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Inngangur

Sumarið 2005 komu fram fréttir í 
fjölmiðlum um að varp sjófugla víða 
um land hefði misfarist. Einkan
lega virtist varp kríu Sterna paradisea 
á sunnanverðu landinu og lunda 
Fratercula arctica í Vestmanna
eyjum hafa brugðist. Fræðimenn 
sem stunda athuganir á varpi sjó

fugla staðfestu síðan lélegan varp
árangur sjófugla þetta sumar. Hand
bærar eru staðfestar upplýsingar 
um fækkun fýls Fulmarus glacialis, 
álku Alca torda, langvíu Uria aalge 
og stuttnefju U. lomvia bæði á 
landinu suðvestanverðu og norð
austanverðu.1,2 Þá kom fram að varp 
kríu um land allt og sílamáfs Larus 
fuscus suðvestanlands hefði gengið 

illa.3,4,5 Eina þekkta frávikið frá 
slökum varpárangri sjófugla sum
arið 2005 var að varp ritu Rissa 
tridactyla á suðvestanverðu landinu 
gekk vel, en varp hennar misfórst 
að mestu annars staðar.2,3

Ætla má að aðallega tvær ástæður 
geti orðið til þess að varp sjófugla 
misfarist, annað hvort óvenjulega 
erfitt tíðarfar eða lítið æti. Einnig 
getur verið um að ræða samspil 
þess ara tveggja þátta. Sumarið 2005 
virðist ekki hafa verið óvenjulegt 
hvað umhverfiskilyrði varðar 
þann ig að horft hefur verið til þess 
að sjófugla hafi skort fæðu.1,2,3,4,6 
Sumarfæða sex stærstu stofna sjó
fugla hér við land skiptist í tvö horn 
þar sem sandsíli Ammodytes marinus 
er uppistaðan í fæðunni sunnan
lands en loðna Mallotus villosus 
fyrir norðan.7,8,9 Svo virðist því sem 
báð ar þessar tegundir fiska hafi ver ið 
óaðgengilegar verpandi sjófuglum 
þetta sumar.

Þetta hallæri hjá sjófuglum 
sumar ið 2005 varð til þess að vekja 
athygli á skorti upplýsinga um 
samspil fæðu og afkomu sjófugla 
hér við land. Ekki voru tiltækar 
niðurstöður um ástand stofns sand
sílis hér við land, enda höfðu engar 
reglubundnar rannsóknir verið 
gerð ar á tegundinni. Eldri rann
sókn ir á sandsílaætt við Ísland eru 

Sumarið 2005 virðist sem stofn sandsílis og varp sjófugla hafi beðið hnekki. 
Árið eftir hófust rannsóknir á sandsíli og árið 2007 rannsóknir á afkomu 
lunda við Vestmannaeyjar. 

Varp lunda hefur gengið illa frá árinu 2005. Holur með eggjum hafa 
verið mun færri en eðlilegt getur talist en þó með undantekningu vorið 
2010 þegar varptilraunir voru fleiri. Varpárangur, mældur sem fjöldi pysja 
sem komist hefur á legg, hefur verið slakur frá upphafi rannsóknanna 
en árin 2007 og 2012 voru þó skást. Afar lítið hefur verið af ungfugli við 
eyjarnar, sem venjulega er uppistaðan í veiði á lunda. Niðurstöður þessarar 
rannsóknar benda til þess að lundar við Vestmannaeyjar séu háðir aðgengi 
að sandsíli til að varp takist. 

Undanfarin ár hefur ýmist verið of lítið af sandsíli við Vestmannaeyjar 
eða það verið of langt frá varpinu. Stofn sandsílis þar er í mikilli lægð í 
samanburði við nokkur önnur svæði við Ísland. Nánast engin aukning 
hefur verið sjáanleg í sandsílastofninum við eyjarnar og nýliðun verið lítil, 
nema hvað 2007 árgangurinn var stór. Sá árgangur var áberandi við Vík í 
Mýrdal næstu árin en þangað sækja stundum lundar úr Vestmannaeyjum. 
Óljóst er hvað valdið hefur hruni sandsílastofns við eyjarnar en orsakir geta 
verið aukin samkeppni um fæðu, aukið afrán og breytingar í umhverfinu. 

Við Vestmannaeyjar virðist skorta aðrar fæðutegundir fyrir lunda sem 
gætu komið í stað sandsílis. Því verður að gera ráð fyrir að varp lunda í 
Vestmannaeyjum gangi illa á meðan stofn sandsílis er lítill. Engin teikn eru 
á lofti um að þetta ástand lagist í bráð.

Viðkomubrestur 
lunda og sandsílis 
við Vestmannaeyjar 
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athuganir Bjarna Sæmundssonar10 á 
aldri sandsíla og tegundagreiningar 
Hermanns Einarssonar11,12 sem 
fann hér þrjár tegundir. Auk þess 
var aflað upplýsinga um sandsíli 
við sunnanvert landið árin 1978–
1980 og aftur 1998, svo sem um ald
ur, þyngd og vaxtarhraða tegund ar
innar.13,14 Þá liggur fyrir að sandsíli 
er mikilvæg fæða margra tegunda 
nytjafiska, sjávarspendýra og sjó
fugla hér við land.7,8,10,15–23

Rannsóknir á lunda í Vestmanna
eyjum hafa til þessa einkum snúist 
um merkingar á fuglunum, bæði 
ung um og fullorðnum. Þessar 
merk ingar urðu til þess að fundin 
var aðferð til að aldursgreina fugla 
út frá nefi (fjöldi grópa á nefi) og 
hefur þeirri aðferð verið beitt til að 
aldursgreina veidda fugla.24,25 Auk 
þess eru handbærar upplýsingar 
um fæðu lunda á varptíma frá 
ár un um 1994 og 1995 sem sýndu 
að lundi við Vestmannaeyjar át nær 
eingöngu sandsíli.7,8,9 Einnig hafa 
heimamenn undanfarin ár safnað 
upplýsingum um fjölda pysja 
(lunda unga) og þyngd þeirra á 
Heimaey. Aftur á móti hefur hingað 
til vantað upplýsingar um fjölda 
fugla í varpi og varpárangur, sem 
eru afar mikilvægar til að fylgjast 
með viðkomu lundans.

Þar sem vísbendingar bentu til 
þess að breytingar hefðu orðið á 
stofni sandsílis við Ísland 2005 

hófust árið eftir að frumkvæði Haf
rannsóknastofnunar rannsóknir 
á sandsíli við landið sunnan og 
vestan vert. Markmið þeirra er í 
fyrsta lagi að meta breytingar á 
stofn stærð sandsílis og afla upplýs
inga um styrk árganga og nýliðun. Í 
öðru lagi er kannað hvort mælingar 
á stofnstærð sandsílis endurspeglist 
á einhvern hátt í fæðu lunda og 
ýsu Melanogrammus aeglefinus. Árið 
2007 hófst umfangsmikil rannsókn 
á lunda í Vestmannaeyjum í sam
vinnu Náttúrustofu Suðurlands, 
Haf rann sóknastofnunar, Þekkingar
set urs Vestmannaeyja, Háskóla 
Íslands og Náttúrufræðistofnunar 
Íslands. Meginmarkmið þessarar 
sameiginlegu rannsóknar er að 
kanna áhrif framboðs sandsílis 
á afkomu lunda og athuga áhrif 
veiða og umhverfis á stofn lunda. 
Einnig er fylgst með aldri fugla í 
lunda veiðinni og mat lagt á stærð 
varpstofns26 og varpárangur. 

Hér verður gerð grein fyrir því 
ástandi sem hefur verið á stofnum 
lunda og sandsílis við Vestmanna
eyjar undanfarin ár. Kynntar verða 
helstu niðurstöður sem fram hafa 
komið úr rannsóknunum. Þá er 
fjall að um mögulegar ástæður 
fyrir núverandi stöðu mála og 
hvað nán asta framtíð kann að bera 
í skauti sér fyrir stofna sandsílis 
og lunda.

Aðferðir

Lundi
Unnt er að aldursgreina lunda 
fyrstu æviárin út frá lögun nefs og 
fjölda grópa á hlið nefsins.24 Árið 
1996 voru 733 fuglar aldursgreindir 
úr veiði í háf á þennan hátt25 og 
síðan 479 fuglar árið 1999 (frá Gísla 
J. Óskarssyni). Sumarið 2007 hófust 
aldursgreiningar með svipaðri 
aðferð og lundar sem fengust frá 
veiðimönnum athugaðir (1. tafla). 
Grópir voru taldar á sama hátt og 
áður, en sú breyting var gerð að 
fuglum með fleiri en tvær grópir 
var skipt í tvo hópa, fuglar með 
tvær og hálfa gróp og þrjár grópir. 
Frá og með fjögurra ára aldri og 
tveim grópum í nefi vex óvissa í 
aldursákvörðunum.27 Teknar voru 
ljósmyndir af hverjum haus en það 
auðveldar samanburð á milli fugla 
og gefur það svigrúm í tíma sem 
æskilegt er að hafa við flokkun 
fugla í aldurshópa. 

