
59Bliki 32: 59-66 – júní 2013

Þorkell Lindberg Þórarinsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Böðvar Þórisson
Guðmundur A. Guðmundsson, Halldór Walter Stefánsson
Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Yann Kolbeinsson

Fuglar á Austursandi við Öxarfjörð

Fuglalíf á Austursandi við Öxarfjörð var kannað árin 2007 og 2009 til þess að lýsa því á almennan hátt og meta algengi 
tegunda. Þar er eina skúmsvarpið á Norðurlandi, stórt svartbaksvarp og mikið af lóm og grágæs sem veitir svæðinu 
mikla sérstöðu. Auk þess fi nnast þar fágætar tegundir á landsvísu.

1. mynd. Horft til norðurs eftir ferskvatns-
lænu á Austursandi þar sem land seig í 
tengslum við Kröfl uelda. – Freshwater 
stream in the Austursandur area. 
– Þorkell Lindberg Þórarinsson.

Inngangur
Austursandur við Öxarfjörð (66,12°N, 16,54°V) 

er áhugavert fuglasvæði sem er einkum þekkt fyrir 
skúmsvarpið, sem er það eina á Norðurlandi. Það var 
kannað í landsúttekt á fjölda og dreifi ngu verpandi 
skúma á Íslandi árin 1984-1985 og voru þar 225 pör af 
þeim 5400 pörum sem fundust alls í úttektinni (Lund-
Hansen & Lange 1991). Aðrar upplýsingar um fuglalíf 
á Austursandi eru litlar. Þó hefur Ólafur K. Nielsen lýst 
fuglalífi  í gróðurfl esjum á milli Bakkahlaups og Lækja 
(Hörður Kristinsson & Ólafur K. Nielsen 1998). 

Náttúrustofa Norðausturlands gerði forkönnun á 
fuglalífi  á Austursandi þann 10. júní árið 2004. Helstu 
niðurstöður voru að auk skúmsvarpsins væri svæðið 
áhugavert vegna fuglaríkra votlenda og mergð lóma og 
grágæsa. Á svæðinu voru einnig sjófuglavörp (máfar og 
kríur) sem þótti vert að gefa betri gaum. 

Sumarið 2007 gerði Náttúrustofan ítarlega könnun 
á skúmsvarpinu á Austursandi en ekki var gerð grein 
fyrir fl eiri tegundum. Sumarið 2009 kom það í hlut 
Náttúrustofu Norðausturlands að skipuleggja árlega 
rannsóknaferð Samtaka náttúrustofa. Var þá ákveðið að 
gera þar heildstæða úttekt á fuglalífi  á Austursandi. Alls 

tóku um 20 starfsmenn náttúrustofa þátt í könnuninni 
auk tveggja frá Náttúrufræðistofnun Íslands. Þá tóku sjö 
nemendur frá Landbúnaðarháskóla Íslands þátt í þeim 
hluta úttektarinnar sem snéri að mófuglum. Verður hér 
gerð grein fyrir þessum tveimur athugunum.

Rannsóknarsvæði
Austursandur (1. mynd) er um 100 ferkílómetra 

þríhyrningslaga slétta á ósasvæði Jökulsár á Fjöllum. 
Í norðri afmarkast svæðið af sjó (Öxarfi rði), Sandá og 
síðar Brunná í austri og Bakkahlaupi í vestri. Bakkahlaup 
er aðalfarvegur Jökulsár á Fjöllum til sjávar en Sandá 
kvíslast út úr Jökulsá neðan brúarinnar á þjóðvegi nr. 85. 
Heitir hún Brunná norðan Klifshaga þar sem þessar tvær 
ár sameinast. Svæðið er mótað af framburði Jökulsár og 
hefur tekið miklum breytingum í aldanna rás. Jökulsá 
byltir sér reglulega en svo er það kallað þegar áin hefur 
hlaðið svo undir sig af sandi og leir að hún breytir um 
farveg til sjávar á söndunum fyrir botni Öxarfjarðar 
(Auður Aðalbjarnardóttir 2004). Síðast bylti Jökulsá 
sér árið 1907 og tók hún þá að renna í Bakkahlaupi 
(Árni Óla 1941, Gísli Guðmundsson 1965). Áður rann 
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Jökulsá að hluta í farvegi sem liggur rétt vestan megin við 
miðjan Austursand eins og hann er nú. Farvegurinn er vel 
sýnilegur norðan til á svæðinu, enda rennur eftir honum 
ferskvatn sem safnast í hann úr uppsprettum á svæðinu. 
Eitthvað er líka um að vatn úr Jökulsá renni norður í gamla 
farveginn þegar mikið er í ánni.

