæði 
voru ári síðar varla yfir 400 ungfuglar , 
en ungadauði varð al lnokkur í norðan 
hrakviðri og sjógangi dagana 13. og 14. 
júlí 1985 (JB). 

Það er ekker t vafamál , að umtals-
verðar sveiflur hafa átt sér stað í f jö lda 
æðarfugls á Skjá l fanda á þessari öld. í 
upphafi aldarinnar voru um 7500 
varppör á Laxamýri (Hörr ing 1906). Nú 
á t ímum eru tvö afgerandi æðarvörp við 
Skjá l fanda, á Laxamýri og í Flatey. 
Næsta æðarvarp , sem ei t thvað kveður 
að, er í Lóni í Kelduhverf i , næst Tjör-
nesi að austan. Fjöldi varppara í þessum 
þremur æðarvörpum er nú um 5000 
(Tafla 3). 

Skýringar á fækkun í s tofninum eru 
vandfundnar . „Tæring" í ungfugli var 
algeng, þegar fjöldi fugla var mestur 
fyrr á öldinni. Ol íumengun náði ekki til 
Skjá l fanda á s t r íðsárunum (JB), svo hún 
getur ekki hafa valdið hnignun æðar-
stofnsins. Síðustu áratugi he fur meiri 
hát tar ungfugladauða að vetri varla orð-
ið vart . Fyrr á árum kom n o k k u ð af æð-
arfugli í grásleppunet undir vissum 
kr ingumstæðum, en nú til dags heyrir til 
undantekninga að sjá fugl í neti. Hvor t 
fuglinn hefur lært að forðast net verður 
ekki fullyrt. í Lóni í Kelduhverfi he fur 
verið lögð laxagildra á undan fö rnum ár-
um til veiða á hafbeitarlaxi . Ár ið 1983 
komu í þessa gildru um 160 æðarfuglar , 
árið eftir varla yfir 30 fuglar og 1985 
milli 10 og 20 fuglar en svipað 1986, og 
þá helst ungfuglar (BH) . 

Samkvæmt jólatalningum virðist æð-
arfugli hafa f jö lgað hin síðustu ár. Á 
sama tíma hefur va rppörum fjölgað í 
nærliggjandi vörpum. Ekki verður full-

yrt hér , hvort samband sé á milli breyt-
inga í f jölda fugla í jó la ta lningum og 
f jölda varppara á svæðinu, en ónei tan-
lega væri fróðlegt að fylgjast m e ð þróun 
þessara mála á komandi á rum. 

Líklegt er , að æðars tofnar f rá Græn-
landi, Svalbarða og Islandi myndi eina 
heild, en það veldur því, að erfit t er að 
fylgjast með raunverulegum stofnbreyt-
ingum (Arnþór Garðarsson 1982). Því 
gæti fækkun á æðarfugli í Skjá l fanda 
þýtt f jölgun annarss taðar , þar sem fugl-
inn hafi flutt sig til og svo öfugt þegar 
fuglinum fjölgar a f tur . 

Seinni hluta vetrar er of t óhemju mik-
ið af æðarfugli , þegar loðna er gengin. 
Fylgir hann þá loðnu to r funum. í apríl 
1984 og 1985 gekk óhemju magn af 
loðnu í Skjál fanda. Þessum loðnugöng-
um fylgdi gríðarlega mikið af æðarfugli , 
jafnvel tugir þúsunda . Sömu vor varð 
veruleg aukning á f jö lda varppara og 
einnig voru fleiri egg í hver ju hreiðri en 
endranær (JB, BJ) . H é r við land eru 
vetursetustöðvar , og að auki líklega 
fellistöðvar, æðarfugls frá Grænlandi og 
Svalbarða (Arnþór Garðarsson 1982). 
Vafalít ið er þar að f inna a .m.k . hluta af 
skýringu á þeim óhemju f jölda af æðar-
fugli, sem fylgir loðnugöngunum. 

Stokkönd Anas platyrhynchos he fu r 
nokkra sérstöðu meðal andanna . Á ð u r 
fyrr voru s tokkendur aðeins ör fáar við 
Flatey ( G G ) , en sjást nú helst aldrei við 
vesturlandið ( H H ) . Lengra út með 
Tjörnesi halda til nokkr i r sjálfstæðir 
hópar ( G H ) , en síðustu ár he fu r fjöldi 
s tokkanda við Húsavík verið n o k k u ð 
s töðugur , allt að 400 fuglar . N o k k u ð 
víst má telja, að það er meiri hluti 
þeirra fugla, sem dvelst við Skjá l fanda. 
Á Búðará í mið jum Húsavíkurbæ er 
ö n d u n u m gefið reglulega og nú orðið 
hlýða þær kalli. Þó nokkra r ungamæður 
koma á „andapol l inn" m e ð afkvæmin 
og þar alast ungarnir upp , en nokkur 
hluti ful lorðnu fuglanna fella þar f jaðr i r . 
í góðri tíð færa þessar endu r sig inn með 
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ströndinni og út með Tjörnesi . Ár in 
1983 til 1985 var á Búðará s tokkönd sem 
bar greinileg einkenni beggja kynja . 
H ú n var pöruð karlfugli og sást síðast 
vorið 1985. 

S t raumönd Histrionicus histrionicus 
virðist heldur hafa f jölgað hin síðustu 
ár. í jólatalningu 1984 sáust 356 fuglar , 
1985 sáust 444 en 466 árið 1986. Við 
Lynghöfða á Tjörnesi hafa sést allt að 
100 fuglar í hóp og innan Breiðuvíkur 
sáu fuglaskoðarar 150-200 fugla í hóp 
( G H , H e B ) . S t raumendur halda til í 
smáhópum allt f rá Voladals torfu að 
Laxárósi , eru þó sjaldgæfar næst Húsa-
vík. Við suðaustanverða Lundey hafa 
þær sést, fáeinar saman (JBj). Á þ rem 
s töðum við vesturlandið, við Purkárós , 
á Skálavík og Rauðavík eru smáhópar 
af þeim ( H H ) . Við Flatey voru þær al-
gengar í skjóli við eyjuna í v o n d u m 
veðrum, allt að 40-50 fuglar ( R H , G G ) . 
Haus t ið 1986 var í nokkur skipti, síðari 
hluta sep tember og fyrstu daga ok tóber , 
hugað að s t r aumöndum við Mánárey ja r , 
en þær sáust ekki (HB) . Það út i lokar þó 
ekki , að þær komi þar og haldi til að 
vetrarlagi, en þar hafa þær sést á sumrin 
(Ævar Petersen 1985). 

Þann 13. apríl 1981 sáu fuglaskoðunar-
menn 400-500 s t raumendur í hóp undan 
Ærvíkurbjargi ( G H ) . Trúlega hafa þær 
verið fa rnar að nálgast varps töðvarnar , 
en við efri hluta Laxár , f rá útfalli henn-
ar úr Mývatni , verpir s t raumönd þét tar 
en annars s taðar á landinu. Vera má , að 
hvergi í he iminum sé ja fnþét t s t raum-
andavarp og þar (Finnur Guðmundsson 
1971). 

Hávella Clangula hyemalis er önnur al-
gengasta andfugla tegundin á Skjálf-
anda. í jólatalningu 1984 sáust alls 1350 
fuglar , 1985 sáust 1560 en 1470 árið 1986, 
sem gæti hugsanlega verið allt að helm-
ingur af þeim fug lum, sem dvöldust í 
f lóanum u m það leyti sem talningar fóru 

f r am. Utan talningasvæðanna er all-
nokkuð af hávellu við vesturlandið, f rá 
Vargsnesi að Hellisvík, og við Lundeyj -
arbrek eru oftast u .þ .b . 100 fuglar . Við 
Flatey var yfirleitt lítið um hávellu yfir 
hávetur inn ( H Á , G G ) . 

Haust in 1983-86 komu fyrstu hávell-
urnar á veturse tus töðvarnar næst Húsa-
vík 8.-10. ok tóber , en þó 5 dögum fyrr 
haustið 1986, átta fuglar . Þær virðast al-
komnar um þ remur vikum seinna. Frá 
hausti og f r am í byr jun mars halda þær 
sig á grunnsævi m e ð f r a m landinu. Á 
Húsav íkurhöfn eru að ja fnaði 20-40 
fuglar , sem eru afar gæfir. 

I marsbyr jun halda hávellur sig 
f rammi í f lóanum og byrja ekki að sjást 
fyrr en einar 2-3 sjómílur f rá landi. í 
apríl eru þær nær alfarið djúpt f rammi 
og þá oft í s tórum h ó p u m , jafnvel þús-
undir í stærstu hópunum. Fjölgar þeim 
þá verulega f r a m undir apríllok, en þá 
byrja þær að tínast bur tu . U m miðjan 
maí , eða fljótlega upp úr því, er megin-
þorri þeirra horf inn. 

Gulönd Mergus merganser sést fyrst og 
f remst við Laxárós að vetri. Gu lendur 
hafa sést flestar 11 í jólatalningu, en það 
var 1985. Gu löndum hefur fækkað mjög 
frá því sem var fyrr á öldinni (HM) . Áð-
ur fyrr sáust þær allt íðum í skjóli við 
Flatey í vonskuveðrum, 2-4 saman ( R H , 
G G ) . Ú t með Tjörnesi eru þær sjaldgæf-
ar, en hafa þó sést s töku s innum í svo-
köl luðum Barmi ofan Lundeyjar (JB). 

T o p p e n d u r Mergus serrator sjást einnig 
við Laxárós en halda líka til á grunnsævi 
m e ð landinu, bæði undan Sjávarsandi 
og út með öllu Tjörnesi . Þær eru hins-
vegar mjög sjaldséðar við vesturlandið 
og Flatey ( G G , H Á , H H ) . Líklega hef-
ur toppönd heldur f jö lgað, hún sést 
a .m.k . of ta r nú en áður . I jólatalningu 
1984 sáust 82 fuglar , og 1985 voru þær 
99. 
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3. mynd. Hópur æðarfugla á Húsavíkurhöfn að vetrarlagi. - Eider Ducks in the harbour at 
Húsavík during winter. Ljósm. Gunnar Rafn Jónsson. 

Máfar 

Svar tbakur Larus marinus er stærstur 
máfanna , mjög harðgerður og duglegur 
að bjarga sér. Síðustu ár virðist honum 
hafa fækkað verulega á varps töðvum 
við f lóann vestanverðan. Er hann t .d. 
fyrir alllöngu horf inn úr Bríkinni. Þarna 
gætu hafa orpið um 40 pör , en eru nú 
varla fleiri en 6-8 (SK). Bændur á Laxa-
mýri hafa skotið svartbak a l lnokkuð um 
ungat íma æðarfuglsins, um 300 fugla á 
ári til j a fnaða r síðustu 20 ár (BJ). 

Hví tmáfur Larus hyperboreus er fastur 
vetrargestur , en yfirleitt sjást fáir fuglar. 
Flestir sáust í jólatalningu 1976, eða 
300. Þeir halda e inkum til í námunda 
við Húsavík , en þó má að öllu jö fnu sjá 
einn og einn fugl f rammi í flóa. 

Fyrstu fuglarnir sjást venjulega í sept-
ember . Síðast í mars eru fullorðnir fugl-
ar að mestu horfnir , en ungfuglar sjást 

gjarna f ram á vor. Óvenjumik ið var af 
ungfugli í apríl 1986, sáust jafnvel allt að 
20-30 fuglar í hóp. 

A ð minnsta kosti ei t thvað af þeim 
hví tmáfum, sem hér dveljast , eru frá ís-
hafs löndum (Agnar Ingólfsson 1982), en 
hví tmáfar merkt i r á Svalbarða hafa 
náðst hér við land (Magnús Björnsson 
1939). 

B ja r tmáfur Larus glaucoides er m .a . 
varpfugl á Grænlandi og Svalbarða. 
Þessi tegund er fas tur vetrargestur á 
Skjá l fanda, en fjöldi fugla er mjög 
breytilegur. Fyrstu fuglarnir sjást venju-
lega í lok sep tember , en um miðjan 
ok tóber er fjöldi þeirra oft orðinn veru-
legur. í jólatalningu hafa sést flestir 750 
fuglar (1985), en komið he fur fyrir, að 
enginn hafi sést á Húsavíkursvæðinu, 
þar sem er að jafnaði mest af þeim. I 
lok febrúar eru ful lorðnu fuglarnir mik-
ið til horfnir , en sumir dvelja þó lengur 
og ungfuglar s tundum f ram á vor. 
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Sil furmáfur Larus argentatus. Líklega 
annar fuglinn sem náöisf hérlendis var 
veiddur á Skjálfanda þ. 6. j anúar 1909 
(NÍb) . Anna r s eru ekki til heimildir um 
si l furmáfa við f lóann f r am undir 1950, 
en um það leyti sáu Tjörnesingar silfur-
máfa , sem sóttu í grásleppuúrgang (JB). 
Þeir komu fyrst f ram m e ð vissu í jóla-
talningu 1958, en lfklega he fu r þó sést 
einn fugl í jólatalningu árið áður (NÍa) . 
Við Flatey sáust s i l furmáfar fyrst um 
1960 ( G G ) . Síðan he fur þeim f jölgað og 
voru flestir 350 í jólatalningu 1985. Vet-
urinn 1984-85 var óvenju mikið af silfur-
m á f u m , t .d . voru taldir 500-600 fuglar 
þ. 9. desember . Köldu ve turna eftir 
1980 voru þeir afar fáir , sem m.a . kom 
greinilega f r am í jó la ta lningunum. 

Fáein pör si lfurmáfa verpa á Tjörnesi , 
en stórt varp er í Hágöngum (Ævar Pet-
ersen 1985). I Hellisvík verpa um 30 pör 
og þar hafa sést tveir s i l furmáfar í varpi 
með alveg hvíta vængbrodda ( G H ) . 

Rita Rissa tridactyla. Af r i tum er að 
jafnaði nokkur fjöldi í f lóanum að vetri, 
e inkum í mildum ve t rum. Köldu vet-
urna eftir 1980 hur fu ritur alveg en fóru 
að sjást af tur í febrúar . Ri tur sjást helst 
við land í álandsvindi, og heldur er erfitt 
að geta sér til um f jölda fugla yfir hávet-
urinn. 

Seinni hluta vetrar er venjulega 
óhemjumikið af r i tum og fylgja þær þá 
fast á eftir loðnugöngum. Þær laðast að 
f iskibátum og hirða hver ja bei tuögn, 
sem til fellur. Stöku fuglar eru þá mjög 
gæfir, jafnvel svo, að s jómenn gera sér 
að leik að grípa þá. 

H e t t u m á f u r Larus ridibundus er tiltölu-
lega nýr landnemi á Islandi (Finnur 
Guðmundsson 1964). Sá fyrsti sem getið 
er um við Skjá l fanda náðist við Húsavík 
2. j anúar 1909 (NÍb) . Heimildir vantar 
um he t tumáfa f ram til 1926/27, að einn 
fugl sást fyrir víst nálægt Húsavík (JB). 
í jólatalningu 1956 sáust 20 fuglar , en 
flestir voru þeir 1976, eða 750 fuglar . 

Tafla 3. Áætlaður fjöldi varppara í þremur 
æðarvörpum við Skjálfanda og Kelduhverfi. 
- Numbers of breeding pairs of S o m a t e r i a 
mol l i s s ima in colonies on Skjálfandi and 
Kelduhverfi. All figures are approximate'). 

Ár/Year 

Varp/ 1900 1914 1980 1984 1985 1986 

Colony 

Laxamýri 7500 4770 1020 2300 3000 3000 

Flatey 80 2 ) 480 1100 1450 1600 1450 

Lón - 930 200 500 700 600 

'' Heimildir. - Sources: GG, BJ, ÞJ, Sigurður 

Stefónsson (1917), Ólafur K. Nielsen 

(1984). 
2 )
 Tala fró 1910. - From 1910. 

Het tumáfa r sjást varla við land að vetri, 
nema við Húsavík , en þar voru taldir 
900-1000 fuglar 16. desember 1984 og 
munu varla hafa sést fleiri í einu. 

I mi ldum vet rum virðast he t tumáfa r 
lifa allgóðu lífi. í ísavetrum hafa þeir átt 
erfitt um vik að bjarga sér, á meðan ís 
var við land. I apríl ísaveturinn 1968 
drápust þeir unnvörpum, frusu í hel og 
festust í ísinn á vaka rbö rmum. Hörk-
urnar höfðu þó ekki meiri áhrif en það , 
að alls sáust 300 he t tumáfa r í næstu jóla-
talningu. U m miðjan mars eru fyrstu 
fuglarnir komnir með brúnu he t tuna og 
í marslok eru flestir komnir í varpbún-
ing (4. mynd) . 

Af þeim máfa t egundum sem he fu r 
verið getið, er það r i tan, sem e inkum 
heldur til d júpt í f lóanum yfir hávetur-
inn. Svar tbakar sjást bæði djúpt og 
grunnt . Aðr i r máfar halda meir til við 
land, en sjást þó f r ammi í f lóanum, 
e inkum þá á ferð . Svar tbakar og ri tur 
fylgja fast eftir f iskibátum, og er svart-
bakur inn afar þol inmóður að bíða eft ir 
f iskkóði sem til fellur. Algengt er , að 
10-30 fuglar fylgi bá t , sem er að veiðum. 
Stöku hví tmáfar fl jóta þarna með. Nái 
þeir f iskkóði , má næstum ganga að því 
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vísu, að svar tbakar ráðist að þeim og 
taki af þeim aflann. Virðast hví tmáfar 
yfirleitt bera skarðan hlut frá borði í 
bará t tu við svartbaka. Svartbakar geta 
gleypt ótrúlega stóra fiska og græðgi 
þeirra virðist yfirleitt mikil. Þeir ráðast 
jafnvel á ful lorðnar teistur, granda þeim 
og éta (Bjarni Sæmundsson 1936). 

He t t umáfa r sækja nokkuð í æti í 
f lóanum, og þeir virðast eingöngu sækja 
æti í s t raumrast ir . Þeir eiga til að sækja í 
fóðurkorn og sér í lagi eru þeir hrifnir af 
maískögglum. I f iskúrgang hvers konar 
sækja máfarn i r mikið, en ekki verður 
um þá sagt, að þeir séu til vandræða yfir 
veturinn. 

Svartfuglar 

Langvía Uria aalge, stuttvía Uria lomvia 
og álka Alca torda. Allar tegundir svart-
fugla, sem verpa hér á landi, eru þekkt -
ar í Skjá l fanda að vetri. Langsamlega 
algengust er langvían en stuttvía er mun 
sjaldgæfari, nema þá dýpra en langvían. 
Stuttvía kallast hér sú tegund sem 
gjarna er ne fnd s tu t tnef ja annars s taðar 
á landinu. Þessar tegundir , ásamt álku, 
byrja venjulega að sjást d júpt í f lóanum 
seint í ok tóber . U p p úr m á n a ð a m ó t u m 
ok tóber -nóvember f jölgar langvíum 
yfirleitt mjög og skipta þá þúsundum. 
Alkur halda sig að öllu jö fnu grynnra en 
eru þó nokkuð innan um langvíurnar. 
Stuttvíur færa sig svona ein og ein nær 
landi í desember . Kemur þá fyrir, að 
þær sjáist upp við f jö rur og jafnvel inni í 
höfn , þótt um fullfríska fugla hafi verið 
að ræða. 

Haftyrði l l inn Alle alle sést fyrst í nóv-
ember . I góðæri sjást venjulega fáir 
fuglar og þá helst í desember . Það er 
samdóma skoðun gamalla s jómanna , að 
mikið hafi sést af haftyrðli í hö rðum 
vet rum fyrr á á rum ( H M , H K ) , og víst 
er , að köldu veturna eftir 1980 voru haf-
tyrðlar í þúsundatal i á Skjálfanda. Síð-
ari hluta vetrar 1982 voru þeir þaulsetn-

ir, og stöku pör héldu til á f lóanum f r a m 
undir vor. 

Lundi Fratercula arctica er sjaldséður á 
vet rum en helst sjást ungfuglar . H e f u r 
svo verið það eldri menn m u n a ( H M , 
ÞM). S tundum virðist þó lundinn ekki 
langt undan . Til dæmis þegar hafís rak 
inn um áramót in 1917-18, hrakt i mikið 
af lunda og haftyrðli að landi undan ísn-
um. Suma þessa fugla hrakti tugi kfló-
metra upp á land, þar sem þeir f rusu í 
hel (JB). 

Ef t i r Kingston Peridot slysið, sem 
sagt verður f rá síðar, rak á f jö rur all-
mikið af ol íublautum lundum. Af 52 
fuglum í f jö ru við M á n á r b a k k a , voru 36 
ungfuglar og 16 ful lorðnir (Finnur Guð-
mundsson 1968). Einn þeirra var tveggja 
og hálfs árs gamall, merk tu r sem ungi í 
He rnyken í Noregi 13. ágúst 1966 (NÍd) . 

Lundinn er nokkuð stundvís, þegar 
hann vitjar varps töðvanna í Lundey , en 
þar er hann ávallt mættur 15.-17. aprfl ár 
hvert (JBj). Ár ið 1986 voru þó fyrstu 
lundapörin komin viku af aprfl. Slíkt er 
óvanalegt , og einnig það atvik, þegar 
fug laskoðunarmenn sáu 20 lunda í hóp 
þ. 1. j anúar 1986 í Öxarf i rði , nálægt 
varps töðvunum á austanverðu Tjörnesi 
( H e B , G H ) . 

Teistan Cepphus grylle er fas tur vetur-
setufugl við f jö rur en sést sjaldan langt 
f rá landi. Hin síðari ár he fur henni 
fækkað mikið, og er nú varla nema bro t 
af þeim f jö lda , sem áður þekktist (JB). 
Arið 1986 bar örugglega meir á teistu en 
undanfar in ár, t .d. sáust 500-700 fuglar í 
hóp 23. aprfl um tvær sjómflur suðaust-
ur af Flatey. E n n f r e m u r bar mikið á 
pö ruðum fuglum við vesturlandið frá 
Vargsnesi og út með f jö l lunum (PH) . 
Einnig bar meira á teistu haust og fyrri 
hluta vetrar 1986. Talið er, að minkur 
Mustela vison hafi breytt varpdreif ingu 
teis tunnar á íslandi (Ævar Petersen 
1982). He ldur er ólíklegt, að hann eigi 
sök á fækkun vetursetufugla , nema hon-
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um hafi tekist að fækka verulega í s tofn-
inum á stóru svæði. A minkagren jum 
við Skjá l fandaf lóa heyrir til undantekn-
inga að f inna rytjur af teistum. Þó fund-
ust þ r já r á greni við ísólfsstaði á Tjör-
nesi 18. júní 1986. Þar sem minkur hefur 
tekið sér bólfestu í s tórgrýttum u rðum 
við sjó, hverfa teistur með öllu af svæð-
inu um tíma (VJ) . 

Fyrir um 40 árum var nokkur t teistu-
varp í f jö ru hjá Isólfsstöðum, allt að 40 
pör . U m það leyti byrjaði varpinu að 
hnigna, án sýnilegra ástæðna. Þá var 
minkur ekki kominn á Tjörnes . Nú 
munu 8-10 pör verpa við Isólfsstaði 
(JF). I Hvalvík, no rðan Isólfsstaða, var 
a l lnokkuð teistuvarp. Þær teistur sem 
ennþá verpa þar , hafa hin síðari ár verpt 
í sprungum í k le t tum þar sem minkar ná 
ekki til þeirra ( H A ) . 

Teis tum er fugla hættast við að lenda 
í grás leppunetum (Ævar Petersen 1982). 
Af viðtölum við grásleppuveiðimenn 
hefur komið f r am, að nú orðið komi 
mjög lítið af teistu í netin, enda eru 
veiðarnar s tundaðar á dýpra vatni en 
áður t íðkaðist . 

Fyrstu daga mars eru teistur að byr ja 
að komast í varpbúning og um miðjan 
mánuð er svo tilhugalífið í ful lum gangi. 
Þá eru varpfuglar annarra svartfugla 
yfirleitt einnig komnir í varpbúning 
(Bjarni Sæmundsson 1936). 

Ef t i r á ramót fækkar langvíum yfir-
leitt, og ber þá s tundum meira á stutt-
víum. Af ve iddum svartfuglum í j anúar 
1985 var um þr iðjungur stuttvía, en í 
j anúar 1986 varla yfir 2 % . 

Það er helst eftir á ramót að þrengist 
um æti fyrir svartfugl. Þá he fur s tundum 
borið á „pest" í langvíum. Þær hafa 
tærst upp , skriðið á land og farist. Einn-
ig er þekkt „veiki" í haf tyrð lum, t .d. 
veturinn 1984-85. H a r ð a vorið 1979 vesl-
uðust margir lundar upp og dóu, en 
ekki er vitað hversu margir. Lundinn 
við Lundey virtist allur vera hr jáður , 
misjafnlega mikið eft ir einstaklingum og 

horaður f r am eftir öllu sumri. Nærri ör-
ugglega he fur ætisleysi valdið þessu 
„fári" í lundanum (JBj). Veikir lundar 
sem fengu mat og aðhlynningu hjá fólki, 
hresstust við og fengu heilsu. 

Síðari hluta vet rar , í no rðanka lda , 
súld eða hríðarslitringi, kemur stuttvían 
fl júgandi í misstórum h ó p u m . Þessir 
hópar fljúga inn f lóann ves tanverðan og 
út til hafs að aus tanverðu, 2-3 sjómílur 
f rá landi. Þet ta flug s tut tvíunnar getur 
staðið allan daginn, haldist veður svip-
að. Fyrir kemur að fuglar þessir tylli sér 
innarlega í f lóanum, þegar loðnugöngur 
eru á ferðinni . Þann 25. mars 1984 voru 
stuttvíur t .d . í þúsundatal i á bátaleið f rá 
Húsavík vestur yfir f lóann að Vargsnesi 
en voru að mestu leyti ho r fna r daginn 
eftir . 

Svo virðist sem langvíur veiddar á 
Skjá l fanda fyrrihluta ve t rar , séu að 
mestu ungfuglar , og af álku sjást ein-
göngu ungfuglar . Endurhe imtu r 
merk t ra fugla á þessum tíma á Skjálf-
anda eru aðeins þr jár : Álka sem veidd-
ist 8. ok tóber 1982 hafði verið merk t í 
Grímsey 11. júlí sama ár (þ .e . ungfugl á 
fyrsta ári). Ö n n u r álka, fundin í grá-
sleppuneti við Flatey í fyrstu viku apríl 
1984, hafði verið merk t í Gr ímsey 11. 
júlí 1982 (nær tveggja ára). Og langvía 
kom í þorskanet við Flatey 26. apríl 
1985, merkt í Grímsey, tæpum 3 árum 
áður , 5. júlí 1982 (NÍd) . 

Vaðfuglar 

Sendlingur Calidris maritima. Þegar lit-
ið er yfir jólatalningar allt f rá 1956, 
kemur í ljós, að yfirleitt he fu r sést veru-
legur fjöldi sendlinga, allt f r a m til 1967, 
að aðeins sáust fáir fuglar . Það má 
segja, að síðan hafi f jö ldinn á svæðinu 
verið í lægð og það svo, að veturinn 
1979-80 sást ekki einn fugl í jólataln-
ingu. Orsök fækkunar sendlinga er ekki 
kunn , en í Flatey tók fólk eft ir því, að 
þeir hur fu að mestu í í sá runum, fyrst 
1965 en síðast kom hafís 1979 ( G G ) . 
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Hafís var í f j ö rum á Skjá l fanda bæði 
1965 og 1966. Trúlega hefur þá verið erf-
itt um æti fyrir sendling. Bent he fur ver-
ið á, að sendlingi hafi fækkað með til-
komu minks á svæðið. 

Nú virðist þessi þróun hafa snúist við 
og sendlingum heldur f jölgað. Til dæmis 
var áberandi mikið af þeim í f j ö rum 
seinnihluta vetrar 1984 og svo haustið 
1986. Talið er að verulegur hluti ís-
lenskra varpfugla haldi til hér á landi að 
vetri (Bjarni Sæmundsson 1936). Þann 
24. febrúar 1982 voru fuglaskoðunar-
menn á ferð í B a k k a f j ö r u m norðan 
Húsavíkur . Þeir sáu þar óvenjulega 
sjón, 2-3000 sendlinga ( G H ) . Líklega 
hafa þar verið á ferðalagi fuglar ættaðir 
frá íshafslöndum, en talið er að fuglar 
frá Grænlandi og Kanada komi hér við 
(Árni Waag Hjá lmarsson 1982). 

Ránfuglar 

Fálki Falco rusticolus. Þeir ránfuglar , 
sem halda til við sjó að vetrarlagi, lifa 
aðallega á s jófuglum og f jö rufug lum. 
Fáeinir fálkar (u .þ .b . 6-8) halda til við 
s t röndina, einnig í Lundey og Flatey 
( G G , H Á ) . Þessir fuglar lifa m.a . á há-
vellum og svartfugli, og í s töku tilvikum 
ná þeir æðarfugli og m á f u m ( H M , ÞM, 
H H ) . 

Smyrill Falco columbarius he fu r sést 
þrisvar í jólatalningu, 1959, 1960 og 
1962, einn fugl í hvert skipti. Líklega 
eru smyrlar við f lóann flesta vetur , enda 
sjást þeir alltaf öðru hver ju . Fyrri hluta 
vetrar 1985-86 hélt einn til við Húsavík-
urhöfn . Sá fugl var m.a . staðinn að því 
að veiða sér mús, en helst virðast þeir 

4. mynd. Hettumáfur og rita eru að staðaldri á Skjálfanda að vetrarlagi. Hér sjást nokkrir 
hettumáfar og ein rita á bryggjunni í Húsavík undir vor. - The Black-headed Gull and the 
Kittiwake are found every winter in the Skjálfandi bay area. The picture shows several Black-
headed Gulls and a single Kittiwake on the pier at the town of Húsavík. L jó sm. R f k h a r ð u r 
Ríkharðsson. 



Sarah Brennan 

Leirur í hættu 

Sarah Brennan birti eftirfarandi hugvekju í tímaritinu „Birds" (vetrarhefti 1986, bls. 39-44), sem gefið er 
út af Hinu konunglega breska fuglaverndarfélagi (RSPB). Veitti höfundur góðfúslegt leyfi sitt fyrir því, að 
greinin yrði þýdd og birt í Blika. Á hún þakkir skyldar. Félagið RSPB berst fyrir friðun fugla og kjör-
svæða þeirra og hefur m.a. keypt upp mörg svæði sem eru þýðingarmikil fyrir fugla. Þetta félag er mjög 
virt og áhrifamikið, enda munu félagar þess vera nálægt hálfri milljón. Núverandi forseti RSPB er hinn 
kunni sjónvarpsmaður í Bretlandi, Magnús Magnússon. Greinin á að höfða til íslendinga sem láta sér 
einhverju varða framtíð íslensks fuglalífs, þar eð verulegur hluti mó- og votlendisfugla okkar dvelst á 
Bretlandseyjum á veturna eða kemur þar við um fartímann vor og haust. í tilefni þessarar greinar er 
lítillega rætt um stöðu þessara (og skyldra) mála annars staðar í ritinu. Eric Hosking er þökkuð velvild í 
garð ritsins með því að lána 1. mynd endurgjaldslaust. -Ævar Petersen. 

Þúsundum vatna- og vaðfugla yrði út-
hýst ef allar þœr tillögur sem fyrir liggja 
um framkvæmdir á ósasvæðum yrðu að 
veruleika. Þetta gœti leitt til dauða allt að 
þriðjungs allra einstaklinga af sumum 
fuglategundum. 

I margra augum eru leirur ósasvæða 
aðeins áhugaverðar flatneskjur sem eru 
einungis til þess fallnar, að þær séu 
nýttar í þágu mannsins á einn eða annan 
hátt . Engu að síður er hér um að ræða 
einhver auðugustu lífsvæði sem til eru, 
og þau gefa af sér margfalt meiri upp-
skeru en bestu landbúnaðarsvæði. Leir-
ur iða af lífi og eiga hundruð þúsunda 
strandfugla þar allt sitt komið undir 
ómældu magni snigla, skelja og orma. 

Ósasvæði myndast þar sem ferskvatn 
rennur til sjávar. Ekker t stóru ósasvæð-
anna er öðru líkt hvað varðar strauma 
og næringarefni, þótt þau virðast svipuð 
fljótt á litið. Þessir umhverfisþæftir ráða 
því hvers konar hryggleysingar þrífast 
þar og hvaða fuglategundir nýta sér þá 
til fæðu. 

