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Vöktun mikilvægra fuglasvæða í Reykjavík – staðan haustið 2021 

[Minnisblað til umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur] 

 

Fuglatalningar hafa farið fram á mikilvægum fuglasvæðum í Reykjavík, á vorin og sumrin, undanfarin 
ár en fuglavöktun er liður í aðgerðaáætlun stefnu borginnar um líffræðilega fjölbreytni sem var 
samþykkt árið 2016.  Sumarstarfsmenn á umhverfis- og skipulagssviði hafa aðstoðað við framkvæmd 
talninga með leiðsögn verkefnastjóra. Mikilvægt er að halda áfram vöktun með markvissum talningum 
og bæta má við nýjum svæðum eða efla talningu á svæðum þar sem talning hefur verið óregluleg. 

Hér að neðan má líta yfirlit helstu svæða sem vöktuð eru, reglulega eða óreglulega, ásamt megin 
niðurstöður vöktunar sumarið 2021. Í viðauka má sjá ýtarlega skýrslu sumarstarfsmanns er vann við 
fuglavöktun.  

 

1. Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri 

Fuglalíf við Reykjavíkurtjörn og í Friðlandinu í Vatnsmýri hefur verið vaktað árlega í meira en fjóra 
áratugi af fuglafræðingunum Ólafi K. Nielsen og Jóhanni Óla Hilmarssyni. Þeir hafa skilað árlega skýrslu 
um ástand fuglastofna við Tjörnina. Er þetta langlengsta vöktunarserían fyrir nokkuð náttúrusvæði í 
borginni og afar dýrmætar upplýsingar. Þeir hafa einnig veitt ýmsa ráðgjöf um hvernig hægt sé að bæta 
ástand fuglastofnanna sem hefur verið misgott gegnum árin. 

Síðustu fjögur ár hefur umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur aukið til muna vöktun við 
Reykjavíkurtjörn með því að telja fugla vikulega yfir varptímann á vorin og sumrin, með sérstaka áherslu 
á varp andfugla og kríu. Vikulega talningin gefur betri yfirsýn yfir sveiflur í viðveru og varpárangri fugla 
yfir sumarið sem eykur getu til að lesa á ástæðu breytinga ef einhverjar eru. 

Helstu niðurstöður 2021:  

• Fuglalíf svæðisins var líflegt og varpárangur yfir meðallagi hjá flestum tegundum sem þarna 
hafa orpið undanfarin ár. Fimm tegundir andfugla komu upp ungum: grágæs, rauðhöfðaönd, 
stokkönd, skúfönd og duggönd. Einnig sáust ungar sandlóu, hettumáfa og sílamáfa á svæðinu. 
Í einni talningu var ungur stelkur í Vatnsmýri.  

• Kríunni gekk betur í ár en mörg undanfarin ár en um 50 pör komu upp 10 fleygum ungum. 
Ætismælingar sýndu að sandsíli var mikilvægasta ungafæðan (Tafla 5, viðauki).  

• Í heild voru að minnsta kosti 186 ungar undan 10 ólíkum tegundum á tjarnarsvæði 
Reykjavíkurborgar í sumar. Hámarksfjölda unga af hverri tegund má sjá í töflu 4 í viðauka.  

 

 



 

 

2. Strandbúsvæði – viðkomustaðir farfugla 

Leirurnar í Grafarvogi er einn mikilvægasti viðkomustaður farfugla í Reykjavík. Fylgst hefur verið með 
komu farfugla á vorin og snemma á haustin og talið nokkuð reglulega síðustu þrjú ár þótt einstaka 
misbrestur hefur verið á því að talið sé vikulega. 

Leirur og fjörur í Blikastaðakró og Gorvík eru einnig mikilvægur viðkomustaður farfugla en vegna stærð 
svæðis hefur reynst erfitt að telja þannig að það náist góð yfirsýn. Þess vegna eru talningar óreglulegri 
fyrir svæðið og mun færri talningar eru til en fyrir Grafarvog. 

Leirur og fjörur í Fossvogi eru einnig viðkomustaður farfugla þó minni sé og þar hafa einnig farið fram 
óreglulegar talningar.  

Helstu niðurstöður 2021:  

• Í Grafarvogi fundust 24 tegundir samtals og var mikill fjölda strandfugla áberandi (504-855 
einstaklingar/talningu). Lóuþrælar voru algengastir (215-680 einstaklingar/talningu) en einnig 
lóur, grágæsir, tjaldar og starrar.  Þar sáust einnig jaðrakan, rauðbrysting, sanderlur og 
brandendur.  

• Í Elliðaárvog við Geirsnef er hlutfallslega mikið af máffuglum og grágæsum. Fjöldi einstaklinga 
var á bilinu 173 til 356 og ungir hettu-, silfur, og sílamáfar áberandi þar síðsumars. 

• Á svæðinu við Ægissíðu, Skerfjafjörð og í Fossvogi var fjölbreytt fuglalíf. Fæstar tegundir voru 
meðfram Ægissíðu en flestar í víkunum sunnan Skerjafjarðarbyggðarinnar í svokölluðum 
„Shellvík“ og „Geirfuglavík“ (Tafla 7, viðauki). Fuglalíf í „Geirfuglavík“ einkennist helst af litlum-
mið strandfuglum; tildrum, lóuþrælum, sandlóum, stelkum og heiðlóu. Það voru líka nokkrir 
tjaldar og stakir spóar og sáust hér einu toppendurnar og margæsirnar á svæðinu. Í Fossvogi 
voru á bilinu 85-220 einstaklingar. Algengustu tegundirnar fyrst voru tjaldur og æðarkollur, en 
í síðustu talningum var heiðlóan algengust. 

