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Efnisval í Blika

Af Blika eru nú komin út átta hefti,
isvalið nokkuð einhæft, að of mikil
og hefur ritið komið út á sjöunda ár. Því
áhersla hafi verið lögð á flækingsfugla.
er ekki úr vegi að líta til baka, ræðaútgáfumálin,
Þessi gagnrýni erskoða
að vissu
efnisval
markiog réttmæt.
athugaÞað er þó einnig stað
hvað betur megi fara.
flækingsfuglar vekja áhuga
margra
fuglaskoðara; þeim þykir spennandi að
sjá nýjar tegundir, enda kunna sumar
Lítum fyrst á nokkrar staðreyndir um
þeirra að vera nýjar fyrir landið og hafa
ritið; 1) Fjöldi prentaðra síðna er 535 í 8
h e f t u m , eða að meðaltali 67 síður í jafnvel aldrei sést í Evrópu áður.Fuglaskoðararhafa lagt sig
að leita eftir flækingsfuglum. Þá hefur
hefti, en hvert hefti hefur verið svipað
verið gott skipulag á söfnun upplýsinga
að lengd, milli 55 og 72 síður. 2) Fjöldi
um flækingsfugla, sétstaklegaundanfarin10 ár. Upplý
pistla, og er þá allt talið með (stærri
komið á framfæri tiltölulega fljótt í ársgreinar, ritstjórnarrabb, smápistlar, tilskýrslum eða sjálfstæðum greinum,
kynningar o.s.frv.), hefur verið mjög
af þessu
í
breytilegur, eða frá 8 til 22, enda mislangir.enda
Alls eru
eru gögn
þeir 113,
til j a f ntagi
a ð a r einföld
14 í
sniðum og umfjöllun um þau f r e m u r
hefti. 3) Fjöldi höfunda sem komið hafa
auðveld.
við sögu er samtals 42.

Það dylst engum, að raunveruleg þörf
var fyrir sérstakt tímarit um fugla. Strax
í upphafi vann ritið sér það traustan
H v a ð sem líður öllumflækingsfuglum,er ljóst, að varpfugla
sess, að fjárhagslegur grundvöllur var
og fargestir eru þýðingarmestu hlutar
fyrir áframhaldandi útgáfu. Heldurhefurfjárhagurinn versnað með útgáfu
fuglafánunnar. Æskilegt er, aðhlutfallslegameira efni u
seinustu hefta, ekki þó svo að ástæða sé
okkur fyrst og fremst skylda til að afla
að óttast um framtíð Blika. Ástæðan er
upplýsinga um þessa fugla, þótt
athuganir
á flækingsfuglum
einkum sú, að stöðugt ríkari áhersla
sér sem hluti af almennri gagnasöfnun
hefur verið lögð á litmyndir. Það er
um fuglalíf landsins.
krafa nútímans, en á móti eykurlitprentunútgáfukostnaðinn
verulega.
Ritstjórnin hefur þó reynt halda verðinu
eins mikið niðri og frekast er kostur.
Hingað til hefur tímaritið einnig verið
undanþegið söluskatti og hefur m u n a ð
Fuglaskoðarar gera of lítið af því að
mikið um.
afmarka sér verkefni, þar sem hinir

raunverulegu íslensku fuglar eiga í hlut.
Slík viðfangsefni geta verið mis
viðamikil,
allt eftir tíma og að
og eins. O f t er hvetjandi, að tveir eða
Það er fyrst og fremst víðtæksamvinnavið fuglaáhugafólk, sem hefur
fleiri athugendur vinni saman. Skulu
veitt Blika brautargengi. Eins og ætíð,
nefnd hér nokkur dæmi um verkefni
er umdeilanlegt, hvernig til hefur tekist.
sem áhugamenn gætu hæglega unnið að:
Efnisval t.d. hlýtur ætíð að vera matsatriði, en það mótast að hluta af því efni
Athuganir á fuglalífi ákveðins svæðis,
sem boðið er til birtingar og að hluta af
t.d. með notkun reitakerfis. Snið- eða
ritstjórnarstefnu. Frá upphafi hefur
línutalningar á mófuglum á n o k k r u m
einkum verið lögð áhersla á nýtt, áður
samanburðarsvæðum.
Athuganir
á
óbirt, efni um fuglalíf landsins á síðum
komu- og fartíma fugla, s.s. á ákveðinni
Blika. Sumum lesendum hefur þótt efnleiru eða í fuglabjargi. Kortlagning sjó-
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in af einhverjum ástæðum. því hjá þeim
liggur þekkingin.
fuglabyggða, þ.m.t. kríu- oghettumáfsvarpa,og mat á stærð þeirra.Skipulagðarmerkingar á á
Við vitum að sumir lesendur bíða
ára. Kortlagning á óðulum mófugla á
óþreyjufullir eftir næsta hefti Blika.
tilteknum svæðum. Athugun ávarpháttumákveðinnar tegundar. Af mörgu er
Sumum þykir eitt hefti á ári vera næsta
að taka, og vona ég að fuglaáhugafólk
lítill skammtur. Það er þó ýmsumerfiðleikumháð að
hugleiði þessi mál og að Bliki fái að
þar eð útgáfa tímarits krefst mikillar
njóta góðs af í framtíðinni.
vinnu. Talsverður hluti hennar er unninn í sjálfboðavinnu, en einnig má geta
þess til gamans, að frá upphafi hafaritstjórnarmenngreitt ásk
og aðrir! Einn helsti örðugleikiútgáfunnarer sá, hv
E n n f r e m u r eru stuttir pistlar um
íslenska
fugla ávallt vel þegnir í Blika, og
h ö f u n d a r komið við sögu hingað til, en
þurfa ekki viðamiklar rannsóknir að
þrír höfundar hafa ritað um 53% af öllu
liggja að baki þeim. Þar má nefna
lýsingu
á sérkennilegu atferli fugla,upplýsingarum
efni sem birst hefur hingað til (miðað
samdrætti í varpútbreiðslu, o.s.frv.
Síðast
og ekki síst er Bliki réttur vettvangur
við fjölda blaðsíðna). Nauðsynlegt er,
fyrir hugleiðingar um fuglafriðunarmál,
að fleiri leggi ritinu lið. Ég vil eindregið
t.d. olíumengun, óvenjumikinnfugladauða,eyðileggingu kjörsvæða og ólöglegar veiðar. Það er
hvetja þá sem eiga efni í fórum sínum
ábyrgð fuglaskoðara að vekja athygli á
að koma því á framfæri.
því, ef íslensku fuglalífi virðist hætta bú-

Ævar Petersen
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D. Philip Whitfield,
Andy D. Evans og
Jón Magnússon

Fjöruspói finnst verpandi hérlendis

Inngangur
grenninu. Þeir sýndu mun gleggra
Fjöruspóinn Numenius
arquata
er
hreiðuratferli Hann
en þeirerfjöruspóar
við
stærstur allra evrópska vaðfugla(Charadrii).
líka einna sem
auðgreindastur
höfum séð í varpi annars staðar í
Evrópu.
Eftir að hafa
þeirra með sitt langa niðursveigða nef
f u n d u m við hreiður
með fjórum
eggjum og er
og einkennandi hljóð. Hann erútbreiddur
varpfugl
í V-Evrópu
á þeim stað þar sem fuglinn lét hvað
einkum að finna í norðurhluta tempraða
ákafast.
beltisins og því lágarktíska. Á þessari
öld hefur hann breiðst út á nokkrum
svæðum. sérstaklega á Norðurlöndum
(Cramp & Simmons 1983).
Eggin voru mött, ólífugræn að
grunnlit
en með misd
mynd). Mælingar á eggjunum gáfu þessi
meðaltöl (og staðalfrávik); lengd 64,7
Á Íslandi er fjöruspói allalgengur
mm (1,2 mm), breidd 47,7 m m (1,2 mm)
vetrargestur við suður- ogvesturströndina(Árni Waag Hjálmarsson 1982, Wilson 1982). Sumarið 1987
og þyngd 67,3 g (3,0 g). Hreiðrið var 19
hreiður á Norðausturlandi. Varp hafði
cm að þvermáli, 8 cm að dýpt og fóðrað
aldrei verið staðfest fyrr hér á landi,
með 0,5 cm þykku lagi af stararsinu
þótt hreiður hafi líklega fundist á
Suðurlandi
árið 1918 (Jóhann Þorsteinsson
Carex. Í nánasta umhverfi hreiðursins
1970). Tildrögum hreiðurfundarins er
(20 x 20 cm) var þurr, grænn mosi (um
lýst nánar hér á eftir.
80% þekja), bláberjalyng Vacciniumuliginosum(10%
litið er til stærra svæðis (20 x 20 m) voru
helstu
plöntutegundir
starir
(60%
þekja),
gamburmosi
Racomitrum
(10%), klófífa Eriophorum
scheuchzeri
Atvik
(10%), krækiber ( 5 % ) , mosi aðlíkindumbarnam
(5%).

Þann 11. maí 1987 hófum við
rannsóknir
á varpi vaðfugla áMelrakkasléttu.Áferðum okkar umath
fjöruspóa. Það var þó ekki fyrr en 20.
maí sem við sáum fyrsta fuglinn. Hann
var í mýrlendi, en þar urpu líklega bæði
spóar Numenius
phaeopus
og kjóar
Þegar komið var að hreiðrinu 9. júní
Stercorarius parasiticus. Þegar við
komum
aftur á þessar slóðir 4. júní sáum við
(kl. 0630) voru eggin að klekjast. Sást í
tvo fjöruspóa saman, og virtust það vera
ungann í eggi 2 gegnum 6 mm stórt gat.
karl- og kvenfugl. Karlfuglar eru með
en sá ungi var lengst kominn með að
styttra nef en kvenfuglar, og er munur á
skríða úr eggi. Það egg sem styst var
neflengd kynjanna oftast það mikill, að
komið að klekjast var aðeins með
unnt er að greina þau sundur. G e r ð u m
sprungur í skurn. Daginn eftir (kl. 0230)
við ráð fyrir því, að fuglarnir væru
paraðir
og töldum þá eiga hreiður í návar unginn skriðinn úr eggi 2 en ennþá
blautur. Merktum við hann ( m e ðnúmerinuReykj
enn aðeins með sprungna skurn, en
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bæði egg 1 og egg 3 voru með gati, 4-5
fljúga á síma- eða raflínu. Hræætur
mm í þvermál.
höfðu kroppað lítillega í fuglinn. Við
Morguninn 11. júní (kl. 0730) voru
skoðun kom í
ungarnir skriðnir úr eggjum 1 og 3. Allir
ljós, að hann var búinn að
ungarnir þrír voru í hreiðrinu og orðnir
taka út allan vöxt vængja (sem nú voru
þurrir, og merktum við þá tvo sem bæst
297 mm að lengd) og lappa (samanlögð
höfðu við (Reykjavík 424960 og
lengd ristar og táar 132,5 mm). Leifar
424961). Ungarnir voru nú mældir og
fuglsins eru nú varðveittar áNát úrufræðistofnunÍslands(skrásetningarvar stærð þeirra að meðaltali (ásamt
n ú m e r R M 9487). Í maga hans (en þetta
staðalfráviki) eftirfarandi; samanlögð
var karlfugl) voru aðallega leifar af
lengd ristar og táar (sjá Anderson 1975)
bjöllum (Coleoptera), en einnig nokkuð
var 81,0 mm (4,0 mm), neflengd 20,2
af mýfluguleifum (Diptera:Chironomidae),köngulóm (Arachnid
mm (0,9 m m ) , samanlögð lengd hauss
tvö krækiber.
og nefs 49,2 mm (1,5 mm) og þyngd
55,3 g (0,6 g). Litlar breytingar höfðu
Það síðasta sem sást til fjöruspóanna
átt sér stað á síðasta egginu (eggi 4) frá
árið 1987 var 10. ágúst, þegar einn
unganna
sást í fæðuleit við tj
fyrri heimsókn, jafnvel þótt fyrsti
unginn og væri
hvarf.nú byrjaður að fara út úr
hreiðrinu (2. mynd). Skurnum af
þremur
fyrstu eggjunum var safnað og komið
til varðveislu á NáttúrufræðistofnunÍslandsí Reykjavík.

Engir fjöruspóar voru sjáanlegir á
þessum slóðum sumarið áður (1986),
þegar einn okkar ( D P W ) var við fuglaathuganir á þessu svæði. Sum
Næst komum við að hreiðrinu 12. júní
leitaði J M að fjöruspóum á sömu
slóðum
og fann þá loks 29
(kl. 2330), en þá var allt farið. Foreldrar
frá varpstaðnum árinu áður. Seinna, 30.
voru í u.þ.b. 300 m fjarlægð og gáfu frá
maí, komu J M , Sverrir Thorstensen,
sér varnarhljóð, en ekki reyndum við að
Kristján Ó. Sverrisson og Ævar
Petersen
á staðinn og fundu
finna ungana.
(skv. vatnsprófun), þ.e. mikið stropuð.
Hreiðrið var á grýttum mel, algrónum
Næstu þrjár vikur komum við endrum
mosa. Tveir fjöruspóar voru við
hreiðrið,
en strax eftir fun
og eins á svæðið, og voru spóarnir ætíð
leið í fjöru 2,5 km í burtu. Þar flaug þá
til staðar. Þann 19. júní sáum við a.m.k.
upp einn fjöruspói, sem hvarf inn yfir
þrjá af ungunum, en 23. júní fengum við
land. H é r var án nokkurs
efa um
staðfestingu fyrir því að fullorðnufuglarnir
væru þrír,
einsþriðja
og okkur hafði
fuglinn að ræða, e.t.v. þriðjaeinstaklinginnfrá árinu áður
lengi rennt í grun. Þennan dag sáum við
frá fyrra ári. Ekki var komið að
hreiðrinu
aftur fyrr en 11. júní
kvenfuglinn meinta með ungunum, en
farið úr því. Fjöruspóapar var þó
sjáanlegt
um 2-300 m norð
karlfuglinn flaug syngjandi yfir höfðum
unnt að ganga úr skugga u m , hvort
ungar
væru með þeim.
okkar. Á sama tíma heyrðum við í
þriðja fuglinum (sem sennilega varkarlfugl)syngjandi hálfan til einn kílómetra
í burtu. Við frekari heimsóknir í mýrina
sáum við þrjá fullorðna fugla, en aðeins
tveir þeirra voru með ungunum hverju
sinni.

Það var síðan 1. ágúst að einn afungunum(Reykjavík 424960) fannstdauðu
hreiðurstað, en ungarnir voru nú orðnir
fleygir. Aðstæður bentu til þess, að
Umræða
hann hefði drepist nýlega við það að
V a r p fjöruspóanna heppnaðistgreinilegasumarið
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1. mynd. Fjöruspóahreiðrið á Melrakkasléttu. Eggin þrjú eru að klekjast, og unginn úr fyrsta
egginu er ennþá blautur. - The Curlew's nest on Melrakkaslétta, NE. Iceland. The three eggs
are about to hatch, but the first young is still not dry. Ljósm. D. Philip Whitfield, 10.6.1987.

2. mynd. Fyrsti fjöruspóaungi sem vitað er að hafi klakist á Íslandi. - The first Curlew young
known to hatch in Iceland. Ljósm. D. Philip Whitfield. 11.6.1987.
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HEIMILDIR
unganna náðu því að verða fleygir. Einn
þeirra lifði líklega það lengi að hann
Anderson, A. 1975. A method of sexingmoorhens.Wildfowl 2
flaug til vetrarstöðvanna. Óþekkt er
Árni Waag Hjálmarsson 1982. Vaðfuglar. Bls. 117hvar þær eru, sem og vetrarstöðvarfullorðnu
fuglanna. 8.Við
teljum líklegt, að
148 í: Fuglar. Rit Landverndar
216 bls.
varpfuglarnir á Melrakkasléttu séu af
Bainbridge, I.P. & C.D.T. Minton 1978. The
migration and og
mortality
of curlew og
in Britain
þeim stofni sem hefur vetrarsetu á
SuðurVesturlandi
verpa líklega í
and Þetta
Ireland. áBird
39-50. að
Noregi (Finnur Guðmundsson í Bannermann 1961).
sérStudy
stoð25:í því,
D . A . 1961. The Birds of thc British
fjöruspóar fljúga venjulega í
norðausturátt Bannermann.
frá vetrarstöðvum
sínum tilvarpstöðvanna(Bainbridge & M
Isles. Vol. IX. Oliver & Boyd. Edinburgh.
Það má gera að því skóna, að fjöruspóarnirCramp.
hafi haft
vetrarsetu
hér á1983.
landi,
S. & K.E.L. Simmons
The Birds of
en á leið sinni til Noregs hafi þeir
the Western Palearctic. Vol. III. OxfordUniversityPress. Ox
ákveðið að setjast að og verpa á MelJóhann Þorsteinsson 1970. Glatað tækifæri. Náttúrufr. 40: 142-144.
rakkasléttu.
Wilson. J. 1982. The wintering of shorebirds in
Iceland. Wader Study Group Bull. 36: 16-19.

Því miður er ekki unnt að nota hefðb u n d n a r aðferðir (mælingar, athuganir
á búningi o.s.frv.) til að skera úr um
uppruna fuglanna á Melrakkasléttu. þar
sem fjöruspóar í Evrópu og annars
staðar
sem því líður, er vonast til að þessir fallegu

SUMMARY
The first confirmed breeding attempt of Curlew
Numenius arquata in Iceland
This paper documents the first substantiated
case of nesting by the Curlew Numenius arquata
in Iceland. discovered on Melrakkaslétta. a
low-lying
peninsula in north-east
The nest, found on June 4. contained four eggs
and was situated on a dry ridge within a marsh
svipaðir
lit ogon stærð.
Hvað
(Fig.eru
1). Thc
first cggaðhatched
June 10. and
on
June
12 all
four algengir,
chicks had árvissir
left the nest
(Fig. 2). í landinu.
fuglar
verði
varpfuglar
Three of the chicks wcre ringed and measured. At
least two young successfully fledged but one of
these juveniles was found after meeting an apparently accidental death.

A pair of Curlews nested in the study area
ÞAKKIR
again in 1988 but definitely none were present in
1986. It is suggested that the MelrakkasléttaCurlewsorig
Okkur er ánægja að þakka Raufarhafnarbúum
in south-west and south Iceland (cf. Árni Waag
fyrir þcirra hjálp og þægilegt viðmót. Við þökkum
Hjálmarsson 1982, Wilson 1982) and probably
einnig Ævari Petersen fyrir ýmsa aðstoð. Svenbreeds in Norway (Finnur Guðmundsson in
Bannermann
1961).
Axel Bengtson scm stakk upp á Melrakkasléttu
sem rannsóknarsvæði, svo og fjölskyldum okkar
langlundargeðið. DPW og A D E nutu styrks
( N E R C Postdoctoral Fellowship) sem þeim
fyrrnefnda
var veittur meðan hann vann við dýrafræðideild Cambridge háskóla, og Royal Society
Dr. Philip Whitfield, Dept of Zoology, Univ. of
Edinburgh, West Mains Rd, Edinburgh EH9
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Benedikt Þorsteinsson,
Elínborg Pálsdóttir og
Björn Arnarson

Nýjar helsingjavarpstöðvar á Suðausturlandi

Sunnudaginn 12. júní 1988 fóru tvö
við fjóra helsingja synda frá litlum
okkar (BÞ og EP) ásamt Hilmari Árnasyni oghólma
konu hans
Guðrúnu
Jónasdóttur
en hverfa
fljótt
bak við stærri
til að skoða okkur um. Eftir nokkurn
eyju. Þessu varpi til verndar er staðsetnakstur fórum við út af veginum og
skildumingarbílinn
eftir.getið
Rétt nánar.
eftir að við yfirgáfum hann, heyrðum við í g
þess ekki
yfir okkur og fannst þar þekkja hljóð í
Ekki fórum við mikið lengra en gengum svipaða leið til baka.
helsingja Branta leucopsis. Er við
gáðum
betur að, sáum við einn helsingja
aftur þar sem helsingjarnir voru við
ásamt nokkrum grágæsum Anser anser.
hreiðrið, en allt var við það sama, annar
fuglinn úti á vatninu og hinn á hreiðrinu. Fórum við niður að v
sem við töldum besta möguleika á að ná
mynd af þeim. Álegufuglinn fór aftur af
hreiðrinu en fuglarnir véku ekki frá
hólmanum. Eftir að við höfðum gert
tilraun
til að ná m
Á þessum slóðum er smá hólmi um 50
mynd) fórum við heim á leið. E r við
m frá landi. Sáum við þar helsingja á
vorum komin stuttan spöl frá, fór helsinginn aftur á hreiðrið.
sundi og annan liggja á toppi hólmans,
eins og hann lægi á hreiðri. Er við nálguðumst enn meir reis hann upp og fór út
á vatnið. Eftir skamma viðdvöl héldum
við áfram lengra. Nokkru síðar sáum
Þann 14. júní komu Hálfdán Björns-

1. mynd. Helsingjapar við hreiðurhólmann, - A pair of Barnacle Geese at their nesting site on
an islet. Ljósm. Hilmar Árnason, 12.6.1988.
Bliki 8: 3-6 - d c s e m b e r

1989

7

Helsingi er mjög sjaldgæfur hér á
son og B A á varpstaðinn og gengu uppá
landi sem varpfugl, þótt hann sé
algengur
sem fargestur vor
hæð þaðan sem sást vel yfir. Sáust þá
helsingjahjón hafa orpið íBreiðafjarðareyjumsíðan 1964 (Árni WaagH
fjórir fullorðnir helsingjar, en það voru
staðar (Steindór Steindórsson 1931).
þó ekki hreiðurfuglarnir frá því tveimur
Fróðlegt verður að fylgjast meðframvinduþessa ný
dögum áður. Hálfdán mun hafa séð þá
ár, og vonast er til að það fái að vera í
síðar um daginn á sama stað og áður.
friði og dafna.
Við komum oft til að huga að helsingjunum um sumarið, einkum B A , svo
sem eftirfarandi dagbókarfærslur vitna
um: 17. júní sást eitt par með 5 unga; 10.
júlí voru tvö pör, annað með 5 unga en
hitt með 3 unga, auk staks fugls. Ungarnir voru vafalítið fleiri því þeir lágu
niðri í grjóti og sáust illa; 17. júlí voru
þarna 5 helsingjar og m e ð þeim 12 ungHEIMILDIR
ar; 18. júlí fengum við þokusúld og vont
Árni Waag Hjálmarsson 1980. Fuglalíf í
Snæfellsnesog Hnappadalssýsl
skyggni en sáum þó 12-13 helsingja í hóp
112-125.
í talsverðri fjarlægð án þess að geta
greint þá nánar; 28. júlí sáust 3
helsingjar
og 11 ungar.
Steindór Steindórsson
1931. Helsingi verpir hér á
landi. Náttúrufr. 1: 64.

Miðað við þær upplýsingar sem liggja
fyrir er líklegt, að þrjú helsingjapör hafi
SUMMARY
verið á svæðinu um sumarið. Þar af hafa
Barnacle Goose Branta leucopsis: a new breeding
a . m . k . tvö orpið, þó líkast til öll þrjú.
site in Iceland
Síðast fréttist af helsingjunum um
In summcr
Barnacle
Geese Branta leuco
miðjan september, erNát úrufræðistofnunÍslandsbárust upplýsingar
um 1988 a new nesting locality of
Iceland. Threc pairs appeared to be present. and
helsingja á þessum slóðum. Um viku af
at least two of them nested, probably all three.
ágúst var Ingþór Friðriksson þarna á
Although common passage-migrants, Barnacle
ferð og sá 10-14 helsingja á sömu slóðum
Geese are very rare breeders in Iceland. A few
pairs have
in W-Iceland
since 1964 vit-andi
(Árni
og helsingjarnir höfðu sést fyrr um
sumarið.
Þótti nested
honum
þetta forvitnilegt,
að
Waag Hjálmarsson 1980). The present locality is
hér á landi á þessum árstíma. Daginn
the specics' second known breeding site in
Ice-land,
if the b
eftir fór hann um sama svæði en sá enga
fugla.
Benedikt Þorsteinsson og Elínborg
Pálsdóttir,
Ránarslóð 6, 780 Höfn.
Björn Arnarson, Fiskhóli 5, 780 Höfn.
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Jóhann Óli Hilmarsson og
Erpur Snær Hansen

Hafsvala í Bjarnarey
Inngangur

á flötunum norðan undir svonefndum
Dagana 29. júlí til 1. ágúst 1988dvöldust
fuglaathuganir
íBjarnare
Bunka, eða gígnumhöfundar
í eynni, við
miðja
vegu
Aðalsteini Snæþórssyni, BjörguHarðardóttur
og Hafdísi og
Ólafsson.
Markmið
milli Ofangjafarnefs
Réttarhauss.
dvalarinnar var að kanna varphætti og
Vindur var að VSV 2-3 vindstig,skýjahula1-2/8,
útbreiðslu
sjósvölu
Oceanodroma
myrkur kl. 2353.
leucorhoa
og stormsvölu
Hydrobates
pelagicus í eynni. Af þessum tveimur
sæsvölum er sjósvalan mun útbreiddari
Mikið tunglskin
eruaðallega
varpf
og algengari eins og annars staðar í
eyjunum,
en h var,
ö f u n dena r þá
álíta
að alls verpi
koma
síður
inní
vörpin
(sbr.
t.d.
Watanuki
1986,
Scott
1970).
Hlutfa
nokkrir tugir þúsunda para þar.
stormsvölur náðust þessa nótt, enda
minni veiði en hinar, þegar var skýjað.

Sjósvalan verpur í holum í graslendi
Það bar til tíðinda kl. 0057, er
svöluflug
var nýhafið (hó
víða í Bjarnarey, en stormsvalan fyrst
stuttu eftir að fyrstu fuglarnir náðust, að
og fremst í glufum og holum ílagskiptumhraunlögum og gjallnefjum(Þorsteinn
í netið kom hafsvala Oceanitesoceanicus,og fanns
nefndu.
fitjum hennar og síðan löngum og sterklegum f ó t u n u m , stuttum gogg og
þverstýfðu
stéli ásamt stærð.
geymslu til nánari athugunar, þegar
vinnu næturinnar lyki. Daginn eftir var
Meðal verkefna okkar var að veiða
fuglinn ljósmyndaður f r e k a r , mældur,
fullvaxna fugla í net, svokölluð„mistnet"eða slæðunet, merkja þá, mæla og
veginn og honum lýst. Síðla sama dag
sleppa að því loknu. Sæsvölurnar (og
gaf hann u p p öndina, og eru líkamsleifar hans nú varðveittar áNáttúrufræðistofnunÍ
skrofan Puffinus puffinus,
sem einnig
verpur í eynni) hafa þá sérkennilegu
hætti, að vera eingöngu á ferðinni í
vörpum að næturlagi. U t a n þess halda
þær sig í hreiðurholunum eða á hafi úti
fjarri varpstöðvum. Samtals m e r k t u m
við 370 sjósvölur og 41 stormsvölu þær
þrjár nætur sem við dvöldum í eynni.
Útlit
Hafsvala er um 18 cm að stærð eða
Bjarnarey er um 32 ha og 164 m að
mitt á milli stormsvölu (um 15 cm) og
hæð. Staðháttum þar hefur þegar verið
22 cm).(1948).
Hún er sótbrún að
lýst af Hlöðver Johnsen (1986) og Jóhanni sjósvölu
Gunnari (um
Ólafssyni
lit m e ð áberandi hreinhvítan gump,
dekkri að ofan og dekkst á flugfjöðrum
og stéli. Á yfirvængjum eru ljós belti,
Atvik
svipuð og á sjósvölu, sem eru mynduð
A ð f a r a n ó t t hins 31. júlí vorum við að
af ljósum f j a ð r a j ö ð r u m á gráumstórþökumarmflu
veiðum með tvö net (hvort um sig 12 x 3
m, strengt milli tveggja bambusstanga)
Bliki 8: 9-14 - d c s e m b e r 1989
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1. mynd. Hafsvalan í Bjarnarey, 31. júlí
2. mynd. Takið eftir löngum ristum og tám,
1988. Hér sjást þverstýft stél og hvítur gumpur (svipuð
stormsvölu)
Ijós
gulumeinkennum
fitjum og stuttum
gogg,ogbognum
alla
belti á yfirvæng (eins og á sjósvölu). - The
leið frá nösum (svipuðum stormsvölu). Wilson's Petrel from Bjarnarey on 31 July
Note long tarsi and toes, yellow webs and a
1988. Note square-cut tail, white rump and
short bill, decurved all the way from the
pale bars on upper wings. Ljósm. Jóhann Óli
nostrils. Ljósm. Jóhann Óli Hilmarsson.
Hilmarsson.

vængir eru dökkir. Svartir fætur eru
langir og skaga talsvert aftur fyrir þverstýft stélið á flugi. Svartur goggur er
O. o. oceanicus, sem verpur á suðlægum eyjum eins og Falklan
jafnboginn frá nasapípum fram á brodd,
líkt og á stormsvölu (2. mynd).Ásundfitjunumeru gulir blettir beggja megin
og er það n o k k u ð öruggtgreiningareinkenniá stuttu færi (3. mynd). Lithimna augans er brún. Hafsvölur fljúga
Hafsvalan er á varpstöðvum sínum
í ætisleit við yfirborð sjávar, og er líkt
frá nóvember fram í apríl. H ú n kemur í
og þær gangi eða hlaupi eftirhaffletinum,
svipað hluta
og stormsvölur.
Þær fylgja
í
vörpin frá síðari
nóvember fram
í
kjölfar skipa, stundum í dreifðum hópum. desember, og varptíminn hefst um
mánuði
síðar. Hann ræðst þ
og snjóalögum. Mjög kalt er á syðstu
varpstöðvum hennar og þurfa fuglarnir
stundum að grafa sig í gegnum fönn til
að komast í holur sínar, en hafsvalan
verpur í svipuðu kjörlendi og frænkur
hennar hér á norðurslóðum.Takmarkastsæræn útbreið
við 50°S, allt suður að 75,5° í WeddelÚtbreiðsla og far
Hafsvölu er almennt skipt í tvær undirtegundir, (). o. exasperatus, sem
verpur
við strendur Suðurskautslandsins og
10

ríkjanna í þriðju viku apríl. Færri fuglar
fara norður með vesturströnd A f r í k u ,
og sjást þeir við norðvesturströndhennarí síð
bóginn stendur yfir allan maímánuð.
Sárafáir fuglar sjást um miðbikAtlantshafs.Far þvert y
þekkt, en leitt hefur verið getum að fari
milli Brasilíu og Vestur-Afríku. Flestir
eru komnir norður yfir miðbaug um
miðjan júní. Hafsvölur sjást í hópum í
Golfstraumnum úti fyrir austurströnd
Norður-Ameríku. Þær eru einnignokkuðalgen
Pýreneaskaga og í Biskayaflóa í maí til
september. Hafsvölur eru þó mun
strjálli í austanverðu Atlantshafi en að
vestanverðu.