Víðfeðmar leirur, sem eru þýðingar-
miklar fyrir fugla, eru mest áberandi 
hlutar óshólmasvæða. Þær eru á kafi um 
flæði, en þegar f jarar , koma hin auðugu 
fæðusvæði í ljós. Sumar leirur myndast 
þannig, að setefni berast til sjávar með 
ám. Aðrar , t .d. við árnar Thames og 

Mersey svo og Morecambe flói, eru 
myndaðar úr e fnum sem sjórinn hefur 
skolað að landi. 

Yfirgripsmiklar fuglatalningar og 
merkingar hafa sýnt, að um VA milljón 
vaðfugla dvelst í breskum f jö rum á vet-
urna, þ.e . um 40% þeirra vaðfugla er 
gista alla Evrópu að vetrarlagi. A u k 
þessara vaðfugla, sem koma f rá varp-
stöðvum á Grænlandi, íslandi, Norður-
Evrópu og Síbiríu, halda þar til hund-
ruð þúsunda andfugla, s.s. margæsir, 
rauðhöfðaendur og ur tendur . 

Hvers vegna eru Bretlandseyjar svo 
mikilvægar fyrir vað- og andfugla á vet-
urna? í fyrsta lagi liggja eyjarnar í far-
leið fugla frá Grænlandi, íslandi og Síbi-
ríu til Vestur-Afríku. í öðru lagi eru 
breskir vetur tiltölulega mildir miðað 
við breiddargráðu landsins. Frosthörkur 
eru hvorki algengar né langvarandi á 
meðan aðrir hlutar Evrópu eru snævi-
og ísilagðir. í þriðja lagi hafa óshólma-
svæðin upp á gnótt fæðu að bjóða vegna 
mikils munar flóðs og f jö ru við Bret-
landseyjar. Fjörur eru aðal kjörlendi 
flestra vaðfugla og margir þeirra sjást 
mjög sjaldan annars staðar u tan varp-
tímans. 

Yfir helmingur þessara hálfu annarrar 
milljóna vaðfugla hafa vetrarsetu á að-
eins tíu mikilvægustu leirusvæðum á 
Bretlandseyjum. Þetta eru Morecambe 
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SUMMARY 
The winter bird fauna of Skjálfandi, N.E. Ice-
land 

An overview is given of the birds that have 
been observed at sea or atong the coast of Skjálf-
andi (Fig. 1) in winter, defined as the period 1 
October - 30 April, and based largely on data 
obtained since 1980. 

Altogether 52 bird species have been recorded 
in winter, of which 23 can be said to occur regul-
arly. A detailed account is given of each species 
but Table 6 summarizes the principal species that 
make up the winter fauna, showing approximate 
status at different times of the winter. 

Species vary as to how common they are 
throughout the winter. Cormorant and Mallard 
are found all through the winter. Glaucous Gull, 
Iceland Gull, and Little Auk are primarily seen in 
the early part, while Fulmar and Kittiwake are 
most common during the latter part of winter. 
Eider and Long-tailed Duck, Great Black-backed 
Gull and Herring Gull are normally seen through-
out winter, but increase in numbers as spring ap-
proaches. Briinnich's Guillemot and Razorbill are 
seen throughout winter, but Common Guillemot 
are especially common in early winter and then 
again towards spring. 

The Purple Sandpiper is the only species of 
wader wintering in any numbers. 

Some seabirds were collected for food analyses. 
The results are presented in Table 4. Young stag-
es of gadoids, Herring Clupea harengus, Snake 
Blenny Lumpentis lampretaeformis, and polycha-
ets were the most common food items. 

An account is also given of an oiling incidence 
when the British trawler Kingston Peridot sank on 
January 26,1968. Great numbers of seabirds were 
caught in the resulting oil slick and died. On a 
three km beach 414 birds of 9 species were found 
dead (Table 5). 

Alcids are hunted in the Skjálfandi area. In 
winter 1984-85 some 8000 birds were taken. Al-
cids, Common Guillemot in particular, occur as 
bycatches in fishing nets, sometimes thousands in 
nets from a single boat. 

Sigurður Gunnarsson, Skálabrekku 1, 640 Húsa-
vík, 

Jónbjörn Pálsson, Garðarsbraut 63, 640 Húsavík. 
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og var fugl í öllum netunum, nokkuð 
jafnt í allri trossunni (Aðalsteinn P. 
Karlsson 1977). 

Það hefur löngum verið þekkt, hvern-
ig fuglar vísa fiskimönnum á veiði. Sjó-
fuglar og fiskar lifa mikið til á sama æti 
og þar sem fugl er, þar er oft fiskur. 
Fýlar sitja oft þar sem síldartorfur eru 
undir. Áður en fiskileitartæki komu til 
sögunnar var algengt, að „kasta á 
múkkann", stundum með góðum ár-
angri. Enn í dag nýta fiskimenn tækifæri 
sem gefast til að leita fiskjar, þar sem 
fugl leitar ætis. 

Niðurlag 
Hér að framan hefur verið gerð grein 

fyrir 52 fuglategundum, sem sést hafa á 
og við Skjálfanda að vetri, auk kyn-
blendings æðarfugls og æðarkóngs. Al-
gengustu tegundirnar eru liðlega 20 (sjá 
Töflu 6). Þessar tegundir eru að sjálf-
sögðu mjög misjafnlega algengar. Þær 
tegundir, sem ekki er getið í Töflu 6, 
eru sjaldgæfar eða þá flækingar. 

Hvað einstakar tegundir varðar, þá er 
fýll mjög áberandi og skiptir þúsundum 
síðari hluta vetrar. Dílaskarfar sjást 
nokkuð allan veturinn, en síðari hluta 
sumars og á haustin eru þeir stundum 
töluvert mikið á ferðinni. Stokkönd, 
æðarfugl og hávella eru hér allan vetur-
inn. Hávellu og æðarfugli fjölgar venju-
lega mjög í apríl. Ritur eru mjög afger-
andi síðari hluta vetrar, en hvítmáfar og 
bjartmáfar eru hér fyrri hluta vetrar. 
Svartbakar og silfurmáfar eru venjulega 
áberandi og þeim fjölgar þegar nálgast 
vor og sitja þá oft uppi í varpstöðvum í 
góðu veðri. Svartfuglar (langvía, álka 
og stuttvía) eru yfirleitt langalgengastir 
fyrri hluta vetrar, þó einkum langvía, 
einnig er oft mjög mikið af þeim undir 
vor. Haftyrðill sést sjaldan eftir áramót 
en er venjulega algengur í nóvember, en 
þó einkum í desember. 

Af fjörufuglum er sendlingur eini 
fuglinn sem kveður að. Hann sést nú oft 
í talsverðum mæli á haustin og síðari 

hluta vetrar, en var hér mun algengari 
áður fyrr og þá allan veturinn. 

Þessi grein gefur vonandi nokkurn 
fróðleik um fuglalífið á Skjálfanda yfir 
veturinn. Það væri verðugt verkefni að 
gera úttekt á einstökum tegundum 
næstu ár, t.d. hvort samband sé á milli 
fjölda æðarfugla í jólatalningum og 
fjölda varppara í æðarvörpum á svæð-
inu. Einnig væri afar fróðlegt að komast 
að því, hvaðan sá mikli fjöldi langvíu, 
sem að jafnaði er í f lóanum fyrri hluta 
vetrar, er ættaður. Umfangsmiklar 
merkingar gætu gefið vísbendingu um 
það. Margt fleira mætti telja, t.d. meiri-
háttar rannsóknir á fæðu og fæðuvali 
einstakra tegunda. 

Það skal tekið f ram, að vandað hefur 
verið til heimilda. Höfundar þekkja 
flesta heimildamenn, og marga mjög 
vel. 
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Tafla 6. Fuglategundir sem sjást meira eða minna reglulega á og við Skjálfanda að vetrarlagi. 
- Bird species seen more or less regularly at sea or along the coast of Skjálfandi bay in winter. 

Tákn /codes: M = mjög algengur / very common, F = f rekar algengur / quite common, A = 
algengur / common, S = sjaldgæfur / rare, L = mjög sjaldgæfur / very rare, + = verpur við eða 
í nágrenni Skjálfanda / breeds in the area or the near vicinity, - = verpur ekki á svæðinu eða í 
g r e n n d / does not breed in Skjálfandi or in the neighbourhood. 

Tegund/ 

Species 

Haust/ Nóv.-Des. Jan.-Feb. Mars-Apr, Varpfugl eða ekki/ 

Autumn Breeding or not 

Dílaskarfur Phalacrocorax carbo M A A A 

Súla Sula bassana L L L A -

Fýll Fulmarus qlacialis S S A M + 

Stokkönd Anas plotyrhynchos A A A A + 

Æður Somateria mollissima M M M M + 

Hóvella Clanqula hyemalis A A A M + 

Straumönd Histrionicus histrionicus A A A A + 

Gulönd Merqus merqanser S S S S + 

Toppönd Merqus serrator A A A A + 

Svartbakur Larus marinus M M M M + 

Hvitmófur Larus hyperboreus F A A S -

Silfurmófur Larus arqentatus A A A A + 

Bjartmáfur Larus qlaucoides F M A L -

Rita Rissa tridactyla A A M M + 

Hettumófur Larus ridibundus M A A A + 

Sendlinqur Calidris maritima M A A A + 

T.ialdur Haematopus ostralequs L L L A + 

Lanqvia Uria aalqe S M A M + 

Stuttvíq Uria lomvia S A A A -2) 

Álko Alca torda S A F F + 

Teista Cepphus qrylle A F F A + 

Lundi Fratercula arctica L L L A + 

Haftyrðill Alle olle L A F L -

^ Verpur aðeins á einum stað. - Only a single breeding colony, 
2 A l g e n g aðeins djúpt í Skjólfanda. - Common only far out at sea. 

Fyrri hluta vetrar hafa svartfuglar , 
e inkum langvíur, átt það til að k o m a í 
þorskane t , jafnvel þ ú s u n d u m saman. 
H e f u r sá fugl verið nýt tur til manneldis 
og þykir ekkí gefa ö ð r u m fugli eft ir að 
gæðum svo orð sé á gerandi . Und i r vor 
k o m a einnig s töku s innum fáeinir svart-
fuglar í ne t . Það er helst langvía, þót t 
engar tölur yfir a thuganir á afla hafi ver-
ið skráðar . í fáein skipti, sem langvíur 

ha fa komið í þorskane t , nokkr i r tugir 
eða hundruð , ha fa hringvíur verið ná-
lægt 10% aflans. Svartfuglar ha f a fengist 
í þorskanet allt n iður á 100 f a ð m a dýpi. 
Þann 17. j anúar 1977 u m hádegisbil var 
lögð þorskaneta t rossa við vestur landið í 
Skjá l fanda , á 70-108 f a ð m a dýpi. Eng-
inn svartfugl var í n á m u n d a þegar tross-
an var lögð. Dag inn eft ir var svo trossan 
dregin, m e ð 400 svar t fuglum (langvíu) 
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M á n á r b a k k a á Tjörnesi gefur upplýsing-
ar u m dreifingu s jófuglategunda (ann-
arra en máfa og fýls) á þessum t íma á 
svæðinu norður af Skjá l fanda, Tjörnesi 
og Öxarf i rði . 

Þ a n n 26. j anúar 1968 fórst togarinn 
Kingston Per idot H 591 f rá Hul l ein-
hvers s taðar no rður af M á n á r e y j u m í 
norðan af takaveðr i (Vísir 31.1.1968, 
Tíminn 31.1.1968, Þjóðvilj inn 31.1.1968). 

Tveim dögum síðar, eða 28. j anúar , 
tók ol íublauta sjófugla að reka á land á 
Tjörnesi , og f jölgaði þe im mjög næstu 
daga (Finnur Guðmundsson 1968). Á 
svæðinu f rá Rauðanúp i og vestur á 
Skjá l fanda rak mikið af o l íublautum 
fugli. Talið er , að sem afleiðing þessa 
slyss, hafi 20-30 þúsund sjófuglar farist 
(Mbl. 14.2.1968). Þe t ta olíuslys er tví-
mælalaust það mesta hér við land síðan 
á s t r íðsárunum (Vísir 30.1.1968, Tíminn 
30.1.1968). 

Á þriggja k m kafla við M á n á r b a k k a 
taldi F innur Guðmundsson þá fugla sem 
voru ennþá 9. f eb rúar , há l fum mánuð i 
eft ir slysið. í Töf lu 5 er yfirlit u m þá 
fugla sem fundus t . 

Á b e r a n d i mikið af þeim fuglum sem 
fórust í slysi þessu voru stuttvíur, sem 
gæti ben t til, að slysið hafi skeð n o k k u ð 
langt f rá landi (Finnur Guðmundsson 
1968). 

Nytjar og önnur gagnsemi 
Nyt ja r af fugli á og við Skjá l fanda að 

vetrarlagi eru eingöngu af svartfugli, og 
þá helst langvíu, sem er og he fu r löng-
u m verið allmikið veidd. 

Fyrr á á rum var svartfugl töluvert 
veiddur af Tjörnes ingum. Va r fuglinn 
rei t tur , sviðinn og pækilsal taður og þótt i 
góð búbó t . Ef t i r síðari heimsstyrjöld var 
þessum veiðum að mestu hætt en líklega 
er meira veitt nú af svartfugli f rá Húsa-
vík en áður ( A H ) . Á ð u r fyrr m u n u 
teistuveiðar að hausti og fyrri hluta 
vetrar ei t thvað ha fa verið s tundaðar á 
Tjörnesi en er nú aflagðar (JB). 

Ve iðar á svartfugli til t ek juöf lunar 

Tafla 5. Tegundir og fjöldi fugla sem lent 
höfðu í olíu og fundust dauðir á 3ja km 
strandlengju við Mánárbakka á Tjörnesi 9. 
f e b r ú a r 1968. - Bird species and their num-
bers found oiled and beached along a 3 km 
stretch of beach near Mánárbakki, Tjörnes 
peninsula, 9 February 1968. 

Tegund/ Fjöldi/ 

Species Number 

Fýll Fulmarus glacialis 2 

Hávella Clanqula hyemalis 12 

Æöarfugl Somateria mollissima 20 

Álka Alca torda 5 

Haftyrðill Alle alle 41 

Langvía Uria oalge 49 

Stuttvia Uria lomvio 216 

Teista Cepphus grylle 1 

Lundi Fratercula arctica 52 

Ógreindir svartfuglar Uria teg./sp. 16 

Fuglar samtals. - Total no. of birds. 414 

Heimild. - Source: Finnur Guðmundsson (1968). 

m u n u hafa byr jað að e inhver ju mark i á 
6. á ra tugnum. í b laðaf regn f rá þe im 
tíma (Morgunblaðið 3.12.1958) segir f rá 
því að f rá hausti f r a m í desemberbyr jun 
hafi u m 8 þúsund svartfuglar verið 
veiddir og slíkar veiðar sé ný atvinnu-
grein, 

I seinni tíð hafa e instaka m e n n ha f t 
nokkra atvinnu af svar t fuglaveiðum, en 
fyrst og f remst er litið á ve iðarnar sem 
búbó t fyrir heimili v iðkomandi veiði-
manna . Fjöldi veiddra svartfugla virðist 
vera svipaður nú og var fyrir 30 á rum. 
Vetur inn 1984-85 voru veiddir allt að 
8000 fuglar á f lóanum og á sama t íma 
1985-86 var svipuð veiði, en f r á hausti til 
á ramóta 1986-87 var veiði varla yfir 200 
fuglar. Bæði var þá a f taka ót íð til veiða, 
svo og e indæma átuleysi og sáralítið af 
fugli. Veiðitími er fyrst og f remst í nóv-
ember og lýkur í endaðan j anúar . 
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Tafla 4. Athugun á fæðu nokkurra fuglategunda á Skjálfauda títnabilið frá október 1985 til 
janúar 1986 (34 fuglar), að viðbættum upplýsingum um fæðu ritu á tímabilinu frá desember 
1984 til febrúar 1985 (13 fuglar). Tölurnar tákna tíðni (%) fæðu í maga og fóarni. - Thefood of 
several winter bird species from Skjálfandi, collected between October 1985 and January 1986 
(34 birds) and Decemeber 1984 - February 1985 (13 birds). Results presented as the proportion 
(%) of all birds of same species in which a given food item was found in proventriculus and 
gizzard. 

Lófnur Hávella Svartbakur Rita Álka Langvía Stuttnefja Teista Lundi 

Fuglategund/Bird species Savia Clanqula Larus Rlssa Alca Uria Uria Cepphus Fratercula 

stellata hyemalis marinus tridactylo torda aalqe lomvia qrylle arctica 

Fjöldi fugla/Sample size 2 3 2 20 6 7 3 3 1 

Þorskfiskaseiði/ 50 0 100 0 0 0 0 0 0 

juv. Gadidoe 

Stóri mjóni/ 50 0 0 40 33 0 33 0 0 

Lumpenus lampretoeformis 

Smásíld/ 0 0 0 20 17 71 100 0 0 

Clupea harenqus 

Sandsili/ 50 0 0 5 33 29 0 0 100 

Ammodytes sp. 

Loönuseiöi/ 0 0 0 0 33 0 33 0 100 

Mallotus villosus 

Flatfiskar/ 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Pleuronectidae 

Marflœr/ 0 67 0 5 0 0 33 100 100 

Amphipoda 

Þanglýs/ 0 33 0 0 0 0 0 100 0 

Isopodo 

Ljósáta/ 0 0 0 0 67 0 0 0 0 

Euphausiocea 

Rœkjur/ 0 0 0 0 17 0 0 0 0 

Pandalus borealis 

Pílormar/ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Chaetognatha 

Þarastrútur/ 0 33 0 0 0 0 0 100 0 

Lacuna divoricata 

Krœkiingur/ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 

Mytilus edulis 

Burstaormar/ 0 0 0 10 33 0 33 0 100 

Polychaeta 

Beita af línu/ 0 0 0 15 0 0 0 0 0 

Bait 

Óþekktor fiskleifar/ 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Unknown fish remains 

sem plastflísar og nælonspot tar ,en einn-
ig goggar af ko lk röbbum. I e inum fund-
ust litlar kvarnir , sennilega loðnukvarn-
ir. í þessum eina he t tumáf i voru leifar 
af þorskf iskaseiðum og smásfld. 

Kingston Peridot slysið 
H é r verður getið u m sjóslys, sem olli 

miklum fugladauða á Skjá l fanda og haf-
svæðunum þar í n á m u n d a . Talning 
dauðra fugla á u m 3 k m strandlengju við 
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mars, en aðalveiðin er yfirleitt í apríl. 
Grásleppu slægja sjómenn úti á sjó og 
hirða aðeins hrognin. Fýll, máfar og æð-
arfugl sækja mikið í úrganginn. Hrygn-
ingsþorskur Gadus morhua byrjar að 
ganga í febrúarlok og eru veiðar þá 
stundaðar f ram í maí, að hrygningu lík-
ur. Göngur ýsu Melanogrammus aeglef-
inus eru sjaldan að ráði til hrygningar, 
en þá helst seint í apríl. Þorskur og ann-
ar bolfiskur er yfirleitt slægður í landi, 
en slóg og annar úrgangur berst með 
skolvatni til sjávar, þar sem máfar , há-
vellur og æðarfugl sitja að krásunum. 

Rækja Pandalus borealis hefur verið 
mikið veidd hin síðari ár, Frá fiskverk-
unarstöðvum á Húsavík fellur að öllu 
jöfnu nokkuð til af úrgangi í sjó, einkum 
frá rækjuvinnslu. Frá henni koma um 
1000 tonn af úrgangi á ári, en allur úr-
gangur f rá rækjuvinnslunni á Húsavík 
fellur í sjó rétt utan hafnarinnar. I þenn-
an úrgang sækja máfar , en þó einkum 
æðarfugl, einnig hávella og stokkönd. I 
mars 1985 sótti mjög mikið af æðarfugli í 
rækjuúrganginn. Þar voru allt að 3000 
fuglar daglega. Þessir fuglar voru allir 
horfnir að morgni 1. apríl, en þá var 
loðna gengin í f lóann. 

Á Húsavíkurhöfn eru að jafnaði yfir 
veturinn, og stundum fram á vor, 20-40 
æðarfuglar, sem virðast lifa fyrst og 
fremst á úrgangi, sem fellur fyrir borð 
með þvottavatni af fiskibátum. 

Veturinn 1982-83 fóru f ram athuganir 
á fæðuvali langvíu, stuttvíu og álku, 
veiddum á Skjálfanda í desember og 
febrúar. Sjókuldi var mikill á yfirborði 
flóans þennan vetur, eða -1° til -2°C 
(HR) . I desember var fæða langvíu og 
álku aðallega loðnuseiði, en töluvert var 
af smásíld í sumum fuglanna og krabba-
dýr í nokkrum mæli. Loðnuseiði var að-
alfæða langvíu í lok febrúar , en stuttvíur 
átu krabbadýr (Kristján Lilliendahl 
1984). 

Til að athuga fæðu sjófugla á Skjálf-
anda að vetrarlagi voru skotnir nokkrir 
fuglar á tímabilinu október 1985 til jan-

úar 1986. Innihald fuglsmaganna var 
kannað, og eru fæðuleifar sem fundust 
t íundaðar í meðfylgjandi töflu (Tafla 4), 
ásamt fæðuleifum sem fundust í mögum 
rita, er skotnar voru á sömu slóðum á 
t ímanum desember 1984 til febrúar 
1985. Taflan sýnir f jölda þeirra fugla er 
athugaðir voru og, í hundraðshlutum, 
fjölda fugla af hverri tegund sem við-
komandi fæðutegund fannst í. 

Mest var skotið af ritum, eða 20 fugl-
ar. Fæða ritunnar reyndist fyrst og 
fremst ýmsar fisktegundir, og var hlutur 
þorskfiskaseiða þar áberandi stærstur, 
því 19 af 20 fuglum höfðu leifar þeirra í 
maga. í desember 1986 voru tvær ritur 
til viðbótar skotnar og fæðuleifar í maga 
athugaðar. Reyndust báðar hafa étið 
þorskseiði og síli Ammodytes. 

Fæða álku reyndist nokkuð fjölbreytt , 
en þorskfiskaseiði og ljósáta voru al-
gengastu fæðutegundirnar. A u k þess 
fundust ýmsar aðrar fisktegundir, t .d. 
stóri mjóni Lumpenus lampretaeformis, 
síli og loðnuseiði. 

Fæða langvíu virtist mun einhæfari en 
álku, því í langvíu fundust eingöngu 
smásíld og síli. Hinsvegar svipaði fæðu-
leifum í þeim þrem stuttvíum sem at-
hugaðar voru nokkuð til þess sem 
fannst í álku. 

Fæða teistu og hávellu reyndist nær 
því eins, í báðum tegundum fundust 
marflær, þanglýs og þarastrútur Lacuna 
divaricata, en kræklingur Mytilus edulis 
fannst einungis í hávellu. Virðast þessar 
tvær tegundir fugla sækja sína fæðu á 
grunnslóð á þeim árstíma sem hér um 
ræðir. 

Af öðrum tegundum voru einungis at-
hugaðir einn eða tveir fuglar og er vísað 
til Töflu 5 varðandi fæðuna sem í þeim 
fannst. 

Auk þess sem hér hefur verið upp tal-
ið, voru þrír fýlar og einn het tumáfur 
skotnir á Skjálfanda í desember 1986 og 
fæða í maga þeirra athuguð. í fýlunum 
reyndust engar fæðuleifar í maga, held-
ur ýmiskonar ómeltanlegir hlutir, svo 
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Stelkur Tringa totanus hefur sést einu 
sinni í jólatalningu, þrír fuglar 26. des-
ember 1960 í Bakkafjöru, en annars er 
hann óþekktur við Skjálfanda að vetrar-
lagi. Venjulega eru síðustu stelkarnir 
horfnir í byrjun október, en fyrstu fugl-
ar sjást svo í góðri tíð snemma í apríl. 

Þórshani Phalaropus fulicarius. Einn 
fugl sást í straumröst 1,5 sjóm. suðvest-
ur af Lundey 21. október 1987. Var 
hann að tína æti þarna ásamt máfum. 

ískjói Stercorarius pomarinus. í dýra-
fræðisafninu í Kaupmannahöfn eru fjór-
ir ískjóar frá Skjálfanda að vetrarlagi frá 
árunum 1909-1912 og safnað var á tíma-
bilinu 13. október til 8. nóvember. Einn 
fugl náðist við Sílalæk í nóvemberbyrjun 
1949 (NÍc). Þann 12. nóvember 1985 
náðist ungfugl á Skjálfanda. í sama 
mánuði, sáust „kjóar", líklega ískjóar, í 
flóanum í a.m.k. 10 skipti, þar af tvisvar 
ljósir fuglar. I a.m.k. þrjú skipti voru 
þeir að elta ritur. Síðastur þessara fugla 
(ungfugl) sást 8. desember (HH, PH). 
Haustið 1987 sáust óvenju margir ís-
kjóar. Tveir fullorðnir fuglar og tveir 
ungir sáust 1. október þrjár sjóm. NV af 
Húsavíkurhöfða, og 11. s.m. sáust 12 ís-
kjóar sex sjóm. NV af sama höfða. 

ísmáfur Pagophila eburnea. Alls hafa ís-
máfar sést í 15-16 skipti við Skjálfanda 
(Gunnlaugur Pétursson og Kristinn H. 
Skarphéðinsson 1983, Gunnlaugur Pét-
ursson og Erling Ólafsson 1984, 1985, 
1986, Gunnlaugur Pétursson 1987). Sá 
fyrsti náðist á Húsavík 16. desember 
1908 (Dinesen 1926) og annar 8. nóv-
ember 1911. Frá 1981 hafa þeir verið ár-
legir gestir. 

Stormmáfur Larus canus er nýr land-
nemi. Fannst fyrst verpandi hér á landi 
1955 (Arnþór Garðarsson 1956). Þeir 
eru sjaldgæfir að vetri við Skjálfanda og 
sjást helst við Húsavík, 1-2 fuglar, eink-
um á haustin og fyrri hluta vetrar. Hafa 

jafnvel dvalið allan veturinn við Húsa-
vík. Fyrsti stormmáfur, sem um er getið 
á Skjálfanda, náðist 13. október 1908, 
og framtil 1910 náðust sex til viðbótar í 
námunda við Húsavík (NÍc). 

Hringmáfur Larus delawarensis. Þann 
24. október 1985 var einn fullorðinn fugl 
við Húsavíkurhöfn. Næstu sex daga sást 
þessi fugl í a .m.k. fjögur skipti og þá 
sitjandi á höfninni, ásamt öðrum máf-
um. 

Dvergmáfur Larus minutus. Einn fugl 
náðist við Húsavík 11. október 1908 
(Dinesen 1926), og var það sá^ fyrsti 
sinnar tegundar sem fannst á íslandi 
(Gunnlaugur Pétursson 1987). 

Fæða, lífsafkoma og fæðuval 
Því miður vantar upplýsingar um lífið 

í sjónum í Skjálfanda að vetri. Víst er 
þó, að alloft er afkoma fuglanna nokk-
uð góð. Flesta vetur virðist vera fyrir 
hendi umtalsvert magn af ársgamalli síld 
Clupea harengus. Loðnan gengur venju-
lega til hrygningar síðari hluta mars eða 
fyrstu daga apríl. Loðnugöngum fylgir 
mikið af fugli, æðarfugli, svartfugli, 
máfum og fýl, stundum einnig súla og 
jafnvel hávellur en í minna mæli en fyrr-
greindir fuglar. Venjulega er loðna að 
mestu horfin viku af maí, þó nokkuð sé 
það breytilegt. Það sem hér er að fram-
an sagt, er í reynd mjög miklum breyt-
ingum háð og ætisgöngur afar mismikl-
ar. Sem dæmi má nefna, að loðnugöng-
ur voru mjög miklar 1984 og 1985, en 
1986 varð tæplega vart við loðnu. Sömu 
vetur var mjög mikið af smásíld á ferð-
inni, en nú þegar þetta er ritað (rétt eft-
ir áramót 1986-87) hefur smásíldar ekki 
orðið vart, enda fuglalíf í samræmi við 
það, þ.e. lítið af máfum og svartfugl nær 
enginn. 

Rauðmagi Cyclopterus lumpus byrjar 
venjulega að veiðast í febrúar. Þá er lítil 
veiði en eykst þegar líður á og veiði oft 
góð í mars. Grásleppuveiðar hefjast 10. 
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varps á þessum stað og he fu r það eftir 
L a x a m ý r a r m ö n n u m 11. ágúst 1906, að 
ernir haf i verpt í d rangnum Össur við 
Ærv íkurb ja rg u m 1875. Á sama t íma 
sögðu þeir h o n u m , að á Skjálfanda-
svæðinu verpi ernir einungis við Hauga , 
sem eru utar lega við ves tanverðan 
Skjá l fanda . Það er líklega sami s taður 
og Jakob V. Hafs te in (1965) he fu r eftir 
Bjar tmar i Guðmundssyni á Sandi, sem 
segir erni hafa seinast verpt norðar lega í 
Víknaf jö l lum u m 1875. Gamla r heimild-
ir he rma , að a rnarh jón hafi verpt í Há-
göngum, innan Flateyjardals , jafnvel 
allt f r amundi r síðustu a ldamót (Baldur 
Sveinsson ódags. , Bened ik t Sveinsson 
1903). Þ a ð er væntanlega einnig sami 
staður. I Arnarbæl i , no rðan Skálavíkur 
í Víknaf jö l lum, er talið að örn hafi verpt 
endur fyrir löngu (SS). 

Til er r i tuð heimild, líklega f rá því 
ré t t eft ir a ldamótin 1900, en þa r segir: 

„Fyrir æðimörgum árum fundu Flateying-
ar merkilega flækju á Skjálfanda. Það var 
einn selkópur og tveir ernir - allt dautt. 
Hafði annar örninn fyrst læst klónni í kóp-
inn og hann þá líklega legið uppi, en síðan 
farið fram í sjó. Hefir þá hinn fuglinn 
komið til hjálpar, en óvart læst klónni í 
augað á þeim erninum sem fyrir var. 
Drapst þannig allt saman, því að engin tök 
hafa verið að losna" (Baldur Sveinsson 
ódags.). 

I Noregi er k u n n saga af erni, sem 
sást læsa k lóm í selkóp. Kópur inn stakk 
sér og dró örninn m e ð sér á kaf . Klær 
arnarins eru þannig, að þær læsast fas tar 
í þunga byrði og getur fuglinn ekki los-
að sig við hana á flugi (Hunnes tad 
1960). 

Þ a ð sem r i tað er hér að f r aman u m 
viðureign arna við selkóp sýnist e . t .v . 
ekki t rúverðugt , en í bók sinni Fuglarn-
ir, segir Bjarni Sæmundsson (1936): 
„[Örninn] ræðst jafnvel á se lkópa, þegar 
hann kemst í færi við þ á " (bls. 286). 

Fyrir síðustu a ldamót sá fólk á Hól i á 
Tjörnesi örn m e ð þunga byrði. H o n u m 

dapraðist flugið og settist. Losnaði þá 
um byrðina sem var stór nýveiddur lax 
(JB). Á Flateyjardal voru ungir ernir 
velþekktir á fyrstu á r u m aldar innar , sá-
ust þa r alloft og hé ldu þar til s tundum, 
allt f r a m undir 1915 (SG). 

Bleshæna Fulica atra he fu r sést í jóla-
talningu, einn fugl á Húsav íkurhöfn 28. 
desember 1969. Svo var þ a ð 16. apríl 
1984, að einn fugl var á sama stað. Fjór-
u m dögum seinna voru þeir orðnir tveir 
og héldu til á höfninni allt til 11. maí . 
Sama sumar sáust tveir fuglar á Vík-
ingavatni í Kelduhverf i ( Ó K N , H e B ) . 
Ef til vill h a f a þ a ð verið sömu fuglar og 
sáust áður við Húsavík. 

Vep ja Vanellus vanellus er n o k k u ð vel-
þekk tu r f lækingur í f j ö ru að vetri . Á ár-
u n u m 1940-1942 voru vepjur t .d . á Sandi 
í Aðalda l , við Húsavík , á Tjörnesi og í 
Þorgeirsfirði , vestan Flateyjardals . 
Flestir þessir fuglar sáust f rá ok tóber og 
f r a m í mars . Vep ju r sáust líka í Flatey 
( G G , H Á ) og í Tunguf jö ru á Tjörnesi 
voru 9 fuglar eitt sinn síðari h luta vetr-
ar , og dvöldu þær f r a m yfir mið jan maí 
(JB, F innur Guðmundsson 1940, 1942, 
1944). Vep ja sást síðast við Húsavík 
dagana 26.-30. janúar 1984. 