Athuguð var aldursdreifing 2.453 
fugla sem voru merktar sem pysjur 
1961–1982 í Vestmannaeyjum og 
veiddust í háfa innan 25 ára frá 
merk ingu. Fyrir hvern þessara 22 
árganga var reiknað hlutfall þriggja 
aldurshópa (2, 3 og 4 ára og eldri) 
innan hvers árs og síðan reiknað 
meðaltal hvers aldurshóps fyrir 
allt tímabilið og 95% öryggismörk 
þeirra. Þannig fékkst viðmið til 

1. mynd. Lundapysja. - Atlantic puffin fledgling. Ljósm./Photo:  
Kristján Egilsson.

2. mynd. Sandsílaseiði í júlí. - Juvenile sandeels in July. Ljósm./
Photo:  Valur Bogason.
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að meta hlutfalls lega stærð 2005 
og 2006 árganganna árin 2007 til 
2009 áður en beinar mælingar 
á varpárangri hófust 2007 með 
holumyndavélum. 

Lundinn verpir í holur og eru 
holurnar flokkaðar eftir því hvort 
þær eru í ábúð eða ekki. Ábúðar
hlutfall rannsóknahola (hlutfall 
hola í ábúð) var kannað frá og 
með 2007 með holumyndavélum 
(Sea Snake frá Ridgid og Peepa
roo frá Sandpipertech Inc.) þar 
sem linsan ásamt innrauðu ljósi 
er á enda barka sem þræddur 
er inn í holurnar. Árið 2007 var 
ábúðarhlutfall athugað á þremur 
stöðum í Stórhöfða, á Heima ey 
og í Elliðaey. Síðan var bætt við 
rannsóknaholum í Álsey, tveimur 
rannsóknasvæðum á Heima ey og 
holum fjölgað í Elliðaey (3. mynd). 
Þó var hvorki farið út í Álsey og 
Elliðaey sumarið 2011 né Álsey 
2012. Heildarholufjöldi í öll um 
Vestmannaeyjum er talinn vera 
um 1.120 þúsund.26 Stærð varp
stofns lunda hverju sinni er metin 
sem margfeldi ábúðarhlutfalls og 
heildarholufjölda og varpárangur 
byggir á afdrifum eggja og unga í 
varpholum. Þess skal getið að áður 
útgefnar tölur um varpárangur 
2007–2009 (17–19% unga/egg)28 
eru hér endurskoðaðar. Breyttar 
aðferðir leiða til þess að nýtt mat 
á varp árangri er hærra en áður var 
talið. Viðkoma er skilgreind sem 
hlutfall á milli fjölda pysja sem 
komst á legg og heildarfjölda varp
hola í eyjunum. 

Frá árinu 1971 og fram til dagsins 
í dag eru til upplýsingar um fjölda 
pysja sem fundist hafa í Vestmanna
eyjabæ, sem gefur vísbendingar um 
ungaframleiðslu í Vestmannaeyjum. 
Upplýsingarnar koma úr þremur 
áttum. Í fyrstu hélt Sigurgeir Sig
urðs son bókhald um pysjur sem 
hann merkti á árunum 1971–1993 
og árið 1991 hófu feðgarnir Óskar 
J. Sigurðsson og Pálmi F. Óskarsson 

merkingar á pysjum. Í þriðja lagi 
byrjaði Þekkingarsetur Vestmanna
eyja í samvinnu við Fiska og nátt
úru  gripasafn Vestmannaeyja vökt un 
árið 2003 sem heitir Pysju eftirlitið, 
en þar er safnað gögnum um fjölda 
pysja sem finnast á Heima ey (www.
lundi.is). 

Fjöldi pysja sem komist hefur 
á legg á hverju ári undanfarin 
ár var áætlaður og voru kvörðuð 
saman þau þrjú gagnasöfn sem 
hand bær eru þegar þau skarast í 
tíma. Notað var tímabilið 1991–
1993 fyrir gögn Sigurgeirs annars 
vegar og Óskars og Pálma hins 
vegar. Til að bakreikna veiði Óskars 
og Pálma þarf að margfalda gögn 
Sigurgeirs með stuðlinum 1,471 en 
til að framreikna veiði Sigurgeirs frá 
1994 var margfaldað með 0,679. Að 
lok um voru gögn úr Pysjueftirlitinu 
(PE) bakreiknuð með því að nota 
að hvarfsjöfnu sem lýsir tengslum 
milli þeirra og pysjufjölda Óskars 
og Pálma 2003–2007 (PE = 235 + 
1,726X, R2 = 0,50, P < 0,01).

3. mynd. Fjögur svæði þar sem sandsíli er rannsakað (stöðvar sjást sem dökkir punktar í 
skyggðu flötunum); 1. Breiðafjörður, 2. Faxaflói, 3. Vestmannaeyjar austur að Vík í Mýrdal 
og 4. Ingólfshöfði. Stækkaða myndin sýnir Heimaey, sem er stærst Vestmannaeyja, og aðrar 
eyjar þar sem fylgst var með varpi lunda. – A map of west and south Iceland showing the 
four main areas monitored for sandeel (individual stations are shown as dots within the 
shaded areas), 1. Breiðafjörður, 2. Faxaflói, 3. Vestmannaeyjar islands east to Vík in Mýr-
dalur and 4. Ingólfshöfði. The insert shows Heimaey, the largest island in the Vestmannaeyjar 
archipelago, and a couple of other islands used for monitoring puffins.

1. tafla. Umfang gagnaöflunar vegna lundarannsókna 2007– 2012. Fjöldi varphola, fjöldi 
unga og eggja auk fjölda veiddra og aldursgreindara fugla. – An overview of data collected 
on Atlantic puffins 2007–2012. Number of breeding burrows, number of eggs and chicks, 
and number of birds harvested and aged.

1 Rannsóknaholum í Álsey og Elliðaey sleppt. 2 Vantar hluta veiði í Heimaey. 3 Veiðitími styttur úr 45 í 30 daga. 
4 Veiðitími styttur í fimm daga. 5 Lundaveiði bönnuð (veitt og sleppt). – 1 Breeding burrows on the islands 
Álsey and Elliðaey omitted. 2 A proportion of the catch on the island of Heimaey missing. 3 Hunting season 
for puffins reduced from 45 to 30 days. 4 Hunting season further reduced to five days. 5 Hunting for puffins 
banned (catch and release only).

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Varpholur þar sem ábúð var könnuð 
 – Breeding burrows checked 139 334 258 258 125 1 196

Vaktað egg og/eða ungi 
 – Eggs and/or chicks monitored 77 202 136 192 29 100

Veiddir fuglar – Birds harvested 31.521 2 15.438 3 5.286 3 122 4 90 5 0 5

Aldursgreiningar – Birds aged 3.493 6.510 2.615 59 90 0
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Upplýsingar um þyngdir pysja 
eftir að þær hafa yfirgefið holur 
sínar eru tiltækar frá árinu 1996, en 
þá hóf Gísli J. Óskarsson að vigta 
pysjur. Frá árinu 2003 hafa pysjur 
verið vigtaðar í Pysjueftirlitinu. Sam 
hliða þessum athugunum hefur 
verið fylgst með afdrifum árganga 
lunda frá tímabilinu 1996–2004 
með því að kanna hve hátt hlutfall 
þeirra hefur verið endurheimt í 
háfaveiði fyrstu fimm ár ævinnar. 
Endur heimtuhlutfallið var síðan 
borið saman við meðalþyngd pysja 
í árgang inum.

Jafnframt því sem fylgst var 
með varpinu sumarið 2008 var 
athugað hvenær lundar byrjuðu að 
bera fæðu í pysjur sínar. Stundum 
misstu fuglarnir fæðuna og voru 
þá nýleg fæðusýni tínd í lunda
byggðunum. Fæðan var fryst eins 
fljótt og verða mátti en seinna 
þýdd upp á rann sóknastofu og 
greind til tegunda eða fæðuhóps. Í 
þeim tilfellum þar sem fleiri en ein 
tegund var í sýninu var mikilvægi 
fæðutegunda ákvarð að út frá 
hlutfallslegri votvigt. Alls voru 283 
eintök greind til fæðu hóps (samtals 
201 g), en þessi gögn veita einungis 
vísbendingar um breytingar á milli 
tímabila en leyfa ekki tölfræðilegan 
samanburð.

