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Inngangur
Er vinna við aðalskipulag Djúpavogshrepps stóð yfir

haustið 2004 var þess óskað að Náttúrufræðistofnun
Íslands tæki saman yfirlit um fuglalíf í hreppnum út frá
fyrirliggjandi gögnum. Var þeirri skýrslu skilað sem
handriti í apríl 2005 og birtist hún nú hér endurskoðuð
og aukin. Megináhersla var lögð á að greina frá
varpfuglum, helstu fargestum, vetrarfuglum og mikil-
vægum fuglasvæðum.

Djúpavogshreppur í Suður-Múlasýslu er um 1133
km2 að flatarmáli en stór hluti hans eru fjöll og gróðurlítil

háslétta og undirlendi því lítið (1. mynd). Mörkin í
suðri liggja frá sjó við Krossanesfjall og vestur um
háfjallabrúnir er skilja að Lón frá dölum Álftafjarðar.
Þaðan norður um Hofsjökul og Hraun að vatnaskilum
við Skriðdal og loks austur eftir vatnaskilum við Breiðdal
í sjó skammt fyrir innan Streitishvarf (2. mynd). Hrepp-
urinn varð til árið 1992 með samruna þriggja sveitar-
félaga: Beruneshrepps er náði yfir mestallan Berufjörð;
Búlandshrepps er náði yfir næsta nágrenni Djúpavogs,
þ.e. blánesið milli Berufjarðar og Hamarsfjarðar og
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Fuglalíf í Djúpavogshreppi

Fjallað er um fugla í Djúpavogshreppi, þ.e. í Papey, Álftafirði, Hamarsfirði og Berufirði, ásamt dölum og fjöllum er
liggja að þessum fjörðum. Fuglalíf er fjölbreytt en er langmest við ströndina. Á þessu svæði eru lífauðug strandvötn,
fjörur og grunnsævi sem hafa alþjóðlegt verndargildi fyrir fugla ásamt fuglabjörgum í Papey. Leirur við Álftafjörð eru
einn helsti viðkomustaður jaðrakana hér á landi og eins eru mikilvægar fjaðrafellisstöðvar æðarfugla undir
Þvottárskriðum. Stór hluti íslenska hrafnsandarstofnsins staldrar einnig við undir skriðunum á ferðum sínum til og frá
landinu. Alls hafa 58 tegundir fugla orpið í Djúpavogshreppi, þar af eru rúmlega 50 tegundir árvissar. Gefið er
lauslegt yfirlit um helstu hópa varpfugla og auk þess fjallað sérstaklega um hverja tegund og drepið á fargesti og
vetrarfugla. Loks er getið athyglisverðra fuglasvæða og fjallað um verndun tegunda og búsvæða.

1. mynd. Flugsýn út Berufjörð og Búlandsnes til Djúpavogs og Papeyjar. – Aerial view of Berufjörður to the town of
Djúpavogur and the island Papey. – Skarphéðinn G. Þórisson.
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loks Geithellahrepp er náði yfir meginhluta Hamars-
fjarðar og Álftafjörð. Búlandshreppur var myndaður
árið 1905 með aðskilnaði frá Geithellahreppi.

Þrír firðir eru í Djúpavogshreppi og eru þeir afar
ólíkir. Syðst er Álftafjörður, grunnt og ísalt sjávarlón
með miklum flæðilöndum (Starmýrarteigar) og sjávar-
fitjum að sunnaverðu (Agnar Ingólfsson 1990), þeim
víðáttumestu á Austfjörðum. Þá er Hamarsfjörður sem
er mun dýpri og saltari en telst engu að síður sjávarlón
enda eru fyrir mynni fjarðanna mikil sandrif og
eyjagarðar er hindra sjávarföll (Agnar Ingólfsson 1990).
Nyrst er Berufjörður, langur og ákaflega vogskorinn og
skerjóttur (1. mynd). Yst á nesinu milli Hamarsfjarðar

og Berufjarðar liggur þorpið Djúpivogur og eru í jaðri
þess fjölbreytt votlendi með miklum mýrum (heita blár
á austfirsku) og fjölda tjarna. Inn úr fyrrgreindum
fjörðum skerast átta dalir milli hárra fjalla og ná þau
sum hver upp í 1200 m hæð. Nokkuð birkikjarr er í
dölunum sem liggja upp af Álftafirði og Hamarsfirði, en
nær eingöngu í norðurhlíðum þeirra. Papey (2 km2) liggur
tæpa 6 km frá landi og var í byggð fram yfir miðja 20. öld.
Afar vandaða lýsingu, og betri kort en áður hafa þekkst af
þessu svæði, er að finna í Árbók Ferðafélagsins (Hjörleifur
Guttormsson 2002). Einnig eru ágætar lýsingar á sveitum
hreppsins og einstökum bæjum í ritinu Sveitir og jarðir í
Múlaþingi (Ármann Halldórsson 1976).

2. mynd. Djúpavogshreppur, hreppamörk eru auðkennd með dökkri brotinni línu. – The Djúpivogur municipality, depicted
with a dark broken line.
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Rannsóknir á fuglum
Fuglalíf er sæmilega vel þekkt í Djúpavogshreppi,

þ.e. menn vita gjörla hvaða tegundir verpa þar og eins
hversu mikið er af sumum tegundum, einkum bjarg-
fuglum, fargestum og andfuglum í fjaðrafelli. Varp-
útbreiðsla margra tegunda er hins vegar fremur illa
þekkt, nema með ströndum fram. Afdalir, fjöll og
hásléttan hefur lítið verið könnuð með tilliti til fugla (3.
mynd). Engar skipulegar athuganir hafa verið gerðar er
ná yfir allan hreppinn.

Talsvert hefur verið skrifað um fugla í Djúpavogs-
hreppi, en þá fyrst og fremst um fuglanytjar. Ólafur
Olavius (1965) ferðaðist um þessar slóðir, fyrstur
náttúrufróðra manna árið 1776 og segir frá eyjargagni,
m.a. í Papey. Þorvaldur Thoroddsen (1913) fjallar einnig
ítarlega um eyjarnar en landslag hefur mikið breyst
síðan hann var á ferð; sund hafa lokast og margar eyjar
orpist sandi. Birgir Thorlacius (1989, 1998) er fæddur
var 1913 segir frá fuglanytjum á sínum æskuárum við
Djúpavog (4. mynd) og bróðir hans, Sigurður Thorlacius
(1940) skrifað skáldsöguna „Um loftin blá” sem gerist
að miklu leyti í Hvaley við Djúpavog og segir skemmti-
lega frá fuglum. Þá er að finna margvíslegar upplýsingar
um dúntekju og fleiri fuglanytjar á einstökum bæjum í
sveitalýsingu Ármanns Halldórssonar (1976).

Margt hefur verið skrifað um Papey og fuglanytjar
þar (Þorvaldur Thoroddsen 1913, Halldór Stefánsson &
Eiríkur Sigurðsson 1951, Ingólfur Gíslason 1951a,b,
1952). Ekkert hefur hins vegar birst heildstætt á prenti
um fuglalíf eyjarinnar, nema ef vera skyldi kaflinn í
Árbók Ferðafélagsins (Stefán Einarsson 1955). Hann er
reyndar að mestu skrifaður af Ingólfi Gíslasyni lækni,
sem fæddur var í Papey (1902) og ólst þar upp en átti
síðan heima á Djúpavogi 1935-1945 (sbr. Lárus H.
Blöndal & Vilmundur Jónsson 1970). Því er líklegt að í
kaflanum sé fyrst og fremst fjallað um fugla í eynni fyrir
1945. Til er skrá Björns Björnssonar frá Norðfirði um
varpfugla í Papey, dags. 24. júní 1941 er hann byggði

á eigin athugunum, svo og frásögn Gísla Þorvarðarsonar
sem fæddur var 1868 og bjó í Papey 1900–1948.
Þorsteinn Einarsson (1961, 1979) dvaldi þar 13.-14.
júlí 1961 og skráði þá ítarlega upplýsingar um fugla,
m.a. eftir Gústaf Gíslasyni (Þorvarðarsonar og bróðir
Ingólfs). Þorsteinn lagði sig einkum eftir athugunum á
svartfuglum í Papey en hann var brautryðjandi í rann-

3. mynd. Þekking á útbreiðslu varpfugla í Djúpavogshreppi,
skv. 10x10 km reitakerfi. Stórir punktar tákna að varptegundir
eru vel þekktar í viðkomandi reit (sem er 100 ferkílómetrar),
miðlungspunktar tákna sæmilega þekkingu og litlir punktar
að fuglalíf hafi lítt verið kannað. Þríhyrningar tákna ókannaða
reiti. Reitir ná sums staðar út fyrir mörk sveitarfélagsins sem
eru auðkennd með dökkri, brotinni línu. – Coverage of the
Icelandic Breeding Bird Atlas in the Djúpivogur area (10x10
km squares). Large dots indicate good coverage; intermediate
dots medium coverage; small dots inadequate coverage;
blue triangle no coverage.

4. mynd. Selabryggjur við Fýluvog
sunnan Djúpavogs. Miklar breytingar
hafa orðið á landslagi á Búlandsnesi á
síðustu öld vegna sandburðar og land-
riss. – During the last century, sand
transport by currents as well as land-
rise due to deglaciation has considerably
altered the scenery around Djúpavogur.
– Daníel Bergmann.
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sóknum á fuglabjörgum hér á landi. Jóhann Óli
Hilmarsson og Smári Brynjarsson (óbirt) dvöldu í Papey
18.-21. júlí 1994, gengu umhverfis eyna, heimsóttu
nokkrar úteyjar (Höfða, Flatey, Arnarey) og sigldu um-
hverfis Hvanney, Sauðey og Arfaklett. Þeir ræddu auk
þess um fugla við Þorvarð Gústafsson (Gíslasonar) frá
Papey.

Á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands hefur verið
safnað upplýsingum um útbreiðslu varpfugla og hún
skráð skv. reitakerfi sem nær til landsins alls en hver
reitur er 100 ferkílómetrar (10x10 km). Jafnframt hefur
verið reynt að meta hversu algengar tegundir eru. Auk
þess var sérstaklega leitað skipulega að fálkahreiðrum
á þessu svæði á vegum Náttúrfræðistofnunar sumarið
1989 og margvíslegar upplýsingar skráðar um aðra
fugla, þar á meðal eftir heimamönnum.