Tja ldur Haematopus ostralegus he fu r 
sést tvisvar í jólatalningu, einn 1958 og 
þrír 1959. A n n a r s sjást t ja ldar yfirleitt 
ekki fyrr en í febrúar lok - byr jun mars 
og f jölgar þá u p p úr því. Tja ldur inn var 
þekk tur við Skjá l fanda í upphaf i aldar-
innar (Dinesen 1926), og var örugglega 
byr jaður að verpa við Héð inshöfða 1940 
(JBjj . Verpi r hann nú víða í f j ö r u m , og 
mætti giska á allt að 40 pör við f lóann 
( G H ) . 

Fjöruspói Numenius arquata. U m mán-
aðamót apríl-maí 1940 hé ldu f jór i r til í 
nágrenni við Sand í Aða lda l (Finnur 
Guðmundsson 1942). E inn sást í Tungu-
f jö ru á Tjörnesi í mars 1961 (JB). 
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Skutulönd Aythya ferina. Einn karlfugl 
sást á Húsavíkurhöfn í jólatalningu 
1977. 

Hvinönd Bucephala clangula sást í jóla-
talningu 1978, einn karlfugl, og eitt par 
rétt ofan við Laxárós 1979 (Gunnlaugur 
Pétursson og Kristinn H . Skarphéðins-
son 1980). Við Lynghöfða sást svo einn 
karlfugl 10. desember 1985 (GH) . 

Húsönd Bucephala islandica hefur sést á 
Húsavíkurhöfn a .m.k. tvisvar, tveir 
fuglar í hvort skipti, í vonsku veðri. Tvö 
pör sáust í jólatalningu 1978, rétt ofan 
við Laxárós. Þann 19. desember 1985 
var eitt húsandarpar við Lynghöfða 
(HeB, GH) . Svo var einn karlfugl við 
Bakkaf jöru 30. desember 1983 (ÖJ) , og 
á sama stað sást einn karlfugl í jólataln-
ingu 1986. 

Hrafnsönd Melanitta nigra sást í fyrsta 
sinni í jólatalningu 1985 tvö pör, annað 
við Voladalstorfu og hitt norðan til í 
Barmi. Þar sáust svo í jólatalningu 1986 
tveir karlfuglar og einn kvenfugl. Fimm 
karlfuglar sáust við Lynghöfða 18. jan-
úar 1976 (AG) . Einn karlfugl sást við 
Ærvíkurhöfða í janúar 1979 og svo 
kvenfugl við Lynghöfða í febrúar 1985 
(ÓKN). Við Ærvíkurhöfða sáust 10 
fuglar 8. október 1985, en viku seinna 
(15. október) voru þar 2 ungfuglar 
(GH) . Við Lynghöfða voru svo 4 karl-
fuglar 24. nóvember 1985. 

Æðarkóngur Somateria spectabilis er 
líklega nokkuð árviss á Skjálfanda að 
vetri. Nokkuð er hans getið við strönd-
ina næst Húsavík í byrjun aldarinnar 
(Dinesen 1926). Æðarkóngar hafa sést 
hin síðari ár, t .d. 1985 a .m.k. 6 skipti, 
alls 9 fuglar, þar af einn kvenfugl (GH) . 
í hrognkelsanet hafa fengist, sem vitað 
er um, 3 karlfuglar og 6 kvenfuglar 
(HH, HK) . Karlfuglar eru vel þekktir í 
æðarvarpi á Laxamýri og í Flatey, þar 

sem einn var paraður æðarkollu á 
hreiðri árið 1983. 

Kynblendingur æðarfugls og æðar-
kóngs sást við Flatey 4. júní 1980 
(Gunnlaugur Pétursson og Kristinn H . 
Skarphéðinsson 1983). Annar , líka karl-
fugl, hélt til við Ærvíkurhöfða 7.-13. 
maí 1982 ( G H , HeB) . 

Haförn Haliaeetus albicilla. Haustið 
1983 hélt ungur örn til á Tjörnesi. Hann 
sást fyrst um miðjan október (SJ) og 
síðast upp úr áramótum (KA). Þessi 
fugl sást hjá Héðinshöfða í jólatalningu. 

Heimildir um erni eru nokkrar frá 
Skjálfandasvæðinu, en flestar þó mjög 
gamlar og misjafnlega ábyggilegar, að 
því ætla verður. Til er munnmælasaga 
úr Kelduhverfi frá því Kristján Fjalla-
skáld var drenghnokki (fyrir 1850) í 
Krossdal. Drengurinn svaf í baðstofu en 
vaknaði og komst óséður út. Var hans 
leitað og fannst þá skammt frá bænum, 
þar sem hann labbaði á eftir stórum 
erni. Heyrðist Kristján þá tala til arnar-
ins og segja: „Ekki að taka mig assa 
mín". 

Svo virðist sem fólk hafi lengi hræðst 
örninn, þar sem hann var grunaður um 
að hafa rænt ungbörnum. Ein kunnasta 
sága þess efnis er f rá Noregi. Örn átti 
að hafa tekið 3ja ára og 8 mánaða gamla 
stúlku, Svanhild Hansen , á Hvaley í 
norska skerjagarðinum 5. júní 1932 og 
flogið með hana um 1,6 km vegalengd 
uppá syllu í 250 m hæð, um 20 m neðan 
við arnarhreiðrið. Þaðan var svo stúlk-
unni bjargað sjö klukkustundum síðar. 
Eft ir að Svanhild hafði verið bjargað, 
var hún vegin og reyndist vera 19 kg að 
þyngd (Hunnestad 1965). Flestar sögur 
af þessu tagi hafa verið véfengnar og 
ekki þótt við rök að styðjast. 

Ernir verptu til forna í klettadrangi, 
sem heitir Össur og skagar upp undir 
Ærvíkurbjargi (Hallgrímur Jónsson 
1985). í dagbók sinni 9. september 1819 
segir Faber erni verpi í Össur annað 
hvert ár. Hörring (dagbók) getur líka 
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veiða snjótitt l inga og sendlinga (SJ, 
JB) . Seint í nóvember 1984 var smyrill 
að elta snjótittling u m 1,5 sjómílu norð-
vestur af Ærv íkurhöfða , þa r sem sá síð-
arnefndi leitaði skjóls u m bo rð í báti 
( H H ) . 

Sjaldgœfir veírarfuglar og flœkingar 

Himbr imi Gavia immer. Þrír fuglar sá-
ust í jólatalningu við Ærv íku rhö fða 
1984. A n n a r s eru h imbr imar afar sjald-
gæfir á Skjá l fanda á ve turna . E inn ung-
fugl sást í nóvember 1983. Fyrir nokkr-
u m ára tugum var einn skotinn og annar 
séður í nóvember ( H M ) . Undi r vor er 
ekki óalgengt að sjá h imbr ima, og kom-
ið ha fa þeir í grás leppunet , t .d . við Flat-
ey ( G G ) . 

L ó m u r Gavia stellata m u n líklega halda 
til á Skjá l fanda flesta eða alla vetur , en 
eru sjaldséðir og þá helst við f lóabotn-
inn. M e ð a n búið var í Flatey, sáust þeir 
helst á haust in ( G G ) . L ó m u r he fu r sést 
þrisvar í jólatalningu, 1957, 1967 og 
1968. L ó m a r sáust óvenju of t vetur inn 
1985-86 og einn sást í nóvember 1986. 

Sefgoði Podiceps grisegena. E inn fugl 
sást við Ærv íkurhöfða 2. j anúar 1983 
(Gunnlaugur Pétursson og Erling Ólafs-
son 1985). 

Gráhegr i Ardea cinerea. Þann 6. októ-
ber 1939 voru tveir ungfuglar í f j ö ru við 
Húsavík. Þeir héldu til á B a k k a f j ö r u í 
nokkra daga (Finnur Guðmundsson 
1940). Við Húsav íkurhöfn hélt einn fugl 
til í nokkra daga í ok tóbe r 1967 (JB). 
Fleiri gráhegrar hafa sést við ár og læki 
inn til sveita, t .d . í Aðalda l . 

Ál f t Cygnus cygnus. Þann 6. mars 1986 
sáust 5 álftir (par m e ð 3 unga) á flugi 
inn m e ð vestur landinu, u m 1 sjómílu 
norðaus tur af Vargsnesi . Þessar álftir 
k o m u m e ð s tefnu f r á Fla teyjardal og 
flugu sem næst í átt til Laxáróss. Þ. 13. 

mars 1987 var eitt á l f tapar við vestur-
landið, skammt no rðan við Fiskisker. 

Grágæs Anser anser. Það var 13. desem-
ber 1985, sem tveir m e n n k o m u til Flat-
eyjar. Þa r u rðu fyrir þe im tveir allstórir 
grágæsahópar , líklega á að giska 100 
fuglar. Þessar gæsir virtust hafa verið 
þarna í eynni u m tíma og færðu sig lítið 
eitt, þegar þeir voru styggðir u p p (ÓS, 
JH) . Þessi vetur var óvenju mildur svo 
líklegt er, að þessar gæsir haf i orðið 
seinar fyrir , enda hö fðu þær ha f t nægi-
legt æti í eyjunni. R é t t er að í t reka, að 
báðir a thugendur eru þaulkunnir grá-
gæsum, svo engin efi er u m greining-
una . Grágæsir e ru óþekk ta r í önnur 
skipti við Skjá l fandaf lóa að vetri . 

Helsingi Branta leucopsis. S n e m m a á 
jólaföstu árið 1932 var Óskar Stefánsson 
á Héð inshöfða s taddur við be i ta rhús við 
sjó, austan við hö fða þann sem bærinn 
dregur n a f n sitt af. K o m þá til hans 
helsingi f l júgandi af haf i , el tur af tveim-
ur fá lkum. Helsinginn var særður á 
höfði og brjósti . í f imm vikur var hann í 
„fóstri" á Héð inshöfða . Þegar hann var 
gróinn sára sinna og kominn í góð hold , 
kaus hann frelsið og flaug bro t t (Óskar 
Stefánsson 1935). 

Gargönd Anas strepera. E inn karlfugl 
sást öðru hver ju á B ú ð a r á og á Húsavík-
u rhöfn fyrrihluta ve t rar 1986-87, m.a . í 
jólatalningu. Fyrir n o k k r u m á rum, eft ir 
1980, dvaldi einn kvenfugl alllengi síðari 
hluta vetrar m e ð s tokköndum á Búða rá . 
H ú n var gæf, gekk í æti og hlýddi kalli 
(JÞ). 

Skúfönd Aythya fuligula. Tveir fuglar 
voru á Húsav íkurhöfn 4. nóvember 
1986. Þann 14. s .m. náðist annar fuglinn 
(ungur kvenfugl) en hinn, sem sýndist 
vera ungur karlfugl , hélt til á höfninni , 
en sást s töku s innum á B ú ð a r á . H a n n 
sást í jólatalningu 1986. 
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1. m y n d . Le i rur e ru miki lvægir fæðu- og hví ldars taði r fyrir mil l jónir fugla . Þeir deila le i rum 
m e ð m a n n i n u m sem n o t a r þessi svæði til ýmissa f r í s t u n d a i ð k a n a , t .d . siglinga. L j ó s m . Er ic og 
Dav id Hosk ing . 

flói, Wash, Solway, D e e , Severn, 
Thames , H u m b e r , Strangford Lough, 
Firth of For th og höfnin í 
Chichester-Langstone. 

Breska ná t tú ruverndar ráð ið (Nature 
Conservancy Council) , sem rekið er af 
ríkinu, leggur áherslu á mikilvægi þess-
ara staða og he fur t i lnefnt þá sem „Sites 
of Special Scientific In teres t" (SSSI), 
þ .e . staði sem hafa sérstakt vísindalegt 
mikilvægi. Þessir staðir hafa einnig 
mikla alþjóðlega þýðingu, og er fyllilega 
réttlætanlegt að margir þeirra séu skráð-
ir í a lþ jóðasát tmálum, s.s. Ramsar-sát t -
má lanum, sem fjallar um verndun vot-
lendissvæða með alþjóðlegt gildi, og 
sát tmála Evrópubandalagsr ík janna um 
verndun villtra fugla. Þessar alþjóða-
samþykktir gera kröfu til breskra yfir-
valda um verndun þessara s taða. 

Fólk álítur oft að verndun staða sé 
borgið, ef þeir hafa verið skráðir á lista 
með alþjóðlegum sát tmálum. Því miður 

er ekki svo. Óshólmasvæði á Bret lands-
eyjum eru í meiri hættu nú en nokkru 
sinni fyrr . 

Sjávarfal last íf lur 
I mörg ár hefur verið talað um bygg-

ingu sjávarfallastíflna til að f ramleiða 
ra forku . Ef t i r Chernobyl-slysið í maí 
1986 hefur umræða um framleiðslu á 
ra forku án mengunar fengið byr undir 
báða vængi. Ríkið he fur t .d . styrkt at-
hugun á byggingu stíflu þvert yfir 
Severn óshólmasvæðið, og er ætlunin að 
beina vatninu um lokur að hverf lum til 
raforkuframleiðslu . I besta falli gæti 
þet ta mannvirki fullnægt 6% af áætlaðri 
orkuþörf Bret lands a .m.k . næstu 100 ár. 
Þar eð kostnaður inn yrði yfir 6,500 
milljónir punda [jafnvirði um 400 millj-
arða íslenskra króna] , yrði áætlunin 
einnig dýrari en aðrar lausnir á ra forku-
málum. Þessu fylgja einnig hagnýt og 
vistfræðileg vandamál . I fyrsta lagi safn-
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ast set við stíflurnar og getur það valdið 
s töðugum erf iðleikum í lokum og 
hverf lum. I öðru lagi munu 55,000 vað-
fuglar á Severn óshólmasvæðinu, sem er 
ein af tíu mikilvægustu leirum Bret-
lands, glata fæðusvæðum sínum. 

Áætlanir um stíflugerð eru einnig í 
bígerð á Mersey-óshólmasvæðinu (þar 
sem rannsóknir eru þegar ha fna r ) , svo 
og í Solway og Morecambe flóa. Sam-
bærileg áform hafa verið mun lengur 
uppi í Strangford Lough á Norður- í r -
landi. Sé áætlunum þessum hrundið í 
f r amkvæmd, munu 250,000 vaðfuglar til 
viðbótar vera í hættu. Fyrri t íma áætlan-
ir um að nota Morecambe f lóa, D e e og 
Wash ósasvæðin til vatnsmiðlunar eru 
enn yfirvofandi. Verði þær að veru-
leika, munu þær spilla þeim friðlýstu 
svæðum sem eru í eigu RSPB á þessum 
s töðum. 

H a f n a f r a m k v æ m d i r 
Stórfelldar áætlanir um stækkun 

ha fna hafa í för m e ð sér vandamál . I 
nóvember 1984 kom f ram f rumvarp í 
þinginu um stækkun hafnar innar í Fel-
ixstowe við Orwell ána í Suffolk, en 
svæði þet ta he fur alþjóðlega þýðingu. 
Framkvæmdaaði la r ætluðu að nota 7% 
óshólmasvæðisins, en einmitt þann hluti 
þess sem stendur einna hæst og er uppúr 
hvað lengst á f jö ru . Þarna halda sig 40% 
þeirra fugla er nota óshólmasvæðið sem 
set- og fæðustað. E r ennþá deilt um 
f ramt íð svæðisins. 

Landvinningar 
í aldaraðir he fur óshólmasvæðum 

verið breytt í þágu landbúnaðar . Slík 
hætta vofir t .d. enn yfir Wash ósasvæð-
inu. Ef t i r því sem t ímar liðu, var enn 
meira land numið undir iðnað, þótt 
hægt hafi verið farið af stað í fyrstu. Nú-
t ímaiðnaður er l andf rekur og eru stór 
ósasvæði þegar glötuð. Nú liggja fyrir 
tillögur um ný iðnaðarhverf i á f i t jum og 
leirum Mersey ár innar , þrát t fyrir að 
stöðugt fleiri fyrirtæki leggi upp laupana 

og engin not verði fyrir byggingar 
þeirra. Mersey áin er gott dæmi um iðn-
aðarmengun. Ár ið 1979 drápust yfir 
2500 fuglar og u m 750 árið eftir vegna 
ei t runar af völdum l ífrænna blýsam-
banda sem hleypt hafði verið út í ána. 

Fr ís tundaiðja 
Það vandamál sem orðið he fur til 

vegna aukins fr í t íma fólks er nýrra af 
nálinni en engu hæt tuminni , sérstaklega 
í Suðaustur-Englandi . Við Southend 
Pier í Essex fyrirhuga f ramkvæmdaaði l -
ar að leggja 800 ekrur [um 320 hektara] 
af leirum undir risastóra fr ís tunda- og 
byggingasamstæðu. Lagt he fu r verið til, 
að þet ta land verði iýst „svæði m e ð sér-
staka vísindaþýðingu" (SSSI) og einnig 
sett á Ramsar- l i s tann, en þarna dveljast 
þúsundir andfugla og vaðfugla . Þet ta 
svæði er lýsandi dæmi um það , að þótt 
um sé að ræða svæði sem er talið alþjóð-
lega mikilvægt, eru slík svæði í reynd 
ekki alltaf örugg, ef verklegar f ram-
kvæmdir eru annars vegar. 

Olíumengun 
Hæt ta af völdum mengunar er veru-

leg á þeim ósasvæðum, þar sem olía hef-
ur fundist . Ol íufyr i r tækjum he fu r þegar 
verið gefin heimild til o l íukannana og 
t i l raunaborana á óshólmasvæðunum 
Southampton Wate r , H u m b e r , D e e og 
Mersey. Leyfi he fur fengist til olíuleitar 
á Furzey eyju í Poole H a r b o u r , en á 
Wytch Fa rm í Dorse t er þegar farið að 
vinna olíu. Þar munu verða unnar 60 
þúsund tunnur á degi hver jum, jafnmik-
ið og meðalstór t olíusvæði í Norðurs jó 
gefur af sér. Þót t BP olíufélagið hafi lof-
að að halda röskun í lágmarki , er ekki 
hægt að líta f r amhjá hugsanlegu olíu-
slysi. Osasvæðið í Poole H a r b o u r er 
mjög umlukt , þannig að í k jö l far lítils 
ieka gæti olía dreifst um allt svæðið og 
stefnt f jölda fugla í hættu , sérstaklega 
toppöndum, dí laskörfum og s te lkum. 

26 



2. m y n d . V a ð f u g l a r m y n d a of t fal lega h ó p a , eins og þ a n n s e m mynd in er af og sýnir r auð-
bryst inga og l a p p a j a ð r a k a n a . U m hálf ö n n u r mil l jón vaðfug la sa fnas t s aman á s t r ö n d u m Bre t -
landseyja á ve tu rna . L jó sm. Geof f M o o n (b i r t ingar ré t tu r F r a n k L a n e ) . 

Um grastegundina Spartina 
Spartina grasið var dæmigert fyrir 

gróðursamfélög á f i t jum á Bretlandseyj-
um. Ár ið 1870 var flutt inn frá Norður 
Amer íku til Sou thampton Wate r skyld 
grastegund, sem æxlaðist við Spartina. 
Við það kom fram mjög harðgert kyn-
blendingsgras, sem síðan he fur breiðst 
út um s t rendur Bret lands og Irlands. 
A ð hluta til he fu r dreifing þess átt sér 
stað nát túrulega, en sums staðar hefur 
þessari jurt verið vísvitandi sáð til land-
vinninga. Set safnast að ró tum jurtar-
innar , og að lokum breytast leirurnar í 
f i t jar, sem sjór fellur yfir aðeins á stór-
s t raumsflóðum. Við þet ta eyðileggjast 
fæðuskilyrði fyrir vað- og andfugla . Nú 
á t ímum er hættan af völdum þessa 
grass einkanlega mikil á Poole H a r b o u r 
og Severn óshólmasvæðunum. 

Landsig 
Ein þeirra hætta sem steðjar að leir-

um er af ná t túru legum toga, f r emur en 
af mannavöldum. Austurhlut i Bret lands 
sígur s töðugt , þót t það sé aðeins u .þ .b . 
þumlungur á hver jum 10 á rum. Engu að 
síður he fur þet ta þær afleiðingar, að 
stöðugt saxast á leirusvæðin. Rannsókn-
ir á Wash ósasvæðinu hafa að auki sýnt, 
að setefni berast nú í mun minna mæli 
að landi en áður var, sem leiðir til þess 
að minna er af nær ingarefnum. Afleið-
ingin er sú, að fi t jar myndast ekki á 
jöð rum þeirra svæða sem tekin eru und-
ir l andbúnað. 

M ö n n u m kann að virðast þeir þættir 
sem ógna óshólmasvæðunum vera smáir 
í sniðum hver fyrir sig. Engu að síður er 
f ramt íð fugla sem nota óshólmasvæðin 
dökk , þegar allir þessir þættir eru teknir 
saman. Ef gott fæðusvæði tapast verður 
samkeppni meiri milli tegunda og ein-
staklinga, en það leiðir að lokum til 
fugladauða . Stofnar tegunda, sem hing-
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að til hafa verið taldar algengar, s.s. 
stelks og lóuþræls, hafa dregist saman 
um allt að 20% á síðustu 15 á rum. Vetr-
arstofn lóuþræla á Bre t landseyjum, alls 
450,000 fuglar , kann m ó n n u m að þykja 
stór, en því má ekki gleyma, að þessa 
tegund er aðeins að finna á leirum að 
vetrarlagi. Ef þær eru eyðilagðar, 
hverfa fuglarnir með þeim. 

Nú á t ímum er Dornoeh Firth í Skot-
landi eitt fár ra breskra óshólmasvæða 
þar sem engin iðnaðaruppbygging hefur 
enn átt sér stað. Því miður er nú í bíg-
erð að reisa þar verksmiðju sem f ram-

leiðir olíupípur og leggja veg eða járn-
braut yfir svæðið. 

Breska fuglaverndarfélagið (RSPB) 
he fur miklar áhyggjur af f ramt íð 
breskra óshólmasvæða, þar sem þrýst er 
að þeim úr öllum át tum. F ramkvæmda-
stjóri félagsins, Ian Prest t , segir: „Við 
m u n u m gera allt sem á okkar valdi 
s tendur til að bægja f rá þeim hæt tum 
sem steðja að hverju sinni. Þannig reyn-
um við að tryggja þeim þúsundum vað-
og andfugla , sem gista Bret landseyjar á 
ve turna , griðland um ó k o m n a f ramt íð" . 
Sarah Brerinan 

Ævar Petersen 

Votlendisvernd 

Hér á landi heyrast oft þær raddir , að 
fuglalífi í mólendi og mýrum hafi hrak-
að mikið frá því sem áður var. Ekki 
verður lagður dómur á það, hvort svo sé 
eða ekki, en oft er einblínt á eina 
ástæðu fyrir þessari meintu fækkun , þ .e . 
f jölgun svonefndra „vargdýra" (refa, 
minka, h ra fna og máfa) . Á n frekari 
rökstuðnings er þeim hiklaust kennt um 
að vera valdir að hnignun fuglalífs. 

Málf lutningur af þessu tagi hefur því 
miður átt svo greiðan aðgang að eyrum 
manna , að mikill meiri hluta lands-
manna virðist líta á þessar s taðhæfingar 
sem sjálfgefnar. Margir f inna „vargdýr-
u m " allt til forá t tu , telja það jafnvel 
skyldu sína að halda þeim í skef jum 
með öllum til tækum ráðum, hversu 
ómannúðleg sem þau eru og þótt þeir 
eigi engra beinna hagsmuna að gæta. 
Þeir , sem fullyrt hafa að íslensku fugla-

lífi hraki , virðast yfirleitt ekki gera sér 
grein fyrir, að aðrar orsakir kunni e . t .v . 
að valda fækkun fugla, eða kjósa að 
þegja um þær hliðar málsins. 

Lei rur 
í þessu hefti Blika er að finna íslenska 

þýðingu á grein eftir Söru Brennan um 
ósa- og leirusvæði á Bre t landsey jum, 
þýðingu þeirra fyrir fugla og hæt tur sem 
steðja að þeim vegna ýmissa a tha fna 
manna . Menn kunna að spyrja , hvað 
breskar leirur komi okkur Is lendingum 
við? Ég tel greinina eiga fullt erindi til 
okkar . H ú n vekur e . t .v . e inhver ja til 
umhugsunar um að til eru aðrar hliðar á 
meintri hnignun íslensks fuglalífs en 
vargdýr. 

Ein þessara skýringa eru breyt ingar 
sem eiga sér stað á vet rars töðvum fugla, 
t .d. á Bre t landseyjum, en stór hluti ís-
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lenskra mó- og vot lendisfugla , e inkum 
vaðfugla r og andfug la r , he ldur þar til á 
ve turna eða h e f u r þa r v iðkomu á ferð-
u m s ínum. E r u ósasvæði sérs taklega 
mikilvæg í þessu sambandi . Óvíða eru 
stærri né þét tar i fug lahópar en á le i rum 
ósasvæða, enda er þar gnótt fæðu. Eyði-
legging á le irum getur því höggvið stór 
skörð í fug las to fna . Le i rur eru r auna r 
sárafáar á hei ldina litið, þannig að mikil 
eft irsjá er í hverri leiru sem er eyðilögð. 

í r ö k r æ ð u m u m áhrif verklegra 
f r a m k v æ m d a á v iðkvæm fuglasvæði er 
því of t f leygt, að fuglar geti ba ra far ið 
e i t thvað annað . Slíkur mál f lu tn ingur var 
t .d . v iðhafður þegar deilan u m ve rndun 
Þjórsárvera og heiðagæsavarps ins þa r 
s tóð sem hæst. O f t gætir mikillar van-
þekk ingar í máli m a n n a , eins og þegar 
u m r æ ð a n u m v e r n d u n Gra fa rvogs í 
Reykjav ík s tóð sem hæst. Þá birtist bréf 
í Ve lvakanda undi r fyrirsögninni „ G ó ð u 
menn i rn i r " f rá e inhve r jum sem kallaði 
sig T ja ld , en hann sagði m . a . : 

náttúruverndarmenn og líffræðingar lýstu 
hneykslun sinni yfir því að menn væru með at-
höfnum sínum að eyðileggja hótel farfugla á 
leirum og í fjörum og sérlega verði fuglar og 
smádýr flæmd burtu með fyrirhuguðum fram-
kvæmdum í Grafarvogi. - Nú skal ég taka það 
fram að fuglar hafa ævinlega verið mér til mikils 
yndis og vil ég síst af öllu styggja þá að óþörfu. 
Smápöddur og ormar hafa hinsvegar aldrei 
snortið hjarta mitt að neinu ráði, þótt ég vilji 
ekki heldur angra þessi litlu sköpunarverk Guðs 
ef hjá því verður komist. - En að menn megi 
ekki athafna sig í fjörum og ekki byggja þar né 
búa, af því að þá verði fuglar fyrir ónæði, það er 
mínu heilabúi alveg ofvaxið. Telja menn í raun 
og veru, að ef hagsmunir manna og fugla rekist 
á, þá sé mönnunum skylt að láta í minni pok-
ann? Og í annan stað, ég hef hingað til haldið 
að hin langa strandlengja íslands geti varla ver-
ið svo þéttsetin þessum kærkomnu sumargest-
um að þeir, sem annars mundu leita sér hvíldar 
og ætis í nágrenni Reykjavíkur, fyndu sér engan 
áningarstað ef þess væri farið á leit við þá að 
þeir flyttu sig um set úr Grafarvogi. - Allt getur 
farið út í öfgar eins og dæmin sanna, en þetta 
viðkvæmniskast náttúruverndarmanna út af því 
að menn séu að flæma burtu fugla og marflær úr 
sinni eigin fjöru, finnst mér [eitt] það kyndugsta 
sem hér hefur skeð . . ." (Morgunblaðið 
23.9.1982: 45). 

H ö f u n d u r þessa pistils virðist gera sér 
a far litla grein fyrir þ ö r f u m fugla . Fugl-
ar lifa ekki á lofti e inu saman . Þeir geta 
he ldur ekki far ið „bara e i t thvað ann-
a ð " , þar f i r þeir ra e ru eins mismunand i 
og t egundi rnar eru marga r . H v e r teg-
u n d he fu r sinn lífsstíl, sumar tegundi r 
e ru mjög sé rhæfðar í vali á fæðu , k jör -
lendi o . s . f rv . Ef e inhver h l ekkur líf-
keð ju þei r ra er b ro t inn , má búas t við 
skakkafö l lum sem erf i t t eða ómöguleg t 
er að bæta . Þe t ta á ekki síst við u m 
eyðileggingu á þe im s t ö ð u m , þar sem 
fuglar hópas t s aman , og eru leirur gott 
dæmi þar u m . M e ð r a n n s ó k n u m er þ a ð 
einnig að k o m a be tu r og be tu r í l jós, að 
hefð i r s t jórna lífi þessara fugla . Þannig 
dvelja sömu einstakl ingar ve t ra r langt 
eða hafa v iðkomu á sömu leirunni ár 
ef t i r ár. Sé leiran sker t eða eyði lögð, 
ge tur þ a ð valdið fækkun fugla þa r , sem 
síðan hlýtur að k o m a f r a m í hnignandi 
fuglalífi á va rp s töðvunum. G e t u r ver ið, 
að eyðilegging á v iðkomu- eða vet rar -
k jö r l endum sé orsök þess, að mó- og 
vot lendis fuglum fækki hér á landi? 

Það er mjög við hæfi að draga athygli 
að Grafa rvogi á ný. Þrát t fyrir v iðvaran-
ir l í ffræðinga og anna r r a , sem létu sig 
mál ið skipta á s ínum t íma, var Gull in-
brú byggð til að tengja hið nýja íbúðar-
hverfi í Gufunes i við Á r t ú n s h ö f ð a . í 
fyrstu a t rennu var leiran að vísu ekki 
skert n e m a sem nam brúa r s tæð inu , en 
það á enn eft i r að k o m a í l jós, hvaða 
áhrif jafnvel sú skerð ing h e f u r á fugl-
ana . E n það er ö n n u r og meiri hæt ta 
sem vofir yfir Gra fa rvog i . Þ a ð kann að 
vera stutt í það , að skref ið verði stigið 
til fulls og G r a f a r v o g u r eyði lagður allur. 
Það heyrist , að í búum nýja hverf is ins 
þyki leiran he ldur illa þ e f j a n d i , aðeins 
dru l lupyt tur sem rét tas t væri að fylla 
upp . Þær hugmyndi r e ru j a fnve l upp i , 
að Grafa rvogi verði breyt t í t jö rn m e ð 
h ó l m u m og li t lum s k e m m t i b á t u m verði 
komið þar fyrir . Verð i þær hugmynd i r 
að veru le ika , er f r amt íð l e i runnar talin. 
E n n er þó von , á m e ð a n skerð ing Gra f -
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arvogs er ekki meiri en sem nemur 
Gull inbrú, en verður látið þar við sitja? 

Framræs la 
Önnur skýring á hugsanlegri fækkun 

mó- og vaðfugla er hin gífurlega f ram-
ræsla mýrlendis sem átt he fu r sér stað 
hér á landi á þessari öld. Við framræslu 
breytist va tnsbúskapur mýra, gróður-
samfélög taka s takkaskiptum og gróður 
verður einhæfari , e inkum ef landinu er 
breytt í tún. Menn virðast lítið láta sig 
varða, hvaða áhrif þessar breytingar 
hafa á tegundasamsetningu og þétt leika 
fuglasamfélagsins á svæðinu. Hé r er 
ekki aðeins um að ræða fugla sem verpa 
á hinu f ramræsta svæði, áhrifin geta náð 
út fyrir t akmörk þess. Fuglar úr ná-
grenninu nota mýrar til fæðuöf lunar , 
þótt hreiðrið sé annars s taðar . Þet ta er 
enn á takanlegra , þegar hafðar eru í 
huga niðurs töður nýlegra rannsókna , að 
framræsla votlendissvæða geti orðið ár-
angurslítil og uppskera minnkað (sbr. 
Borgþór Magnússon 1987. Áhrif f ram-
ræslu og beitar á gróðurfar , uppskeru 
og umhverfisþætti í mýri við Mjóavatn á 
Mosfellsheiði. Fjölrit R A L A nr. 127. 93 
bls.). Því má svo bæta við, að framræsla 
he fur ekki alltaf getið af sér það sem til 
var ætlast. Þannig hafa bændur á Mýr-
um vestur ræst f r am allt að f jó rðung 
allra t jarna og vatna á þeim slóðum, en 
síðan he fu r jafnvel verið fyllt upp í 
skurði a f tur , þar eð árangurinn varð 
ekki sá sem stefnt var að. 

Eft ir l i ts talningar 
Engar tölur liggja fyrir um f jölda og 

þétt leika mó- og vaðfugla frá því áður 
en framræsla mýra var hafin fyrir alvöru 
fyrir e inum 50 á rum. Þet ta er dapurleg 
s taðreynd fyrir þá, sem vildu reyna að 
gera sér grein fyrir, hvaða afleiðingar 
framræsla hefur haf t á íslenska fugla-
s tofna. Rannsóknar s to fnun landbúnað-
arins hefur kannað áhrif f ramræslu, en 
lítið af n iðurs töðum hefur enn verið birt 
(sjá þó Fjölrit R A L A nr. 19, 31 og 67). 