Aðferðir við öflun upplýsinga 
um fæðu fullorðinna lunda voru 
þær sömu og voru notaðar 1994 
og 1995.7,8 Magasýnum var safnað 
tvisvar á hverju sumri, fyrst þegar 
fuglar voru líklega á eggjum í seinni 
hluta júní og aftur þegar pysjur 

höfðu líklega klakist í lok júlí eða 
byrjun ágúst. Aðferðin byggist á því 
að finna varpfugl í æti á sjó, skjóta 
fugla og taka magasýni, en ekki er 
hægt að taka sýni í byggðunum því 
þar eru magar lunda yfirleitt tómir.29 
Lundar þurfa að fljúga reglulega á 
milli varpbyggða sinna og fæðu
svæða á sjó. Athugunin hófst á því 
að finna út hvert flestir fuglarnir 
flugu og síðan var þeirri flugstefnu 
fylgt á litlum bátum, þar til lundar 
fundust í æti. Staðsetning fæðu
slóð ar var skráð og fuglarnir krufðir 
og meltingarvegir fjarlægðir og 
sett ir í geymsluvökva (ísóprópanól). 
Fæðan var síðan greind til tegunda 
á rannsóknastofu og aldur fiska 
ákvarð aður út frá kvörnum eða 
lengd. 

Einnig voru tekin saman gögn 
sem aflað var um helstu fæðusvæði 
lunda við Vestmannaeyjar á árunum 

1994 og 19957,8 og þau borin saman 
við þau svæði sem fundist hafa í 
þessu verkefni. 

Sandsíli

Sandsíli hafa verið veidd árlega frá 
2006 á fjórum svæðum við land ið 
sunnan og vestanvert sem öll eru 
þekkt fyrir að hafa í gegnum tíðina 
geymt mikið af sandsíli. Svæðin 
eru Breiðafjörður, Faxaflói, frá Vest
manna eyjum austur að Vík í Mýrdal, 
og út af Ingólfshöfða (3. mynd). 

Við sílisveiðar var notuð seiða
flot varpa og er togað bæði uppi í 
sjó og niður við botn. Toglengd var 
ein til tvær sjómílur og togað var á 
tveggja sjómílna hraða. Auk trolls 
var notast við plóg við sýnatöku á 
sandsíli (4. mynd). Plógur er hent
ugur til sýnatöku þegar sílið er 
grafið í botninn og ekki aðgengilegt 
í troll og voru þau gögn notuð til 
að fá vísitölu á þéttleika sandsílis 
á ein stökum svæðum. Í fyrstu var 
not aður lítill og handhægur kúf
skelja plógur með smágerðu neti 
sem var dreginn um 0,3 sjómílu 
í hvert skipti. Á slíkum plógum 
vísa tennur fram og niður þar sem 
ætlun in er að tennurnar fangi skeljar 
sem eru grafnar niður í botninn. 
Lítil möskvastærð í plógnum olli 
því að plógurinn fylltist stundum af 
seti. Því var hannaður annar plógur 
þar sem tennurnar vísa aftur. Hug
mynd in byggir á því að nægilegt 
sé að rispa yfirborð botnsins með 

4. mynd. Teikningar af plógunum 
sem voru notaðir. A) Plógur fyrir 
kúfskel Arctica islandica og B) 
Sandsílaplógur þar sem tennurnar 
vísa aftur. Plógarnir eru 65 cm 
breiðir og möskvastærð í neti er 7 
mm. – Dredges used for catching 
sandeel buried in the bottom sedi-
ment. A) A dredge conventionally 
used in fishing for ocean quahogs 
Arctica islandica. B) A modified 
sandeel version with the teeth 
pointed backwards to minimize 
the amount of sediment caught. 
The dredges are 65 cm wide with 
a mesh size of 7 mm.

Ár – 
Year

Dagsetning
– Date 
(dd.mm)

Vestmannaeyjar – Vík Önnur svæði – Other areas

Fjöldi stöðva 
– No. of stations

Mælingar 
– Measurements

Fjöldi stöðva 
– No. of stations

Mælingar 
– Measurements

Alls
– Total

Með síli
– With 

sandeels

Aldursgreint
– Aged

Alls
– Total

Með síli
– With 

sandeels

Aldursgreint
– Aged

2006 03.07.–18.07. 31 8 20 38 25 755

2007 10.07.–21.07. 18 9 22 56 38 601

2008 08.07.–20.07. 53 43 531 88 67 1.182

2009 06.07.–17.07. 60 52 572 80 60 879

2010 05.07.–15.07. 67 39 302 84 58 929

2011 04.07.–13.07. 50 22 66 87 42 611

2012 03.07.–12.07. 50 23 62 90 49 963

2. tafla. Umfang gagnaöflunar vegna rannsókna á sandsíli 2006–2012. Tímasetning 
leiðangra, fjöldi stöðva og fjöldi mældra fiska. – An overview of data collected on Sandeels 
2006–2012. Dates of research cruises, number of stations and number of fish measured.
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tönnunum til að fá sílin til að flýja 
upp úr botninum og þau lendi þá 
í neti plógsins. Veiðni mismunandi 
gerða plóga var borin saman á 38 
stöðvum og var ekki marktækur 
munur á veiðni þeirra (Parað tpróf: 
t = 0,9, frítölur = 37, P = 0,3).

Á plógstöðvum voru kannaðir á 
bilinu 310 til 360 m2 af botni í hvert 
skipti. Fjöldi stöðva á hverju svæði 
ræðst af stærð þess og hlutfall plóga 
og toga hefur ráðist af aðstæðum 
hverju sinni. Þó hefur stöðvum 
fjölg að á milli ára (2. tafla). Á hverri 
stöð voru 100 sandsíli lengdarmæld 
og að auki voru 50 tekin frá til 
kvörnunar og vigtunar í landi og 
afgangurinn talinn. Ef fjöldi sandsíla 
hefur verið minni en þetta hafa öll 
verið athuguð.

Aldur sandsíla var ákvarðaður 
í landi með lestri kvarna en þá eru 
árhringir í kvörnunum taldir. Fjöldi 
aldursgreindra sandsíla hefur verið 
á bilinu frá um 600 árið 2007 upp í 
um 1.700 árið 2008. Gögn eru sam
einuð frá þremur öðrum rannsókna
svæðum til að bera saman við upp
lýs ingar frá svæðinu við Vestmanna
eyjar að Vík (2. tafla). Einnig hefur 
vísitala á þéttleika sandsíla verið 
metin út frá veiðni í plóginn og sett 
fram sem fjöldi á flatareiningu úr 
þeim plógum þar sem síli fékkst.

Þá hafa verið teknar saman upp
lýsingar frá Hafrannsókna stofn un 
um fjölda sandsíla í mögum ýsu, 
undanfarin fjórtán ár. Þeim gögnum 
hefur verið safnað árlega að haust
lagi af rann sókna skipum. Hér er 
niðurstöðum frá öllum fjór um 
rannsóknasvæðum á sandsíli slegið 
saman og kannað hlutfall ýsumaga 
sem innihalda sandsíli. 

Niðurstöður

Aldursgreiningar fugla úr lunda
veiði frá árunum 1996 og 1999 
voru í grófum dráttum svipaðar. Þó 
veiddust bæði hlutfallslega fleiri 
þriggja ára og færri fjögurra ára og 
eldri árin 1996 og 1999 samanborið 
við meðaltal áranna 1961–1982 og 
var munurinn meiri 1999 (5. mynd).

Árið 2007 veiddist lítið af tveggja 
ára lundum en meira bar á þriggja 

ára gömlum fugli en í meðalári. 
Aldurshlutföll í veiðinni breyttust 
áfram árið 2008 því mjög lítið 
veiddist bæði af tveggja og þriggja 
ára fuglum. Frá árinu 2009 til 2011 
hefur þessi þróun haldið áfram og 

fáir tveggja og þriggja ára fuglar 
hafa veiðst en uppistaðan í veiðinni 
verið lundar fjögurra ára og eldri 
(5. mynd).

Fjöldi lundahola í notkun (ábúð
ar hlutfall) gefur til kynna það hlut

5. mynd. Aldur lunda í háfaveiði í Vestmannaeyjum. Hvítu súlurnar sýna meðaltöl 
merktra fugla af þekktum aldri. Gráu súlurnar sýna niðurstöður frá 199625 og 1999 (gögn 
frá Gísla Óskarssyni). Lituðu súlurnar sýna niðurstöður úr þessari rannsókn. Sýnd eru 
95% öryggismörk hlutfalla. – Age of puffins caught with pole nets in Vestmannaeyjar 
islands. White columns demonstrate age of ringed birds of known age. Grey columns show 
results from 199625 and 1999 (data from Gísli Óskarsson). Other colours represent data 
from this study. Proportions are shown with 95% confidence limits.

3. tafla. Yfirlit þátta sem athugaðir voru til að lýsa varpárangri lunda í Vestmannaeyjum 
2007–2012. – An overview of variables analysed to estimate the breeding success of 
Atlantic puffins in Vestmannaeyjar islands 2007–2012.

Ábúðarhlutfall er hlutfallslegur fjöldi varphola sem orpið er í. Varpárangur er hlutfall eggja þar sem 
pysjur komast á legg. Viðkoma er hlutfall hola með upp komn ar pysjur (margfeldi ábúðarhlutfalls og 
varpárangurs). Heildarfjöldi pysja er margfeldi viðkomu og heildarfjölda varphola (1.120 þúsund26).       