Margir hafa skráð upplýsingar af þessu svæði, sem
of langt er hér að telja upp. Auk eigin athugana höfundar
(KHS) er stuðst við óbirtar athuganir Brynjúlfs Brynjólfs-
sonar (BB; 1986), Ævars Petersen (ÆP), Jóhanns Óla
Hilmarssonar (JÓH), Skarphéðins G. Þórissonar (SGÞ),
Halldórs W. Stefánssonar (HWS), Arnþórs Garðarssonar
(AG) og Einars Ó. Þorleifssonar (EÓÞ). Við Einar
könnuðum fugla á þessu svæði, einkum í Álftafirði og
við Djúpavog í júní 1994. Auk þess hef ég farið þarna
oft um og hugað að fuglum eða allt frá sumrinu 1974
er ég vann við byggingu brúar á Geithellaá. Þá hafa
ýmsir heimamenn veitt afar gagnlegar upplýsingar,
einkum Eyjólfur Guðjónsson (EG) í Framnesi og Þor-
varður Gústafsson (ÞG). Loks má geta þess að í ársbyrjun
2006 var opnuð metnaðarfull vefsíða á ensku um fuglalíf
við Djúpavog (http://www.birds.is/) sem Andrés Skúla-
son (AS) hefur umsjón með. Upplýsingar um útbreiðslu
varpfugla byggja á framangreindum gögnum, svo og
birtum heimildum sem raktar eru í heimildaskrá.

Arnþór Garðarsson (1995) hefur talið svartfugla í
Papey, ritubyggðir (Arnþór Garðarsson 1996) og metið

stærð lundavarpsins þar (sjá Ólaf Einarsson 2000).
Varpdreifing æðarfugla er sæmilega þekkt (Jónas Jónsson
2001) og eins fýlsvarp í grófum dráttum. Um aðra
sjófugla er minna vitað en Ævar Petersen hefur safnað
miklum upplýsingum um sjófuglabyggðir í Berufirði
og við Djúpavog.

Vorið 1990 kortlögðu Arnþór Garðarsson og Guð-
mundur A. Guðmundsson helstu viðkomustaði vaðfugla
á Suðausturlandi og mátu þýðingu einstakra svæða
fyrir viðkomandi tegundir (Arnþór Garðarsson & Guð-
mundur A. Guðmundsson 1991, Guðmundur A. Guð-
mundsson & Arnþór Garðarsson 1993). Íslenskir og
breskir vísindamenn hafa fylgst með umferð jaðrakana
um sunnanverðan Álftafjörð síðan 1999 en leirurnar
þar eru helsti viðkomustaður jaðrakana hér á landi er
þeir koma hingað á vorin (Tómas Grétar Gunnarsson
o.fl. 2001, 2005, Daníel Bergmann 2003).

Fyrir tilstilli Náttúrufræðistofnunar hafa fuglar lengi
verið taldir í grennd við Djúpavog um áramótin (sjá
t.d. Ævar Petersen & Gauk Hjartarson 1989-1993) og
er vetrarfuglalíf því vel þekkt á svæðinu frá Urðarteigi í
Berufirði og inn í botn Hamarsfjarðar. Talningarmenn
á síðari árum eru: Albert Jensson, Eyjólfur Guðjónsson
og Ingimar Sveinsson (sjá vef Náttúrufræðistofnunar:
http://www.ni.is/vetrarfugl). Þá hefur útbreiðsla straum-
anda að vetrarlagi verið könnuð sérstaklega (Arnþór
Garðarsson & Þorkell Lindberg Þórarinsson 2002). Ýmsir
hafa fylgst með álftum, bæði í fjaðrafelli og á öðrum
árstímum (Arnþór Garðarsson & Kristinn Haukur
Skarphéðinsson 1984, 1985; óbirt). Hið sama á við um
æðarfugla í fjaðrafelli (sjá Arnþór Garðarsson 1982).
Raunar leggja margir fuglaskoðarar leið sína um þessar
slóðir en mest af þeim athugunum liggur því miður
óbirt í dagbókum. Á þessu er þó ein undantekning:
skýrslur um flækingsfugla hafa verið birtar samfellt frá
og með 1979, lengst af í Blika. Ekki verður fjallað um
flækingsfugla í þessari grein en upplýsingar um marga

5. mynd. Þvottárskriður.
– Jóhann Óli Hilmarsson.
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þeirra birtast svo til samdægurs á vefsíðum fuglaskoðara
(sjá: http://www.fuglar.is/, http://www.hi.is/~yannk/
indexeng.html).

Varpfuglar
Alls hafa 58 tegundir fugla orpið á svæðinu, þar af

eru um 50 að öllum líkindum árvissar (1. tafla). Til
samanburðar má geta þess að hér á landi hafa um 100
tegundir fugla orpið og eru 73 þeirra árvissir varpfuglar.

Sjófuglar
Sjófuglar setja mikinn svip á fuglalíf í Djúpavogs-

hreppi en alls hafa orpið þar 17 tegundir sjófugla. Mest
er af lunda en hann verpur á fáum stöðum. Aðrar
algengar tegundir eru: fýll, rita (verpur aðeins í Papey),
æðarfugl og langvía (aðeins í Papey).

Fýl hefur fjölgað mikið hér á landi á síðustu öldum
og er nú útbreiddasti sjófuglinn í Djúpavogshreppi (6.
mynd). Hann nam þar land laust fyrir aldamótin 1900
og var þá aðeins vitað um varp á tveimur stöðum á
svæðinu: í Papey (varp byrjaði skömmu fyrir 1898) og
við Djúpavog (1903; sjá Fisher 1952). Björn Arnarson,
safnvörður á Höfn, hefur bent mér á óbirta minnisbók
Jóns Jónssonar (1846–1920) á Stafafelli í Lóni þar sem
fram kemur að vart hafi orðið við „bjargfugl” í fjöllunum
milli Þvottár og Hvalnes árið 1906. Líklegt má telja að
hér sé verið að skýra frá landnámi fýls á þeim slóðum.
Upp úr 1920 voru fýlar farnir að verpa á Melrakkanesi
við Álftafjörð, sennilega einnig við Urðarteig í Berufirði
og þeir voru algengir varpfuglar í eyjum við Djúpavog
árið 1925 (Fisher 1952). Að sögn Papeyinga náðust 48
fýlungar í Papey árið 1900 en 1941 var talið að 250
pör yrpu þar (Björn Björnsson 1941). Fýl fjölgaði síðan
lítils háttar í Papey fram til 1961 er áætluð voru þar um
300 pör (Þorsteinn Einarsson 1961). Nú eru fýlar afar
útbreiddir varpfuglar með ströndum fram og jafnvel í
giljum langt inn til dala. Sennilega verpa mörg þúsund

pör á þessu svæði en langflestar byggðirnar virðist ekki
hafa komið til sögunnar fyrr en á árunum 1950-80.

Stormsvala náðist eitt sinn úr holu í Papey síðsumars
upp úr 1920 að sögn Gústafs Gíslasonar er hann var
við lundaholugröft á hákolli Höfðans (Þorsteinn Einars-
son 1961). Í ágúst 1985 og 1989 merkti Roger Swinfen
29 stormsvölur og þrjár sjósvölur í Papey en ekkert
benti til varps þessara tegunda þá, fremur en sumarið
1994 (JÓH). Dílaskarfur var sagður sjaldgæfur varpfugl
í hólmum við Starmýri árið 1907 er danski fuglafræðing-
urinn Richard Hørring var þar á ferð (Arnþór Garðarsson
1979). Ekki er vitað hversu lengi skarfar urpu á þessum
stað (voru löngu hættir um 1965), né við hvaða hólma
hér er átt við en Skarfakambar eru út af Starmýrarfjörum
(Hjörleifur Guttormsson 2002, bls. 30). Dílaskarfur er
allalgengur vetrargestur á svæðinu og sést reyndar
bróðurpartinn úr árinu. Kjói er strjáll varpfugl og verpur
einkum við ströndina en einnig til dala. Vitað var um
þrjú pör í dalnum inn af Berufirði (bænum) árið 1981
(Helgi Sigmarsson) og sumarið 1989 varp t.d. eitt par í
dalnum innan við Hof; annað við Fálkaás á Geithelladal
og það þriðja við Engihlíð í Fossárdal (HWS, SGÞ).
Kjói er sennilega algengastur í grennd Starmýri og við
Djúpavog, þar sem hann verpur m.a. töluvert á Hálsum
(ÆP). Loks má geta þess að kjói verpur einnig í Papey
en slíkt er sjaldgæft í eyjum hér við land. Skúmur hefur
orpið öðru hverju á svæðinu um langt skeið, t.d. segir
Stefán Jónsson (1966) frá skúmsvarpi í Seley í Þvottár-
eyjum, milli 1930 og 1940. Á síðari árum hafa skúmar
m.a. reynt að verpa í Þvottáreyjum, Hrísey (EG) og
Papey (voru árvissir þar um 1995 skv. Papeyingum) en
fuglarnir hafa verið flæmdir burtu eða skotnir, þrátt
fyrir að vera alfriðaðir. Skúm virðist fara fjölgandi á
svæðinu á seinni árum og vorið 2007 fannst hreiður
við Hofsá í Álftafirði (AS).

Sex tegundir máfa verpa í Djúpavogshreppi og er
ritan þeirra langalgengust en hún verpur aðeins í Papey.

6. mynd. Fýll verpur víða við Djúpavog
og er útbreiddastur sjófugla á svæðinu.
– Fulmarus glacialis is a widespread
breeding bird in the Djúpavogur area.
– Daníel Bergmann.
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1. tafla. Varpfuglar í Djúpavogshreppi (58 tegundir). – The breeding birds of Djúpivogur municipality, SA Iceland (a total
of 58 species).