Á syðri hluta svæðisins eru greinileg ummerki landsigs 
sem varð í tengslum við Kröfl uelda á miðjum 8. áratug 
síðustu aldar. Þá urðu miklir jarðskjálftar við Öxarfjörð 
sem leiddu til þess að jörð sprakk víða og land seig 
(Eysteinn Tryggvason 1976). Í jarðfallinu og fl óðfarvegum 
þar sem land er lægra eru víða vatnsfl æður og tjarnir. 

Gróðurfar á Austursandi er mjög margbreytilegt. 
Sunnan til eru áraurarnir að mestu sléttir melar og sandar 
með litlum og fábreyttum melagróðri. Þegar nær ströndu 
dregur taka við víðifl esjur sem eru áberandi í gróðurfari 
svæðisins. Víðifl esjan er sums staðar nokkuð sandorpin 
en þegar norðar dregur þéttist gróðursvörðurinn. Þar 
eru lyngmóar með loðvíði og fjalldrapa. Aðrar algengar 
tegundir þar eru bláberjalyng, túnvingull, sýkigras og 
hrossanál. Flæðagróður einkennir lægðir í landinu eins 
og jarðfallið og fl óðfarvegi. Þar eru þéttar breiður af 
lindasefi  og efjugrasi einkennandi (Hörður Kristinsson & 
Ólafur K. Nielsen 1998). Norðan til á svæðinu eru víða 
blautir fl óar og kvistur verður meira áberandi í mólendi 
þar sem er þurrara. Austan til er ræktað land við þá bæi 
sem þar eru (Skógar, Ærlækjarsel og Akursel) og hefur 
þar verið ræst fram. Norður af bæjunum eru víða þurr 
mýrarsund og víðifl esjur áður en kemur fram í sandinn. 
Austast á svæðinu, milli þjóðvegar 866 að Ærlækjarseli 
og Sandár, er þurrt og sendið svæði sem tekið hefur 
verið undir landgræðslu. Út undir sjó taka við sandar og 
sjávarlón. Á sandinum er melgresi víða á sandöldum og 
hólum, svokölluðum melgígum.

Jarðhitaáhrifa gætir á nokkrum stöðum á Austursandi 
og er hann nýttur bæði til ræktunar og húshitunar við 
Öxarfjörð. Heitar uppsprettur koma fram í strandlóni í 

landi Ærlækjarsels sem nefnt er Skógalón. Þar hafa verið 
boraðar holur og er vatnið úr þeim nýtt til hitaveitu. 
Einnig kemur fram heitt vatn í Skógakíl. Kartöfl u- og 
gulrótagarðar eru sunnan til á svæðinu nærri Bakkahlaupi 
á allstóru hitasvæði. Þetta svæði hefur löngum verið 
kallað „Heita landið“ af heimamönnum (sjá Auður 
Aðalbjarnardóttir 2004)  . 

Aðferðir
Í leiðangrinum árið 2009 var rannsóknarsvæðinu 

skipt upp í fjögur svæði sem skipt var niður á jafn marga 
fi mm manna hópa. Hver hópur skipti svo með sér sínu 
svæði og kannaði þar fuglalíf þann 10. júní með því að 
ganga skipulega um og skrá niður og hnitsetja það sem 
fyrir augu bar. 

Sjó- og vatnafuglar
Vatnafuglar voru taldir þar sem til þeirra sást, einkum 

á lækjum, tjörnum og lónum sem gengið var meðfram. 
Grágæsir voru þó aðeins taldar grófl ega enda bæði 
margar og dreifðar og eins voru þær á mikilli hreyfi ngu 
um allt svæðið. Sama átti við um heiðagæsir sem vitað var 
að verpa á svæðinu, þó þær séu mun færri en grágæsirnar. 
Mat á fjölda gæsa var talið þarfnast sérstakrar úttektar. 

Kríur og máfar verpa í þéttum vörpum á svæðinu 
og var heildarfjöldi þessara fugla talinn í mismunandi 
vörpum. Til að meta fjölda varppara var áætlaður 
fjöldi kríu og máfa í vörpunum margfaldaður með 
leiðréttingarstuðli. Byggir það á því að ákveðið hlutfall 
varpfugla þessara tegunda sé ekki á staðnum í varpinu á 
hverjum tíma. Heildarfjöldi varppara er því meiri en svo 
að um helming talinna fugla sé að ræða hverju sinni. 
Athuganir sem gerðar hafa verið á máfum hér á landi 
sýna að nota megi leiðréttingarstuðullinn 0,6 á fjölda 
talinna máfa til að fi nna heildarfjölda varppara (Ævar 
Petersen & Sverrir Thorstensen 1993, Ævar Petersen 
2009). Á Bretlandseyjum hafa athuganir sýnt fram á að 

2. mynd. Skúmur Stercorarius skua er 
einn af einkennisfuglum Austursands við 
Öxarfjörð. Þéttast er varpið á víðifl esjum 
á vestanverðu svæðinu. – The Great Skua 
is characteristic of the Austursandur area. 
– Guðmundur A. Guðmundsson.
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3. mynd. Varpútbreiðsla kjóa (grænt) og skúms (rautt) á 
Austursandi við Öxarfjörð árið 2009. – The breeding distribu tion 
of Arctic Skua (green) and Great Skua (red) in Austursandur, 
NE-Iceland, in 2009.