Lítil umræða hefur átt sér stað um 
áhrif framræslu á fuglalíf hér á landi, en 
sérstaklega er þó vert að benda á rit 
Landverndar Votlendi (nr. 4, 1975). 
Margir út lendingar hafi látið í ljósi 
áhyggjur um f ramtíð íslenskra votlendis-
fugla (sjá t .d. R . W . Summers og M. 
Nicoll 1983. W a d e r Study G r o u p Bullet-
in nr. 39). 

Nauðsynlegt er að hef ja reg lubundnar 
talningar á mó- og vaðfuglas tofnum 
(sem og á ö ð r u m fuglas tofnum) hér á 
landi. Slíkar talningar eru forsenda 
þess, að við fáum greinargóða vitneskju 
um breytingar sem kunna að verða á ís-
lensku fuglalífi. Hingað til hafa menn 
að verulegu leyti orðið að geta í eyðurn-
ar. 

Ein f jö lmargra ne fnda innan vébanda 
Norður landsráðs fjallar um svonefndar 
„monitor ing"- talningar , sem nefna má 
vöktunar- eða eftirli tstalningar á ís-
lensku. Þet ta eru reg lubundnar (helst 
árlegar) talningar á fuglum á a fmörkuð-
um svæðum. Þau þurfa að vera nægilega 
mörg, og spanna helstu búsvæði fugla, 
ef n iðurs töður eiga að gefa marktækt yf-
irlit um mismunandi fuglas tofna víðs 
vegar á landinu. Ár ið 1983 kom út rit á 
vegum norrænu ráðher ranefndar innar 
sem fjallar um þær aðferðir sem notaðar 
eru til að fylgjast m e ð breyt ingum á 
fuglalífi (Metoder til overvágning af 
fuglelivet i de nordiske lande. Nordisk 
Minis terrád, miljö rappor t 1983:1). Ritið 
er byggt á starfi þessarar ne fnda r , en 
lokaskýrslu er að vænta síðar. 

Þar eð fuglar eru ofarlega í fæðupýra-
mída ná t tú runnar , gefa eftirl i tstalningar 
ekki aðeins vísbendingar um ástand 
fuglas tofna, heldur óbeint um ýmsa 
aðra þætti lífríkisins. Kosturinn við að 
nota fugla til að fylgjast m e ð breyting-
um á lífríkinu almennt er m.a . sá, að 
auðveldara er að telja þá en flest önnur 
dýr. Þeir eru auk þess vinsælt áhugamál 
og því auðveldara að fá hæfa menn til 
að sinna eft ir l i tstalningum á fuglum en 
n o k k r u m öðrum dýrahópi . í ofan-
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greindu nefndars tarf i felst viðurkenning 
á því innan Norður landaráðs , að fugla-
talningar geta gefið mikilvægar ábend-
ingar um breytingar á lífríkinu. 

Eftirl i tstalningar eru orðnar viðamikl-
ar á h inum Norður löndunum, sér í lagi í 
Svíþjóð og Finnlandi. Þær hafa hlotið 
viðurkenningu sem mikilvægur hluti al-
mennra r umhverf isverndar og leggja op-
inberir aðilar, s.s. opinber nát túru-
verndarsamtök , fé til þessara hluta. Hé r 
á landi er nánast engu fé veitt til slíkrar 
starfsemi. 

Friðlýsingar 
ísland gerðist aðili að alþjóðasát tmála 

um verndun votlendis árið 1977, svo-
n e f n d u m Ramsar-sá t tmála . Við undir-
skrift hans var eitt íslenskt votlendis-
svæði skráð á verndarlista. Það var Mý-
vatnssvæðið, og þar m e ð skuldbundu 
íslensk yfirvöld sig til að halda verndar-
hendi yfir því. Þar eð hér er óumdei lan-
lega um þýðingarmesta votlendissvæði 
landsins að ræða, var valið að nokkru 
leyti óheppilegt . Skráning þess á Rams-
ar-listann kann að hafa sett ákveðna 
viðmiðun, sem getur orðið til þess, að 
næsta fá önnur íslensk votlendissvæði 
verði talin þess verðug að verða skráð á 
listann. Þá er ákveðin hætta á, að fr iðun 
eins landsvæðis dragi úr árvekni manna 
gagnvart verndun annarra svæða. Þet ta 
á að vísu ekki bara við um votlendis-
svæði, heldur í fr iðlýsingarmálum al-
menn t . 

Þet ta leiðir hugann að stöðu friðlýs-
inga á Islandi. Margir álíta að verndun 
svæða sé borgið, þegar þau hafa verið 
friðlýst. Svo er því miður ekki, þar eð 
staðir eru aðeins friðlýstir með reglu-
gerð, nema þ jóðgarðar (Þingvellir, 
Skaftafel l , Jökulsárgl júfur) og svo Mý-
vatns- og Laxársvæðið. Samkvæmt eðli 
reglugerða getur menn tamála ráðher ra 
rift friðlýsingu hvenær sem honum 
þóknast . Eitt friðlýst votlendissvæði er í 
hættu um þessar mundir vegna ráða-
gerða um byggingu flugvallar. Það eru 
Borgarskógar í Skagafirði (sjá Kristin 
H . Skarphéðinsson og G u ð m u n d A . 
Guðmundsson . A thugun á fuglalífi í 
Skógum, Skagafirði og nágrenni , vorið 
1987. Skýrsla til f lugmálayfirvalda 1987), 
sem er eitt af ö r f áum óshólmasvæðum 
landsins. Friðlýst svæði verða að vera 
be tur varin með lögum en svo, að einn 
maður geti ráðið rif tun þeirra. Öll slík 
r i f tunarmál þyrftu tvímælalaust að 
koma til meðfe rða r Alþingis. 

SUMMARY 
The conservation of wetlands 

A short discussion of wetland conservation in 
Iceland, including the encrouchment by men upon 
mudflats. the effect of drainage, the monitoring of 
wetland birds, and the legal status of sites that 
have been declared protected. 

Ævar Petersen, Náttúrufræðislofnun íslands, Póst-
hólf 5320, 125 Reykjavík. 
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Hvít æðarkolla 

Hví t æðarkol la Somateria mollissima ( „a lb inó" ) á hreiðr i í Bl ika lónsey á M e l r a k k a s l é t t u , 
N.-Ping. M y n d i n var t ek in 2. júl í 1986. P á lá kol lan á 4 egg jum í gama lg rónu hre iðr i . Eggin 
vo ru eðlileg að lit en d ú n n i n n m j ö g ljós. Kol lan var ó v e n j u stygg af æðarko l lu á hre iðr i að 
ve ra . H ú n ungaði út ö l lum e g g j u n u m og voru ungarn i r í engu f r á b r u g ð n i r ö ð r u m æ ð a r u n g u m . 
Sumar ið 1987 va rp þessi kolla s k a m m t f rá fyrr i va rps t að . Þ á vo ru einnig f j ögu r egg í h r e ið r inu , 
eins og sumar ið áðu r , þ r jú eðlileg en eitt óvenju l í t ið ( „ö rve rp i " eða „h re iðurböggu l l " ) . Ko l l an 
var mun spakari en sumarið 1986. - An albino Eider Duck Somateria mollissima on nest at 
Melrakkaslétta, NE. Iceland. The picture was taken on July 2, 1986, when the female incubated 
4 eggs at a traditional nest site. The eggs' colour was normal while the down ivos unusually 
light. The bird was very shy for an incubating Eider. All the eggs hatched and the young were 
no different from ordinary Eider ducklings. In summer 1987 the female nested a short distance 
away from the 1986 nest site. The nest again contained four eggs, of which three were normal 
ones but the fourth was unusually small. The female was also considerably more tame than the 
year before. L jó sm. J ó n M a g n ú s s o n , A k u r e y r i . 
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Gunnlaugur Pétursson og 
Erling Ólafsson 

Sjaldgæfir fuglar á íslandi 1985 

Skýrsla þessi um sjaldgæfa fugla á ís-
landi 1985 er svipuð að formi til og fyrri 
skýrslur. Nokkuð hefur þó verið rætt 
um það meðal aðstandenda Blika og í 
flækinganefndinni, hvernig best sé að 
koma upplýsingum um flækingsfugla á 
framfæri. Menn telja að Bliki sé eðlileg-
asti vettvangurinn, en engu að síður 
taka skýrslur þessar mikið rými í ritinu. 
Því hafa verið uppi hugmyndir um það 
að stytta skýrslurnar, m.a . með því að 
fella niður eða stytta upptalningar á ein-
stökum tegundum, s.s. gráþresti, svart-
þresti, og jafnvel f jöruspóa, gráhegra og 
fleiri algengum tegundum. Þótt ákveðn-
ar tegundir verði ef til vill felldar niður 
úr skýrslum í framtíðinni eða framsetn-
ingu upplýsinga breytt , getur verið rétt-
lætanlegt að bæta við tegundum, s.s. 
sjaldgæfum varpfuglum, til þess að fá 
fyllri upplýsingar um þær. Akveðið hef-
ur verið að skeiðendur skuli teknar með 
frá og með 1987. Eru menn beðnir að 
hafa þet ta í huga. 

Sú breyting hefur verið gerð á starfs-
hát tum flækinganefndarinnar, að í stað 
ellefu skulu níu menn dæma gögn 
hverju sinni. Nefndarmenn í þetta sinn 
voru Arnþór Garðarsson, Árni Waag 
Hjálmarsson, Erling Ólafsson, Gunn-
laugur Pétursson, Gunnlaugur Þráins-
son, Kjar tan Magnússon, Kristinn 
Haukur Skarphéðinsson, Ólafur Einars-
son og Ævar Petersen. 

Það nýmæli er tekið upp í þessari 
skýrslu að geta f jölda fugla af hverri teg-
und sem sáust á árinu, auk f jölda fugla 
sem sést hafa áður. E r þet ta gert til þess 
að menn geti betur áttað sig á því hve 
algengar einstakar tegundir eru. Þetta 
er gert í skýrslum um sjaldgæfa fugla í 

nágrannalöndum okkar. Fyrir aftan teg-
undarnafn eru þrjár tölur í sviga. Fyrsta 
talan sýnir f jölda fugla sem höfðu sést 
fyrir 1979, ^egar skýrslurnar byrjuðu að 
koma út. I flestum tilfellum er þessi 
fjöldi að vísu ekki vel þekktur enn sem 
komið er, og er þá sett strik (-) í stað 
fjölda. Önnur talan táknar f jölda fugla 
sem sést hafa frá 1979 til 1984, að báð-
um árum meðtöldum. Þriðja og síðasta 
talan er síðan fjöldi fugla sem sáust 
1985. Þessar tölur sýna lágmarksfjölda 
einstaklinga að okkar mati , en í ýmsum 
tilfellum má um það deila, hvort tvær 
aðskildar athuganir í skýrslunni eigi við 
sama fugl eða ekki. Þessar tölur má því 
ekki taka of bókstaflega; þær eru fyrst 
og fremst mælikvarði á tíðni viðkom-
andi fugla. Ekki er getið f jölda nokk-
urra mjög algengra tegunda, og í nokkr-
um tilvikum er plús ( + ) settur aftan við 
tölur til þess að tákna óskilgreinda hópa 
að auki. 

I þessum skýrslum hafa verið birtar 
tiltækar myndir af nokkrum þeirra fugla 
sem fjallað er um. Sumar þeirra eru það 
góðar, að lesendur geta notað þær til 
þess að átta sig á greiningareinkennum 
tegundanna. Aðrar myndir eru síðri, oft 
teknar á löngu færi og gjarnan allmikið 
stækkaðar fyrir prentun. Það er þá oft 
aðeins á færi fróðustu manna á þessu 
sviði að sjá um hvaða tegundir er að 
ræða. E n slíkar myndir styðja viðkom-
andi athuganir og eru því birtar, þótt 
þær teldust óbirtingarhæfar í öðrum til-
vikum. Athugendur skulu minntir á að 
allt myndefni er mjög vel þegið, bæði til 
að auðvelda dómnefndinni störfin og til 
að lífga upp á skýrslurnar. 
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Yfirlit 
í þessari skýrslu er getið 92 tegunda. 

Er það ívið minni fjöldi en á undanförn-
um árum. Einnig eru nokkrar viðbætur 
frá fyrri árum og leiðréttingar. 

Sjaldgœfir varpfuglar. Vepja varp í 
Eyjafirði og sáust tveir ófleygir ungar í 
síðari hluta júní (Gunnlaugur Þráinsson 
1986). Svartþrestir sáust í Skógræktar-
stöðinni í Fossvogi, Reykjavík, um vor-
ið og urpu þar, og þrír ungar sáust síðla 
sumars (Hannes Þór Hafsteinsson 
1986). Er þetta í fyrsta sinn sem vitað er 
til þess að svartþrastarungar hafi komist 
úr hreiðri hér á landi. Á Bakkagerði í 
Borgarfirði eystra var einn gráspör enn 
lifandi eftir varpið 1971-1980. Gráspör-
vapar varp á Hof i í Öræfum vorið 1985 
og kom upp tíu ungum þá um sumarið. 
Ekki varð varp annarra óreglulegra 
varpfugla hér á landi sannað þetta sum-
ar. Þó söng fjallafinka á Egilsstöðum 
um vorið. Ekker t keldusvínshreiður 
fannst f remur en undanfarin ár. 

Vetrargestir. Fjöldi vetrargesta var 
svipaður og á undanförnum árum. 
Nokkrar æðardrottningar sáust. Hvin-
endur sáust allvíða, m.a . á Norðaustur-
landi og Suðvesturlandi. Gráhegrar sá-
ust víðar en oft áður. Vepjur sáust 
óvenjuvíða á fyrstu mánuðum ársins. 

Sumargestir og sjaldgœfir fargestir. 
Nokkrar gráskrofur sáust, en engin 
hettuskrofa. Fjallkjóar og ískjóar sáust, 
en enginn sportittlingur. Þótt sportittl-
ingar séu f remur sjaldgæfir, sjást þeir þó 
flest ár. 

Deilitegundir. Ein austræn blesgæs 
sást, í annað skipti hér á landi, og einn-
ar amerískrar ur tandar varð vart. Einn-
ig sáust grænlenskir hvítfálkar. 

Nýjar tegundir. Tvær tegundir sáust 
hér á landi árið 1985, sem ekki hafa sést 
hér áður. Roðaflæmingi sást í apríl við 
Holtahóla á Mýrum, A-Skaft . , og vað-
fæla sást í Flatey á Breiðafirði í júní. 
Fyrrnefnda tegundin er ættuð frá S-Am-
eríku, en fuglinn mun hafa komið hing-
að f rá Bretlandseyjum. Hin síðarnefnda 

er amerískur vaðfugl, sem er f remur 
sjaldséður í Evrópu. U m báða þessa 
fugla hefur verið fjallað áður (sjá Ævar 
Petersen 1985). 

Flækingsfuglar. Nokkrar mjög sjald-
gæfar tegundir sáust 1985. Má þar nefna 
bláheiði, fjallvák, kvöldfálka, förufálka, 
efjutí tu, bakkasvölu, dulþröst, kjarnbít 
og blátittling. Ef jut í ta , kjarnbítur og 
blátittlingur sáust hér í annað sinn. A ð 
auki má nefna nokkrar f remur sjaldséð-
ar tegundir, s.s. rákatítu, spóatítu, gul-
erlu, blábrysting, hagaskvettu, runntítlu 
og gultittling. Ein silkitoppa sást en þær 
eru sjaldséðar nema í stórum hópum á 
margra ára á fresti. 

Krossnefir. Nokkrar tegundir fugla í 
Evrópu og austur í Asíu eiga það til að 
flakka í stórum hópum út fyrir regluleg 
heimkynni sín. Þetta hefur verið nefnt 
„rásfar". Sumar þessara tegunda koma 
stundum hingað til lands, og eru silki-
toppur og krossnefir kunnastar þeirra 
hér. Mjög mikið af krossnefum sást hér 
á landi sumarið 1985. Varð þeirra vart 
um land allt nema á norðvestanverðu 
landinu. Fyrsti fuglinn sást 22. júní í 
Neskaupstað, en flestir þeirra sáust í 
júlí, en stærsti hópurinn sást 6. ágúst í 
Skriðdal, minnst 40 fuglar. Sáust 
krossnefir síðan hér og þar á landinu út 
árið, og síðasti fuglinn á árinu sást á 
gamlársdag á Egilsstöðum. Einnig sást 
fugl eftir áramót í Reykjavík. 

Annáll ársins 
Janúar. Janúar er að öllu jöfnu heldur 

tíðindalítill mánuður . A ð þessu sinni sá-
ust þó óvenju margir flækingsfuglar, þó 
ekki hafi verið um neinar óvæntar teg-
undir að ræða. Þetta voru hefðbundnir 
vetrargestir eins og gráhegrar í Ósum á 
Reykjanesi og í Kollafirði í Kjós, æðar-
kóngar í Reykjavík og Garði og lappa-
jaðrakanar í Sandgerði. Þá bar nokkuð 
á skógarsnípum, en alls sáust 7 fuglar 
víða um sunnanvert landið og á Akur-
eyri. Vepjur sáust einnig víða, sú fyrsta 
á Heimaey 5. janúar, en þar sáust þær 
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flestar 20. janúar, eða 8. Þrjár sáust 
undir Eyjafjöl lum, 2 á Rauðasandi og 4 
á Reykjanesi . Af sjaldséðari fuglum má 
nefna evrópska blesgæs í Nesjum, 
straumerlu og hettusöngvara í Reykja-
vík, glóbrysting í Neskaupstað og grá-
kráku í Öræfum. 

Febrúar. Vepjur voru enn tíðari í 
þessum mánuði en þeim fyrri, en 10. 
febrúar birtust vepjur víða um sunnan-
vert landið, allt f rá Eskifirði vestur til 
Miðness á Reykjanesskaga. Flestar, eða 
11, sáust í Álftaveri , 9 á Miðnesi og 3 á 
Vatnsleysuströnd. Síðar í mánuðinum 
sáust enn vepjur á nokkrum stöðum, 
m.a. í Borgarnesi og á Rifi. Æðarkóng-
ar sáust 2 á Tjörnesi og sinn hvor fugl-
inn í Keflavík og Kópavogi, og aðeins 
einn gráhegri sást, í Öræfum. Einnig sá-
ust nokkrir sjaldgæfari fuglar. Tveir 
l jóshöfðar sáust á Reykjanesskaga, ann-
ar í Ósum en hinn á Vatnsleysuströnd; 
sá síðarnefndi sást reyndar fyrst í lok 
fyrra árs. Grátrana sást í Lóni, dverg-
snípa í Reykjavík, glóbrystingur á H ö f n 
og hagaskvetta á Heimaey 26. febrúar , 
en hagaskvettur hafa hingað til einungis 
sést í mars hér á landi. 

Mars: Gráhegrar sáust á nokkrum 
nýjum stöðum, á Núpsstað og Kirkju-
bæjarklaustri og tveir í Ölfusi, einnig 
æðarkóngar, í Önundarfirði , á Eskifirði, 
Álftanesi og við Garðabæ. E n n sáust 7 
vepjur á Heimaey (15. mars), en þar 
fyrir utan sást aðeins ein í mánuðinum, 
á Núpsstað. Bleshæna sást í Garðabæ, 
skógarsnípa við Varmá í Kjós, bókfinka 
í Reykjavík og dómpápi á Akureyri . 
Nokkrir hröfnungar sáust, bláhrafn og 
grákráka á Kirkjubæjarklaustri og 
dvergkráka í Grindavík. 

Apríl. í apríl lifnar að vanda yfir 
fuglalífi. Fjölmargar tegundir sáust, 
þrátt fyrir það að veðurfar mánaðarins 
biði ekki upp á sérstök skilyrði til 
hrakninga. Þar af leiðandi var ekki um 
neinar áberandi göngur að ræða, heldur 
sáust fuglar jafnt allan mánuðinn. Æð-
arkóngar sjást nokkuð víða, tveir á 

Tjörnesi og tveir á Hólmavík snemma í 
mánuðinum og tveir á Garðskaga síðar. 
Aðeins einn gráhegri sást, á Mýrum 
austur, og vepjur enn á 6 s töðum f ram í 
miðjan mánuðinn, flestar 5 á Egilsstöð-
um. Af andfuglum sáust tvær snjógæsir, 
í Garðí og Hnappadal í lok mánaðarins, 
kanadagæs á Stöðvarfirði, brandönd í 
Norðfirði og amerísk urtönd á Elliða-
vatni við Reykjavík. Kvöldfálki sást í 
Nesjum og bleshænur á H ö f n og Lagar-
fljóti. A ð vepjum frátöldum sáust engir 
áhugaverðir vaðfuglar, heldur ekki máf-
ar, nema ísmáfur á Hólmavík. Svölur 
sáust með minnsta móti, enda léku ekki 
hlýir suðaustanvindar um landið í þess-
um mánuði, sem vert er að tíunda, Að-
eins tvær landsvölur sáust 22.-23. apríl, í 
Reykjavík og Öræfum, og tveir múr-
svölungar (e.t.v. sami fugl) í Reykjavík 
viku síðar. Þá sást einnig hringdúfa á 
Hallormsstað. Af þröstum og skyldum 
tegundum sáust tveir söngþrestir í byrj-
un mánaðarins, annar í Hróarstungu en 
hinn á Selfossi, mistilþröstur um miðjan 
mánuðínn í Hafnarfirði , húsaskotta í 
Öræfum og glóbrystingur í Reykjavík. 
Af f inkum sáust kjarnbítur í Fljótsdal, 
en hann hafði aðeins sést hér á landi 
eínu sinni áður, aðeins ein fjallafinka, 
að Svínafelli í Öræfum, en allmargar 
bókfinkur. í Neskaupstað sáust 6 bók-
finkur, 2 á Húsavík og nokkrar í Vopna-
firði. Þá sáust stakir fuglar á Seyðisfirði, 
Höfn , í Eiðaþinghá og Álftaveri . Af 
öðrum smáfuglum sáust gultittlingur og 
gulerla í Suðursveit og glókollur í Reyð-
arfirði. Nokkrir bláhrafnar sáust, fyrst 
einn á Heimaey 11. april og síðan þrír 
fuglar á Reykjanesskaga 21. apríl. Grá-
kráka sást í Lóni. Þá er ónefndur hvítur 
hegri sem sást í apríl á Melrakkasléttu. 
Hræið af honum fannst í júní, en enn á 
eftir að greina þennan fugl til tegundar. 
Síðast skal getið roðaflæmingja sem 
birtist með álftum á Mýrum austur viku 
af mánuðinum (sjá Ævar Petersen 
1985). 

Maí: U m miðjan mánuðinn settist 
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hæð að fyrir austan land, sem beindi 
loftmassa frá Bretlandseyjum til íslands. 
Svo hélt áf ram meir eða minna allt til 
20. maí, en vindur var tiltölulega hægur 
og megnaði því ekki að hrekja fugla til 
landsins. Með sterkari vindi hefði mátt 
búast við svölum í meiri mæli er raun 
varð á. Tvær landsvölur sáust í Garði. 
Bæjasvölur sáust síðan í lok mánaðar-
ins, 3 á Heimaey og ein á Ströndum. 
Tveir gráhegrar sáust í mánuðinum, í 
Eyjafirði og Núpasveit, og hvítur hegri 
(enn ógreindur) undir Eyjaf jöl lum (sást 
í maí eða júní). Nokkrir æðarkóngar sá-
ust f raman af mánuðinum, flestir á 
Vest f jörðum (í Arnarfirði , Dýrafirði og 
Önundarfirði) , einnig á Norðfirði og í 
Garði og að lokum einn í æðarvarpi á 
Rifi. Nokkrar áhugaverðar endur fund-
ust. Á Mývatnssvæðinu sáust ljóshöfði, 
taumönd og skutulönd, krákönd í Dýra-
firði og skutulönd á Tjörninni í Reykja-
vík. Snjógæsir sáust í Flóa og Hörgár-
dal. Tveir ránfuglar sáust, turnfálki í 
Dýrafirði og fjallvákur settist á skip 
austur af Langanesi. Fjórar vepjur sáust 
að Laugalandi í Eyjafirði í byrjun mán-
aðarins og leiddi það til varps (sjá 
Gunnlaug Þráinsson 1986). Aðeins 
tveggja annarra vaðfugla varð vart, 
rúkraga á Egilsstöðum og efjutítu á Sel-
tjarnarnesi, en hún hafði aðeins sést hér 
einu sinni áður. Tveir dvergmáfar sáust, 
í Grindavík og á Seltjarnarnesi, og 
hringdúfa í Biskupstungum. Laufsöngv-
ari fannst á Seyðisfirði og blábrystingur 
í Flatey á Breiðafirði. Nokkrar tegundir 
af f inkum sáust. Mest var af bókfinkum, 
í byrjun mánaðarins í Dýrafirði og Suð-
ursveit, en síðar á Selfossi og við Laug-
arvatn, en þær dvöldu á s töðunum fram 
á mitt sumar. Aðeins tvær fjallafinkur 
sáust, í Suðursveit og við Egilsstaði. Þá 
sást rósafinka í Neskaupstað og barr-
finka á Seyðisfirði. E n n sáust grákrák-
ur, tvær á H ö f n og nágrenni, og dverg-
kráka í Austur-Landeyjum. 

Júní'. Tveir atburðir eru öðrum mark-
verðari í júní. Ný tegund, vaðfæla, sást í 

fyrsta skipti á íslandi, en hún skartaði 
sínu fegursta í Flatey á Breiðafirði á 
þjóðhátíðardaginn (sjá Ævar Petersen 
1985). Hinn var upphaf mikillar kross-
nefsgöngu til landsins í seinnihluta mán-
aðarins, sem getið var um hér f ramar . 
Krossnefir sáust í umtalsverðum fjölda 
víða um land allt f r am á vetur og verður 
það ekki reifað f rekar hér í þessum ann-
ál. Nokkuð sást af andfuglum, sennilega 
3 æðarkóngar í Önundarf irði , tvær 
hrókendur á Lagarfljóti 10. júní og ein á 
Mývatni 25. júní, einnig skutulönd á 
Mývatni, tvær taumendur og ljóshöfði 
við Kristnes í Eyjafirði og ljóshöfði í 
Dýrafirði. Skógarsnípa sást syngjandi í 
Ásbyrgi og aftur tvær í byrjun júlí, og 
ein fannst löngu dauð á Langanesi. 
Rúkragi var í Mývatnssveit. Þernumáfur 
sást í Grindavík fyrsta dag mánaðarins, 
og dvergmáfar í Látravík og við Mý-
vatn. Hringdúfa sást að Svínafelli í Ör-
æfum og turtildúfa í Reykjavík, land-
svala í Nesjum og þrír múrsvölungar á 
Heimaey. Fjallafinka sást í Jökulsár-
gljúfri, bókfinka og tvær barrf inkur í 
Fossvogi í Reykjavík. 

Júlí: Krossnefir um land allt settu 
mestan svip á þennan mánuð. Af öðrum 
tegundum voru aðeins stöku fuglar, ef 
æðarkóngur er undanskilinn, en alls sá-
ust 13 æðarkóngar á ýmsum stöðum á 
Vestf jörðum. Gráskrofa sást á Sporða-
grunni upp úr miðjum mánuðinum, 
korpönd í Dýrafirði þann fyrsta, vepja í 
Álftaveri og önnur dauð í Lóni, vaðla-
títa á Seltjarnarnesi, fjallkjói í Land-
broti og hringdúfa á Heimaey. Af spör-
fuglum sáust húsaskotta og hettusöngv-
ari í Reykjavík, dómpápi á 
Kirkjubæjarklaustri í lok mánaðarins, 
og bókfinkur enn á nokkrum stöðum, á 
tveimur stöðum í Fljótshlíð, í Öræfum 
og Reykjavík. 

Ágúst: Mánuðurinn var mjög tíðinda-
lítill að þessu sinni. Gráhegri sást í Ös-
um, 2 rúkragar í Garði um miðjan mán-
uðinn og 3 lappajaðrakanar í Sandgerði 
í lok hans. Hringmáfur sást í Reykjavík, 
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einnig 2 múrsvölungar og bakkasvala, 
en hún sást fyrst 28. ágúst í Fossvogi og 
hélt sig þar f ram í miðjan september. 

September. Þessi mánuður var óvenju 
rýr að þessu sinni, enda var ekki um 
neinar afgerandi lægðir að ræða, sem 
hefðu getað hrakið fugla til landsins svo 
nokkru næmi. Lægðir sem fóru hér fyrir 
sunnan land ollu allar mjög skamm-
vinnri SA-átt, t.d. dagana 9., 11., 14., 
25. og 28. september og hafa því tæp-
lega borið hingað nema stöku fugla. 
Gráhegra fór að verða vart er líða tók á 
mánuðinn, fyrst 6 fuglar við Egilsstaði, 
2 á Eskifirði og stakir fuglar í Lóni, 
Sandgerði og Hergilsey á Breiðaíírði. 
Kanadagæs sást í Biskupstungum, en 
annars engir andfuglar, né heldur rán-
fuglar. Engirella settist á bát í lok mán-
aðarins út af Snæfellsnesi. Lappajaðra-
könum fjölgaði í Sandgerði í sex, spóa-
títur sáust í fyrri hluta mánaðarins í 
Sandgerði, Garði og á Álftanesi. Turtil-
dúfa sást í Reykjavík 5. sept. og fjallkjói 
út af Seltjarnarnesi 8. sept. Fyrstu spör-
fuglarnir sáust ekki fyrr 13. sept. , en þá 
varð vart við 6 barrf inkur á Selfossi og 
meintan laufsöngvara og bókfinku 
þremur dögum síðar. Netlusöngvari 
náðist á Borgarfirði eystra 20. sept. , og 
bókfinka sást við Djúpavog tveimur 
dögum síðar. Fyrsti garðsöngvari 
haustsins sást á Selfossi 26. sept., síðan 
2 við Grindavík daginn eftir og 1 á 
Húsavík 29. sept. Laufsöngvari sást í 
Öræfum 26. sept. og annar meintur 
laufsöngvari á Reykjanesskaga daginn 
eftir. 

Október: Fyrri hluta mánaðarins fóru 
lægðir fyrir sunnan land og voru skilyrði 
til fuglahrakninga frá Evrópu þá fyrir 
hendi. Efnilegasta lægðin var á ferðinni 
strax í upphafi mánaðarins, en 2. októ-
ber var mjög víðáttumikil 980 mb lægð 
suður af landinu, sem olli sunnanátt í 
Skotlandi og austanátt á íslandi. H ú n 
dýpkaði daginn eftir í 960 mb o£ skil 
lágu yfir írlandi og norður undir Island 
og önnur yfir vestanverðum Bretlands-

eyjum. Þann 4. október döpruðust svo 
skilyrðin til hrakninga. Þann 6. október 
var ný 970 mb lægð á ferðinni, en henni 
fylgdu SA 5 vindstig í Færeyjum, og 10. 
október var 980 mb lægð V N V af Skot-
landi og skil yfir Norðursjó. Næstu tvær 
vikurnar tóku lægðirnar nýja stefnu og 
fóru upp á milli íslands og Grænlands 
og voru möguleikar á því að amerískir 
fuglar bærust til landsins fyrir hendi. Þó 
fóru lægðirnar það hægt, að líkurnar á 
því að fuglar næðu lífs alla leið til Is-
lands virtust ekki miklar. Á sama tíma 
og lægðirnar beindust vestur fyrir landið 
var hæðarsvæði yfir vestanverðri Evr-
ópu, sem gæti hafa beint farfuglum á 
haf út og þaðan norður til Islands með 
lægðunum. Verulegur fjöldi flækings-
fugla sást út allan mánuðinn og yrði of 
langt mál að tíunda þá alla hér. Það er 
ljóst að lægðirnar í upphafi mánaðarins 
báru fugla til landsins, en svo virðist 
sem fuglar hafi haldið áfram að koma 
eftir að SA-áttinni slotaði. Mest bar á 
söngvurum, fyrst garðsöngvurum og 
laufsöngvurum, gransöngvurum frá og 
með 9. október og hettusöngvurum frá 
og með 15. október. Hauksöngvari sást 
7. og þyrnisöngvari 13. október á H ö f n 
og hnoðrasöngvari 26. í Vopnafirði . Af 
öðrum evrópskum spörfuglum mætti 
nefna grágríp í Öræfum 11., garðaskottu 
við Grindavík 20., barrfinku í Öræfum 
26., vallskvettu í Garði 27. október . 
Nokkrar fjallafinkur sáust á Suðaustur-
landi, sú fyrsta 11. október. Sefgoði sást 
í Kelduhverfi 20. október. Gráhegrar 
sáust víða um land, flestir 4 í Landbrot i 
og 3 í Nesjum. Snjógæsir sáust undir 
Eyjafjöl lum og á Rangárvöllum og 
kanadagæs í V-Landeyjum. Korpönd 
sást í Kelduhverfi , 2 æðarkóngar í ná-
grenni Húsavíkur, turnfálki á Mýrum 
austur 6. október og 2 engirellur á 
Heimaey um miðjan mánuðinn. Fáir 
vaðfuglar sáust. Grálóa sást við Grinda-
vík 3. og önnur 13., vepja, spóatíta og 6 
lappajaðrakanar á Höfn í fyrri hluta 
mánaðarins og 12 lappajaðrakanar í 
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Sandgerði í mánaðar lok in . Þá sást vepja 
á Miðnesi 20. og skógarsnípa í Suður-
sveit 23. ok tóber . Hr ingmáfu r sást á 
Húsavík 24. ok tóber . Tvær bæjasvölur 
sáust í mánuð inum, önnur á Selfossi 
þann 3. og hin í Kópavogi 19. ok tóber . 
Þá er ógetið þriggja amerískra fugla sem 
sáust í ok tóber . Ungur förufálki af am-
erísku deili tegundinni settist á skip 100 
sjómílur suður af Reykjanes i 16. októ-
ber , en einmitt þann dag var mikill loft-
massi á leíð hingað f r á A m e r í k u . Þ á sást 
dulþröstur í Garði og blátit t l ingur við 
Grindavík 20. ok tóber . 