Meginútbreiðsla hafsvalna í Atlantshafi, bæði við strendur E
Norður-Ameríku, nær norður til 4547°N, og eru þær því sjaldséðar íNorð-vestur-Evrópu.Þó hafa sést fugl
3. mynd. Þessi mynd sýnir gular fitjar á löngurskip Lima á 52°N, 20°V í september
um tám. - The long yellow-webbed toes.
til október 1966, en þar sést oft
slæðingur
síðla sumars og á haus
Ljósm. Jóhann Óli Hilmarsson.
í Sea Swallow). Mjög margir fuglar
sáust
á 50°N, 15°V
sjófuglaathuganir frá b á t u m útafströndumCornwa
benda til þess að hafsvölur
séuí hitabeltinu
algengari úti fyrir ströndum
hafi (4. mynd). Sumir ókynþroskafuglar
eru þó
á þeim slóðum heldur en áður var álitið.
Suður-Ameríku og Vestur-Afríku á
Fremur fáar hafsvölur fara inná Miðþessum tíma.
jarðarhaf.
Þrátt fyrir bæði íslensku og latnesku
nafngiftirnar er hafsvalan minni úthafsfugl en aðrar sæsvölur og finnst aðallega
við landgrunnsbrúnir meginlanda,sjaldanmjög fjarri landi og þá sérstaklega í
köldum hafstraumum þar sem mikið er
um dýrasvif. Í Suður-Íshafi sáust fyrrum
stakir fuglar og h ó p a r , sem geta talið fáein hundruð, jafnvel þúsundir, nærri
hvalveiðistöðvum.

Ferðin til baka hefst í september en
þá fara stöku fuglar að sjást úti fyrir
ströndum Suður-Ameríku ogsunnanverðrarAfríku. Sem f
suður er í október og lýkur því fyrrundanau
Far norður á bóginn til allraúthafanna
austanmegin í (Atlantshafs,
Norður-Atlantshafi.
Kyrrahafs
Eft- ogIndlandshafs)hef
febrúar/mars. Fuglar frá Rosshafi fljúga
irlegusvölur hafa sést f r a m í nóvember
í átt til Atlantshafs, en það ásamtIndlandshafi
skammt norðanermiðbaugs
álitið mikilvægari
og ífuglatalningu
vetrar(jólatalningu)
stöðvar en Kyrrahaf. Meginþorri fugla á
sást a.m.k. 351 hafsvala við strendur
ferð norður Atlantshaf fara m e ð f r a m
Norður-Karólínu, en það munu vera
ströndum Suður-Ameríku (Brasilíu), og
k o m a fyrstu fuglarnir til stranda Banda-
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4. mynd. Útbreiðsla hafsvölu. Bláa svæðið sýnir þekkta særæna útbreiðslu
(„vetrarútbreiðslu").
Rauðir
oceanicus verpur norðan línunnar, en exasperatus sunnan hennar. Örvar benda á nyrstu
fundarstaðina
1977, Croxall o.fl. 1982) - Tlie distribution of the Wilson's Petrel. The map shows its known
pelagic ("winter") distribution (blue area), known breeding grounds (circles in red), and the
devision of the subspecies (interrupted line), with oceanicus north of the line and exasperatus
south of it. Arrows indicate at the two northernmost records (based mainly on Lockley 1983,

síðbúnustu fuglar, sem vitað er um á
undir skörun á málum milliundirtegundanna,en þó bendir goggl
norðurslóðum (Lee 1988).
Komutími á varpstöðvarnar ræðst af
ástandi rekíss. Þegar komið er f r a m m í
Strax kom í ljós, að fuglinn var með
varpblett. Við
krufningu
reyndistþetta
nóvember-desember, eru allar
hafsvölur, nakinn
að undanskildum
stöku
ókynþroska
hafði orpið áður (eggjaleiðari var víður
fuglum, í Suður-Íshafinu umhverfis Suðurskautslandið.
og felldur). Eggjakerfið var augljóslega
virkt (eggin mismunandi að stærð og
fyllingu, stærsta eggfruman um 3 mm í
Við ritun þessa kafla var að mestu
þvermál). Eggbú, sem staðfesting varps,
stuðst við C r a m p og Simmons (1977),
fannst ekki, en fuglinn var sennilegatilbúinnun
Palmer (1962) og Lockley (1983).
liðnum. Fuglinn var í mjög ferskum
fjaðrabúningi.
Bjarnareyjarfuglinn
Samkvæmt mælingum okkar reyndist
Bjarnareyjarfuglinn (1. mynd) vera af
undirtegundinni
exasperatus.
Þessi
ákvörðun er byggð á mælingum á
vænglengd
Umræða og stéllengd. Mælingar á rist og
miðtá, og e.t.v. einnig gogglengd, falla
H é r er um að ræða næstnyrsta fund
hafsvölu í Atlantshafi, eftir því sem höf12

Tafla 1. Mælingar á hafsvölunni til ákvörðunar undirtegundar. Fyrsti dálkur sýnir mælingar á Bjarnareyjarfuglinum, annar og
þriðji dálkur sýna lengdardreifingu mældra
líkamshluta hjá undirtegundunum tveimur
(skv. Cramp og Simmons 1977). - The measurements on the Wilson's Petrel for identification to subspecies. The first column shows
measurements on the petrel from Bjarnarey,
second and third the range of measurements
of body parts for the two subspecies (Cramp
& Simmons 1977).
Mælingar/ Undirteg./Subsp.
Measurements oceanicus exasperatus
mm/g
mm
mm
Vængur/Wing
153,0
Stél /Tail
71,0
Goggur/Culmen 13,5
Rist /Tarsus 35,4
Miðtá/Tibia
29,1
Þyngd /Height 33,0

133-150
52-67
10-13
33-37
25-29

147-163
63-75
11-14
32-36
25-30

um til undirtegundarinnar
exasperatus
styður þá kenningu Palmers (1962), að
stærri fuglarnir (exasperatus) hafivetrarstöðvarsínar norð
(oceanicus).
Nokkur atriði benda til þess að
hafsvalan
verið pöruð annarri hafsvölu) og komið
hingað til lands í varphugleiðingum, um
„hávetur", eða liðlega fjórum m á n u ð u m
fyrr en henni er eðlilegt. Þessi atriði
eru: 1) fuglinn kom fram í sæsvöluvarpi,
en það þekkist ekki hjá þessari tegund á
vetrarstöðvum hennar, og var afar
sennilega í fylgd með varpfuglum, eins
og fram h e f u r komið í atvikalýsingu, 2)
varpblettur var nakinn og 3) eggjakerfi
var þroskað og tilbúið undir varp.

hafi parast íslens

ÞAKKIR
Viö þökkum eftirtöldum. sem aöstoðuöu okkur
við förina og undirbúning hennar, svo og við ritun
greinarinnar: samstarfsfólki okkar, þeimAöalsteiniSnæþ
með þá feðga. Hlöðver og Harald Geir Johnsen í
forsvari. fyrir afnot af „bólinu". hinu veglcga
svoskýra
og góðfrá
ráðnyrsta
og upplýsingar;
Ævari
undum er kunnugt. Þeir Vader og
Barrett veiðihúsi.
(1984)
fundinum
, en
Petersen fyrir krufningu; bjargvættinum Ólafi
þann 25. nóvember 1980 fannst fugl á
Einarssyni og þeim Hjálparsveitarmönnum fyrir
rækjutogara norðvestur af Svalbarða
aðstoðina; Þorsteini Einarssyni fyrir upplýsingar
(77°20'N, 8°00'A) í 15°C frosti og N A
um svöluvarp; Trausta Tryggvasyni fyrir
tækniaðstoð
og Einari Ó. Þorleif
leiðbeiningar. Náttúrufræðistofnun lagði til mcrki
andvara. Töldu þeir líklegt, að fuglinn
og net. Líffræðistofnun Háskólans lagði til
mælitæki.
Arnþór Garðarsson
hefði laðast að ljóskösturum á skipinu.
son lásu greinina yfir fyrir birtingu.
-

-

Við nánari athugun kom í ljós, að um
fullorðinn kvenfugl af undirtegundinni
exasperatus var að ræða. Þeir félagar
töldu og líkur á því, að fuglinn hafi
verið
á andfari (reversed migration),
þ.e.a.s. stefnt í öfuga átt viðtegundarsystkinisín á suðurleið. Staðsetning og
tímasetning, ásamt veðurfari, styðja
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clouds 1-2/8. temp. 8°C. calm sea. and strong
moonlight. Sunset in Vestmannaeyjar on 29 July
was at 2227 and the end of civil twilight at 2353
hours. In view of these weather conditions and
moonlight, we assume the birds on the wing were
mainly breeders on their way to young (cf.
Watanuki
birds was less that night, and relatively fewer
Storm Petrels captured than the other nights when
the sky was clouded.

1986. Scott 1970). T

Measurements indicate that the bird belongs to
the subspecies exasperatus. This is based on wingand taillength. Other measurements (tarsus, tibia,
Watanuki. Y. 1986. Moonlight avoidance behavior in Leach's Storm-Petrels as a defence
and possibly also culmen) fall in the overlapping
against Slaty-backed Gulls. Auk 103(1): 14measures between the subspecies, but culmen
may refer more to exasperatus (see Table 1).
22.
Þorsteinn Einarsson 1939a. Stóra sjósvalan. Fugl
The bird was in a fresh, newly acquired
plumage.
It was kept in captivity
hafsins og næturinnar. Blik. ársrit Vestmannaeyja, 4: 19-22.
plumage description and measuring purposes until
the following day. It died and is now preserved as
Þorsteinn Einarsson 1939b. Litla sæsvalan í Vesta museum specimen at the Icelandic Natural History Museum in Reykjavik (cat. no.
mannaeyjum. Náttúrufræðingurinn 9(3): 138144.
This is the second northernmost record of this
species known to us. The northernmost record
SUMMARY
was a female of the same subspecies found on 25
Wilson's Petrel Oceanites oceanicus new to Iceland November 1980, at 77°N, northwest of
Spitsbergen
(Vader & Barrett 1984). A
location and weather conditions. there was a high
probability for a case of reversed migration of that
This paper rcports the first record of a Wilson's
bird. That and
explanation,
does is
not fit the
Petrel in Iceland. General information on distribution. migration
plumage however,
of the species
Icelandic record. Our theory is, that the bird was
given (mainly based on Cramp & Simmons 1977.
paired to an Icelandic Leach's Petrel (or another
Palmer 1962, and Lockley 1983).
Wilson's Petrel) and arrived to Bjarnarey for
breeding purposes. This is based on following
The authors and their fellow workers were mistfacts: a) it was captured in a colony in strong
netting Leach's Petrels Oceanodroma
leucorhoa
moonlight together with the first arriving Leach's
and Storm Petrels Hydrobates pelagicus during
Petrels that night to visit their burrows, b) it had a
three nights between 29 July and 1 August 1988 at
bare and fully developed brood patch, and c) on
their breeding colony on Bjarnarey (63°28'N.
dissection the bird turned out to be an adult
female,
which had bred be
20°11'W), one of the Vestmannaeyjar (Westmann)
broad,
twisted
ovary
obviously
active (the ova being
Islands, an archipelago off the coast of
South-Iceland.
The
island
is ca oviduct),
32 ha in and
area,therises
to was
the
bulging, the largest ovum ca. 3 mm in diameter).
height of 164 m, and is surrounded by vertical
The presence of a corpus luteum, as a proof of
cliffs and steep slopes. The Leach's Petrel is more
breeding, could not be established. Possibly the
widespread and common as a breeder on the isbird was to have bred later,
land than the Storm Petrel, as on the other islands
in the Vestmannaeyjar group, which we estimate
altogether to have somc tens of thousands breeding pairs. This was a part of a recently started research project on the two petrel species
by the authors.
Jóhann Óli Hilmarsson,
On 31 July at 0057 hours a Wilson's Petrel was
captured. Weather was WSW 2-3 Beaufort.
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Erpur

Snær Hansen,

Melgerði 22, 108 Reykjavík
Bugðulæk

8, 105 Reykjavík.

Gunnlaugur Pétursson og
Erling Ólafsson

Sjaldgæfir fuglar á Íslandí 1987

Í ljós hefur komið að skýrslur um
Kristinn H a u k u r Skarphéðinsson (að
sjaldgæfa fugla njóta nokkurrar hylli.
hluta), Ólafur Einarsson, Ólafur K.
Því hefur verið reynt að vanda til þeirra
Nielsen og Ævar Petersen.
eins mikið og kostur er. Vonandi verða
þær til þess að auka áhuga manna á
Yfirlit
fuglum, jafnt innlendum sem erlendum.
Í þessari skýrslu um sjaldgæfa fugla á
Með súluritum og dreifikortum h ö f u m
Íslandi 1987 er getið 97 tegunda, sem
sáust
það ár. Auk
við reynt að sýna hvar og hvenær alfrá 1986, sem ekki sáust 1987(austrænnarmargæsar, trjá
gengir gestir sjást. Nánari staðsetninga
og í flestum fyrri skýrslum, en þó öllu
er annars getið í texta. Reynt er að birta
meiri en 1986, sem var f r e m u r lélegt ár
tiltækar ljósmyndir af flækingsfuglum
hvað þetta varðar. Einnig eruískýrslunninokkrar við
frá því tímabili sem skýrslan nær. G ó ð a r
leiðréttingar.
myndir af flækingsfuglum eru sjaldséðar, enda erfitt að taka slíkar myndir, þar
sem yfirleitt um staka fugla að ræða,
sem fljúga burt fyrr en varir. Því er oft
slegið af gæðakröfunum, þegar myndir
eru valdar til birtingar. Þó er þess ávallt
Sjaldgœfir varpfuglar. N o k k r a rtegundirsjaldg
krafist, að þær sýni óumdeilanlega um
landi
árið 1987. Skeiðönd varp í
Mývatnssveit
og sennilega e
hvaða tegund er að ræða, lesendum til
Ekki
varð
vart
við
keldusvín
í
varpi
fróðleiks og ánægju. Við viljumeindregiðhvetja menn til þess að reyna að taka
neinsstaðar á landinu f r e m u r en mörg
myndir af flækingsfuglum eins oft og
undanfarin ár. Vepja varp við Borgarkostur gefst. Ef menn ná myndum af
eyrar í V-Eyjafjallahreppi og kom upp
fuglum, sem tilkynnt er um, eru þeir
(Jóhann Óli Hilmarsson m e ð þeim, óháð því hvor
hvattir til að geta þess átilkynningaspjöldunumog tveimur
helst að ungum
sendamyndirnar
1989).
Fjöruspói
varp hér á landi í fyrsta
góðar eða lélegar. Þótt myndir séu ekki
sinn
með
vissu
á
Melrakkasléttu.Hreiðurmeð f
hæfar til birtingar, duga þær oft til að
ungar
komust
úr
hreiðri og a . m . k . tveir
sýna um hvaða tegund er að ræða.
urðu fleygir (D. Philip Whitfield, Andy
D. Evans og Jón Magnússon 1989). Á
Akureyri varp gráþrastarpar, en þar
fannst hreiður með f j ó r u m ungum. Stök
dvergkráka, sem hafði haldið sig á
Í þessari skýrslu er skeiðönd tekin
Heimaey síðan 1984, byggði nú hreiður
með í fyrsta sinn og birt öll þekkt tilvik
og varp ófrjóum eggjum. Gráspörvum
frá 1987. H ú n verður höfð með
framvegis
til að
afla íupplýsinga
um þar
þennan
fjölgaði
á Hofi
Ö r æ f u m , en
fundust a.m.k. sjö hreiður u
sjaldgæfa varpfugl. Eru athugendur
Bókfinka varp í annað sinn í Reykjavík
beðnir að hafa það í huga.
og þrír ungar komust úr hreiðri (Hannes Þ. Hafsteinsson og Hál
son 1989). A u k þess sáust syngjandi
A ð þessu sinni sátu eftirfarandi menn
í d ó m n e f n d : A r n þ ó r Garðarsson, Erling
Ólafsson, G a u k u r Hjartarson,GunnlaugurÞráinsson, H a n n e s ÞórHafsteinsson,Jóhann
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bókfinkur á tveimur stöðum í Fljótshlíð
lýsingar um hann bárust seint. Trjáí júní. Í apríl varð vart við syngjandi
stelkar verpa næst okkur í Noregi og
bókfinkur á H ö f n í Hornafirði og á
hafa vetursetu á Bretlandseyjum. Árið
Kvískerjum í Ö r æ f u m . Fjallafinkupar og
1987 sáust hvorki minna né meira en sjö
einn ungi sáust í Lystigarðinum á
Akureyri
í júlí og hefur
því Kolorpið
nýjar síðast
fuglategundir
hér áparið
landi.
þar eða einhvers staðar í nágrenninu um
storkur sást við Bjargtanga um miðjan
vorið. Syngjandi fjallafinka sást í
júlí, og var hann sennilega nokkuð langt
Reykjavík í maí, en hefur sennilega
að kominn, því hann verpur á Spáni og í
ekki orpið. Syngjandi fuglar af fleiri tegundumAsáust
en alls
- E v r óípjúní
u ogog
þarjúlí,
austar,
en óvíst
einnig örfá
er um varp þeirra, s.s. efjutíta áTjörnesi,
glóbrystingur
Fljótsdal,svartþröstur
pör í V-Þýskalandi
og Belgíu á(Ólafur
Einarsson, Jan Durinck, Mats Peterz og
Wim Vader 1989). Svartsvanur sást í
Berufirði í maí, og eru eiginlegar varpstöðvar hans enn lengra í burtu, eða í
Ástralíu og á Nýja-Sjálandi. Útilokað er
að hann hafi komið alla leið þaðan, en
Vetrargestir,
fargestir
og
algengir
sennilegra
að hannen eigi
uppruna
að
flœkingar. Fjöldi gráhegra var í meðallagi veturinn
1986-1987,
fremur
fáir
rekja til vepjur
Bretlandseyja
eða jafnvel
Kan-í
æðarkóngar sáust árið 1987.Óvenjumargar
komu hingað
til lands
ada (Quebec), þar sem svartsvanir
j a n ú a r , og sáust þær fram á vor. Leiddi
verpa í skrúðgörðum. Tvær þernutegþetta til varps á a.m.k. einum stað.
undir sáust, sandþerna
og og
skeggþerna,
Svipaður fjöldi fjöruspóa hafði hérvetursetu
1986-87
veturna þar á undan.
b
á
ð
a
r
í
seinni
hluta
apríl,
sú
fyrri í Vest- Landsvölur
Þeir sjást nær eingöngu umhverfisSandgerðiog H ö f n í Hornafirði.
m a n n a e y j u m Glóbrystinga
en hin í Garði
(Kristján
sáust víða í maí og júní svo ogbæjasvölur.
varð vart
víða um land
Lilliendahl,
Guðmundur
A.
Guðum vorið. Svartþrestir, og þó sérstakmundsson og Ólafur Einarsson 1988).
lega gráþrestir, sáust í heldur minna
Þær verpa báðar í suðurhluta Evrópu.
mæli veturinn 1986-87 en oft áður.
Þá sást skopsöngvari í Suðursveit í byrjBókfinkur sáust allvíða í apríl til júní,
un október,
í SV-Evren hinsvegar mun minna af fjallafinkum. Sum
undanfarinen árhann
hafa verpur
bókfinkur
ópu (Frakklandi,
Spáni og Ítalíu)
verið heldur tíðari á vorin enfjallafinkur.
Nokkrir sportittlingar
sáust á N A (Björn Arnarson 1989). Tveir spörfuglar
landi.
frá N-Ameríku sáust, rauðkollur í Vestm a n n a e y j u m í n ó v e m b e r og glóskríkja
fannst aðframkomin á skipi norður af
Horni um haustið (Ævar Petersen
1989). Fyrri tegundin hefur sennilega
aldrei sést í Evrópu áður, og hin hafði
ekki sést þar heldur árið 1987 (sást árið
eftir á Bretlandseyjum). Svo margar
Deilitegundir.
Ein amerísk urtönd
nýjar tegundir fugla hafa ekki sést á Íssást og þrír hvítfálkar. Ein maríuerla af
landi á einu ári síðan 1967, þegar átta
Vestur-evrópsku deilitegundinniyarrellii(„bretaerla") sást hér árið 1987.
nýjar tegundir sáust.
Austrænnar margæsar af deilitegundinni
bernicla varð hér vart í fyrsta sinn árið
Flœkingsfuglar.
Nokkrir mjög sjald1986.
séðir flækingar sáust hér á landi 1987,
s.s. sparrhaukur, stepputrítill, efjutíta
Nýjar tegundir. Í síðustu skýrslu var
og spágaukur (allir í þriðja sinn),
fullyrt að engin ný tegund hefði sést árið
„bretaerla" (í f j ó r ð a sinn) og fimmti
1986. Það er ekki rétt, því að í þessari
hláturmáfurinn. Af ö ð r u m sjaldgæfum
skýrslu er getið trjástelks, sem sást í
fuglum má n e f n a dvergsvan, fjallvák,
Vestmannaeyjum í apríl það ár, en uppbakkasvölu, sefsöngvara og laufglóa
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(hafa allir sést innan við tíu sinnum hér
á landi). Fjórir gunnfálkar sáust, en einungis tveir höfðu sést áður. Af f r e m u r
sjaldgæfum tegundum má m.a. nefna
b r ú n ö n d , hringönd, rákatítu, spóatítu,
hringmáf,
strandtittling,
runntítlu,
mánaþröst, þyrnisöngvara, rósastara og
gultittling.
Annáll ársins
Janúar. Hinn 12. janúar birtust 14
vepjur í Kollsvík í V-Barðastrandarsýslu. Næstu daga og mánuði sáust vepjur víða um land, stundum verulegur
fjöldi, t.d. 10 í Austur-Landeyjum og 33
á Heimaey í febrúar. Við athugun á
veðurkortum virðist ljóst, að veðurfar í
Evrópu þann 11. janúar h e f u r hrakið
vepjurnar af stað. Þá var mjög víðáttumikil 1045 mb hæð yfir Skandinavíu.
Hún veitti mjög köldu lofti langt suður
eftir álfunni og olli hvassri SA-átt við
Skotland og allt til Íslands. Suðaustanvindar ríktu meir eða minna til 15. janúar en þó með minnkandi styrk. Í lok
mánaðarins var kyrrstæð hæð yfir Skotlandi í nokkra daga, sem veitti SA-vindum til Íslands. Þeir hefðu einnig getað
borið vepjur og aðra fugla til landsins.
Vepjurnar verða ekki f r e k a r tíundaðar í
annálnum. Þrjár bleshænur sáust einnig
í kjölfar þessa veðurlags, á Hellissandi,
Heimaey og í H ö f n u m , glóbrystingar í
Borgarnesi, Mýrahreppi og Bakkagerði,
mistilþröstur og söngþröstur á Selfossi
og grálóa á Seltjarnarnesi.
Febrúar: Ef vepjur eru undanskildar
var lítið um að vera í febrúar. Þrír gráhegrar sáust, í Reyðarfirði, Ö r æ f u m og
Ölfusi, bleshæna
í Sandgerði
og
dvergsnípa í Suðursveit.
Mars: Þessi mánuður var einnig mjög
rýr. Þá bar hæst sex kanadagæsir sem
sáust á Heimaey 24. mars. Í lok mánaðarins sást hringdúfa í Fáskrúðsfirði og
skógarsnípa í Suðursveit. Síðarnefndu
fuglarnir gætu hafa borist m e ð lægð sem
var staðsett suðvestan við Ísland 25.
mars, en henni fylgdu skil sem láu frá

Skotlandi og norður undir Ísland með
SA 6 vindstigum yfir Norðursjó.
Apríl: Þegar vika var liðin af apríl fór
verulega að lifna yfir fuglalífi. Koma
fugla til landsins í fyrri hluta mánaðarins á sér þó ekki augljósa veðurfarslega
skýringu, en á þessum tíma flýgur mikill
fjóldi farfugla til sumarheimkynna í
norðri. Allmargar tegundir sáust, t.d.
glóbrystingar á 5 stöðum, bláhrafnar í
Öræfum og Djúpavogi, eyrugla í Hálsasveit, mánaþröstur og grágrípur í
Bakkafirði, söngþrestir í Hornafirði og
Ö r æ f u m , bókfinkur á Þórshöfn, Siglufirði og tvær í Neskaupstað, og þrjár
kanadagæsir við Egilsstaði. Hinn 17.
apríl var víðáttumikil lægð djúpt suður í
hafi sem beindi loftmassa frá vesturströnd Evrópu til Íslands, en vindhraði
var mest um 5 vindstig. Suðaustanvindar ríktu áfram, allt til 21. apríl. Ýmsir
athyglisverðir fuglar bárust til landsins
um þessar mundir. Eins og við mátti búast fóru landsvölur og bæjasvölur að
sjást í umtalsverðum mæli, einkum um
sunnanvert landið, en einnig í Ólafsvík
og á Dalvík. Aðeins einn múrsvölungur
sást, í Reykjavík, og bakkasvala í Öræfum, en hún er mjög fátíð hér. Nokkrir
ránfuglar vöktu athygli. Alls sáust þrír
gunnfálkar. Einn þeirra settist á skip
suður af landinu 17. apríl, þegar áhrifa
lægðarinnar var farið að gæta. A n n a r
sást í Ö r æ f u m 22. apríl og sá þriðji
fannst dauður í Hveragerði tveimur
dögum síðar. Sparrhaukur og turnfálki
komu til Heimaeyjar 20. apríl. Tvær
þernutegundir sáust um þessar mundir,
sandþerna 21. apríl á Heimaey og
skeggþerna 24. apríl í Garði. Hvorug
þessara tegunda hafði áður sést hér á
landi. Sex bókfinkur sáust til loka mánaðarins, en aðeins tvær fjallafinkur. Af
öðrum fuglum má nefna ljóshöfða, bleshænu, rúkraga, tvo hringmáfa, hringd ú f u , gauk, runntítlu, gransöngvara og
fjóra glóbrystinga.
Maí: Allmargar tegundir flækingsfugla sáust í maí, þrátt fyrir það að veð17

ur stuðlaði ekki að komu þeirra hingað,
var fjórði fuglinn sem sást á árinu af
enda dreifðust þeir nokkuð jafnt ámánuðinn.
Landsvölur
bæjasvölur
sáust
þessari annars fátíðu
tegund, og
rósastari
á
víða, einkum í seinni hluta mánaðarins.
Heimaey, bresk maríuerla í Fljótsdal og
Bókfinkur sáust á nokkrum stöðum á
gráspör í Suðursveit, sem e.t.v. á ættir
Suður- og Austurlandi, m.a. par í
Fossvogi
í Reykjavík,
en það
og kom A ð r a r tegundir v
að rekja til varpstofnsins
að Hofi
í varp
Öræfum.
upp ungum um sumarið. Aðeins ein
á Mývatni, ísmáfur við Mánáreyjar,
fjallafinka sást, í Fossvogi.Ý m s a rtegundir
anda sjást
í maí. áA ðÞórshöfn
þessu
landsvölur
við gjarnan
Bjargtanga,
sinni sáust taumendur í Suðursveit og
og í Ö r æ f u m . Þá sást fjallafinka í
Öræfum
og par með
Skagafirði, amerísk urtönd í Aðaldal,
brandönd á Álftanesi, ljóshöfði á
Mývatni
og hringönd á Akureyri. Blágæs
sást í Skagafirði. Dvergsvanur var með
álftum í Kjós og svartsvanur í Berufirði.
Fyrstu eiginleguhaustflækingarnirfara venjulega að sjást
Turnfálki var í Suðursveit, bleshæna á Ágúst:
Engin
hrakningaveður
gengu
þó yfirí að
Djúpavogi og sefhæna áMelrakkasléttu.Fáir vaðfuglar sáust,
þó rúkragi
þessu
sinni
og
voru
flækingsfuglar
því
Suðursveit, þrjár skógarsnípur í Egilsstaðaskógi, en mesta athygli vaktisyngjandi
efjutíta á Tjö
óvenju
fáir.
A
ð
vanda
gerðu
gráskrofur
turtildúfa sáust í Fossvogi í Reykjavík,
vart við sig, einkum við suðurströndina,
gaukur á Rangárvöllum, strandtittlingur
en einnig á Þistilfirði. Þá fannst vepjupar með unga undir Eyjafjöllu
og söngþröstur í Suðursveit.
Heimaey, landsvala á Djúpavogi og
rósafinka í Ö r æ f u m .