Lómur  Gavia stellata Strjáll varpfugl á strandvötnum við Álftafjörð, Djúpavog og á Berufjarðarströnd
Flórgoði  Podiceps auritus Strjáll varpfugl við Djúpavog og hugsanlega einnig á Berufjarðarströnd
Fýll  Fulmarus glacialis Mjög algengur og útbreiddur varpfugl í sjávarhömrum, klettum og giljum til dala
Dílaskarfur  Phalacrocorax carbo Varp við Starmýri um aldamótin 1900; nú algengur gestur, einkum á veturna
Álft  Cygnus cygnus Strjáll varpfugl við Djúpavog á síðari árum og í og upp af Fossárdal
Heiðagæs  Anser brachyrhynchus Strjáll varpfugl í Hamarsdal og Fossárdal
Grágæs  Anser anser Algengur og útbreiddur varpfugl
Brandönd  Tadorna tadorna Nýr landnemi – fáein pör hafa orpið við Djúpavog síðan 2002 og í Álftafirði (2006)
Rauðhöfðaönd  Anas penelope Allalgengur varpfugl við Djúpavog og í Berufirði; verpur einnig í Papey
Gargönd  Anas strepera Afar sjaldgæfur varpfugl við Djúpavog
Urtönd  Anas crecca Allalgengur varpfugl við Djúpavog og Álftafjörð; hefur orpið í Papey
Stokkönd  Anas platyrhynchos Algengur og útbreiddur varpfugl
Grafönd  Anas acuta Strjáll varpfugl við Djúpvog og verpur líklega einnig við Starmýri
Skeiðönd  Anas clypeata Strjáll varpfugl við Djúpavog (2–4 pör)
Skúfönd  Aythya fuligula Nokkur pör verpa við Djúpavog og e.t.v. við Starmýri og á Berufjarðarströnd
Æður  Somateria mollisima Algengur varpfugl við ströndina; varpdreifing hefur breyst mikið og dúntekja minnkað
Straumönd  Histrionicus histrionicus Fremur strjáll varpfugl við straumvötn til dala
Hávella  Clangula hyemalis Algeng á Líkárvatni en verpur líklega víðar til fjalla, einnig verpa stöku pör v/Djúpavog
Toppönd  Mergus serrator Skráður varpfugl við Djúpavog og í Papey (áður fyrr); verpur líklega víðar við Berufjörð
Gulönd  Mergus merganser Hefur orpið á Búlandsdal – verpur líklega víðar við straumvötn
Haförn  Haliaeetus albicilla Nú sjaldséður; fjögur gömul setur eru á svæðinu og var hið síðasta yfirgefið um 1920
Smyrill  Falco columbarius Strjáll varpfugl um allt svæðið
Fálki  Falco rusticolus Strjáll varpfugl til dala og eru alls þekkt 10 setur á svæðinu
Rjúpa  Lagopus muta Virðist vera strjáll varpfugl um allt svæðið en skráningu er ábótavant
Keldusvín  Rallus aquaticus Útdauður varpfugl á Íslandi; varp áður við Djúpavog en sést nú eingöngu á veturna
Tjaldur  Haematopus ostralegus Algengur og útbreiddur við ströndina
Sandlóa  Charadrius hiaticula Algeng og útbreidd við ströndina og verpur eitthvað til dala (t.d á Búlandsdal)
Heiðlóa  Pluvialis apricaria Mjög algeng og útbreidd
Sendlingur  Calidris maritima Varp er aðeins þekkt á Búlandsdal en verpur örugglega víðar til fjalla og dala
Lóuþræll  Calidris alpina Fremur strjáll varpfugl, algengastur við Djúpavog og á Berufjarðarströnd
Hrossagaukur  Gallinago gallinago Algengur og útbreiddur á láglendi
Jaðrakan  Limosa limosa Strjáll varpfugl við Starmýri og Djúpavog; þúsundir fugla koma þar við á vorin
Spói  Numenius phaeopus Algengur og útbreiddur á láglendi
Stelkur  Tringa totanus Algengur og útbreiddur, einkum við sjóinn
Óðinshani  Phalaropus lobatus Allalgengur við sjávartjarnir, einkum við Djúpavog
Kjói  Stercorarius parasiticus Útbreiddur en fremur strjáll varpfugl
Skúmur  Stercorarius skua Hefur orpið öðru hverju, t.d. í Þvottáreyjum og Papey en fuglar verið flæmdir burt
Hettumáfur  Larus ridibundus Algengur varpfugl við ströndina og verpur í 10–20 byggðum
Stormmáfur  Larus canus Sjaldgæfur varpfugl við Berufjörð og verpur stundum við Starmýri
Sílamáfur  Larus fuscus Varpfugl við Berufjörð og einnig í Papey
Silfurmáfur  Larus argentatus Verpur strjált með ströndum og er algengastur í Þvottáreyjum og Papey
Svartbakur  Larus marinus Allalgengur og útbreiddur við ströndina en hefur fækkað mikið
Rita  Rissa tridactyla Algengur varpfugl í Papey
Kría  Sterna paradisaea Algeng og útbreidd við ströndina; stærsta varpið er yfirleitt í Papey
Langvía  Uria aalge Algengur varpfugl í Papey
Stuttnefja  Uria lomvia Varpfugl í Papey
Álka  Alca torda Varpfugl í Papey
Teista  Cepphus grylle Var allalgeng við Berufjörð en hefur fækkað mikið; algeng í Papey og í Þvottárskriðum
Lundi  Fratercula arctica Gríðarstórt varp í Papey; áður víða í hólmum við Búlandsnes og í Berufirði, nú sjaldg.
Bjarg/Húsdúfa Columba livia/domestica Strjáll varpfugl við Djúpavog en óvíst um villtan uppruna; fer fjölgandi
Þúfutittlingur  Anthus pratensis Algengur og útbreiddur varpfugl
Maríuerla  Motacilla alba Allalgeng og útbreidd, einkum við mannabústaði
Músarrindill  Troglodytes troglodytes Strjáll varpfugl í kjarrlendi til dala
Steindepill  Oenanthe oenanthe Allalgengur og útbreiddur varpfugl, einkum við fjallsrætur og í holtum
Skógarþröstur  Turdus iliacus Algengur og útbreiddur varpfugl við bæi og í kjarrlendi
Hrafn  Corvus corax Verpur víða og er allalgengur
Auðnutittlingur  Carduelis flammea Hefur sést á varptíma í Hamarsdal og verpur líkast víðar í skógi vöxnum afdölum
Snjótittlingur  Plectrophenax nivalis Strjáll varpfugl við ströndina, m.a. í Papey; algengari til fjalla en vanskráður
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Hettumáfur er einnig algengur og áberandi en aðrar
tegundir sjaldgæfari: stormmáfur, sílamáfur, silfurmáfur
og svartbakur. Nákvæmar tölur liggja ekki fyrir um
hversu mikið af stóru máfunum verpur á svæðinu en
árið 1994 var silfurmáfur talinn algengasti stóri máfurinn
í Papey, þá svartbakur og loks sílamáfur (JÓH).

Hettumáfur er nú algengur varpfugl við Berufjörð
og Djúpavog og hefur orpið í um 20 byggðum (ÆP).
Að sögn heimamanna hófst varp á þessum slóðum um
1950. Stærstu vörpin eru við sjávartjarnir og mýrlendi
á Berufjarðarströnd: hjá Núpum (239 fuglar í varpi 3.
júní 1994; KHS) og Fossgerði-Krossgerði (230 í varpi
þar í júní 1989; HWS, SGÞ). Einnig eru iðulega allstór
hettumáfsvörp við Karlsstaði, Skála, Gautavík; einnig
við tjarnir og blár á Djúpavogi og þaðan inn með
strönd Berufjarðar að Búlandsá. Hettumáfur hefur einnig
orpið í Búlandseyjum, við Blábjörg í Álftafirði og í
Berufjarðarbotni. Um eða yfir 500 pör hafa orpið á
þessum slóðum að jafnaði á undanförnum árum.

Stormmáfur er strjáll varpfugl (sennilega um eða
innan við 10 pör) og hefur orpið á nokkrum stöðum við
Berufjörð, t.d. á Skálatanga, Fossgerði og Búlandsá.
Hann hefur einnig orpið við Starmýri, a.m.k. öðru
hverju síðan um 1974 (AG, KHS).

Sílamáfur verpur einnig strjált við Berufjörð, allt inn
í Berufjarðarbotn og Fossárdal (mikið varp og talið
vaxandi sumarið 1989; HWS, SGÞ). Sílamáfar hafa
einnig orpið í Papey en útbreiðsla og fjöldi þessarar
tegundar er annars illa þekkt á þessum slóðum.

Silfurmáfur nam hér land á fyrri hluta síðustu aldar,
líkt og hettumáfur, stormmáfur og sílamáfur. Ekki er
vitað með vissu hvenær silfurmáfur nam land í Djúpa-
vogshreppi. Hann virðist ekki hafa byrjað að verpa í
Papey fyrr en eftir 1945 (sbr. Stefán Einarsson 1955) en
árið 1961 var talið að þar yrpu um 50 pör (Þorsteinn
Einarsson 1961). Þá urpu um 40 pör í Hrómundarey og
25 pör í Þvottáreyjum kringum 1965 (Agnar Ingólfsson

1970). Aðrir þekktir varpstaðir silfurmáfs eru í Brimils-
nesi við Álftafjörð, Svartagil ofan við Berufjarðarbotn
(17 hreiður sumarið 1989; varp hófst nokkrum árum
áður; HWS, SGÞ) og klettar ofan Karlsstaða á Beru-
fjarðarströnd (varp nýhafið 1996; ÆP).

Svartbakur er strjáll varpfugl en útbreiðsla er illa
þekkt. Meðal varpstaða má nefna klettstanda við Fauská
við Þvottárskriður, Starmýrarteiga, sennilega Brimilsnes,
eyjar við Djúpavog, Papey (áætluð 20 pör 1961;
Þorsteinn Einarsson 1961) og ýmsa staði við Berufjörð:
Berunes, Fagrabrekka og Skáli (ÆP).

Rita verpur aðeins í Papey og voru þar alls 5700
hreiður árið 1984 á sjö svæðum. Stærsta byggðin var í
Árhöfn (2400 hreiður; Arnþór Garðarsson 1996). Varpið
í Papey samsvarar tæplega 1% af ritum í landinu. Árið
1941 var talið að 3000-4000 pör yrpu í eynni (Björn
Björnsson 1941) og um 10 þúsund pör árið 1961
(Þorsteinn Einarsson 1961). Ritur baða sig stundum í
hundraðatali í árósum, t.d. í botni Hamarsfjarðar.