• Á Reykjavíkursvæðum Leiruvogs og við Blikastaðarkró voru að meðaltali 670 fuglar/talningu. 
Einnig voru þar að finna 30 tegundir í allt á öllu svæðinu. Á svæði Mosfellsbæjar í Leiruvogi var 
fjöldi fugla 1265 og fjöldi tegunda var 26. Svæðið allt er gríðarlega mikilvægt fjörufuglum eins 
og þessi fjöldi gefur til kynna. 

 

3. Stöðuvötn og straumvötn í útjaðri byggðar 

Fuglalíf við stærstu stöðuvötnin, Elliðavatn og Rauðavatn getur verið fjölskrúðugt á sumrin og 
sérstaklega hefur verið áhugavert að fylgjast með fjölgun flórgoða á svæðinu. Talið hefur verið á 
þessum vötnum á hverju sumri undanfarin þrjú ár en vöktunin verið nokkuð óregluleg. Einstaka 
talningar hafa farið fram á lóninu við Elliðavatnsstíflu en ekki er hægt að segja að um reglulega vöktun 
sé að ræða.  

Helstu niðurstöður 2021:  

• Í ár var vatnsstaða í Rauðavatni gríðarega lág. Þetta hafði mikil áhrif á afkomu flórgoða á 
vatninu þar sem einungis tvö pör sáust reyna varp (sbr. 7 pör 2020). 22 tegundir sáust við 



 

vatnið og var fjlöldi einstaklinga á bilinu 89 til 180, bæði andfuglar og strandfuglar, og fjöldi 
tegunda sáust með unga (Tafla 10, viðauki).  

• Við Elliðavatn var mikið og fjölbreytt fuglalíf og sáust samtals 21 tegund sumarið 2021. Álftir, 
toppendur, rauðhöfðaendur, stokkendur og skúfendur voru áberandi með unga við flæðiengin 
móts við Elliðavatnsbæinn. Flórgoðar sáust með unga við flæðiengin en einnig sunnan við 
Elliðavatnsbæinn og sást par við varptilraun sunnar í vatninu við Þingnes (sjá myndir í viðauka).  

 

4. Sjófuglabyggðir 

Mikilvægar sjófuglabyggðir eru innan borgarlandsins, einkum á eyjunum en einnig í björgum og 
strandsvæðum t.a.m. við Kjalarnes. Vöktun sjófuglabyggða má auka til muna, einkum í ljósi bágrar 
stöðu flestra sjófuglastofna á landsvísu (sjá Válista Náttúrufræðistofnunnar Íslands á ni.is). 

Eina reglulegra vöktun sjófugla í borgarlandinu hefur verið á vegum Náttúrustofu Suðurlands sem hefur 
síðustu ár vaktað lundavarpi í Akurey og einnig öðru hvoru fylgst með lundavarpinu í Lundey. 
Starfsmenn umhverfis- og skipulagssviðs hafa stundum fengið að fara með. Önnur sjófuglavöktun hefur 
ekki verið stunduð reglulega. 

 

5. Aðrar athuganir á fuglalífi 

Fuglatalningar hafa farið fram á síðustu árum í tengslum við náttúrufarsúttektir vegna skipulags- eða 
framkvæmdaverkefna. Þar má nefna fuglalíf í ofanverðum Úlfarsárdal vegna endurheimtar votlendis, 
fuglatalningar á Austurheiðum, Elliðaárdal og í Rauðhólum vegna deiliskipulagsgerðar. Þá hafa verið 
farnar óreglulegar fuglaathugunarferðir á fuglasvæði á Kjalarnesi, út í Viðey, á Álfsnesi, í Öskjuhlíð, 
Klambratúni og víðar. 

 

 

Á náttúrsvæðum í umdæmi Reykjavíkurborgar eru mörg mikilvæg fuglasvæði sem vakta þarf áfram, 
bæði fyrir tilstylli þess að svæðin eru mikilvæg á landsvísu fyrir ákveðnar tegundir og til að fylgja stefnu 
borgarinnar um líffræðilega fjölbreytni og þeirri aðgerðaáætlun sem henni fylgdi.  

 

 

 

 

Dr Freydís Vigfúsdóttir, verkefnastjóri 

Skrifstofa Umhverfisgæða  
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Mynd 1. Óðinshani á Þorfinnstjörn 



 

Inngangur 
 Árið 2021 er fjórða árið sem fuglalíf í borgalandi Reykjavíkur er reglulega vaktað af 
borgarstarfsmanni. Vöktunarátak þetta á rætur sínar að rekja til stefnu Reykjavíkurborgar um 
líffræðilega fjölbreytni, en hún var samþykkt árið 2016 og aðgerðaráætlun í kjölfar hennar var 
samþykkt ári síðar. Mörg mikilvæg fuglasvæði eru í Reykjavík og af þeim voru átta reglulega vöktuð í 
sumar. Bæði talningarsvæðum og talningum var fjölgað í ár miðað við fyrri ár. 