– Burrow occupation as the ratio between no. of burrows with eggs versus no. of available burrows. 
Breeding success as proportion of eggs hatched. Breeding production as no. of puffin fledglings per 
no. of breeding burrows. Total no. of puffin fledglings calculated by multiplying breeding production 
and no. of available breeding burrows (estimated as 1.120.00026).
 * Áður útgefið ábúðarhlutfall fyrir 2011 (38,8%, n = 5026) var byggt á minna úrtaki, en hér er bætt við 
niðurstöðum úr 75 holum. –  * An earlier estimate (38.8%, n = 5026) was based on a smaller sample. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ábúðarhlutfall % 
 – Burrow occupation % 60,4 66,2 52,3 74,4 23,2 * 51,0

Afrækt egg % 
 – Eggs deserted % 60 26 42 82 100 58

Dánarhlutfall pysja % 
 – Fledglings death rate % 10 70 57 100 – 11

Varpárangur % 
 – Breeding success % 36 22 25 0 0 37

Viðkoma % 
 – Fledglings production % 22 14 13 0 0 16

Heildarfjöldi pysja 
 – Total no. of chicks 246.000 161.000 147.000 0 0 177.000
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6. mynd. Gróflega áætlaður fjöldi pysja sem 
hafa fundist á Heimaey frá árinu 1971 sem 
sýnir mun á milli tímabilanna fyrir og eftir 
2005. Myndin er byggð á gögnum frá 
Sigur geiri Sigurðssyni (1971–1993), Óskari 
J. Sigurðssyni og Pálma Óskarssyni 
(ÓJS&PÓ; 1991–2009) og Pysjueftirlitinu 
(PE; 2003–2012). Áætlunin byggist á bak- 
og framreikningum á gögn unum (sjá: 
aðferðir vegna útreikninga). – A rough esti-
mate of puffin fledgling numb ers found on 
the Heimaey island from 1971. The different 
colouring in the columns reflects different 
sources of data. The result is based on both 
forward and backward estimat ions from 
three data series from the periods of 1971–
1993, 1991–2009 and 2003–2012.

7. mynd. Meðalþyngd pysja (± staðalskekkja, 
fjöldi veginna pysja er sýndur á 6. mynd) og 
hlutfallslegur fjöldi merktra pysja 
(meðalfjöldi merktra = 708, bil 270–1202) 
sem endur heimtist fyrstu fimm árin eftir 
merkingar á tímabilinu 1996–2004. – Mean 
mass (± S.E., for sample size of body mass 
refer to figure 6) of puffin fledglings at de-
parture from burrows and the proporti onal 
recovery rate of cohorts the first five years 
after ringing (mean no. ringed = 708, range 
270–1202) from the period of 1996–2004.  

8. mynd. Meðalþyngd pysja sem fundist 
hafa á Heimaey á tímabilinu 1996–2012 
ásamt staðalskekkju. Fjöldi mælinga er 
sýndur við hvern punkt (gögn Gísla 
Óskarssonar frá árunum 1996 til 2002 og 
frá 2003 eru gögnin úr Pysjueftirlitinu). – 
Mean mass of puffin fledglings found on 
the Heimaey island in the period 1996 – 
2012 (± S.E.), with sample size shown at 
each data point. 

þeg ar öll egg voru afrækt. Dánar
tíðni pysja hefur verið breytileg á 
milli ára og var lægst um 10% árið 
2007 en náði hámarki 2010 þegar 
allar pysjur drápust (3. tafla). 

landsmeðaltali (3. tafla).26 Hlutfall 
eggja sem foreldrarnir afrækja hefur 
einnig verið breytilegt og var lægst 
árið 2008 þegar fá egg voru afrækt 
en ástandið var verst árið 2011 

fall stofnsins sem gerir tilraun til 
varps og hefur það verið breytilegt 
undanfarin ár. Hlutfallið var lægst 
sumarið 2011 um 23% en var hæst 
sumarið 2010 eða 74%, sem er jafnt 
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9. mynd. Afdrif eggja og lundapysja 2007 og 2008. Lárétt lína sýnir varpárangur (ungi/egg), meðalklaktími er sýndur með lóðréttri 
línu. – The proportional offspring survival (chicks/eggs) in 2007 and 2008. Horizontal lines show the breeding success and vertical lines 
show the mean time of hatching. 

10. mynd. Fæða lundapysja sem safnað var í byggðum á Heimaey og Elliðaey sumarið 2008, 
skipt eftir fæðuhópum og tímabilum. – Food of puffin chicks in breeding colonies on the 
islands of Heimaey and Elliðaey during three time periods in the summer of 2008. 

Besti varpárangur og viðkoma 
lunda var árin 2007 og 2012 þegar 
22% og 16% varphola gáfu af sér 
full burða pysjur. Árin 2008 og 2009 
var hlutfall eggja sem klöktust með 
skárra móti því hlutfallslega fá 
egg voru afrækt, en há dánartíðni 
pysja varð til þess að viðkoma varð 
einungis 13–14%. Sumrin 2010 og 
2011 mældist hvorki varpárangur 
né viðkoma (3. tafla).

Frá árinu 1971 fram til 2002 er 
gróflega áætlað að 3.000 pysjur hafi 
fundist að meðaltali á ári á Heimaey. 
Á tímabilinu skera árin 1978 og 1983 
sig úr með fáum pysjum. Árin 2003 
og 2004 fundust frekar fáar pysjur 
en síðan hrundi fjöldi þeirra sem 
fannst 2005 og var lítill þar til 2012 
að fjöldinn varð áþekkur fjöldanum 
2004 (6. mynd).

Borin var saman meðalþyngd 
pysja og hlutfallslegur fjöldi merktra 
pysja sem endurheimtist fyrstu 
fimm árin eftir merkingu. Í ljós 
kom tilhneiging til þess að árgangar 
af léttum pysjum endurheimtust 
verr en árgangar þegar pysjur voru 
þyngri (7. mynd).

Meðalþyngd pysja sem fundist 
hafa frá árinu 1996 hefur verið 
breytileg og verið á bilinu 190 til 
312 g samkvæmt athugunum Gísla 
Óskarssonar og úr Pysjueftir litinu 
frá árinu 2003 (8. mynd).

Viðkoma lunda í Vestmannaeyjum 
hefur frá því þessar rannsóknir 
hófust í besta falli verið slök niður 
í að vera engin árin 2010 og 2011. 
Einnig hefur komið í ljós munur á 
milli ára í ákveðnum þáttum varps
ins. Hæsta ábúðarhlutfall fékkst 
árið 2010 þegar orpið var í 74% 
af holum en síðan voru flest egg 
af rækt og þær fáu pysjur sem 
klöktust hafa líklega allar drepist 
(3. tafla). Samanburður á varpinu 

árin 2007 og 2008 leiðir einnig í 
ljós mun þar sem meira var um 
afrækt egg 2007 en árið á eftir. 
Dauðsföll af kvæma urðu þá áður 
en egg klöktust. Aftur á móti var 
dánartíðni pysja miklu meiri árið 
2008 en 2007 því í byrjun ágúst 2007 
hættu pysjur að drepast  (9. mynd, 
3. tafla). Ábúðarhlutfall og klaktími 
þessi tvö ár var sambærilegur en 
við koman varð um 50% betri árið 
2007 en 2008 (3. tafla). 
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12. mynd. Staðsetningar þar sem lundum var safnað í æti í júní 2006 (opinn rauður hringur), ágúst 2006 (fylltur rauður hringur), 
júlí 2007 (stjarna), júní 2008 (opinn þríhyrningur), júlí 2008 (fylltur þríhyrningur), júní 2009 (opinn blár tígull), ágúst 2009 
(fylltur blár tígull), júní 2010 (opinn ferningur), ágúst 2010 (fylltur ferningur), júní 2011 (kross) og júlí 2012 (fylltur blár hringur). 
Einnig eru sýnd til samanburðar fæðusvæði lunda (ljósgrá) eins og þau voru árin 1994 og 1995.7,8 Sýndar eru 100, 200 og 500 metra 
dýptarlínur. – Locations where foraging puffins from the Vestmannaeyjar islands breeding colony were collected for stomach content. 
The dates of sampling are shown as June 2006 (open red circle), August 2006 (closed red circle), July 2007 (asterix), June 2008 (open 
triangle), July 2008 (closed triangle), June 2009 (open diamond), August 2009 (closed diamond), June 2010 (open square), August 
2010 (closed square), June 2011 (a cross) and July 2012 (closed blue circle). Also shown (shade of grey) are foraging areas of breeding 
puffins in the period 1994–1995.7,8 The 100 m, 200 m and 500 m depth contours are shown.