September.
Haustlægðirnar
létu
n o k k u ð til sín taka í september að þessu
sinni. N o k k r a r fóru hér fyrir sunnan
land, með tilheyrandi SA-vindum. Í
J ú n í : Óvenju margar tegundir sáust í
fyrri
hluta mánaðarins
SA-vindar
júní að þessu sinni, og það allanmánuðinn.
Á
Mývatni varvoru
hringönd,
hugsanlegasú sam
þó skammvinnir. Fyrsta lægðin fór um
dögum áður, brúnönd í Skaftártungu.
mánaðamótin upp á milli Íslands og
tveir Ijóshöfðar í Flóa og einn í Aðaldal.
Skotlands. Hinn 3. september var 980
R ú k r a g a r sáust í Ásum og á Álftanesi,
m b lægð suður
af landinu.
Skil láu
frá
skógarsnípa í Ö r æ f u m , grálóa og
spóatíta
í Hjörsey
á Mýrum
og stepputrítill
í
Skotlandi og norður undir Ísland, en
Suðursveit. Kolþerna sást í Aðaldal.
þeim fylgdu SA 5-7 vindstig. Í kjölfarið
Landsvölur og bæjasvölur sáust enn á
sáust garðsöngvarar á Suðausturlandi og
nokkrum stöðum og múrsvölungur í
gráhegrar á Syngjandi
Norðausturlandi.
Þann
12.
Kelduhverfi. Hringdúfa var íVopnafirði.
karlfuglar
nokkurra
tegseptember birtist garðsöngvari
önnur skammvinn
unda sáust; glóbrystingur söng íFljótsdal,
í Ö r æ f 965
u m , bókfinkur í
mb lægð meðog skilum
frá Norðursjó
og sást
Ö r æ f u m og Fljótshlíð, fjallafinka í
Suðursveit
rósafinka
á H ö f n . Þá
undir Ísland. Í kjölfar hennar
netlusöngvari í Suðursveit og strandtittlingspar ínorður
Ingólfshöfða.
sást hettusöngvari undir Eyjafjöllum og
Phylloscopus söngvari á Siglufirði.Dagana16.-1
en fór full nálægt landinu til að beina
fuglum hingað til lands. Landsvala sást
þó á Selfossi. Dagana 20.-22. september
kom áhrifameiri lægð. Í upphafi voru
tvær lægðamiðjur suður af landinu. Skil
með strekkingsvindi láu f r á Írlandi og
Júlí: Af fuglum sem sáust í júlí ber
norður undir Ísland . Þær sameinuðust
hæst kolstork við Bjargtanga, en hann
hefur ekki áður sést hér. Einnig vakti
athygli gunnfálki í Suðursveit, en það
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síðan í eina víðáttumikla lægð, sem
milli Íslands og Skotlands 22. október
færðist hægt úr stað og SA-strekkingur
með SA-kalda á milli landanna. U m og
hélst fram til 23. september. Þessa daga
eftir miðjan mánuðinn sást mikill fjöldi
barst verulegur fjöldi smáfugla til
landsins,
var og
einkum
um voru
að ræða
fugla víðaenumþarland,
sem fyrr
fremur algengar tegundir. Mest bar á
söngvarar af ýmsum tegundum mest afgerandi. Af öðrum fuglum
söngvurum, en af þeim sáust sextegundir:
laufsöngvari,
gransöngvari,
garðsöngvari
söngþresti, sem sáust
á nokkrum
stöðum og mistilþröst
í Bakkafirð
og þyrnisöngvari. Turtildúfur sáust á
auk glókolla og glóbrystinga sem sáust
fjórum stöðum. Þá sáust vallskvettur,
víða. Tveir fjallvákar sáust, í Ö r æ f u m
garðaskotta, grágrípur, flekkugrípur,
og Suðursveit, og dvergmáfur í Nesjum.
rósafinka, bókfinkur og fjallafinka.
Kanadagæs var skotin í Biskupstungum.
Þann 29. september var 1030 mb hæð yfir Norðursjó
og 975 mb lægð
Nokkrar gráskrofur
sáustfyrir
alltvestan
til 28.
Ísland. Þær beindu loftmassa langt
október.
sunnan að til Íslands, og var vindstyrkur
allt að 7 vindstig yfir hafinu. Daginn
eftir
var enn sunnanátt en hægari. Ljóst er
að fuglar bárust í umtalsverðum fjölda
til landsins þessa daga, og tegundum
Nóvember.
Dagana 4.-6. nóvember
fjölgaði, en 30. september sáust m.a.
var hæð vestan Skotlands og lægðir
suður
af Grænlandi se
glóbrystingur, hauksöngvari og glókollur.
og til norðurs. Sennilega hefur það
hrifið
með sér farfug

komnir á þær slóðir, þar semumtalsverðurfjöldi smáfu
land fram eftir öllum mánuðinum. Þann
15. nóvember var 965 mb lægð
suðaustur
af Íslandi með SA
milli Íslands og Skotlands, og önnur
lægð á sömu slóðum 18. nóvember með
skilum milli landanna. Þá var 30. nóvember 1035 mb hæð við Sk
mb lægð SSV af Grænlandi, sem báru
Október.
Afleiðingar
ofangreinds
loftmassa frá Spáni til Íslands á 6-8
veðurástands komu berlega í ljós fyrstu
vindstiga hraða. Erfitt er að gera sér
dagana í október. Það var ekki fyrr en
grein fyrir því skilyrði
hvaða vindar
báru hvaða til
um miðjan mánuðinn að aftursköpuðust
til fuglahrakninga
landsins.
Fram að
fugla
m
e
ð
sér,
þar
sem
ekki
komu fram
tegundir fugla, sem of langt mál yrði að
toppar.
Þó var
tíunda hér. Söngvarar voru mest
áberandineiniraðáberandi
vanda. Ein
ný tegund
sást ífjöldi
Suðþeirra meiri í fyrri hluta mánaðarins en
ursveit, þ.e. skopsöngvari. Af öðrum
síðar. Söngvarar voru að vandaalgengastir,einkum h
áhugaverðum evrópskum tegundum má
laufsöngvara sem
sáust íí byrjun
bæði í Ö r
nefna, laufglóa og sefsöngvara íSuðursveit,
engirellu
Ö r æ f umánaðarins
m , og korpönd á
þeir eru fátíðir svo seint á haustin,vallskvettuí Suðu
H ö f n . Keldusvín sáust við Grindavík og
í Ingólfshöfða, dvergkráku á Selfossi og
á Skarðsströnd. Þá sáust þrír amerískir
netlusöngvara á H ö f n . Síðast en ekki
fuglar, rákatíta og vaðlatíta á Miðnesi
og spágaukur fannst nýdauður við
Laugarvatn. Þann 13. október var
komin
985 mb lægð u p p undir Skotland.
Henni fylgdi hæg SA-átt til Íslands, sem
virtist hafa nokkur áhrif þar semgransöngvurumog hettusöngvurum fjölgaði
í kjölfarið. Dagana 18. og 19. október
fóru lægðir fyrir sunnan land en virtust
atkvæðalitlar. Þá var 995 mb lægð á
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síst ber að nefna amerískan smáfugl
stöfuð. Þrjár tölur í sviga fyrir aftan
skyldan glókollinum evrópska, og hlotið
tegundarnafn merkja: (1) Fjöldi fugla
h e f u r nafnið rauðkollur. H a n n fannst á
sem sást fyrir 1979. Ef fjöldinn er ekki
Heimaey 23. nóvember, og er það í
þekktur er sett bandstrik (-). (2) Fjöldi
fyrsta sinn sem hans verður vart hér.
fugla á á r a n u m 1979 til 1986. (3) Fjöldi
Desember. Áhrifa hæðar og lægðar
fugla sem sást 1987. - Þessar tölur eru
sem hófu samspil sitt 30. nóvember
lágmarksfjöldi
einstaklinga að mati
gætti fyrstu daga desember. Af og til
skýrsluhöfunda. Í nokkrum tilvikum er
sköpuðust skilyrði til fuglahrakninga
plús ( + ) settur aftan við tölur til þess að
norður í höf allt til loka mánaðarins, en
tákna óskilgreindan fjölda (hópa) að
þegar komið er fram í desember er
auki.
farflug
að mestu yfirstaðið og því stórtíðinda vart að vænta
fugla eins og hettusöngvara,gransöngvaraog glóbrystinga, sem sett höfðu
svipmót sitt á haustið, má getanokkurrasjaldgæfari. Sefgoði sást áÞingvallavatni,hlát
dvergsnípa í Suðursveit, ljóshöfðar við
Tegundaskrá 1987
Stokkseyri og í Ósum, keldusvín í
Reykjavík, dvergmáfur á Ísafirði og
ísmáfur
á Flateyri. Þessi upptalning sýnir
vetrarlegt yfirbragð áflækingsfuglafánunni.Það er þó óvenjulegt að sjá
dvergmáfa
í svartasta skammdeginu.
Sefgoði Podiceps grisegena (-,16,1)
A-Evrópa, Síbiría og nyrsti hluti
N-Ameríku.
- Fremur sjaldgæfur v
Árn: Kárastaðanes við Þingvallavatn, 6. des
(KM).

A ð lokum ber að nefna amerískan
spörfugl, glóskríkju, sem kom um borð í
skip á Strandagrunni einhvern tíma um
haustið, en nákvæmari tímasetningu var
ekki að hafa. Sú tegund hefur ekki áður
komið við sögu hér á landi.

Gráskrofa Puffinus griseus (-,24,18)
Suðurhvel. - Leitar til N-Atlantshafs utan
varptíma og sést orðið árlega hér við land.
Á sjó: Skammt undan Almenningsfles við
Brúnuvík, N-Múl, í síðari hluta júlí
(Helgi Eyjólfsson).
3 sjóm SSA af Skaftárósvita, 12. ágúst (Jón
H. Sigurbjörnsson).
3 sjóm SSA af Ingólfshöfða, 18. ágúst (Jón
H. Sigurbjörnsson).
Við Vestmannaeyjar, 18. ágúst (JBH).
Þistilfjörður, 3 sjóm N af Grenjanesi á
Langanesi, 26. ágúst (GG).
Jökuldjúp, um 30 sjómílur VNV af Garðskaga (64°18'N, 24°09'V), 3. sept (IP).
Hornafjarðardýpi, um 20 sjóm S af
Hvanney,

Skýringar við tegundaskrá
Þeir, sem nefndir eru á eftir hverri athugun, eru annað hvort finnendur eða
hafa tilkynnt fyrst um viðkomandi fugl
eða fugla. Ef annað er ekki tekið fram,
er aðeins um einn fugl að ræða. ir
Breiðamerkurdýpi, um 15 sjóm SA af Ingmerkir að fuglinum hafi verið safnað
ólfshöfða, 9. okt, 20. okt, 21. okt, fjórar
eða hann fundist dauður. Sýslur eru í
27. okt, þrjár 28. okt (BA).
Faxaflói, 17 sjóm NV frá Reykjavík, 21. okt
stafrófsröð, en athuganir innan þeirra
(Victor E. Devesa).
eru yfirleitt í tímaröð. Til einföldunar er
kaupstöðum skipað undir sýslur,Kjósarsýsluundir
Gullbringusýslu
og
Ljómahegri
Egretta og
thulakorta
(1,2.0)yfir
Hnappadalssýslu
undirSnæfellsnessýslu.Við
gerð súlurita
Sunnanverð N-Ameríka og norðurhluti Sfundartíma og fundarstaði nokkurra
Ameríku. - Mjög sjaldgæfur flækingur hér
vetrargesta eru notuð gögn úr flækingaog hefur ekki sést annarsstaðar í Evrópu.
skýrslu 1986. M á n a ð a n ö f n eru skamm1985:
Rang: Ormskot undir Eyjafjöllum, fullo maí/
júní 1985 -ír (Þorsteinn Líndal).
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18. sept (BA).

Setberg í Hafnarfirði, 8. apríl (JÓH), tveir
14. apríl (Sólmundur Einarsson),sennilegasömu og v

1. mynd. Staðir þar sem gráhegrar sáust frá
1.8.1986 til 31.7.1987 og fjöldi fugla. - Localities and number of Ardea cinerea from
1.8.1986 till 31.7.1987.

Gráhegri Ardea cinerea (-.324.49)
Evrópa, Asía og sunnanverð Afríka. - Algengur haust- og vetrargestur. - 1. og 2.
mynd.
Árn: Hjallar í Ölfusi, 7. feb (Einar Guðnason).
Ölfusforir, byrjun mars ir (Bjarni Sigurðsson).
Stokkseyri, 26. apríl (GAG). fjórir 18. nóv
til 27. des (Stefán Jónsson ofl).
Selfoss, 20.-26. okt (ÖÓ).
Borg: Stóriás. Hálshr., 11.-13. okt (Bjarni
Ásgeirsson).
Eyf: Akureyri, haust 1986 til 11. apríl (Sverrir Vilhjálmsson ofl). sjá einnig skýrslu
1986. Einn 13. nóv til 30. des, tveir 1. jan
1988 (Sverrir Vilhjálmsson ofl).
Gull: Hurðarbak í Kjós, sept/okt 1986 til 26.
jan (Hermann Ingólfsson), sjá einnig
skýrslu 1986.
Hvaleyrarlón við Hafnarfjörð, þrír frá 1986
til 10. jan. átta 13. jan, fjórir 15. jan til 8.
mars, tveir til um 5. apríl (ýmsir). sjá
einnig skýrslu 1986.

Ástjörn við Hafnarfjörð, 9.-22. maí'(Páll
Pálmason ofl), sennilcga einn Hvaleyrarfuglanna.
Mógilsá í Kollafirði, 20. jan (Guðni Guðbergsson).
Fífuhvammsdalur í Kópavogi. 25. mars
(HPH).
Hvassahraun, 28. júní (EÓ).
Seltjarnarnes, 3. des (Gylfi Guðjónsson).
Sandgerði, tveir 6.-8. des (Stefán Guðmundsson), fimm 27. des (Þorsteinn Einarsson).
N-Ísf: Álftafjörður, einn í okt 1986, sást síðan í Skutulsfirði og við Arnarnes til 27.
jan (Árni Sædal ofl), sjá einnig skýrslu
1986,
Hvítanes við Ísafjarðardjúp, okt (Kristján
Kristjánsson).
S-Múl: Egilsstaðir og nágr., tveir frá 1986 til
20. jan, einn til 10. apríl (SÞ, Þorkell
Þorkelsson ofl), sjá einnig skýrslu 1986.
Lagarfljót við Egilsstaði. tveir um haustið
(Þorkell Þorkelsson ofl).
Slétta við Reyðarfjörð, feb (skv Jóhanni
Steindórssyni).
Neskaupstaður, fjórir 3. okt (MG ofl).
Stekkjatún í Álftafirði, þrír 27. okt (Árni J.
Elíasson).
Rang: Steinar undir Eyjafjöllum, 15. okt
(EÓ).
Rvík: Gvendarbrunnar, 3. maí (KHS ofl).

A-Skaft: Skaftafell í Öræfum, 23. jan til 3.
apríl (JG ofl), 12.-18. sept (JóhannÞórssonofl).
Hof í Öræfum, 23. feb til 3. mars (HB ofl).
Svínafell í Öræfum, 9. okt (JÞ).
Flatey á Mýrum, 23. okt (HB. Sigurður
Guðjónsson).
Stóralág í Nesjum, 23. okt (BA, HB, Sigurður Guðjónsson).
Gráhegri
Ardea
cinerea

2. mynd. Fjöldi gráhegra sem sást í hverri
viku milli 1.8.1986 og
31.7.1987. - Number of
Ardea cinerea seen each
week from 1.8.1986 till
31.7.1987.
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V-Skaft: Deildará í Mýrdal, 4. jan (Einar H.
Einarsson).
Syðri-Steinsmýri í Meðallandi, einn í mars,
fjórir í apríl (Magnús Pálsson).
Tunga í Landbroti, tveir 18. sept (Júlíus
Einarsson).
N-Þing: Sævarland við Þistilfjörð, 6.-12. sept
(GG).
S-Þing: Sandur í Aðaldal, 11.-14. sept (Vilhjálmur Jónasson ofl).
Hagi í Aðaldal, 12. sept til 8. nóv (Árni
Sigurpálsson ofl).
Á sjó: Undan Melrakkasléttu, settist á bát 2.
sept, sleppt á Stöðvarfirði 10. sept (Einar
Ásgeirsson).
Kolstorkur Ciconia nigra (0,0,1)
Pýreneaskagi, Mið- og A-Evrópa, V-Asía til
Kyrrahafs og S-Afríka. - Hefur ekki sést
V-Barð: Bjargtangar, 13. júlí (Jan Durinck,
Mats Peterz, ÓE. Wim Vader).

Dvergsvanur Cygnus columbianus bewickii
(1,6,1)

Síbiría (C.c. bewickii) og N-Ameríka (C.c.
columbianus). - Sjaldgæfur flækingur, sást
fyrst 1978 (C.c. bewickii).
Gull: Neðri-Háls í Kjós, ársgamall 9.-11. maí
•ír (Ásgeir Bjarnason, KM, KHS ofl), 3.
mynd.
Snjógæs Anser caerulescens (-,72,3)
N-Kanada og NA-Síbiría. - Lifir sums staðar
tekið fram er um hvítar gæsir að ræða.
Borg: Hvanneyri, fullo 24. sept til 18. okt

hálfvillt í Evrópu. Árviss

(KHS ofl), 4. mynd.
Skag: Kimbastaðir, Skarðshr., „blágæs" 4.
maí -fr (Viðar Ágústsson).
áður
hér á landi.
S-Þing:
Hafralækur
í Aðaldal, 17. apríl
(ÞÁ).
1986:
N-Múl: Einarsstaðir í Vopnafirði, tvær 4.
apríl 1986 (Hildigunnur Valdimarsdóttir).

Svartsvanur Cygnus atratus (0,0,1)
Ástralía og Nýja-Sjáland. - Fuglar hafa
verið
Kanadagæs
fluttir
Branta
til Evrópu
canadensis
og Kanada.
(-,29,10)
þar sem þeir
verpa í skrúðgörðum. Þeir hafa stundum
Norðurhluti N-Ameríku. - Verpur víða villt
sloppið úr haldi, og hefur nú svartsvanur
og hálfvillt í Evrópu. Árviss hér á landi, og
sést hér í fyrsta sinn.
er sennilegt að þar eigi í hlut bæði amerískir
og evrópskir fuglar.
Árn: Hvítárbakki í Biskupstungum, 19. okt
S-Múl: Streiti í Berufirði, 7. maí A (Högni
•ír (Jóhannes Jensson).
Albertsson ofl).

3. mynd. Dvergsvanur
Cygnus
columbianus
bewickii með álftum
Cygnus
cygnus
við
Neðri-Háls í Kjós, 11.
maí 1987.Dvergsvanurinner fremst ámyndinni.Ljósm.
Haukur Skarphéðinsson.

22

Kristinn

4. mynd. Snjógæs Anser
caerulescens ásamt blesgæsum Anser albifrons.
Hvanneyri, 18. október
1987. Ljósm. Jóhann Óli
Hilmarsson
.

S-Múl. Lagarfljót við Egilsstaði, þrjár 16.
apríl (PL). '
Vestm: Heimaey, sex um 24. mars. þrjár 27.
mars (Ingi Sigurjónsson ofl).
Margæs Branta bernicla bernicla (0,1,0)
Túndrur Síbiríu. - Þessarar undirtegundar
margæsar, sem hefur vetursetu í Danmörku,
Hollandi. SA-Englandi og Frakklandi. hefur
ekki orðið vart hér áður.
1986:
S-Þing'. Hlíðarendi í Bárðardal, 30. maí til 2.
júní 1986 (Sverrir Thorstensen), 5. mynd.

Sílalækur í Aðaldal, fullo karlf 8. júní (GH,
HE, Þröstur Eysteinsson).
Urtönd Anas crecca carolinensis (6,17,1)
Norðurhluti N-Ameríku. - Ameríska undirtegund urtandarinnar er árviss í Evrópu og
nær árviss hér á landi.
S-Þing: Hafralækur í Aðaldal, fullo karlf 1.
maí ír (ÞÁ).

Brúnönd Anas rubripes (3,8,1)
Norðausturhluti N-Ameríku. - Sjaldgæf í
Evrópu. Fremur sjaldgæf. en þó nær árviss
hér á landi hin síðari ár.
V-Skaft: Hrífunes í Skaftártungu, karlf 6.
Brandönd Tadorna tadorna (-,8,1)
júlí (EÞ.sjaldséð
JÓH. ÓE
NV-Evrópa. slitrótt í S-Evrópu og
Mið-Asía.júní til 21.
- Fremur
hér ofl).
á landi.
Gull: Hliðsnes á Álftanesi. 18. maí (Åke
Taumönd Anas querquedula (9.12,2)
Lindström, GAG).
Evrópa og Asía. - Fremur sjaldséður. en þó
líklega árviss flækingur hér á landi.
A-Skaft: Borgarhöfn í Suðursveit, karlf 1.
Ljóshöfði Anas americana (-.27,7)
maí (PL).
Norðurhluti N-Ameríku. - Árviss hér á
Skag: Skógar í Skagafirði, karlf 30. maí
landi og allalgeng í Evrópu.
(KHS. PL).
Árn: Hraunsárós austan Eyrarbakka, fullo
karlf 27. apríl (GAG, KL), fullo karlf 6.
Skeiðönd Anas clypeata
júní (HÞH, KHS ofl), karlf 27. des
Evrópa, N-Asía og norðanverð Ameríka. (JBH, KHS).
Sjaldgæfur varpfugl hér á landi og er nú
Baugsstaðir í Flóa, fullo karlf 6. júní
Gull: Álftanes, karlf 29. mars (EÞ. Ingólfur
(HÞH).
Guðnason. JÓH). sjö karlf 25. júní (SB).
Gull: Ósar, karlf 27. des (EÓ).
S-Þing: Mývatn, fullo karlf 23. maí til 13.
Hafnarfjörður, karlf 9.-10. apríl (Helgi
júní við Geiteyjarströnd, fullo karlf við
Guðmundsson).
Vagnbrekku 23. maí til 5. júní (KL ofl).
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tekin

inn í þes

5. mynd. Austræn margæs Branta
bernicla
bernicla. Hlíðarendi í
Bárðardal, 30. maí 1987.
Ljósm. Sverrir Thorstensen.

Seltjarnarnes, par 17. maí (GP).
Rvík: Skerjafjörður, ungur karlf 10. jan
(KM).
Tjörnin, fullo karlf 19. apríl til 28. maí
(JÓH ofl). 6. mynd.
V-Skaft: Landbrotsvötn. karlf 8. júní (EÞ,
JÓH, ÓE).
S-Þing: Mývatn, par 4. maí (ÓE, ÓKN),
kvenf með 6 unga 14. júlí (ÓKN).
Aðaldalur, alls tvö pör og karlf 8. júní,
tveir kvenf (sennilega með unga) 26. júní
(GH. HE, Þröstur Eysteinsson).

V-Barð: Patreksfjörður, fullo karlf apríl til
29. maí (Atli Snæbjörnsson ofl).

Eyf: Grímsey, fullo karlf 15.-22. apríl(GuðrúnÁsgríms

Akureyri, tveir karlf 30. maí (Sverrir Vilhjálmsson).
Gull: Straumsvík við Hafnarfjörð, karlf á
fyrsta vetri 18. jan (KM).
Kópavogur. fullo karlf um 24. jan (Þórólfur
Jónsson).
Ytri-Njarðvík, fullo karlf 7. feb (Arnþór
Garðarsson).
Hvalfjarðareyri í Kjós, fullo karlf 28. maí
Skutulönd Aythya ferina (-,37,1)
(BH).
Miðbik Evrópu og Asíu. - Árviss og hefur
Grindavík, kvenf 5.-18. júní (KHS, ÓE
orpið nokkrum sinnum hér á landi.
ofl). 9. mynd.
S-Þing: Mývatn, karlf 28. júlí (Anthony D.
Arnarnesvogur í Garðabæ, karlf 9.-24. júní
Fox, John Oakshatt, John V.N. Turner).
(SB).
N-Ísf: Súðavík, ársgamall karlf 1. júlí (BB).
Hringönd Aythya collaris (3,8,2)
Rvík: Sundahöfn og nágr, 2ja ára frá 1986 til
N-Ameríka. - Fremur sjaldgæfur flækingur
21. mars, sjá einnig skýrslu 1986, fullo
hér á landi. en er nú algengasta ameríska
karlf 28. feb til 13. apríl (BB ofl), fullo
öndin í V-Evrópu.
karlf og karlf á öðrum vetri 22. nóv (GÞ.
KHS ofl).
Eyf: Akureyri, karlf 26. maí (Sverrir Thorstensen, Ævar Petersen).
Skag: Sauðárkrókur, karlf 15. maí til 7. júní
S-Þing: Mývatn, karlf 5.-12. júní við Vindbelg (Åke
(Jón Lindström.
Pálmason). GAG, IngaRudebeck,Johnny Karlsson
N-Þing: Núpskatla á Melrakkasléttu, fullo
karlf 14. júní (GH).
S-Þing: Ærvíkurbjarg við Skjálfanda, fullo
karlf 20. apríl (ÞÁ).
Æðarkóngur Somateria spectabilis
Húsavík, kvenf 22. maí (SG).
(-,311,19)
Flatey á Skjálfanda, tveggja ára um mánaðamót maí/júní (Gunnar Gunnarsson),
Nyrstu héruð N-Ameríku og Síbiríu; Græn10. mynd.
land og Svalbarði. - Sést hér allt árið, en er
algengastur seinni part vetrar. - 7. og 8.
Héðinshöfði á Tjörnesi, fullo karlf 27. des
mynd.
(Birkir Bárðarson, HE).
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6. mynd. Skeiðandarsteggur Anas clypeata ásamt stokkandarkollu Anas platyrhynchos
Tjörninni í Reykjavík í apríl 1987. Ljósm. Kristinn Haukur Skarphéðinsson.
Kynblendingur æðarfugls og æðarkóngs
Somateria mollissima x spectabilis
(-.10,2)
Eyf: Krossanes við Akureyri, karlf 19. apríl
(KL).
S-Þing: Ærvíkurbjarg við Skjálfanda, karlf
20. apríl (ÞÁ).

á

Hvinönd Bucephala clangula
N-Evrópa, N-Asía og N-Ameríka. - Vetrargestur. einkum á SV-landi og Mýv
hér einnig á sumrin. Einnig er getið
ógreindra hvinanda/húsanda (ógr Bucephala) utan Sogs. Mývatns og G

Árn. Úlfljótsvatn, karlf 15. feb (BB ofl),
Korpönd Melanitta fusca (7.16,1)
fimm karlf og þrír kvenf 15. nóv (KM).
N-Evrópa, N-Asía, Kákasus og N-Ameríka.
Sogið, karlf 15. feb (BB ofl), fullo karlf 1.
- Fremur sjaldséður, en þó nær árviss flækingur.
nóv (GH, HeB), tuttugu fullo karlf,
fjórir
ungf 27. des (Arnþór Garðarsson).
A-Skaft: Höfn í Hornafirði, karlf 5. okt
(BA).
Kárastaðanes við Þingvallavatn. karlf 10.
júlí (Ragnar Kjartansson).
Gull:\ Arnarnesvogur við Garðabæ, fullo
karlf, tveir ungir karlf og kvenf 18. jan
(KM), sennilega sömu og í Skerjafirði,
Rvík.
Seilan á Álftanesi, fullo karlf og þrír kvenf/
ungf 29. mars (EÞ, Ingólfur Guðnason,
JÓH), sennilega sömu og í Skerjafirði,
Rvík.
Fitjar á Miðnesi, karlf 2. maí (GP, KHS,
PL, Unnur S. Björnsdóttir).
N-Ísf: Bolungarvík, ógr Bucephala ungf 25.
okt (BB ofl).
Rvík: Elliðavatn, tveir fullo karlf 11. jan
7. mynd. Staðir þar sem æðarkóngar sáust
(EÞ, JÓH), tveir fullo karlf og þrír kvenf
árið 1987 og fjöldi fugla. - Localities and
14. mars (ÓE).
number of Somateria spectabilis during
Skerjafjörður, fullo karlf 7. feb til 8. apríl,
1987.
fullo karlf að auki 5. apríl, tveir kvenf 7,25

ungir karlf, sjö kvenf

Æðarkóngur
Somateria

spectabilis

8. mynd. Fjöldi æðarkónga sem sást í hverri
viku árið 1987. - Number of Somateria spectabilis seen each week during 1987.

Fjallvákur Buteo lagopus (3,4,2)
28. feb. þrír kvenf 8. apríl. ungur karlf
N-Ameríka. Fennóskandía og norðanverð
22. feb til 8. apríl (BB. KM ofl). Aftur
Ráðstjórnarríkin. - Sjaldgæfur flækingur hér
fullo karlf. kvenf og tveir ungir karlf 28.
á landi.
nóv (KM), fullo karlf og þrír kvenf 27.
des (Árni Waag Hjálmarsson, ÓKN).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 20.-25. okt (HB
ofl).
A-Skaft: Þveit í Nesjum, tveir ungir karlf 18.
okt (BA. EÓ, HB), fullo karlf, ungur
Sléttaleiti í Suðursveit, 20. okt (BA).
karlf og tveir kvenf 23. okt (HB.SigurðurGuðjónsson).
Turnfálki Falco tinnunculus (23.13,2)
Evrópa, Asía og Afríka. - Fremur algengur
S-Þing: Vindbelgur í Mývatnssveit, fullo
flækingur hér á landi.
karlf 6. júní (Åke Lindström, GAG,
Johnny Karlsson).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, karlf 19.
Hraun í Aðaldal, fullo karlf 6.-7. júní (IP).
maí it (BA).
1986:
Vestm: Heimaey, karlf 20. apríl (Ingi Sigurjónsson).
S-Þing: Hafralækur í Aðaldal, karlf 27. apríl
1986
(ÞÁ).
Gunnfálki Falco subbuteo (1,1,4)
Sparrhaukur Accipiter nisus (2,0,1)
Mið- og S-Evrópa, V-Asía til Kyrrahafs. Evrópa og N-Asía. - Mjög sjaldgæfur flækSjaldgæfur flækingur hér á landi.
ingur hér á landi.
Árn: Hveragerði, fundinn nýdauður 24.
Vestm: Heimaey, 20. apríl it (Helgi Ágústsapríl
(Jakob V. Sigurðsson, Kristófer
son).
R. Baldursson).

9. mynd. Kvenfugl æðarkóngs
Somateria
spectabilis.
Grindavík,
5. júní 1987. Ljósm.
Kristinn Haukur Skarphéðinsson.
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A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 22. apríl (HB).
Reynivellir í Suðursveit, 18.-19. júlí (BA).
Á sjó: Um 30 sjóm SA af Dyrhólaey, settist
aðframkominn á skip 17. apríl
(Ásgeir
Magnússon).
Fálki Falco rusticolus candicans (-,14,3)
Grænland, Kanada og Alaska. „Hvítfálkar"
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, fannst ataður

sjást hér aðallega á veturna.

grúti 30. apríl -ir (HB).
Skag: Grjótárdalur, 15.-17. des (Pálmi Ragnarsson).
N-Þing: Höskuldarnes á Melrakkasléttu,
24.-25. jan (Jón Magnússon).