Vöktunarátakið í ár var fyrst og fremst í júlí og ágúst og svæðin átta sem voru reglulega talin eru: 
Reykjavíkurtjörn, Vatnsmýri, Fossvogur, Grafarvogur, Rauðavatn, Elliðavatn, Reynisvatn og 
Blikastaðakró. Fjöldi talninga (þ.e. fjöldi heimsókna) á hverjum stað má sjá í töflu 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fleiri mikilvæg fuglasvæði eru í Reykjavík sem ekki er mannafl til þess að vakta reglulega. Þar má helst 
nefna Akurey, Engey, Viðey, Lundey, Þerney, Kjalarnes (þá sérstaklega Hofvík), Geldinganes, Álfsnes 
og Kollafjörð.  

 

Veður-aðstæður 
Sumarið kom seint í Reykjavík árið 2021, gróður og fuglalíf voru seint á ferð í borginni líkt og víða um 
landið.  

Í maí var meðalhiti í Reykjavík 5,7 stig sem eru 1,1 stigi undir meðallagi síðustu 30 árin og 1,4 stigi 
kaldara en árið 2020. Júní var einnig frekar kaldur en meðalhitinn var 8,6 stig sem eru -1,2 stigum 
undir meðallagi síðustu 30 ára og 1,6 kaldara en í fyrra. 

Í júlí hlýnaði hratt og meðalhiti mánaðarins var 11,7 stig, sem er 0,1 stigi hærra en meðallag síðustu 
30 ára og 1,5 stigi heitara en árið 2020. Ágúst var einstaklega hlýr, en einungis einu sinni hefur 
meðalhiti í ágúst verið hærri í Reykjavík frá því að mælingar hófust.  

Meðalhitinn var 12,7 stig, sem eru 1,6 stigum yfir meðallagi síðustu 30 ára og 1,5 stigi hærra en árið 
áður (Veðurstofa Íslands 2021, 2020). 

Tafla 1. Staðsetning Fjöldi talninga 

Reykjavíkurtjörn 11 

Vatnsmýri 11 

Skerjafjörður/Fossvogur 5 

Grafarvogur/Elliðaárvogur 4 

Rauðavatn 4 

Elliðavatn 3 

Reynisvatn 2 

Blikastaðakró/Leiruvogur 2 
Samtals 42 



 

Úrkoma í Reykjavík sumarið 2021 var einnig minni en venja er. Einungis 74% af meðalúrkomu síðustu 
30 ára mældust í maí og næstu þrjá mánuði mældist úrkoma 90%, 50% og 85% af meðalúrkomu, þá í 
júní, júlí og ágúst. 

Sólskynsstundir í Reykjavík voru óvenjulegar, einstaklega sólríkt var í maí en þá voru sólskynsstundir 
355 sem eru 126 stundum yfir meðallagi. Sólskinsstundir voru undir meðallagi næstu þrjá mánuði, en 
í júní voru þær 152 (37.5 undir meðallagi), í júlí 121 talsins (62.2. stundum undir meðallagi) og í ágúst 
voru þær 89.5 (75.3 stunum undir meðallagi). 

 

 

Aðferðir 
Allar talningar voru gerðar í smáforritinu eBird í einkasíma talningaraðila. Fuglar á strandsvæðum eru 
taldir frá landi á meðan talningaraðili gengur meðfram allri strandlengjunni. Sama á við um Elliðavatn, 
en annars er gengið allan hringinn í kring um þau vötn sem eru vöktuð. 

Snjallforritið eBird sér um að skrá allar helstu upplýsingar um hverja talningu fyrir sig eins og  
dagsetningu, tíma dags, lengd talningar og vegalengd gönguleiða um talningarsvæði og eru því allar 
upplýsingar og talninganiðurstöður aðgengilegar öllum í gegnum þetta smáforrit 

Allar þessar upplýsingar eru einnig í skjalinu : S:\USKR\05 UMHVERFISGÆÐI\03 NÁTTÚRA OG 
GARÐAR\Náttúra og garðar\Aron - verkefni 2021\Fuglar\Fuglatalningar 2021.xlsx. Þar eru einnig að 
finna ítarlegri upplýsingar um allar talningar þ.e.a.s., fjölda tegunda, fjölda einstaklinga skipt eftir 
aldri ásamt athugasemdum þegar við á. 

Talningarsvæðunum átta er skipt upp í nokkra minni staði. Með því er hægt að sjá nánar hvar 
fjölbreyttustu blettirnir eru innan fjarða og voga. Á næstu síðum má sjá nokkur dæmi um 
talningarsvæði með gönguleið merkt inn á loftmyndina. 

  

Mynd 2. Skúfönd með unga á Þorfinnstjörn 



 

Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri 
  

 
Rauðavatn 
  

Mynd 4. Gönguleið fyrir talningu á 
Reykjavíkurtjörn 

Mynd 3. Gönguleið fyrir talningu í Vatnsmýri 

Mynd 5. Gönguleið fyrir talningu á Rauðavatni 



 

Skerjafjörður/Fossvogur  

Mynd 7. Gönguleið fyrir talningu í „Geirfuglavík“ (þar sem 
geirfuglastyttan er í Skerjafirði) 

Mynd 9. Gönguleið fyrir talningu á Ægissíðu 

Mynd 6. Gönguleið fyrir talningu í „Shellvík“ (þar sem 
gamla Shell stöðin var í Skerjafirði) 

Mynd 8. Gönguleið fyrir talningu í Fossvogi 



 

Yfirlit talningastaða 
 

Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýri 
Eftirfarandi tegundir sáust í Vatnsmýri sumarið 2021. Alls sáust 23 tegundir í 11 talningum á tveggja 
mánaða tímabilinu 02/07/21 – 01/09/21. 