Kría er algengur og útbreiddur varpfugl með strönd-
um fram um allt svæðið (7. mynd). Stór vörp eru við
Djúpavog og á utanverðri Berufjarðarströnd að norðan
(mörg hundruð para á hvorum stað). Stundum hefur
verið mikið varp í Papey, t.d. um 1940 en þá var talið
að þúsundir eða jafnvel tugþúsundir fugla yrpu þar
(Björn Björnsson 1941). Þetta mikla varp hófst aðeins
þremur árum fyrr að sögn heimamanna. Varp var einnig
mikið árið 1961 og sagt um 2000 pör (Þorsteinn
Einarsson 1961). Geysimikið varp var um eða fyrir
1970 en fuglum fækkaði og hurfu síðan alveg. Varpið
fór aftur að aukast um 1995 og nú er þar mikið og
vaxandi varp (þúsundir fugla; ÞG).

Einu fuglabjörgin á svæðinu eru í Papey. Þar verpa
þrjár tegundir svartfugla í nokkrum litlum byggðum
sem dreifðar eru um lága sjávarhamra á heimaeynni og
í nálægum hólmum. Mest er af langvíu (2050 pör), þá
álku (190 pör) en minnst af stuttnefju (50 pör; allt tölur

7. mynd. Kría Sterna paradisaea. –
Daníel Bergmann.
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frá 1985; Arnþór Garðarsson 1995). Þorsteinn Einarsson
(1979) taldi svartfugla í eynni árið 1961 og eru tölur
hans keimlíkar.

Teista verpur á einum sex stöðum við Berufjörð og
umhverfis Djúpavog en fuglum hefur fækkað þar á
undanförnum áratugum og byggðir lagst af eða fuglum
fækkað mjög (ÆP). Í Papey er líklega eitt af stærstu
teistuvörpum á landinu; var áætlað 200-300 pör árið
1941 (Björn Björnsson 1941) og um 400 pör árið 1961
(Þorsteinn Einarsson 1961). Hundruð fugla verpa nú í
eynni og hefur varpið vaxið síðan um 1995. Það er þó
mun minna en á árunum 1950-60 (ÞG). Í Þvottár-

skriðum (5. mynd) er einnig mikið teistuvarp. Þar voru
um 150 fuglar á sjó 1. ágúst 1979; um 110 þeirra voru
við Hlaupgeira og 40 dreifðir norður að Fauskakletti en
þar var greinileg varpurð (KHS). Á seinni árum hafa
einnig sést þarna margir fuglar, t.d. rúmlega 60 á sjó
þann 7. júní 1994 (KHS, EÓÞ) og um 70 í ágúst 2000
(JÓH). Eitthvað af þessum fuglum verpur hátt í skriðun-
um, þ.e. fyrir ofan þjóðveginn, jafnvel í allt að 200 m
hæð.

Lundi (8. mynd) er örugglega langalgengasti varp-
fuglinn í Djúpavogshreppi en hann er núorðið sjald-
gæfur alls staðar nema í Papey. Þar og í nálægum

Æðarvarp í Djúpavogshreppi

Æðarvarp stóð með miklum blóma á landinu fram undir 1930 en þá tók hnignunar að gæta, fyrst austanlands og
þar rýrnaði varpið einnig hlutfallslega mest. Því miður eru ekki til opinberar tölur um dúntekju í einstökum
landshlutum eftir 1960 en um 1980 tók æðarvarp að vaxa á ný og óx það víðast hvar samfellt fram yfir 1990. Hefur
dúntekja verið nokkuð stöðug síðan eða um 3000 kíló á ári (tölur um útfluttan dún frá Hagstofu Íslands), sem talsvert
minna en á blómaskeiðinu 1910-1930 (3500-4000 kg/ári).

Opinberar tölur um dúntekju er að finna í prentuðum Hagskýrslum, og eru þær greindar sundur eftir hreppum til
1945 og sýslum til 1963. Frá 1950 eru þessar tölur afar ótrúverðugar fyrir Suður-Múlasýslu (framtalinn dúnn
fimmfaldaðist milli 1949 og 1951) og A-Skaftafellsýslu (framtalinn dúnn tífaldaðist þar milli 1949 og 1950). Athugun
á frumheimildum (Búnaðarskýrslur 1946-1957 í Þjóðskjalasafni) leiddi í ljós að villur hafa slæðst inn Hagsskýrslur
með ýmsu móti. Sum árin var enginn dúnn talinn fram í einstökum hreppum og nokkrir æðarbændur töldu ekki fram
dún árum saman, þótt sannarlega væri talsverð dúntekja á viðkomandi bæjum. Þess má geta að við ábúendaskipti á
einu prestssetri fimmfaldist framtalinn dúnn. Stundum var óhreinsaður dúnn talinn fram og slíkar tölur birtar í
skýrslum, þrátt fyrir að hreinsaður dúnn geti verið 5-10 sinnum léttari en óhreinsaður dúnn. Einnig var stöku sinnum
einungis tilgreindur arður af dúnsölu. Þá var dúntekja úr Papey frá því 1950 talinn með Hafnarhreppi í Austur-
Skaftafellssýslu er eigandi eyjarinnar flutti þangað til vetursetu. Afar erfitt getur verið að leiðrétta þessar villur úr
þessu og því eru hér einungis sýndar tölur eftir hreppum til 1945 og sýslum til 1949 en heimildagildi
Búnaðarskýrslnanna fer hraðversnandi eftir það.

Mikið æðarvarp var svæðinu umhverfis Djúpavog fram á fyrri hluta síðustu aldar en þá fór því að hnigna af
óþekktum orsökum eins og reyndar víðast hvar á landinu. Langmest var dúntekjan í Papey og eyjum við Djúpavog en
það svæði heyrði að mestu til Geithellahreppi hinum forna. Samfelld hnignun æðarvarps á þessu svæði hófst um
1925 og stóð sennilega fram yfir 1970.
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Hlutfallsleg breyting á dúntekju (1911-1949) á suð-
austanverðu landinu (Suður–Múlasýsla og Austur–
Skaftafellssýsla) samanborið við landið í heild. – Relative
changes in eider down harvest (1911-1949) in two
counties in southeastern Iceland (green and blue lines)
compared with Iceland’s grand total (red).

Dúntekja 1911-1945 í þeim hreppum sem síðar mynd-
uðu núverandi Djúpavogshrepp. – Eider down harvest
(1911-1945) in the municipalities of Geithella (green
line) and Berunes (blue) which later merged into the
Djúpivogur municipality (red).
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hólmum er ein stærsta lundabyggð landsins: um 200
þúsund pör kringum 1986 (Arnþór Garðarsson, óbirt;
ekki 20 þúsund pör!, sbr. Ólaf Einarsson 2000).
Lundaveiði var mjög mikil í Papey um árabil, t.d.
veiddust þar um 6000 fuglar árið 1940 og auk þess
voru teknar þar 2000 kofur (Björn Björnsson 1941).
Sturla Friðriksson (1982) hefur varpað fram athyglisverði
tilgátu um að nafn Papeyjar sé dregið af lunda en ekki
af írsku einsetumönnunum sem engar menjar hafa
fundist um hér á landi. Áður fyrr urpu lundar víða í
eyjunum umhverfis Djúpavog og einnig inn eftir
Berufirði. Flest þeirra varpa eru nú liðin undir lok, m.a.
vegna landbreytinga. Gamlir lundahólmar eru nú margir
landfastir eða sandorpnir, þó er enn varp í Eyfreyjunes-
tanga utan við Framnes (ÆP).

Æðarfugl er algengur og útbreiddur við sjávarsíðuna
en varpdreifing hefur breyst mikið á síðustu manns-
öldrum. Skráð er æðarvarp á um 20 jörðum, fyrr og
síðar og er það nú sennilega mest á þremur jörðum við
Berufjörð: Framnesi, Teigarhorni og Gautavík (sbr. Jónas
Jónsson 2001). Um aldamótin 1900 var mikið æðarvarp
í Papey og dúntekjan allt að 50 kg en varpinu hnignaði
smám saman og var afraksturinn orðinn innan við 10
kg laust fyrir 1950 (Halldór Stefánsson & Eiríkur
Sigurðsson 1951). Í dag er varpið nánast ekkert (ÞG).
Um aldamótin 1900 var einnig mikið æðarvarp (allt að
50 kg árlega) í svokölluðum Búlandseyjum við Djúpa-
vog, en þær eru nú svo til varplausar (sbr. Birgir
Thorlacius 1998). Upp úr 1930 hófst langvarandi rýrnun
á æðarvarpi á landinu öllu sem stóð yfir nær samfellt
fram undir 1980. Fyrst fór að bera á verulegri fækkun í
vörpum á austanverðu landinu og rýrnaði það einna
mest í Austur-Skaftafellssýslu og á sunnanverðum
Austfjörðum, þar á meðal í grennd við Djúpavog (sjá
rammagrein). Miðað við framtalin dún kringum 1910
(um 230 kg; Hagstofa Íslands) urpu í byrjun 20. aldar
allt að 13 þúsund kollur á því svæði sem nú telst til
Djúpavogshrepps. Í dag er varpið miklu minna en
opinberar tölur liggja þó ekki fyrir.

Auk varpfugla, fellir mikið af æðarfugli fjaðrir á
grunnsævi sunnan Þvottár eða allt að 10 þúsund fuglar
(sbr. Arnþór Garðarsson 1982). Þetta eru einkum blikar
en æðarfuglar halda reyndar til á þessum slóðum árið
um kring. Höfundur sá t.d. hinn 1. ágúst 1979 a.m.k.
5000 fugla við Fauskaklett, um 2500 fugla undir
Þvottárskriðum 16. mars 1985 og um 6300 fugla 24.
júní 1983.

Endur og aðrir vatnafuglar
Til þessa hóps teljast andfuglar (álft, gæsir og endur),

auk lóms, himbrima og flórgoða. Himbrimi verpur
ekki svo vitað sé, lómur er fáliðaður og flórgoði afar
sjaldgæfur og er reyndar nýfarinn að verpa aftur eftir
áratuga hlé. Álftir eru einnig sjaldgæfir varpfuglar en
algengar um fartíma og í fjaðrafelli á sumrin. Heiðagæs
er sjaldgæfur varpfugl en grágæsin algeng. Þrettán
tegundir anda hafa orpið á svæðinu, þ.e. allar íslenskar
varpendur fyrir utan tvær (húsönd og skutulönd).