10. mynd. Tveggja ára æðarkóngur Somateria spectabilis ásamt æðarblika Somateria
mollissima við Flatey á Skjálfanda um mánKeldusvín Rallus aquaticus (-,34,4)
aðamótin maí/júní 1987. Ljósm. Gunnar
Evrópa og Asía. - Sjaldgæfur varpfugl, en
Gunnarsson, Húsavík.
flest keldusvín sem sjást núorðið erusennilega
flækingsfuglar.
15. jan (sleppt á Tjörnina í Reykjavík 21.
Dal: Skarð á Skarðsströnd, 8. okt (PL).
jan, en fannst ófleyg 23. jan)
(Anna
Gull: Arfadalsvík, Grindavík, 4. okt (GP,
Jóhannesdóttir).
GÞ, HÞH).
Stykkishólmur, apríl til maí (sást í um mánRvík: Skógræktin í Fossvogi, 27. des til 1988
uð) (Trausti Tryggvason).
(HÞH ofl).
Vestm: Heimaey, 22. jan ír (SS).
N-Þing: Arnanes í Kelduhverfi, 30. okt (Egill Egilsson).
1986:
Snœf: Garðar í Staðarsveit, 31. júlí 1986
Engirella Crex crex (19,5,1)
(Rainer Schütt ofl).
Evrópa til Mið-Asíu. - Fremur sjaldséður
Stepputrítill Glareola nordmanni (0,2,1)
flækingur.
SA-Evrópa og SV-Asía. - Fremur sjaldséður
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, fundin aðframí NV-Evrópu, og mjög sjaldgæfur flækingur
komin 6. okt
(HB).
hér á landi.
A-Skaft: Kálfafell í Suðursveit, 11. júní
Sefhæna Gallinula chloropus (42,7,1)
(BA).
Evrópa, Asía og Ameríka. - Allalgengur
flækingur, en þó sjaldséðari hin síðari ár en
Grálóa Pluvialis squatarola (16,34,3)
áður fyrr.
Nyrstu héruð Síbiríu og N-Ameríku. - Alltíð
N-Þing: Rif á Melrakkasléttu, kom í minkaog árviss að haust- og vetrarlagi, en sést
boga 1. maí
(Eiríkur Þorsteinsson).
einnig á sumrin.
Gull: Seltjörn á Seltjarnarnesi, 24. jan til 22.
Bleshæna Fulica atra (129,30,8)
feb (Gerður Gylfadóttir, JÓH ofl), 12.
Evrópa, Asía og Ástralía. - Árviss og hefur
mynd.
orpið hér á landi.
Fuglavík á Miðnesi, 8. nóv (KM).
Gull: Hafnir, náð lifandi 17. jan, sleppt á
Mýr: Hjörsey á Mýrum, fullo 13. júní (JÓH,
Tjörnina í Reykjavík 21. jan (merkt
Jón H. Sigurbjörnsson, KHS, ÓE,
Unnur
„424303") (Jón Borgarsson), 11. mynd.
Sandgerði, fannst aðframkomin 15. feb 'íi
(Bergþóra Hallbjörnsdóttir), 27. des
Vepja Vanellus vanellus (-,239,153)
(SB).
Evrópa og N-Asía. - Árviss og hefur orpið
S-Múl: Djúpivogur, 8. maí (SÆ).
hér. - 1 3 . og 14. mynd.
A-Skaft: Þveit í Nesjum, 26. apríl w (Jóhann
Árn: Eyrarbakki, tvær 1. feb (Jóhann Gíslason).
Brandsson).
Snœf: Hellissandur, náðist aðframkomin um
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S. Björnsdóttir)

11. mynd. Bleshæna Fulica atra. Hafnir, 17. janúar 1987. Ljósm. Hjálmar R. Bárðarson

V-Barð: Láginúpur í Kollsvík. amk 14 fuglar
12.-17. jan (Halldór Össurarson).
Lambavatn á Rauðasandi, tvær 17. jan,
þrjár 19. jan, tvær til 3. mars (Tryggvi
Eyjólfsson).

12. mynd. Grálóa Pluvialis squatarola. Seltjarnarnes, febrúar 1987. Ljósm. Kristinn
Haukur Skarphéðinsson.
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Tálknafjörður. tvær 22.-26. jan (Gísli Sigurðsson).
Breiðavík, um tuttugu um vorið (Jónas
Jónsson), sennilega sömu og í Kollsvík.
E y f : Djúpárbakki, Glæsibæjarhr.. um 5.
apríl (Sverrir Sigurvinsson).
Grímsey, ein 10.-21. apríl, tvær að auki 14.17. apríl (Guðrún Ásgrímsdóttir).
Klauf, Öngulstaðahr., sást einu sinni um
sumarið (Leifur Guðmundsson).
Gull: Varmá í Mosfellssveit, fjórar 20. jan
(GÞ).
Norðurkot á Kjalarnesi, um mánaðamót
jan/feb (Sigurbjörn Hjaltason).
Arnarholt á Kjalarnesi, ein í maí, önnur í
ágúst (Ferdinand Ferdinandsson).
Hvaleyrarlón í Hafnarfirði, 21. jan (JÓH).
Grindavík, tvær um 25. jan, tíu 6. feb, ellefu 8. feb (Halldór Þorláksson ofl).
Kalmanstjörn í Höfnum. þrjár 7. feb (Arnþór Garðarsson).
Fuglavík á Miðnesi, þrjár 25. jan (BB, GH,
Sigrún Ingólfsdóttir).
Krýsuvík. tvær 1. feb (Finnur T. Hjörleifsson).

Garðar á Álftanesi, tvær 9.-15. feb (EÓ,
JBH, KHS, PLofl).
Kasthúsatjörn á Álftanesi, 10. maí (Björn
Guðbrandsson).
Miðhús í Garði, 4.-25. okt (GP, GÞ, HÞH
ofl).
Flankastaðir á Miðnesi, 11. nóv (EÓ).
Arfadalsvík, Grindavík, 27. des (KM).
Sandgerði, 27. des (Þorsteinn Einarsson).
V-Ísf: Skutulsfjörður, ein í seinni hluta okt
(Gunnar Kristjánsson).
N-Múl: Hrafnabjörg í Jökulsárhlíð, 13. jan
(Halldór W. Stefánsson ofl).
Hof í Fellum, 19. jan (Sigurður G. Björnsson).
Hof í Vopnafirði, 22.-24. apríl -ár (Grétar
Jónsson ofl).
Engihlíð í Vopnafirði, tvær um 23. sept
(Björn Magnússon).
Grund á Jökuldal, ein um miðjan okt (Jakob Karlsson).
S-Múl: Egilsstaðir, sex 24. okt (Þórhallur
Borgarsson).
Mýr: Langá, Borgarhr., 5. apríl (Þórir
Ormsson).
Rang: Svanavatn í A-Landeyjum, tíu fuglar
um mánaðamót feb/mars (Þorsteinn
Markússon).
Borgareyrar, V-Eyjafjallahr., par frá mánaðamótum feb/mars til vors, með varpatferli frá maí til amk 19. júlí, par og tveir
fleygir ungar 9. ágúst, sáust til amk 12.
ágúst (Þorsteinn Markússon ofl).
Ystiskáli og nágr, V-Eyjafjöllum, ein 22.
feb. fjórar 1. mars (Kristinn Sigurlaugsson).
Þykkvibær, fjórar 1. mars tV (Kristján
Garðarsson).
Gunnarshólmi í A-Landeyjum, tvær 16.
nóv (Björn Jónsson).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 14. jan (HB).
Skaftafell í Öræfum, 18.-24. jan (JG).
Sléttaleiti í Suðursveit, 14. feb (BA).
Höfn í Hornafirði, tvær 29. nóv (Benedikt
Þorsteinsson, EP).
Svínafell í Öræfum, þrjár 16. des (JÞ ofl).
V-Skaft: Vík í Mýrdal, tvær um 20. jan til 6.
feb (Hafsteinn Jóhannesson).
Hraungerði í Álftaveri, 8. mars, 13.-24.
ágúst (Þórarinn Eggertsson).
Snœf: Hellissandur, amk fimm um 14.-20.
jan (Anna Jóhannsdóttir).
Fróðá, Fróðárhr., tvær um 20. jan (Bjarni
Olesen).

13. mynd. Staðir þar sem vepjur sáust frá
1.9.1986 til 31.8.1987 og fjöldi fugla. - Localities and number of Vanellus vanellus from
1.9.1986 till 31.8.1987.

Rif, amk fjórar 26.-27. jan, ein 8.-10. feb
(Sæmundur Kristjánsson ofl), sennilega
sömu og á Hellissandi.
Stykkishólmur. tvær í apríl til maí (Trausti
Tryggvason).
Strand: Munaðarnes, Árneshr., 11.-12. feb
(Jón E. Jónsson).
Vestm: Heimaey, þrjár 18. jan (Hávarður
Sigurðsson), amk 33 fuglar 28. feb (SS).
N-Þing: Þórshöfn, ein fundin löngu dauð 22.
júní
önnur séð 23. sept (GG).
S-Þing: Héðinshöfði á Tjörnesi, 25. okt (Jóhannes Þ. Jóhannesson).
1986:
S-Þing: Sílalækur í Aðaldal. 19.-20. apríl
1986 (Vilhjálmur Jónasson).
Vaðlatíta Calidris fuscicollis (11,18.4)
Kanada. - Ánáss hér á landi og alltíð í Evrópu.
Gull: Hvalsnes á Miðnesi, fjórar 10. okt
(KHS, ÓKN).
Rákatíta Calidris melanotos (2,11,1)
Kanada, Alaska og NA-Síbiría. - Algengasti
ameríski vaðfuglinn í Evrópu, sjaldgæfari en
vaðlatíta hér á landi, en er þó orðinn nær
árviss.
Gull: Gerðar í Garði, 4. okt ír (GP, GÞ,
HÞH).
Spóatíta Calidris ferruginea (3,10,1)
N-Síbiría. - Algeng um fartímann í
V-Evrópu,
Mýr: Hjörsey á Mýrum, ungf 13. júní (JÓH,
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en fremur sja

14. mynd. Fjöldi vepja
sem sást í hverri viku
milli
1.9.1986
og
31.8.1987. - Number of
Vanellus vanellus seen
each week from 1.9.1986
till 31.8.1987.

Vepja
Vanellus

vanellus

A-Skaft: Reynivellir
í Suðursveit, 28. mars,
Unnur
S. Björnsdóttir).
21. apríl, 17. okt, tvær 15. nóv, 30. nóv,
18. des (BA).
Kvísker
í Öræfum, 9. júní (EÓ), 11. nóv,
Efjutíta Limicola falcinellus (0,2,1)
tvær 13. nóv (HB).
N-Evrópa og N-Asía. - Fer um Mið-Evrópu
Hestgerði í og
Suðursveit,
16. nóv
til vetrarstöðva í Afríku. Sjaldgæf í
V-Evrópu,
hefur aðeins
sést (BA).
hér tvisvar áður.
Svínafell
í
Öræfum,
26.
nóv
(JÞ).
S-Þing: Tjörnes, syngjandi 24. maí til 17. júní
V-Skaft: Hrífunes í Skaftártungu, 21. nóv
(ÓE, ÓKN ofl).
(Sighvatur Björgvinsson ofl).
1986:
Gull: Mógilsá í Kjós, 21, júlí 1986 (Lúðvfk
Rúkragi Philomachus pugnax (26,17,4)
Gizurarson).
N-Evrópa og Asía. - Líklega árviss vor og
haust.
Lappajaðrakan Limosa lapponica
Gull: Sandgerði, kvenf 20. apríl (GAG).
(105,50,4)
A-Hún: Hjaltabakki í Ásum, karlf 1. júní
Skandinavía, Síbiría og Alaska. - Haust- og
(KHS, PL).
vetrargestur á SA- og SV-landi, en mun
Mýr: Álftanes á Mýrum, karlf 8. júní (Ásdís
sjaldgæfari en fjöruspói.
Haraldsdóttir).
Gull: Sandgerði, 26. sept (EÓ).
A-Skaft: Sunnuhlíð í Suðursveit, kvenf 1.-3.
A-Skaft: Horn í Nesjum, þrír 1. mars (EP,
maí (BA ofl).
Páll H. Benediktsson).
Jón H. Sigurbjörnsson, KHS, ÓE,

Dvergsnípa Lymnocryptes minimus
(32,25,2)
N-Evrópa og Asía. - Nær árviss, einkum að
vetrarlagi, en mun sjaldgæfari en skógarsnípa.
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 17. feb iír,
25.-27. des (BA).
Skógarsnípa Scolopax rusticola
(119+, 100,18)
Evrópa og Asía. - Árviss flækingur hér á
landi.
Borg: Vatnshorn í Skorradal, 19. nóv -fr
(Birgir Hauksson).
Gull: Hafurbjarnarstaðir á Miðnesi, 10. nóv
(BH).
Hái-Bjalli á Vatnsleysuströnd, 14. nóv
(GH, GÞ, HÞH).
S-Múl: Egilsstaðir, þrjár 20. maí (SÞ ofl).
Stóra-Sandfell í Skriðdal, ein um sumarið
(Hermann Jónsson).
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Fjöruspói Numenius arquata (-,444,68)
Evrópa og Asía. - Vetrargestur, einkum á
SA- og SV-landi.
Árn: Hraunsárós við Eyrarbakka, þrír 22.
apríl (GAG, KL, ÓE).
Herdísarvík, 30. des (Vilhjálmur Lúðvíksson).
Dal: Ballará á Skarðsströnd, fjórtán 4. des
(Ólafur Eggertsson, PL).
Gull: Miðnes (Stafnes-Garður), þrír 10. jan
(við Fitjar)
, níu 25. jan, tveir 21. feb,
þrír 24. apríl, tveir 28. apríl, einn til 2.
maí (allir í Sandgerði). Aftur þrír 19.
ágúst, þrettán 18. sept, sjö 26. sept,
tuttugu
okt, ellefu 8. nóv til 27. des (ýmsir). Ekki
er getið athugana frá haustinu þar sem
stöku fuglar sáust.
Hrakhólmar á Álftanesi, 5. júní (SB).
Arnarneslækur, Garðabæ, 9. júní (SB).
Hlið á Álftanesi, 9. júní (SB).

4. okt, þrettán 10

Arfadalsvík, Grindavík, 22. sept (EÓ,
Um 138 sjóm N af Sauðanesi (68°30'N,
KHS, ÓE).
19°00'V), þrír fullo 21. sept (IP).
Hafnir, 26. sept (EÓ, GP, GÞ).
Um 15 sjóm SA af Ingólfshöfða, amk tveir
Kálfatjörn á Vatnsleysuströnd, 27. des
fullo 9. okt, tveir fullo 27. okt (BA).
(Erpur Snær Hansen).
1986:
A-Skaft: Höfn í Hornafirði ogSkarðsfjörður,
einnDyrhólaey,
22. feb, 2524.
fuglar
mars,(Hrafnþrettán
V-Skaft:
ágúst1. 1986
tíu 5. apríl (Benedikt Þorsteinsson, EP,
kell Helgason).
Páll H. Benediktsson), einn 23. nóv
Fjallkjói Stercorarius longicaudus (-,28,1)
(BA).
Nyrsti hluti N-Ameríku, N-Evrópu og Síbiríu, einnig Grænland. - Fargestur, en sjaldséðari en ískjói hér við land.
N-Þing: Svalbarðsárósar í Þistilfirði, 11. apríl
A-Skaft: Skaftafell í Öræfum, nær fullo 14.
(GG).
júní (HB, JG).
Melrakkaslétta, heyrt í fugli frá 11. maí,
einn fugl 20. maí, par og hreiður með
Hláturmáfur Larus atricilla (4,0,1)
fjórum eggjum 4.-9. júní, þrír ungar
Suðurhluti N-Ameríku. - Fremur sjaldséðir,
klöktust 10.-11. júní (merktir „424959en þó árvissir í V-Evrópu og mjög sjaldséðir
61"), hreiður tómt 12. júní, par og þrír
hér á landi.
ungar 19.-23. júní, einn fullo fugl auk
S-Þing: Húsavík, á fyrsta vetri 14.-20. des 1-r
parsins frá 23. júní, einn ungi fannst
(HE, SG).
dauður 1. ágúst, ungf séður 10. ágúst
(Andy D. Evans, Jón Magnússon, Philip
Dvergmáfur Larus minutus (28,38,2)
Whitfield ofl).
Austanverð Evrópa og Mið-Asía. - Sést hér
Melrakkaslétta (annar staður), 19. júní
á öllum tímum árs, en er einna algengastur
(EÞ, ÓKN), sennilega einn fyrrnefndra
snemma sumars.
fugla.
N-Ísf: Ísafjörður, ungf 27. des (BB).
A-Skaft: Miðfell í Nesjum, amk ársgamall
Trjástelkur Tringa ochropus (0,1,0)
18. okt (BA, EÓ, HB).
NA-Evrópa og N-Asía. - Hefur ekki sést
áður
hér á landi.
1986:

Vestm: Heimaey, 28. apríl 1986 vr (skv Inga
Sigurjónssyni).

Hringmáfur Larus delawarensis (1,18,2)
N-Ameríka. - Til skamms tíma óþekktur í
Evrópu, en er þar nú algengasti ameríski
máfurinn. Sást fyrst á Íslandi 1978, en er nú
nær árviss. Sést mest í apríl.
Gull: Sandgerði, 2ja ára 29. apríl (GH,
HeB).
Gerðar í Garði, fullo 30. apríl til 10. maí
(Guðmundur V. Helgason, Jón S. Ólafsson, KL ofl).

Ískjói Stercorarius pomarinus (-,54+,45)
Íshafslönd N-Ameríku og Síbiríu, einnig
Grænland. - Hluti stofnsins fer hér um að
einhverju leyti vor og haust.
Árn: Þorlákshöfn, tveir 12. júlí (JBH).
Gull: Njarðvík, amk sautján 10. okt (KHS,
ÓKN).
ÍsmáfurPagophila eburnea (62,29,2)
A-Skaft: Sléttaleiti í Suðursveit, fullo 17.
Íshafseyjar N-Ameríku og Asíu, Svalbarði
júní (BA).
og Grænland. - Íshafsfugl, sem leitar lítið
suður á bóginn á veturna. Slæðingur sést þó
Á sjó: Skjálfandi, fullo 17. ágúst (við Lundhér nær árlega,
einkum
ey), fullo 23. ágúst (á miðjumSkjálfanda),
tveir
fullo við
og Norðurland.
tveir ungf 1. okt
V-Ísf: Flateyri, fullo 31. des (BB).
(þrjár sjóm NV frá Húsavík), amk fimm
Á sjó: Við Mánáreyjar, ársgamall 14. júlí
fullo og amk fimm ungf 11. okt (sex sjóm
(Eiríkur Marteinsson, HE).
NV frá Húsavík) (SG).
Um 148 sjóm N af Hraunhafnartanga
(69°00´N, 16°00'V), fullo 8. sept (IP).
Um 159 sjóm N af Hraunhafnartanga
(69°10'N, 15°25'V), fullo 8. sept (IP).

Sandþerna Gelochelidon nilotica (0,0,1)
Slitrótt í Mið- og S-Evrópu, S-Asíu og miðhluta Ameríku. - Hefur ekki sést áður hér á
landi.
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15. mars, þrír 21. mars,

Reynivellir í Suðursveit, 26. aprfl til 10. júní
(BA ofl).
Turtildúfa Streptopelia turtur (-,38,8)
N-Afríka og Evrópa (nema Fennóskandía)
austur í Mið-Asíu. - Árviss, einkum að sumar- og haustlagi.
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 7. maí (HÞH),
tvær 21.-22. sept, ein 23.-27. sept (HÞH
ofl).
A-Skaft: Ingólfshöfði í Öræfum, fundin dauð
7. júní tít (EÞ, JÓH, ÓE ofl).
Reynivellir í Suðursveit, 21.-22. ágúst, 22.
sept (BA).
Svínafell í Öræfum, 22.-26. sept (JÞ ofl).
S-Þing: Húsavík, 26. sept til 21. okt (Auður
Helgadóttir, Hjörtur Tryggvason ofl).

15. mynd. Skeggþerna Chlidonias hybridus.
Garður, 10. maí 1987. Ljósm. Gunnlaugur
Pétursson.

Gaukur Cuculus canorus (-,5,2)
Evrópa, Asía og Afríka. - Fremur sjaldgæfur vorflækingur hér á landi.
Gull: Eyrarbær sunnan Hafna, fundinn
dauður 19. apríl w (JBH).
Rang: Ármót á Rangárvöllum, 30. maí til 1.
júní (Guðmundur Ö. Ólafsson).

Vestm: Heimaey, 21. apríl i< (skv Inga Sigurjónssyni).

S-Múl: Neskaupstaður, um 20. maí og fram
eftir júní 1986 (MG).

Skeggþerna Chlidonias hybridus (0,0,1)
Slitrótt í S-Evrópu, miðhluta Asíu, S-Afríku
og Ástralíu. - Hefur ekki sést áður hér á
landi.
Gull: Síkin í Garði, fullo 24. apríl til 24. maí
(GAG, KL, ÓE ofl), 15. mynd.

Spágaukur Coccyzus americanus (2,0,1)
Suðurhluti N-Ameríku. - Fremur sjaldséður
í Evrópu og mjög sjaldgæfur flækingur hér á
landi.
Árn: Hjálmsstaðir f Laugardal, ungur kvenf
fundinn dauður 13. okt 'k (Torfi Pálsson).

1986:

Kolþerna Chlidonias niger (22,13,1)
Evrópa til Mið-Asíu, N-Ameríka. - Nær
árviss hér á landi og hefur orpið hér.
S-Þing: Sandur í Aðaldal, 8. júní (GH, HE,
Þröstur Eysteinsson).
Hringdúfa Columba palumbus (-,64,5)
Evrópa, NV-Afríka og V-Asía. - Árviss að
vor- og sumarlagi. Hefur orpið hér.
N-Múl: Böðvarsdalur í Vopnafirði, 27. júní
(SÞ).
S-Múl: Kolfreyjustaður í Fáskrúðsfirði, 27,31. mars (Þorleifur Kristmundsson ofl).
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 4.-9. maí
(HÞH ofl).
A-Skaft: Svínafell í Öræfum, 20.-21. apríl
(Guðjón Þorsteinsson).
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Snæugla Nyctea scandiaca (-,71,6)
Nyrstu héruð Evrópu, Asíu og N-Ameríku
og N-Grænland. - Sést árlega og hefur orpið
hér á landi.
Borg: Fiskilækur í Melasveit, um 20. júní
(Jón Eyjólfsson ofl).
Stóri-Lambhagi í Leirársveit, 16.-23. júlí
(Haukur Garðarsson), sennilega sami
fugl og í Melasveit.
Dal: Kjallaksstaðir og Stóra-Tunga á Fellsströnd, 30. júní til 10. júlí og aftur í september (Ólafur Halldórsson ofl).
Hún: Sandárbúðir á Auðkúluheiði, í byrjun
júlí (Kristinn Pálsson).
N-Múl: Húsey í Hróarstungu, kvenf/ungf 7.
feb (Örn Þorleifsson).

S-Múl: Djúpivogur, vetur 1986-1987 (skv
SÆ), sjá einnig skýrslu 1986.
Rang: Vatnsfell við Þórisvatn, 14. maí, sást
einnig sama dag við Hrauneyjafossvirkjun (Halldór Eyjólfsson).
N-Þing: Meiðavellir í Kelduhverfi, 23. mars
(Árni Óskarsson).
Eyrugla Asio otus (-,35,1)
Miðbik N-Ameríku, Evrópa og N-Afríka til
Asíu. - Árviss, aðallega að haust- og vetrarlagi.
Borg: Norðurreykir í Hálsasveit, ungur
kvenf fundinn nýdauður 12. apríl
(Unnar Þ. Bjartmarsson).
Múrsvölungur Apus apus (104,84+,5)
Evrópa og NV-Afríka til Mið-Asíu. - Árviss
að vor- og sumarlagi.
Gull: Sandgerði, 27. júní (Karl Ólafsson).
Rvík: Við Landspítalann, 19. apríl (Jóhann
Brandsson).
Við Blikahóla, 20. apríl (Pálmi Guðmundsson).
Vestm: Heimaey, 3. ágúst
(Markus
Ehrengruber).
N-Þing: Arnanes í Kelduhverfi, 4. júní (HE,
Jón Ó. Sigfússon).
Sönglœvirki Alauda arvensis (-,24,0)
Evrópa, NV-Afríka og Asía. - Sést nær árlega hér á landi á hausin og veturna.
1986:

A-Skaft: Kvísker f Öræfum, fundinn löngu
dauður 18. feb 1987 -ír, sennilega frá
haustinu 1986 (HB).

Bakkasvala Riparia riparia (3,2,1)
Norðanverð Ameríka, Evrópa, Asía og
norðanverð Afríka. - Sjaldgæfur flækingur
hér á landi.
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 24. apríl íV
(HB).
Landsvala Hirundo rustica (-,169+,40)
Evrópa, N-Afríka, Asía og N-Ameríka. Algeng á vorin og hefur orpið hér alloft. 16. mynd.
Árn: Selfoss, 18.-29. maí (ÖÓ).
Stokkseyri, fjórar um 20. maí til um 1. júní
(Gísli Sigurjónsson).
Ölfusárós, 26. okt >V (Erlingur Guðjónsson).
V-Barð: Bjargtangar, 13. júlí (Jan Durinck,
Mats Peterz, ÓE ofl).
Eyf: Dalvík, 18.-20. apríl (Steingrímur Þorsteinsson).
Gull: Brunnastaðir á Vatnsleysuströnd, 19.
apríl (Arndís Ö. Guðmundsdóttir, GP).
Seltjarnarnes, 23. apríl (Stefán B. Jónsson
ofl).
Kópavogur, 1. maí (GH).
S-Múl: Djúpivogur, 24. ágúst it (SÆ).
Egilsstaðir, byrjun sept (Hákon Aðalsteinsson).
Mýr: Borgarnes, 22. maí (Åke Lindström,
GAG).
Rang: Seljaland undir Eyjafjöllum, júní til
15. júlí (Kristján Ólafsson).
Rvík: Við Dúfnahóla, tvær 20. apríl (Sigurður B. Jóhannesson ofl).
A-Skaft: Skaftafell í Öræfum, tvær 19. apríl
(JG).

Landsvala
Hirundo

Bæjasvala
Ðelichon

rustica

urbica

f6. mynd. Fjöldi Iandsvala og bæjasvala sem
sást í hverri viku árið
1987. - Number of Hirundo rustica and Delichon urbica seen each
week during 1987.
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Svínafell í Öræfum, 21. apríl (JÞ).
Kvísker í Öræfum, 28. apríl, 26. maí, þrjár
28. maí, ein 20. júní, 17.-18. júlí (HB), 2.
okt (BA, HB).
Reynivellir í Suðursveit, 17. júní, 29. júní,
3. okt tV (BA).
V-Skaft: Hraungerði í Álftaveri, 18. apríl,
þrjár 22. apríl, ein 30. apríl (Þórarinn
Eggertsson).
Syðri-Steinsmýri í Meðallandi, tvær í byrjun maí (Magnús Pálsson).
N-Þing: Þórshöfn, 4. júlí (GG).
S-Þing: Héðinshöfði á Tjörnesi, tvær 30. maí
(Gunnar Jóhannesson ofl).
Á sjó: Við Vestmannaeyjar, um miðjan maí
•k (Jón Pálmason).
Út af Fáskrúðsfirði, f lok maí w (Ragnar
Sigurjónsson).
Bæjasvala Delichon urbica (-,129+,27)
Evrópa, NV-Afríka og Asía. - Algeng á vorin og hefur orpið hér. - 1 6 . mynd.
Árn: Hlíðarvatn í Selvogi, tvær 19. apríl
(ÖÓ ofl).
Selfoss, ein 27. maí, tvær 28.-29. maí

(ÖÓ).
Kópsvatn, Hrunamannahr., júní (Árni
Waag Hjálmarsson).
Eyf: Dalvík, í lok apríl (Steingrímur Þorsteinsson).
Ólafsfjörður, maí tV (Elmar Víglundsson).
Gull: Garðskagi, 25. apríl (JÓH, ÓE).
Rang: Skógar undir Eyjafjöllum, sept (Jón
Einarsson).
Rvík: Elliðaárvogur, 19. apríl (Magnús
Magnússon).
Við Hringbraut, tvær 21. apríl (Pétur Ridgwell).
Höfnin, ein 21.-22. apríl, tvær 24. apríl, ein
til 8. maí, önnur fannst dauð 30. apríl -A(Peter Yde ofl).
Elliðaárdalur, 10. maí (Úlfar Antonsson).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 21. apríl
(BA).

Kvísker í Öræfum, ein 27. apríl, tvær 28,30. apríl (HB).
Höfn í Hornafirði, 28. maí (EP), tvær 3.
júní (BA).
Snæf: Ólafsvík, 26. apríl (Jakob Hallgrímsson).
Vestm: Heimaey, ein 26. maí, fimm 27.-31.
maí, tvær 1. júní (HeB, SS ofl),
S-Þing: Húsavík, 2. maí (HE, Valur Guðmundsson).
Strandtittlingur Anthus petrosus (-,2,4)
Strendur N-Evrópu. - Fremur sjaldgæfur
flækingur hér á landi. Áður talin undirtegund bergtittlings Anthus spinoletta, en er nú
álitin sérstök tegund.
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 20. maí
(BA).
Ingólfshöfði í Öræfum, tveir 10. júní (EÓ,
HB), 9. nóv -ír (HB).
Maríuerla Motacilla alba yarrellii (1,2,1)
Bretlandseyjar, Írland og slitrótt við strendur V-Evrópu. - Mjög sjaldgæfur flækingur
hér (stundum kölluð „bretaerla").
N-Múl: Gilsárós í Fljótsdal, 5. júlí (IP).

1986:
Strand: Munaðarnes, Árneshr., 8. apríl 1986
(Jón E. Jónsson).
Silkitoppa Bombycilla garrulus (-,63,1)
NA-Evrópa, N-Asía og N-Ameríka. - Stórir
hópar flakka annað slagið út fyrir venjubundin vetrarheimkynni, þ.á m. til Íslands.
Stundum sjást einnig stakir fuglar hér á
landi.
A-Skaft: Skaftafell í Öræfum, 20.-21. jan
(JG).
Runntítla Prunella modularis (10,4,2)
Evrópa og SV-Asía. - Fremur sjaldgæfur
flækingur.
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 26. apríl
i!r, 7.-8. nóv tít (BA).

Glóbrystingur
Erithacus
rubecula

17. mynd. Fjöldi glóbrystinga sem sást í
hverri viku árið 1987. Number of Erithacus rubecula seen each week
during 1987.
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Glóbrystingur Erithacus rubecula (-,182,44)
Evrópa, NV-Afríka og V-Asía. - Algengur
flækingur vor og haust. - 1 7 . mynd.
Árn: Fljótshólar í Flóa, haust 1987 til vors
1988 (Jón Tómasson).
Selfoss, 1.-19. nóv (ÖÓ ofl).
Eyf: Ólafsfjörður, um miðjan okt (Ingi V.
Gunnlaugsson).
Siglufjörður, 27. okt til amk 3. jan 1988
(Guðrún Reykdal ofl).
Gull: Kiðafell í Kjós, 30. sept til 6. des
(BH).
A-Hún: Blönduós, 30. nóv 1986 til jan
(Kristinn Pálsson), sjá einnig skýrslu
1986.
N-Ísf: Ísafjörður við Skutulsfjörð, mánaðamót nóv/des til amk 17. apríl 1988 (Gunnar Kristjánsson ofl).
V-Ísf: Þingeyri, okt/nóv til amk 7. apríl 1988
(Birgitta Bragadóttir).
N-Múl: Bakkagerði í Borgarfirði, lok jan til
amk 28. feb (Ólafur Aðalsteinsson).
Hof í Vopnafirði, 21. apríl (Grétar Jónsson).
Teigur í Vopnafirði, 23.-24. okt (PVJ).
Seyðisfjörður, einn í nokkra daga haustið
1987 (Valgeir Sigurðsson).
S-Múl: Lindarbrekka í Berufirði, sept 1986
til vors (Erlingur Gunnarsson), sjá einnig
skýrslu 1986.
Hvammur í Eskifirði, 9. apríl (skv PL).
Eskifjörður, 9.-12. apríl, 27. des (PL).
Neskaupstaður, 15.-21. apríl, tveir 19.-27.
okt, einn til 28. des (MG).
Fagridalur í Breiðdal, 16.-25. apríl (skv IP).
Djúpivogur, 18. apríl (SÆ).
Ranaskógur við Gilsá í Fljótsdal, syngjandi
5. júní (IP, SÞ).
Ásgeirsstaðir í Eiðaþinghá, 28. okt (Þórhallur Borgarsson).
Egilsstaðir, 28. okt (Sigurbjörg Óskarsdóttir ofl).
Mýr: Borgarnes, 15. jan (Rafn Sigurðsson).
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 5. des til 30.
jan 1988 (GP, HÞH, KM ofl).
A-Skaft: Borg á Mýrum, jan Vr (Sigurður
Guðjónsson).
Kvísker í Öræfum, 23. apríl til 6. maí
(merktur 5. maí „913921") (HB), 22. okt,
tveir 24. okt tV, tveir 25.-26. okt, þrír 27.
okt, einn til 3. nóv, einn 13. nóv (náð,
merktur „913935") (HB ofl).
Reynivellir í Suðursveit, 25. okt, tveir 2.-7.
nóv vV, einn 11.-17. nóv (BA).