 

 Tafla 2. Vatnsmýri – Hversu oft sáust tegundir í talningum 

Endur og vatnafuglar Tíðni  Máf- og sjófuglar Tíðni  

Gargönd 9/11 Hettumáfur 11/11 

Rauðhöfðaönd 10/11 Sílamáfur 4/11 

Stokkönd 11/11 Kría 9/11 

Urtönd 4/11   

Skúfönd 8/11 Spörfuglar 
(og húsdúfa) Tíðni  

Duggönd 1/11 Húsdúfa 1/11 

Óðinshani 3/11 Stari 11/11 

  Skógarþröstur 2/11 

Vaðfuglar Tíðni  Svartþröstur 1/11 

Tjaldur 4/11 Maríuerla 9/11 

Heiðlóa 1/11 Þúfutittlingur 7/11 

Sandlóa 6/11 Auðnutittlingur 1/11 

Spói 1/11   

Hrossagaukur 6/11 Gæsir og álftir Tíðni  

Stelkur 5/11 Grágæs 11/11 

 

Fjórar tegundir sáust í öllum talningum, þær voru: stokkönd, hettumáfur, stari og grágæs. Ein tegund 
sást í öllum nema einni talningu og það var rauðhöfðaönd. 

Það var eitt æst og árásargjarnt par af hettumáfum á malarsvæðinu í Vatnsmýrinni í sumar. Þótt erfitt 
hafi verið að staðfesta að þau voru með unga þar sem gróður er orðinn ansi hár, er mjög líklegt að sú 
var raunin. 

 

  



 

Eftirfarandi tegundir sáust við Reykjavíkurtjörn sumarið 2021. Alls sáust 18 tegundir í 11 talningum á 
tveggja mánaða tímabilinu 02/07/21 – 01/09/21. 

 

Tafla 3. Reykjavíkurtjörn – Hversu oft sáust tegundir í talningum 

Endur og vatnafuglar Tíðni  Máf- og sjófuglar Tíðni  

Skeiðönd 1/11 Hettumáfur 10/11 

Gargönd 10/11 Silfurmáfur 2/11 

Rauðhöfðaönd 10/11 Sílamáfur 11/11 

Stokkönd 11/11 Kría 8/11 

Urtönd 3/11   

Skúfönd 11/11 Spörfuglar 
(og húsdúfa) Tíðni  

Duggönd  11/11 Húsdúfa 11/11 

Toppönd 4/11 Maríuerla 2/11 

Aliönd (hvít) 10/11   

Óðinshani 1/11 Gæsir og álftir Tíðni  

  Grágæs 11/11 

  Álft 11/11 

 

Sjö tegundir sáust í öllum talningum, þær voru: stokkönd, skúfönd, duggönd, sílamáfur, húsdúfa 
(bjargdúfa), grágæs og álft. Fjórar tegundir sáust í öllum nema einni talningu, þær voru: gargönd, 
rauðhöfðaönd, hvítar aliendur og hettumáfur. 

 

Fimm tegundir andfugla náðu að koma upp ungum öllu tjarnarsvæðinu, þ.e.a.s. bæði 
Reykjavíkurtjörn og Vatnsmýrinni. Mikilvægt er að telja unga á þessum tveimur svæðum saman þar 
sem ungarnir flakka mikið á milli. Þessar tegundir voru: grágæs, rauðhöfðaönd, stokkönd, skúfönd og 
duggönd. Einnig voru ungar sandlóu, hettumáfa, sílamáfa og kría reglulega á svæðinu. Í einni talningu 
var ungur stelkur í Vatnsmýri. Hámarksfjölda unga af hverri tegund má sjá í töflu 4. Í sumar voru að 
minnsta kosti 186 ungfuglar af 10 ólíkum tegundum á tjarnarsvæði Reykjavíkurborgar  

  



 

 

 

Tafla 4. Hámarksfjöldi unga eftir tegund 

Grágæs 30 

Rauðhöfðaönd 7 

Stokkönd 17 

Skúfönd 33 

Duggönd 7 

Sandlóa 4 

Hettumáfur 23 

Stelkur 1 

Sílamáfur 53 

Kría 11 

Samtals 186 
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Breyting á fjölda fullorðinna litla andfugla má sá á næstu síðu. Flestar skúfendur voru á svæðinu þann 
23/07 en þá voru þær 32. Flestar duggendur voru á svæðinu sama dag og þá voru þær 16. Flestar 
gargendur voru í síðustu talningu sumars, þann 01/09 og þá voru þær 35. Flestar rauðhöfðaendur 
voru í sömu talningu en þær voru 15. Að lokum voru flestar stokkendur þann 30/07 og þá voru þær 
128. 

 

 

 

Mynd 10. Gargandarkolla með unga við Reykjavíkurtjörn 
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Mynd 12. Kría með hornsíli 
Mynd 11. Kría með hrognkelsaseiði 

Mynd 13. Kría með sandsíli 



 

Kríur á Þorfinnstörn og í Vatnsmýri 
Auk þess að telja kríur og unga þeirra var einnig fylgst með fæðuöflun. Í sumar voru gerðar tvær 
athuganir á fæðuöflun þeirra. Til að greina fæðuna eru allar kríur ljósmyndaðar þegar þær koma með 
æti. Ljósmyndatími er þá 90 mín (með 5 mínútna skekkjumörkum).  