Lómur er strjáll varpfugl við Djúpavog (1-2 pör),
m.a. við Fýluvog; í Hofsárhólmum og við Starmýri
(nokkur pör). Þá verpa lómar að sögn við Lómatjörn
hjá Krossi á Berufjarðarströnd (ÆP). Þeir urpu við Nykur-
vatn á Melrakkanesfjalli kringum 1950 (Helgi Jónsson,
Urðarteigi) og hafa einnig sést þar á síðari árum, þótt
varp hafi ekki sannast (Sigurður Arnþórsson). Himbrimi
hefur ekki orpið með vissu á svæðinu en sést stundum
á tjörnum, m.a. á Melrakkanesfjalli og við Stangargil í
innanverðum Hamarsdal (Ragnar Eiðsson).

Flórgoði er einn þeirra votlendisfugla sem hefur
fækkað mikið hér á landi á síðustu öld og útbreiðslan
hefur jafnframt dregist mikið saman (Ólafur K. Nielsen
1998). Hann hefur orpið við Djúpavog og líklega einnig
við Fossgerði á Berufjarðarströnd. Hinn 13. ágúst 1907
sá danski fuglafræðingurinn Richard Hørring (1905-08,
óbirt dagbók) par með stóra dúnunga á tjörn við
Djúpavog. Ekki er vitað nákvæmlega hvar þetta var, en
engir fuglar sáust á þessum slóðum, þrátt fyrir eftir-
grennslan á árunum 1979-1994. Flórgoðar hafa sést
reglulega á Djúpavogi frá 1997 og þá einkum haldið
sig á Fýluvogi og Bóndavörðuvatni, en einnig á
Borgargarðsvatni. Þeir hafa líklega reynt varp öll árin
og stundum komið upp ungum, t.d. 2006 (fimm pör;
Sigurjón Stefánsson; AS). Þá er líklegt að flórgoðar hafi
orpið við tjörn neðan við Fossgerði á Berufjarðarströnd
en þar sá Erling Ólafsson varplegt par í júní 1994.

8. mynd. Lundi Fratercula arctica. – Jóhann Óli Hilmarsson.
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Álft er afar strjáll varpfugl á Austfjörðum en hins
vegar algeng á Héraði og heiðunum þar vestur af. Stök
pör hafa orpið við Djúpavog síðan um 1990 (EG) og í
Fossárdal (við Engihlíð 1955 og Moldarás í fyrsta sinn
1989). Ofan brúna hafa álftir orpið á Leirdal inn og
upp af Fossárdal en þar var par með unga sumarið
1991 (KHS) og á Melrakkanesfjalli kringum 1990
(Sigurður Arnþórsson). Grunnsævi og fitjar í Álftafirði
og Hamarsfirði eru afar mikilvægir viðkomustaðir fyrir
álftir vor og haust. Auk þess fellir talsvert af ókynþroska
fuglum (geldálftum) flugfjaðrir á þessum sjávarlónum,
yfirleitt einhver hundruð, t.d. voru yfir 500 fuglar í
Álftafirði og yfir 100 í Hamarsfirði sumarið 1986 (Schütt
1987). Sumarið 2005 var óvenjumikið af álftum í
fjaðrafelli á Suðausturlandi eða ríflega 5300 fuglar, þar
af 1063 í Álftafirði og 124 í Hamarsfirði (AG). Álftir
sjást yfirleitt ekki á þessu svæði á vetrum, þótt það
komi einstöku sinnum fyrir (Arnþór Garðarsson &
Kristinn Haukur Skarphéðinsson 1985).

Heiðagæs er strjáll varpfugl í afdölum og tiltölulega
nýr landnemi í hreppnum. Sumarið 1989 fundust merki
um varp í Mosfellsgili í Hamarsdal, sem er utan við
miðjan dal að sunnan, um 2 km innan við Veturhús.
Alls fundust þar fimm hreiðurskálar (ekki frá vorinu) á
breiðum mosavöxnum syllum neðarlega í gilinu að
utan, þ.e. um 200 m y.s. (HWS). Sama sumar sást
heiðagæsapar með unga við Moldarás í Fossárdal (HWS,

SGÞ) og var ekki vitað um varp þar fyrr en þá (Eyþór
Guðmundsson). Heiðagæsavarp í Fossárdal hefur
eitthvað vaxið síðan, því sumarið 2004 fundust sjö
hreiður, innan og neðan til í Breiðahjalla sunnan við
Fossá og var greinilegt að refir höfðu rústað því varpi
(Skúli Benediktsson). Sumarið 2006 sást heiðagæsapar
á hálsinum ofan við Teigarhorn og létu líkt og þau ættu
þar hreiður eða unga (EG).

Grágæs er algeng og verpur einkum við ströndina
en einnig til dala, m.a. í botni Geithelladals (SGÞ) og
Berufjarðar. Hún er einnig algeng í Papey. Hundruð
grágæsa (geld- og varpfuglar) voru á Berufirði í júlí
1999 (HWS) og þúsundir hafa stundum fellt fjaðrir í
Álftafirði-Hamarsfirði (sbr. Grimmett & Jones 1989).

Brandönd er nýr landnemi, hefur orpið hér á landi
árlega frá 1990 og er algengust í Borgarfirði (Skýrslur
um sjaldgæfa fugla í Blika). Þessi stóra og skrautlega
önd (9. mynd) er auðþekkt og ólíkt öðrum öndum
standa hjónin saman að ungauppeldi. Kjörlendi brand-
anda eru leiruvogar, en þá er víða að finna á svæðinu
frá Starmýri norður að Djúpavogi. Brandendur eru
nýlega farnar að verpa við Djúpavog (árvissar frá 2002)
og nú verpa þar 2-3 pör (BB). Sumarið 2005 var
brandandarpar í Nesbjörgum í Álftafirði (EG) og í júní
2006 fannst brandandarpar með unga við Geithella í
Álftafirði (Hörður Haraldsson). Rauðhöfðaönd verpur
einkum við Djúpavog, í Papey og líkast til hér og hvar

9. mynd. Brandönd Tadorna tadorna. – Jóhann Óli Hilmarsson.
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á Berufjarðarströnd en þ ar hafa fuglar sést allvíða á
varptíma. Er auk þess algengur fargestur á svæðinu.

Gargönd verpur öðru hverju við lífríku vötnin hjá
Djúpavogi. Andrés Skúlason ljósmyndaði kollu með
níu unga á Nýjalóni 3. júlí 2006 og sá aðra kollu með
unga sumarið 2007. Að sögn Andrésar hafa 1–2 pör
sést reglulega síðan um 1995, einkum við Fýluvog. Þá
er gargönd talin hafa orpið í Papey sumarið 1961
(Þorsteinn Einarsson 1961) en hún hefur ekki fundist
þar á síðari árum. Urtönd er strjáll varpfugl á sömu
slóðum og rauðhöfðinn. Stokkönd er allalgeng, einkum
í votlendi með ströndum fram og er næstalgengasta
öndin á eftir æðarfugli. Grafönd (10. mynd) er sjaldgæf-
ur varpfugl við Djúpavog og Starmýri; fáein pör á
hvorum stað. Reyndar sáust allt að 50 fuglar við
Djúpavog 14. júní 2007 (mest steggir; AS) en sennilega
hafa það verið umferðarfuglar. Skeiðönd er sjaldgæfasta
öndin sem verpur að staðaldri hér á landi. Síðan um
1990 hafa skeiðendur orpið nokkuð reglulega við
Djúpavog, stundum hafa sést þar þrjú pör (í júlí 1996;
ÆP) og fjögur pör sáust í maí 2006 (AS). Skúfönd
verpur við Djúpavog og er sennilega eitthvað við tjarnir
hjá Starmýri og á Berufjarðarströnd. Allt að eitthundrað
fuglar hafa sést á fartíma á vorin á tjörnum við
Djúpavog. Nokkur duggandarpör sjást yfirleitt á
Fýluvogi frá því í maí og fram í júlí en varp hefur ekki
verið staðfest (AS).

Straumönd er strjáll varpfugl og verpur sennilega
eitthvað í flestum dölum á svæðinu. Hreiður eða kollur
með unga hafa reyndar aðeins fundist við Búlandsá
(EG), í Hamarsdal og á Berufjarðará, en þar voru 5–7
pör talin verpa um 1982 (Helgi Sigmarsson). Straum-
öndin er algengur vetrargestur í utanverðum Berufirði
og við Papey; alls sáust 228 fuglar í firðinum norðan-
verðum í febrúar 1999 og 57 að sunnan, þ.e. utan
Teigatanga (Arnþór Garðarsson & Þorkell Lindberg
Þórarinsson 2002). Þess má geta að undanfarin ár (2002-

2006) hafa sést álíka margir fuglar ár hvert (um 60-70) í
vetrarfuglatalningum á afmörkuðu svæði við utanverðan
Berufjörð að sunnan (sjá http://www.ni.is/vetrarfugl).
Straumendur sjást oft við Þvottárskriður, t.d. 70 hinn 7.
júní 1994 (KHS, EÓÞ) og 53 hinn 1. maí 1999 (Tómas
Grétar Gunnarsson) og líklegt má telja að þær hafi
vetursetu á þeim slóðum, þótt þær hafi ekki komið
fram í athugunum Arnþórs Garðarssonar og Þorkels
Lindbergs Þórarinssonar (2002).

Hávella er varpfugl við vötn, einkum til fjalla. Hún
verpur m.a. við Ódáðavötn (KHS, BB), sem eru við
mörk svæðisins, og sennilega einnig við Líkárvatn en
þar sáust 20-30 fuglar í ágúst 1986 (BB í Erling Ólafsson
1986). Þá er líklegt að hávellur verpi við fleiri smávötn
til fjalla svo sem upp af Hamarsdal og á Melrakkanesi,
og eins verpa þær stundum við Djúpavog (EG), t.d.
kolla með unga á Fýluvogi 3. júlí 2006 (AS). Um 1940
fannst hávelluhreiður rétt fyrir innan Teigarhorn (EG).