Höfn í Hornafirði, 23. okt til 29. nóv (EP
ofl), annar að auki 26. okt (BA).
Ingólfshöfði í Öræfum, 9. nóv (HB).
N-Þing: Laufás í Kelduhverfi, 19.-23. apríl
(Margrét Þórarinsdóttir ofl).
Kópasker, 25.-27. okt (Jón Grímsson).
S-Þing: Húsavík, amk einn frá 1986 til 31.
mars (SG ofl), sjá einnig skýrslu 1986.
Einn 26. okt til 2. nóv, tveir 30, nóv (HE
ofl).
Héðinshöfði á Tjörnesi, 24.-25. okt (Gunnar Jóhannesson ofl).
Á sjó: Hvalbaksgrunn, 7. apríl -ír (skv SÆ).
Berufjarðaráll, 9. apríl (Helgi Leifsson).
1984:

V-Hún: Hvammstangi, um 1.-14. feb 1984
(Haraldur Tómasson).
1986:

N-Múl: Seyðisfjörður, einn veturinn 19861987 (Valgeir Sigurðsson).
Skag: Sauðárkrókur, tveir 27. des 1986, einn
til 8. feb 1987 (Jón Pálmason).
Garðaskotta Phoenicurus phoenicurus
(-,26,2)

Evrópa og Asía. - Allalgengur haustflækingur.
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, kvenf/ungf
21. sept (BA).
Framnes í Nesjum, fundin dauð í fyrri hluta
okt "iV (Sigurður Eymundsson).
Vallskvetta Saxicola rubetra (-,37,3)
Evrópa og V-Asía. - Allalgengur haustflækingur.
Gull: Hafnir, 11. nóv tV (EÓ).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 22.-27. sept
(BA, HB).
Hali í Suðursveit, 23. sept ->V (BA).
Mánaþröstur Turdus torquatus (7,6,1)
Skandinavía, Bretlandseyjar, Mið- og SEvrópa og SV-Asía. - Fremur sjaldgæfur
flækingur.
N-Múl: Þorvaldsstaðir í Bakkafirði, 10. apríl
(Þórarinn Haraldsson).
Svartþröstur Turdus merula
Evrópa, NV-Afríka og sunnanverð Asía. Mjög algengur haust- og vetrargestur og hefur orpið hér á landi. Eftirfarandi athuganir
eru frá 1. september 1986 til 31. ágúst 1987,
nema annað sé tekið fram. - 18. og 19.
mynd.
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19.
mynd.
Fjöldi
svartþrasta og gráþrasta
sem sást í hverri viku
milli
1.9.1986
og
31.8.1987. - Number of
Turdus merula and Turdus pilaris seen each
week from 1.9.1986 till
31.8.1987.

Svartþröstur
Turdus
merula

Œ n r
Sept

Okt

Nóv

Des

Jan

Feb

Mans

Apn

Maí

Júní

Júlí

Gráþröstur
Turdus
pilaris

• m
Sept

Okt

Nóv

S-Þing: Húsavík, kvenf 28. nóv, tveir karlf
9.-29. des, annar til 27. mars (HE, SG
ofl).
Vogar í Mývatnssveit, 28. des (Illugi Jónsson).
Héðinshöfði á Tjörnesi, fullo karlf 5. jan til
31. mars (Gunnar Jóhannesson ofl).
Flatey á Skjálfanda, karlf 13. mars (Árni
Sigurpálsson).

DzJMnílnnQM
Des

Jan

Feb

Mars

Apr

<=cD
Mai

+

Júní

Júlí

Ág

N-Múl: Þorbrandsstaðir í Vopnafirði, um
23. mars 1986 (PVJ).
Teigur í Vopnafirði, karlf 26. maí til 9. júní
1986 (PVJ).

Dalvík, einn síðast í apríl (skv Steingrími
Þorsteinssyni).
Gull: Sandgerði, 28. des (SB).
Hafnir, 17. jan (KM).
Garður, 29. apríl (GH, HeB).
N-Múl: Hof í Vopnafirði, 24. apríl (Grétar
Jónsson).
S-Múl: Eskifjörður, 12. feb og 18. apríl (SÞ
ofl).
Neskaupstaður, 15. feb til marsloka (MG).
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 30. nóv (KM).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 4. nóv, þrír 14.
nóv, fjórir 17. og 24. nóv, tveir 27. nóv,
einn 10. og 18. apríl (HB).

Gráþröstur Turdus pilaris
Evrópa til Mið-Asíu, SV-Grænland. - Mjög
algengur haust- og vetrargestur og verpur
annað slagið hér á landi. Eftirfarandi athuganir eru frá 1. september 1986 til 31. ágúst
1987, nema annað sé tekið fram. - 1 9 . og 20.
mynd.
Árn: Selfoss, einn 1.-19. nóv, tveir 20. nóv til
10. apríl (ÖÓ).
Eyf: Akureyri, þrír 19.-21. nóv (við Grænumýri) (Jón Tryggvason), einn 9.-20. júlí í
Lystigarðinum (Mats Forsberg ofl), par
og hreiður með fjórum ungum fundið þar
24. júlí (ungar merktir „732959-62"), par
sást við hreiður til 27. júlí, par og amk
þrír ungar utan hreiðurs 29. júlí (GP ofl).
Siglufjörður, 4. jan til 27. mars (Örlygur
Kristfinnsson ofl).

20. mynd. Staðir þar sem gráþrestir sáust frá
1.9.1986 til 31.8.1987 og fjöldi fugla. - Localities and number of Turdus pilaris from
1.9.1986 till 31.8.1987.

1985-1986:
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Svínafell í Öræfum, um miðjan nóv (JÞ).
Höfn í Hornafirði, 27. mars og 10. apríl
(EP ofl).
Reynivellir í Suðursveit, 26. apríl (BA).
Strand: Hólmavík, tveir 20.-21. okt (BA).
Vestm: Heimaey, 28. des til 5. jan (SS ofl).
S-Þing: Húsavík, 26. nóv (ÞÁ), 29. des (Jónas G. Jónsson, Jónbjörn Pálsson), 17.
maí (HE ofl).
1985-1986:

V-Skaft: Skammadalshóll í Mýrdal, 1. jan til
apríl 1986 (Einar H. Einarsson).
Söngþröstur Turdus philomelos (-,91,22)
Evrópa, V- og Mið-Asía. - Árviss, aðallega
að haust- og vetrarlagi.
Árn: Selfoss, einn frá 30. nóv 1986, tveir 25.
jan, þrír 27. jan til 10. mars, einn til 21.
mars, einn 14. nóv (ÖÓ).
Eyf: Siglufjörður, 6. jan til 2. mars (Guðrún
Reykdal ofl).
Gull: Vogar á Vatnsleysuströnd, 14. nóv
(GH, GÞ, HÞH).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 4. maí w,
16. okt tít, 22.-25. okt, 11. nóv £ (BA).
Höfn í Hornafirði, 10. apríl (EP ofl).
Kvísker í Öræfum, 12.-16. apríl, 22. okt, 8.
nóv, amk sjö 11. nóv, tveir 12. nóv it,
einn 13. nóv w (HB).
Vestm: Heimaey, tveir 19. okt (Victor E.
Devesa).
S-Þing: Húsavík, tveir 23. okt, einn til 6.
nóv (HE ofl).
Mistilþröstur Turdus viscivorus (10,15,2)
Evrópa (nema nyrst í Skandinavíu) og NVAfríka til Mið-Asíu. - Fremur sjaldséður
flækingur.
Árn: Selfoss, 23. jan til 30. mars (ÖÓ ofl).
N-Múl: Miðfjarðarnes í Bakkafirði, 28. okt,
drepinn af ketti w (Indriði Þóroddsson).
Sefsöngvari Acrocephalus scirpaceus (2,5,1)
Evrópa, N-Afríka og SV-Asía. - Sjaldgæfur
flækingur hér á landi.
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 1. okt 1<
(BA).
Skopsöngvari Hippolais polyglotta (0,0,1)
SV-Evrópa og NV-Afríka. - Hefur ekki sést
áður hér á landi.
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 4. okt 1<
(BA).
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Hauksöngvari Sylvia nisoria (30,15,2)
Mið-Evrópa austur í Mið-Asíu. - Allalgengur flækingur.
Gull: Þorbjörn, Grindavík, ungf 30. sept
(HÞH).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 6.-8. okt í'r
(HB).
Netlusöngvari Sylvia curruca (41,11,8)
Evrópa til Mið-Asíu. - Allalgengur flækingur.
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 21.-22. sept
(HÞH).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 2. júní -k,
tveir 22.-23. sept tV, 14. okt (BA).
Kvísker í Öræfum, 1.-6. okt w (HB), 22.
okt (BA).
Höfn í Hornafirði, 24. nóv til 16. des
(Benedikt Þorsteinsson, EP).
Þyrnisöngvari Sylvia communis (7,4,1)
N-Afríka, sunnanverð Norðurlönd og
Evrópa austur í Mið-Asíu. - Fremur sjaldgæfur flækingur hér á landi.
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 26. sept t-V (HB,
SÆ).
Garðsöngvari Sylvia borin (-,112,19)
Evrópa og Mið-Asía. - Árviss haustflækingur.
Árn: Selfoss, fundinn dauður 6. nóv >r,
fundinn dauður 12. nóv >V (ÖÓ).
Gull: Þorbjörn, Grindavík, þrír 22.-23. sept
t!t (EÓ, KHS, ÓE, Victor E. Devesa
ofl).
Seltjörn, Njarðvík, 23. sept (HÞH).
Grindavík, 19. okt, veiddur af ketti -k
(Guðjón Jónsson).
N-Ísf: Ísafjörður, 23. maí, fundinn dauður i<
(BB).
S-Múl: Djúpivogur, 29. sept t< (SÆ).
Rvík: Melgerði, 26. okt (JÓH).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, syngjandi karlf
2.-10. júní (HB ofl), 7. sept, 30. sept til 8.
okt iir, 6.-8. okt tV (HB).
Reynivellir í Suðursveit, 5. sept 1'<, 22.-23.
sept, tveir 1. okt -ír, 4. okt -fr (BA).
Hettusöngvari Sylvia atricapilla (-,368+,68)
Evrópa, NV-Afríka og V-Asía. - Mjög algengur haustflækingur. - 21. mynd.
Árn: Selfoss, þrír karlf 9. nóv til 4. des,
kvenf 9.-30. nóv, þá fundinn dauður 1'<

(ÖÓ).

21. mynd. Fjöldi hettusöngvara sem sást í
hverri viku árið 1987. Number of Sylvia atricapilla seen each week
during 1987.

Hettusöngvari
Sylvia
atricapilla

ffi
Jan

Feb

Mans

Apr

Maí

Júní

Júlí

Alviðra í Ölfusi, karlf 14. nóv (ÖÓ).
Eyf. Siglufjörður, karlf 19. okt (Örlygur
Kristfinnsson), kvenf 23. okt, tveir kvenf
25. okt til 14. nóv (Guðrún Reykdal ofl).
Gull: Hái-Bjalli á Vatnsleysuströnd, karlf
18. okt (GP, GÞ, KM, KHS, ÓE).
Hafurbjarnarstaðir á Miðnesi, karlf 8. nóv
(KHS, Unnur S. Björnsdóttir).
Hvalsnes á Miðnesi, kvenf 8. nóv (HÞH).
Stafnes á Miðnesi, karlf 8.-14. nóv (HÞH).
Seltjörn, Njarðvík, kvenf 10. nóv (BH),
karlf 14. nóv (GH, GÞ, HÞH).
Sandgerði, tveir kvenf 11. nóv, einn kvenf
14. nóv (EÓ ofl).
Þorbjörn, Grindavík, karlf 14. nóv (GH,
GÞ, HÞH).
Kópavogur, 3. des, fundinn dauður við
Digranesveg 'A- (skv JBH).
N-Múl: Eyrarland í Fljótsdal, karlf 28. okt
(Sveinn Ingimarsson ofl).
Skjöldólfsstaðir á Jökuldal, karlf 4. nóv
(Páll H. Benediktsson).
S-Múl: Djúpivogur, karlf 29. sept íV, kvenf
17. okt iír, karlf og kvenf 23. okt 2
(SÆ).
Neskaupstaður, um átta 13.-21. okt (MG).
Rang: Skógar undir Eyjafjöllum, karlf um
15. sept it (skv JBH).
Skíðbakki í A-Landeyjum, karlf 23. nóv
(Rútur Pálsson).
Rvík: Grafarvogur, karlf 25. okt, fundinn
dauður -V (Rósa Óskarsdóttir).
Sporðagrunn, karlf 29. okt (GH).
A-Skaft: Hestgerði í Suðursveit, karlf 18.
feb, fundinn dauður -w- (Björn Ólafsson).
Höfn í Hornafirði, karlf 22. sept, karlf 6.-7.
nóv, kvenf 6. nóv og 20.-29. nóv við
Ránarslóð (Benedikt Þorsteinsson, EP),
karlf 17. okt í Einarslundi (BA, EÓ,
HB).
Reynivellir í Suðursveit, karlf 14.-16. okt,
karlf 15. okt r<, karlf 3. nóv, kvenf 3. nóv
ir, kvenf 4.-7. nóv %r, þrír kvenf 8. nóv Vv

og tveir til 11. nóv, karlf 8. des (BA).
Steinadalur í Suðursveit, karlf 15. okt
(BA).
Hellisholt á Mýrum, karlf 17,- 23. okt (BA,
EÓ, HB).
Stafafell í Lóni, kvenf 17. okt (BA, EÓ,
HB).
Kvísker í Öræfum, karlf 20.-25. okt, kvenf
25. okt, karlf 2. nóv, tveir karlf og einn
kvenf 8. nóv 2íV, einn karlf og þrír kvenf
11. nóv ir, þrír kvenf 12. nóv 3Vv, einn 13.
nóv -ír, einn 14. nóv
(HB, BA).
V-Skaft: Kirkjubæjarklaustur, kvenf 15. okt
(EÓ).
Vestm: Heimaey, karlf 21. okt (SS).
S-Þing: Húsavík, kvenf 9.-28. okt (HE ofl).
1983:

V-Hún: Hvammstangi, 19. október 1983
(Haraldur Tómasson).
Gransöngvari Phylloscopus collybita
(-,227,63)
Evrópa og Asía. - Algengur haustflækingur.
Árn: Selfoss, einn 8. nóv til 30. des, einn að
auki 9. nóv og 14. des (ÖÓ).
Snæfoksstaðir í Grímsnesi, 14. og 29. nóv

(ÖÓ).
Þrastaskógur í Grímsnesi, 23. nóv og 6. des

(ÖÓ).
Gull: Seltjörn, Njarðvík, tveir 18. okt Vr
(GP, GÞ, KM, KHS, ÓE).
Sandgerði, 11. nóv -ír (EÓ).
Kópavogur, 13. nóv við Hrauntungu
(HÞH).
S-Múl: Djúpivogur, þrír 14. okt 3Vr (SÆ).
Bragðavellir í Hamarsfirði, tveir 20. okt 2Vr
(SÆ).
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 5.-31. des
(HÞH ofl).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, tveir 14.
okt 2-ír, einn 15. okt ú , tveir 16. okt it,
einn 17. okt, tveir 20. okt, amk þrír 22,
okt 2-k, tveir 25. okt 2V'r, einn 26. okt,
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tveir 2. nóv TV, tveir 3. nóv tV, einn 4.-6.
nóv, tveir 7. nóv 2-ár, einn 26.-27. nóv tV,
einn 30. des (BA).
Kvísker í Öræfum, einn 24. sept tV, einn
1.-6. okt tV, einn 14.-16. okt -«-, einn 20,22. okt, tveir 24. okt it, tveir 25. okt -fr,
einn 26. okt -ír, einn 29.-31. okt, þrír 1.
nóv 2 e i n n 3. nóv, fimm 8. nóv 5'ÍV,
fjórir 11. nóv 3tJt, tveir 13. nóv, einn 28.
des tV (HB ofl).
Steinadalur í Suðursveit, 15. okt (EÓ).
Höfn í Hornafirði, þrír 17. okt í Einarslundi
(BA, EÓ, HB).
Skálafell í Suðursveit, tveir 17. okt (BA,
EÓ, HB).
Stafafell í Lóni, tveir 17. okt (BA, EÓ,
HB).
Flatey á Mýrum, 23. okt (HB).
Vestm: Heimaey, 18. apríl -k, 1. okt tV (SS).
S-Þing: Héðinshöfði, lok okt, fundinn dauður -fr (Gunnar Jóhannesson).
1986:

S-Þing: Hafralækur í Aðaldal, 14. nóv 1986
tV (ÞÁ).
Laufsöngvari Phylloscopus trochilus
(-,97,13)
Evrópa og norðanverð Asía. - Algengur
haustflækingur.
Gull: Seltjörn, Njarðvík, 22. sept tV (EÓ,
KHS).
Þorbjörn, Grindavík, 2. okt -k (EÓ, GP).
S-Múl: Djúpivogur, 5. nóv tV (SÆ).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 21.-22. sept w,
tveir 2.-4. okt « (HB), einn 16. okt tV,
einn 24. okt
einn 1. nóv (HB ofl).
Reynivellir í Suðursveit, tveir 22.-23. sept
-ír, einn 1.-2. okt ->V, einn 3. nóv tV (BA).
Ógreindir Phylloscopus söngvarar
Hér er um að ræða gran- eða laufsöngvara,
sem ekki tókst að greina með vissu til tegundar. Í sumum tilvikum er þess getið hvaða
tegund fuglinn var talinn vera.
Eyf: Siglufjörður, 14.-18. sept (Örlygur
Kristfinnsson).
Gull: Hái-Bjalli á Vatnsleysuströnd, „laufs."
22. sept (EÓ, KHS, ÓE, Victor E.
Devesa), „grans" 18. okt (BH, GP, GÞ,
KM, KHS, ÓE), „grans." 14. nóv (GH,
GÞ, HÞH).
Þorbjörn, Grindavík, „laufs." 26. sept
(EÓ, GP, GÞ), 30. sept (HÞH), amk
einn 18. okt (BH, GP, GÞ, KM, KHS,
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ÓE), 25. okt (HÞH).
Seltjörn, Njarðvík, 18. okt (BH, GP, GÞ,
KM, KHS, ÓE), 14. nóv (GH, GÞ,
HÞH).
Vogar á Vatnsleysuströnd, tveir „grans."
18. okt (GP, GÞ, KM, KHS, ÓE), einn
„grans." 8.-14. nóv (GÞ, KM, KHS,
HÞH, Unnur S. Björnsdóttir ofl).
Fuglavík á Miðnesi, 14. nóv (HÞH).
Sandgerði, tveir 14. nóv (GH).
N-Múl: Sunnuhlíð í Vopnafirði, 21. okt
(PVJ).
Seyðisfjörður, tveir í des (Valgeir Sigurðsson).
S-Múl: Neskaupstaður, tveir 5. okt, amk
tveir um 15. til 21. okt (MG).
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, einn 5.-19. des,
þrír 24.-27. des, tveir 31. des (HÞH ofl).
A-Skaft: Höfn í Hornafirði, 22. sept, 13. nóv
við Ránarslóð (EP).
Reynivellir í Suðursveit, „grans" 23. sept til
1. okt, „laufs" 5. okt (BA).
Vestm: Heimaey, tveir „grans" 15. okt, einn
„grans" 18. okt (SS).
S-Þing: Húsavík, „grans" 6.-7. nóv (HE ofl).
1986:

N-Múl: Einarsstaðir í Vopnafirði, „grans"
29. nóv 1986 (PVJ).
Rauðkollur Regulus calendula (0,0,1)
Norðurhluti N-Ameríku. - Hefur ekki sést
áður hér á landi, og hefur sennilega ekki sést
annars staðar í Evrópu með vissu.
Vestm: Heimaey, ungf 23. nóv, fannst illa
haldinn, drapst tV (Ingi Sigurjónsson).
Glókollur Regulus regulus (-,42,10)
Evrópa og slitrótt í Asíu. - Allalgengur flækingur.
Árn: Selfoss, 26. okt til amk 2. jan 1988 (ÖÓ
ofl), 22. mynd.
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 21. okt til apríl
1988, annar að auki 23. okt (HÞH ofl).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, fjórir 30.
sept, einn 1.-2. okt w, einn 13.-14. okt tV
(BA).
Kvísker í Öræfum, 4. okt (BA, HB).
Höfn í Hornafirði, 23. okt (Benedikt Þorsteinsson, EP).
Grágrípur Muscicapa striata (-,24,3)
N-Afríka og Evrópa austur í Mið-Asíu. Fremur algengur flækingur hér á landi.
N-Múl: Þorvaldsstaðir í Bakkafirði, 11.-18.

21. mynd. Fjöldi hettusöngvara sem sást í
hverri viku árið 1987. Number of Sylvia atricapilla seen each week
during 1987.

Hettusöngvari
Sylvia
atricapilla

Feb

Mars

+ •
Júní

Júlí

+

Ág

-+-

Alviðra í Ölfusi, karlf 14. nóv (ÖO).
Eyf: Siglufjörður, karlf 19. okt (Örlygur
Kristfinnsson), kvenf 23. okt, tveir kvenf
25. okt til 14. nóv (Guðrún Reykdal ofl).
Gull: Hái-Bjalli á Vatnsleysuströnd, karlf
18. okt (GP, GÞ. KM, KHS, ÓE).
Hafurbjarnarstaðir á Miðnesi, karlf 8. nóv
(KHS, Unnur S. Björnsdóttir).
Hvalsnes á Miðnesi, kvenf 8. nóv (HÞH).
Stafnes á Miðnesi, karlf 8.-14. nóv (HÞH).
Seltjörn, Njarðvík, kvenf 10. nóv (BH),
karlf 14. nóv (GH, GÞ, HÞH).
Sandgerði, tveir kvenf 11. nóv, einn kvenf
14. nóv (EÓ ofl).
Þorbjörn. Grindavík, karlf 14. nóv (GH,
GÞ, HÞH).
Kópavogur, 3. des, fundinn dauður við
Digranesveg ti (skv JBH).
N-Múl: Eyrarland í Fljótsdal, karlf 28. okt
(Sveinn Ingimarsson ofl).
Skjöldólfsstaðir á Jökuldal, karlf 4. nóv
(Páll H. Benediktsson).
S-Múl: Djúpivogur, karlf 29. sept -íV, kvenf
17. okt ír, karlf og kvenf 23. okt 2 *
(SÆ).
Neskaupstaður, um átta 13.-21. okt (MG).
Rang: Skógar undir Eyjafjöllum, karlf um
15. sept tV (skv JBH).
Skíðbakki í A-Landeyjum, karlf 23. nóv
(Rútur Pálsson).
Rvík: Grafarvogur, karlf 25. okt, fundinn
dauður ír (Rósa Óskarsdóttir).
Sporðagrunn, karlf 29. okt (GH).
A-Skaft: Hestgerði í Suðursveit, karlf 18.
feb. fundinn dauður it (Björn Ólafsson).
Höfn í Hornafirði, karlf 22. sept, karlf 6.-7.
nóv, kvenf 6. nóv og 20.-29. nóv við
Ránarslóð (Benedikt Þorsteinsson, EP),
karlf 17. okt í Einarslundi (BA, EÓ,
HB).
Reynivellir í Suðursveit, karlf 14.-16. okt,
karlf 15. okt ->V, karlf 3. nóv, kvenf 3. nóv
iV, kvenf 4.-7. nóv
þrír kvenf 8. nóv

Sept

og tveir til 11. nóv, karlf 8. des (BA).
Steinadalur í Suðursveit, karlf 15. okt
(BA).
Hellisholt á Mýrum, karlf 17.- 23. okt (BA,
EÓ, HB).
Stafafell í Lóni. kvenf 17. okt (BA, EÓ,
HB).
Kvísker í Öræfum, karlf 20.-25. okt, kvenf
25. okt, karlf 2. nóv, tveir karlf og einn
kvenf 8. nóv 2-fr, einn karlf og þrír kvenf
11. nóv tV, þrír kvenf 12. nóv 3tV, einn 13.
nóv tV, einn 14. nóv tV (HB, BA).
V-Skaft: Kirkjubæjarklaustur, kvenf 15. okt
(EÓ).
Vestm: Heimaey, karlf 21. okt (SS).
S-Þing: Húsavík, kvenf 9.-28. okt (HE ofl).
1983:
V-Hún: Hvammstangi, 19. október 1983
(Haraldur Tómasson).
Gransöngvari Phylloscopus collybita
(-,227,63)
Evrópa og Asía. - Algengur haustflækingur.
Árn: Selfoss, einn 8. nóv til 30. des, einn að
auki 9. nóv og 14. des (ÖÓ).
Snæfoksstaðir í Grímsnesi, 14. og 29. nóv
(ÖÓ).
Þrastaskógur í Grímsnesi, 23. nóv og 6. des

(ÖÓ).
Gull: Seltjörn, Njarðvík, tveir 18. okt tV
(GP, GÞ, KM, KHS, ÓE).
Sandgerði, 11. nóv -ír (EÓ).
Kópavogur, 13. nóv við Hrauntungu
(HÞH).
S-Múl: Djúpivogur, þrír 14. okt 3tV (SÆ).
Bragðavellir í Hamarsfirði, tveir 20. okt 2tV
(SÆ).
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 5.-31. des
(HÞH ofl).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, tveir 14.
okt 2-fr, einn 15. okt tV, tveir 16. okt -íV,
einn 17. okt, tveir 20. okt, amk þrír 22.
okt 2-ír, tveir 25. okt 2-sSr, einn 26. okt,
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tveir 2. nóv
tveir 3. nóv
einn 4.-6.
nóv, tveir 7. nóv 2->V, einn 26.-27. nóv -íV,
einn 30. des (BA).
Kvísker í Öræfum, einn 24. sept
einn
1.-6. okt íV, einn 14.-16. okt -fr, einn 20.22. okt, tveir 24. okt tV, tveir 25. okt -tr,
einn 26. okt -tr, einn 29.-31. okt, þrír 1.
nóv 2-fr, einn 3. nóv, fimm 8. nóv 5"ír,
fjórir 11. nóv 3-ír, tveir 13. nóv, einn 28.
des iV (HB ofl).
Steinadalur í Suðursveit, 15. okt (EÓ).
Höfn í Hornafirði, þrír 17. okt í Einarslundi
(BA, EÓ. HB).
Skálafell í Suðursveit, tveir 17. okt (BA,
EÓ, HB).
Stafafell í Lóni, tveir 17. okt (BA, EÓ,
HB).
Flatey á Mýrum, 23. okt (HB).
Vestm: Heimaey, 18. apríl -fr, 1. okt -tr (SS).
S-Þing: Héðinshöfði, lok okt, fundinn dauður -m- (Gunnar Jóhannesson).
1986:
S-Þing: Hafralækur í Aðaldal, 14. nóv 1986
ír (ÞÁ).