Það má líta á þennan hluta vöktunar sem forkönnun sem gæti verið áhugavert að bæta inn í reglulega 
vöktun á næsta ári, staðla hana meira og  gera fleiri endurtekningar. Kríurnar sækja greinilega í 
fjölbreytt fæði en sandsíli voru þó um það bil helmingur fæðu sem var ljósmynduð. Næst algengasta 
fæðan voru hornsíli sem voru rúmlega fjórðungur allra fæðu. Flestar kríur voru á tjarnarsvæðinu þann 
30/07 og þá voru þær 145. Viku síðar þann 06/08 sást mesti fjöldi ungfugla á svæðinu og þá voru þeir 
11. Ungar voru orðnir mjög stálpaðir þann 23/07 og fyrstu fleygu ungar sáust þann 27/07. Taka skal 
fram að þessar síðustu tvær talningar voru nokkuð óvenjulegar þar sem fjöldi kría þann 30/07 var 
langt umfram það sem hafði verið venjulegt í sumar. Á þessum tíma voru þær líklega að gera sig til 
fyrir far og söfnuðust þarna saman. Viku síðar var einungis tæplega þriðjungur þeirra eftir. 

Miðað við þessar tölur voru líklega um 50 pör á tjarnarsvæðinu í sumar og varpárangur líklega um 10 
ungar. Það var því frekar slappur varpárangur hjá kríunni í sumar og þá sérstaklega miðað við aðra 
sjófugla svosem sílamáf sem virðist hafa átt mjög gott varpár. 

 

Tafla 5. Fæða kríuunga við Þorfinnstjörn 

Gerð fæðis Talning 1 
(09.07) 

Talning 2 
(30.07) 

Sandsíli 6 4 

Hornsíli 6 0 

Hrognkelsi 1 1? 

Laxfiskar 
(salmonidae) 1 1 

Hryggleysingi 0 0 

Ógreint 1 1 

Samtals 15 7 

Mynd 14. Kría að gefa unga sínum laxfiskaseiði í hólmanum við 
Þorfinnstjörn 
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Grafarvogur/Elliðaárvogur 
Grafarvogur var talinn fjórum sinnum, en Geirsnef og Háubakkar þrisvar. Allar talningar voru á 
tímabilinu 06/07/21 – 26/08/21. 

Tafla 6. Grafarvogur/Elliðaárvogur – Fjöldi tegunda 

Geirsnef 21 

Háubakkar 11 

Grafarvogur 24 

 

Í Grafarvogi voru flestar tegundir á þessu svæði. Svæðið einkennist af miklum fjölda strandfugla og þá 
sérstaklega lóuþræla, en í fjórum talningum var fjöldi þeirra allt frá 215 til 680. Einnig var Grafarvogur 
eini staðurinn á þessu svæði þar sem sást í lóuþræl, jaðrakan, rauðbrysting, sanderlur og brandendur. 
Það eru einnig áberandi flestir einstaklingar í Grafarvogi en þeir voru á bilinu 504 til 855. 

Í Elliðaárvog við Geirsnef er hlutfallslega mikið af máffuglum og grágæsum. Fjöldi einstaklinga var á 
bilinu 173 til 356 og í seinni tveimur talningum var um helmingur allra einstaklinga máffuglar. Þegar 
liðið var á sumarið sóttu ungir máffuglar mikið í þetta svæði en þann 09.08 voru þar 49 ungir 
máffuglar (hettumáfar, silfurmáfar og sílamáfar). 

Við háubakka voru færri fuglar, en þar sáust þó 11 ólíkar tegundir og fjöldi einstaklinga var á bilinu 12 
til 70. Helst voru hér grágæsir og kríur. Kríurnar voru mjög árásargjarnar og því líklega einhverjir 
ungar á svæðinu. 

 

Fossvogur/Skerjafjörður 
Allir fjórir staðir í Skerjafirði/fossvogi voru taldir fimm sinnum. Allar talningar voru á tímabilinu 
05/07/21 – 24/08/21 

Tafla 7. Skerjafjörður/Fossvogur – Fjöldi tegunda 

Ægissíða 17 

„Geirfuglavík“ (Skerjafjörður) 22 

„Shellvík“ (Skerjafjörður) 22 

Fossvogur 21 

 

Fæstar tegundir voru meðfram Ægissíðu. Fjöldi einstaklinga var á bilinu 43 til 125. í öllum talningum 
voru æðarkollur með unga, þær voru þó ekki á sérstökum stað heldur syntu meðfram 
strandlengjunni. Síðla sumars sótti mikill fjöld af heiðlóum þó í þetta svæði og þá sérstaklega leiru og 
þangsvæði fyrir framan Faxaskjól. Í öllum talningum var slatti af störum sem virtust sækja mikið í 
fjöruna. 

Í „Geirfuglavík“ var fjölbreytt líf. Fjöldi einstaklinga var á bilinu 50 til 59. Hún einkennist helst af 
litlum-mið strandfuglum svosem tildrum, lóuþrælum, sandlóum, stelkum og heiðlóu. Það voru líka 



 

nokkrir tjaldar og stakir spóar. Einnig sáust hér einu toppendurnar og margæsirnar á svæðinu. 
„Geirfuglavík“ var líka annar af einu tveimur stöðum þar sem steindepill sást í borgarlandi. 

Í „Shellvík“ var almennt meira líf heldur en í „Geirfuglavík“. Fjöldi einstaklinga var á bilinu 59 til 120. 
Taka skal fram að „Geirfuglavík“ og „Shellvík“ voru talin saman í fyrstu þremur talningum sumarsins. 
Bilið í fjölda einstaklinga er því einungis frá síðustu tveimur talningunum. Talningartölur fyrir fyrstu 
þrjár talningarnar þar sem svæðin tvö eru talin saman eru að finna í ofangreindu Excel skjali. 