Toppönd hefur aðeins með vissu orpið við Djúpavog
á undanförnum árum en varp eitthvað áður í Papey. Er
allalgeng á sjó við Berufjarðarströnd að sumarlagi og
verpur þar væntanlega eitthvað (ÆP), m.a. við Framnes
og Teigarhorn (EG). Gulönd er afar sjaldgæfur varpfugl
og líkast til vanskráð. Hún er raunar aðeins þekkt með
vissu frá einum stað, en kolla með unga sást á Búlandsá
fyrir allmörgum árum (EG).

Bjargdúfa/Húsdúfa
Dúfur (11. mynd) hafa orpið á ýmsum stöðum á

Austurlandi undanfarna áratugi (sbr. Skarphéðinn
Þórisson 1997, Berglind Steina Ingvarsdóttir 2002,
2003). Sterkar líkur hafa verið leiddar að því að um sé
að ræða villtar bjargdúfur að einhverju leyti (Pétur
Gautur Kristjánsson 2000). Dúfur hafa m.a. sést við
Djúpavog a.m.k. síðan 1989: tveir fuglar við sitt hvorn
varpstaðinn í júní (HWS, SGÞ). Þær hafa orpið í skútum
eða grunnum holum í klettabríkum innan við bæinn

10. mynd. Grafönd Anas acuta.
– Jóhann Óli Hilmarsson.
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skammt ofan við mýrarnar við Fýluvog á Djúpavogi
(AS).

Tjaldur er algengur varpfugl og verpur í Papey og
nokkuð samfellt með ströndinni, frá Þvottárskriðum að
hreppamörkum við Streiti. Hann er sennilega algeng-
astur við Djúpavog. Sandlóa verpur á sömu slóðum og
tjaldurinn (virðist þó ekki reglulegur varpfugl í Papey)
og einnig eitthvað á áraurum og melum til landsins.
Heiðlóa er algeng og útbreidd víðast hvar á láglendi og
verpur einnig eitthvað ofan brúna, svo sem upp af
Berufjarðarbotni. Sendlingur er aðeins skráður varpfugl
á Búlandsdal (EG) en verpur án efa víðar til dala og
fjalla. Lóuþræll er strjáll varpfugl í mýrlendi, m.a. á
Starmýrarteigum, við Djúpavog, í Berufjarðarbotni og
á Berufjarðarströnd. Hrossagaukur er útbreiddur og
víða allalgengur varpfugl í votlendi, kjarri og ýmsu
öðru vel grónu landi á láglendi, frá fjöru til dalbotna.
Jaðrakan varp aðeins á einum stað með vissu á þessum
slóðum upp úr 1990, þ.e. við Starmýri. Þar sáum við
Einar Þorleifsson par í varpi vorið 1994 og einnig þrjú
pör við Djúpavog sem sýndu þó ekki merki um varp.
Frá því um aldamótin 2000 hafa jaðrakanar byrjað að
verpa í mýrum hér og þar við Djúpavog, þar á meðal
við Borgargarðsvatn og milli Framness og Djúpavogs
(EG). Jaðrakanar eru enn að breiðast út og nema ný
lönd, svo líklegt má telja að þeir muni finnast víðar á
þessu svæði á komandi árum.

Spói er allalgengur varpfugl á láglendi víðast hvar
og inn til dala, en virðist þó einna algengastur í grennd
við Starmýri. Stelkur er algengur varpfugl og útbreiddur
í votlendi á láglendi, m.a. í Papey en virðist ekki verpa
inn til dala. Óðinshani (12. mynd) er fremur staðbund-
inn, verpur m.a. við Starmýri og stöku tjarnir á
Berufjarðarströnd og Teigarhorn (ÆP) en virðist algeng-
astur við Djúpavog og í Papey. Þórshani hefur sést á
varptíma (kvenfugl við Djúpavog, 18. júní 1985; Svante
Lysén).

(Skarphéðinn G. Þórisson 1997; HWS, SGÞ). Tamdar
dúfur voru á Djúpavogi upp úr 1960 og hafa dúfur
verið viðloðandi síðan, þótt ekki verði fullyrt að dúfurnar
sem verpa núna séu allt afkomendur þeirra fugla (EG).

Ekki er vitað með vissu hversu stór stofninn er á
þessum slóðum en talið er að fuglunum fari fjölgandi
(AS). Hinn 7. júní 1999 sáust átta í kartöflugarði við
Strýtu í Hamarsfirði (Jón Hallur Jóhannsson) og í október
2000 voru sjö fuglar við Kross á Berufjarðarströnd og
19 í fjöru á Djúpavogi, bráðstyggir og báru öll einkenni
bjargdúfna (JÓH). Meðal varpstaða er Eyfreyjunestangi
við Framnes innan við Djúpavog en þar lögðu dúfurnar
undir sig teistuholur.

Mófuglar
Til mófugla sem verpa á svæðinu teljast rjúpa, 10

tegundir vaðfugla og sjö tegundir spörfugla. Þá má
telja hér með keldusvínið sem er útdauður varpfugl á
Íslandi.

Rjúpan verpur líkast til strjált um allt svæðið en er
vanskráð þar sem hún er einungis þekkt sem varpfugl í
þremur reitum af 16.

Keldusvín er nú útdauður varpfugl á landinu en varp
a.m.k. á einum stað á þessu svæði áður fyrr (Kristinn
Haukur Skarphéðinsson & Einar Þorleifsson 1998). Á
Djúpavogi urpu keldusvín fram undir 1935 að sögn
Eyjólfs Guðjónssonar, en þá var eitt varpsvæðið ræst
fram. Eyjólfur telur að töluvert hafi verið þarna af
keldusvínum þegar hann var krakki (f. 1928), þ.e. í
Borgargarðsblá og Stekkablá (Sólhólsblá) upp af
Borgargarðsvatni; sjá einnig Stefán Jónsson (1966:135-
136). Að sögn Braga Gunnlaugssonar sáust keldusvín
af og til að vorlagi fyrir botni Berufjarðar milli 1950 og
1960 og einnig að vetrarlagi við lindir um sjö kílómetra
inn af bæ. Ekki var Braga kunnugt um varp í grenndinni.
Keldusvín sjást stundum sem flækingsfuglar á veturna.
Þau hafa sést reglulega að vetrarlagi við bæinn Sjólyst,

11. mynd. Dúfa á Djúpavogi – Feral/
Rock Dove at Djúpivogur.
 – Jóhann Óli Hilmarsson.
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Þúfutittlingur er algengur og útbreiddur varpfugl í
vel grónu landi frá fjöru til fjalls. Maríuerla er einnig
algengur varpfugl og verpur sennilega við flest byggð
ból á svæðinu. Hún er verpur einnig víða meðfram
ströndinni og lækjum og ám til dala; t.d. virtist hún
algengur varpfugl í Geithelladal sumarið 1989 (HWS,
SGÞ). Músarrindill er sennilega strjáll varpfugl í
birkikjarri í flestum afdölum en hefur aðeins verið
skráður í Fossárdal; par með unga við Engihlíð sumarið
1989. Sást einnig á nokkrum stöðum í Geithelladal
sama ár (SGÞ, HWS). Steindepill er strjáll varpfugl í
grýttu og hrjóstrugu landi frá fjöru til fjallsróta og er
einna algengastur í grýttum skriðum eins og er víða að
finna á þessu svæði, svo sem við sunnanverðan
Berufjörð. Skógarþröstur er algengur og útbreiddur
varpfugl á láglendi en þó algengastur í kjarri til dala.

Auðnutittlingur hefur sést að sumarlagi í Hamarsdal
(EG) og verpur þar líkast til öðru hverju sem og í kjarri
vöxnum dölum Álftafjarðar. Ekki vitað um varp auðnu-
tittlings í trjáræktinni við Djúpavog og Merki. Snjó-
tittlingur er einkennilega vanskráður á þessu svæði; er
raunar einungis þekktur sem varpfugl í Papey, við
Djúpavog, í Berufjarðarbotni og Geithelladal. Hann
verpur án efa víða til fjalla og á hásléttunni.

Ránfuglar
Þrjár tegundir ránfugla hafa orpið á svæðinu: örn,

fálki og smyrill, auk þeirra má skipa hrafninum í þennan
hóp enda alræmdur eggja- og ungaræningi.

Haförn varp áður á a.m.k. fjórum stöðum svæðinu.
Síðasta parið átti óðal í Arnarstapa upp af Brunnhól á
Melrakkanesi, en hætti varpi laust fyrir 1920 (Bjarni
Sæmundsson 1922). Aðrir kunnir arnarvarpstaðir eru
Hengill í Henglavík í Hamarsfirði, Miðból í Búlandstindi
og Bálkagil í Fossárvík. Um þessi arnarsetur hefur
Eyjólfur Guðjónsson frætt mig, en auk þess er fróðleik
um þau að finna á víð og dreif í ýmsum heimildum.

Loks eru óljósar heimildir um arnarvarp á Streiti á
seinni hluta 19. aldar. Í Fossárvík er Skeggjasteinn er
tengist alþekktri sögn um örn er rændi sveinbarni
(Skeggja) og flaug með yfir Berufjörð (sjá t.d. Sigurð
Ægisson 1988). Svipaðir atburðir eiga að hafa gerst
víðar um land en eru að dómi þess efasemdarmanns er
heldur hér á penna dæmigerðar þjóðsögur. Ernir eru
nú sjaldgæfir gestir við Djúpavog og líða oft mörg ár á
milli þess sem þeir sjást á þessum slóðum. Smyrill er
strjáll en útbreiddur varpfugl um allt svæðið og verpur
í klettum og giljum allt frá fjöru og til afdala. Fálki er
enn strjálli og verpur á sömu slóðum og smyrillinn en
þó yfirleitt fjær ströndinni. Árið 1989 var leitað skipulega
að fálkum í hreppnum og var í kjölfarið vitað um 10
fálkasetur en aðeins hluti þeirra er í ábúð árlega.

Hrafninn er af vísindamönnum flokkaður til spörfugla
og er stærsti fugl þess ættbálks. Hann er fremur algengur
og útbreiddur varpfugl í Djúpavogshreppi, frá strönd
til dala og verpur yfirleitt á sömu stöðum ár eftir ár.
Skráð hafa verið um 20 slík setur á svæðinu en þau eru
líklega vantalin og gætu verið allt að 40. Ef gert er ráð
fyrir að 50-70% þeirra séu í ábúð árlega (sbr. Kristinn
Haukur Skarphéðinsson o.fl. 1990) er líklegt að 20-25
pör verpi á svæðinu. Þess má geta að 7-8 hrafnspör
urpu árlega í þáverandi í Búlandshreppi kringum 1985
(EG).