Laufsöngvari Phylloscopus trochilus
(-.97,13)
Evrópa og norðanverð Asía. - Algengur
haustflækingur.
Gull: Seltjörn, Njarðvík, 22. sept -tr (EÓ,
KHS).
Þorbjörn, Grindavík, 2. okt tV (EÓ, GP).
S-Múl: Djúpivogur, 5. nóv -ír (SÆ).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 21.-22. sept -íV,
tveir 2.-4. okt -tr (HB), einn 16. okt -tr,
einn 24. okt ->!r, einn 1. nóv (HB ofl).
Reynivellir í Suðursveit, tveir 22.-23. sept
•ír, einn 1.-2. okt A, einn 3. nóv -tr (BA).
Ógreindir Phylloscopus söngvarar
Hér er um að ræða gran- eða laufsöngvara,
sem ekki tókst að greina með vissu til tegundar. Í sumum tilvikum er þess getið hvaða
tegund fuglinn var talinn vera.
Eyf: Siglufjörður, 14.-18. sept (Örlygur
Kristfinnsson).
Gull: Hái-Bjalli á Vatnsleysuströnd, „laufs."
22. sept (EÓ, KHS, ÓE, Victor E.
Devesa), „grans" 18. okt (BH, GP, GÞ,
KM, KHS, ÓE), „grans." 14. nóv (GH,
GÞ, HÞH).
Þorbjörn, Grindavík, „laufs." 26. sept
(EÓ, GP, GÞ), 30. sept (HÞH), amk
einn 18. okt (BH, GP, GÞ, KM, KHS,
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ÓE), 25. okt (HÞH).
Seltjörn, Njarðvík, 18. okt (BH, GP, GÞ,
KM, KHS, ÓE), 14. nóv (GH. GÞ.
HÞH).
Vogar á Vatnsleysuströnd, tveir „grans."
18. okt (GP, GÞ, KM, KHS, ÓE), einn
„grans." 8.-14. nóv (GÞ. KM, KHS,
HÞH, Unnur S. Björnsdóttir ofl).
Fuglavík á Miðnesi, 14. nóv (HÞH).
Sandgerði, tveir 14. nóv (GH).
N-Múl: Sunnuhlíð í Vopnafirði, 21. okt
(PVJ).
Seyðisfjörður, tveir í des (Valgeir Sigurðsson).
S-Múl: Neskaupstaður, tveir 5. okt, amk
tveir um 15. til 21. okt (MG).
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, einn 5.-19. des,
þrír 24.-27. des, tveir 31. des (HÞH ofl).
A-Skaft: Höfn í Hornafirði, 22. sept, 13. nóv
við Ránarslóð (EP).
Reynivellir í Suðursveit, „grans" 23. sept til
1. okt, „laufs" 5. okt (BA).
Vestm: Heimaey, tveir „grans" 15. okt, einn
„grans" 18. okt (SS).
S-Þing: Húsavík. „grans" 6.-7. nóv (HE ofl).
1986:
N-Múl: Einarsstaðir í Vopnafirði, „grans"
29. nóv 1986 (PVJ).
Rauðkollur Regulus calendula (0.0,1)
Norðurhluti N-Ameríku. - Hefur ekki sést
áður hér á landi, og hefur sennilega ekki sést
annars staðar í Evrópu með vissu.
Vestm: Heimaey, ungf 23. nóv, fannst illa
haldinn, drapst -tr (Ingi Sigurjónsson).
Glókollur Regulus regulus (-,42,10)
Evrópa og slitrótt í Asíu. - Allalgengur flækingur.
Árn: Selfoss, 26. okt til amk 2. jan 1988 (ÖÓ
ofl), 22. mynd.
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, 21. okt til apríl
1988, annar að auki 23. okt (HÞH ofl).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, fjórir 30.
sept, einn 1.-2. okt -tr, einn 13.-14. okt -tr
(BA).
Kvísker í Öræfum, 4. okt (BA, HB).
Höfn í Hornafirði, 23. okt (Benedikt Þorsteinsson, EP).
Grágrípur Muscicapa striata (-,24,3)
N-Afríka og Evrópa austur í Mið-Asíu. Fremur algengur flækingur hér á landi.
N-Múl: Þorvaldsstaðir í Bakkafirði, 11.-18.

apríl (Þórarinn Haraldsson).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, tveir 22.-23.
sept -fr, einn 24. sept
(BA, HB).
Flekkugrípur Ficedula hypoleuca (-.13,2)
Evrópa austur í Mið-Asíu og N-Afríka. Fremur sjaldséður flækingur hér á landi.
Gull: Þorbjörn, 22.-23. sept (EÓ. KHS.
ÓE, Victor E. Devesa).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, 1. okt iz
(BA).
Laufglói Oriolus oriolus (4,2,1)
Evrópa. NV-Afríka og Asía. - Sjaldgæfur
flækingur.
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, ungf 1. okt
-ír (BA ofl).
Dvergkráka Corvus monedula (93,13,2)
Evrópa, NV-Afríka og V-Asía. - Mjög
margar sáust 1975-76, en annars fremur
sjaldséður flækingur.
Árn: Selfoss, tvær 12. nóv (ÖÓ).
Vestm: Heimaey, kvenf frá 1986 sást allt árið
1987 (sjá einnig skýrslu 1986), gerði
hreiður um sumarið og varp ófrjóum
eggjum (SS ofl).
1986:
Rang: Þórsmörk, 10.-11. maí 1986 við skála
FÍ (Helga Garðarsdóttir ofl).
Bláhrafn Corvus frugilegus (-.49,2)
Evrópa og Asía. - Allalgengur flækingur hér
á landi.
S-Múl: Djúpivogur, 16. apríl (SÆ).
A-Skaft: Fagurhólsmýri í Öræfum, 1.-2. apríl
(HB ofl).
1986:
S-Þing: Skútustaðir í Mývatnssveit. 30. apríl
1986 (Haukur Hreggviðsson), sennilega
sami fugl og í Reynihlíð 10. maí 1986, sjá
skýrslu 1986.
Rósastari Sturnus roseus (5,5,1)
SA-Evrópa og V-Asía. - Flakkar óreglulega
vestur um alla Evrópu. Sjaldgæfur flækingur
hér. Hefur ekki sést síðan 1983, er fimm
fuglar sáust.
Vestm: Heimaey, fullo karlf 17. júlí (Hauke
Kahl).
Gráspör Passer domesticus (-,3.1)
Upphafleg heimkynni: Evrópa og N-Afríka,
en verpur nú víða um heim vegna flutninga

22. mynd. Glókollur Regulus regulus. Selfoss, 19. nóvember 1987. Ljósm. Örn Óskarsson.

af mannavöldum. - Fremur sjaldgæfur flækingur, en hefur orpið á nokkrum stöðum.
A-Skaft: Hof í Öræfum, amk 15-20 fuglar
(fullo og ungar) og amk sjö hreiður 8.-9.
júní (EÞ, JÓH, ÓE ofl).
Reynivellir í Suðursveit, kvenf/ungf 23.-25.
júlí (BA).
Bókfinka Fringilla coelebs (-,225,36)
Evrópa, N-Afríka og V-Asía. - Algeng vor
og haust og varp hér í fyrsta sinn árið 1986. 23. og 24. mynd.
Árn: Selfoss, karlf 8. maí (ÖÓ).
Eyf: Siglufjörður, karlf 14.-17. apríl (Guðrún
' Reykdal ofl).
Gull: Seltjörn við Njarðvík. karlf 23. sept til
10. okt, kvenf og einn ókyngr 23. sept
(HÞH ofl).
Þorbjörn við Grindavík, karlf og tveir
kvenf 23. sept (HÞH).
N-Múl: Einarsstaðir í Vopnafirði, karlf 30.
apríl (Haraldur Jónsson).
Teigur í Vopnafirði, karlf 2.-3. maí (PVJ).
S-Múl: Neskaupstaður, tveir karlf 14.-19.
apríl, þrír karlf 28. apríl, tveir karlf 19.27. okt, einn til 28. des (MG).
Fagridalur í Breiðdal, karlf 20. apríl (skv
IP).
Djúpivogur, karlf 6. maí (SÆ).
Rang: Múlakot í Fljótshlíð. syngjandi karlf
7.-25. júní (Hrafn Óskarsson).
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23. mynd. Staðir þar sem bókfinkur sáust árið 1987 og fjöldi fugla. - Localities and number of Fringilla coelebs during 1987.

(KHS), sennilega sami fugl og við Suðurgötu.
N-Þing: Þórshöfn, 10. apríl (GG).
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, karlf 21.26. apríl ft, karlf 12.-21. maí, kvenf 20.21. maí. karlf 14. okt til 1. nóv (BA).
Höfn í Hornafirði, syngjandi karlf 24.-29.
apríl og 11.-18. maí, kvenf 17.-20. okt
(EP).
Kvísker í Öræfum, syngjandi karlf 27. apríl
til 19. júlí (HB ofl), karlf 11.-27. okt,
kvenf 8.-12. nóv (merkt 11. nóv „913933")
(HB).
Skaftafell í Öræfum, syngjandi karlf 5. júní
(EÓ).

Tumastaðir í Fljótshlíð, syngjandi karlf 4.
júní (Hrafn Óskarsson).
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, kvenf 28. apríl,
par 5. maí til amk 4. sept, kvenf að auki
5. maí, 7. maí og 20. maí, kvenf við
hreiðurgerð 14.-18. maí, hreiður með
þremur ungum fundið 12. júní, einn ungi
merktur („927981") 16. júní, þrír fleygir
ungar 26. júní til amk 4. sept. Einn fugl
að auki frá 5. ágúst, tveir að auki 28.
ágúst til amk 4. sept. þrír fuglar til 31.
okt, tveir til 22. nóv (HÞH ofl).
Fossvogskirkjugarður,
kvenf
8. maí
(HÞH), sennilega annar kvenf úr Skógrækinni í Fossvogi.
Kirkjugarðurinn við Suðurgötu, syngjandi
karlf 17. maí (Árni Einarsson).
Hljómskálagarður, syngjandi karlf 25. maí

Fjallafinka Fringilla montifringilla
(-.426,14)
N- og NA-Evrópa og norðanverð Asía til
Kyrrahafs. - Algeng vor og haust og hefur
orpið hér nokkur undanfarin ár. - 24. mynd.
Eyf: Akureyri, par og einn vel fleygur ungi
26. júlí til 1. ágúst (GP ofl).
S-Múl: Neskaupstaður, tveir karlf 23. okt
(MG).
Rvík: Skógræktin í Fossvogi, syngjandi karlf
4.-16. maí (HÞH).
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, kvenf 18. apríl,
kvenf 8. nóv (HB).
Reynivellir í Suðursveit, karlf 21. apríl,
karlf 22.-25. okt (BA).
Steinadalur í Suðursveit, karlf 7. júní
(BA).
Skaftafell í Öræfum, karlf 14. júlí (Mats
Forsberg),

Fjallafinka
Fringilla

•

I
Jan

24. mynd. Fjöldi bókfinka og fjallafinka sem
sást í hverri viku árið
1987. - Number
of
Fringilla coelebs and
Fringilla montifringilla
seen each week during
1987.
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25. mynd. Sportittlingur
Calcarius
lapponicus.
Hákonarstaðir á Jökuldal, 12. október 1987.
Ljósm. Páll H. Benediktsson.

Hof í Öræfum, 26. sept (HB, SÆ).
Stafafell í Lóni, karlf 17. okt (BA, EÓ,
HB).
Höfn í Hornafirði, kvenf 22.-25. okt (EP).
1982:
Hún: Blönduós, 20-30 fuglar um 10.-15. okt
1982 (Kristinn Pálsson), sjá einnig Blika
3: 39, Týli 13: 31 og Kristinn Pálsson
1986.
1986:
V-Skaft: Skammadalshóll í Mýrdal, karlf
mestallan maí 1986 (Einar H. Einarsson).
N-Múl: Teigur í Vopnafirði, átta 1. maí
1986, fjórar 5. maí 1986 ú (PVJ ofl).
Barrfinka Carduelis spinus (-,36,1)
Slitrótt í Evrópu og Asíu. - Allalgengur
flækingur hér á landi.
A-Skaft: Kvísker í Öræfum, 30. okt (HB).
Rósafinka Carpodacus erythrinus (12,7,3)
NA-Evrópa og miðbik Asíu til Kyrrahafs. Allalgengur flækingur í V-Evrópu, en fremur sjaldséð hér á landi.
Gull: Vogar á Vatnsleysuströnd, kvenf 26.
sept (EÓ, GP, GÞ).
A-Skaft: Höfn í Hornafirði, syngjandi karlf
3. júní (EP).
Kvísker í Öræfum, kvenf/ungf 25. ágúst
(HB).
Glóskríkja Dendroica fusca (0,0,1)
Norðvesturhluti N-Ameríku. - Hefur ekki
sést áður hér á landi, og hefur nú einungis
sést tvisvar austan Atlantshafs (annar fugl á
Fair Isle, Hjaltlandi, í október 1988).

Á sjó: Strandagrunn, um 40 sjóm NA af
Horni (um 66°50'N, 21°25'V), ungur
kvenf fundinn aðframkomin á togara um
haustið
(Birgir Þórbjarnarson ofl).
Sportittlingur Calcarius lapponicus
( - , 3 5 + ,4)

Skandinavía, Íshafslönd Asíu og Ameríku,
V- og SA-Grænland. - Sennilega óreglulegur fargestur hér á landi á leið sinni milli
Grænlands og Evrópu.
N-Múl: Hákonarstaðir á Jökuldal, þrír 12.
okt (Páll H. Benediktsson ofl), 25.
mynd.
N-Þing: Oddsstaðir á Melrakkasléttu, kvenf
14. júní (GH).
Gultittlingur Emberiza citrinella (6.4,1)
Evrópa og miðbik Asíu til Kyrrahafs. Fremur sjaldgæfur flækingur hér á landi.
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit, kvenf 25.
okt (BA).

Leiðréttingar

Corrections

Falco peregrinus (1,1,0)
Eftirfarandi fugl skal fella niður úr skýrslu
1984 (Bliki 5: 28). - This record has now
been rejected after reevaluation and shall be
deleted from the 1984 report (Bliki 5: 28).
1984:
S-Þing: Bakki á Tjörnesi, karlf 30. desember
1984.

Förufálki
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Runntítla Prunella modularis
Eftirfarandi fugl. sem getið er í skýrslu 1986,
er frá 1987. en ekki 1986. og skulu því upplýsingar um hann falla niður úr skýrslu 1986
(Bliki 7: 38). - The following record is from
1987, but not 1986, and the record shall therefore be deleted from the 1986 report (Bliki 7:
38).
[1986]:
A-Skaft: Reynivellir í Suðursveit. 26. apríl -fr
(BA).
Svartþröstur Turdus merula
Vegna mistaka slæddust varpupplýsingar frá
1985 um svartþresti í Skógræktinni í Fossvogi í Reykjavík inn í skýrslu 1986. Svartþrestir urpu ekki þar árið 1986 svo vitað sé.
og skulu neðangreindar upplýsingar koma í
stað upplýsinga í skýrslu 1986 (Bliki 7: 39). By mistake, breeding information on this
species from 1985 in Reykjavík was included
in the 1986 report. There was no known
breeding of Turdus merula in Reykjavík in
1986, and the following information shall
replace the text in the 1986 report (Bliki 7:
39).
1986:
Rvík: Skógræktin í Fossvogi. fullo karlf.
fullo kvenf, ungur karlf og tveir ungir
kvenf 27. okt 1985 (sjá skýrslu 1985),
kvenf 14. des (við Lund í Kópavogi).
ungur karlf 3.-31. mars, fullo karlf frá 3.
apríl til 22. des 1986 (syngjandi til 18. júlí,
sennilega sami fugl og í mars, en nef hans
var farið að gulna um miðjan mánuðinn)
(ýmsir). Fullo karlf að auki 7. júní 1986
til amk 24. júlí (HÞH). sennilega sami og
í Læknisgarði.

Athugendur
Åke Lindström.
Andy D. Evans. Anna Jóhannesdóttir. Anna
Jóhannsdóttir, Anthony D. Fox, Arndís Ö. Guðmundsdóttir, Arnþór Garðarsson, Atli Snæbjörnsson, Auðunn Haraldsson. Auður Helgadóttir.
Árni Einarsson, Árni J. Elíasson, Árni Óskarsson, Árni Sigurpálsson, Árni Sædal. Árni Waag
Hjálmarsson. Ásdís Haraldsdóttir, Ásgeir Bjarnason, Ásgeir Magnússon.
Benedikt Þorsteinsson. Bergþóra Hallbjörnsdóttir. Birgir Hauksson. Birgir Þórbjarnarson.
Birgitta Bragadóttir. Birkir Bárðarson. Bjarni Ásgeirsson. Bjarni Olesen. Bjarni Sigurðsson. Björn
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Arnarson (BA). Björn Guðbrandsson. Björn
Hjaltason (BH). Björn Jónsson. Björn Magnússon. Björn Ólafsson. Brynjúlfur Brynjólfsson
(BB).
Egill Egilsson. Einar Ásgeirsson, Einar H. Einarsson. Einar Guðnason. Einar Þorleifsson (EÞ).
Eiríkur Marteinsson. Eiríkur Þorsteinsson, Elínborg Pálsdóttir (EP), Elmar Víglundsson. Erling
Ólafsson (EÓ). Erlingur Guðjónsson. Erlingur
Gunnarsson. Erpur Snær Hansen.
Ferdinand Ferdinandsson. Finnur T. Hjörleifsson. Friðrik Jesson.
Gaukur Hjartarson (GH). Gerður Gylfadóttir.
Gísli Sigurðsson. Gísli Sigurjónsson. Grétar Jónsson. Guðjón Gamalíelsson (GG). Guðjón Jónsson. Guðjón Þorsteinsson, Guðmundur Baldursson. Guðmundur A. Guðmundsson ( G A G ) , Guðinundur V. Helgason. Guðmundur Ö. Ólafsson.
Guðni Guðbergsson. Guðrún Ásgrímsdóttir.
Guðrún Reykdal. Gunnar Gunnarsson. Gunnar
Jóhannesson. Gunnar Kristjánsson. Gunnlaugur
Ingólfsson, Gunnlaugur Pétursson (GP). Gunnlaugur Þráinsson (GÞ). Gylfi Guðjónsson.
Hafsteinn Jóhannesson. Halldór Eyjólfsson.
Halldór W. Stefánsson. Halldór Þorláksson. Halldór Össurarson, Hannes Þ. Hafsteinsson (HÞH).
Haraldur Jónsson, Haraldur Tómasson. Hauke
Kahl. Haukur Garðarsson. Haukur Hreggviðsson.
Hákon Aðalsteinsson. Hálfdán Björnsson (HB).
Hávarður Sigurðsson. Heimir Eiríksson (HE).
Helga Garðarsdóttir. Helgi Ágústsson. Helgi Eyjólfsson, Helgi Guðmundsson. Helgi Leifsson.
Hermann Bárðarson (HeB). Hermann Ingólfsson.
Hermann Jónsson. Hildigunnur Valdimarsdóttir.
Hjörtur Tryggvason. Hrafn Óskarsson. Hrafnkell
Helgason, Högni Albertsson.
Ib Petersen (IP). Illugi Jónsson, Indriði Þóroddsson. Inga Rudebeck. Ingi Sigurjónsson. Ingi
V. Gunnlaugsson. lngólfur Guðnason.
Jakob Guðlaugsson (JG). Jakob Hallgrímsson.
Jakob Karlsson, Jakob V. Sigurðsson. Jan Durinck. John Oakshatt. John V.N. Turner. Johnny
Karlsson, Jóhann Brandsson, Jóhann Gíslason.
Jóhann Óli Hilmarsson (JÓH). Jóhann Steindórsson. Jóhann Þorsteinsson (JÞ). Jóhann Þórsson.
Jóhannes Jensson. Jóhannes Þ. Jóhannesson. Jón
Borgarsson. Jón Einarsson. Jón Eyjólfsson. Jón
Grímsson. Jón B. Hlíðberg (JBH). Jón E. Jónsson. Jón Magnússon. Jón Pálmason, Jón S. Ólafsson. Jón Ó. Sigfússon. Jón H. Sigurbjörnsson. Jón
Tómasson. Jón Tryggvason, Jónas Jónsson, Jónas
G. Jónsson. Jónbjörn Pálsson, Júlíus Einarsson.
Karl Ólafsson. Kjartan G. Magnússon (KM).
Kristinn Pálsson. Kristinn Sigurlaugsson. Kristinn
H. Skarphéðinsson (KHS). Kristján Garðarsson.
Kristján Kristjánsson. Kristján Lilliendahl (KL).
Kristján Ólafsson. Kristófer R. Baldursson.
Lcifur Guðmundsson. Lúðvík Gizurarson.
Magnús Aðalsteinsson. Magnús Guðmundsson
(MG). Magnús Magnússon. Magnús Pálsson.

Margrét Þórarinsdóttir, Markus Ehrengruber,
Mats Forsberg, Mats Peterz,
Ólafur Aðalsteinsson, Ó l a f u r Eggertsson, Ólafur Einarsson ( Ó E ) , Ólafur Halldórsson, Ólafur
K. Nielsen ( Ó K N ) .
Páll H. Benediktsson, Páll Leifsson (PL), Páll
Pálmason, Pálmi Guðmundsson, Pálmi Ragnarsson, Peter Yde, Pétur Ridgwell, Pétur V. Jónsson
(PVJ), Philip Whitfield.
R a f n Sigurðsson, Ragnar Kjartansson, Ragnar
Sigurjónsson, Rainer Schütt, Róbert Ágústsson,
Rósa Óskarsdóttir, Rútur Pálsson.
Sighvatur Björgvinsson, Sigrún Ingólfsdóttir,
Sigurbjörg Óskarsdóttir, Sigurbjörn Hjaltason,
Sigurður Aðalsteinsson, Sigurður G. Björnsson,
Sigurður Blöndal (SB), Sigurður Eymundsson,
Sigurður Guðjónsson, Sigurður Gunnarsson (SG),
Sigurður Haraldsson, Sigurður B. Jóhannesson,
Sigurður Ægisson (SÆ), Sigurgeir Sigurðsson
(SS), Skarphéðinn Þórisson (SÞ), Sólmundur Einarsson, Stefán G u ð m u n d s s o n , Stefán Jónsson,
Stefán B. Jónsson, Steingrímur Þorsteinsson,
Sveinn Ingimarsson, Sverrir Sigurvinsson, Sverrir
Thorstensen, Sverrir Vilhjálmsson, Sæmundur
Kristjánsson.
T h o m a s Alerstam, Torfi Pálsson, Trausti
Tryggvason, Tryggvi Eyjólfsson.
U n n a r Þ. Bjartmarsson, U n n u r S. Björnsdóttir.
Úlfar Antonsson.
Valgeir Sigurðsson, Valur
Guðmundsson,
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SUMMARY

Rare birds in Iceland in 1987
This report for 1987 lists 97 rare or vagrant bird
species in Iceland. These records have been accepted by the Icelandic rarities committee. A few
records f r o m previous years, a n d some corrections, are also included. Records of Anas clypeata
are for the first time included in these annual reports. This is done to urge observers to supply
records of this rare breeding bird.
A n unusually big influx of Vanellus vanellus occurred in January and February. T h e result of this
was that at least one pair bred in the summer.
Erithacus rubecula was seen at many localities in
spring 1987. Rather few Fringilla
montifringilla
were observed, compared to some previous years,
but relatively many Fringilla coelebs. As usually,
both Turdus merula and Turdus pilaris were resident at many localities during the winter 19861987, but in less numbers as often before.
T h e following rare breeding birds were reported this year: A pair of Vanellus vanellus bred in SIceland, and raised two young (see Jóhann Óli
Hilmarsson 1989). F o r the first time in Iceland
Numenius arquata bred in the North-east. A nest
was found, and subsequently at least two fledged
young were observed (see D . Philip Whitfield,
A n d y D . Evans & Jón Magnússon
1989). A t A k ureyri a pair of Turdus pilaris raised six young,
and at the same place, a pair and a young of Fringilla montifringilla
was seen. Fringilla
coelebs
nested and raised young in Reykjavík at the same
locality as in 1986, and singing birds were seen at a
few other localities in the country as well ( H a n n e s
Þ. Hafsteinsson & H á l f d á n Björnsson 1989). A
colony of Passer domesticus is now established at
a f a r m in SE-Iceland. Singing birds of other species obeserved in the summer include: Limicola
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falcinellus, Erithacus rubecula, Turdus merula,
Sylvia borin, and Carpodacus erythrinus, although
in none of these cases there was any further indication of breeding.
It was stated in the last report (1986) that no
new species was seen in Iceland that year. A late
specimen record of Tringa ochropus from 1986,
which is the first for this species in Iceland, is published in the present report. The bird was seen in
April 1986 on Heimaey (the Vestmannaeyjar Islands).
Seven new species were seen in 1987, which is
an unusually high number. In April two tern species were recorded, Gelochelidon
nilotica on
Heimaey (Vestmannaeyjar Islands), and Chlidonias hybridus at Garður (SW-Iceland) (see Kristján Lilliendahl, Guðmundur A. Guðmundsson &
Ólafur Einarsson 1988). Cygnus atratus was seen
in May at Berufjörður (E-Iceland), probably originating from Britain (or even Canada). In July
one Ciconia nigra was observed at Bjargtangar,
the westernmost tip of the country (see Ólafur
Einarsson, Jan Durinck, Mats Peterz & Wim
Vader 1989). Hippolais polyglotta showed up in
the beginning of October in Suðursveit (SE-Iceland) (see Björn Arnarson 1989). Two nearctic vagrants, extremely rare east of the Atlantic, were
seen. In november Regulus calendula was found
on Heimaey, and Dendroica fusca, which was
found exhausted on a ship in the autumn about 40
nautical miles northeast of Horn, NW-Iceland
(see Ævar Petersen 1989). One new subspecies
(from 1986) is also recorded here, Branta bernicla
bernicla, in NE-Iceland in late May.
A few very rare species were observed this
year. Among them were Accipiter nisus, Glareola
nordmanni, Limicola falcinellus, and Coccyzus
americanus (all third records). Also the fourth
record of Moracilla alba yarrellii and the fifth of
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Larus atricilla. Among other rare species seen in
1987 were Cygnus columbianus bewickii, Buteo lagopus, Falco subbuteo, Riparia riparia, Acrocephalus scirpaceus, and Oriolus oriolus.
The following details are given for the records:
(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 applicable.
The three numbers in parentheses after each
species name indicate, respectively, (1) the total
numbcr of birds (individuals) seen in Iceland before 1979, (2) in the period 1979-1986, and (3) in
1987 (the present report). In some cases, the number of birds recorded before 1979 has not yet been
compiled and is thus indicated by a bar (-). A plus
sign ( + ) after some numbers indicates additional
unestimated numbers of birds. For a few very
common vagrants or winter visitors no figures are
given. The report includes records of Turdus merula and Turdus pilaris from lst September 1986 to
31st August 1987, but for all other species the calender year applies.
The following abbreviations are used: karlf =
male, kvenf = female, fullo = adult, ungf = immature, fundinn dauður (or fundin dauð) = found
dead, it = collected or found dead, i.e. species
identification confirmed by a specimen, amk = at
least, ofl = et al., á fyrsta vetri = first winter, ársgamall = first summer. Names of months are abbreviated.
Data from the last report is used in preparing
histograms and distribution maps for some of the
winter visitors.
Gunnlaugur Pétursson, Gautlandi 21, 108 Reykjavík.
Erling Ólafsson,
Náttúrufrœðistofnun
Íslands,
Pósthólf 5320, 125 Reykjavík.

Hannes Þ. Hafsteinsson og
Hálfdán Björnsson

Bókfinka verpir á ný hér á landi
Sumarið 1986 verpti bókfinka Fringilla coelebs í fyrsta skipti á Íslandi og
kom upp tveimur ungum í Fossvogi í
Reykjavík. Fyrst sást par 12.-16. maí og
um miðjan ágúst tveir fuglar og var annar þeirra kvenfugl, sem gerði aðsúg að
ketti. Sást kvenfuglinn og fleygur ungi
23. ágúst, og nokkrum dögum síðar sást
annar ungi (Kjartan G. Magnússon
1986). Án vitundar Kjartans sást karlfugl með kvenfugli og tveimur ungum
27. ágúst.
Sumarið 1987 verpti aftur eitt par í
Skógræktarstöðinni í Fossvogi og kom
upp þremur ungum. Árið 1988 verptu
tvö pör hér á landi, annað verpti tvívegis í Skógræktarstöðinni í Fossvogi og
kom alls upp 7-8 ungum, hitt parið
verpti á Kvískerjum í Öræfum og kom
3-4 ungum á legg.
Nánar verður fjallað um vörpin árin
1987 og 1988. Athuganir úr Fossvogi eru
byggðar á athugunum annars okkar
(HÞH) nema annað sé tekið fram, en
hins (HB) frá Kvískerjum.
Varp í Fossvogi 1987
Vorið 1987 sáust þrjár bókfinkur í
Skógræktarstöðinni í Fossvogi, fyrst
einn kvenfugl 28. apríl, en síðan tveir
kvenfuglar og karlfugl 5. maí. Annar
kvenfuglinn hvarf fljótlega af svæðinu,
og var það e.t.v. sami fugl sem sást í
Fossvogskirkjugarði 8. maí en á ný með
parinu í Skógræktinni í seinni hluta
maí.
Parið hélt sig aðallega í Svartaskógi,
trjálundi sem Skógræktarfélag Reykjavíkur gaf Reykjavíkurborg. Um miðjan
maí sást kvenfuglinn safna hreiðurefnum. Kroppaði hann m.a. mosa af trjám
og reyndi að tæta kaðal í sundur. FuglBliki 8: 53-49 - c J e s e m b e r 1089

inn flaug með hreiðurefnin í nefinu í
Svartaskóg. Karlfuglinn sást aldrei með
hreiðurefni, og hann söng mjög lítið um
vorið. Eftir 20. maí bar lítið á fuglunum, en í júníbyrjun sást parið í ætisleit.
Þann 10. júní sást kvenfuglinn fljúga
með æti í nefi í Svartaskóg, þar sem
hreiðrið fannst svo tveimur dögum síðar. Var þá búið að leita mikið að því frá
í maí. Hreiðrið var í um 7 m hæð, við
stofn á um 8 m háu sitkagreni Picea sitchensis og sást varla frá jörðu. Það
fannst þegar kvenfuglinn flaug í það
með æti handa ungunum, og sást í höfuð á þremur ungum, auk þess sem talsvert heyrðist í þeim. Fuglinn kom með
æti með stuttu millibili og fjarlægði
dritpoka frá ungunum.
Þann 16. júní komu nokkrir fuglaskoðarar að hreiðrinu í þeim tilgangi að
merkja ungana. Fældust þeir úr hreiðrinu, en í því voru þrír dritpokar, og
bendir fjöldi þeirra til fjölda unga. Þrátt
fyrir leit fannst ekki nema einn ungi á
jörðinni, enda mikill gróður undir
hreiðurtrénu.
Hreiðrið var aðallega gert úr mosa.
Unginn sem náðist var merktur
(Reykjavík 927981) og settur aftur í
hreiðrið. Hann var vel fiðraður, um 1012 daga gamall, grábrúnn með tvo hvíta
vængbletti og hvítar ystu stélfjaðrir.
Skammt frá hreiðurstaðnum var köttur
sem fylgdist vel með öllu, og höfðu
menn áhyggjur af hinum ungunum
tveimur vegna hans.
Um viku síðar byrjaði karlfuglinn að
syngja á ný og söng hann allt til 6.
ágúst. Þann 26. júní sást parið með ungana þrjá nálægt varpstaðnum, en eftir
þetta fóru fuglarnir að sjást víðar um
Skógræktina. Ungarnir líktust kvenfugl53

inum en voru grárri að lit og daufrákóttir á bringu, en á kvenfuglinum vottaði
fyrir daufrósrauðum lit á bringu sem
sást aðeins af stuttu færi. Ungarnir voru
með gráar rákir á höfði, líkt og kvenfuglinn, en auk þess með hvítan blett í
hnakka sem er einkennandi fyrir bókfinkuunga. Einnig voru þeir með tvö
hvít vængbelti og hvítar ystu stélfjaðrir,
líkt og fullorðnu fuglarnir. Karlfuglinn
var auðgreindur frá ungunum á blágráu
höfði og rósrauðri bringu.
Í seinni hluta júlí fóru fuglarnir að
halda sig við álmtré Ulmus glabra, en á
laufblöðum þeirra var mikið af skordýrum sem fuglarnir virtust gæða sér á, og
gekk svo fram í septemberbyrjun. Þá
fóru þeir að leita að öðru æti, aðallega á
jörðu. Sóttu þeir m.a. í korn sem þeim
var gefið. Snemma í ágúst bættist ein
bókfinka í hópinn og önnur í lok ágúst,
og sáust sjö fuglar fram í september. Tel
ég líklegt, að annar fuglinn hafi verið
staki kvenfuglinn sem sást um vorið.
Sumarið 1987 sáust bókfinkur víðar á
Reykjavíkursvæðinu t.d. sást karlfugl
17. maí í kirkjugarðinum við Suðurgötu
(Árni Einarsson), og annar (sá sami?) í
Hljómskálagarðinum í Reykjavík 25.
maí (Kristinn H. Skarphéðinsson). Eftir
fyrstu viku september hafði bókfinkum
fækkað í Skógræktinni og sáust 1-3 til
októberloka, en seinast tvær 22. nóvember (Gunnlaugur Þráinsson).
Athuganir í Fossvogi 1988
Vorið 1988 sást fyrsta bókfinkan,
kvenfugl, í Skógræktarstöðinni í Fossvogi 22. mars (Brynjúlfur Brynjólfsson)
og aftur 1. apríl. Syngjandi karlfugl sást
12. maí, og söng hann fram til 18. júní.
Eftir það sáust engar bókfinkur fyrr en
13. júlí, er karlfuglinn sást með fjóra
fleyga unga í Svartaskógi. Sama dag sást
kvenfugli rétt bregða fyrir í grenilundi
næst Svartaskógi og aftur 27. júlí. Karlfuglinn náði í æti handa ungunum og
mataði þá á einhverjum smádýrum sem
hann tíndi af lauftrjám. Sá hann alveg
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um ungana, en grunur lék á, að kvenfuglinn hafi verpt öðru sinni.
Ungarnir voru svipaðir á lit og þeir
frá 1987, með úfið fiður og hvítan blett í
hnakka. Kallið í þeim var frábrugðið
kalli fullorðnu fuglanna og minnti helst
á maríuerluunga Motacilla alba. Grunur
um annað varp var staðfestur 12. ágúst,
þegar kvenfuglinn sást með 3-4 illfleyga
unga við hreiður í fyrrgreindum grenilundi næst Svartaskógi, um 50 m frá
hreiðurstaðnum árinu áður. Ungarnir
voru svipaðir á lit og eldri ungarnir
höfðu verið um mánuði áður, en þeir
sáust líka og voru orðnir mjög líkir
kvenfuglinum, þótt rödd þeirra væri enn
frábrugðin.
Eftir þetta hélt parið sig með yngri
ungunum, en þeir eldri voru meira útaf
fyrir sig. Héldu fuglarnir til í Skógræktinni út september. Eftir það var sjaldan
hugað að þeim, en þó sást einn fugl 5.
nóvember.
Kvenfuglinn hefur sennilega ekki
komið í Skógræktina fyrr en um eða
upp úr miðjum júní, því þá hætti karlfuglinn að syngja eftir að hafa sungið
stöðugt frá því að hann sást fyrst 12.
maí. Það kemur einnig heim við aldur
unganna. Ekki verður fullyrt, hvort
fuglarnir sem verptu í Skógræktinni
sumurin 1987 og 1988 séu íslenskir að
uppruna. Til þess að ganga úr skugga
um það hefði þurft að merkja ungana
árið áður og leita þeirra síðar.
Varp á Kvískerjum 1988
Um varpið á Kvískerjum 1988 er það
að segja, að 30. mars sást fyrst stakur
karlfugl. Hann heyrðist oft syngja í
Arnarbæli og söng allt til 8. júlí. Á tímabilinu 12.-24. apríl hélt sig líka annar
karlfugl á svæðinu. Kvenfugl sást 16.-21.
maí, en síðan ekki fyrr en 25. júlí. Þann
dag var par í Arnarbæli, og var annar
fuglanna með æti í nefi. Þann 30. júlí
sást karlfugl mata fleygan unga (Björn
Arnarson), og daginn eftir sáust báðir
fuglarnir mata fleyga unga. Kvenfuglinn

annaðist tvo unga og veiddi handa þeim
fljúgandi skordýr. Karlinn hélt sig dálítið sér með einn eða tvo unga. Sást fjölskyldan oft eftir þetta fram í miðjan
ágúst. Tveir unganna sáust fram í september en einn fugl (líklega annar unganna) sást allt fram til 17. október.
Lokaorð
Erfitt er að fullyrða hvort bókfinkunni hafi tekist að ná fótfestu hér á
landi, en varpárangurinn sumarið 1988
og árlegt varp a.m.k. frá 1986 gefur tilefni til bjartsýni. Aukin skógrækt á Íslandi eykur möguleika erlendra skógarfugla að setjast hér að, en bókfinkan er
einn af algengustu fuglum Evrópu.
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ungum á Íslandi. Bliki 5: 1-2.