Í Fossvogi voru á bilinu 85-220 einstaklingar. Algengustu tegundirnar fyrstu þrjár talningar voru 
tjaldur og æðarkollur, en í síðustu tveimur talningum var heiðlóan algengust. Tjaldarnir voru víða um 
allan fossvoginn og virtustu ekki sækja mikið í innsts hluta vogarins. Reglulega sáust tjaldar með 
ungfuglum, og í einni talningu sást greinilega að forlendri var að kenna unga að opna einhverskonar 
hryggleysingja í fjörunni. Æðarkollurnar voru yfirleitt í miðjum voginum með unga sína og voru 
sjaldan meðfram strandlengjunni. Það sáust ungir æðarfuglar í öllum talningum sumarsins, og mesti 
fjöldi þeirra var 21. Heiðlóurnar sem komu seinni hluta sumars voru nær eingöngu innst í voginum í 
miklum þéttleika, en í síðustu talningu voru 108 heiðlóur í fossvoginum.  

 

Blikastaðakró 
Fjögur svæði á landi Reykjavíkurborgar í Blikastaðakró voru talinn tvisvar. Land Mosfellsbæjar var 
talið einu sinni. Talningar á landi Reykjavíkur voru á bilinu 21/07/21 – 12/08/21. 

Tafla 8. Blikastaðakró Fjöldi tegunda 

Geldinganes 21 
Frá Geldinganesi og upp að leirunni við 
Leirvogshólm 20 

Leirur og sandar við Leirvogshólm 22 

Úlfarsárós 23 
Frá Úlfarsárós og innst inn í Leiruvog 
(land Mosfellsbæjar) 23 

 

Á Reykjavíkursvæðum Leiruvogs voru að meðaltali 670 fuglar. Einnig voru þar að finna 30 tegundir í 
allt. Á svæði Mosfellsbæjar í Leiruvogi var fjöldi fugla 1265 og fjöldi tegunda var 26. 

Gönguleið meðfram leiruvog fyrir þessa talningu var um 7.5km að lengd og var því tekin í nokkrum 
lotum við háfjöru. Gönguleið á svæði Reykjavíkurborgar eru um 4km að lengd og því rétt rúmur 
helmingur af talningarsvæði í Leiruvog. 

Strandlengjan var mjög fjölbreytt og svæðisskipt. Á næstu síður eru myndir sem sýna hvar einstaklega 
skemmtilegt dýralíf var til staðar og hvað þar má sjá. Það væri mjög áhugavert að telja líka frá Álfsnesi 
því það var eflaust líka mikið líf þeim megin í Leiruvogi.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gulur þríhyrningur: Leirusvæði með strandfuglum í mörgum stærðum og gerðum (t.d. tildrur, spóar, 
tjaldar, jaðrakan, sandlóur) 
Bleikur hringur: Hérna eru nokkur sker sem selir virðast sækja í. Í báðum talningum voru þar 6-7 selir. 
(líklega allir landselir en það gæti hafa verið einn útselur) 
Appelsínugular línur: Langar leirur sitt hvoru megin við Leirvogshólma. Milli þunnu línanna er mikil 
sandur og lítið fuglalíf í honum. Hér voru einnig strandfuglar í mörgum stærðum og gerðum (áberandi 
voru t.d. heiðlóur, tildrur, spóar, tjaldar, lóuþrælar) 
Blá ör: (Árós þar sem Korpúlfsstaðaá rennur til sjávar). Stórt leirusvæði vinsælt hjá tjöldum, um 175 
tjaldar við báðar talningar. 

Gulir hringar: Hvíldarstaður margra máfa. 700-900 máfar hér, sílamáfar þar algengastir. 
Bleikur ferhyrningur: Á þessu svæði var lífrík leira. Í henni voru heiðlóur, sandlóur og stelkar áberandi. 
Blár ferhyrningur: Hérna var einstaklega mikið af grágæsum með unga. 
Rauður hringur: Fleiri grágæsir með unga, en einnig ein toppandarkolla með 7 unga. 
Einnig má bæta við að út á sjó var mikið af æðarkollum með unga, einnig nokkrir veturliðar. 



 

Rauðavatn 
Fjórar talningar voru gerðar á Rauðavatni á tímabilinu 05/07/21 – 13/08/21. 

Tafla 9. Rauðavatn – Fjöldi tegunda 

Rauðavatn 22 
 

Í ár var vatnsstaða í Rauðavatni gríðarega lág. 
Þetta hafði mikil áhrif á afkomu flórgoða á vatninu 
þar sem einungis tvö pör sáust reyna varp. Til 
samanburðar voru 7 pör í fyrra sem reyndur varp. 
Einungis einu pari tókst að koma upp ungum í ár, 
og þá bara 1-2 ungum.  

Fjöldi einstaklinga á vatninu voru á bilinu 
89 til 180. Við bílastæði fyrir neðan 
morgunblaðshúsið eru nokkrir grjóthnullungar sem máfar sækja regluleg í. Þeir voru á sínum stað 
fyrstu tvær talnignar í sumar en hurfu þegar vatnsstaðan lækkaði enn meira í ágúst. 

Annars sækja margir aðrir fuglar í Rauðavatn og þar má helst nefna stokkendur, skúfendur, sandlóur, 
lóuþræla og stelka.  