Nóvember: E k k i var veður fa r þessa 
mánaða r líklegt til þess að be ra fugla til 
landsins svo nokkru næmi, enda reynd-
ist heldur dauf t yfir fuglalífi hé r miðað 
við líflegan ok tóber , en of t h e f u r ein-
mit t verið töluvert u m að vera í fyrri-
hluta nóvember . Þann 3. nóvember 
s tefndi þó nokkuð snörp 980 m b lægð á 
Skot land og náðu skilin inn yfir Skot-
land þá um kvöldið. E n lægðin var ekki 
víðáttumikil og 4. nóvember s tóð vindur 
af norðr i á íslandi. Þ a n n 8. nóvember 
var víðáttumeiri 975 m b lægð á ferðinni 
m e ð austlæga vindátt á Islandi. Ekk i er 
ástæða til að rekja veður fa r lengra f r a m 
eft ir mánuð inum. Gráhegra r sáust víða 
á SV-verðu landinu, m . a . 3 í Ölfusi og 1 
sást í Kelduhverf i . Snjógæs sást í A n d a -
kíl í byr jun mánaðar ins . Ljóshöfði var í 
r auðhöfðahóp i við Merk ines sunnan 
H a f n a 30. nóvember , bláheiðir náðist á 
He imaey , 2 skógarsnípur sáust á Sel-
fossi þ a n n 9. , og grálóa á Miðnesi 24. 
nóvember . Iskjói náðist á sjó á Skjálf-
anda 12., dvergmáfur sást í Grindavík 
23. og hr ingdúfa í G a r ð a b æ 1. nóvem-
ber . St raumerla sást við V a r m á í Mos-
fellssveit 2. nóvember , þa r sem hún 
virðist orðin nær árviss. Söngþröstur 
sást við Grindavík 9. nóvember . Nokkr-
ir söngvarar sáust einnig, síðbúinn lauf-
söngvari þann 2. og 3 gransöngvarar 3. 
nóvember í Öræfum, het tusöngvari 8. 
nóvember við Gr indavík , annar 19. á 
Selfossi og sá þriðji í Garð i 24. nóvem-

ber , Þá sáust a .m.k . 2 f ja l laf inkur á 
H ö f n í nóvember og stök silkitoppa á 
Húsavík í lok mánaðar ins . 

Desember: Nokkr i r fuglar f r á haust-
inu lifðu f r a m í desember , en engin 
teikn ben tu til þess að nýir fuglar hafi 
borist til landsins. Sefgoði sást að vísu á 
Vatnsleysuströnd. Nokkr i r gráhegrar 
sáust, á Tálknaf i rði , Grundar f i rð i og 7 í 
Ölfusi. Æ ð a r k ó n g a r sáust á Akureyr i , í 
Njarðvík og Grindavík, Keldusvín og 2 
skógarsnípur fundus t á He imaey , bók-
f inka sást á Sel t jarnarnesi og bar r f inka í 
Biskupstungum. 

Skýringar við tegundaskrá 
Þeir sem nefndi r eru á eft ir hverri at-

hugun eru annað hvort f innendur eða 
geta fyrstir v iðkomandi fugls eða fugla. 
Ef annað er ekki tekið f r a m , er aðeins 
u m einn fugl að ræða. V'r merki r að fugl-
inum hafi verið sa fnað eða hann fundis t 
dauður . Sýslur e ru í s taf rófsröð, en at-
huganir innan þeirra eru yfirleitt í t íma-
röð. Til e inföldunar er kaups töðum 
skipað undir sýslur, Kjósarsýslu undir 
Gullbringusýslu og Hnappadalssýslu 
undir Snæfellsnessýslu, 

Tegundaskrá 

Sefgoði Podiceps grisegena (-,14,2) 
A-Evrópa, Síbiría og nyrsti hluti N-Amer-
íku. - Fremur sjaldgæfur vetrargestur. 
Gull: Vogar á Vatnsleysuströnd, 29.-31. des-

ember (ESH ofl.). 
N-Þirtg: Víkingavatn í Kelduhverfi, 20.-21. 

október (HeB, GH ofl.). 

Gráskrofa Puffinus griseus (-,20,1) 
Suðurhvel. - Leitar til N-Atlantshafs utan 
varptíma og er sennilega árviss hér við land. 
Á sjó: Sporðagrunn, 19. júlí (BA). 

Gráhegri Ardea cinerea (-,229,50) 
Evrópa, Asía og sunnanverð Afríka. - Al-
gengur haust- og vetrargestur. 1. mynd. 
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Árn: Opnur í Ölfusforum, tveir 23. mars 
(HPH), þrír ungf 10. nóvember (GH, 
GÞ, KM), sex 28. desember (EÞ, GÞ, 
KHS). 

Stokkseyri, ungf 22. nóvember (GAG, 
JSÓ, KL, ÓE). 

Bakki í Ölfusi, 28. desember (EÞ, GÞ). 
A-Barð: Hergilsey á Breiðafirði, einn um 

miðjan september (Hafsteinn Guð-
mundsson, Hafþór Hafsteinsson). 

V-Barð: Lambavatn á Rauðasandi, 28. októ-
ber, hafði sést í um viku á næstu bæjum 
(Tryggvi Eyjólfsson). 

Tálknafjörður, desember til apríl 1986 
(Gíslí Sigurðsson). 

Eyf: Litlihvammur, Hrafnagilshr, um 14. 
maí (skv. Sverri Vilhjálmssyni). 

Akureyri, einn um haustið til apríl 1986 
(Sverrir Vilhjálmsson). 

Skjaldarvík, 7. desember -ír (Stefán Sig-
urðsson). 

Gull: Ósar, einn 4. janúar til 10. febrúar 
(ESH ofl.), þrír 13. janúar (Þorvaldur 
Björnsson), einn ungf 25. ágúst til 3. 
október (ESH, GP, HÞH ofl.). 

Mógilsá í Kollafirði, 19. janúar (HÞH). 
Sandgerði, 29. september til 31. október 

(ESH, GÞ, HÞH, Jón Baldur Hlíðberg 
ofl . ) . 

Vogar á Vatnsleysuströnd, ungf 13. októ-
ber (Árni Waag Hjálmarsson, GP, GÞ, 
HeB, ÓE). 

Vífilsstaðavatn í Garðabæ, 16. október 
(Jón Kristjánsson). 

Grindavík og nágr., þrír 8. nóvember til 20. 

l.mynd. Staðir þar sem gráhegrar sáust vet-
urinn 1984-1985 og fjöldi fugla. - Distribut-
ion and number of Ardea cinerea in winter 
1984-1985. 

desember (GAG, KL ofl.). 
Krísuvík, 9. nóvember (Guðmundur Guð-

mundsson). 
Lambhagi í Mosfellssveit, nóvember til 

amk 9. janúar 1986 (Hafberg Þórisson). 
N-Múl: Seyðisfjörður, 9. október (Hilmar 

Eyjólfsson). 
S-Múl: Eskifjörður, 23.-26. mars (Kristján 

Vigfússon ofl.), tveir 30. september 
(Emil Thorarensen). 

Egilsstaðir, ungf 21. nóvember 1984 til 15. 
apríl (við Eyvindará við Vonarland) 
(SÞ), sjá einnig skýrslu 1984. 

Lagarfljót við Egilsstaði, amk sex frá 22. 
september til 4. október, sjö 16. október, 
fjórir til 13. desember, þrír til um 25. des-
ember, tveir til 23. apríl 1986 (Óskar 
Bjarnason ofl.). 

Gunnlaugsstaðavík í Lagarfljóti, Vallahr, 
5. október (Björn Björnsson). 

Rvík: Gufunes, 26. nóvember (Páll Her-
steinsson). 

A-Skaft: Hof f Öræfum, 28. febrúar (Jóhann 
Þorsteinsson). 

Viðborðssel á Mýrum, 18.-27. aprfl (BA 
of l . ) . 

Hraunkot í Lóni, ungf 25. september til 7. 
október (ESH, GÞ, ÓE ofl.). 

Brekka í Nesjum, þrír ungf 6. október 
(ESH, GÞ, ÓE), 

V-Skaft: Núpsstaður í Fljótshverfi, 3.-21. 
mars (Jakob Guðlaugsson ofl.) 

Kirkjubæjarklaustur, 6. mars (Þórarinn 
Eggertsson). 

Tungulækur í Landbroti, fjórir 16. október 
(Þórarinn Eggertsson). 

Snœf: Grundarfjörður, 22. desember (Jens 
Pétur Högnason ofl.). 

Strand: Djúpavík, Árneshr, um mánaðamót 
okt./nóv. (Jón Elías Jónsson). 

N-Þitig: Krossdalur í Kelduhverfi, fyrri hluti 
nóvember til 13. nóvember (Sveinn Þór-
arinsson). 

Daðastaðir x Núpasveit, ungf 23. maí til 14. 
júní (Auðunn Benediktsson ofl.). 

Víkingavatn í Kelduhverfi, ungf 20. októ-
ber (GH, HeB). 

1980: 
N-Ping: Höskuldarnes á Melrakkasléttu, 
einn í október 1980 ir (Sölví Sigurðsson). 

1984: 
A-Skaft: Þveit í Nesjum, 20. október 1984 
•fr, merktur „Stavanger 252308" þann 
4.6.1984 (Jóhann Brandsson). 
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N-Ping'. Krossdalur í Kelduhverfi, nóvember 
1984 til 24. febrúar (Sveinn Þórarinsson). 

Roðaflæmingi Phoenicopterus chilensis 
(0,0,1) 
Sunnanverð S-Ameríka. - Fuglar af þessari 
tegund hafa verið fluttir til Evrópu og stund-
um sloppið þar úr haldi, og nú m.a. flækst 
hingað til lands í fyrsta sinn. 
A-Skaft: Holtahólar á Mýrum, 6. apríl ir, 

hafði sést í nokkra daga (Sigurður Guð-
jónsson ofl.), sjá Blika 4: 57-67. 

Blesgæs Anser albifrons albifrons (0,1,1) 
Pessi deilitegund verpur í norðanverðum 
Sovétríkjunum. - Hefur sést hér með vissu 
einu sinni áður (sjá Blika 1: 46-47). 
A-Skaft: Dynjandi í Nesjum, 4. jartúar ir 

(Sigurður B. Eymundsson). 

Snjógæs Anser caerulescens (-,54,11) 
N-Kanada og NA-Síbiría. - Lifir sums stað-
ar hálfvillt í Evrópu. Arviss hér á landi, oft-
ast í fylgd með blesgæsum. Engar „blágæsir" 
sáust þetta árið. 
Árn: Villingaholt, Villingaholtshr, 26. maí 

(Bolli Sigurhansson). 
Borg: Skeljabrekka í Andakíl, 3. nóvember 

(Henning Kristjánsson). 
Eyf. Langahlíð í Hörgárdal, 29. maí (Ib Pet-

ersen). 
Gull: Gerðar, 21. apríl (GÞ, ÓE), 2. mynd. 
Rang: Stórólfshvoll, Hvolshr, ein um haust-

ið -ír (Óskar Pálsson). 
Sauðhúsvöllur undir Eyjafjöllum, 12.-14. 

október (Ingi Sigurjónsson). 
Stórahof, Rangárvallahr, fjórar 27. október 

(Ragnar Helgason). 
Sncef: Kolviðarnes og nágr., Eyjahr, 29. 

apríl til 1. maí (Trausti Tryggvason). 
1984: 
N-Múl: Eyjabakkar, 3. júlí 1984 á jökullóni 

við Eyjabakkajökul (KHS, SÞ), 17. ágúst 
1984 norðan Bergkvíslarkofa (SÞ). 

Kanadagæs Branta canadensis (-,15,5) 
Norðurhluti N-Ameríku. - Verpur víða villt 
og hálfvillt í Evrópu. Árviss hér á landi, og 
er sennilegt að þar eigi í hlut bæði amerískir 
og evrópskir fuglar. 
Árn: Bræðratunga í Biskupstungum, 28. 

september i* (Garðar Jónsson), 
N-Múl: Litli-Bakki í Hróarstungu, karlf par-

aður grágæs Anser anser, hreiður með 

2.mynd. Snjógæs Anser caerulescens. Garð-
ur, 21. apríl 1985. Ljósm. Ólafur Einarsson. 

tveimur eggjum fundið, hreiður tómt 12. 
júní, ekki er vitað hvort ungar komust úr 
eggjum (Jóhann Gunnarsson, SÞ). 

S-Múl: Stöðvarfjörður, 8. apríl ix (skv. Ara 
Albertssyni). 

Rang: Skeggjastaðir í V-Landeyjum, amk 
ein 12. október ir (Jóhann Brandsson), 
ber einkenni deilitegundarinnar hutchins-
ii. 

Skag: Álftavatn, Skarðshr, 2. júnf (Ingólfur 
Sveinsson). 

Brandönd Tadorna tadorna (-,7,1) 
NV-Evrópa, slitrótt f S-Evrópu og 
Mið-Asía. - Allalgeng hér á landi. 
S-Múl: Neskaupstaður, kvenf 28. apríl, sást í 

nokkra daga (Einar Þórarinsson ofl.). 

Ljóshöfði Anas americana (-,20,5) 
Norðurhluti N-Ameríku. - Árviss hér á 
landi og allalgeng í Evrópu. 
Eyf: Kristnes, Hrafnagilshr, fullo karlf 27. 

júnf til 6. júlí (KM ofl.). 
V-ísf: Drangar í Dýrafirði, fullo karlf 29. 

júní (GAG). 
Gull: Brunnastaðir á Vatnsleysuströnd, fullo 

karlf frá 30. desember 1984 til 4. mars 
(ESH ofl.), sjá einnig skýrslu 1984. 

Ósar, karlf 10. febrúar (HÞH, IG, KHS). 
Merkines, Hafnahr, fullo karlf 30. nóvem-

ber (Karno Mikkola, Ævar Petersen). 
S-Þing: Mývatn, karlf 10. maí í Valþjófsnesi, 

karlf 17.-26. maí á Helgavogi, sennilega 
sá sami (EÞ, ÓKN ofl.). Eftir útliti gæti 
fuglinn hafa verið kynblendingur rauð-
höfða og ljóshöfða. 
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Urtönd Anas crecca carolinensis (-,15,1) 
Norðurhluti N-Ameríku. - Ameríska deili-
tegund urtandarinnar er árviss í Evrópu og 
nær árviss hér á landi. 
Rvík: Elliðavatn, karlf 13. apríl (Hjálmar R. 

Bárðarson, KHS). 

Taumönd Anas querquedula (-,8,3) 
Evrópa og Asía. - Sjaldgæfur, en þó líklega 
árviss flækingur hér á landi. 
Eyf: Kristnes, Hrafnagilshr, tveir karlf 21,-

27. júní (Gí> ofl.). 
S-Þing: Mývatn, fullo karlf 17.-26. maí á 

Helgavogi (GAG, Hjálmar R. Bárðar-
son, JSÓ ofl.). 

Skutulönd Aythya ferina (-,32,3) 
Miðbik Evrópu og Asíu. - Árviss og hefur 
orpið nokkrum sinnum hér á landi. 
Rvík: Tjörnin, kvenf 9.-11. maí (Kim Fischer 

ofl.). 
S-Þing: Kráká í Mývatnssveit, karlf 18. eða 

19. maí (Friðrik Dagur Arnarson). 
Mývatn, fullo karlf 23. júní á Neslandavík 

(GH, HeB). 

Hringönd Aythya collaris (-,7,1) 
N-Ameríka. - Sjaldgæfur flækingur hér á 
landi, en er nú algengasta ameríska öndin í 
V-Evrópu. 
S-Þing: Mývatnssveit, karlf 18. maí á Græna-

læk (EP, GAG, JSÓ), fullo karlf 26. maí 
á Smiðjutjörn (KL), sennilega sami fugl. 

Æðarkóngur Somateria spectabilis (-,240,44) 
Nyrstu héruð N-Ameríku og Síbiríu; Græn-
land og Svalbarði. - Sést hér allt árið, en er 
algengastur seinni part vetrar. 
V-Barð: Otradalur í Arnarfirði, fullo karlf 

16. júlí (KHS, PL, Richard L. Knight). 
Trostansfjörður, Arnarfirði, þrír fullo karlf 

17. júlí, tveir fullo karlf 28. júlí (KHS, 
PL, Riehard L. Knight ofl.). 

Tálknafjörður, fullo karlf 28. júlí (GAG). 
Reykjafjörður f Arnarfirði, fullo karlf 28. 

júlí (GAG). 
Eyf: Akureyri, kvenf 18. desember til 3. jan-

úar 1986 (GH, HeB ofl.). 
Gull: Gerðar, ungur kvenf 6. janúar (GÞ, 

HÞH, KHS), ársgamall karlf 11. maí 
(GP, GÞ). 

Kópavogur, karlf 3. febrúar (ísleifur Frið-
riksson). 

Keflavík, kvenf 30. desember 1984 til 9. 

febrúar (GÞ ofl.), sjá einnig skýrslu 1984. 
Hausastaðir á Álftanesi, karlf á fyrsta vetri 

31. mars (GP, KHS). 
Arnarnesvogur í Garðabæ, fullo karlf 31. 

mars til 5. apríl (KM ofl.). 
Garðskagi, fullo karlf 21.-25. apríl (GÞ 

ofl.), ungur karlf 25. apríl (KM). 
Bessastaðatjörn á Álftanesi, karlf á fyrsta 

vetri 25. apríl (Ásgeir Halldórsson). 
Grindavík, karlf 29. desember (Björn Guð-

brandsson, JSÓ). 
Ytrí-Njarðvík, karlf á fyrsta vetri 29. des-

ember (GÞ). 
V-ísf: Önundarfjörður, fullo karlf 20. mars 

við Hjarðardal, fullo karlf 10. maí við 
Kaldá (GAG), fullo karlf 5. júní út af 
Holtsodda (KHS), fullo karlf við Tanna-
nes um 6. júní (Þorsteinn Ingimundar-
son), fullo karlf 29. júní út af Flateyri, 
tveir fullo karlf 25. júlí innan Flateyrar 
(GAG). 

Hrafnseyri við Arnarfjörð, fullo karlf 1. 
maí (HÞH, KHS, Stanley A. Temple). 

Laugaból við Arnarfjörð, karlf í varpi um 
vorið (Aðalsteinn Guðmundsson). 

Dýrafjörður, karlf 8. maí við Ketilseyri, 
tveir karlf við Dranga og tveir karlf við 
Svalvoga 25. júlí (GAG). 

Grjóteyri í Borgarfirði, fullo karlf 28. júlí 
(GAG). 

S-Múl: Eskifjörður, fullo karlf 25. mars til 
10. apríl (PL ofl.). 

Norðfjörður, fullo karlf 1. maí (SÞ). 
Rvík: Elliðavogur, karlf á fyrsta vetri 4. jan-

úar til 20. mars (ESH ofl.). 
Sundahöfn, fullo karlf 19. janúar til 8. maí 

(EÞ, HÞH ofl.). 
Snœf: Rif, Neshr, fullo karlf í varpi 11. maí 

(Lúðvík Smárason). 
Strand: Hólmavík, tveir karlf 9. apríl til 15. 

maí (BA). 
S-Þing: Undan Héðinshöfða á Tjörnesi, 

tveir fullo karlf 10. febrúar, höfðu sést 
við Lundey frá hausti 1984 (GH). 

Húsavík, kvenf kom í net 10. mars if 
(Helgi Héðinsson), fullo karlf 23. mars 
(SG). 

Undan Lynghöfða á Tjörnesi, karlf 5.-6. 
apríl (GH, HeB ofl.). 

Undan Köldukvísl á Tjörnesi, karlf 6. apríl 
(GH, HeB). 

Undan Ærvíkurhöfða við Skjálfanda, fullo 
karlf 19. október (GH, HeB, SG, Þröstur 
Eysteinsson). 
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Gvendarbás við Húsavík, fullo karlf 19. 
október (GH, HeB, SG, Þröstur Ey-
steinsson). 

Kynblendingur æðarfugls og æðarkóngs 
Somateria mollissima x spectabilis (-,6,2) 
Borg: Helguvík í Hvalfirði, karlf 28. desem-

ber (GAG). 
V-ísf: Holt í Önundarfirði, karlf 4.-9. júní, 

sást m.a í varpi (Lárus Guðmundsson 
ofl.). 

Krákönd Melanitta perspicillata (-,8,3) 
Norðurhluti N-Ameríku. - Árviss í Evrópu 
en sjaldgæf hér á landi. 
V-ísf: Undir Eyrarfjalli í Dýrafirði, þrír karlf 

30. maí (GAG). 

Korpönd Melanitta fusca (-,13,2) 
N-Evrópa, N-Asía, Kákasus og N-Ameríka. 
- Sjaldséður, en þó líklega árviss flækingur. 
V-ísf: Arnarnes í Dýrafirði, fullo karlf 1. júlí 

(GAG), 
N-Þing: Lón í Kelduhverfi, karlf 21. október 

(SG). 

Hvinönd Bucephala clangula 
N-Evrópa, N-Asía og N-Ameríka. - Vetrar-
gestur, einkum á SV-landi og Mývatni. Sést 
hér einnig á sumrin. Einnig er getið ógreind-
ra hvinanda/húsanda (ógr Bucephala) utan 
Sogs, Mývatns og Gullbringusýslu. 
Árn: Hlíðarvatn í Selvogi, fullo karlf, ungur 

karlf og kvenf 23. mars (EÞ, HÞH, ÓE), 
fullo karlf 22. nóvember (GAG, JSO, 
KL, ÓE). 

Þingvallavatn, fullo karlf 4. apríl (ÓE ofl.), 
þrír karlf við Lambhaga 13. apríl (KM). 

Sogið, karlf 31. maí við Ljósafoss (JSÓ 
ofl.), fjórir fullo karlf, þrír ungir karlf og 
tveir ungir kvenf við Alviðru, fullo karlf 
ofan Álftavatns, amk fimm karlf við Ira-
foss og þrír karlf og tveir kvenf á Úlf-
ljótsvatni 10. nóvember (GH, GÞ, KM), 
níu fullo karlf, tveir ungir karlf, sex 
kvenf og einn kvenfungf 28. desember 
(Arnþór Garðarsson). 

Brúará við Spóastaði í Biskupstungum, 
fullo karlf og auk þess karlf ógr Bucep-
hala 8. desember (IG). 

Gull: Arnarnesvogur, Garðabæ, einn fullo 
karlf 4. janúar, þrír fullo karlf og ungur 
karlf 17. febrúar, tveir kvenf 4. janúar til 
9. mars (ýmsir), tveir fullo karlf 15. des-

ember, einn fullo karlf 22. desember 
(KM ofl.). 

Bessastaðatjöm á Álftanesi, tveir kvenf ógr 
Bucephala 11. apríl (JÓH). 

Brunnastaðir á Vatnsleysuströnd, kvenf 29. 
desember (ESH). 

S-Múl: Lagarfljót við Egilsstaði, fullo karlf 
28. apríl (SÞ). 

Berufjörður, tveir fullo karlf, og tveir 
kvenf ógr Bucephala 27. júní (Lars Lund 
Hansen, Peter Lange). 

Rvík: Skerjafjörður, kvenf/ungf 18. nóvem-
ber 1984 til 24. mars (HÞH ofl.), sjá einn-
ig skýrslu 1984, kvenf 15. desember (GÞ). 

Elliðavatn, tveir kvenf 6. janúar, þrír kvenf 
3.-24. mars, fjórir kvenf 24. mars til 5. 
apríl, fjórir karlf 3. mars til 5. apríl (ýms-
ir). 

A-Skaft: Þveit í Nesjum, einn fullo karlf og 
þrír kvenf 15. mars (KHS), fjórir fullo 
karlf og þrír kvenf 6. október (ESH, GÞ, 
ÓE). 

V-Skaft: Skeiðflötur í Mýrdal, fullo karlf og 
fullo kvenf 16. júní (JÓH ofl.). 

N-Þing: Lón í Kelduhverfi, þrír ungir karlf 1. 
mars, tveir karlf 19. mars, einn karlf 6. 
apríl, kvenf 1. mars tíl 6. apríl (KHS, 
OKN ofl.), karlf og kvenf 13.-21. október 
(SG, Þröstur Eysteinsson ofl.). 

Blikalón í Kelduhverfi, fullo kvenf 19. mars 
(ÓKN). 

Skjálftavatn í Kelduhverfi, fullo karlf 8. 
október (GH, SG), fjórir fullo karlf og 
ógr Bucephala kvenf 20.-21. október 
(GH, HeB, SG). 

S-Þing: Mývatn og Laxá í Mývatnssveit, 
fimm fullo karlf 3. janúar, átta karlf 18,-
25. janúar, tveir fullo karlf 22. febrúar, 
einn daginn eftir, sex fullo karlf, ungur 
karlf og tveir kvenf 25.-26. febrúar, fjórir 
karlf 30. apríl til 2. maí, tveir fullo karlf 
og ungur karlf 11. maí, þrír karlf 16.-24. 
maí, einn karlf 25.-26. maí (ýmsir). 

Kjölur í Aðaldal, tveir fullo karlf á Laxá 6. 
júní (ÓE, ÓKN). 

Lynghöfði á Tjörnesi, fullo karlf 10. febrú-
ar (GH). 

Hrókönd Oxyura jamaicensis (-,11,5) 
Vestanverð Norður- og Suður Ameríka. -
Flutt til Evrópu og verpir nú víða á SV-Eng-
landi. Sjaldséð hér á landi og talin koma frá 
Englandi. 
S-Múl: Lagarfljót við Egilsstaði, tveir karlf 
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10. júní (Siegfried Seidl). 
S-Þing'. Vogar í Mývatnssveit, fullo karlf 25. 

júní til 22. júlí á Kálfstjörn (Jesper 
Meedom ofl.), þrír fullo karlf 27. júlí við 
Slútnes (Christophe Tivollier). 

Bláheiðir Circus cyaneus (-,2,1) 
Evrópa, Asía og N-Ameríka. - Sjaldgæfur 
flækingur hér á landi. 
Vestm: Heimaey, ungf nóvember it (Ólafur 

Tryggvason). 

Fjallvákur Buteo lagopus (-,3,1) 
N-Ameríka, Fennóskandía og norðanverð 
Ráðstjórnarríkin. - Mjög sjaldgæfur flæking-
ur hér á landi. 

sjó: Um 20 sjóm A af Langanesi, N-Þing, 
settist aðframkominn á bát 18. maí, hafð-
ur í haldi til um 30. maf, er hann dó TV 
(Willard Helgason). 

Turnfálki Falco tinnunculus (-,10,2) 
Evrópa, Asía og Afríka. - Allalgengur flæk-
ingur hér á landi. 
V-/i/: Gemlufall í Dýrafirði, kvenf 10. maí 

(HPH, KHS). 
A-Skaft: Flatey á Mýrum, kvenf 6. október 

(ESH, GP, ÓE). 

Kvöldfálki Falco vespertinus (0,2,1) 
A - og SA-Evrópa, miðbik Asíu til Kyrra-
hafs. - Allalgengur í N- og V-Evrópu, en er 
mjög sjaldséður hér á landi. 
A-Skaft: Svínafell í Nesjum, karlf 18. apríl 

(BA). 

Fálki Falco rusticolus candicans (-,11,2) 
Grænland, Kanada og Alaska. - „Hvítfálk-
ar" sjást hér aðallega á veturna. 
Gull: Sandgerði, 23. febrúar -k (Gunnar 

Kristinsson). 
N-Múl: Hof, Fellahr, 29. janúar (Sigurður 

G. Björnsson). 

Förufálki Falco peregrinus (-,1,1) 
Evrópa, N-Asía, norðanverð N-Ameríka og 
víðar. - Mjög sjaldgæfur flækingur hér á 
landi. 
A sjó: Um 100 sjómílur S af Reykjanesi, 

Gull, ungur kvenf 16. október settist á 
bát (Kári Guðmundsson). Fuglinn reynd-
ist vera af grænlensku og n-amerísku 
deilitegundinni Falco peregrinus tundr-
ius, og er þetta í annað sinn sem þessarar 
deilitegundar verður vart hérlendis. 

Keldusvín Rallus aquaticus (-,32,1) 
Evrópa og Asía. - Sjaldgæfur varpfugl, en 
flest keldusvín sem sjást núorðið eru senni-
lega flækingsfuglar. 
Rvík: Vatnsmýri, 9. janúar (EÞ), spor 26. 

janúar (JÓH). 
1984: 

Vestm: Heimaey, 26. desember iz (Ingi 
Sigurjónsson). 

Engirella Crex crex (19,1,4) 
Evrópa til Mið-Asíu. - Fremur sjaldgæfur 
flækingur. 
Vestm: Heimaey, ein 15. október, tvær 16. 

október ír (Herjólfur Bárðarson, SS), 11. 

3.mynd. Bleshæna Ful-
ica atra. Höfn í Horna-
firði, 27. apríl 1985. 
Ljósm. Hjálmar R. 
Bárðarson. 
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nóvember i t (Sigurjón Sigurðsson). 
Á sjó: Um 70 sjóm VNV af Snæfellsnesi, 

settist á bát í lok september it (Jón P. 
Pétursson). 

Sefhæna Gallinula chloropus (42,7,0) 
Evrópa, Asía og Ameríka. - Allalgengur 
flækingur. 
Gull\ Hafnarfjörður, ungf 26. desember 1984 

til 13. janúar (KM ofl.), sjá einnig skýrslu 
1984. 

Bleshæna Fulica atra (129,25,3) 
Evrópa, Asía og Astralía. - Árviss og hefur 
orpið hér á landi. 
Gull: Vífilsstaðavatn, Garðabæ, ungf 3. 

mars (HÞH). 
Rvík: Elliðaár, 24. desember 1984 til 30. jan-

úar (Gí> ofl.), sjá einnig skýrslu 1984. 
S-Múl: Lagarfljót við Egilsstaði, 12. apríl til 

9. maí (Þórhallur Borgarsson ofl.). 
A-Skaft: Höfn í Hornafirði, um 10.-27. apríl 

(Benedikt Þorsteinsson, EP ofl.), 3. 
mynd. 

1984: 
A-Hún: Blönduós, ungf 10. desember 
1984 (Gestur Guðmundsson). 

Grátrana Grus grus (5,9,1) 
N-Evrópa og norðanverð Asía. - Sjaldgæfur 
flækingur hér á landi. 
A-Skaft: Hraunkot í Lóni, febrúar til amk 

16, mars (Friðrik Jónsson), 

Grálóa Pluvialis squatarola (16,29,4) 
Nyrstu héruð Síbiríu og N-Ameríku. - Alltíð 
að haust- og vetrarlagi. 
Gull: Vogar á Vatnsleysuströnd, tvær 30. 

desember 1984 til 6. janúar (ESH ofl.), 
sjá einnig skýrslu 1984. 

Stafnes á Miðnesi, tvær fullo og einn ungf 
29. janúar (Arnór Þ. Sigfússon, JSÓ, 
GAG, Skúli Skúlason). 

Arfadalsvík, Grindavík, ein 3.-20. október 
(EÓ, Jón Baldur Hlíðberg), önnur að 
auki 13. október (Árni Waag Hjálmars-
son, GP, GÞ, HeB, ÓE). 