1. tafl a. Fjöldi sjófugla (pör) í varpi á Austursandi við 
Öxarfjörð 10. júní 2009. – Seabirds breeding in Austursandur 
on 10 June 2009.

Tegund Latneskt heiti Pör
  Pairs

Kjói Stercorarius parasiticus 32
Skúmur Stercorarius skua 158
Hettumáfur Chroicocephalus ridibundus 22
Stormmáfur Larus canus 35
Svartbakur Larus marinus 184
Kría Sterna paradisaea 1521

sambærilegur leiðréttingarstuðull sé 0,7 í kríuvörpum 
(Bullock & Gomersall 1981). 

Skúmar og kjóar verja óðul og verpa mun dreifðar en 
kríur og máfar. Þeir voru því taldir í pörum og stökum 
fuglum. Ýmist var gengið um skúmsvörp eða skimað yfi r 
stærri svæði með sjónauka (10x42) eða fjarsjá (32x80). 
Árið 2007 var gengið skipulega um þau svæði sem 
skúmar voru í varpi og ábúð á óðulum könnuð. Athuganir 
fóru fram á tímabilinu 5. - 29. júlí. Fuglum var skipt niður 
í þrjá fl okka; (1) Varppar – skúmur (einn eða tveir) sem 
steyptu sér ítrekað að athugendum af miklu harðfylgi – 
mikill hraði og komu nálægt. (2) Geldpar – skúmar (einn 
eða tveir) sem fl ugu gaggandi yfi r og renndu sér í hæsta 
lagi 2-3 sinnum án þess að koma nálægt og settust svo 
aftur í nágrenninu, fl ugu stöku sinnum burt. Hjá þessum 
fuglum var gengið um svæðið til að kanna sérstaklega 
hvort þeir sýndu þá meiri árásargirni. (3) Geldfuglar – 
fuglar sem sýndu enga varplega hegðun en voru staddir í 
varpinu. Skúmar sem voru í hópum utan varpsvæða, t.d. 
á áreyrum Bakkahlaups, voru ekki taldir. Árið 2009 var 
bæði gengið um vörp og skimað yfi r af útsýnisstöðum. 
Ekki var gerður greinarmunur á hvort pör á óðali sýndu 
óðalsatferli (árásargirni) eða ekki. Stakir skúmar sem 
sýndu árásargirni og/eða héldu til á óðali, þó árásargirni 
væri lítil, voru taldir sem pör. Geldfuglar voru ekki taldir. 
Þar sem talinn var heildarfjöldi skúma með því að skima 
yfi r stærri svæði var notaður leiðréttingarstuðull 0,54 til 
þess að áætla raunfjölda verpandi para. Byggir stuðullinn 
á rannsóknum í skúmsvörpum á Úthéraði (Halldór W. 
Stefánsson 2010).

Mófuglar
Tíðni mófugla var metin með punkttalningum, síðdegis 

þann 11. júní. Talið var á 37 punktum á fjórum svæðum. 
Eitt svæði var skammt austan við Ytribakka, sem nú er í 
eyði og að mestu kominn ofan í Bakkahlaup á móts við 
Syðribakka. Annað var á svokölluðum Flötum, sem ná 
yfi r stórt svæði á vestanverðum Austursandi. Þriðja var 
á Skógaeyrum, skammt vestur af þjóðvegi 866. Fjórða 
svæðið var rétt austan við Ærlækjarsel.

Talningar fóru þannig fram að gengið var í þríhyrning, 
alls tæplega 3 km, og stoppað á 300 m fresti. Allir fuglar 
sem vart varð við á fi mm mínútum á hverjum punkti 
voru skráðir á þar til gerð eyðublöð. Eins var atferli þeirra 

skráð, fjarlægð metin og afstaða teiknuð á kort til þess að 
forðast endurtekningar. Út frá atferli var metið hvort um 
varpfugl var að ræða eða ekki.

Niðurstöður
Dagana 10.-11. júní 2009 sáust alls 36 tegundir fugla 

sem taldar eru verpa á Austursandi. Af þeim eru níu 
á válista (Náttúrufræðistofnun Íslands 2000). Ekki var 
staðfest varp hjá öllum tegundum en líklegt er að fl estar 
þeirra, ef ekki allar, verpi á svæðinu.