11. mynd. Fæða fullorðinna lunda 
við Vestmannaeyjar skipt eftir 
árum og tímabilum. Engin gögn 
vísa til þess þegar engir fuglar 
fundust í æti þrátt fyrir leit. Ofan 
á súlunum kemur fram fjöldi 
sýna. – Food of adult puffins from 
the Vestmannaeyjar islands breed-
ing colony as found by stomach 
content analysis. No data reflects 
times when, despite searching at 
sea, no foraging puffins were found 
near the colony. Sample size shown 
above the columns.
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Sumarið 2008 kom í ljós munur 
á fæðu lundapysja eftir tímabilum. 
Fyrst eftir klak, þegar pysjur voru 
minnstar, var fæðan loðnuseiði, 
blákjöftuseiði Rhinonemus cimbrius 
og eins árs eða eldra sandsíli. Á 
miðju tímabilinu var mest af sand
síla seiðum og blákjöftuseiðum en 
loðnuseiði voru horfin úr fæðunni. 
Í ágúst var fæða lundapysja nær 
ein göngu eins árs eða eldra sandsíli 
en einnig fannst vottur af ljósátu 
(Euphausaicea, 10. mynd).

Fæða fullorðinna lunda var tals
vert breytileg á milli ára og tímabila 
(11. mynd). Í júní 2006 náðu lundar 
sér í sandsílaseiði um 50 km suð
vestur af Surtsey (12. mynd) en 
í ágúst það ár fundust þeir rétt 
austan við Vík í Mýrdal að éta 
sviflægar marflær (Hyperiidae). 
Þrátt fyrir talsverða leit fundust 
ekki fullorðnir lundar í æti í júní 
2007 en í júlílok var mikill fjöldi 
fugla undan Selvogi sem átu þar 
aðallega sandsílaseiði og eins árs 
sandsíli. Í júní 2008 átu lundar úr 
Vestmannaeyjum eins árs gömul 
sandsíli undan Vík og í júlí voru 
margir fuglar í rönd sem lá samsíða 
landinu undan Landeyjasandi en 
einnig var talsvert af fugli í æti rétt 
vestan við Heimaey. Aðalfæðan var 
sandsílaseiði, en einnig fundust 
eins árs sandsíli og trönusíli Hyper-
oplus lanceolatus í fæðunni (11. og 
12. mynd). Í júní 2009 átu lundar úr 
Vestmannaeyjum sandsílaseiði und
an Selvogi og Grindavík og í ágúst 
voru lundar í sömu fæðu grunnt 
undan Landeyjasandi og í Eyjafjalla
sjó. Uppistaðan í fæðu lunda í júní 
2010 voru sandsílaseiði sem fengin 
voru undan Landeyjasandi og Sel
vogi en í ágúst fundust lundar 
étandi ljósátu um 20 km suður 
af Surtsey. Nokkrir lundar í æti 
fundust í júní 2011 skammt vestan 
við Heimaey sem aðallega átu ljós
átu og vottur fannst af sandsíli en 
engir lundar fundust í æti seinna 
um sumarið. Ekki fundust lundar 
í æti fyrri hluta sumars 2012 en í 
júlí fundust lundar í landgrunns
könt unum sunnan og austan við 
eyjarnar étandi marflær og ljósátu 
(11. og 12. mynd).

13. mynd. Aldur sandsílis við Vestmannaeyjar og á öðrum svæðum skipt eftir árgöngum og 
árum. Grænar súlur sýna 2005 árganginn, rauðar súlur sýna 2006 árganginn og svartar 
súlur sýna 2007 árganginn. – Age of sandeel (proportional numbers) near Vestmannaeyjar 
islands and in the other research areas combined, by cohorts and years. Green columns show 
the 2005 cohort, red the 2006 cohort and black columns show the 2007 cohort.
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Við upphaf rannsóknanna sum
ar ið 2006 var aldurssamsetning 
sand síla við Vestmannaeyjar svipuð 
og á þremur öðrum svæðum við 
landið (3. og 13. mynd). Mest var 
af tveggja ára gömlu sandsíli en 
aftur á móti var minna af eldra síli 
við eyja rnar en annars staðar (13. 
mynd). Við Vestmannaeyjar og Vík 

fundust þó einungis 20 síli og voru 
tíu þeirra tveggja ára, fjögur voru 
eins árs og þrjú voru seiði frá vorinu 
2006. Sum ar ið 2007 voru þriggja og 
fjögurra ára sandsíli mest áberandi 
ásamt seiðum annars staðar en í 
grennd við Vestmannaeyjar fundust 
einungis 22 fiskar og voru flestir 
þriggja og fjögurra ára. Sumarið 

2008 var aldursdreifing sandsíla 
frá brugðin hinum árunum þar sem 
eins árs gömul sandsíli voru algeng
ust á öllum svæðum. Árgangurinn 
frá 2007 var ríkjandi við landið árin 
2008 til 2011. Helstu frávikin frá 
því voru árin 2009 og 2010 þegar 
talsvert fannst af seiðum á öðrum 
svæðum en við Vest mannaeyjar en 
þessi seiði skil uðu sér reyndar ekki 
sem ný lið  un árin á eftir. Sumarið 
2012 einkenndist af því að fimm ára 
gömlum sand sílum af 2007 árgang
inum fór fækk andi og hlutfallslega 
mikið fékkst af seiðum (13. mynd).

Fjöldi sandsíla á flatarmálseiningu, 
sem gefur vísbendingar um breyt
ingar í þéttleika, var mismunandi 
á milli ára, bæði á milli svæða og 
innan þeirra. Við Ingólfshöfða hefur 
þéttleiki minnkað stöðugt frá því að 
rannsóknirnar hófust. Árin 2006 og 
2007 var nánast algjör ördeyða við 
Vestmannaeyjar en þéttleiki sandsíla 
jókst síðan til 2009 en hefur síðan 
minnkað aftur til fyrra horfs. Þétt
leiki hefur verið lítill á Breiðafirði 
öll árin en var þó mestur sumarið 
2007. Í Faxaflóa var þéttleiki mestur 
árin 2006 og 2008 en lítill árið 2007. 
Sumar ið 2011 var þéttleiki sandsíla 
lægstur á öllum svæðum frá því 
athuganir hófust og árið 2012 var 
svipað að undanskildum Faxaflóa 
þar sem þéttleiki var talsvert mikill 
(14. mynd).

Hlutfall ýsumaga sem innihalda 
sandsíli að haustlagi hefur farið 
lækkandi frá árinu 1999 og hefur 
verið í lágmarki frá árinu 2004, að 
undanskildu árinu 2007 (15. mynd).

Umræður

Gögn um aldur veiddra lunda í 
Vestmannaeyjum sýna að á síðustu 
öld hefur um helmingur af lunda
veiðinni verið fuglar á aldrinum 
tveggja til þriggja ára. Þessir fuglar 
eru ekki byrjaðir að verpa, og eru 
því geldfuglar. Aðrir veiddir fuglar 
eru fjögurra ára og eldri en talið er 
að flestir fjögurra ára lundar séu 
geldfuglar en flestir fimm ára og 
eldri séu varpfuglar.30 Aldurshlutfall 
fugla í veiðinni sumarið 2007 leiddi 
í ljós að fjöldi tveggja ára fugla var 

14. mynd. Vísitala á þéttleika sandsíla sem fjöldi á flatareiningu samkvæmt veiði í 
plóg skipt eftir árum og rannsóknasvæðum. – An index of sandeel density as no. per m2 
according to catch statistics from dredges by years and areas.

15. mynd. Hlutfall ýsumaga sem innihéldu sandsíli í rannsóknaleiðöngrum Hafrann-
sókna stofnunar á árunum 1998–2012. Gögn frá þeim fjórum svæðum þar sem sandsíli 
hefur verið rannsakað eru sameinuð og heildarfjöldi maga hvert ár gefinn. Sýnd eru 95% 
öryggismörk hlutfalla. – The proportion (with 95% CI) of haddock Melanogrammus 
aeglefinus stomachs containing sandeel during autumn surveys in 1998–2012 of the 
Marine Research Institute. Data from four sandeel research areas are combined, with 
sample size (total no. of stomachs) shown at respective data points. 
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lítill sem benti til að nýliðun úr 
árgangi 2005 væri slök. Sumarið 
2008 styrkt ist þessi niðurstaða því 
lítið veiddist af þriggja ára fugli, auk 
þess sem sáralítið veiddist af tveggja 
ára fugl um af 2006 árganginum. 
Það sumar vantaði því í veiðina tvo 
árganga sem oftast eru uppistaðan 
í veiðinni. Frá og með sumrinu 
2008 hefur lítið veiðst af tveggja ára 
lundum. Árin 2010 og 2011 var um 
þriðjungur lundaveiðinnar þriggja 
ára fuglar og þar virðist sem fuglar 
af árgöngum 2007 og 2008 geri vart 
við sig. Þessum niðurstöðum ber þó 
að taka með ákveðnum fyrirvara 
því lundaveiði var lítil. Ekki liggur 
ljóst fyrir hvers vegna árgangarnir 
frá 2007 og 2008 skila sér fyrst sem 
þriggja ára, en hugsanlega hefur lít
ið fæðuframboð við Vestmanna eyjar 
haldið tveggja ára fuglum frá. Ef 
veiði á lundum í Vestmannaeyjum 
á að byggjast að mestu á geldum 
ungfuglum, eins og hefð er fyrir, þá 
verður nýliðun í lundastofninn að 
vera góð í nokkur ár. 