Sjö tegundir voru með unga á eða við vatnið og þar af ein rjúpa með fjóra unga. Rjúpa hefur ekki sést 
áður við vatnið í talningum síðustu fjögur árin og því koma rjúpuungar á óvart. Rjúpa sást í tveimur 
talningum, einn karlkyns þann 05/7 og ein kvenkyns með unga þann 20/07. Rjúpan var með ungana í 
suð-austurhluta vatnsins. Þetta svæði vatnsins var skraufþurrt í sumar og rjúpan notaði setið til þess 
að fela sig og ungana sína.  

 

 

 

 

 

Tafla 10. Mesti fjöldi unga við 
Rauðavatn 
Tegund Fjöldi 

Rauðhöfðaönd 7 

Stokkönd 18 

Flórgoði 2 

Rjúpa 4 

Stelkur 1 

Sandlóa 1 

Sílamáfur 3 

Mynd 15. Rauðavatn með gönguleið þann 29.07. Rauði punkturinn er 
staðsetning hreiðurs þar sem flórgoðapari tókst að koma upp unga. 

Mynd 16. Sandlóa við Vatnsmýri 



 

  



 

Elliðavatn 
Elliðavatn var talið þrisvar á tímabilinu 05/07/21 – 13/08/21. 

Tafla 11. Elliðavatn – Fjöldi tegunda 

Elliðavatn 21 

 

Við Elliðavatn er mikið og fjölbreytt fuglalíf. Flæðiengi á móti 
Elliðabæ er verndað sem hluti af Rauðhólum en þeir eru 
friðlýstur fólkvangur. Í þessu flæðiengi sækja margar tegundir 
fugla með unga sína og má þar nefna álftir, toppendur, 
rauðhöfðaendur, stokkendur og skúfendur. 

Flórgoðar verpa við Elliðavatn og í ár voru tvö vörp staðfest. 
Annað þeirra er á venjulega talningarsvæðinu en hitt var staðfest 
eftir ábendingu frá borgarbúa (Sveini Reynissyni, Fagraþingi 3, s:  
8917445) sem gengur reglulega um svæðið.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blá línan er talningarsvæðið við Elliðavatn. Rauði bletturinn er staðsetning flórgoðaparsins sem hefur 
reglulega komið upp ungum og er með í talningum vatnsins. 

Fjólubláa örin markar staðinn þar sem flórgoðar hafa reynt að byggja hreiður án árangurs samkvæmt 
athugasemdum frá Sveini. Hérna væri góður staður til þess að hjálpa flórgoðanum með hreiðurgerð 
t.d. með að setja greinar út í vatnið. Guli þríhyrningurinn er staðurinn þar sem óskráð flórgoðapar var 
með tvo unga. Parið og ungarnir voru á vatninu og því ekki hægt að staðfesta hvar hreiður þeirra var. 
Áður en aðgerðir hefjast á því svæði ætti að staðfesta hreiðurstað, svo aðgerðir raska ekki núverandi 
varpstað.  

 

 

Tafla 12.  Mesti fjöldi unga við 
Elliðavatn 

Tegund Fjöldi 

Álft 10 

Rauðhöfðaönd 1 

Stokkönd 5 

Skúfönd 29 

Toppönd 12 

Flórgoði 5 



 

 

Reynisvatn 
Reynisvatn var talið tvisvar, þann 14/07/21 og þann 26/07/21.  

Tafla 13. Reynisvatn – Fjöldi tegunda 

Reynisvatn 14 

Reynisvatn er á heildina frekar líflítið með aðeins 14 tegundir í kring um vatnið. Heildarfjöldi 
einstaklinga við vatnið var á bilinu 36-61 og í báðum talningum var sílamáfur áberandi algengasti 
fuglinn. Við Reynisvatn reyndu tvö flórgoðapör að koma upp ungum, en án árangurs. Einu ungfuglar 
sem sáust við vatnið var stakur hettumáfsungi og stakir sílamáfsungi þann 26/07. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lokaorð 
Greinilegt er að mikið fuglalíf er að finna í Reykjavíkurborg. Til að uppfylla stefnu borgarinnar 
varðandi líffræðilegan fjölbreytileika er mikilvægt að halda þessari vöktun áfram. Í ár var einn 
sumarstarfsmaður í þessu verkefni ásamt því að vakta risahvannir í borgarlandi. Þar sem gagnasöfnun 
fyrir báðar vaktanir eru á mjög svipuðum tíma væri sterkur leikur að bæta við öðrum starfsmanni í 
þessi tvö verkefni. Með meiri starfskrafti væri hægt að bæta við talningarsvæðum svosem Akurey, 
Engey, Viðey, Lundey, Þerney, Kjalarnes (þá sérstaklega Hofvík), Geldinganes, Álfsnes og Kollafjörð. 
Einnig gæti verið áhugavert og verðmætt að hefja reglulega vöktun fuglalífs í Grasagarðinum, 
Elliðaárdal, Úlfarsárdal (sérstaklega við endurheimtaða votlendið) og í Öskjuhlíð. 