Sjó- og vatnafuglar
Skúmur (2. mynd) er einkennisfugl Austursands, bæði 

útbreiddur og áberandi. Skúmsvarpið var langmest á 
vesturhluta svæðisins, vestan þjóðvegar 866 sem liggur að 
bæjunum sem í byggð eru á Austursandi (3. mynd). Mest 
var varpið á Flötum. Þar dreifi st það á stóru svæði sem 
markast af Bakkahlaupi og gamla farvegi Jökulsár (Lækir). 
Aðrar stærstu skúmsbyggðirnar voru á Skógaeyrum vestur 
af þjóðvegi 866 og austan Lækja, vestur og suður af 
bænum Skógum. Út við sjávarlónin voru skúmar einnig 
verpandi, en frekar dreift. Árið 2007 voru alls talin 76 
varppör og 54 geldpör, auk 90 geldfugla. Árið 2009 voru 
alls talin 158 pör á óðali, óháð því hvort þau voru talin 
vera í varpi eða ekki.

Kjói var allalgengur fugl á Austursandi. Alls var talið 
að 32 pör yrpu á svæðinu (1. tafl a). Þau voru dreifð um 
svæðið, aðallega utan varpsvæða skúmsins (3. mynd).
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5. mynd. Varpútbreiðsla lóms á Austursandi við Öxarfjörð árið 
2009. – The breeding distribution of Red-throated Diver in 
Austursandur, NE-Iceland, in 2009.

Hettumáfur er ekki algengur á Austursandi og fannst 
aðeins í varpi á tveimur stöðum út við Brunná á móts við 
Núpsvatn. Reiknaður fjöldi varppara var 22 miðað við 
fjölda fullorðinna fugla í vörpunum.

Stormmáfar fundust verpandi á sex stöðum. Þrjú 
þessara varpa voru út undir sjó í sjávarkambinum norðan 
Ærlækjarsels og Akursels, tvö voru við strandlónin vestan 
Skógalóns og eitt var innan landgræðslusvæðisins austan 
þjóðvegar 866, austur og suður af Víðibakka. Reiknaður 
fjöldi varppara var 35, miðað við fjölda fullorðinna fugla 
í vörpunum.

Svartbakur var nokkuð áberandi varpfugl á Aust ursandi 
og einn af einkennisfuglum svæðisins. Svart baksvörp voru 
misdreifð og misstór (4. mynd). Þéttast og mest var varpið 
út við norðvestanverð strandlónin, þar sem alls voru 
taldir rúmlega 100 fullorðnir svartbakar í varpi. Þaðan 
dreifðust vörpin austur að Skógakíl með sunnanverðum 
strandlónunum og voru þau víða út í hólmum. Austan 
Skógalóna fylgdu svartbaksvörpin víða melgígum í 
sjávarkambinum. Þrjú vörp voru sunnan strandlónanna. 
Tvö þeirra voru í námunda við gamla farveg Jökulsár 
en það þriðja var innan landgræðslusvæðisins austur af 
Víðibakka. Reiknaður fjöldi svartbakspara í varpi var 184, 
miðað við fjölda fullorðinna fugla í vörpunum.

Kría var algengasti sjófuglinn á Austursandi en alls 
voru 1521 par talið verpa á svæðinu. Mest var af kríu á 
norðaustanverðu svæðinu, út undir sjó. Alls fundust 20 
misstór vörp, allt frá stöku pari upp í um 250 pör. 

Lómar (6. mynd) eru einkennandi fyrir fuglalíf á 
Austursandi en alls voru taldir 230 lómar á rannsókna-
svæðinu (2. tafl a). Fundust þeir nánast á hverjum polli 
og lænu (5. mynd). Telja má líklegt að fl estir þeir lómar 
sem sáust hafi  verið varpfuglar, þó eitthvað hafi  líklega 
verið um geldfugla. Voru þeir í varpi á fl estum stöðum, 
oft nokkur pör saman. Lómsvarpið fylgdi ferskvatninu 
þar sem það kemur fram í jarðfallinu og lækjum norður 
eftir í gamla farveg Jökulsár. Áfram fylgdi það svo 
strandlónunum og upp með Skógakíl. Austan Skógalóns 
var lítið um lóma.

Álftir voru fl estar geldar og í tveimur hópum á 
Skógalóni (46) og Skógakíl (30). Eitthvað var þó um pör í 
varpi, einkum meðfram strandlónunum vestur frá Skógakíl 
og upp með gamla farvegi Jökulsár. Alls sáust 139 álftir og 
þar af voru 18 pör. Þrjú álftarpör sáust með unga og að 
auki fannst eitt álftarhreiður með fjórum eggjum.