Varptilraunir lunda í Vestmanna
eyjum frá 2007 til 2012 hafa verið á 
bilinu frá 23–74% en fjögur sumur 
hefur varp hafist í 51–66% þeirra 
hola sem tiltækar eru. Þessi hlutföll 
eru lág í samanburði við Bretlands
eyjar þar sem ábúðarhlutfall er 
70–80% í hefðbundnu árferði. Eðli
legt er að varp lunda í Vestmanna
eyjum sé borið saman við rannsóknir 
á Bretlandi þar sem athuganir hafa 

staðið yfir áratugum saman.30 Ein
ung is árið 2010 var ábúð í Vest
manna eyjum sambærileg við það 
sem gerist á Bretlandi og þá var 
ábúðin einnig jöfn meðaltali lunda
varpa norðanlands.26 Sumarið 2011 
mældist ábúðarhlutfallið lægst. 

Varpárangur, sem er mælikvarði 
á afdrif þeirra afkvæma sem stofnað 
var til, hefur legið á bilinu frá því að 
vera enginn upp í um 37% sumarið 
2012. Algengt hlutfall varpárangurs 
á Bretlandseyjum er 57%.30,31,32 
Fjöldi pysja sem komst á legg, eða 
viðkoma, hefur verið frá engum 
pysjum upp í 22% sumarið 2007. 
Á Bretlandseyjum hefur viðkoma 
gjarnan verið 43%.30,31,32 Í ljósi þess 
hve illa hefur gengið hjá verpandi 
lundum í Vestmannaeyjum árin 
2007–2012 verður að álykta að stofn 
lunda þar fari minnkandi.

Tilhneiging virðist vera fyrir því 
að lífslíkur þyngri pysja séu meiri 
en þeirra léttari. Vænta má þess 
að frekari rannsóknir á pysjum og 
afdrifum þeirra varpi skýrara ljósi 
á þetta atriði. Aukin þyngd pysja 
getur haft jákvæð áhrif á lífslíkur 
þeirra á að minnsta kosti tvennan 
hátt. Í fyrsta lagi getur mikil þyngd 
pysja gefið vísbendingar um gott 
ástand í lífríki hafsins þannig að 
þegar pysjurnar leita til sjávar er þar 
gnótt fæðu og auðvelt að afla hennar. 
Í öðru lagi gætu þungar pysjur haft 
meiri fituforða en léttar. Fita gegnir 
hlutverki varaforða hjá mörgum 

fuglategundum og meiri forði gefur 
því að öðru óbreyttu lengri tíma 
fyrir pysjur til að finna heppilega 
fæðu þegar út á sjó er komið. 

Fæða fullorðinna lunda við Vest
mannaeyjar er í samræmi við fyrri 
athuganir þar sem aðalfæðan var 
sandsíli.7,8 Helstu undantekn ing ar 
frá því voru þegar lundar átu mar
flær og ljósátu suður af landgrunninu. 
Einnig vekur það athygli að finna 
trönusíli í lundum, en sú tegund 
hlýtur að vera í það stærsta fyrir 
fuglinn. Áður hefur verið sýnt fram 
á að sandsíli er trúlega helsta fæða 
lunda við Ísland,7,8 og það er einnig 
mikilvæg fæða lunda víða annars 
staðar svo sem við Bretlandseyjar.29 

Í nokkrum tilfellum í þessari 
rannsókn hafa lundar úr Vest
manna eyjum fundist étandi innan 
fæðuöflunarsvæðis þeirra frá 
árun um 1994 og 1995.7,8 Í öðrum 
tilvikum hafa lundar þurft að sækja 
fæðuna lengra og skýring á því er 
líklega sú að fuglarnir hafi ekki 
fundið hentuga fæðu nálægt varp
inu. Lengstu ferðir lunda úr varpi til 
fæðuöflunar í þessari rannsókn voru 
tæplega 120 km flug að Grinda vík 
og um 75 km flug í suðvestur frá 
Vestmannaeyjum. Fyrir lunda, eins 
og aðrar tegundir af ætt svartfugla, 
er flug orkufrekt og kostnaðarsamt. 
Því borgar það sig ekki fyrir fuglana 
að sækja fæðuna of langt eða eyða 
of miklum tíma í að afla hennar. 
Senni lega er hér kominn hluti skýr
ingarinnar á því hve illa hefur gengið 
í varpi lunda undanfarin ár. Ekki 
er mögulegt að tiltaka nákvæm
lega hvar mörkin liggja í fjarlægð 
frá vörpum þar sem kostnaður og 
ávinningur er jafn.33 Það er þó 
líklega talsvert breytilegt og fer að 
mestu eftir því hve orkurík fæðan 
er eða þéttleiki hennar mikill á 
fæðu slóð. Lengstu ferðir lunda til 
fæðu öflunar sem vitað er um eru 
frá Noregi þar sem lundar sóttu 137 
km á haf út til að afla fæðu. Ólíklegt 
er að það hafi svaraði kostnaði því 
varp lunda gekk þá mjög illa.34

Undanfarin ár, á sama tíma og 
varp lunda hefur verið lélegt í Vest
mannaeyjum, hefur sandsíli nær 
alveg skort í grennd við eyjarnar 

16. mynd. Lundi með sandsíli. – Atlantic puffin with sandeels. Ljósm./Photo: Jóhann Óli Hilmarsson.
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þó að leitað hafi verið á helstu 
sandsíla svæðum umhverfis eyjarnar 
og allt austur að Vík. Raunar hafa 
yfirleitt fengist svo fá sandsíli þar 
að aldurshlutföll í sýnunum segja 
litla sögu. Á sama tíma veiddist 
meira af síli á öðrum svæðum. Svo 
virðist sem stofn sandsílis í nágrenni 
við Vestmannaeyjar hafi orðið fyrir 
áfalli sem hefur nánast þurrkað 
hann út. Ástand á stofni sandsílis 
við Vestmannaeyjar var því augljós
lega lakara en á öðrum stöðum þar 
sem þó fundust eldri síli við upphaf 
rannsóknanna. Alls staðar vantaði 
þó 2005 árganginn sem hefði átt að 
finnast í athugunum sumarið 2006. 
Afrakstur rannsókna sumarið 2007 
var svipaður og árið áður þar sem 
áfram var ördeyða við Vestmanna
eyjar og Vík. Rannsóknirnar það 
sum ar staðfestu að árgangar sand
síl is frá 2005 og 2006 voru alls staðar 
afar litlir. 

Í ágúst 2007 bárust fréttir af 
umtalsverðu magni sandsílis víða 
á grunnslóð við landið sunnan og 
vestanvert. Svo virðist sem sandsíla
seiði hafi borist inn á svæðin eftir að 
rannsóknaleiðangri sumarsins lauk. 
Athuganir á sandsílum sem aflað 
var í grennd við Vestmannaeyjar og 
einnig í Faxaflóa haustið 2007 sýndu 
að þetta voru seiði sem höfðu klak
ist þá um vorið. Þetta er athyglisvert 
í ljósi þess að í rannsóknaleiðangri 
2007 fengust ekki sérstaklega mörg 
seiði nema í Breiðafirði. Einnig virt
ust lundar í Vestmannaeyjum ekki 
finna þessi seiði fyrr en í byrjun ágúst 
því þá vakti athygli að pysjur hættu 
að drepast í varpholunum. Síðan 
hefur árgangurinn frá 2007 verið 
ríkjandi í stofni sandsílis víðast hvar. 
Þessar rannsóknir á sandsíli sýna að 
nýliðun í stofninn, metin sem fjöldi 
eins árs fiska, hefur mis farist öll 
árin frá 2005 ef undanskilinn er 2007 
árgangurinn. Bæði árin 2009 og 2010 
fannst talsvert af seiðum á öðrum 
svæðum en við Suðurströnd ina, en 
þau skiluðu sér ekki í stofn inn sem 
eins árs gamlir fiskar. Hlut fallslega 
mikið fannst af seiðum sumarið 
2012 á öllum rannsókna svæðum 
en það hlutfall magnast upp vegna 
þess hve litlir aðrir ár gang ar eru. 

Þá er einnig rétt að vekja athygli 
á því að fáir ýsumagar innihéldu 
sandsíli haustið 2012 sem getur bent 
til lélegrar nýliðunar sandsílis enn 
eitt árið.