Fuglavík-Hvalsnes á Miðnesi, 24. nóvem-
ber (EÞ, GP). 

Vepja Vanellus vanellus (-,151,73) 
Evrópa og N-Asía. - Árviss og hefur orpið 
hér. 4. og 5. mynd. 
Árn: Selfoss, tvær 14.-25. febrúar (ÖÓ). 

V-Barð: Lambavatn á Rauðasandi, tvær 16. 
janúar (Tryggvi Eyjólfsson). 

Borg: Borgarnes, 16.-17. febrúar (Henning 
Kristjánsson). 

Eyf: Siglufjörður, 14. apríl (Níels Friðbjarn-
arson). 

Laugaland, Öngulsstaðahr, fjórar snemma í 
maí til 21. maí, tvær 8. júní, ein með tvo 
ófleyga unga 21.-24. júní, ein 3.-17. júlí 
(Magnús Lórenzson ofl.), 6. mynd, sjá 
einnig Blika 5: 47-48. 

Gull: Garðabær, 10. janúar við Sveinatungu 
(Gísli Helgason), tvær 10. febrúar við 
Smáraflöt (Jón Baldur Hlíðberg, Jóhann 
Brandsson), ein 13. febrúar við Smiðsbúð 
(Daði Kolbeinsson), ein 16. febrúar við 
Vífilsstaði (Sigurður Blöndal). 

Arfadalsvík, Grindavík, fjórar 27. janúar 
(Þorvaldur Björnsson). 

Stóra-Vatnsleysa á Vatnsleysuströnd, þrjár 
10. febrúar (Þorvaldur Björnsson). 

Miðnes (Hvalsnes-Þórustaðir), átta og ein 
nýdauð 10. febrúar (HÞH, IG, KHS 
ofl.), ungf 20. október til 3. nóvember 
(ÓE ofl.). 

Hvammsvík í Kjós, 16. febrúar (Þorvaldur 
Björnsson). 

Straumsvík við Hafnarfjörð, 4. apríl (Sól-
mundur Einarsson). 

Hafnarfjörður, tvær 10. apríl (Karl Stefáns-
son). 

N-Múl: Dalir, Hjaltastaðahr, 17. febrúar 
(Gísli Ingvarsson). 

S-Múl: Eskifjörður, 14.-23. febrúar ú (PL 
of l . ) . 

Egilsstaðir, fimm 15. apríl (SÞ). 

4.mynd. Staðir þar sem vepjur sáust vetur-
inn 1984-1985 og fjöldi fugla. - Distribution 
and number of Vanellus vanellus in winter 
1984-1985. 
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5.mynd. Fjöldi vepja 
sem sáust í hverri viku 
milli 1.9.1984 og 
31.8.1985. - The histo-
gfam shows the number 
°f Vanellus vanellus 
seen in each week 
between 1.9.1984 and 
31.8.1985. 

F). 

c£l 

Vepja 
Vanellus vanellus 

Sept Okt Nóv Des Jan Feb Mars Apr Maí Júnl Júli Ág 

Rang'. Berjanes undir Eyjafjöllum, þrjár 9. 
janúar (Vigfús Andrésson). 

Rvík: Keldur, 13. febrúar (Ólafur Andrés-
son). 

A-Skaft: Kvísker í Öræfum, tvær 10-12. 
febrúar, önnur drapst it (HB). 

Höfn í Hornafírði, um 16. febrúar (Ólafur 
E. Einarsson), um miðjan október 
(Hilmar Árnason). 

Hof í Öræfum, þrjár um 20. febrúar (Sig-
rún Bergsdóttir). 

Viðborðssel á Mýrum, 18. apríl (BA). 
Hvalnes í Lóni, fundin dauð (um 2ja vikna 

gömul) 26. júlí "ír (Lars Lund Hansen, 
Peter Lange). 

V-Skaft: Hraungerði í Álftaveri, tíu 11. 
febrúar, ein daginn eftir, tvær 14.-15. 
febrúar, ein 16. febrúar, ein 25. júlí (Pór-
arinn Eggertsson). 

Vík í Mýrdal, tvær 11.-14. febrúar (Haf-
steinn Jóhannesson). 

Núpsstaður í Fljótshverfi, 6. mars (Egill 
Jónasson). 

Snæf: Rif, Neshr, 27. febrúar (Sveinn Ingi-
marsson ofl.). 

Vestm: Heimaey, ein 5. janúar, fjórar 11. 
janúar (Viktor Sigurjónsson), átta 20. 
janúar til 27. febrúar, sjö 15. mars, ein 11. 
apríl (SS ofl.). 

1981: 
Strand: Gjögur, Árneshr, 29. mars 1981 
(Axel Thorarensen). 

Vaðlatíta Calidris fuscicollis (9,13,2) 
Kanada. - Árviss hér á landi og alltíð í Evr-
ópu. 
Gull: Seltjarnarnes, fullo 21.-25. júlí við 

Dalstjörn (GP ofl.). 
Hvalsnes á Miðnesi, ungf 26.-27. október 

(JÓH ofl.), 7. mynd. 

Sandgerði, 3.-9. nóvember (GH, GP, 
HÞH, KM ofl.), sennilega sami fugl og 
við Hvalsnes. 

Rákatíta Calidris melanotos (2,6,1) 
Kanada, Alaska og NA-Síbiría. - Algengasti 
amerfski vaðfuglinn í Evrópu, en sjaldgæf 
hér á landi. 
Gull: Hafurbjarnarstaðir á Miðnesi, karlf 

26.-29. október * (EÓ, ESH, GP, GP, 
JÓH ofl.). 

Spóatíta Calidris ferruginea (3,7,3) 
N-Síbiría. - Algeng um fartímann í V-Evr-
ópu, en sjaldgæf hér. 
Gull: Sandgerði, ungf 1. september (GÞ, 

6.mynd. Vepja Vanellus vanellus. Laugaland 
í Eyjafirði, 24. júní 1985. Ljósm. Hjálmar R. 
Bárðarson, 
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7. mynd. Vaðlatíta Cali-
dris fuscicollis. Hvals-
nes á Miðnesi, 27. októ-
ber 1985. Ljósm. Gunn-
laugur Þráinsson. 

HÞH, KM), 13. október (Árni Waag 
Hjálmarsson, GP, GÞ, HeB, ÓE). 

Garður-Garðskagi, ungf 11.-18. september 
(ESH, JÓH, ÓE ofl.). 

Bessastaðir á Álftanesi, 12. september 
(GAG, JSÓ, KL). 

A-Skaft: Höfn í Hornafirði, 7. október 
(ESH, GÞ, ÓE ofl.). 

Efjutíta Limicola falcinellus (0,1,1) 
N-Evrópa og N-Asía. - Fer um Mið-Evrópu 
til vetrarstöðva í Afríku. Sjaldgæf í V-Evr-
ópu, og hefur aðeins sést hér einu sinni áður 
(1979). 
Gull: Seltjarnarnes, 25. maí við Bakkatjörn 

(GAG ofl.). 

Vaðfæla Micropalama himantopus (0,0,1) 
Norðanverð Kanada og Alaska. - Sjaldgæf í 
Evrópu og hefur ekki sést hér á landi áður. 
A-Barð: Flatey á Breiðafirði, 17, júní t< 

(Hafþór Hafsteinsson, Ævar Petersen), 
sjá Blika 4: 57-67. 

Rúkragi Philomachus pugnax (28,12,4) 
N-Evrópa og Asía. - Líklega árviss vor og 
haust. 
Gull: Gerðar, tveir karlf 14. ágúst til 14. 

september, einn karlf til 4. október (EÓ 
ofl.), 8. mynd. 

S-Múl: Egilsstaðir, kvenf 3. maí (SÞ). 
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S-Þing: Garður í Mývatnssveit, karlf 30. júní 
(Haukur Hreggviðsson ofl.). 

Dvergsnípa Lymnocryptes minimus (31,24,1) 
N-Evrópa og Asía. - Árviss, einkum að 
vetrarlagi, en mun sjaldgæfari en skógar-
snípa. 
Rvík: Grafarlækur, 3. febrúar (HÞH). 

Skógarsnípa Scolopax rusticola (114+,73,17) 
Evrópa og Asía. - Arviss að haust- og vetr-
arlagi. 
Árn: Selfoss, tvær 9. nóvember (Hrafn Ósk-

arsson, ÖÓ). 
Eyf: Akureyri, 3. janúar -ör (Rúnar Þór 

Björnsson). 
Gull: Mógilsá í Kollafirði, tvær 20. janúar 

(Finnur Torfi Hjörleifsson). 
Grindavík, 27. janúar i t (Hildur S. Krist-

insdóttir). 
Varmá í Mosfellssveit, 16. mars (KM). 

S-Múl: Egilsstaðir, 18. janúar (Þórhallur 
Borgarsson). 

A-Skaft: Skaftafell í Öræfum, 20.-30. janúar 
(Jakob Guðlaugsson). 

Hnappavellir í Öræfum, 30. janúar (Jakob 
Guðlaugsson). 

Reynivellir í Suðursveit, 23.-26. október 
(BA ofl.). 

Vestm: Heimaey, 29. janúar (Karl Björns-
son), 3. desember tV (Ingi Sigurjónsson, 



SS), 11. desember -ír (Viktor Sigurjóns-
son). 

N-Þing: Ásbyrgi í Kelduhverfi, ein syngjandi 
4.-16. júní, tvær syngjandi 2. júlí við Ás-
höfða (ÓE, ÓKN ofl.). 

Tungusel, Sauðaneshr, fundin löngu dauð 
15. júní i!r (SP). 

Lappajaðrakan Limosa lapponica 
(103,28,20) 
Skandinavía, Síbiría og Alaska. - Haust- og 
vetrargestur á SV-landi, en mun sjaldgæfari 
en fjöruspói. 
Gull: Sandgerði, fjórir 29. janúar, þrír 7. 

febrúar til 24. mars (ýmsir). Aftur þrír 
31. ágúst, fjórir daginn eftir, sex 7. sept-
ember, fimm til 14. september, tveir 21. 
september til 26. október, þrír 27. októ-
ber, tólf 31. október, sjö 9. nóvember, 
sex 30. nóvember (ýmsir), 9. mynd. 

Hafurbjarnarstaðir á Miðnesi, 3. nóvember 
(HÞH), án efa einn Sandgerðisfuglanna. 

A-Skaft: Höfn í Hornafirði, sex 8. október 
(ESH, GÞ, ÓE). 

Fjöruspói Numenius arquata (-,307,70) 
Evrópa og Asía. - Vetrargestur, einkum á 
SV-landi. 10. mynd. 
Árn: Hlíðarvatn í Selvogi, 23. október (EÓ, 

Jón Baldur Hlíðberg). 
Gull: Miðnes (Stafnes-Garður), þrír 3. janú-

ar, 26 fuglar 6. janúar, átján til 7. febrú-
ar, sextán 10. febrúar, sjö 8. apríl, sex 24. 
apríl (ýmsir). Aftur einn 21. júlí, fjórir 11. 
ágúst, sex 25. ágúst, fimmtán 1.-8. 
september, sautján 14. september, 27 
fuglar 21. september, 22 fuglar 5. októ-
ber, 24 fuglar 20. október, 23 fuglar 26. 
október, átján 27. október, ellefu 8. 
nóvember, fimmtán 24. nóvember til 31. 
desember (ýmsir). Ekki er getið athug-
ana frá haustinu þar sem stöku fuglar 
sáust. 

Hafnir, tveir frá 1984 til 9. febrúar, sjö 10. 
febrúar, fimm til 4. mars (ýmsir). Aftur 
átta 1. september, þrír 22. september, 
einn 27. október til 24. nóvember (ýms-
ir). 

Brunnastaðir á Vatnsleysuströnd, 5. apríl 

8.mynd. Rúkragi Philomachus pugnax. Gerðar í Garði, 21. september 1985. Ljósm. Gunn-
laugur Þráinsson. 
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9. mynd. Lappajaðrakanar Limosa lapponica ásamt tjaldi Haematopus ostralegus í Sandgerði, 
24. mars 1985. Ljósm. Hjálmar R. Bárðarson. 

(Arnór Þ. Sigfússon, GAG, JSÓ, KL, 
Kjartan Lilliendahl). 

Hliðsnes á Álftanesi, 8. apríl (Sigurgeir 
Sigurgeirsson), fimm 29. desember 
(JÓH), 

Njarðvík, 21. apríl (GP, ÓE), 1. september 
(GP, HPH, KM) . 

Lambhúsatjörn á Álftanesi, 14. september 
(GP, ÓE). 

Arfadalsvík og Staður í Grindavík, einn 
21.-29. september (ESH ofl.), þrír 13. 
október (Árni Waag Hjálmarsson, GP, 
GP, HeB, ÓE), einn 29. desember 
(KM). 

V-ísf: Sela-Kirkjuból í Önundarfirði, 1. maí 
(KHS). 

Holt í Önundarfirði, tveir 2. maí, einn 8. 
maí (HÞH, KHS). 

Mýrar í Dýrafirði, 8. maí (GAG). 
Rvík: Skerjafjörður, 14. september (Hlynur 

Óskarsson). 
A-Skaft: Höfn í Hornafirði, átján 3. febrúar, 

einn 8. febrúar, sautján 17. mars, þrettán 
18. mars, átta 2. aprfl, þrír 27. apríl (EP, 
Páll H. Benediktsson ofl.). 

ískjói Stercorarius pomarinus (-,32+,2) 
íshafslönd N-Ameríku og Sfbiríu, einnig 
Grænland. - Hluti stofnsins hefur vetursetu í 

Mið-Atlantshafi og fer hér um að einhverju 
leyti vor og haust. 
S-Múl: Djúpivogur, ungf fannst aðframkom-

inn í október w (Gunnlaugur Rúnar Sig-
urðsson). 

Á sjó: Skjálfandi, 4& sjóm VNV frá Húsa-
vík, 12. nóvember i? (SG). 

Fjallkjói Stercorarius longicaudus (-,16,2) 
Nyrsti hluti N-Ameríku, N-Evrópu og Síbir-
íu, einnig Grænland. - Sjaldséður fargestur. 
V-Skaft: Skaftárós í Landbroti, fullo 16. júlí 

(Lars Lund Hansen, Peter Lange). 
Á sjó: Faxaflói, 2-3 sjóm NV af Gróttu, 8. 

september (Sigurður Blöndal). 

Dvergmáfur Larus minutus (28,23,5) 
Austanverð Evrópa og Mið-Asía. - Sést hér 
á öllum tímum árs, en er einna algengastur á 
vorin. 
V-Barð: Brunnar ( Látravík, tveggja ára 

3.-4. júní (Arnþór Garðarsson ofl.). 
Gull: Grindavík, ársgamall 11. maf til 1. júnf 

(GP, GÞ ofl.), fullo 23. nóvember (Bryn-
júlfur Brynjólfsson, GH). 

Seltjarnarnes, ársgamall 31. maí til 8. júní á 
Bakkatjörn (EÞ, ESH, ÓE ofl.). 

S-Þing: Mývatn, ársgamall 11.-20. júní við 
Rifshöfða (EÞ, GP, ÓE, ÓKN). 
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lO.mynd. Staðir þar sem fjöruspóar sáust frá 
hausti 1984 til vors 1985 og fjöldi þeirra. -
Distribution and number of Numenius arqu-
ata from autumn 1984 to spring 1985. 

Þernumáfur Larus sabini (16,2,1) 
Grænland og íshafslönd N-Ameríku og As-
íu. - Sjaldséður hér, en allalgengur um far-
tímann að hausti við V-Evrópu. 
Gull: Grindavík, fullo 1. júní (Árni Einars-

son). 

Hringmáfur Larus delawarensis (1,10,2) 
N-Ameríka. - Sást fyrst á íslandi 1978. Til 
skamms tíma óþekktur í Evrópu, en er þar 
nú algengasti ameríski máfurinn. 
Rvík: Sundahöfn, tveggja ára 18. ágúst 

(GP). 
S-Ping: Húsavík, fullo 24.-29. október (SG, 

Þröstur Eysteinsson). 

ísmáfur Pagophila eburnea (62,25,2) 
íshafseyjar N-Ameríku og Asíu, Svalbarði 
og Grænland. - íshafsfugl, sem leitar lítið 
suður á bóginn á veturna. Slæðingur sést þó 
hér nær árlega, einkum við Norðurland. 
Árn: Eyrarbakki, á fyrsta vetri 28. desember 

(Jón Baldur Hlíðberg, KHS). 
Strand: Hólmavík, fullo 8. apríl (BA). 
1983: 
Eyf: Krossanes við Akureyri, 2. nóvember 

1983 -k (skv. Helga Hallgrímssyni). 

Hringdúfa Columba palumbus (-,54,5) 
Evrópa, NV-Afríka og V-Asía. - Árviss að 
vor- og sumarlagi. Hefur orpið hér. 
Árn: Laugarás í Biskupstungum, 12. maí 

(IG). 
Gull: Garðabær, 1. nóvember (GH) 

S-Múl: Hallormsstaður, um 28. apríl til 7. 
maí (Björn Björnsson). 

A-Skaft: Svínafell í Öræfum, 17. júní (Jó-
hann Þorsteinsson) 

Vestm: Heimaey, 7. júlí TV (SS). 
1980: 
Rang: Tumastaðir í Fljótshlíð, 3. júní 1980 

(Borgþór Magnússon, Ævar Petersen). 
1981: 
V-Skaft: Deildarárgil í Mýrdal, 19. júní 1981 

(Borgþór Magnússon). 

Turtildúfa Streptopelia turtur (-,36,1) 
N-Afríka og Evrópa (nema Fennóskandía) 
austur í Mið-Asíu. - Árviss, einkum að sum-
ar- og haustlagi. 
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 22. júní til 11. 

júlí (HÞH ofl.), 5.-15. september (JÓH 
ofl.). 

Snæugla Nyctea scandiaca (-,50,9) 
Nyrstu héruð Evrópu, Asíu og N-Ameríku 
og N-Grænland. - Sjaldséð, en árviss og hef-
ur orpið hér á landi. 
Gull: Seltjarnarnes, mars (Björk Sigurðar-

dóttir). 

ll.mynd. Snæugla Nyctea scandiaca. Eyvind-
arstaðaheiði, A-Hún., 3. júlí 1985. Ljósm. 
Kristján Lilliendahl. 
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12.mynd. Bakkasvala 
Riparia riparia. Skóg-
ræktin í Fossvogi, 
Reykjavík, 1. september 
1985. Ljósm. Kristján 
Lilliendahl. 

V-Hún\ Haugakvísl á Eyvindarstaðaheiði, 
25. júní (Finnur Garðarsson), karlf, að 
öllum líkindum sami fugl, sást við Kalda-
lækjarmela á Eyvindarstaðaheiði 3.-4. 
júlí (Ib Petersen, KL ofl.), 11. mynd. 

S-Þing: Svartárkot í Bárðardal, janúar 
(Hörður Tryggvason). 

Suðurárhraun (austan Grafarlanda), 17. 
júní (Tryggvi Harðarson). 

Sellandafjall sunnan Mývatns, 27. júlí 
(Haraldur Tómasson). 

Gyðuhnúkur austan Húsavíkur, 17. októ-
ber (Siguróli Jakobsson). 

Miðhál: Krókdalur við Skjálfandafljót, 15. 
júní (KM ofl.). 

Laufrandarhraun, karlf 15.-26. júní (KM 
ofl.). 

Stapadrög í Öxnadal (við Skjálfandafljót), 
3. júlí (Tryggvi Harðarson). Fuglinn í 
Stapadrögum er e.t.v. annar ofan-
greindra fugla. 

1979: 
V-ísf: Suðureyri við Súgandafjörð, karlf jan-

úar eða febrúar 1979 (Valur Sæþór Val-
geirsson). 

1982: 

V-ísf: Suðureyri við Súgandafjörð, október 
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til desember 1982 (Arnar Barðason, Lár-
us Hagalínsson). 

Múrsvölungur Apus apus (-,74+,7) 
Evrópa og NV-Afríka til Mið-Asíu. - Árviss 
að vor- og sumarlagi. 
Rvík: Hlemmur, 29. apríl (Lárus Karl Inga-

son ofl.). 
Ármúli, 29. aprfl (GP, Loftur Þorsteinsson 

ofl.). 
Tjörnin, tveir 21. ágúst (Arnþór Garðars-

son). 
Vestm: Heimaey, 2. júní ix, tveir 20. júní 

(SS). 

Bakkasvala Riparia riparia (-,0,1) 
Norðanverð Ameríka, Evrópa, Asía og 
norðanverð Afríka. - Mjög sjaldgæfur flæk-
ingur hér á landi. 
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 28. ágúst til 15. 

september (KM ofl.), 12. mynd. 

Landsvala Hirundo rustica (-,121+,7) 
Evrópa, N-Afríka, Asía og N-Ameríka. -
Algeng á vorin og hefur orpið hér alloft. 
Árn: Spóastaðir í Biskupstungum, tvær 25. 

maí (Sidsel Rohde). 



Gull: Gerðar í Garði, tvær 19. maí (GÞ). 
Rvík: Laugardalsgarður, 22. apríl (Þorsteinn 

Einarsson). 
A-Skaft: Svínafell í Öræfum, 23. apríl (Jó-

hann Þorsteinsson). 
Hafnarnes í Nesjum, 5. júní (skv. HB). 

1980: 
Rang: Tumastaðir í Fljótshlíð, 3. júní 1980 

(Borgþór Magnússon, Ævar Petersen). 
1981: 
Rang: Eyvindarholt undir Eyjafjöllum, þrjár 

um 15. maí 1981 (skv. Borgþóri Magnús-
syni). 

1984: 
Á sjó: Um 20 sjóm SA af Hvalbak, settist á 

bát á tímabilinu 2.-14. maí 1984 i t 
(Hreinn Guðnason). 

Bæjasvala Delichon urbica (-,93+,6) 
Evrópa, NV-Afríka og Asía. - Algeng á vor-
in og hefur orpið hér. 
Árn: Selfoss, 3.-4. október (ÖÓ). 
Gull: Kópavogur, 19. október (GÞ, HÞH). 
Strand: Munaðarnes, Arneshr, 31. maí -ír 

(Jón Elías Jónsson). 
Vestm: Heimaey, þrjár 31. maí til 2. júní 

(SS). 
1981: 
V-Skaft: Vík í Mýrdal, tvær 2.-3. júni 1981 

(Borgþór Magnússon, Ævar Petersen). 

Gulerla Motacilla flava (-,1,1) 
Evrópa, Asía og Alaska. - Sjaldgæfur flæk-
ingur. 
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 26.-30. 

apríl (BA). 

Straumerla Motacilla cinerea (-,6,2) 
Evrópa, NV-Afríka og Asía. - Sjaldgæfur 
flækingur. 
Gull: Varmá í Mosfellssveit, 2.-4. nóvember 

(GÞ ofl.) 
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 4.-20. janúar 

(Þorvaldur Björnsson ofl.). 

Silkitoppa Bombycilla garrulus (-,53,1) 
NA-Evrópa, N-Asía og N-Ameríka. - Stórir 
hópar flakka annað slagið út fyrir venju-
bundin vetrarheimkynni, þ.á m. til íslands. 
Stundum sjást einnig stakir fuglar hér á 
landi. 
S-Þing: Húsavík, 27. nóvember (Þröstur Ey-

steinsson). 

Runntítla Prunella modularis (-,3,0) 
Evrópa og SV-Asía. - Sjaldgæfur flækingur. 
S-Múl: Neskaupstaður, 29. nóvember 1984 

til 16. mars (Magnús Guðmundsson, 
SÞ), sjá einnig skýrslu 1984. 

Glóbrystingur Erithacus rubecula (-,141,5) 
Evrópa, NV-Afríka og V-Asía. - Algengur 
flækingur. 
Eyf: Akureyri, 11. febrúar til 9. mars (GH). 
Gull: Hafnarfjörður, 30. janúar til 17. febrú-

ar, tveir 18. febrúar til mars við Álfaskeið 
(Jón Ólafsson), fyrri hluti vetrar til 1986 
(Unnur Einarsdóttir). 

S-Múl: Lindarbrekka í Berufirði, frá fyrri 
hluta desember 1984 til amk 27. mars 
(Guðmundur Valur Gunnarsson), sjá 
einnig skýrslu 1984. 

Neskaupstaður, 5. janúar og fram eftir 
vetri (PL ofl.) 

Rvík: Laugarásvegur, 22. apríl (Þorsteinn 
Einarsson). 

A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, tveir 13. 
desember 1984 til 1 5. apríl (BA), sjá 
einnig skýrslu 1984. 

Höfn í Hornafirði, 15. febrúar til 10. apríl 
(Anna Benediktsdóttir, Ólafur E. Ein-
arsson). 

S-Þing: Húsavík, 15. október 1984 til 10. 
apríl (GH, HeB ofl.), sjá einnig skýrslu 
1984. 

1983: 
S-Þing: Húsavík, 7.-8. desember 1983 it 

(Örn Jensson). 

Blábrystingur Luscinia svecica (-,1,1) 
Norðanverð Skandinavía, Mið- og A-
Evrópa og norðanverð Asía til Kyrrahafs. -
Sjaldgæfur flækingur hér á landi. 
A-Barð: Flatey á Breiðafirði, karlf 30, maí 

(Michael Shelton). 

Húsaskotta Phoenicurus ochruros (-,5,2) 
Evrópa, NV-Afríka og Asía. - Sjaldgæfur 
flækingur. 
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 28. júlí (HÞH). 
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, kvenf 11. apríl 

(HB). 

Garðaskotta Phoenicurus phoenicurus 
(-.24,1) . 
Evrópa og Asía. - Allalgengur haustflæking-
ur. 
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Gull: Porbjörn, Grindavík, kvenf 20. októ-
ber (EÓ, Gí>, JÓH, ÓE). 

Vallskvetta Saxicola rubetra (-,36,1) 
Evrópa og V-Asía. - Fremur algengur 
haustflækingur. 
Gull'. Varir í Garði, 27. október (GP, ÓE). 

Hagaskvetta Saxicola torquata (-,1,1) 
Sunnanverð Evrópa, sunnanverð Afríka og 
Asía austur til Japan. - Sjaldgæfur flæking-
ur. 
Vestm: Heimaey, 26. febrúar ir (Ingi Sigur-

jónsson). 

Dulþröstur Catharus guttatus (3,1,1) 
N-Amer(ka. - Mjög sjaldgæfur flækingur hér 
á landi sem annars staðar í Evrópu. 
Gull: Gerðar í Garði, 20. október TV (EÓ, 

GÞ, JÓH, ÓE). 

Mánaþröstur Turdus torquatus (-,5,1) 
Skandinavía, Bretlandseyjar, Mið- og S-
Evrópa og SV-Asía. - Fremur sjaldgæfur 
flækingur. 

S-Múl: Neskaupstaður, 8. nóvember -íV 
(Einar Þórarinsson). 

Svartþröstur Turdus merula 
Evrópa, NV-Afríka og sunnanverð Asía. -
Mjög algengur haust- og vetrargestur og hef-
ur orpið hér á landi. Eftirfarandi athuganir 
eru frá 1. september 1984 til 31. ágúst 1985. 
13. og 14. mynd. 
Árn: Hlíðarendi í Ölfusi, kvenf 23. október 

-ír (EÓ). 
Nes í Selvogi, kvenf 23. október (EÓ), 

tveir ungir karlf 17. nóvember (EÞ, ESH, 
HÞH, JÓH). 

Herdísarvík í Selvogi, ungur karlf 17. nóv-
ember (EÞ, ESH, HÞH, JÓH). 

Selfoss, fullo karlf 3. nóvember, fullo karlf 
26. desember til um 6. apríl, ungur karlf 
3.-24. nóvember, tveir ungir karlf 25. 
nóvember til 4. mars, fjórir ungir karlf 5. 
mars til um 7. apríl, einn ungur karlf til 
20. apríl, kvenf 25. nóvember til 5. apríl, 
annar kvenf að auki 17. mars, einn kvenf 
28. aprfl (ÖÓ ofl,), þrír fullo karlf, tveir 
ungir karlf, einn kvenf og einn ókyngr. 

13.mynd. Svartþrestir á íslandi frá 1.9.1984 til 31.8.1985. Kortið sýnir staði þar sem svartþrest-
ir sáust og samanlagðan fjölda þeirra. - Distribution of records of Turdus merula in lceland 
between 1.9.1984 and 31.8.1985. The dots show the total number ofbirds recorded. 
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14. mynd. Yfirlit yfir 
svartþresti og gráþresti 
frá 1.9.1984 til 31.8.1985, 
hvenær þeir sáust og í 
hve miklum mæli. Hver 
súla sýnir fjölda þeirra 
eftir vikum. - Histo-
grams which show the 
number of Turdus mer-
ula and Turdus pilaris 
seen in each week 
between 1.9.1984 and 
31.8.1985. 

G r á þ r ö s t u r 
Turdus pilaris 
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Turdus merula 

Sspt Okt Nóv Des Jan Feb Mars Apr Mai Júni Júli Ág 

23. mars (EÞ, HPH, ÓE). 
Miðdalur í Laugardal, fullo karlf 5.-7. apríl 

(Guðjón Gíslason). 
V-Barð: Lambavatn, Rauðasandi, 23.-29. 

október (Tryggvi Eyjólfsson). 
Eyf. Akureyri, kvenf 4.-8. nóvember, tveir 

karlf 2. desember og tveir kvenf 2. des-
ember til 7. janúar (Munkaþverárstræti 
og nágr.), þrír karlf og tveir kvenf 2. des-
ember (Lystigarður), tveir kvenf 11. 
febrúar, þrír kvenf 23. febrúar til 17. 
mars, þrír karlf 19.-27. mars og tveir karlf 
31. mars (Víðimýri og Grænumýri) (GH 
ofl.). 

Siglufjörður, einn 8.-9. nóvember, þrír 22. 
nóvember, fjórir 18.-30. desember (Guð-
rún Reykdal, Þ. Ragnar Jónasson ofl.). 

Sauðanes við Siglufjörð, tveir 30. desember 
(Trausti Magnússon). 

Gull: Kiðafell í Kjós, fullo karlf 25.-29. 
október, kvenf 25. október (Björn 
Hjaltason). 

Garðskagi, fullo karlf 27.-31. október, ung-
ur karlf. 27. október (ESH, GP, GÞ, 
ÓE). 

Garður, Miðnesi, kvenf 27. október til 17. 

nóvember (við Gerðar), ungur karlf 27. 
október (við Hof), ungur karlf 30.-31. 
október (við Varir), fullo karlf 7.-10. 
nóvember, fjórir ókyngr. 7. nóvember, 
ungur karlf 9.-10. nóvember, tveir ungir 
karlf 14. nóvember, einn ókyngr. 17. nóv-
ember (við Varir), ungur karlf og kvenf 
17. nóvember (við Gerðar), ungur karlf 
6. janúar og 10. febrúar (við Gerðar) 
(ýmsir). 

Grindavík, karlf 27. október (ofan bæjar), 
fullo karlf 31. október (Þórkötlustaðir), 
þrír ungir karlf 31. október, einn 10. nóv-
ember, ungur karlf og kvenf 30. desem-
ber (Járngerðarstaðir), kvenf 4.-14. nóv-
ember (Þórkötlustaðir), tveir 30. desem-
ber (Grindavík austur) (ýmsir), kvenf 5. 
apríl (Arnór Þ. Sigfússon, GAG, JSÓ, 
KL). 

Fitjar, Miðnesi, ungur karlf og kvenf 27. 
október til 3. nóvember (GÞ), fullo karlf, 
ungur karlf og kvenf 31. desember til 6. 
janúar (GÞ, HÞH, KM, ÓKN ofl.), ung-
ur karlf og kvenf 10. febrúar (HÞH) karlf 
21. mars (EÞ). 

Fuglavík, Miðnesi, kvenf og ókyngr 27. 
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október (ÓE). 
Hafnir, tveir ungir karlf 27. október, einn 

ungur karlf 28. október til 17. nóvember, 
einn ungur karlf að auki 17. nóvember, 
fullo karlf 10.-24. nóvember, einn fullo 
karlf að auki 24. nóvember, kvenf 24. 
nóvember til 6. janúar, ungur karlf 30. 
desember til 6. janúar, fullo karlf 10. 
febrúar til 3. mars, þrír kvenf 10. febrúar, 
einn kvenf 5, apríl, tveir kvenf 8. apríl 
(ýmsir). 

Hvalsnes, Miðnesi, þrír fullo karlf, einn 
kvenf 27. október (ÓE), tveir fullo karlf, 
tveir ungir karlf 28. október (HÞH), 
kvenf 7.-10. nóvember (ESH, HeB, ofl.). 

Seltjörn, Njarðvík, ungur karlf 27.október 
(Arnór Þ. Sigfússon, JSÓ, KL). 