Endur voru fremur fáliðaðar og dreifðust á ferskvatns-
svæðin, lón, polla og lænur. Stokkendur (62), urtendur 
(48) og toppendur (49) voru algengastar. Mesta athygli 
vöktu þó 17 grafendur og sex hrafnsendur sem teljast til 
sjaldgæfari andategunda hér á landi, einkum hrafnsöndin. 
Aðrar endur voru rauðhöfði (15), skúfönd (11), duggönd 
(5), æður (7) og hávella (7). Allt eru þetta líklegir 
varpfuglar á Austursandi þó varp þeirra hafi  ekki verið 
staðfest.

Óðinshanar (7. mynd) eru víða og líkt og lómurinn 
fylgja þeir öllum ferskvatnslænum og pollum. Líklegt er 

4. mynd. Varpútbreiðsla svartbaks á Austursandi við Öxarfjörð 
árið 2009. – The breeding distribution of Great Black-backed 
Gull in Austursandur, NE-Iceland, in 2009.
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2. tafl a. Fjöldi vatnafugla (heildarfjöldi) á Austursandi við 
Öxarfjörð 10. júní 2009. – Waterbird numbers (total) in 
Austursandur on 10 June 2009.

Tegund  Latneskt heiti Fjöldi
  Number

Álft Cygnus cygnus 139
Rauðhöfðaönd Anas penelope 15
Urtönd Anas crecca 48
Stokkönd Anas platyrhynchus 62
Grafönd Anas acuta 17
Skúfönd Aythya fuligula 11
Duggönd Aythya marila 5
Æðarfugl Somateria mollissima 7
Hávella Clangula hyemalis 7
Hrafnsönd Melanitta nigra 6
Toppönd Mergus serrator 49
Himbrimi Gavia immer 1
Lómur Gavia stellata 230
Flórgoði Podiceps auritus 1
Óðinshani Phalaropus lobatus 302
Þórshani Phalaropus fulicarius 1

3. tafl a. Fjöldi mófugla á 37 punktum á Austursandi við Öxarfjörð 11. júní 2009. – Numbers of moorland/ground-nesting birds 
in 37 point-counts in Austursandur on 11 June 2009.

Tegund Latneskt heiti Fjöldi varppara Fjöldi fugla utan óðala
  Number of breeding pairs Number of non-breeding ind.

Lóuþræll Calidris alpina 75 10
Heiðlóa Pluvialis apricaria 27 5
Spói Numenius phaeopus 20 5
Þúfutittlingur Anthus pratensis 18 2
Jaðrakan Limosa limosa 14 0
Hrossagaukur Gallinago gallinago 13 0
Stelkur Tringa totanus 13 1
Skógarþröstur Turdus iliacus 7 3
Brandugla Asio fl ammeus 0 1
Maríuerla Motacilla alba 0 1

að töluvert óðinshanavarp sé á svæðinu, þó einnig sé 
líklega um geldfugla að ræða. Alls sáust 302 óðinshanar 
á Austursandi. 

Aðrir vatnafuglar sem sáust voru himbrimi, fl órgoði 
og þórshani. Aðeins sást einn fugl af hverri tegund og er 
óvíst um varp þeirra. Eins og áður sagði voru gæsir ekki 
taldar nema grófl ega, enda umfangsmikið verk ef vel ætti 
að vera. Grágæsir fundust verpandi víða á Austursandi 
og líklega er talsvert varp þar sem telur a.m.k. marga tugi 
para. Verpa þær bæði á víðifl esjunum og í melgresisgígum 
á sandinum út undir sjó. Auk þess voru geldhópar víða, 
t.d. allt að 700 fuglar við Skógalón og með lænum 
þaðan austur að Brunná. Heiðagæsir verpa út undir sjó á 
vestanverðu svæðinu og fundust þar fáein hreiður. Óvíst 
er hversu umfangsmikið varp þeirra var. Heiðagæsahópar 
sáust víðar á svæðinu, m.a. á háfl ugi til norðurs.

Ekki varð vart við keldusvín, en það var sjaldgæfur 
varpfugl og algengur vetrargestur í Kelduhverfi  og 
Öxarfi rði fram undir 1960. Varp það m.a. við Skógalón 

á Austursandi fram yfi r 1940. Mönnum ber saman um að 
keldusvín hafi  horfi ð úr Öxarfi rði þegar minkur nam þar 
land um 1960 (Kristinn Haukur Skarphéðinsson & Einar 
Ó. Þorleifsson 1998).

Mófuglar
Lóuþræll var langalgengastur mófugla á Austursandi 

samkvæmt punkttalningum á svæðunum fjórum. Alls 
töldust vera 75 varppör á talningarpunktunum (3. tafl a). 
Einnig sáust 10 fuglar sem ekki voru taldir óðalsfuglar. 
Heiðlóa var næst algengasti mófuglinn á svæðinu en 27 
varppör voru talin. Spói og þúfutittlingur voru sömuleiðis 
fremur áberandi á svæðinu, þó fjöldi þeirra sé allt niður 
í fjórðung á við lóuþræl.