Tímasetning sandsílaleiðangra 
hentar ekki sérlega vel til athugana 
á seiðum frá vorinu. Ástæðan er sú 
að sandsílaseiðin sem klekjast út 
um vorið eru uppi í sjó fyrri hluta 
sumars. Um mitt sumar byrja seiði 
að grafa sig í sandinn og verða 
þá fyrst veiðanleg í plóginn. Þó er 
líklegt að mikið magn sandsílaseiða 
kæmi í ljós á þeim svæðum sem 
athuguð eru, ef seiðin væru til 
staðar. Stöðugt er leitað að sandsíli 
með fiskileitartækjum á rannsókna
bátnum og einnig er áhersla lögð á 
að fylgjast með atferli sjófugla og 
hvala sem geta gefið vísbendingar 
um hvar sandsíli er að finna. Í rann
sókn um undanfarin ár var fjöldi 
seiða mestur árin 2007, 2009 og 2010, 
en einungis 2007 árgangurinn skil
aði góðri nýliðun. Þá má benda á 
að þau sandsílaseiði sem fengust 
sumarið 2007 voru óvenjulega stór. 
Að teknu tilliti til þess virðist sem 
leiðangur í júlí geti þrátt fyrir allt 
veitt vísbendingar um styrk árgangs 
þess árs. Fjöldi sandsíla í ýsumögum 
virðist einnig vera í samræmi við 
aðrar athuganir á styrk árganga. 
Mjög fá sandsíli fundust í ýsu
mög um haustin 2003 til 2010, með 
þeirri undantekingu að haustið 2007 
fundust sandsíli í fjórðungi þeirra. 
Það bendir einnig til þess að tals
verður hluti sandsíla sem ýsa étur 
á haustin séu seiði frá vorinu sem 
hugsanlega mætti nýta sem vísbend
ingu um styrk árgangsins. 

Ástæður þessara hrakfara hjá 
sandsíli liggja ekki fyrir. Þó má 
nefna að á þeim svæðum sem rann
sóknir hafa verið stundaðar hefur 
orðið markverð aukning í stofnum 
síldar Clupea harengus og ýsu, en 
stofnar beggja tegunda uxu mjög 
hratt upp úr aldamótum og voru í 
hámarki árin 2008 og 2006.35 Sama 
má segja um stofn skötusels Lophius 
piscatorius sem óx mikið á árunum 
frá 2002 til 2005.36 Aukning í þessum 
þremur tegundum, sem éta egg, 
seiði og fullorðin sandsíli, gæti hafa 

aukið afrán á sandsíli á rannsókna
svæðunum. Ef þetta er eina skýr
ingin á lélegu ástandi sandsílis þá 
þyrfti afránið að hafa verið mest 
við Vestmannaeyjar og einnig þyrfti 
afrán á sandsílaseiði að hafa verið 
minna 2007 en næstu árin bæði 
fyrir og eftir það. Það virðist ekki 
mjög líklegt þótt nákvæmar upplýs
ingar vanti. Makríl Scomber scombrus 
hefur einnig fjölgað mikið undan
farin sumur í íslenskri landhelgi.35 
Makríll er þekktur afræningi á 
sandsíli í Norðursjó37 en hér við 
land er fæðan aðallega smávaxin 
krabbadýr.38 Það er því augljóst að 
makríll getur haft neikvæð áhrif á 
sandsíli með samkeppni við það um 
fæðu og með afráni. 

Ólíklegt virðist að notkun á 
dragnót á sandsílasvæðum kunni 
að hafa orsakað þau vandræði sem 
stofn sandsílis er í. Til að svo megi 
vera þyrfti sókn með dragnót að 
sveiflast í takti við breytingar á 
stofn stærð eða nýliðun hjá sandsíli. 
Handbærar upplýsingar virðast 
afsanna þessa kenningu þar sem 
sókn með dragnót hefur verið til
tölulega stöðug frá síðustu alda
mótum.39 Einnig hafa ekki fundist 
neikvæð áhrif af dragnót á lífríki 
hafsbotnsins hér við land.40 Þá má 
benda á að hrunið í stofni sandsílis 
við Vestmannaeyjar varð bæði á 
svæðum þar sem dragnótaveiðar 
eru leyfðar og bannaðar. Því verður 
að telja ólíklegt að skýring á breyt
ing um í stofni sandsílis tengist 
drag nótaveiðum.

Auk afráns og samkeppni um 
fæðu geta verið aðrar ástæður fyrir 
bresti í nýliðun sandsílis, svo sem 
breytingar í umhverfinu. Frá því 
hrygningu sandsílis lýkur um ára
mót og þar til hrogn klekjast út 
vorið eftir getur margt gerst. Hraði 
eggþroska ræðst fyrst og fremst af 
sjávarhita, seltu og birtu en sömu 
þættir ráða einnig tímasetningu 
klaks.41 Sú tímasetningin getur 
verið afdrifarík því seiðin þurfa 
fljótlega eftir klak að finna hentuga 
fæðu. Hafi hækkun sjávarhita við 
landið flýtt klaki sandsílis án þess að 
hafa samsvar andi áhrif á fæðuhópa 
seiðanna gætu þau hafa drepist úr 
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hungri.42 Ekki er hægt að útiloka 
þennan möguleika en mikil nýliðun 
árið 2007 án samsvarandi breytinga 
í um hverf inu dregur úr líkum 
á þessari skýringu.43 Hækkandi 
sjávar hiti var þó nefndur sem 
skýring á slakri nýliðun hjá sandsíli 
í Norðursjó um aldamótin.44 Einnig 
er rétt að nefna þann möguleika 
að breytingar á straumum upp 
við landið hafi orðið til þess að 
sandsílaseiði hafi rekið á haf út og 
glatast. Það þyrfti þá að hafa gerst á 
öllum svæðum samtímis, sem virð
ist frekar ólíklegt. Auk þess er ekki 
vitað til þess að árið 2007, sem skil
aði þokkalegri nýliðun hjá sandsíli, 
sé frábrugðið öðrum árum hvað 
strauma varðar.43 

Þessar rannsóknir hafa staðfest 
fyrri athuganir á samspili lunda 
og sandsílis við Vestmannaeyjar.7,8 
Íhuga þarf hvort einhver önnur 
fæða geti komið í stað sandsílis 
og staðið undir varpi lunda í Vest
mannaeyjum og augljósast er að þá 
sé horft til loðnu eða síldar. Báðar 
þessar tegundir eru þekktar sem 
fæða verpandi lunda annars stað
 ar,7,8,45 en vegna útbreiðslu seiða 
þeirra er ólíklegt að þær geti komið 
í stað sandsílis sem aðalfæða lunda 
við Vestmannaeyjar. Loðnu seiði 
sem klekjast við Suðurland á vorin 
rekur yfirleitt vestur og norður fyrir 
land.46 Auk þess er mögulegt að 
vægi loðnuhrygningar við Norður
land aukist vegna hlýnunar sjávar. 
Þegar þessar rannsóknir hófust 
fór stofn síldar vaxandi en vegna 
sýkingar hefur hann minnkað mikið 
undanfarin ár.35 Eitt helsta hrygn
ingarsvæði stofnsins er í grennd 
við Vestmannaeyjar,16 en ósennilegt 
er að síldarseiði geti nýst verpandi 
lunda. Íslenska síldin hrygn ir um 
mitt sumar og seiði hennar klekjast 
síðsumars og eru því ólíkleg til að 
nýtast lundum það sama ár. Árs
gamlar síldar alast að mestu leyti 
upp fyrir norðan land16 og eru því 
ekki aðgengilegar lundum í Vest
mannaeyjum. Í Noregi, þar sem 
síldar seiði eru mikilvæg fæða verp
andi lunda, hrygnir síldin að vori 
og nokkuð stálpuð síldarseiði eru 
aðgengileg fuglunum.47

Lélegan varpárangur hjá lunda í 
Vestmannaeyjum undanfarin ár má 
að öllum líkindum rekja til þess að 
sandsíli innan hæfilegrar fjarlægðar 
hefur skort. Því er eðlilegt að draga 
þá ályktun að varp lunda nái sér 
ekki á strik fyrr en stofn sandsílis 
stækkar. Til að það gerist verður 
nýliðun sandsílis að vera góð, helst 
nokkur ár í röð. Það sem dregur úr 
líkunum á því er að annars vegar fer 
fækkandi gömlum og stórum fisk
 um í stofninum sem líklega skipt ir 
miklu máli því hrogna framleiðsla 
vex með stærð.14 Hins vegar veldur 
smæð sandsílastofnsins því að nýr 
árgangur, þótt stór sé, lendir strax 
í miklu afráni frá fiskum, hvölum 
og sjófuglum. Þar með hafa líkur 
á því að sá árgangur nái að hrygna 
minnkað verulega. 

Niðurstöður þær sem hér eru 
kynnt ar bera þess merki að bæði 
lundi og sandsíli við Vestmannaeyjar 
eiga undir högg að sækja. Þótt gera 
megi ráð fyrir að athugun á annarri 
tegundinni geti sagt fyrir um það 
hvernig hin hafi það, virðist það 
ein göngu eiga við um í grófum 
drátt um. Þannig sjást ekki augljós 
tengsl fjölda sandsílis við eyjarnar 
og ákvarðanna sem lundar taka. 
Sem dæmi hófst varp í óvanalega 
mörg um holum vorið 2010 án þess 
að vitað væri um meira sandsíli við 
eyjarnar en önnur ár. Einnig var við
koma lunda betri sumarið 2012 en 
rannsóknir á sandsíli gáfu fyrirheit 
um. Aftur á móti virðist sem stóri 
2007 árgangurinn af sandsíli hafi 
stöðvað pysjudauða seinni hluta 
þess sumars. Sá árgang ur gæti líka 
hafa orsakað það að margir lundar 
hófu varp vorið eftir, þótt varpið 
misfærist síðan að mestu. Frekari 
rann sóknir gætu varp að skýrara 
ljósi á tengsl þessara tegunda við 
Vestmannaeyjar. 