Vetrarfuglar
Vetrarfuglar hafa verið taldir um áratugaskeið á

strandlengjunni beggja vegna Djúpavogs sem hluti af
miðsvetrartalningum Náttúrufræðistofnunar (sbr. 2.
töflu). Á árunum 1987-1989 og 2002-2006 sáust þar
alls um 33 tegundir en innan við helmingur þeirra
árviss. Lómar sjást stundum og himbrimar eru allalgengir
á Berufirði. Dílaskarfar eru sömuleiðis alláberandi og
fimm tegundir anda eru algengar: stokkönd, æður,
straumönd, hávella og toppönd. Þá sést gulönd stundum

12. mynd. Óðinshanapar Phalaropus
lobatus. – Jóhann Óli Hilmarsson.
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og eins duggönd (sjö fuglar í Berufirði í febrúar 2006;
AS), hvinönd (15 fuglar við Kross á Berufjarðarströnd
12. febrúar 2007; AS) og smyrill. Þá hafa rauðhöfða-
endur (jafnvel nokkrir tugir fugla) sést í vaxandi mæli
að vetrarlagi á síðustu árum, einkum kringum Melrakka-
nes í Álftafirði, þ.e. sunnan við talningarsvæðin (AS).

Fjórar tegundir vaðfugla hafa iðulega vetursetu:
tjaldur, sendlingur, tildra og stelkur. Svartbakur,
silfurmáfur og hvítmáfur eru árvissir og er silfurmáfurinn
þeirra algengastur. Einnig hafa sést bjartmáfur, storm-
máfur og rita. Ýmsar tegundir svartfugla sjást flesta

vetur (langvía, stuttnefja, haftyrðill, álka og teista) sem
og hrafnar og snjótittlingar og dúfur hin seinni ár.
Gráþröstur hefur komið einu sinni fram í fyrrgreindum
talningum.

Vetrarfuglar á öðrum svæðum í hreppnum hafa ekki
verið kannaðir svo neinu nemi en gera má ráð fyrir að
fuglalíf sé fáskrúðugt inn til landsins á veturna. Þar
halda sig væntanlega að staðaldri hrafn, fálki, rjúpa,
músarrindill, auðnutittlingur og snjótittlingur. Við ár
og læki sem ekki leggur gætu verið stokkendur og
gulendur. Fjöruspóar sjást stundum, einkum síðsumars

2. tafla. Vetrarfuglatalningar við Djúpavog 1987-1989 og 2002-2006.* – Mid-winter bird counts in the Djúpavogur area.*

Tegund 1987 1988 1989 2002 2003 2004 2005 2006

Lómur  Gavia stellata 8 2 1 1
Himbrimi  Gavia immer 1 6 7 11 2 14 25 18
Ógr. brúsi  Gavia spp. 3 8
Sefgoði  Podiceps grisegena 1
Fýll  Fulmarus glacialis 104 728 142 593 4
Dílaskarfur  Phalacrocorax carbo 107 69 57 26 19 19 92 8
Grágæs  Anser anser 1 1
Stokkönd  Anas platyrhynchos 247 290 61 60 74 116 84 48
Hávella  Clangula hyemalis 375 911 343 168 46 212 147 104
Straumönd  Histrionicus histrionicus 87 92 70 65 74 74 63 49
Æðarfugl  Somateria mollissima 888 1423 829 1287 331 685 644 779
Toppönd  Mergus serrator 107 65 37 37 16 32 29 10
Gulönd  Mergus merganser 3 2
Smyrill  Falco columbarius 1 2
Tjaldur  Haematopus ostralegus 35 8 5 14 24
Stelkur  Tringa totanus 1 1 1 26 9 2 3 2
Tildra  Arenaria interpres 8 15 22 17 1 12
Sendlingur  Calidris maritima 37 6 74 25 10 2 4
Ógr. Vaðfugl – Wader spp. 1 28
Stormmáfur  Larus canus 3
Silfurmáfur  Larus argentatus 50 25 48 40 16 32 22 20
Svartbakur  Larus marinus 46 484 32 13 39 11 19 9
Hvítmáfur  Larus hyperboreus 2 2 1 2 3 4
Bjartmáfur  Larus glaucoides 4
Rita  Rissa tridactyla 1
Ógr. máfur –  Larus spp. 44 114 15 3 146 74 3
Haftyrðill  Alle alle 1 12 3 14 9
Álka  Alca torda 16 3 6 9 1
Stuttnefja  Uria lomvia 2 1 1
Langvía  Uria aalge 2 3 3 1 4
Teista  Cepphus grylle 4 35 19 36 2 1 11 6
Ógr. svartfugl  Alca/Uria spp. 1 33 8
Húsdúfa/Bjargd. Columba livia/domestica 3 3 5 7 4
Músarrindill  Troglodytes troglodytes 1 2 1
Gráþröstur  Turdus pilaris 1
Snjótittlingur  Plectrophenax nivalis 65 300 201 108 41
Hrafn  Corvus corax 1 8 4 10 59 34 11 23

Samtals fuglar – Grand total 2201 4817 1885 2424 970 1582 1252 1198
Fjöldi tegunda – Species total 23 21 26 23 20 21 16 21

* Alls fjögur talningarsvæði, sem öll voru talin um eða upp úr áramótum ár hvert af sömu mönnunum: Sunnanverður
Berufjörður: (1) Urðarteigur - Glímueyri/Búlandsá (Sigurður Ægisson, Sigvaldi H. Jónsson, Albert Jensson); (2)
Eyfreyjunestangi - Sandbrekkuvík og (3) þaðan að Háuklettum við Gleðivík (Eyjólfur Guðjónsson). Þá (4) norðanverður
Hamarsfjörður í botn (Ingimar Sveinsson, Eyjólfur Guðjónsson); sjá Ævar Petersen & Gauk Hjartarson (1989-1993; tölur
leiðréttar) og http://www.ni.is/vetrarfugl. Talningar fóru fram í lok desember eða byrjun janúar en ártal tekur mið af
næstu jólum. – A total of four seperate areas sampled in late December/early January each year.
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og að haustlagi og eins gráhegrar en ekki verður fjallað
frekar um slíka fugla fremur en flækingsfugla sem eru
algengir á þessum slóðum.

Ef bornar eru saman síðustu talningar við árin laust
fyrir 1990 virðist nú bera minna á fýl, stokkönd og
hávellu og máfum (2. tafla).

Fargestir
Hundruð þúsunda hánorrænna farfugla ferðast um

Ísland vor og haust á leið sinni milli vetrarstöðva í V-
Evrópu og varpheimkynna á Grænlandi og í NA-Kanada.
Fremur lítið af þessum fuglum kemur við á Suðaustur-
landi, en mikil umferð íslenskra varpfugla er hins vegar
um þetta svæði enda liggur það næst farleiðum frá
vetrarstöðvum í V-Evrópu.

Rauðbrystingur, sanderla og tildra eru hánorrænir
vaðfuglar og fara hér um vor og haust á leið sinni til og
frá varpstöðvum í NA-Kanada og á Grænlandi. Helstu
viðkomustaðir þeirra á Suðausturlandi eru leirur í
Hornafirði og Álftafirði (Guðmundur A. Guðmundsson
& Arnþór Garðarsson 1993). Rauðbrystingar sjást helst
á leirunum í sunnanverðum Álftafirði en tildrur í Papey
og einkum þó á Melrakkanesi (sbr. Arnþór Garðarsson
& Guðmundur A. Guðmundsson 1991). Sanderlur sjást
einnig við Djúpavog, t.d. 30 fuglar 3. júní 2006 (AS).

Sem fyrr segir fer mikið af íslenskum varpfuglum um
svæðið vor og haust; oft má sjá hundruð anda í Álftafirði
(m.a. tugir grafanda 19. ágúst 1995; JÓH) og eins á
tjörnum við Djúpavog (150 rauðhöfðar s.d.; JÓH). Þá
fer mikið af gæsum um svæðið, einkum á vorin, aðallega
grágæsir og heiðagæsir. Stundum sést einnig talsvert af
helsingjum. Óvenju mikið bar á þeim við Djúpavog
seint í apríl 2006 og í Álftafirði um miðjan apríl 2007
(AS). Nokkrar margæsir hafa sést árlega, allt frá Álftafirði
og norður fyrir Streiti (AS) en þær fara aðallega um
vestanvert landið á leið sinni til og frá varpstöðum í
NA-Kanada.

Leirurnar við sunnanverðan Álftafjörð eru einn
mikilvægasti viðkomustaður jaðrakana hér á landi á
vorin (13. mynd) og hefur verið fylgst reglulega með
ferðum þeirra síðan 1999 (Tómas Grétar Gunnarsson
o.fl. 2001, 2005, Daníel Bergmann 2003). Allt að 3600
fuglar hafa sést samtímis og benda rannsóknir á
litmerktum fuglum til þess að um 13% íslenska
jaðrakanastofnsins fari þar um ár hvert (sbr. Ólafur
Einarsson o.fl. 2002). Töluvert af vaðfuglum nýtir
leirurnar við Djúpavog, a.m.k. sum vor. Í Brandsvogi
sáust t.d. á þriðja þúsund vaðfugla hinn 28. maí 1986,
aðallega lóuþræll (1626) og sandlóa (565; Guðmundur
V. Helgason o.fl. 1988).

Athyglisverð fuglasvæði
Nokkur svæði í Djúpavogshreppi eru afar þýðingar-

mikil fyrir fugla og sum þeirra hafa alþjóðlegt verndar-
gildi, þ.e. fjörur og grunnsævi í Álftafirði og Papey (sbr.
Grimmett & Jones 1989, Ólafur Einarsson 2000). Hér
verður fjallað lauslega um nokkur þessara svæða og
drepið á mikilvægi þeirra fyrir fugla. Tvö þeirra (Papey

og Álftafjörður-Hamarsfjörður) eru á alþjóðlegum skrám
yfir mikilvæg fuglasvæði (Grimmett & Jones 1989;
Ólafur Einarsson 2000) og vegna mikilvægis þeirra var
lagt til að þau yrðu friðlýst þegar verið var að undirbúa
Náttúruverndaráætlun 2004-2008 (Ólafur Einarsson o.fl.
2002, Umhverfisstofnun 2003) en af því varð þó ekki
að þessu sinni.