Jaðrakan, hrossagaukur og stelkur sáust víða en 
þó hvergi í neinu magni. Skógarþröstur reyndist vera 
sjaldgæfasti mófuglinn af þeim sem virtust vera með óðal 
á talningarpunktunum. Aðeins sjö pör sáust, enda kjarr 
takmarkað á þeim svæðum sem talið var á. Hann er hins 
vegar mjög algengur varpfugl í gróskumiklu víðikjarri, t.d. 
í grennd við Ærlækjarsel.

Stök brandugla sást en ekki er ósennilegt að fáein 
pör verpi á Austursandi. Einnig sást ein maríuerla, en 
hún er tæpast talin vera mófugl þó hún sé höfð hér með 
í upptalningunni. Þó engar vísbendingar um varp hafi  
fundist er fremur líklegt að hún verpi í grennd við fl esta, 
ef ekki alla, mannabústaði á svæðinu.

Af öðrum mófuglum sem verpa að öllum líkindum 
á svæðinu en sáust ekki á sniðum má nefna rjúpu og 
sandlóu. Einn rjúpukarri sást norðan við Ærlækjarsel 
og sandlóur sáust á nokkrum stöðum og er hún líklega 
dreifður varpfugl á söndunum.

Umræða
Einkennisfuglar Austursands eru skúmur, svartbakur 

og lómur. Þessar tegundir skapa svæðinu mikla sérstöðu 
og gefa því hátt verndargildi. Skúmsvarpið á Austursandi 
er það eina á norðanverðu landinu, þó vitað sé um 
varptilraunir stöku skúmspara víða á Norðurlandi (Ævar 
Petersen 1998). Varpið á Austursandi virðist svipað og 
það var um miðja 20. öld. Árið 1954 var talið að um 
150-200 pör yrpu á svæðinu, einkum á Víðibökkum 
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(Finnur Guðmundsson 1954). Byggðist það mat á upp-
lýsingum frá heimamönnum. Í óbirtu handriti Theodórs 
Gunnlaugssonar frá Bjarmalandi um fuglalíf við Öxarfjörð 
segir að skúmum hafi  fjölgað talsvert við botn Öxarfjarðar 
síðustu tvo til þrjá áratugina fyrir 1970 (Theodór 
Gunnlaugsson 1972). Í júlíbyrjun 1984 voru skúmar 
taldir í fyrsta sinn á Austursandi og voru þá talin vera 
225 pör (bil 210–240) á svæðinu (Lund-Hansen & Lange 
1991). Talningin var hluti af landsúttekt á skúmsvörpum 
á Íslandi árin 1984-1985. Var heildarvarpstofn skúms á 
landinu talinn vera um 5.400 pör og jafngilti fjöldinn á 
Austursandi því um 4% stofnsins á Íslandi og um 2% 
af heimsstofni tegundarinnar. Í könnuninni árið 1985 
reiknuðu þeir félagar Lund-Hansen og Lange stærð 
skúmsvarpsins út frá sniðtalningum og töldu aðeins pör 
sem virtust í varpi. 

Skúmsvarpið á Austursandi hefur verið metið með 
misjöfnum aðferðum eins og fram hefur komið og því er 
erfi tt að túlka þær talningar. Skúmum á Austursandi virðist 
hafa fjölgað nokkuð upp úr 1940 en varpið síðan dregist 
verulega saman á tímabilinu 1985-2007. Um ástæður 
fækkunar er erfi tt að segja og hugsanlega skýrist hún 
fremur af misháu hlutfalli varpfugla í stofninum hverju 
sinni. Ekki hefur verið fylgst nægjanlega vel með varpinu 
og því ekki hægt að tímasetja einhverja atburði innan 
þessa tímabils. Þessi þróun helst að nokkru í hendur með 
þróun annarra sjófuglastofna hér á landi en fækkunar í 
vörpum og lélegs varpárangurs hefur orðið vart hjá fl eiri 
tegundum sjófugla síðustu ár (sjá Arnþór Garðarsson 
2006a, 2006b, Gunnar Þór Hallgrímsson o.fl . 2007, Erpur 
Snær Hansen o.fl . 2009). Árið 2007 virtist skúmsvarpið 
á Austursandi í heldur verra ástandi en árið 2009 og 

6. mynd. Lómur Gavia stellata á Austur-
sandi. – Red-throated Diver. 
– Guðmundur A. Guðmundsson.