SUMMARY

The continued breeding of Chaffinch Fringilla coelebs in Iceland

material, mostly moss. After 20. May the
birds were inconspicuous, but at the beginning of June they were seen foraging, and on
10. June the female was observed carrying
food, obviously for young. Two days later the
nest was found with three 6-8 day old young
in a 8 m high spruce. After that the female
was frequently seen carrying food to the
young. On 16. June one young was ringed
(Reykjavík 927981), but the other two were
lost in the undergrowth after "exploding"
from the nest. Ten days later, however, all
three young were seen again with the pair.
The male kept on singing until 6. August.
Two more Chaffinches joined the family, one
in early August and one later in the month.
After first week of September 1-3 Chaffinches
were seen on and off, but for the last time
that year two Chaffinches were seen on 22.
November.
3. On 22. March 1988 a male Chaffinch was observed at Fossvogur, and a female on 1. April.
On 12. May a male was seen there singing on
territory, which he continued until 18. June.
The male was not seen again until 13. July,
then with four young. A female was noticed
once very briefly, and again two weeks later.
On 12. August the female was seen with three
or four young, barely able to fly, near a nest
in a low spruce, about 50 m from the first nest
in 1987. Chaffinches were seen in the area all
of September, and one bird on to 5. November.

The Chaffinch Fringilla coelebs was first recorded breeding in Iceland in 1986 (Kjartan G. Magnússon 1986). Chaffinches bred in the same area (at
Fossvogur, Reykjavík) in 1987 and 1988 but also in
SE-Iceland in summer 1988. A summary of all
known breeding attempts in Iceland hitherto, is
presented below:
1. A pair was observed in the tree plantation at
Fossvogur, Reykjavík, 12.-16. May 1986. In
mid August two birds were seen, one of them
a female which mobbed a cat. On 23. August
a female and one recently fledged young were
seen, and a few days later a second young
(Kjartan G. Magnússon 1986). Unknown to
the author of that paper, and contrary to his
statement, a male was seen with the female
and two young as late as 27. August.

It is difficult to say if Chaffinches will continue
to breed in Iceland. The 1988 breeding results give
rise to optimism. Increased planting of trees is
likely to encourage attempts by Chaffinches, as
well as other foreign passerine visitors.

2. In spring 1987 three birds, two females and a
male, were seen at Fossvogur, first a single female on 28. April. One of the females was
seen between 5. and 7. May, also on 20. May.
In mid May, a female was seen collecting nest

Hannes Þ. Hafsteinsson,
Hrauntungu
21, 200
Kópavogur.
Hálfdán Björnsson, Kvískerjum,
Örœfum,
785
Fagurhólsmýri.

4. On 30. March 1988 a male was observed at
Kvísker, Öræfi, SE-Iceland, another male
during 12.-24. April, and a female 16.-21.
May. The male sang on territory until 8. July
but on 25. July a pair was seen, one of the
birds carrying food. On 30. July the male was
seen feeding two young, and the male was accompanied by another one or two young. The
family stayed in the area until mid August,
two young were seen in September, and one
bird as late as 17. October.
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Björn Arnarson

Skopsöngvari Hippolais polyglotta kemur til Íslands
Það var árla morguns sunnudaginn 4.
október 1987, að ég sá fugl í garðinum
við Reynivelli í Suðursveit sem ég
þekkti ekki. Fuglinn var daufgulur að
neðan og brúnleitur að sjá að ofan með
áberandi langt nef. Líktist hann einna
mest stórum laufsöngvara Phylloscopus
trochilus, en háttarlagið minnti mest á
einhvern gríp Muscicapa. Hann sat á
girðingu við runna í garðinum, flaug svo
öðru hverju upp í loftið, þá inn í runnann, en settist alltaf aftur á girðinguna.
Hér var greinilega um að ræða einhverja nýja fuglstegund fyrir Ísland. Nú
voru góð ráð dýr, því mikið var í húfi,
svo unnt yrði að greina fuglinn án nokkurs vafa. Þar sem tegundin var augljóslega torgreind, ákvað ég að ná fuglinum
til að geta skoða hann nánar, annars
yrði alltaf vafi á því, hvaða tegund hafi
verið hér á ferðinni.
Í þann mund hvarf fuglinn úr garðinum og leit hófst að honum, m.a. í trjálundinum ofan við bæinn, en fuglinn var
hvergi sjáanlegur. Var ég nú farinn að
örvænta um að finna hann aftur, en
skömmu síðar skilaði hann sér í garðinn
á ný. Var hann sendur Náttúrufræðistofnun Íslands til varðveislu (RM
10036). Við krufningu kom í ljós, að um
ungan kvenfugl var að ræða. Fóarn hans
var úttroðið af skordýraleifum, bæði
mykjufluga Scathophaga

stercoraria

og

tegund af taðfluguætt, Crumomyia nitida (greindar af Erling Ólafssyni).
Skopsöngvari er af söngvaraætt
(Sylviidae), sem er fjölskrúðug og út-
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breidd ætt fugla í Evrópu. Þessi tegund
er fremur suðræn, en hún verpur í
Frakklandi, á Ítalíu og Íberíuskaga,
einnig í NV-Afríku. Vetrarstöðvar
skopsöngvara eru í vestanverðri Afríku
(Moore 1983). Hann sést á hverju ári á
Bretlandseyjum, einkum í SV-Englandi,
Wales og S-Írlandi. Þar er hann fyrst og
fremst sem haustgestur, aðallega á tímabilinu ágúst-október. Á vorin er hann
mjög sjaldséður þar (Dymond, Fraser &
Gantlett 1989).
HEIMILDIR
Dymond, J.N., P.A. Fraser & S.J.M. Gantlett
1989. Rare birds in Britain and Ireland. Poyser, Calton.
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SUMMARY

Melodious Warbler Hippolais polyglotta new in Ice-

Iand
The Melodious Warbler Hippolais
polyglotta
was recorded in Iceland for the first time in 1987.
The finding details are as follows:
Reynivellir í Suðursveit, A-Skaft., 4. Oct. 1987,
juv. female (diss.), Björn Arnarson.
The bird, which is a specimen record, is now
preserved in the collection of thc Icelandic Museum of Natural History (cat. no. R M 10036). The
gizzard was bulging with food, two species were
identified, Scathophaga stercoraria and Crumomyia nitida (Diptera), det. Erling Ólafsson.
Björn Arnarson,

Fiskhóli 5, 780 Höfn.
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Ólafur Einarsson,
Jan Durinck,
Mats Peterz og
Wim Vader

Kolstorkur við Látrabjarg
Oft er rætt um það meðal fuglaskoðara hve miklar líkur eru á að þessi eða
hin fuglategundin flækist hingað til
lands. Ein þeirra tegunda sem ekki var
talin sérlega líkleg til að villast til Íslands er kolstorkur Ciconia nigra.
Nokkuð langt er í næstu varpstöðvar
hans, og kolstorkurinn er frekar stór
fugl og ólíklegur til að flækjast af sinni
farleið undan veðri og vindum.
Mánudagsmorguninn 13. júlí 1987
voru höfundar við athuganir á svartfuglu m og k j ó u m Stercorarius

parasiticus

við vitann á Bjargtöngum. Um klukkan
ellefu tókum við eftir stórum fugli á
svifflugi nokkuð hátt á lofti yfir töngunum. Það fyrsta sem athugendum flaug í
hug var að hér væri á ferð gráhegri Ardea

cinerea

eða grátrana

Grus

grus,

vegna þess hve fuglinn var stór og með
breiða vængi, langan háls og fætur.
Handflugfjaðrir voru áberandi fingraðar
og fætur náðu töluvert langt aftur fyrir
stél. Ekki leið þó á löngu þar til fuglinn
var greindur sem kolstorkur, enda
höfðu sumir athugendur séð þá tegund
áður. Nokkuð góður tími gafst til þess
að virða storkinn fyrir sér í sjónauka og
fjarsjá, þar sem hann sveif yfir Bjargtöngum, minnst í um 100 m hæð. Fylgst
var með fuglinum í tuttugu til þrjátíu
mínútur, eða þangað til að hann hvarf
sjónum okkar í norðurátt. Ágætis
skyggni var og þokkalegt veður, sunnan
andvari, alskýjað og hiti um 12°.
Fuglinn var nær eingöngu svartur og
hvítur. Hann var með útréttan háls á
fluginu, nokkuð langur og hlutfallslega
þykkur, þó ekki eins langur og á gráBliki 8: 53-55 - c J e s e m b e r 1089

trönu. Goggurinn var langur, nokkuð
breiður við rótina en mjókkaði fram í
odd. Fætur náðu, eins og áður sagði,
langt aftur fyrir stél. Litur á goggi og
fótum sást illa, þar sem fuglinn bar við
himin. Sökum þessara birtuskilyrða virtust goggur og fætur vera dökkleitir.
Höfuð og háls var svart, og náði svarti
liturinn niður á bringu, þar sem hann
dróst saman í odd fremst á henni. Að
öðru leyti voru búkur og stél hvít að lit.
Vængir voru aftur á móti svartir, en lítill
hvítur þríhyrningslaga blettur var á neðanverðum væng við búkinn. Það svæði
náði yfir um sjötta hluta undirvængjar.
Útbreiðslusvæði kolstorks nær yfir
stór svæði, frá Þýskalandi í vestri og til
Kína í austri. Einnig verpur hann á
Spáni. Varpstöðvar kolstorks í Afríku
eru aðallega syðst í álfunni. Í Evrópu
hefur varppörum fækkað á vesturhluta
útbreiðslusvæðisins á þessari öld. Í Danmörku urpu áður um fimmtíu kolstorkspör en þar varp hann síðast árið 1951.
Hann varp áður fyrr einnig í Svíþjóð,
síðasta parið varp þar 1953. Í VesturÞýskalandi verpa nú eitt til tvö pör árlega samanborið við um tuttugu pör um
aldamótin síðustu (Cramp & Simmons
1977).
Kolstorkurinn er farfugl í Evrópu,
nema á Spáni þar sem einungis hluti af
stofninum hverfur á braut yfir vetrarmánuðina. Fartíminn um vorið er frá
því í febrúar þangað til í lok apríl. Stöku
fuglar eru einnig á ferð seint í maí. Þessir fuglar eru sennilega geldfuglar. Á
haustin er fartíminn frá því í byrjun
ágúst og fram í lok september. Yfir vet53

urinn dveljast kolstorkar frá Evrópu á
hitabeltissvæðum Afríku (Cramp &
Simmons 1977),
Erfitt er að finna einhverja einhlíta
skýringu á þessari heimsókn kolstorks
til landsins. Eitthvað er þó um, að fuglar flækist vestur og norður fyrir varpstöðvar á fartíma, aðallega til Niðurlanda. Sennilegt er, að þar sé um geldfugla að ræða eða svokallað ungfar
(„post-fledging dispersal") (Cramp &
Simmons 1977). Fuglinn sem við sáum
hefur sennilega villst af farleið og þar
með lent norðar en venja er hjá kolstorkum. Ungir fuglar eru fyrst og
fremst greindir frá fullorðnum á lit
goggs og fóta. Þann lit sáum við ekki,
eins og fram hefur komið, þannig að
aldur fuglsins varð ekki greindur.
Kolstorkur er ekki algengur flækingur
í nágrannalöndunum. Hann hefur sést
11 sinnum í Noregi (Bentz 1988). Á
Bretlandseyjum er kolstorkur fremur
sjaldgæfur flækingsfugl og hefur hans
orðið vart 35 sinnum frá því um miðja
þessa öld, þar af tvisvar árið 1987, annar
í Englandi í apríl og hinn á Írlandi í
ágúst (Rogers & the Rarities Committee 1988). Í fyrrnefndum löndum verður
hans frekast vart á haustin. Undantekningar eru þó nokkrir fuglar sem sést
hafa að vorlagi í Bretlandi (Cramp &
Simmons 1977).
Fuglar af storkaætt Ciconiidae eru
sjaldséðir hérlendis. Að frátöldu þessu
eina skipti sem kolstorkur hefur verið á
ferð, þá hefur þrisvar orðið vart við
hvítstork Ciconia ciconia. Fyrst árið
1969 á Nýpugörðum í Austur-Skaftafellssýslu. Hvítstorkur sást svo í annað
sinn í Dyrhólahverfi 24. mars 1975, og
hélt hann til á þessu svæði í um mánuð.
Sama ár varð vart við hvítstork við
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Kópasker í einn dag í síðustu viku maí.
Sennilegt er að þar hafi verið um sama
fugl að ræða og sást í Dyrhólahverfi
(Einar H. Einarsson 1976, Hjálmar R.
Bárðarson 1987, Ævar Petersen, munnl.
uppl.).
Að endingu þökkum við Jóhanni Óla
Hilmarssyni fyrir að lesa handritið yfir á
lokastigi.
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SUMMARY

First record of Black Stork Ciconia nigra in Iceland
The paper deals with the first record of Black
Stork in Iceland. A single bird was seen at Bjargtangar, Látrabjarg, the westernmost part of Iceland, on 13 July 1987. It was seen gliding over the
cliff at a minimum of 100 m height above the
ground. The Black Stork was observed for ca half
an hour, or until it disappeared to North or
Northeast. Further details are given about the record, as well as a short account of the distribution
and migration of the Black Stork and three earlier
occurrences of White Stork Ciconia ciconia in Iceland.
Ólafur Einarsson, Bláskógum 3, 109 Reykjavík.
Jan Durinck, Bøhmensgade 5, 2300 København
V, Danmark.
Mats Peterz, Snickargatan 18, 754 37 Uppsala,
Sverige.
Wim Vader, Tromsø Museum, Zoologisk avdeling, 9000 Tromsø, Norge.

Örn Óskarsson
/

Brandsvala Hirundo daurica á Íslandi
Þann 3. júní 1988 sáu Aldís Bjarnardóttir og Óskar Þór Sigurðsson svölu
við Grænuvelli á Selfossi. Þau töldu, að
um bæjasvölu Delichon urbica væri að
ræða, en fannst hún helst til stéllöng. Ég
sá svöluna daginn eftir á sama stað en
síðar við austurbakka Ölfusár. Fuglinn
sást ekki vel en þó var ljóst, að hvorki
var um bæjasvölu né landsvölu Hirundo
rustica að ræða. Þessa tvo daga virtist
svalan leita talsvert í starabyggð, sem
var í loftræstiopum á læknisbústaðnum
við Grænuvelli. Hún flögraði fyrir utan
opin, og sá ég hana fara einu sinni inn.
Þann 5. júní var suðaustan rok og úrhellisrigning. Svalan flaug þá niður undir jörðu (stundum í 2-3 m hæð) og fast
upp við veggi húsa. Þá tókst mér að sjá
svöluna það vel, að ég greindi hana sem
brandsvölu Hirundo daurica. Ég var þó
ekki fyllilega sannfærður um að hafa
greint tegundina rétt. Brandsvala hafði
ekki sést áður hér á landi og var auk
þess varpfugl í fjarlægum löndum.
Morguninn eftir, 6. júní, sá ég svöluna torgreindu fljúga m e ð austurbakka
Ölfusár rétt ofan við vöruhús K . Á . Þá
var hún ein, en um hádegisbil tók ég
eftir því, að svölurnar voru orðnar tvær.
M e ð brandsvölunni flögraði þá landsvala, sem var auðgreind; stélið djúpklofið, hvítir stélblettir, kverkin dökk
og alveg niður á bringu, rauðleitur kviður.
Flugu svölurnar saman það sem eftir
var dagsins, en ég hringdi strax í Ævar
Petersen á Náttúrufræðistofnun Íslands.
Mætti hann um klukkustund síðar,
ásamt Gunnlaugi Péturssyni, og voru
þeir sammála fyrri greiningu. Næstu
daga á eftir sáu margir fuglaáhugamenn
svölurnar, þar sem þær flugu fram og
aftur með Ölfusá, neðan frá brú og upp
Bliki 8: 53-55 - cJesember 1089

undir götuna Fagurgerði. Öðru hverju
settust þær á sjónvarpsloftnet á nálægum húsum til að taka sér stutta hvíld.
Brandsvalan var auðgreind, þegar
landsvalan var til samanburðar, þótt
þær væru líkar í útliti og hegðun; vængir
virkuðu aðeins styttri og kubbslegri,
stélið styttra og ekki eins klofið. Landsvalan var því rennilegri að sjá, en best
reyndist að greina svölurnar í sundur á
gulbrúnum gumpi og framhálsi brandsvölunnar. Kviður hennar var einnig
gulbrúnni, bak og vængir brúnleitari og
stél dekkra, bæði að ofan og neðan.
H ú n var með ljósan kraga yfir hnakka
(1. mynd). Brandsvalan flaug gjarnan
nær jörðu en landsvalan og var oft neðan við hana, þegar þær flugu saman.
Landsvalan gaf aldrei f r á sér hljóð, en
brandsvalan tísti oft og mikið, hvellum,
skærum tónum.
Brandsvala er auðgreind frá bæjasvölu á gulbrúnum (ekki hvítum) lit á
gumpi og kvið og mun djúpklofnara
stéli.
Einstaka sinnum sjást óvenjulegir einstaklingar landsvölu og bæjasvölu, ekki
síst þegar kynblendingar milli þessara
tegunda eiga í hlut. Eru sum einkenni
svipuð og á brandsvölu. Þegar grunur
leikur á að brandsvala eigi i hlut, er því
nauðsynlegt að athuga öll helstu greiningareinkenni hennar vendilega.
Báðar svölurnar sáust síðast 9. júní.
Ýmsir reyndu að ljósmynda þær, en
sökum óhentugra skilyrða varð árangurinn ekki sem skyldi.
Í Evrópu verpir brandsvala á sunnanverðum Pýreneaskaga (Spáni og Portúgal) og á Balkanskaga. Einnig verpir
hún í M a r o k k ó , og á gresjum Mið-Afríku. Brandsvala er þó útbreiddust í
Mið- og A.-Asíu (Indlandi, Kína, Japan
53

1. mynd. Brandsvölur og landsvala. Fuglinn sem situr næstur er brandsvala, en aftan við hana
er landsvala til samanburðar. Einnig er sýnd brandsvala á flugi. Takið sérstaklega eftir mun
ljósari kverk og framhálsi brandsvölu, einnig hinum einkennandi hálskraga og gulbrúnum
gumpi. Deilitegundin rufula er með samfelldan kraga yfir hnakkann. - Two Red-rumped
Swallows Hirundo daurica and a Swallow H. rustica. The sitting bird in front is a Red-rumped
Swallow, with a Swallow behind for comparison. A Red-rumped Swallow is also shown in
flight. Note in particular the lack of chest-band and the light chin of the Red-rumped Swallow,
also the characteristic neck collar and rufous rump. The subspecies rufula has a unbroken neck
collar. Teikning. Jón Baldur Hlíðberg.

og fjallahéruðum í sunnanverðum Sovíetríkjunum). H ú n verpir einkum í hellu m , klettaglufum eða á mannvirkjum
(húsum og b r ú m ) . Hún verpir bæði í
sjávarklettum og hátt upp til fjalla, t.d. í
1000 m hæð á Kýpur og í yfir 2000 m
hæð í Mið-Asíu (Dementiev og Gladkov 1954, B a n n e r m a n n 1971).
U n d a n f a r n a áratugi hefur varpútbreiðsla brandsvölu færst norður á bóginn í S.-Evrópu (Wicht 1978). í Frakklandi verpti hún fyrst árið 1963 en 1965 á
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Korsíku. Innan við 10 pör verpa í
Frakklandi (Yeatman 1976).
Brandsvala er að hluta til farfugl,
einkum í nyrsta hluta útbreiðslusvæðisins í Evrópu og fjalllendi Asíu. Talið er,
að evrópskir fuglar hafi vetursetu á
gresjum Afríku sunnan Sahara (Moreau
1972).
Brandsvala er þekktur flækingur
norður eftir meginlandi E v r ó p u , og á
Bretlandseyjum hefur hún verið árviss
flækingur síðustu árin. Hún h e f u r einnig

sést á Írlandi, í D a n m ö r k u , Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, auk á Azoreyja og
Kanaríeyja.
Um tugur mismunandi deilitegunda
er til af brandsvölum; sumar eru austrænar, aðrar afrískar, en evrópskir
varpfuglar eru af deilitegundinni rufula.
Austrænar brandsvölur af deilitegundinni daurica hafa náðst í Finnlandi og í
N.-Noregi, en fuglar af þeirri evrópsku
hafa fundist í D a n m ö r k u (Haftorn
1971). Yfirgnæfandi líkur eru á því, að
fuglinn sem sást hérlendis, hafi verið af
annarri hvorri þessara deilitegunda.
Munur á þeim er m.a. sá, að rufula hefur samfellan kraga yfir hnakkann (sbr.
1. mynd), en á daurica er kraginn slitinn
sundur af blásvörtum bletti í miðjunni.
Brandsvalan sem sást hérlendis var
með samfelldan kraga, er bendir til evrópsku deilitegundarinnar. Dagana 20.25. maí ríktu austan- og suðaustanvindar á landinu. Loftið sem lék um Suðurland 22. maí var komið frá Spáni og fór
yfir Írland og Skotland á leið sinni hingað. H e f u r brandsvalan sennilega borist
með þessum loftstraumum til landsins,
sem bendir einnig til deilitegundarinnar
rufula.
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SUMMARY
Red-rumped Swallow Hirundo daurica, a first record for Iceland
In June 1988 a Red-rumped Swallow Hirundo
daurica was recorded in Iceland for the first time.
A bird was present in the town of Selfoss, SW.
Iceland, from 3 June until 9 June. From 6 June it
was joined by a Swallow H. rustica, providing a
good comparison between these two species. The
Red-rumped Swallow was observed at close
range, flying or sitting, and was seen by a number
of observers who verified the identification. The
bird had an unbroken neck-collar, which suggests
the European subspecies rufula. South-easterly
winds prevailed in Iceland for a few days about a
week prior to this sighting. The bird may have
been carried by these winds to Iceland.
Örn Óskarsson, Fagurgerði 4, 800 Selfoss.
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Ævar Petersen

Fimm nýjar anda- og spörfuglategundir á Íslandi
Til loka árs 1988 höfðu fundist hér á
landi 328 fuglategundir, að því best er
vitað. Og það ár líður ekki, að nýjar
tegundir flækingsfugla bætist við. Undanfarin ár hefur verið reynt að gera
þessum viðbótartegundum skil á prenti
eins fljótt og unnt er. Í þessum pistli er
sagt frá fimm nýjum tegundum flækingsfugla, tveimur frá árinu 1987 og þremur
f r á 1988. Ýmissa fleiri nýrra tegunda
hefur þó orðið vart þessi ár, en þeirra er
getið í öðrum greinum í Blika eða Náttúrufræðingnum.
H é r er fjallað um mandarínönd Aix
galericulata,
kambönd Mergus
(eða
Lophodytes)
cucullatus,
glóskríkju
Dendroica fusca, bláskríkju Dendroica
caerulescens og rauðkoll Regulus calendula. Þessar tegundir eru allar upprunnar frá N-Ameríku, nema sú fyrsttalda sem er ættuð austan úr Asíu.
Fuglarnir sem fundust hér eru þó ekki
endilega komnir frá upprunasvæðunum,
eins og nánar verður greint frá síðar.
Upplýsingar um lifnaðarhætti tegundanna eru teknar úr safnverkinu „Birds
of the Western Palearctic" (Cramp &
Simmons 1977) og American Ornithologists' Union (1983), nema annað sé
tekið f r a m . Eintök af öllum tegundunum eru varðveitt á Náttúrufræðistofnun
Íslands.
Tvœr andategundir
Ö n d u m er oftast skipað saman í eina
ætt, andaætt (Anatidae). Engu að síður
eru endur margbreytilegar að gerð,
enda er ættin mjög tegundarík. Við
skiptingu tegunda ættarinnar í smærri
hópa, gera menn hérlendis oft greinarmun á buslöndum, kaföndum og fiskiö n d u m . Sú skipting er hins vegar aðeins að hluta til byggð á skyldleika teg56

unda
en
meira
á lifnaðarháttum
fuglanna. Fiskiendur eru t.d. einnig kafendur. Þegar ö n d u m er skipt eftir skyldleika, þá flokkast t.d. æðarfuglstegundir
(Somaterini) saman og buslendur (Anatini) í annan hóp. Fiskiendur (Mergini)
er enn einn þessara hópa, en kambönd
er einmitt ein af tegundum hans. H ú n er
því náskyld toppönd Mergus serrator og
gulönd M. merganser, sem verpa hér á
landi. Hin andategundin, sem hér er
fjallað um, mandarínönd, er af einum
hópi anda til viðbótar, svonefndra trjáanda (Cairinini). Nafnið er til komið,
því þær halda mikið til uppi í trjám og
verpa í holum þeirra.