Það myndi einnig aðstoða vöktunaraðila ef Reykjavíkurborg fjárfestir í góðum handsjónauka og  góðu 
„spotting scope“ (fjarsjá) á þrífæti og ljósmyndavél með linsu með góðum aðdrætti til ætisvöktunar. 
Fram að þessu hefur Reykjavíkurborg reitt á þessar græjur í einkaeign vöktunaraðila. Þar sem slíkar 
græjur eru verðmætar er ekki sjálfsagt að Reykjavíkurborg fær þær lánaðar frá starfsfólki sínu að 
kostnaðarlausu. Með meiri starfskrafti væri einnig hægt að auka tíðni talninga sem væri sérstaklega 
mikilvægt fyrir þessi stærri svæði eins og Leiruvog. Með öðrum starfsmanni væri hægt að komast 

Mynd 17. Gönguleið um Reynisvatn merkt inn með blárri línu. Rauðu 
punktarnir eru staðsetningar flórgoðahreiðra. 



 

hraðar yfir talningarsvæðin á styttri tíma og þannig fá nákvæmari upplýsingar um raunverulegan 
fjölda fugla á svæðinu.  



 

Aukaverkefni: Brauðgjöf við Reykjavíkurtjörn – atferlisathugun 
 

Reglulegar vaktanir á fuglalífi Reykjavíkurborgar eiga sér stað á sumrin. Árið 2021 var ákveðið að 
bæta einni breytu inn í vöktunina, sem er brauðgjöf. 

Hefðbundin gönguleið um tjörnina á meðan vöktun stendur má sjá á mynd 18. Leiðin er um 800 
metrar og fuglavöktun á svæðinu tekur um 30-45 mínútur, fer eftir staðsetningu, dreifingu og fjölda 
fugla). Á þessum tíma eru allir fuglar taldir, tegundagreindir og kyngreindir þegar við á. Einnig eru 
ungar á svæðinu taldir sérstaklega. 

Á meðan talningu stendur eru allar brauðgjafir skráðar og í lok talningar er fylgst með brauðgjöf 
þangað til að talningartími nemur um 60 mín (með u.þ.b. 5 mínútna skekkjumörk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talningar voru 10 talsins á bilinu 6. júlí til 20. ágúst. Ákjósanleg tímasetning talninga er á milli 12:00 
og 17. Að undanskyldri talningu þann 27. júní eru allar talningar innan þess ramma. Talið er við 
hagstæð veðurskilyrði þ.e.a.s. lítil/l eða engin úrkoma og vindur. 

Búast má við að veðurskilyrði fuglatalninga og brauðgjafar er svipað, og því má gera ráð fyrir að 
útreiknaður meðalfjöldi brauðgjafa á klukkustund (sem er 1.7, sjá töflu 14) á ekki við um alla daga. 

  

Mynd 18. Gönguleið um Reykjavíkurtjörn. 



 

Töflur og tölulegar upplýsingar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tafla 15. Hvar er gefið við Reykjavíkurtjörn? 

Staður Fjöldi Hlutfall 

IÐNÓ 7 41% 

Kvennaskólinn 4 24% 

Tjarnarbíó 2 12% 

Tjarnarborg 2 12% 

Dómkirkjan 1 6% 

Ráðhúsbrú 1 6% 

 

 

 

  

Tafla 14. Fjöldi brauðgjafa við 
Reykjavíkurtjörn 

06.07 0 

09.07 2 

13.07 4 

23.07 1 

27.07 0 

30.07 1 

06.08 2 

12.08 0 

20.08 3 

1.09 4 

Samtals: 17 

Meðaltal: 1.7 á klst. 



 

Glósur um hverja brauðgjöf (staðsetningu og hver gefur) má sjá í töflu 16. 

 

 

 

Tafla 16.  Brauðgjöf við Reykjavíkurtjörn – Athugasemdir 

06.07 Enginn að gefa 

09.07 
Krakkar gefa öndum brauð fyrir framan tjarnarbíó 

Fullorðinn maður gefur máfum brauð við kvennaskólann 

13.07 

Tvö börn með tveimur konum að gefa brauð við IÐNÓ 

Á sama tíma er fullorðinn maður fyrir framan kvennaskólann að gefa brauð 

Eldri erlendur maður að gefa brauð og morgunkorn við  IÐNÓ strax eftir börnunum 

Fjölskylda gefur brauð við  IÐNÓ 

23.07 Eldri maður með barn að gefa máfum og öndum brauð fyrir framan tjarnarbíó 

27.07 Enginn að gefa 

30.07 Par með barn fyrir framan tjarnarborg að gefa allskonar brauðmeti 

06.08 
Fullorðin maður af gefa dúfum og gæsum brauð fyrir framan  IÐNÓ 

Krakkar að gefa öllum fuglum brauð (laða m.a. að sér mjög marga æsta sílamáfa) við 
tjarnarborg 

12.08 Enginn að gefa 

20.08 

Ungt par að gefa brauð við dómkirkjuna. Flestar tegundir hjá þeim 

Fullorðin kona að gefa brauð fyrir framan kvennaskólann. Margar tegundir hjá henni 

Móðir með tvö börn að gefa fyrir framan  IÐNÓ 

01.09 

Faðir og tvö börn gefa smá á ráðhúsbrúnni 

Móðir með eitt barn gefur fyrir framan  IÐNÓ 

(báðar brauðgjafir voru mjög stuttar og fóru mest allar í máfa. Í seinna skiptið voru 
þeir mættir í miklum fjölda áður en brauðgjöf byrjaði) 
Erlent par með tvö börn. Gáfu fyrst og fremst máfum og dúfum fyrir framan  
kvennaskólann 
Eldri maður gaf líka máfum og dúfum rétt eftir að klukkutími gær liðinn. Fyrir framan   
IÐNÓ 