Staður, Grindavík, ungur karlf 28. október 
(EÞ, HÞH, HeB), tveir ungir karlf 10. 
nóvember (HÞH). 

Arfadalsvík, Grindavík, tveir karlf 31. 
október (Arnór Þ. Sigfússon, GAG, 
KL), kvenf 14. nóvember (EÓ), ungur 
karlf og kvenf 30. desember (KM). 

Sandgerði-Flankastaðir, Miðnesi, kvenf og 
ungur karlf 3.-7. nóvember, ungur karlf 
10. nóvember, tveir ungir karlf 14.-17. 
nóvember, fjórir ókyngr. 18. nóvember, 
þrír karlf og einn kvenf 24. nóvember, 
einn 6. desember og 20. janúar (ýmsir), 
tveir kvenf 8. apríl (ESH, IG, JÓH). 

Garðabær, kvenf/ungf 3. nóvember til 
marsloka (Sigurður Blöndal), fullo karlf 
8. janúar og 13. mars (Hjálmar R. Bárð-
arson). 

Hafnarfjörður, ungur karlf 3. nóvember 
(Ölduslóð) (ÓE), ungur karlf 19. nóv-
ember (Norðurbraut) (Steinar Björgvins-
son), full karlf og kvenf/ungf 22. nóv-
ember (Birkihvammur) (Unnur Einars-
dóttir), fullo karlf 24. desember 
(Hverfisgata) (GÞ), ungur karlf 7. janúar 
og 31. janúar (Vesturvangur) (Steinar 
Björgvinsson), ungur karlf 20. janúar 
(Hverfisgata) (KM), 8. febrúar (Mosa-
barð) (Pétur Pétursson), tveir ungir karlf 
12. febrúar og 20. mars (Hjallabraut) 
(Steinar Björgvinsson), fullo karlf 13.-14. 
apríl (Hellisgerði) (Arnar Helgason ofl.), 
fullo karlf 14. apríl (Hellisgata) (Arnar 
Helgason, GP), fullo karlf 17. apríl 
(Norðurbær) (Steinar Björgvinsson). 

Stafnes, Miðnesi, karlf 7. nóvember (ESH, 
HeB), ungur karlf 17. nóvember (ÓE), 

kvenf 10. febrúar (HÞH, IG, KHS). 
Býjasker, Miðnesi, ungur karlf 10. nóvem-

ber (ÓE). 
Varmá í Mosfellssveit, tveir ungir karlf 11. 

nóvember (ESH, HÞH, JÓH). 
Njarðvík, 30. desember (GÞ). 
Bakki á Kjalarnesi, ungur karlf 30. desem-

ber (HÞH). 
Vogar-Brunnastaðir, Vatnsleysuströnd, 

tveir ungir karlf og þrír kvenf 30. desem-
ber (ESH). 

Brunnastaðir, Vatnsleysuströnd, 31. des-
ember (GÞ, HÞH, KM, ÓKN). 

Kópavogur, karlf 4. janúar (Bjarnhólastíg-
ur) (Brynjúlfur Brynjólfsson). 

Vogar, Vatnsleysuströnd, fullo karlf og 
kvenf 9. febrúar (HÞH, IG, KHS), fullo 
karlf 5.-8. apríl (KL). 

A-Hún: Blönduós, fullo karlf 19. mars 
(Halla Bernódusdóttir). 

N-ísf: Hörgshlíð í Mjóafirði, fullo karlf 3. 
apríl (Einar Otti Guðmundsson). 

N-Múl: Eyrarland í FLjótsdal, tveir fullo 
karlf haustið 1984 (Sveinn Ingimarsson 
of l . ) 

Sleðbrjótur, Jökulsárhlíð, haust 1984 (Ey-
steinn Geirsson). 

Húsey í Hróarstungu, 9. nóvember til 1. 
janúar, flestir 13 karlf og tveir kvenf. 
(Örn Þorleifsson ofl.) 

Merki, Jökuldal, 16. nóvember til 2. des-
ember (SÞ). 

Brú, Jökuldal, 23. nóvember (Einar Jóns-
son). 

Þorbrandsstaðir, Vopnafirði, fullo karlf 24. 
nóvember, amk tveir kvenf/ungf lok nóv-
ember til 3. desember (Jakob H. Hall-
grímsson ofl.), karlf l.-ll. febrúar (Pétur 
V. Jónsson). 

Strandhöfn, Vopnafirði, „hópur" 17. nóv-
ember (Jón Trausti Jónsson) 

Dalsá, Vopnafirði, 4. desember (Sveinn 
Guðmundsson). 

Eyvindarstaðir, Vopnafirði, nokkrir 4. des-
ember (Haraldur Jónsson). 

Teigur, Vopnafirði, ungur karlf 5. desem-
ber (Pétur V. Jónsson). 

Burstarfell, Vopnafirði, fullo karlf um 5,-
29. desember (Pétur V. Jónsson ofl.). 

Einarsstaðir, Vopnafirði, 24. desember 
(Pétur V. Jónsson, Vigfús Jónsson). 

Brúarárskóli, Hlíðarhr, fullo karlf 7. des-
ember (Halldór W. Stefánsson). 

Hallgeirsstaðir, Hlíðarhr, fullo karlf 7. des-
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ember (Halldór W. Stefánsson). 
Hrafnabjörg, Hlíðarhr, fullo karlf 7. des-

ember, kvenf 20, desember (Halldór W. 
Stefánsson). 

Þorvaldsstaðir, Skeggjastaðahr, þrír karlf, 
einn kvenf 30. desember (Auðunn Har-
aldsson, Pórarinn Haraldsson). 

Lagarfossvirkjun, fullo karlf til 14. mars 
(Jökull Hlöðversson). 

S-Múl'. Djúpivogur, 7. nóvember (HB), amk 
einn vetur 1984-85 (Ingimar Sveinsson). 

Neskaupstaður, nokkrir 13. nóvember, um 
60 fuglar 20. desember og fram eftir vetri 
(Magnús Guðmundsson), sex fullo karlf, 
níu ungir karlf og fimm kvenf 5. janúar 
(PL). 

Egilsstaðir, fullo karlf 27. nóvember til 16. 
janúar (SP), karlf og kvenf 27. mars (Elís 
B. Eiríksson). 

Eskifjörður, fullo karlf, þrír ungir karlf og 
kvenf 7. janúar, fimm 9. janúar, tveir 
ungir karlf 26. janúar, fjórir til 6. febrú-
ar, fullo karlf og kvenf til 28. febrúar, 
fullo karlf 5. apríl. tveir fullo karlf 7.-8. 
apríl (PL). 

Seyðisfjörður, 30. desember (Guðjón Sæ-

mundsson, Valgeir Sigurðsson), nokkrir 
5.-11. apríl (Valgeir Sigurðsson). 

Hallormsstaður, fullo karlf 3. aprfl (Kol-
brún Sigurbjörnsdóttir). 

Mýr. Helgavatn, Þverárhlíð, fullo karlf 
31.mars til 2. aprfl (Pétur Diðriksson). 

Rvík'. Skógræktin í Fossvogi, ungur karlf 4.-
25. nóvember, fullo karlf 4. janúar til 
hausts 1985, tveir ungir karlf 5. janúar, 
ungur karlf 7.-8. janúar, kvenf 10. janúar 
til hausts 1985. Svartþrestirnir urpu um 
vorið, tveir nýfleygir ungar 7. júlí, þrír 
ungar 29. ágúst, fullo karlf, fullo kvenf, 
ungur karlf, tveir ungir kvenf 27. október 
1985 (ýmsir). 

Pingholtsstræti, fullo karlf 26. nóvember 
(Valtýr Guðmundsson). 

Snekkjuvogur, karlf 22.-31. desember, ung-
ur karlf 17. janúar til 2. febrúar (Lis 
Bergs). 

A-Skaft: Kvísker í Öræfum, einn 16. októ-
ber, fullo karlf 23. október -ír, ungur 
karlf 24. október, kvenf 10. nóvember, 
tveir 12.-13. nóvember, fimm 14. nóv-
ember, nokkrir 15. nóvember, um tutt-
ugu 16. nóvember og 10-20 næstu daga en 

• 1 mmm 

__ . . . ... j h i m i 

15.mynd. Svartþröstur Turdus merula (fullorðinn karlfugl). Höfn í Hornafirði, 28. aprfl 1985. 
Ljósm. Hjálmar R. Bárðarson. 

55 



fór fækkandi, sex 20. nóvember (16.-20. 
nóvember voru 12 svartþrestir merktir, 
þrír fullo karlf, fimm ungir karlf, tveir 
fullo kvenf, tveir ungir kvenf), þrír 23. 
nóvember, einn til fjórir 24. nóvember til 
16. desember, amk þrír fundust dauðir í 
desember, einn fundinn dauður 4. des-
ember ir, karlf og kvef um áramót, kvenf 
fannst dauður 11. janúar, en karlf hvarf 
skömmu síðar, einn 3.-21. mars, tveir 
karlf 4. apríl, tveir karlf og fjórir kvenf 
11. apríl, síðan þrír til 29. apríl og einn 
kvenf til 12. júlí (HB). 

Höfn í Hornafirði, einn kvenf 25. október 
til 14. nóvember, tveir kvenf 15.-17. 
nóvember, þrír kvenf 18.-21. nóvember, 
fjórir kvenf 22.-29. nóvember, tveir 
kvenf 2.-31. desember, þrír kvenf 7. jan-
úar til 13. febrúar, einn karlf 28. október 
til 13. nóvember, þrír karlf 14. nóvember, 
fjórir karlf 16.-22. nóvember, tveir karlf 
23.-28. nóvember, fimm karlf 29. nóv-
ember, fjórir karlf 1.-31. desember, fimm 
karlf 7.-21. janúar, fjórir karlf 2.-13. 
febrúar, sex svartþrestir frá 15. febrúar til 
15 apríl, einn karlf og einn kvenf 20. 
aprfl, karlf 21. apríl til 4. maí, einn karlf 
að auki 30. apríl (Benedikt Þorsteinsson, 
EP ofl.), 15. mynd. 

Hof í Öræfum, 15. nóvember (HB). 
Fagurhólsmýri í Öræfum, amk 15-20 18. 

nóvember (HB). 
Reynivellir í Suðursveit, um 3,0 18.-19. nóv-

ember, „margir" 28. desember, þrír 
karlf, einn kvenf 20. apríl, karlf 30, apríl 
til amk 6. maí að tína í hreiður (BA). 

Hali í Suðursveit, 25. nóvember ir (PL). 
Hestgerði í Suðursveit, tveir 30. nóvember 

(HB). 
Sléttaleiti í Suðursveit, tveir 30. nóvember 

(HB) 
Krossbær í Nesjum, 30. nóvember (HB). 
Hnappavellir í Öræfum, tveir 3. desember 

(Sigurður Björnsson). 
Svínafell í Öræfum, um fimm 15.-20. des-

ember (Magnús Lárusson). 
Skaftafell í Öræfum, einn 8.-16. mars, tveir 

21. mars (Jakob Guðlaugsson). 
V-Skaft: Hraungerði í Álftaveri, fullo karlf 

24. október, fullo karlf, tveir ungir karlf 
12. nóvember, fullo karlf, ungur karlf og 
kvenf 14. mars, höfðu haldið sig þar frá í 
nóvember er hópur kom að bænum (Þór-
arinn Eggertsson). 

Snœf: Stykkishólmur, fullo karlf 1. febrúar 
til 5. mars (Trausti Tryggvason). 

Strand: Munaðarnes, Árneshr, tveir haust til 
aprfl (Jón Elías Jónsson). 

Rang: Tumastaðir í Fljótshlíð, fullo karlf um 
1. júní til amk 6. júlí (ýmsir). 

Vestm: Heimaey, amk sex 25. október til 1. 
nóvember (SS), fjórir 30. nóvember 
(Friðrik Jesson, SS). 

N-Þing: Krossdalur í Kelduhverfi, karlf og 
kvenf haust 1984 til amk 24. febrúar 
(Sveinn Þórarinsson). 

Blikalón, Presthólahr, fullo karlf 17. októ-
ber og 15. desember (ÓKN). 

Raufarhöfn, tveir 17. janúar (Sverrir Vil-
hjálmsson). 

Presthólar, Presthólahr, kvenf 28. janúar 
(ÓKN). 

S-Þing: Hallgilsstaðir, Hálshr, 15.-17. októ-
ber (Tryggvi Stefánsson). 

Húsavík, tveir 15. október, einn kvenf 16. 
október til 13. nóvember, karlf 25. 
nóvember til 1. desember, karlf og kvenf 
frá 2. desember, síðan tveir karlf og tveir 
kvenf til um 31. mars (ýmsir), þrír karlf 
9. apríl (SS). 

Reykjahlíð, Mývatnssveit, fullo karlf 20. 
nóvember (Hörður Sigurbjörnsson). 

Reykj ahlíð-Kálf aströnd, Mývatnssveit, 
tveir 30. desember (Illugi Jónsson). 

Stórutjarnaskóli, fullo karlf 1. apríl (Sverrir 
Thorstensen). 

Vagnbrekka í Mývatnssveit, karlf 20. júní 
(Egill Freysteinsson). 

1979-1980: 
Árn: Laugarás í Biskupstungum, syngjandi 

karlf 31. maí og 18.-21. júní 1980 (ÓE 
ofl.). 

Eyf: Torfufell, Saurbæjarhr, 4. aprfl 1980 
(Svala Friðjónsdóttir). 

1980-1981: 
S-Múl: Hallormsstaður, mars 1981 (Björn 

Björnsson). 
Teigarhorn, Búlandshr, 5. apríl 1981 

(Kristján Jónsson). 
1982-1983: 
S-Þing: Húsavík, 20. aprfl 1983 (Jónas G. 

Jónsson). 

Gráþröstur Turdus pilaris 
Evrópa til Mið-Asíu, SV-Grænland. - Mjög 
algengur haust- og vetrargestur og hefur 
orpið hér á landi. Eftirfarandi athuganir eru 
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frá 1. september 1984 til 31. ágúst 1985. 14. 
og 16. mynd. 
Árn: Selvogsbyggð, þrír 23. október (EÓ), 

fjórir 17. nóvember við Nes (EÞ, ESH, 
HÞH, JÓH). 

Selfoss, einn 5. nóvember, þrír 6. nóvem-
ber, einn 22.-24. nóvember, amk tíu 25. 
nóvember, síðan tveir til tíu daglega til 
15. apríl, átta 17. apríl, fjórir til 19. apríl) 
(ÖÓ ofl.). 

Hlíðarvatn í Selvogi, 17. nóvember (EÞ, 
ESH, HÞH, JÓH). 

Herdísarvík, Selvogshr, 17. nóvember (EP, 
ESH, HÞH, JÓH). 

Hveragerði, 23 mars (EÞ). 
Laugarás í Biskupstungum, amk þrír 7.-8. 

apríl (IG, Ólafur Jóhannsson). 
Eyf: Akureyri, tveir 21. október (Lystigarð-

ur og Gróðrarstöð), tíu 26 október, fimm 
28. október, um 50 fuglar 4. nóvember, 
ellefu 25. nóvember, tuttugu 2. desember 
og tveir 8. desember (allir við Oddeyrar-
götu eða nágr.), auk þess einn 3. nóv-
ember (Þingvallastræti), tveir 17. nóv-
ember (Grænamýri) og tveir 27. desem-

ber (Víðimýri), einn 8. janúar 
(Lystigarður) (GH ofl.). 

Siglufjörður, einn 7.-18. desember, tveir 
30. desember, (tveir frá um miðjum des-
ember) (Örlygur Kristfinnsson). 

Gull: Stafnes á Miðnesi, fimm 27. október 
(ÓE), ellefu 28. október (HÞH), þrír 7. 
nóvember (ESH, HeB), einn 10. nóv-
ember (KM). 

Hvalsnes, þrír 28. október (HÞH), einn 7. 
nóvember (ESH, HeB). 

Fuglavík á Miðnesi, fjórir 27. október 
(ÓE), einn 28. október (HÞH), tveir 30. 
nóvember (EÓ). 

Sandgerði, einn 20. október, fjórir 10. nóv-
ember (Þórhallur Ásgrímsson). 

Flankastaðir á Miðnesi, 17. nóvember 
(KM). 

Fitjar á Miðnesi, einn 10. nóvember 
(HÞH), einn 17. nóvember (GÞ), sjö 30. 
desember (Sigurður Blöndal), ellefu 31. 
desember (GÞ, HÞH, KM, ÓKN). 

Þórustaðir á Miðnesi, 17. nóvember (GÞ), 
Garðskagi, tveir 30. október (EÓ), einn 10. 

nóvember (ESH, GP, HÞH, KM, ÓE), 

ló.mynd. Gráþrestir á íslandi frá 1.9.1984 til 31.8.1985. Kortið sýnir staði þar sem gráþrestir 
sáust og samanlagðan fjölda þeirra. - Distribution of records of Turdus pilaris in Iceland 
between 1.9.1984 and 31.8.1985. The dots show the total number of birds recorded. 
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einn 24. nóvember (Arnór P. Sigfússon, 
GAG, JSÓ, KL). 

Úrskálar í Garði, 3. nóvember (EÓ), 9. 
nóvember (GH, GP, GH). 

Gerðar, 7. nóvember (EP, ÓE), 14. nóv-
emver (EP, ÓE), 17. nóvember (GÞ). 

Staður og Arfadalsvík, Grindavík, 27. 
október (ÓE), 28. október, 31. október 
(Arnór Þ. Sigfússon, GAG, KL), 10. 
nóvember (EÞ, HeB, HÞH), 30. desem-
ber (KM), 

Grindavík, sex 27. október (ESH, GP, GÞ, 
ÓE), tveir 31. október (Arnór Þ. Sigfús-
son, GAG, KL). 

Þorbjörn, Grindavík, sex 27. október 
(ESH, GP, GÞ, ÓE). 

Vogar á Vatnsleysuströnd, sex 29. október 
(Arnór Þ. Sigfússon, GAG, JSÓ, KL). 

Hafnir, 30. október (EÓ). 
Keflavík, tveir 3. nóvember (ESH). 
Seltjörn, Njarðvík, 9. nóvember (GH, GP, 

GÞ). 
Hafnarfjörður 19. desember við Selvogs-

götu (Steinar Björgvinsson), 8. febrúar 
við Mosabarð (Pétur Pétursson). 

Kópavogur 4. desember og 5. janúar við 
Hrauntungu (HÞH). 

Kiðafell í Kjós, 29. október (Björn Hjalta-
son). 

A-Hún: Blönduós, 19. mars (Halla Bernód-
usdóttir). 

N-Múl: Merki á Jökuldal, 28. október til 
nóvemberbyrjunar (SÞ). 

Þorbrandsstaðir í Vopnafirði, 21.-24. jan-
úar (Pétur V. Jónsson). 

S-Múl: Djúpivogur, 7. nóvember (HB). 
Eskifjörður, tíu til tólf okt/nóv til 9. desem-

ber (Thor Klausen). 
Egilsstaðir, 27. mars (Elís B. Eiríksson). 

Rvík: Skildinganes, 18. nóvember (HÞH), 
Keldur 7. desember (Ævar Petersen). 
Skógræktin í Fossvogi og nágr, tveir 5. jan-

úar, einn 7. febrúar til 31. mars (HÞH 
ofl.), einn fugl sást einnig við Lund i 
Kópavogi 31. janúar, 7. janúar, 12. febrú-
ar. 

Stjörnugróf, 30. mars (ÓE). 
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 6. október, 29. 

október, tveir 12. nóvember til 16. des-
ember, fjórir 18.-25. nóvember (HB). 

Hof í Öræfum, 15. nóvember (HB). 
Fagurhólsmýri í Öræfum, fimm 18. nóv-

ember (HB). 
Svínafell í Öræfum, einn snemma í desem-

ber (Jóhann Þorsteinsson). 
Höfn í Hornafirði, einn annað slagið 12. 

nóvember til 15. febrúar, tveir 19.febrúar 
og 24. febrúar, þrír 26.-27. febrúar, við 
Ránarslóð (EP ofl.), einn 27. september í 
Einarslundi (Ib Petersen). 

Reynivellir ( Suðursveit, um 50 fuglar 18,-
19. nóvember (BA). 

Skag: Bakkakot, Skefilsstaðahr, allt að 40 
fuglar um 10. nóvember (Ingólfur Sveins-
son). 

Sauðárkrókur, 24. nóvember (Jón Pálma-
son). 

Vestm: Heimaey, fjórir 29. október, þrír 30. 
desember, tveir 24. febrúar (SS). 

N-Þing: Blikalón í Kelduhverfi, amk fimm 
17. október (ÓKN). 

Auðbjargarstaðir í Kelduhverfi, 11. nóv-
ember (ÓKN). 

Leirhöfn á Melrakkasléttu, 14. desember 
(ÓKN). 

S-Þing: Húsavík, einn 13. október, þrír 15. 
október, fjórir 24.-25. október, einn 31. 
október, þrír 3.-4. nóvember, einn 15. 
nóvember, fjórir 25. nóvember, sextán 1. 
desember, þrír 19.-21. desember (GH, 
HeB, SG ofl.), sjö 4. janúar (SG), einn 
17. mars (SG), einn 3. júlí (Brynjúlfur 
Brynjólfsson). 

Garðshnjúkur í Aðaldal, um 100 fuglar 15. 
október (Kristján Arnarson). 

Laxamýri, Reykjahr, fjórir 21. október 
(SG). 

1979-1980: 
Strand: Gjögur, Árneshr, 28. apríl 1980 (Ax-

el Thorarensen). 
1982-1983: 
Eyf: Grímsey, fundinn dauður 8. júlí 1983, 

rytja frá haustinu áður (AG). 
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 25. desember 

1982 til 6. febrúar 1983 (Sigfús A. 
Schopka ofl.). 

Söngþröstur Turdus philomelos (-,83,3) 
Evrópa, V- og Mið-Asía. - Árviss að haust-
og vetrarlagi. 
Árn: Selfoss, 8. apríl (ÖÓ). 
Gull: Arfadalsvík, Grindavík, 9. nóvember 

(GH, GP, GÞ). 
N-Múl: Litli-Bakki í Hróarstungu, 3.-4. apríl 

•ír (Jóhann Gunnarsson). 

Mistilþröstur Turdus viscivorus (-,11,1) 
Evrópa (nema nyrst í Skandinavíu) og NV-
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Afríka til Mið-Asíu. - Sjaldgæfur flækingur. 
Gull: Hafnarfjörður, 13.-16. apríl (Arnar 

Helgason ofl.). 

Hauksöngvari Sylvia nisoria (-,14,1) 
Mið-Evrópa austur í Mið-Asíu. - Fremur al-
gengur flækingur. 
A-Skaft: Höfn í Hornafirði, 7. október ir 

(ESH, GP, ÓE), 

Netlusöngvari Sylvia curruca (-,8,3) 
Evrópa til Mið-Asíu. - Allalgengur flæking-
ur. 
N-Múl: Bakkagerði í Borgarfirði, 20. sept-

ember ir (Ólafur Aðalsteinsson). 
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 17. október, 27. 

október fr (HB). 

Þyrnisöngvari Sylvia communis (-,3,1) 
N-Afríka, sunnanverð Norðurlönd og 
Evrópa austur í Mið-Asíu. - Sjaldgæfur 
flækingur hér á landi. 
A-Skaft: Höfn í Hornafirði, 13.-15. október 

(Benedikt Þorsteinsson, EP). 

Garðsöngvari Sylvia borin (-,97,12) 
Evrópa og Mið-Asía. - Árviss haustflæking-
ur. 
Árn: Selfoss, 26. september, 23. október, 

31. október (ÖÓ). 
Gull: Þorbjörn, Grindavík, tveir 27. septem-

ber til 3. október (EÓ ofl.). 
Hái-Bjalli, Vatnsleysuströnd, 4. október ir 

(Ása Karlsdóttir, GAG, JSÓ, KL). 
Grindavík, 6. október (GP). 
Hafnir, 20. október -k (EÓ, GÞ, JÓH, 

ÓE). 
A-Skaft: Hraunkot í Lóni, 5.-7. október 

(ESH, GÞ, ÓE). 
Reynivellir í Suðursveit, 6. október (ESH, 

GÞ, ÓE). 
Kvísker í Öræfum, 17. október (HB). 

S-Þing: Húsavík, 29. september (GH), 
1981: 
N-Þing: Daðastaðir, Presthólahr, haust 1981 

i? (Pétur Þorsteinsson), 

Hettusöngvari Sylvia atricapilla (-,346+,11) 
Evrópa, NV-Afríka og V-Asía. - Mjög al-
gengur haustflækingur. 
Árn: Selfoss, kvenf 19. nóvember (ÖÓ). 
Gull: Flankastaðir á Miðnesi, karlf 27.-31. 

október (GÞ, ÓE ofl.). 

Þorbjörn, Grindavík, karlf 8. nóvember 
(GAG, KL). 

Utskálar í Garði, kvenf 24. nóvember 
(ÓE). 

Rang: Tumastaðir í Fljótshlíð, tveir karlf og 
einn kvenf 23. nóvember 1984, einn karlf 
til amk janúarloka (Hrafn Óskarsson), 
sjá einnig skýrslu 1984. 

Rvík: Snekkjuvogur, karlf 8.-17. janúar (Lis 
Bergs ofl.). 

Grænahlíð, karlf 25. júlí (Björn Guð-
brandsson). 

A-Skaft: Kvísker í Öræfum, kvenf 15. októ-
ber (HB). 

Höfn í Hornafirði, kvenf 16. október til 11. 
nóvember, karlf. 30. október til 2. 
nóvember (Benedikt Þorsteinsson, EP). 

Reynivellir í Suðursveit, kvenf. 17. októ-
ber, karlf 23. október (BA). 

Hnoðrasöngvari Phylloscopus inornatus 
(-.8,1) 
N- og Mið-Asía. - Fremur sjaldgæfur flæk-
ingur. 
N-Múl: Teigur í Vopnafirði, 26. október ir 

(Pétur V. Jónsson). 

Gransöngvari Phylloscopus collybita 
(-,189,21) 
Evrópa og Asía. - Algengur haustflækingur. 
Gull: Þorbjörn, Grindavík, tveir 20. október 

2i? (EO, GÞ, JÓH, ÓE). 
S-Múl: Djúpivogur, 31. október i? (Sigurður 

Ægisson). 
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, tveir 9. október 

tveir 15. október ir, einn 17. október, 
fjórir 20 október ir, einn 24. október -ír, 
fimm 27. október 3ir, þrír 28. október 
3it, einn 31. október, þrír 2. nóvember 
3-ír, Alls 17 fuglar og 13 náðust (HB). 

Reynivellir í Suðursveit, 26. október i t 
(HB). 

1984: 
N-Múl: Einarsstaðir í Vopnafirði, 10. nóv-

ember 1984 ir (Pétur V. Jónsson). 

Laufsöngvari Phylloscopus trochilus 
(-,84,9) 
Evrópa og norðanverð Asía. - Algengur 
haustflækingur. 
Gull: Hái-Bjalli, Vatnsleysuströnd, 4. októ-

ber ir (Asa Karlsdóttir, GAG, JSÓ, 
KL). 
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ÍllÍÍilfeV 

17. mynd. Dvergkráka Corvus monedula. 
Hafnarfjörður, 14. apríl 1985. Ljósm. Hjálm-
ar R. Bárðarson, 

S-Múh Seyðisfjörður, 29. maí it (Valgeir 
Sigurðsson). 

Djúpivogur, 5. október ir (ESH, GP, ÓE). 
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 26. september, 

7. október -ír, 19. október -ír, 20. október 
•k, 23. október ir, 2. nóvember TV (HB). 

Ógreindir Phylloscopus söngvarar 
Hér er um að ræða gran- eða laufsönpvara, 
sem ekki tókst að greina til tegundar. I sum-
um tilvikum er þess getið hvaða tegund fugl-
inn var talinn vera. 
Árn: Selfoss, „laufs." 16.-17. september 

(ÓÓ). 
Gull: Hái-Bjalli, Vatnsleysuströnd, „laufs." 

27. september (EÓ). 
Þorbjörn, Grindavík, tveir 20. október 

(EÓ, GP, JÓH, ÓE), einn 9. nóvember 
(GH, GP, GÞ). 

Vogar, Vatnsleysuströnd, 26. október 
(EÓ, ESH, GP, GÞ, JÓH). 

N-Múl: Jórvíkurhjáleiga í Hjaltastaðaþing-
há, 8. september (PL). 

S-Múl: Eskifjörður, 13. september (PL). 
Djúpivogur, amk tveir 31, október (Sigurð-

ur Ægisson). 
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, „grans." 

17.-23.október, annar „grans." að auki 
17. og 23. október (BA). 

V-Skaft: Jórvík í Álftaveri, 8. september 
(PL). 

GIókoILur Regulus regulus (-,38,1) 
Evrópa og slitrótt í Asíu. - Allalgengur flæk-
ingur. 
S-Múl: Eyri í Reyðarfirði, fundinn dauður 

21. apríl ir (Helga Björnsdóttir) 

Grágrípur Muscicapa striata (-,20,1) 
N-Afríka og Evrópa austur í Mið-Asíu. -
Allalgengur flækingur hér á landi. 
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 11. október 

(HB). 

Dvergkráka Corvus monedula (93,10,2) 
Evrópa, NV-Afríka og V-Asía. - Allalgeng-
ur flækingur. 
Gull: Hafnarfjörður, 20. nóvember 1984 til 

2. maí (Ólafur Torfason ofl.), 17. mynd, 
sjá einnig skýrslu 1984. 

Grindavík, 23. mars (Gerhard Guðnason, 
Hlynur Óskarsson). 

Rang: Kross, A-Landeyjum, 19.-20. maí 
(Sveinbjörn Benediktsson). 

Vestm: Heimaey, ein frá 1984 til amk 25. 
október 1985 (Ingi Sigurjónsson), sjá 
einnig skýrslu 1984. 

Bláhrafn Corvus frugilegus (-,42,6) 
Evrópa og Asía. - Algengur flækingur hér á 
landi, en mikil áraskipti í fjölda. 
Gull: Grindavík, 21. apríl (GÞ, ÓE). 
Flankastaðir á Miðnesi, 21. apríl (ÓE). 
Útskálar í Garði, 21. apríl (GÞ, ÓE). 

S-Múl: Djúpivogur, fullo í október ir (Sig-
urður Ægisson). 

V-Skaft: Kirkjubæjarklaustur, ungf. 6. mars 
(Þórarinn Eggertsson). 

Vestm: Heimaey, 11. apríl (SS). 

Grákráka Corvus corone cornix (-,16,6) 
Evrópa og Asía. - Grákrákur sjást alloft hér 
á landi. 
N-Múl: Hauksstaðir í Vopnafirði, 6, aprfl 

(Pétur V. Jónsson). 
A-Skaft: Hnappavellir í Öræfum, 28. janúar 

til 19. mars (Guðrún Karlsdóttir, Ingi-
mundur Gíslason, Sigrún Bergsdóttir). 

Hvalnes í Lóni, um 20. apríl (Sigurður B. 
Eymundsson). 

Höfn í Hornafirði, tvær 4. maí (Hilmar 
Árnason ofl,). 

Sauðanes í Nesjum, tvær frá byrjun júní til 
24. júní (Ása Finnsdóttir), sennilega 
sömu fuglar og sáust á Höfn. 

V-Skaft: Hraungerði í Álftaveri, 24. ágúst 
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1984 til 21. mars (Þórarinn Eggertsson), 
sjá einnig skýrslu 1984. 

Kirkjubæjarklaustur, 13. mars (Þórarinn 
Eggertsson). 

Gráspör Passer domesticus (-,3,0) 
Upphafleg heimkynni: Evrópa og N-Afríka, 
en verpur nú víða um heim vegna flutninga 
af mannavöldum. - Fremur sjaldgæfur flæk-
ingur, en hefur orpið á nokkrum stöðum. 
N-Múl: Bakkagerði í Borgarfirði, kvenf allt 

árið (Ólafur Aðalsteinsson), sjá einnig 
fyrri skýrslur. 

A-Skaft: Hof í Öræfum, par frá um 10. sept-
ember 1984 til vors 1985, varp þá um 
sumarið og kom upp 10 ungum, síðan 6 
karlf og 6 kvenf til 1986 (Sigrún Sæ-
mundsdóttir). 

Bókfinka Fringilla coelebs (-,190,29) 
Evrópa, N-Afríka og V-Asía. - Algengur 
flækingur. 
Árn: Selfoss, syngjandi karlf 18. maí til 20. 

júní (ÖÓ ofl.), sennilega kvenf 16. sept-
ember (ÖÓ). 

Miðdalur í Laugardal, syngjandi karlf maí 
til 27. júní (Guðjón Gíslason ofl.), 18. 
mynd. 