Þegar á heildina er litið er 
ekki hægt að segja að útlitið sé 
bjart fyrir lunda og sandsíli við 
Vestmannaeyjar. Ef ekki kemur 
eitthvað algjörlega óvænt upp á, má 
leiða líkur að því að varpárangur 
lunda í Vest manna eyjum fari ekki 
að lagast fyrr en stofn sandsílis við 
eyjarnar hefur braggast. Líkur á 

því að það gerist hratt virðast því 
miður ekki miklar.

Summary
Recruitment failure of Atlantic 
puff ins Fratercula arctica and 
sandeels Ammodytes marinus in 
Vestmanna eyjar islands
An apparent lack of sandeel at the south 
and west coasts of Iceland caused breed
ing failure of several seabird species in 
2005, including the puffin. The follow
ing year a research on the sandeel stock 
near Vestmannaeyjar islands was initi
at ed and in 2007 a study on puffin 
breeding biology (Fig. 3, Tables 1 & 2). 

In normal years the bulk of puffin 
harvest has been immature birds but 
more recently the catch has shifted to 
older age classes of birds (Fig. 5). Puffin 
breeding production was nonexistent 
in 2010 and 2011 and has been poor in 
other years of this study (Table 3). With 
the except ion of 2010, eggs have been 
laid in fewer burrows than can be 
consid ered normal (Table 3). A relative
ly few fledglings with low body mass 
have been found on the island of 
Heimaey in recent years (Figs. 6, 7 & 8). 
Also, a high mortality rate has been ob
served among hatched chicks (Fig. 9). 
Diet studies of chicks and adult puffins 
indicate that sandeel is the preferred 
prey (Figs 10 & 11). The recorded poor 
breeding performance of puffins at the 
colony is most likely caused by low 
sandeel density nearby. Alterna tively, 
sand eel was found so far away from the 
colony (Fig. 12) that the foraging cost 
became to high. The results sugg est that 
access to suitable sand eels may be a 
major factor in deter mining puffin 
breed ing production. 

The stock size and density of the 
Vestmannaeyjar island‘s sandeel popula
tion is very small compared to other ar
eas in Iceland, with no signs of an appar
ent recovery. With the exception of the 
2007 cohort, recruitment has been poor 
near Vestmannaeyjar islands and in oth
er research areas (Fig. 13). Overall, sand
eel density has steadily declin  ed since 
monitoring started, with the density 
near Vestmanna eyjar islands at a con
sistently low level (Fig. 14). The reason 
for the crash of the Icelandic sandeel 
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Þakkir               
Þakkir fyrir margháttaða aðstoð við rannsóknirnar fá Arnþór Garðars son, 
Bérengére Bougué, Bjarg veiði félög Vestmannaeyja, Cornelius Schlawe, 
Elínborg Sædís Pálsdóttir, Freydís Vigfúsdóttir, Georg Skær ingsson, 
Ingvar A. Sigurðsson, Jules Looman, Lucy Rosamunda Quinn, Magnús 
Bragason, Nick Richardson og Yann Kolbeinsson. Þá þökkum við 
ritstjóra og ritrýnum Náttúru fræðingsins hjálplegar ábendingar. Einnig 
viljum við þakka áhöfnum Gæfu VE 11 og Drafnar RE 35 fyrir samstarfið 
við gagnasöfnun á sandsíli. Að síðustu viljum við nefna með þakklæti 
Sigurgeir Sig urðs son sem stundaði merkingar á bæjarpysjum í Heimaey 
í áratugi og á stóran þátt í að skapa grundvöll fyrir þessa rannsókn. 
Rannsóknaráð Íslands, Veiðikortasjóður og Nýsköp unar sjóður náms
manna styrktu þessa athugun.
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stocks remains unclear but increasing 
stock sizes of haddock Melano grammus 
aeglefinus, herring Clupea harengus and 
mackerel Scomber scombrus may have 
had negative effects on sandeel stocks 
through increased compet ition for food 

or increased predation. Also, other fac
tors related to recent environ mental 
changes might play a role. 

Near Vestmannaeyjar islands it ap
pears that no other food source can re
place the sandeel as food for breeding 

puffins. Therefore, as long as the sand
eel stock remains at the present low 
level, breeding perform ance of the lo
cal puffin population is expected to be 
poor.



79

Tímarit Hins íslenska náttúrufræðifélags

um höfundana               
   Kristján Lilliendahl (f. 1957) lauk B.S.prófi í líffræði 

frá Háskóla Íslands 1982 og Ph.D.prófi í dýrafræði 
frá Háskólanum í Stokkhólmi 1997. Hann starfar á 
Hafrannsóknastofnun. 

	  

 Erpur Snær Hansen (f. 1966) lauk B.S.prófi í líffræði 
árið 1993 og 4. ársprófi árið 1995 frá Háskóla Íslands, 
M.S. og Ph.D.prófi í líffræði frá háskólanum í  
Missouri, St.Louis 1998 og 2003. Hann starfar nú sem 
sviðstjóri vistfræðirannsókna hjá Náttúrustofu 
Suðurlands.

 Valur Bogason (f. 1965) lauk B.S.prófi í líffræði árið 
1992 frá Háskóla Íslands. Hann starfar nú sem úti
bússtjóri Hafrannsóknastofnunar í Vestmannaeyjum.

	  

 Marinó Sigursteinsson (f. 1952) er pípulagninga
meistari og rekur eigið fyrirtæki, Miðstöðina. Hann er 
áhugamaður um lunda og pípunefi.

	  

 Margrét Lilja Magnúsdóttir (f. 1961) lauk B.S.prófi í 
líf fræði árið 1987 frá Háskóla Íslands og 4. árs verkefni 
árið 1989. Lauk diploma námi frá LBHÍ 2007. Starfar nú 
sem safnstjóri Sæheima – Fiskasafns í Vestmannaeyjum.

 

Póst- og netföng höfunda/Authors’ addresses 
Kristján Lilliendahl
Hafrannsóknastofnun
Skúlagötu 4
IS101 Reykjavík
klill@hafro.is

Erpur Snær Hansen
Náttúrustofa Suðurlands
Strandvegi 50
IS900 Vestmannaeyjar
erpur@nattsud.is

Valur Bogason
Útibú Hafrannsóknastofnunar
Strandvegi 50
IS900 Vestmannaeyjar
valur@eyjar.is

Páll Marvin Jónsson
Þekkingarsetur Vestmannaeyja
Strandvegi 50
IS900 Vestmannaeyjar
pmj@eyjar.is

Marinó Sigursteinsson
Fjólugötu 14
IS900 Vestmannaeyjar
midstodin@midstodin.is

                    

	  

 Hálfdán Helgi Helgason (f. 1985) lauk B.S.prófi árið 
2008 og M.S.prófi í líffræði 2012 frá Háskóla Íslands. 
Hann starfar við Norsku heimskautarannsókna stofn
un ina í Tromsö.

	  

 Páll Marvin Jónsson (f. 1966) lauk B.S.prófi í líffræði árið 
1991 frá Háskóla Íslands og Cand.  Sci. í sjávarlíffræði 
frá háskólanum í Þrándheimi (NTNU, Norges teknisk
naturvitenskaplige universitet). Hann starfar nú sem 
framkvæmdastjóri Þekkingarseturs Vestmannaeyja.

	  

 Gísli J. Óskarsson (f. 1949) lauk meistaraprófi í 
kennslufræðum og námsefnisgerð árið 2009 frá Háskóla 
Íslands. Hann stundaði nám í líffræði við Kennara
háskólann í Kaupmannahöfn veturinn 1972–1973. 
Gísli vinnur í hlutastarfi sem kenn ari í líffræði í 9. og 
10. bekk við Grunnskóla Vest mannaeyja auk þess sem 
hann sinnir kvikmyndagerð.

	  

 Pálmi Freyr Óskarsson (f. 1974) var veðurathugana
mað ur á Stórhöfðavita 1990–2013.

	  

 Óskar Jakob Sigurðsson (f. 1937) var vitavörður og 
veður mælingamaður á Stórhöfðavita 1952–2008. 
Hann er heimsmethafi í fuglamerkingum.

                   
Margrét Lilja Magnúsdóttir
Fiska og náttúrugripasafn Vestmannaeyja
Heiðarvegi 12
IS900 Vestmannaeyjar
margreta@eyjar.is

Hálfdán Helgi Helgason
Náttúrustofa Suðurlands
Strandvegi 50
IS900 Vestmannaeyjar
hhh5@hi.is 

Pálmi F. Óskarsson
Stórhöfðavita
IS900 Vestmannaeyjar
vistorhofdi@simnet.is 

Óskar J. Sigurðsson 
Stórhöfðavita
IS900 Vestmannaeyjar
oskjaksig@gmail.com 