Fjörur og grunnsævi eru afar þýðingarmikil fæðu-
öflunarsvæði fyrir margar fuglategundir og sumar þeirra
byggja afkomu sína eingöngu á þeim. Þetta búsvæði er
ekki víðfeðmt, því talið er að á landinu öllu séu samtals
aðeins um 400 ferkílómetrar af fjörum og eru þá lífvana
sandfjörur undanskildar (Agnar Ingólfsson 1975).

Á svæðinu eru tvö sjávarlón, en svo kallast svæði
með söltu vatni sem aðgreind eru frá sjónum fyrir utan
með einhvers konar þrengslum sem hefta sjávarföll
(Agnar Ingólfsson 1990). Álftafjörður er svokallað
leirulón og afar grunnur en Hamarsfjörður svokallað
háseltulón og mun dýpri.

Undir Þvottárskriðum (5. mynd) er afar þýðingar-
mikið æðarfuglasvæði, líklega árið um kring. Þangað
hópast æðarfuglar í þúsundatali og fella þar flugfjaðrir.

13. mynd. Leirur í Álftafirði eru einn af mikilvægustu
viðkomustöðum jaðrakans hér á vorin. – The mudflats in
Álftafjörður are important stop-over sites for Limosa limosa
in Iceland. – Daníel Bergmann.
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Þar safnast einnig stór hluti íslenska hrafnsandarstofnsins
snemma vors og síðan aftur í júní og júlí á ferð sinni til
og frá varpstöðvum á Norðausturlandi. Talsvert af
straumönd sést einnig á þessu svæði, einkum snemma
vors.

Leirur og flæðimýrar sunnan Álftafjarðar eru mikil-
vægur viðkomustaður anda og vaðfugla. Annars vegar
eru þetta flæðilöndin (Starmýrarteigar) og hins vegar
leirurnar (Starmýrarvogar eða Leiruvogar). Þetta svæði
er m.a. einn helsti viðkomustaður jaðrakana hérlendis
að vorlagi og sjást þeir í þúsundatali. Leirurnar eru
einnig mikilvægur viðkomustaður anda vor og haust;
m.a. hafa sést þar tugir grafanda og hundruð annarra
anda.

Álftafjörður er afar grunnur og þornar að mestu á
fjöru en Hamarsfjörður er dýpri. Á þessum fjörðum
fellir talsvert af álftum flugfjaðrir (hundruð) og koma
að auki þar við vor og haust. Eins fellir mikið af
grágæsum fjaðrir, einkum í Álftafirði.

Djúpivogur. Votlendi, tjarnir og fjörur á Búlandsnesi
eru mikilvægt varpland votlendisfugla, m.a. mikið og
fjölbreytt andavarp. Þar verpa a.m.k. tíu andategundir

og talsvert af öndum og vaðfuglum hefur þar viðkomu
vor og haust. Þetta svæði er hluti af stærra náttúru-
minjasvæði (sbr. Ólaf Einarsson o.fl. 2002, Umhverfis-
stofnun 2003) og er mikill áhugi meðal heimamanna á
verndun þess.

Fjörur og grunnsævi í Berufirði er mikilvægt búsvæði
fyrir fugla árið um kring og við sjávartjarnir og í votlendi
uppaf fjörunni eru mikilvæg varplönd, m.a. hettumáfs.

Papey er mikil sjófuglabyggð, lundi er langalgeng-
astur en fjöldi annarra tegunda verpur í eynni (sjá
rammagrein).

Lokaorð
Í Djúpavogshreppi eru mikilvæg búsvæði fugla og

annarra lífvera. Nokkur þessara svæða eru talin hafa
alþjóðlega þýðingu og ber því að vernda sérstaklega.
Aðgengi að þessum fuglasvæðum er yfirleitt gott og því
auðvelt að nýta þau til fræðslu og ferðamennsku. Eins
er mikill áhugi og metnaður meðal heimamanna á
varðveislu og kynningu á þessum náttúrminjum.
Sveitarstjórn Djúpavogshrepps hefur nú til umfjöllunar
tillögu um stækkun friðlands fugla á Búlandsnesi, þannig

14. mynd. Papey. – Skarphéðinn G. Þórisson.

Papey

Papey var eina eyjan við Austurland sem var í samfelldri byggð og þótti vel til búskapar fallin, landmikil og
hlunnindarík. Landslag er fjölbreytt og votlendi víðáttumeira en í flestum úteyjum hér við land. Búskapur árlangt
lagðist af um miðja 20. öld, en síðasti ábúandinn hafði þar sumardvöl um áratugaskeið. Lítið hefur birst á prenti um
fuglalíf Papeyjar (sjá þó Stefán Einarsson 1955), enda hafa fuglamenn verið fremur fátíðir gestir í eynni. Þorsteinn
Einarsson (1961) kom þangað tvisvar sinnum og sagði frá athugunum sínum á fundi í Fuglaverndarfélaginu 26.
október 1982 (sjá Kristin Hauk Skarphéðinsson 1983). Er byggt á þeirri frásögn hér.

Í Papey er talið að verpi 26 fuglategundir, en allmargar að auki eru tíðir gestir. Eins og í öðrum úteyjum setja
sjófuglar mestan svip á fuglalífið. Helstu varpfuglar og áætlaður fjöldi para árið 1961 var sem hér segir: fýll (300
pör), grágæs (10), æður (600), langvía eða „langvíi“ á papeysku (1500), stuttnefja eða „stuttvíi“ (150), álka (200),
teista (400), lundi (30.000), silfurmáfur (50), svartbakur (20), rita (10.000) og kría (2000). Auk þess verpa þar flestir
algengir vað- og spörfuglar, þó vantar spóa, lóuþræl og skógarþröst.

Æðardúntekja dróst mikið saman í Papey á 20. öld, var 40-50 kg í byrjun aldarinnar, en um eða innan við 10 kg
um 1950. Tröllasögur gengu reyndar um dúntekju í Papey á 18. öld en fram kemur hjá Ólafi Olavius (1965) sem
ferðaðist um þetta svæði árið 1776 að dúntekja í Papey hefði þá verið 800 pund af óhreinsuðum dúni sem hefur þá
verið nærri 80 kg af hreinsuðum dúni.

Ritu, langvíu og lunda fjölgaði fram yfir 1960 (og e.t.v. lengur) eins og rakið er hér að framan. Allir sjófuglar voru
nýttir á einn eða annan hátt í Papey áður fyrr en þegar leið fram á síðustu öld dró verulega úr þessum nytjum sökum
manneklu. Veiðitæki voru háfur, skaftsnara úr hrosshári, tvær stærðir grefla og lundapálar, en hvorki net né flekar
voru notaðir við fuglaveiðar í Papey. Papey hefur um langt skeið verið á Náttúruminjaskrá (1996) og var meðal þeirra
svæða sem lagt var til að friðlýsa við undirbúning Náttúruverndaráætlunar 2004-2008 (Ólafur Einarsson o.fl. 2002;
Umhverfisstofnun 2003).
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að það nái til alls vatnasvæðisins í nágrenni Djúpavogs
m.a. Fýluvog, Breiðavog, Bóndavörðuvatn og Borgar-
garðsvatn. Einnig er rætt um að skilgreina strandlengjuna
inn að landamerkjum Teigarhorns sem friðland fugla,
ásamt Fossárvík og hluta Álftafjarðar.
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SUMMARY
The Bird life of the Djúpivogur area, SE-Iceland

This paper summarizes diverse accounts on bird fauna of the
1130 km2 Djúpivogur municipality in SE-Iceland. Eight fairly veg-
etated valleys carve into a barren mountain range (up to 1200 m
a.s.l.) from the indented Berufjörður and two brackish lagoons:
Álftafjörður and Hamarsfjörður (Fig. 2). The coastal lowlands are
sparsely populated by sheep farmers, but most of the inhabitants live
in a small fishing village, Djúpivogur.

A total of 58 breeding species have been recorded of which 50+
are regular breeders (Table 1). Brief accounts are given of each
species, as well as the main passage migrants and winter visitors
(Table 2). Seabirds are most common of the breeders (16 species)
with Fratercula arctica being by far the most common, (200 thousand
pairs estimated on the island Papey). Fulmarus glacialis, Rissa tri-
dactyla, Sterna paradisaea, Uria aalge, and Somateria mollissima all
breed in the thousands. Larus argentatus, L. marinus, and L. fuscus
are all quite common but L. canus is rare.

Eighteen species of water birds have bred; Gavia stellata, G.
immer, Podiceps auritus, Cygnus cygnus, Anser brachyrhynchus (all
are rare), Anser anser (common), and twelve species of ducks (Table
1), some of which are quite rare in Iceland, e.g., Tadorna tadorna,
Anas strepera, and Anas clypeata. Among relatively common ducks
are Anas platyrhynchos and A. crecca.

Ten species of waders breed (most of them rather commonly) and
seven species of passerines (plus Corvus corax!). Falco rusticlous and
F. columbarius are rare breeders, but Haliaeetus albicilla became
extinct in the area around 1920. Rallus aquaticus is also extinct in
that area (<1950), as well as in the whole of Iceland. Lagopus muta
breeds throughout the area, but Columba livia/domestica of dubious
origin only nest near Djúpivogur.

A total of 33 species were recorded in the mid-winter counts but
less than half of them annually (Table 2).

Relatively few high arctic migrants (e.g., Calidris canutus, Arenaria
interpres) make a stopover in the area but many migrants of Icelan-
dic origin, mainly swans, geese, ducks, and waders pass through.
The largest and most diverse bird concentrations occur on eutrophic
coastal lakes, mudflats, and the shallow waters, some of which hold
international important bird numbers, as well as the bird cliffs on the
deserted island Papey, six km offshore from Djúpivogur. The mudflats
in Álftafjörður are one of the main stop-over sites for Limosa limosa in
Iceland. Important moulting grounds for Somateria mollissima are in
the Þvottárskriður (Fig. 5), and a large part of Iceland’s Melanitta
nigra population stages in that area in spring and mid-summer,
respectively. Thousands of Anser anser and hundreds of Cygnus
cygnus moult, mainly on the two brackish lagoons.
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