7. mynd. Óðinshani Phalaropus lobatus 
á Austur sandi. – Red-necked Phalarope. 
– Guðmundur A. Guðmundsson.
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hafði varpi seinkað mikið. Gæti það verið vísbending um 
fæðubrest. Á Úthéraði er eina skúmsvarpið á Austurlandi 
og þar fjölgaði skúmum úr um 90-110 varppörum árið 
1984 í 212 varppör sumarið 2009 (Lund-Hansen & Lange 
1991, Halldór W. Stefánsson 2010). Þróunin þar var því 
þveröfug við það sem gerðist á Austursandi og leiðir það 
hugann að hugsanlegum tilfl utningi milli þessara varpa. 
Óvíst er hver þróunin hefur orðið í stóru vörpunum á 
Suðausturlandi á tímabilinu 1985 til 2007 og því ekki 
ljóst hvort þróunin í Austursandi sé einsdæmi. Vegna 
alþjóðlegar ábyrgðar Íslendinga á skúmsstofninum væri 
rétt að stórefl a vöktun í vörpum skúma hér á landi.

Svartbökum fjölgaði mikið við Öxarfjörð um og 
eftir miðja síðustu öld líkt og víða á landinu (Theodór 
Gunnlaugsson 1972, Náttúrufræðistofnun Íslands 2000). 
Allra síðustu áratugi hefur þeim þó víða fækkað og er 
svartbakur á válista vegna þeirrar þróunar (Náttúru-
fræðistofnun Íslands 2000). Svartbaksbyggðin á Austur-
sandi er sennilega sú stærsta á Norður- og Austurlandi, 
þ.e. frá skaftfellsku söndunum og norð ur og vestur um 
til Grímseyjar í Steingrímsfi rði (Jón Hallur Jóhannsson & 
Björk Guðjónsdóttir 1995, Náttúru fræðistofnun Íslands 
2000). Athyglisvert er hversu vörpin á Austursandi eru þétt 
en slík svartbaksvörp eru efl aust orðin fátíð hér á landi. 
Fjöldi varppara bendir til að á Austursandi verpi um 1% 
íslenska svartbaksstofnsins en hann var talinn 15-20.000 
pör um aldamótin (Náttúru fræðistofnun Íslands 2000). 

Lómsvarp á Austursandi er með því mesta og þéttasta á 
landinu eða rúmlega 100 varppör miðað við niðurstöður 
þessarar könnunar. Lómsvarp er auk þess töluvert austan 
við athugunarsvæðið og voru árið 2008 talin um 40 pör 
í varpi út með Öxarfi rði austanverðum (Guðmundur 
Örn Benediktsson, óbirt). Í Kelduhverfi  verpa einnig þó 
nokkur pör, líklega hvað fl est á Víkingavatni eða 5-10 
pör (Náttúrustofa Norðausturlands, óbirt). Eitthvað verpa 
lómar líka á öðrum votlendissvæðum þar. Ef miðað 
er við láglendistjarnir og vötn við Öxarfjörð allan má 
áætla að þar verpi á bilinu 150-200 pör eða um 8-20% 
af íslenska lómastofninum (Náttúrufræðistofnun Íslands 
2000). Önnur helstu lómasvæði landsins eru Út-Mýrar 
á Vesturlandi (Kristinn Haukur Skarphéðinsson 2000) og 
Úthérað (Guðmundur A. Guðmundsson o.fl . 2001). 

Niðurstöður þessara athugana á Austursandi benda 
til þess að svæðið sé nokkuð sérstætt hvað fuglalíf 
varðar, enda ekkert sambærilegt svæði á Norðurlandi 
og þó víðar væri leitað. Helsta samsvörun er að fi nna 
á jökulsöndum við Héraðsfl óa og á Suðausturlandi. 
Fjöldi skúma, svartbaka, lóma og væntanlega grágæsa 
á svæðinu bendir til þess að svæðið megi fl okka sem 
alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði (IBA) samkvæmt 
viðmiðum BirdLife International (BirdLife International 
1995). Verndargildi Austursands er því talsvert auk 
þess sem níu fuglategundir sem halda til á svæðinu 
eru á Válista: grágæs, grafönd, hrafnsönd, himbrimi, 
fl órgoði, þórshani, stormmáfur, svartbakur og brandugla 
(Náttúrufræðistofnun Íslands 2000). Vegna þess hversu 
sérstætt svæði Austursandur er m.t.t. fuglalífs væri 
æskilegt að vakta það með einhverjum hætti. Þyrfti sú 