Gull: Seltjarnarnes, karlf 13. desember við 
Nesveg (Páll Hersteinsson). 

V-ísf: Núpur í Dýrafirði, karlf 3. maí (HÞH, 
KHS, Stanley A. Temple). 

N-Múl: Seyðisfjörður, 5.-8. apríl (Valgeir 
Sigurðsson). 

Hauksstaðir í Vopnafirði, karlf 6. apríl ir 
(Pétur V. Jónsson). 

Þorbrandsstaðir í Vopnafirði, karlf 8. apríl, 
kvenf 8.-17. apríl (Pétur V. Jónsson ofl.). 

Einarsstaðir í Vopnafirði, karlf 18.-19. apríl 
(Pétur V. Jónsson). 

S-Múl: Neskaupstaður, sex frá útmánuðum 
til apríl (Magnús Guðmundsson ofl.). 

Ormsstaðir í Eiðaþinghá, 14. aprfl ir (Þór-
hallur Borgarsson). 

Askur, Búlandshr, 22. september (Ragn-
hildur Garðarsdóttir). 

Rang: Eyvindarmúli í Fljótshlíð, syngjandi 
karlf 4. júlí (Lars Lund Hansen, Peter 
Lange). 

Múlakot í Fljótshlíð, syngjandi karlf 6. júlí 
(ESH, GÞ, HÞH). 

Rvík: Sundahöfn, 29. mars i? (Ragnar Guð-
mundsson). 

Skógræktin í Fossvogi, syngjandi karlf 22. 

L ^ i w , 
18.mynd. Bókfinka Fringilla coelebs, syngj-
andi karlfugl. Miðdalur í Laugardal, 27. júní 
1985. Ljósm. Erling Ólafsson. 

júní (HÞH), karlf 25. júlí til 28. ágúst 
(KM ofl.). 

A-Skaft: Höfn í Hornafirði, karlf 26.-27. 
apríl (EP). 

Reynivellir í Suðursveit, karlf 5. apríl, karlf 
4.-5. maí, karlf 21. maí (BA). 

Kvísker í Öræfum, karlf 23.-25. júlí (HB). 
V-Skaft: Hraungerði í Álftaveri, karlf 18. 

aprfl (Þórarinn Eggertsson). 
S-Þing: Húsavík, tveir karlf 12.-14. apríl, 

einn karlf 22. apríl (Þröstur Eysteins-
son). 

Fjallafinka Fringilla montifringilla (-,333,14) 
N- og NA-Evrópa og norðanverð Asía til 
Kyrrahafs. - Algeng vor og haust og hefur 
orpið hér nokkur undanfarin ár. 
N-Múl: Hákonarstaðir á Jökuldal, karlf 27. 

október (Páll H. Benediktsson). 
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S-Múl: Miðhús, Egilsstaðahr, syngjandi 
karlf 20. maí (SÞ). 

Melstaður í Norðfirði, 14. nóvember TV 
(Einar Þórarinsson). 

A-Skaft: Höfn í Hornafirði, karlf frá 1984 til 
20, janúar, sjá einnig skýrslu 1984, karlf 
14. apríl, karlf og kvenf 31. október til 2. 
nóvember, kvenf 15. nóvember til ára-
móta, allir við Ránarslóð, einnig karlf 3. 
nóvember í Einarslundi (Benedikt Þor-
steinsson, EP). 

Svínafell í Öræfum, 9.-12. apríl (Jóhann 
Þorsteinsson). 

Reynivellir í Suðursveit, kvenf 7. maí 
(BA), kvenf 26. október (HB). 

Kvísker í Öræfum, karlf 11.-17. október 
(merktur 14. október „Reykjavík 
913566"), kvenf 20. október (HB). 

N-Ping: Ásskógur í Jökulsárgjúfri, Keldu-
hverfi, 5. júní (ÓE). 

Barrfinka Carduelis spinus (-,24,11) 
Slitrótt í Evrópu og Asíu. - Allalgengur 
flækingur hér á landi. 
Árn: Selfoss, tveir karlf og fjórir kvenf 13. 

september, tvær 17.-19. september, karlf 
og fjórir kvenf 27. september, karlf 29. 
október (ÖÓ ofl.). 

Laugarás í Biskupstungum, karlf 1.-2. des-
ember (IG). 

N-Múl: Seyðisfjörður, karlf 10,-20. maí 
(Rúnar Eiríksson, Sólveig Sigurðardótt-
ir). 

Rvík: Skógræktin í Fossvogi, karlf og ógr 23. 
júní (HÞH). 

A-Skaft: Kvísker í Öræfum, karlf 26.-31. 
október (merktur 30. október „Reykja-
vík 913586") (HB). 

Krossnefur Loxia curvirostra (-,0,344+) 
Evrópa, Asía og N-Ameríka. - Krossnefír 
flakka annað slagið langt út fyrir heimkynni 
sín og koma þá stundum hingað til lands í 
stórum hópum. Hér á eftir er kyngreining-
um sleppt, enda geta þær verið vafasamar. 
Suma fugla er þó hægt að greina sem full-
orðna karlfugla með vissu. 19. til 21. mynd. 
Árn: Selfoss, sáust fyrst 6.-7. júlí (Óskar Þ. 

Sigurðsson), síðan um fimmtán 15. júlí, 
tuttugu 16. júlí, einn fundinn dauður 19. 
júlí (glataðist), síðan allt að sextán nær 
daglega, átján 30. júlí, fimmtán til 3. 
ágúst, sex 9. ágúst, einn til þrír til 5. sept-
ember, tveir 11.-30. október, fjórir 2. 

nóvember, fimm 3.-20. nóvember, þrír 
22. nóvember, tveir 24. nóvember, einn 
9, desember (ÖÓ). 

Laugarás í Biskupstungum, einn 11.-30. 
ágúst, tveir 3. september, tveir 8. sept-
ember, tveir 22.-25. september, tveir 25. 
nóvember (IG, ÓE). 

Ósabakki á Skeiðum, „margir" í byrjun 
september, einn drapst ir (Daníel Han-
sen). 

Reykholt í Biskupstungum, um tíu í sept-
ember (Sigvaldi Ásgeirsson). 

Haukadalur í Biskupstungum, nokkrir í 
september (Daníel Hansen), nokkrir í 
október til loka nóvember, flestir um tíu 
(Sigvaldi Asgeirsson). 

Snæfoksstaðir í Grímsnesi, 9. nóvember 
(ÖÓ). 

Borg: Akranes, um tíu 3. ágúst (Gunnar Ól-
afsson). 

Eyf: Akureyri, amk ellefu 11. júlí (GP ofl.). 
Varðgjá, Öngulstaðahr, tíu til tuttugu um 

miðjan júlí í Vaðlareit (skv. EÞ, ÓE, 
ÓKN). 

Dalvík, um fimmtán í júlí (þ.a. náðist 
einn), einn fram í september, náðist 
(Steingrímur Þorsteinsson). 

Gull: Kiðafell í Kjós, 30. júní (Björn Hjalta-
son ofl.). 

Þorbjörn, Grindavík, sjö til átta 13. júlí 
(HÞH), 

Seltjörn, Njarðvík, tveir 13. júlí (HÞH). 
Hafnarfjörður, 17. júlí í Undirhlíðum, 19. 

júlí við Hvaleyrarvatn (Steinar Björgvins-
son). 

Kópavogur, einn 2. ágúst, tveir 1. desem-
ber við Hrauntungu (HÞH). 

A-Hún: Blöndudalshólar í Blöndudal, ellefu 
7. júlí, (þrír náðust, merktir „Reykjavík 
845538-40") (Ib Petersen, KL), 22. 
mynd. 

N-Múl: Hákonarstaðir á Jökuldal, 9. júlí 
(Gréta Dröfn Þórðardóttir). 

Hrafnkelsstaðir í Fljótsdal, þrír um 10. júlí, 
fimm um 24. júlí (Málfríður Benedikts-
dóttir). 

Gilsárvellir í Borgarfirði eystra, einn £ júlí/ 
ágúst (Matthildur Þórðardóttir). 

S-Múl: Dalatangi, Mjóafjarðarhr, náðst um 
sumarið, hafður í haldi (Marsibil Er-
lendsdóttir). 

Neskaupstaður, einn 22. júní, tveir 24. júní 
-ír, einn 25. júní, einn 11. júlí, tveir 13. 
júlí, fuglar sáust til 24. júlí, allt að sex 
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20.mynd. Krossnefir á íslandi 1985-1986. Kortið sýnir staði þar sem krossnefir sáust og fjölda 
þeirra. - Distribution ofrecords of Loxia curvirostra in Iceland in 1985-1986. The dots show the 
total number of birds recorded. 

fuglar munu hafa sést á ofangreindu 
tímabili (Magnús Guðmundsson ofl.). 

Hafursá, Vallahr, 28. júlí (Björn Björns-
son). 

Fljótsbakki í Eiðaþinghá, einn í um mánað-
artíma í júlí/ágúst (Guðmundur Þórarins-
son ofl.). 

Sauðhagi II í Skriðdal, átta til tólf fuglar frá 
lokum júlí til 14. ágúst, 40-60 fuglar 6. 
ágúst (Björn Sigurðsson, Már Hallgeirs-
son). 

Egilsstaðir, einn 9. ágúst (Björn Sverris-
son), einn 6. október (Guðlaug Björns-
dóttir), einn 31. desember, þrír 12. janúar 
1986 (Völundur Jóhannesson). 

Bragðavellir, Geithellnahr, 7. október i? 
(Ragnar Eiðsson). 

Rang: Hlíðarendi í Fljótshlíð, 6. júlí (ESH, 
GÞ, HÞH). 

Múlakot í Fljótshlíð, amk sex 6. júlí (ESH, 
GÞ, HÞH). 

Tumastaðir í Fljótshlíð, 3-4 fuglar frá um 
23. júní fram í miðjan október, um 26 
fuglar 6. júlí (ESH, GÞ, HÞH ofl.). 

Hvolsvöllur, um fimmtán 10.-15. júlí, sex 
16.-17. júlí (Haukur Baldvinsson ofl.). 

Einhyrningur vestan Markarfljóts, 16. júlí 
(Dan F. Mold). 

Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 19-20 fuglar 11. 
júlí (HÞH ofl.), amk þrír 18.-20. júlí 
(JÓH ofl.), amk fimm 21. júlí (GP ofl.), 
amk þrettán 25. júlí (KM), sjö 26. júlí 
(KHS, EÓ), tólf 27. júlí, um tíu 28. júlí 
(HÞH), fjórtán 29. júlí (GÞ), þrettán 
daginn eftir, einn 3. ágúst (KHS), amk 
þrír 28. ágúst (KM), fjórir daginn eftir 
(GP, GÞ), fimm 3. september (EÞ, 
ESH), einn 15. september (HÞH), tveir 
16. nóvember (GH), tveir 24. nóvember 
(HÞH), fimm 30. nóvember, amk tveir 8. 
desember, einn 19. janúar 1986 (GH). 

Karlagata, 12. júlí (HÞH). 
Grasagarðurinn í Laugardal, amk þrír 26. 

júlí (KHS), um tíu 7.-8. ágúst (EÞ ofl.). 
Sóleyjargata/Bragagata, fimm 21. ágúst 

(Arnþór Garðarsson). 
Hávallagata, tveir 20. september (Sigurður 

Blöndal). 
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21.mynd. Fjöldi kross-
nefa sem sást í hverri 
viku frá sumri 1985 til 
1986. - The histogram 
shows the tiumber of 
Loxia curvirostra seen in 
each week from summer 
1985 to 1986. 
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Langholtsvegur, tveir 27. október (EP). 
A-Skaft: Skaftafell í Öræfum, amk fimm 14. 

júlí (Lars Gustafsson). 
Kvísker í Öræfum, 23. júlí (HB). 

V-Skaft: Skammadalshóll í Mýrdal, um tutt-
ugu 7.-16. júlí, átta til júlíloka (Einar H. 
Einarsson). 

Skag: Flatatunga, Akrahr, amk tólf 11. júlí 
(Einar Gunnarsson). 

Vestm: Heimaey, einn 30. júní, þrír 19. júlí 
(SS). 

S-Þing: Laugaból í Reykjadal, átta 20.-21. 
júlí (GH, Tryggvi Sigtryggsson, Sveinn 
Tryggvason ofl.). 

Forvöð, Jökulsá á Fjöllum, tveir 26. júlí 
(Baldvin Atlason). 

Húsavík, þrír 27. október, tveir 26. nóv-
ember (Pröstur Eysteinsson). 

Rósafinka Carpodaeus erythrinus (-,6,1) 
NA-Evrópa og miðbik Asíu til Kyrrahafs. -
Allalgengur flækingur í Y-Evrópu, en sjald-
gæfur hér á landi. 
S-Múl: Neskaupstaður, 3. maí (Magnús 

Guðmundsson). 

Dómpápi Pyrrhula pyrrhula (-,10,2) 
Evrópa og Asía. - Fremur sjaldgæfur flæk-
ingur, 
Eyf. Akureyri, kvenf 9.-25. mars (GH). 
V-Skaft: Kirkjubæjarklaustur, karlf 30. júlí 

til 1. ágúst (Atli Jósefsson). 

•c'' 

22.mynd. Krossnefur 
Loxia curvirostra, kven-
fugl. Blöndudalshólar, 
A-Hún., 7. júlí 1985. 
Ljósm. Ib Petersen. 
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< 23.mynd. Kjarnbítur 
Coccothraustes coccot-
hraustes. Hrafnkelsstað-
ir í Fljótsdal, 10. apríl 

i 1985. Ljósm. Skarphéð-
i inn Þórisson. 

Kjarnbítur Coccothraustes coccothraustes 
(1,0,1) 
N-Evrópa, norðanverð Asía og N-Afríka. -
Hefur aðeins sést einu sinni áður hér á landi 
(sjá Týli 6: 68). 
N-Múl: Hrafnkelsstaðir í Fljótsdal, 10. apríl 

•ír (Málfríður Benediktsdóttir ofl.), 23. 
mynd. 

Gultittlingur Emberiza citrinella (-,3,1) 
Evrópa og miðbik Asíu til Kyrrahafs. -
Sjaldgæfur flækingur hér á landi. 
A-Skaft'. Reynivellir í Suðursveit, karlf 14. 

apríl ir (BA). 

Blátittlingur Passerina cyánea (1,0,1) 
Austanverð N-Ameríka. - Hefur aðeins sést 
hér á landi einu sinni áður, og er einnig 
mjög sjaldséður annarsstaðar í Evrópu. 
Gull: Þorbjörn, Grindavík, ungur karlf 20. 

október ir (EÓ, GÞ, ÓE). 

Leiðréttingar Corrections 

Vepja Vanellus vanellus 
1980: 
A-Skaft: Fagurhólsmýri í Öræfum, 24. mars 

1980 (Páll Björnsson), birt án dagsetning-
ar í skýrslu 1980. 

Svartþröstur Turdus merula 
1984: 
Gull: Bakki á Kjalarnesi, ungur karlf 30. 

desember 1984 (HÞH). Sagður ranglega 
hafa sést í janúar í skýrslu 1984. 
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(HÞH), Haraldur Jónsson, Haraldur Tómasson, 
Haukur Baldvinsson, Haukur Hreggviðsson, 
Helga Björnsdóttir, Helgi Hallgrímsson, Helgi 
Héðinsson, Henning Kristjánsson, Herjólfur 
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SUMMARY 
Rare birds in Iceland in 1985 

This report for 1985 lists records of 92 species, 
which are rare and/or vagrant in Iceland. They 
have been accepted by the local rarities committ-
ee. A few records from previous years, and a few 
corrections, are also included. 

The three numbers in parentheses after each 
species name indicate, respectively, (1) the total 
numbers of birds seen in Iceland before 1979, (2) 
in the period 1979-1984, and (3) in 1985 (the pre-
sent report). In most cases, the numbers of birds 
before 1979 has not yet been compiled and thus 
indicated by a bar (-). A plus sign ( + ) after a 
number indicates additional unestimated numbers 
of birds, and for a few rather common vagrants 
and winter visitors no figures are given. These 
numbers should not always be taken too literally, 
as it can sometimes be difficult to estimate the 
actual number of birds involved in "complex" rec-
ords. 

The number of members in the rarities comm-
ittee has now been decreased from 11 to 9, for 
practical reasons. Other voting rules (as described 
in the summary of the 1984 report) are unchang-
ed, The committee has decided to include records 
of Anas clypeata in the future, from 1987 onwards. 

The year 1985 was similar to previous years 
(except 1983) with respect to number of species 
reported. The most interesting event was proba-
bly the invasion of Loxia curvirostra in midsum-
mer. Birds were reported from most parts of the 
country; the biggest flock numbered at least 40 
individuals. Unusually many Vanellus vanellus 
were seen in January and February, and Turdus 

merula and Turdus pilaris showed up in great 
numbers in the winter of 1984-1985. 

Two new species were recorded in 1985: Phoen-
icopterus chilensis in April in SE Iceland, and 
Micropalama himantopus in June on an island off 
the west coast (see Ævar Petersen 1985). 

Among very rare species seen were Buteo tag-
opus, Falco vespertinus, Falco peregrinus ssp. 
tundrius (second record of this subspecies), Limi-
cola falcinellus (second record), Riparia riparia, 
Catharus guttatus, Coccothraustes coccothraustes 
(second record), and Passerina cyanea (second 
record). 

Vanellus vanellus bred in N Iceland in the 
summer 1985 (Gunnlaugur Þráinsson 1986), and 
Turdus merula nested in Reykjavík and raised 
three young (Hannes Pór Hafsteinsson 1986). A 
pair of Passer domesticus nested successfully at a 
farm in SE. Iceland, and produced 10 offspring 
that summer. 

For every record on the species list the follow-
ing details are given: (1) county (abbreviated in 
italics), (2) locality, (3) number of birds (if more 
than one), (4) sex and age, if known, (5) date, (6) 
observers (in parentheses), (7) publication, if app-
licable. 

The following abbreviations are used: karlf = 
male, kvenf = female, fullo = adult, ungf = 
immature, iz = collected or found dead. 

Gunnlaugur Pétursson, Gautlandi 21, 108 Reykja-
v(k. 

Erling Ólafsson, Náttúrufrœðistofnun fslands, 
Pósthólf 5320, 125 Reykjavík. 

FUGLARANNSÓKNIR Á ÍSLANDI 
Guðmundur A. Guðmundsson stundar nám til doktorsprófs við Háskólann í Lundi, Svíþjóð. Vinnur hann 
við rannsóknir á farháttum vaðfugla og gæsa um Island, en hér kynnir hann alþjóðlegt verkefni sem hann 
hefur tekið þátt í um ferðir vaðfugla milli varp- og vetrarstöðvanna. Guðmundur lauk B.S. prófi í líffræði 
við Háskóla íslands vorið 1983, en fór að því loknu til Englands, þar sem hann lauk M.Sc. prófi frá 
háskólanum f Durham haustið 1985. Haustið 1986 fór hann til Svíþjóðar til núverandi náms. - Ritnefnd. 

Rannsóknir á fari yaðfugla með hjálp litmerkja 

Vaðfuglamerkingar 
Þekkingu okkar á fari vaðfugla he fur 

fleygt mjög f r a m síðustu tvo áratugi. 
H e f ð b u n d n a r merkingar m e ð stálmerkj-
u m og reg lubundnar talningar á vað-

fuglum á v iðkomus töðum þeirra , e ru 
helstu aðferðir sem no taða r hafa verið 
til rannsókna á f a rhá t tum þeirra. U m 
miðjan sjötta áratuginn varð bylting í 
r annsóknum á vaðfuglum m e ð t i lkomu 
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1. mynd. Sanderla með rautt litmerki ofan við hvítt á hægri fæti og málmmerki ofan við gult 
litmerki á vinstri fæti. Ljósm. Guðmundur A. Guðmundsson. 

nýrrar tækni við veiðar til merkinga. 
Far ið var að nota svokölluð fallbyssunet 
(eannon-net) , en með slíkum netum 
varð unnt að ná hundruðum fugla í 
einu, svo afköst við merkingar marg-
földuðust. Stórauknar merkingar hafa 
leitt til þess, að nú hefur fengist allskýr 
mynd af farhát tum flestra vaðfuglateg-
unda , mikilvægustu farleiðir þeirra eru 
þekktar svo og tímasetning farsins. 

Merkingar með stálmerkjum ein-
göngu hafa ýmsa annmarka. Tegundir 
endurheimtast misvel (tíðni endur-
heimtra vaðfugla er að jafnaði 2-3%), 
þannig að við vitum enn harla lítið um 
sumar fuglategundir. Helst er þekkingu 
okkar áfátt á tegundum, sem verpa á 
óbyggðum, norðlægum slóðum. Þessar 
tegundir eru aðallega merktar og endur-
heimtar á vetrarstöðvum, en um upp-
runa þeirra er oftast lítið vitað. Got t 
dæmi um þet ta er sanderla (Calidris 
alba), en hún er útbreidd allt í kringum 

norðurpólinn. Enginn útlitsmunur er, 
svo vitað sé, milli stofna, þannig ekki er 
unnt að greina uppruna fuglana á útliti 
þeirra. Sanderlur sem hafa vetursetu í 
Evrópu og Afr íku eru upprunnar bæði í 
Síbiríu og á Grænlandi og jafnvel í Kan-
ada, en sárafáar endurheimtur tengja 
vetrarstöðvar ákveðnum varpstöðvum. 

Einn ókostur við hefðbundnar merk-
ingar er hversu litlar upplýsingar fást 
um hvern einstakling. Yfirleitt þekkjum 
við aðeins tvö augnablik úr ævi þeirra: 
1) hvar og hvenær fuglinn var merktur 
og 2) hvar og hvenær hann dó. Of t vit-
um við líka hvernig dauða bar að. 
Nokkuð er um að merktir fuglar náist 
aftur lifandi, þannig að hægt er að lesa á 
merkin og sleppa fuglunum að því 
loknu. Líkurnar á að einstaklingur náist 
enn á ný eru mjög litlar. Þess vegna vit-
um við lítið um hegðun farfugla á lang-
ferðum. 

Þau vandamál sem enn eru óleyst, 
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Tafla 1. Fjöldi athugana á litmerktum vaðfuglum á íslandi 1984-1987. 

1984 1985 1986 1987 Alls: 

Tjaldur Haematopus ostralsqus - 1 - - 1 

Sandlóa Charadrius hiaticula 2 4 - - 6 

Tildra Arenaria interpres 1 6 1 - 8 

Stelkur Trinqa totanus 2 4 1 1 8 

RauBbrystinqur Calidris canutus - - 3 3 6 

Sendlinqur Calidris maritima - - - 2 2 

Lóuþrœll Calidris alpina - 6 - - 6 

Sanderla Calidris alba - 8 4 19 31 

Samtals 5 29 9 25 68 

lúta t .d. að því á hvern hátt tegundirnar 
nýta sér þá viðkomustaði sem þeim 
bjóðast , hvort einstaklingar ferðist stutt-
ar vegalengdir í einu og nýti sér þar með 
marga staði, eða hvort þeir fari í löng-
um áföngum milli fárra staða, hvort ein-
staklingar leiti á sömu staði ár eftir ár 
eða breyti til, hvort sömu einstaklingar 
haldi hópinn eða hvort fuglahópar eru 
bara tilviljanakennd blanda einstakl-
inga. Slíkum spurningum (og mörgum 
fleiri) er einungis hægt að svara með því 
að beita öðrum merkingaraðferðum. 

Litmerkingar 
Það hefur færst mjög í vöxt í seinni tíð 

að fuglar séu litmerktir. Litmerki eru 
margs konar . Allar gerðir eiga það sam-
eiginlegt, að þær gefa upplýsingar um 
viðkomandi fugl á löngu færi, án þess að 
það þurfi að handsama hann. Algengast 
er að litlir fuglar (s.s. vaðfuglar) séu 
merktir á fó tum með varanlegum, lituð-
um plasthringjum, ásamt stálmerki, sem 
verður ætíð að vera líka. Ymist eru þeir 
merktir með einstæðri samsetningu 
margra lithringja þannig að þekkja má 
þá aftur sem einstaklinga, eða þá að 
margir eru merktir með sömu litasam-
setningu svo þekkja megi hvar og 

hvenær fugl var merktur, en ekki hvern 
einstakling fyrir sig. 

Önnur gerð merkingar sem mikið er 
notuð á vaðfugla endist aðeins skamm-
an tíma. Fuglarnir eru auðkenndir með 
því að lita f jaðrir þeirra á ákveðnum 
stöðum með áberandi litum. Stundum 
er einnig sett litað l ímband utan um 
stálmerki á fæti, þannig að það myndar 
flagg. Þessi merki endast mislengi, oft-
ast aðeins í fáar vikur (1. mynd). 

Litmerkingar fugla gefa miklar upp-
lýsingar, sem ekki er hægt að afla á ann-
an hátt . Hægt er að fylgjast með sama 
einstaklingi dag eftir dag og ár eftir ár 
án þess að þurfa nokkurn tímann að 
trufla hann. Hægt er að kortleggja 
ferðalög hans milli f jarlægra svæða, án 
þess að þurfa að veiða hann aftur. E n 
slíkar athuganir byggast á góðu sam-
starfi margra athugenda og vel skipu-
lögðu kerfi til söfnunar upplýsinga. All-
ar litmerkingar þurfa að vera samræmd-
ar, þannig að sama merking sé ekki 
notuð af tveimur aðilum. Samtök sem 
heita Wader Study Group (WSG) sjá 
um slíka samræmingu litmerkinga á 
vaðfuglum. Þetta eru alþjóðleg samtök 
fuglafræðinga og áhugamanna um vað-
fuglarannsóknir. 
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Undanfar in ár (frá 1984) hefur verið 
unnið að samhæfðum alþjóðlegum rann-
sóknum á fari vaðfugla við austanvert 
Atlantshaf að vorlagi, og eru þær skipu-
lagðar af W S G . Verkefni þetta kallast 
„Internat ional Wader Migration Studies 
along the Eas t Atlantie Flyway". Mikill 
f jöldi vaðfugla hefur verið merktur þessi 
ár með hefðbundnum aðferðum, en að 
auki hafa þeir verið auðkenndir með lit-
um sem sjást úr fjarlægð. Fylgst hefur 
verið með fe rðum merktra vaðfugla á 
f jö lmörgum stöðum allt f rá S-Afríku til 
N-Noregs. 

Athuganir á íslandi 
Á íslandi verpur mikill fjöldi vað-

fugla, sem flestir eru farfuglar að miklu 
eða öllu leyti. A u k þess er Island mikil-
vægur viðkomustaður vaðfugla á far-
leiðinni milli V-Evrópu og Grænlands 
og Kanada. Allar athuganir á merktum 
vaðfuglum hérlendis eru mjög mikilvæg-
ar því staðsetning landsins er einstæð. 
Við vitum, að þeir umferðarfarfuglar 
sem sjást hér að vorlagi eru á leið til 
Grænlands eða Kanada. Án þát t töku 
okkar munu því vanta mikilvægar upp-
lýsingar fyrir þetta samvinnuverkefni. 

Af þeim sjö tegundum sem mest hafa 
verið merktar að vorlagi, eru f imm 
tengdar íslandi. Tvær þeirra, sandlóa 
(Charadrius hiaticula) og lóuþræll (Cal-
idris alpina) eru varptegundir hér á 
landi, en að hluta umferðarfarfuglar á 
leið til Grænlands. Þrjár tegundir eru 
árvissir fargestir, sanderla, rauðbryst-
ingur (Calidris canutus) og tildra (Aren-
aria interpres). Hinar tvær tegundirnar 
sem merkingar beinast að eru grálóa 
(Pluvialis squatarola) og lappajaðrakan 
(Limosa lapponica), en þær skipta okk-
ur ekki máli í þessu samhengi. Þótt 
áhersla sé lögð á áðurnefndar tegundir, 
er rétt að hafa í huga, að miklar líkur 
eru á að sjá merkta vaðfugla af öðrum 
tegundum. 

Samkvæmt skýrslum Náttúrufræði-
stofnunar íslands hafa síðan 1984 sést 

hér á landi alls 68 vaðfuglar, af 8 teg-
undum, sem höfðu verið litmerktir er-
lendis (tafla 1). Flestar athuganir eru á 
sanderlum, alls 31, en þar af eru 25 
þekktir einstaklingar sem flestir eiga 
langa sögu að baki frá vetrarstöðvum í 
Englandi. Fimm þeirra hafa sést hér 
tvisvar sinnum, sitt hvort árið. Til gam-
ans má geta þess, að áður voru aðeins 
til 7 endurheimtur frá Evrópu af sand-
erlum sem höfðu verið merktar á Is-
landi. U m enga þeirra var hægt að segja 
með fullri vissu, hvort hún væri f rá vetr-
arstöðvum eða aðeins á leiðinni þangað 
eða þaðan. Engin endurheimta var til 
héðan af sanderlu merktri erlendis. 

Að lokum 
Sjái menn merktan fugl er brýnt að 

nákvæm lýsing sé gerð, svo rekja megi 
hvar fuglinn var merktur . Nauðsynlegar 
upplýsingar eru: 

1) tegund, 
2) merkingarlitur, 
3) hvaða hluti bols er litaður, 
4) hvort litmerki eða flagg er á fó tum 

og þá hvar (hægri eða vinstri, efra 
eða neðra merki, ef tvö eru á sama 
fæti), 

5) hvar og hvenær athugun fer f ram og 
6) áætlaður heildarfjöldi fugla í hópn-

um. 

Nú, vorið 1988, er ráðgert að merkja 
og lita mikið af sanderlum og tildrum á 
vesturströnd Bretlandseyja. Það er mjög 
líklegt, að margir þessara fugla hafi við-
komu á íslandi á leið sinni til varp-
stöðva. Því vil ég hvetja alla fuglaáhuga-
menn að huga vel að l i tmerktum fugl-
um, þegar farfuglarnir koma, og gæta 
þess að taka niður greinargóðar lýsingar 
á þeim merkingum sem sjást. Þessum 
athugunum eru menn síðan beðnir að 
koma á framfæri bréflega til Náttúru-
fræðistofnunar Islands, Laugavegi 105, 
Pósthólf 5320, 125 Reykjavík, við fyrsta 
tækifæri. Athugendum verða sendar 
upplýsingar um viðkomandi fugla. 
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SUMMARY 
Observations of colour-ringed waders in Ice-

land, as a part of the program "International 
Wader Migration Studies along the East Atlantic 
Flyway", offers an important opportunity to ex-
pand our knowledge of migration patterns and 
numbers of waders. The geographic position of 
Iceland is very important in this study as large 

numbers of waders nest here while others are pas-
sage migrants to and fro Greenland and Canada. 
From 1984-87 there were 68 sightings in Iceland of 
8 species, 31 of which were Sanderlings. 

Guðmundur A. Guðmundsson, Lunds Universitet, 
Ekologihuset, Helgonaviigen 5, S-223 62 
Lund, Svíþjóð. 

UPPLÝSINGA ÓSKAÐ 
Branduglur 

Lítið hefur verið ritað um branduglur á 
íslandi, en þar er helst að geta stuttra greina 
í Náttúrufræðingnum og Blika. Greinar 
þessar eru flestar frá þeim árum þegar 
branduglur voru að nema hér land sem varp-
fuglar. Einnig eru kaflar um branduglu í 
fuglabók Bjarna Sæmundssonar og Fuglum, 
riti Landverndar. 

Nú stendur til að taka saman þau gögn um 
branduglur sem til eru og rita yfirlitsgrein 
um sögu, útbreiðslu og lífshætti þeirra á Is-
landi. Þess vegna er leitað til þín, fugla-
áhugamaður góður. Ef þú býrð yfir einhverj-
um upplýsingum um branduglur á Islandi, 
væri mikill fengur í því að þú kæmir þeim 
áleiðis með því að hafa samband við 
Náttúrufræðistofnun fslands, undirritaðan 
eða einhvern í ritnefnd Blika við fyrsta tæki-
færi. 

Ólafur Einarsson, Bláskógum 3, 109 Reykja-
vík 

LEIÐRÉTTING 

Meinleg villa slæddist inn í greinina Nýj-
ungar um flœkingsfugla á íslandi í 4, hefti 
Blika. Á blaðsíðu 64 er getið hvar og hvenær 
gullsóti fannst á Islandi. Því miður var dag-
setningin röng, er sögð 23.-24. apríl 1980, en 
á að vera 23.-24. júlí 1983. Þetta leiðréttist 
hér með. 

ERRATUM 

An unfortunate error has become evident 
in the article New bird species for the Ice-
landic checklist in Bliki 4. On page 64 the 
location and date of a specimen of the Yel-
low-headed Blackbird Xanthocephalus xant-
hocephalus, are given. The date was wrong, 
this should be 23.-24. July 1983. 
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