Mandarínönd
Upplýsingar um f u n d þessarar tegundar eru eftirfarandi:
Setberg í Nesjum, A.-Skaft., 18.-21. maí
1988. Tveir
ad. (RM 9922, RM
10199). Orri Brandsson, Stefán Helgason.
Steggirnir voru í fullum varpbúningi.
Þeir sáust fyrst 18. maí á tjörnum við
veginn hjá Hoffellsá (Orri Brandsson).
Morguninn 21. maí voru þeir síðan
komnir heim að Setbergi, þar sem sást
til þeirra uppi á strompi. Þar eð mandarínönd verpur í holum trjáa, hafa fuglarnir væntanlega leitað heim að húsum
sökum trjáleysis, eins og húsendur
Bucephala islandica eiga vanda til á vorin, sbr. ljósmynd í Blika nr. 2, bls. 45.
Mandarínöndin er upprunnin í A-Asíu og verpur einkum í Japan og Kína.
H ú n þykir ein fegurst andategunda
heims, og því er ekki að undra, að
menn hafi snemma flutt hana í andagarða í Evrópu. H ú n var t.d. flutt til
Bliki 8: 56-61 - d e s e m b e r 1989

Bretlands skömmu eftir 1745, en árið
1866 slapp fyrsti fuglinn úr haldi, að því
best er vitað. Strok úr haldi áttu síðan
eftir að aukast verulega þegar kom fram
á 20. öldina, auk þess sem mandarínöndum var sleppt viljandi út í náttúruna
(Lever 1977). Nú á tímum verpa mandarínendur villtar víða á Bretlandseyjum,
einkum í S- og SA-Englandi, en líka í
Skotlandi. Sennilega verpur tegundin
villt víðar í Evrópu, en ekki nema tiltölulega fá pör, s.s. í Hollandi (Teixeira
1979) og Danmörku (Dybbro 1976).
Villtar (eða hálfvilltar) mandarínendur
hafa sést í ýmsum öðrum Evrópulöndum, m.a. þrisvar sinnum í Færeyjum
(Bloch & Sörensen 1984).
Í ljósi ofangreindra upplýsinga er
næsta líklegt, að mandarínendurnar í
Hornafirði séu upprunnar frá Bretlandseyjum, þar sem íslenskar endur dveljast
einkum á veturna. Mandarínendurnar
hafa væntanlega slegist í för með þeim
norður um vorið.
Kambönd
Árið 1988 varð hér fyrst vart við
kambönd hér á landi:
Heimaey, Vestm., um 7.-17. júní 1988. 1
ad (RM 9923). Jakob S. Erlendsson,
per Kristján Egilsson.
Öndin var handsömuð á Breiðabakka
við Stórhöfða 17. júní (1. mynd). Hún
hafði sést á golfvellinum í Herjólfsdal í
u.þ.b. 10 daga. Hún var ófleyg, því
handflugfjaðrir vængjanna voru mislangar; í hægri væng voru nýjar, hálfvaxnar, fjaðrir, en gamlar fjaðrir í
vinstri væng. Gömlu fjaðrirnar hljóta að
hafa verið frá sumrinu áður, þar eð endur fella fjaðrir aðeins einu sinni á ári.
Fjaðrirnar detta einnig samtímis úr báðum vængum hjá öndum, þannig að þær
eru ófleygar um tíma. Kamböndin hefur
því annað hvort orðið fyrir slysi eða
fjaðrir í hægri væng verið fjarlægðar af
mannavöldum. Slys er nánast útilokað,

þar sem allar nýju fjaðrirnar í hægri
væng voru jafn langar. Gömlu fjaðrirnar
hafa því dottið úr samtímis, sem er ólíklegt að hafi gerst vegna slyss.
Þegar kamböndin náðist, kom einnig
í ljós, að hún var merkt, sem sannar að
fuglinn hafði áður komist undir mannahendur. Á merkinu stóð: A O F 770 86 G
05732. Tölustafirnir 86 tákna, að fuglinn
hafi verið ungi frá sumarinu 1986. Hann
var því tveggja ára, þegar hann fannst í
Vestmannaeyjum.
Hringurinn var alveg heill, þ.e. af
þeirri gerð sem settir eru á fugla á meðan þeir eru ungar. Andagarðar í Evrópu
og N-Ameríku verða að merkja alla sína
fugla með slíkum merkjum. Þessa
hringa er ekki hægt að opna, eins og þá
sem notaðir eru á villta fugla. Þar eð
fuglinn bar merki, er enn frekari ástæða
til að ætla, að hann hafi verið vængstýfður til þess að hefta ferðir hans,
fremur en hann hafi orðið fyrir slysi.
Hann hefur engu að síður sloppið úr
haldi, ófleygur, og synt hingað, nema
einhver hafi flutt hann með sér til landsins. Þótt fuglsins hafi verið getið í fjölmiðlum á sínum tíma, kom enginn fram
sem taldi sig eiga hann.
Kambendur eru upprunnar í N-Ameríku. Þær eru strjálir varpfuglar á belti
sem liggur þvert yfir miðja álfuna.
Kambendur hafa verið fluttar til Evrópu
og hafðar í andagörðum. Fyrst þóttu
þær verðmætir fuglar og eigendur gættu
þeirra vel. Á seinustu árum hefur viðhorf breyst eftir að kambendur fóru að
verpa í haldi með góðum árangri. Fuglanna hefur því ekki verið gætt eins vel
og áður og margir sloppið úr haldi.
Villtar kambendur höfðu sést nokkrum sinnum í Evrópu, áður en menn
fóru að flytja þær þangað. Eftir það hefur ekki verið unnt að greina villta fugla
frá eldisfuglum úti í náttúrunni. Þetta
sama á einnig við um margar aðrar
fuglategundir, og er dæmi þess, hve
óæskilegt er að flytja fugla til svæða þar
sem þeir eiga ekki náttúruleg heim57

kynni. E n n f r e m u r er óþekkt, hvaða
áhrif slíkur innflutningur hefur á það lífríki sem fyrir er, þegar til lengri tíma er
litið.
Þess var freistað að fá nánari upplýsingar úr hvaða andagarði fuglinn var
kominn. Í því skini var ritað til ýmissa
stofnana í Evrópu og N-Ameríku. Enginn hefur þó getað hjálpað með frekari
upplýsingar hingað til. Í Bandaríkjunum
er t.d. enginn einn aðili sem skráir fugla
sem merktir eru í andagörðum, eins og
gert er með villta fugla. Því er ekki auðvelt að fá upplýsingar um einstaka
merkta fugla úr andagörðum. Á þessu
stigi er ekki hægt að fullyrða hvort
kamböndin úr Eyjum hafi komið frá NAmeríku eða Evrópu.
Þrjár
spörfuglategundir
Næstu þrjár tegundir eru heldur
merkilegri en tvær áðurnefndar anda-

tegundir. Þær eru ekki aðeins nýjar hér
á landi, heldur hafa þær aldrei sést í
Evrópu fyrr, svo vitað sé. Ein þeirra
sást þó við Bretlandseyjar árið eftir að
hún fannst hér. Þessar tegundir eru ekki
venjulega hafðar í haldi, svo gera má
ráð fyrir að fuglarnir hafi í raun og veru
hrakist frá N-Ameríku.
Tvær tegundanna, glóskríkja og bláskríkja, eru af skríkjuætt (Parulidae) og
aðeins að finna í N-Ameríku. Skríkjur
eru hinu sönnu söngvarar („warblers")
þeirrar heimsálfu á sama hátt og fuglar
af söngvaraættinni (Sylviidae) eru hinir
eiginlegu söngvarar Evrópu
meðal
fugla. Söngvaraættin á þó einnig sína
fulltrúa í N-Ameríku, og þar lifir þriðja
tegundin sem hér er fjallað u m , rauðkollur.
Skríkjuættin er tegundarík, en tæpar
100 tegundir eru kunnar. Skríkjur eru
sárasjaldgæfar í Evrópu, þótt æ fleiri
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1. mynd. Kambandarsteggurinn úr Vestmannaeyjum. Það greiningareinkenni sem er mest
áberandi, er stór hvítur blettur aftarlega í haus. - The Hooded Merganser from Vestmannaeyjar. Note prominent white patch towards the back of the head, characteristic of adult males.
Ljósm. Sigurgeir Jónasson, 17. júní 1988.
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tegunda verði þar vart, þ.á m. hér á
landi. A ð meðtöldum þeim tveimur tegundum sem hér eru kynntar, hafa fundist 10 tegundir þessarar ættar hérlendis
en 21 í Evrópu. Dendroica er ein af ættkvíslum ættarinnar og til hennar teljast
27 tegundir. Fimm þeirra hafa fundist
hérlendis, þ.á m. glóskríkja og bláskríkja, en 10 tegundir alls í Evrópu.

Glóskríkja
Glóskríkju varð vart hér í fyrsta og
eina skipti árið 1987. Upplýsingar um
hana eru eftirfarandi:
Strandagrunn. um 40 sjóm. norðaustur af
Horni (ca 66°50'N, 21°25'V), haust 1987.
juv. (RM 9949). Birgir Þórbjarnarson
og áhöfn togararans Arnars HUl frá
Skagaströnd. Fundinn aðframkominn og
drapst.
Greiningar á amerískum söngvurum í
haustbúningi valda fuglaskoðurum sífelldum heilabrotum. Þrátt fyrir að fugl
sé í hendi, geta verið ýmis vandkvæði
við að greina hann, ef önnur eintök eru
ekki til samanburðar. Ég tók því fuglinn
m e ð mér við nýlega heimsókn í náttúrugripasafnið í Stokkhólmi, þar sem greining fuglsins sem glóskríkju var endanlega staðfest.
Þetta er í fyrsta sinn sem glóskríkju
verður vart í Evrópu. Togarinn, sem
fuglinn fannst á, hafði ekki farið af Íslandsmiðum lengi. Það er því enginn
vafi á því, að fuglinn hefur komið hingað. A n n a r fugl, karlfugl á fyrsta ári, sást
ári síðar á eyjunni Fair Isle milli Shetlandseyja og Orkneyja (Riddiford 1988,
Willmott 1988), en þar er rekin kunn
fuglarannsóknastöð. Ef við lítum vestur
á bóginn, þá h e f u r glóskríkja sést einu
sinni á Grænlandi, árið 1953, en e.t.v.
einnig árið 1845 (Salomonsen 1967,
flækingaskýrslur fyrir árin 1965-1985 í
D O F T ) . Glóskríkja heldur sig í barrskógum N-Ameríku og verpur í fylkjunum umhverfis vötnin miklu. Það er

f r e k a r norðarlega miðað við aðrar
skríkjur, og því eru e.t.v. meiri líkur á
að hún flækist hingað en margar aðrar
skríkjutegundir.
Robbins (1980) mat hverjar líkur
væru á, að hinar ýmsu amerísku tegundir spörfugla flæktust til Evrópu. Hann
taldi glóskríkju ekki líklega til að berast
þangað en fjallaði ekkert um Ísland í því
sambandi. Ef til vill gefa k o m u r n.-amerískra spörfugla til Íslands aðra mynd
en komur slíkra fugla til annarra Evrópulanda vegna legu landsins. Af hópi
vaðfugla er vaðlatíta Calidris fuscicollis
t.d. algengasta n.-ameríska títutegundin
hérlendis en rákatíta C. melanotos á
Bretlandseyjum (sbr. D y m o n d , Fraser
& Gantlett 1989).
Bláskríkja
Bláskríkja fannst hér árið 1988:
Heimaey, Vestm., 14.-19. sept. 1988,
ad. (RM 9725). Viktor Sigurjónsson.
Karlfuglar eru auðgreindir, afar fallega bláir að lit. Því var strax ljóst um
hvaða tegund var að ræða. Robbins
(1980) gat bláskríkju með 38 n.-amerískum tegundum sem væru líklegar til að
flækjast til Evrópu. H ú n var númer 11 í
röðinni, og því áleit hann allmiklar líkur
á því, að hún sæist þar, miðað við aðrar
N-Ameríku tegundir. Bláskríkju hefur
þó aldrei orðið vart í E v r ó p u , annars
staðar en hér, og heldur ekki á Grænlandi.
Bláskríkja verpur f r e m u r norðarlega í
N-Ameríku, eins og glóskríkja, einkum
í fylkjunum umhverfis vötnin miklu, en
einnig suður eftir Appalachia-fjöllum.
Ólíkt glóskríkju (og rauðkolli, sem síðar
er getið) lifir bláskríkja í laufskógum
eða þar sem lauf- og barrtré mynda
blendingsskóga.
Rauðkollur
Þessi tegund kom til landsins árið
1987, og voru atvik sem hér segir:
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Heimaey, Vestm., 23. nóv. 1987, Kyn?
juv. (RM 9957). Ingi Sigurjónsson. Fuglinn fannst illa haldinn og drapst í haldi.
Fljótlega eftir að þessi fugl var skoðaður, þótti líklegt að um rauðkoll væri
að ræða. Ekki bar hann þó bleikrauða
kollinn, sem er einkenni fullorðinna
fugla, enda um ungfugl að ræða. Engin
greind eintök voru til í íslenskum söfnu m , svo hann var tekinn með til Svíþjóðar, eins og glóskríkjan. Þar var
greiningin endanlega staðfest.
Þessi tegund er náskyld glókolli R.
regulus, sem er algengur, evrópskur
flækingsfugl hér á landi. Rauðkollur er
barrskógafugl. Hann er algengur í NA m e r í k u , en útbreiðsla hans er norðlæg, t.d. verpur hann í Alaska, á Labrador og Nýfundnalandi, en einnig suður
eftir Klettafjöllum.
Robbins (1980) getur rauðkolls sem
hugsanlegs flækingsfugls í Evrópu en
skipar honum einungis í 26. sæti af 38
líklegum tegundum. Rauðkollur hefur
sést tvisvar á Grænlandi, árið 1860 og
1956 (Salomonsen 1967, flækingaskýrslur fyrir árin 1965-1985 í D O F T ) .
Alexander & Fitter (1955) tóku saman lista yfir ameríska flækingsfugla á
Bretlandseyjum. Þeir skýra svo frá, að
rauðkollur hafi sést þar tvisvar sinnum
(árin 1852 og 1871) og einu sinni úti á
miðju Atlantshafi (árið 1903). Tegundin
er þ ó ekki n e f n d í nýrri samantekt
D y m o n d , Fraser & Gantlett (1989) um
sjaldgæfa fugla á Bretlandseyjum. Þessar gömlu athuganir hafa því ekki hlotið
viðurkenningu. Rauðkolls er heldur
ekki getið í bók um nýjar fuglategundir
sem sést hafa á Bretlandseyjum (Sharrock & Grant 1982). Durand (1972) birti
grein um fugla sem sáust á skipum sem
gengu milli Evrópu og New York. Þar
nefnir hann, að rauðkollur hafi sést
tvisvar sinnum langt úti á Atlantshafi á
á r u n u m 1961-1965, alls sjö fuglar.
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SUMMARY
Five new bird species to the Icelandic checklist
Five new species for the Icelandic checklist are
reported here, three of which are also first for Europe: Mandarin Duck Aix galericulata, Hooded
Merganser Mergus (or Lophodytes)
cucullatus.
Blackburnian Warbler Dendroica fusca. Blackthroated Blue Warbler D. caerulescens, and Ruby-crowned Kinglet Regulus calendula.

The finding details for these birds are given in
the Icelandic text. Each of these records is supported with a specimen, kept as study skins at the
Icelandic Museum of Natural History.
The two Mandarin Ducks are definite escapes
(or their descendents) from European waterfowl
collections, notably Britain. The Hooded Merganser was close-ringed (see inscription in Icelandic
text). and could either have come from Europe or
N-America. Several unsuccessful attempts have
been made to trace the origin of the bird.
The two parulids. the Blackburnian and Blackthroated Blue Warblers. and the Ruby-crowned
Kinglet are new additions for Europe. as far as I
can see. The first-mentioned species was later
found on Fair Isle 8. October 1988 (Riddiford

1988, Willmott 1988). There are no indications
that these birds were ship-assisted, two were
found on the Westman Islands, the southernmost
part of Iceland (Black-throated Blue Warblcr.
Ruby-crowned Kinglet) while the third was found
exhausted on a fishing vessel at sea off North Iceland (Blackburnian Warbler). The vessel had not
left the Icelandic economic zone for a long time.
The Blackburnian Warbler has been recorded one
or two times from Greenland. the Kinglet twice,
but the Blue Warbler never (Salomonsen 1967,
rarities reports in DOFT 1970-87).
Ævar Petersen, Náttúrufrœðistofnun
hólf 5320, 125 Reykjavík.

Íslands,

póst-

Erlendir fuglarannsóknaleiðangrar árið 1987
Rannsóknaráði ríkisins bárust 7 umsóknir
erlendra manna sem vildu stunda rannsóknir
á fuglum hér á landi árið 1987, og var þeim
öllum veitt rannsóknaleyfi. Eitt leyfanna var
þó ekki notað þegar til kom. Sem fyrr komu
einnig til landsins ýmsir skóla- eða ævintýraleiðangrar. Þótt þeir hafi e.t.v. haft fuglaskoðun á dagskrá (auk ýmissa annarra verkefna) er þeirra ekki getið nánar í þessum
pistli.
N. B. Davies og M. de L. Brooke: Það er
alþekkt að gaukurinn verpur eggjum sínum í
hreiður annarra fugla. Á Bretlandseyjum
verpa gaukar oftast í hreiður þúfutittlinga
eða maríuerlu. Ahugi umsækjanda beindist
að því að athuga, hvernig ýmsar fuglategundir sem gaukar verpa í hreiðrin hjá, hafi
þróað hjá sér þann eiginleika að geta greint
á milli sinna eigin eggja og þeirra sem gaukurinn verpur. Með því að setja tilbúin egg í
hreiður spörfugla, vildu umsækjendur sýna
fram á, að íslenskir spörfuglar skiptu sér
ekkert af eggjum annarra tegunda í hreiðri
sínu. Þeir hafa ekkert gagn af því að læra að
greina á milli mismunandi tegunda af eggjum, enda verpa engir gaukar á Íslandi né
aðrir fuglar sem líklegir eru til að verpa í
hreiður þeirra.
T. Alerstam: Hér er um framhaldsrannsóknir að ræða, sem þegar hefur verið greint
Bliki 8 - d e s e m b e r 1989

frá í Blika 7: 71. Áætlaðar rannsóknir eru
því ekki tíundaðar hér frekar.
S. M. Percival: Umsækjandi rannsakaði
helsingja á Norðurlandi um vorið, en þá hefur þessi tegund viðdvöl hér á leið sinni norður til varpstöðvanna á NA-Grænlandi.
Rannsóknirnar áttu að svara þremur megin
spruningum: 1. Hversu margir helsingjar
hafa hér viðdvöl á vorin og hversu lengi
dvelja þeir? 2. Hvers konar kjörlendi nýta
þeir? 3. Hversu þýðingarmikil er þessi viðdvöl hér fyrir varpárangur þeirra á sumri
komanda?
A. D. Fox: Umsækjandi stóð fyrir leiðangri frá hinum kunna andagarði „The
Wildfowl Trust" í Englandi og var ráðgert
að rannsaka heiðagæsir. Rannsóknir voru
gerðar á Austurlandsöræfum og beindust að
því að telja og kortleggja útbreiðslu gæsanna
á þessum slóðum og athuga í hvers konar
gróðurlendi þær héldu sig. Einnig voru fuglar merktir með litmerkjum til þess unnt væri
að þekkja þá aftur án þess að þurfa að ná
þeim.
D. P. Whitfield: Umsækjandi hélt áfram
með rannsóknir sínar á fjölveri óðinshana
(sjá Blika 7: 59-62).
I.J. Patterson: Umsækjandi sótti um leyfi
til þess að rannsaka grágæs og heiðagæs.
Rannsóknirnar beindust fyrst og fremst að
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því að kanna varpárangur þessara tegunda
og bera saman við sams konar upplýsingar
frá því fyrir 15 árum, þegar þessar gæsategundir voru miklu fáliðaðri hér á landi en nú
er. Á sama tíma og nær samfelld fjölgun hefur orðið í stofnum tegundanna síðustu áratugi, hefur varpárangur hvers pars stöðugt
farið minnkandi.
Ævar Petersen

RITFREGNIR
Nýlegar íslenskar fuglabækur
Ótrúlega mikil gróska hefur verið í útgáfu
fuglabóka á íslensku og erlendra bóka um íslenska fugla undanfarin ár. Í þessum efnum
er annað hvort í ökkla eða eyra. Lengi var
Fuglabók AB í þýðingu Finns Guðmundssonar frá 1962 eina bókin á íslensku sem völ
var á um fugla landsins, uns Fuglabók Landverndar var gefin út árið 1982 (sjá Blika 1,
1983, bls. 52-53).
Frá og með 1984 hefur hver fuglabókin
rekið aðra, og hafa Íslendingar jafnt sem útlendingar átt þar hlut að máli. Tveggja þessara bóka hefur verið getið á síðum Blika áður (sjá Blika 5, 1986, bls. 62-64).
Bækurnar eru flestar með ólíku yfirbragði, enda beinast markmið höfunda að
vissu leyti að mismunandi lesendahópum.
Hér er bæði um að ræða bækur sem fjalla
eingöngu um fugla og aðrar sem hafa víðtækara efnisval en sérstaka kafla um fugla.
Auðvitað hefur verið minnst á fugla í ýmsum
fleiri bókum sem gefnar hafa verið út á
þessu tímabili. Það hefur þó einungis verið í
framhjáhlaupi og ekki um sérstaka fuglakafla að ræða. Þær eru ekki frekar til umræðu hér.
Árið 1984 kom út ein fuglabók, árið 1985
tvær, þrjár árið 1986, ein 1987, tvær 1988 og
þrjár árið 1989. Alls eru þetta 12 bækur á 6
árum, þar af átta eingöngu um fugla en fjórar með sérstökum fuglaköflum.
Hér á eftir er fjallað um þessar bækur í
tímaröð:
Fuglar 9. bindi. Íslenskir höfundar Óskar
Ingimarsson og Þorsteinn Thorarensen 1984.
Fjölvaútgáfan fyrir Veröld, Reykjavík. 168
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bls. - Fyrsta fuglabókin í bókaflokknum
„Undraveröld dýranna". Þetta er erlent ritsafn, og er ætlunin að taka allt dýraríkið fyrir í 18 bindum. Af þeim er ráðgert, að fuglar
fylli þrjú bindi. Bækurnar fjalla sérstaklega
um íslenska fugla, og heldur almennt um
fugla í heiminum. Bindið sem hér ræðir inniheldur ennfremur almenna kafla um líkamsgerð fugla, þróun, skyldleika, o.s.frv. Íslenskum upplýsingum er gjarnan bætt við,
þegar um er ræða tegundir sem eru hér á
landi.
Fuglarnir okkar eftir Stefán Aðalsteinsson
og Grétar Eiríksson 1985. Bókaútgáfan
Bjallan, Reykjavík. 71 bls. - Bók þessi tekur
eingöngu fyrir hluta íslensku fuglanna, eða
35 varptegundir. Hún er byggð upp á ljósmyndum og stuttum textum, og er einkum
ætluð yngri aldurshópunum. Texta er best
lýst sem hugleiðingum höfundar um einstakar tegundir, fremur en um sé að ræða hnitmiðað fræðslurit um lifnaðarhætti tegundanna.
Guide de l'Islande eftir G. Bordin, M.
Breuil, M. Moniez, M. Thuot og C. Troude
1985. France. 225 bls. - Hér er um að ræða
handbók fyrir franska ferðamenn, og tekur
hún fyrir náttúru landsins og þjóðfélagið í
heild. Einn kaflanna fjallar um fuglana [Les
Oiseaux, Chapitre 3, La Faune, bls. 69-75],
og er almenn samantekt á helstu þáttum í
fuglaríki landsins. Tvær útgáfur hafa komið
út.
Fuglar Íslands (í máli og myndum) eftir
Hjálmar R. Bárðarson 1986. Hjálmar R.
Bárðarson. Reykjavík. 336 bls. - Ljósmyndir af fuglum er kjarni þessarar bókar, en eins
og í öðrum bókum Hjálmars fylgir fróðlegur
texti, sem er einkum byggður á áður útgefnum heimildum um fugla landsins. Auk íslensku útgáfunnar, hefur bókin verið þýdd á
ensku, dönsku, þýsku og frönsku.
Iceland. Nature's meeting place eftir M.
Carwardine 1986. Iceland Review, Reykjavík. 192 bls. - Þetta er kynningarbók um
land og þjóð, en hún fjallar ekki síst um
náttúru landsins. Einn kafli lýsir fuglalífinu
[Chapter 3. Iceland in the air. Bls. 40-59],
og er hann eingöngu byggður á áður útgefnu
efni.
Íslenzkir sjávarhœttir 5 eftir Lúðvík Kristjánsson 1986. Bókaútgáfa Menningarsjóðs,
Reykjavík. 498 bls. - Þetta er síðasta bindið
í hinu landskunna ritverki höfundar um
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þjóðlegan fróðleik um flest er viðkemur
sjónum. Einn kafli fjallar um þá sjófugla sem
maðurinn hefur nýtt í aldanna rás [Sjávarfuglanytjar. Bls. 113-316]. Þýðingarmesti
hluti hans er unninn upp úr viðtölum frá því
fyrr á öldinni við aldna veiðimenn, sem flestir eru horfnir.
Fuglahandbókin (Greiningarbók um íslenska fugla) eftir Þorstein Einarsson 1987.
Bókaútgáfan Örn og Örlygur, Reykjavík.
240 bls. - Eins og undirtitill bókarinnar gefur til kynna, er hún einkum ætluð fuglaskoðurum. Stærð hennar er þannig, að mögulegt
er að taka hana með sér út í náttúruna sem
uppflettirit. Fuglahandbókin tekur einungis
fyrir íslenska varpfugla og algengustu gesti,
en reynsla höfundar sem fuglaskoðara um
áratuga skeið hefur án efa nýst vel við samningu hennar.
Fuglar í náttúru Íslands eftir Guðmund P.
Ólafsson 1988. Mál og Menning, Reykjavík.
311 bls. - Hér er um að ræða íburðarmikla
og vel hannaða bók, sem tekur fyrir íslensku
fuglategundirnar, ásamt almennum upplýsingum um þróun fugla, byggingu þeirra,
fugla í þjóðtrú o.s.frv. Bókin byggir að
mestu á efni sem hefur verið birt áður um íslenska fugla.
Mývatn, a Paradise for Nature Lovers eftir
D. Williams 1988. Örn og Örlygur, Reykjavík. 143 bls. - Bókin er gefin út sem kynningarrit um Mývatn, en engu að síður ferðast
höfundur vítt og breitt um landið í máli og
myndum. Síðasti kaflinn fjallar um fuglana
[The birds. Bls. 112-136). Þetta er almenn
umfjöllun um fuglalíf Mývatns, sem unnin er
upp úr áður birtum ritgerðum. Áhersla er
lögð á endurnar og nýtingu eggja þeirra til
manneldis.
Les Oiseaux d'Islande eftir M. Breuil
1989. R. Chabaud - Lechevalier, France.
287 bls. - Þessi bók er ætluð frönskumælandi
fuglaskoðurum og fjallar almennt um fuglalíf
landsins. Höfundur er sá hinn sami og ritaði
fuglakaflann í frönsku ferðahandbókina,
sem getið er hér að ofan. Þetta er samantekt
á rituðum gögnum sem áður hafa verið birt
um íslenska fugla.
Fuglar 10. bindi. Íslenskir höfundar Óskar
Ingimarsson og Þorsteinn Thorarensen 1989.
Fjölvaútgáfan fyrir Veröld. Reykjavík. 192
bls. - Þetta er önnur fuglabókin í bókaflokknum „Undraveröld dýranna", en þeirra
fyrstu er getið hér ofar. Sem fyrr fjallar þessi
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bók ekki sérstaklega um íslenska fugla,
heldur er farið vítt og breitt um heiminn. Í
íslensku útgáfuna er þó bætt viðbótarupplýsingum um sumar íslenskar tegundir.
Fuglar Íslands og Evrópu eftir R.T. Peterson, G. Mountfort og P.A.D. Hollom 1989.
4. útg. Óskar Ingimarsson sá um útgáfuna.
Almenna Bókafélagið, Reykjavík. 248 bls.
+ kortasíður. - Hér er ferðinni ný útgáfa
fuglabókarinnar vinsælu. Fuglabók AB, sem
Finnur Guðmundsson þýddi upphaflega 1962
og gefin var út þrisvar sinnum. Sem fyrr er
bókinni ætlað að vera til stuðnings fyrir
fuglaáhugafólk, þegar ókunna fugla ber fyrir
augu þeirra.
Ekki eru alltaf glögg skil á milli hvað kalla
á bók og hvað ekki. Auk ofangreindra bóka
hafa ýmis rit verið gefin út sem skýrslur,
bæði prentaðar og fjölritaðar. Ég nefni eftirfarandi rit, sem jaðra við það að vera bækur:
Innnes. Náttúrufar, minjar og landnýting
(Náttúrufræðistofnun Íslands 1985, bls. 3952 um fugla). Suðurnes. Náttúrufar, minjar
og landnýting (Náttúrufræðistofnun Íslands
1986, bls. 35-48 um fugla).
/Evar Petersen

FRÉTTIR
7. norræna ráðstefnan um fugla
Blika hefur borist bréf frá undirbúningsnefnd ofangreindrar ráðstefnu. Hér er birtur
útdráttur úr tilkynningu þeirra:
Dansk Ornitologisk Forening, Vildtbiologisk Station og ICBP Danmark [sem er
Danmerkurdeild
alþjóða-fuglaverndunarráðsins, International Council for Bird Preservation] bjóða hér með til 7. norrænu ráðstefnunar um fugla. Hún verður haldin í
Krabbesholm Höjskole, Skive, Danmörku,
dagana 6.-10. ágúst 1990.
Meðan á þessari viku stendur, hafa þátttakendur tækifæri til þess að hitta aðra
fuglaáhugamenn og fuglafræðinga. Þarna
verður greint frá nýjustu rannsóknum á fugl-

um á Norðurlöndum, svo og málum er
snerta fuglavernd. Þátttakendur eru velkomnir að skýra frá eigin niðurstöðum.
Í dagskránni verður sérstök áhersla lögð á
fuglastofna, hvaða kjörlendi þeir kjósa og
þær hættur sem fuglum stafar frá manninum.
Ýmsum fuglafræðingum verður boðið að
skýra frá ástandi stofna norrænna sjó-, ránog spörfugla, breytingum á þeim og þáttum
sem hafa áhrif á þá. Aðrir fyrirlesarar munu
skýra frá afkomu norrænna fugla á vetrarstöðvunum.
Í þeim hluta ráðstefnunar er snýr að fuglavernd. verður kynning á starfsemi alþjóðafuglaverndunarráðsins og einnig Washington
(eða CITES) -samþykktinni, en hún fjallar
um verslun með dýr í útrýmingarhættu.
Farnar verða fuglaskoðunarferðir til
Limafjarðar.
Krabbesholm Højskole er herragarður frá
1564. Gisting og matur verða 1300 danskar
krónur fyrir allan ráðstefnutímann.
Tilkynning um þátttöku sendist eigi seinna
en 1. maí 1990. Þeir, sem vilja halda fyrirlestur, eru beðnir að tilkynna það eins fljótt og
hægt er, ásamt upplýsingum um hvað þeir
ætla að tala og stuttum útdrætti.
Þátttaka tilkynnist til: NOK 7, Vildtbiologisk Station, Kalø, DK-8410 Rønde,
Danmark.

Færeyskt veggspjald með fuglum

Ævar Petersen

Ævar Petersen
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Nýlega barst Blika eintak af færeysku
veggspjaldi með fuglum. Okkur er ánægja
að kynna það hér, en fuglalíf landanna er
um margt svipað.
Spjaldið er teiknað af Steen Langvad,
dönskum listamanni, en Føroya Skúlabókagrunnur og Føroya Náttúrugripasavn gáfu
það út sameiginlega árið 1987. Ivan Olsen og
Søren Sørensen voru ráðgjafar varðandi
teikningu myndanna.
Með spjaldinu er einnig hægt að fá sex
blaðsíðna bækling með nöfnum fuglanna, en
þar fylgir smátexti um sumar tegundirnar.
Bæklingurinn var gefinn út árið 1988. en
Dorete Bloch og Søren Sørensen sömdu
textana. Hann er á dönsku, ensku og færeysku, en nöfn fuglanna á færeysku, dönsku,
ensku og latínu.
Veggspjaldið er 93,8 x 69,7 sm að stærð
og sýnir 41 tegund fugla, en æðarfugl er eina
tegundin sem tvær myndir eru af.
Þeir sem þess óska geta keypt veggspjaldið frá Føroya Náttúrugripasavn (Debesartrøð, FR-100 Tórshavn, Føroyar). Það kostar 68.- kr. danskar (um 585 íslenskar kr., í
lok október 1989) og bæklingurinn 15 danskar kr. (um 130.-), en póstburðargjald er
aukalega.
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