vöktun a.m.k. að ná yfi r einkennistegundirnar þrjár; 
skúm, svartbak og lóm

Þessi könnun leiddi í ljós að gera þarf mun betur grein 
fyrir gæsavarpi á Austursandi. Talsvert grágæsavarp virðist 
vera á svæðinu og einnig hafa heiðagæsir hafi ð varp niður 
undir sjó, en það er afar sjaldgæft á Íslandi. Til þess að 
ná vel utan um gæsavarpið þarf helst að fara um svæðið 
fyrr en gert var í þessari könnun og afl a einnig upplýsinga 
um eggjatínslu, því gæsaregg eru tínd á Austursandi. 
Einnig væri æskilegt að kanna betur hvernig andfuglar 
nýta svæðið síðsumars, þegar þeir fella fl ugfjaðrir. Mikið 
af grágæs og ýmsum öndum, þar á meðal graföndum, 
fella fjaðrir fyrir botni Öxarfjarðar en Austursandur og 
mikilvægi hans að þessu leyti hefur lítt verið kannað. 
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SUMMARY
The birdlife of Austursandur in NE-Iceland

This paper summarizes bird observations during a fi eld expedi-
tion, led by the North East Iceland Nature Center, in Austursandur on 
10-11 June 2009. The study area is approx. 100 km2 and is located in 
the Norður-Þingeyjarsýsla county in northeastern Iceland (66.12°N, 
16.54°W). The area was divided into four sub-areas that were covered 
by teams of fi ve people each. Waterfowl, divers and grebes, with the 
exception of the very numerous Greylag Goose Anser anser and the 
scarce Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus, were counted as 
accurately as possible. Gulls and Arctic Terns Sterna paradisaea nest 
in dense colonies throughout the study area. In order to estimate the 
number of pairs in each colony the total number of birds visible in each 
colony was counted and then multiplied with a correction factor, 0.6 
for gulls and 0.7 for terns. As Arctic and Great Skuas tend to nest in 
loose colonies or as scattered pairs throughout the study area, hence, 
all pairs as well as single birds were counted, either by walking through 
the breeding areas or by viewing from distance. Number of adult 
Great Skuas counted in a colony from a distance was multiplied with 
a correction factor of 0.56 to estimate the number of breeding pairs. 
Moorland nesting birds were counted using a 5-minutes point-count 
technique, from a total of 37 points in four areas of Austursandur. That 
way it was possible to get an idea of the moorland birds in the area 
and their relative abundance. Moorland birds are here considered to be 
the European Golden Plover Pluvialis apricaria, Dunlin Calidris alpina, 
Common Snipe Gallinago gallinago, Black-tailed Godwit Limosa limosa, 
Whimbrel Numenius phaeopus, Common Redshank Tringa totanus, 
Meadow Pipit Anthus pratensis and Redwing Turdus iliacus). Estimates 
for the whole of Austursandur for those birds were not made in this case.

This fi eld expedition revealed 36 species in Austursandur, nine of 
which are listed on the Icelandic Red List (Náttúrufræðistofnun Íslands 
2000). Breeding was not confi rmed for all the species, although most, if 
not all, are thought to be breeding in the study area. The characteristic 
birds of Austursandur, with respect to their breeding status in Iceland, 
are the Red-throated Diver Gavia stellata, Great Skua Stercorarius skua 
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and Great Black-backed Gull Larus marinus. Possibly over 100 pairs of 
Red-throated Divers are nesting in the study area (Fig. 5). Up to 200 pairs 
may be breeding in the whole region surrounding the Öxarfjörður bay, 
representing up to 20% of the Icelandic breeding population. Austursan-
dur holds the only breeding colony of Great Skuas in northern Iceland, 
estimated 158 pairs in 2009 (Table 1, Fig. 2). A total of 184 pairs of 
Great Black-backed Gulls were estimated breeding in the area (Fig. 4), 
making this probably the largest colony of this species in northern and 
eastern Iceland, as well as being roughly 1% of the Icelandic breed-
ing population. Whooper Swans Cygnus cygnus and Greylag Geese 
were the most numerous waterfowl in the area, but the geese were not 
counted. Most of the Whooper Swans were non-breeding birds, but 
at least 4 of 18 pairs observed in the area were breeding. Ducks were 
scarce in general though the most common species were Mallard Anas 
platyrhynchos (62 birds), Red-breasted Merganser Mergus serrator (49) 
and Teal Anas crecca (48) (Table 2). Point-counts of moorland birds indi-
cate that the Dunlin is by far the most abundant wader of Austursandur 
(Table 3). Scarce and rare species observed in the study area include 
17 Northern Pintails Anas acuta, six Common Scoters Melanitta nigra, 
one Slavonian Grebe Podiceps auritus, one Grey Phalarope Phalaropus 
fulicarius and one Short-eared Owl Asio fl ammeus.

Results from this two-day excursion in Austursandur suggest that the 
area is important for several species of birds and is somewhat unique 
for the northern part of Iceland. It also meets the criteria for being an 
Important Bird Area as described by BirdLife International.
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