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Æðarendur:
ástand og stjórnun stofna
Stofnar sjófugla eru mikið til umræðu vegna hugsanlegra áhrifa yfirstandandi loftslagsbreytinga. Æðarendura (Somatereae) eru fjórar tegundir
sjófugla sem allar byggja afkomu sína á hafinu kringum norðurheimskaut.
Flestir stofnar æðaranda hafa átt undir högg að sækja þótt á því séu
undantekningar, t.d. æðarfuglinn (Somateria mollissima) hérlendis. Aðrar
tegundir eru æðarkóngur (S. spectabilis), gleraugnaæður (S. fischeri) og
blikönd (Polysticta stelleri). Flestir stofnar æðaranda eru veiddir, einkum
æðarfugl og æðarkóngur þar sem ofveiði hefur verið kennt um hnignun
stofna. Allar fjórar tegundirnar búa við svipað álag af umsvifum mannsins,
svo sem ofveiði, drukknun í fiskinetum, mengunarslys, þrávirk eiturefni og
loftslagsbreytingar. Hlýnun jarðar gæti einnig aukið tíðni ofsaveðra á norðlægum slóðum. Búsvæði æðaranda gætu því breyst til hins verra, þó svo
að minnkandi vetrarís og hraðari vorbráðnun hans gæti reynst varpfuglum
vel. Hlýnun gæti verið jákvæð staðbundið (a.m.k. í einhvern tíma) þó
að hnattrænu áhrifin valdi á endanum stórfelldum búsvæðabreytingum.
Lífslíkur andarunga eru oft litlar fyrstu dagana því að þeir eru viðkvæmir
fyrir áhrifum veðurs, næringarskorts og afráns á þessu stigi. Fremur fáar
vísbendingar eru þó um það að afkoma unga hafi áhrif á stofnstærð
æðaranda, því meðal langlífra tegunda eru lífslíkur fullorðinna oftast
mikilvægastar fyrir stöðugleika stofns. Rannsóknarefni framtíðarinnar
eru næg, enda eru framtíðarhorfur æðaranda háðar yfirvofandi umhverfisbreytingum og aðförum manna á útbreiðslusvæði þeirra.

Inngangur
Norðurskautið og aðliggjandi
svæði eru heimkynni dýra sem
eru aðlöguð köldu og vindasömu
loftslagi.1,2 Þar á meðal eru stofnar
sjófugla og andfugla sem sumum
hverjum er hætta búin sökum loftslagsbreytinga.3,4 Loftslagsspár sýna
að veðurfar muni breytast einna
mest á nyrstu breiddargráðum jarðar.5,6 Heimskautasvæðin eru þegar
undir álagi af fiskveiðum, olíuleit
og sjóflutningum.3 Bráðnun íss
kringum norðurskautið fær menn
til að horfa þangað í auðlindaleit
sem og til sjóflutninga um Íshafið
sem áður var ófært sökum hafíss.
Stofnstærð langlífra tegunda er
mest háð lífslíkum fullorðinna þar
sem einstaklingar verða kynþroska
nokkurra ára gamlir og koma fáum

1. mynd. Æðarfugl, Somateria mollissima, kolla. – Common Eider female. Ljósm./Photo: Snorri Sævarsson.
a
Æðarfugl, æðarkóngur, gleraugnaæður og blikönd mynda saman yfirættkvíslina Somatereae, sem tilheyrir deildinni Mergini. Lagt er til að þessi hópur nefnist
æðarendur á íslensku.
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ungum upp á hverju ári.7,8 Sjófuglar
verða kynþroska 2–3 ára eða síðar,
ná háum aldri og eiga fá afkvæmi
ár hvert1,9,10 og hið sama gildir um
sjóendur (andaætt (Anatidae): deild
Mergini). Sjóendur eru fjölskrúðugur hópur anda sem margar eru
á sjó mestan hluta ársins.9 Sjóendur
nýta fjölbreytt búsvæði utan varptíma, bæði við strendur og á hafi úti.1
Þær halda gjarnan tryggð við varpsvæði, vetrarsvæði og fellisvæði.11,12
Sjóendur treysta talsvert á næringar-

forða til að lifa af veturinn, jafnframt
því sem þær éta bæði á daginn og í
myrkri þegar dagurinn er stystur.13
Auk æðarfugls (Somateria mollissima)
(1. mynd) eru íslenskar tegundir
sem flokkast til sjóanda straumönd
(Histrionicus histrionicus), hrafnsönd
(Melanitta nigra), hávella (Clangula
hyemalis), toppönd (Mergus serrator),
húsönd (Bucephala islandica) og gulönd (M. merganser). Hér á landi
eru tvær síðastnefndu tegundirnar
reyndar langmest á fersku vatni.

a)

b)

c)

d)

Æðarendur (Somatereae; þ.e.
samheiti yfir ættkvíslirnar Somateria og Polysticta) mynda einstofna
hóp (þ.e. hópur sem inniheldur
ákveðinn forvera og alla afkomendur hans) innan sjóanda.14 Utan
varptíma eru búsvæðin gjarnan
á grunnsævi og vetrarstöðvar
meginvakir í hafísnum á köldustu svæðunum. 15,16 Æðarendur
eru keimlíkar öðrum sjófuglum og
svipar t.d. í hátterni til svartfugla
(Alcidae) að því leyti að þær nota

2. mynd. Útbreiðslukort æðaranda; a) æðarfugls, b) æðarkóngs, c) gleraugnaæðurs og d) blikandar. Endurbirt með góðfúslegu
leyfi CBIRD-hópsins. – Distribution maps of the four eider duck species: a) Common Eider; b) King Eider; c) Spectacled
Eider; d) Steller’s Eider. Reproduced from the CBIRD group of CAFF with their kind permission.
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bæði vængi og fætur við köfun.15
Hér á eftir verður sagt frá æðaröndum, ástandi stofna þeirra og
þáttum sem taldir eru hafa áhrif á
stofnstærðir þeirra.
Vistfræði margra stofna æðaranda
er lítt þekkt vegna þess að þeir
byggja afskekktar slóðir.3,17,18 Til
dæmis vantar upplýsingar bæði um
viðkomu og vistfræði utan varptíma,
eða 8–10 mánuði af árinu.3,17 Allar
fjórar tegundir æðaranda verpa á
norrænum slóðum og skarast útbreiðsla þeirra nokkuð.19 Æðarfugl
er útbreiddastur og hefur suðlægustu útbreiðsluna. Hann verpur í
Norðvestur-Evrópu frá Íslandi suður til Frakklands og austur um til
Spitzbergen, Frans-Jósefslands og
Novaja Zemlja. Einnig er hann í
Austur-Síberíu, í Alaska, meðfram
norður- og austurströndum Kanada
og meðfram ströndum Grænlands
(2. mynd a). Enginn hinna verpur
í tempraða beltinu: æðarkóngur (S.

spectabilis) verpur allt í kringum
Íshafið (2. mynd b), gleraugnaæður
(S. fischeri) er bundin við Alaska og
Norðaustur-Síberíu (2. mynd c) og
blikönd (Polysticta stelleri) verpur
í Síberíu og Alaska20 (2. mynd d).
Ólíkt íslenska æðarfuglinum hefur
mörgum stofna æðaranda hnignað.17,21,22 Allar tegundirnar fjórar
eru á sérstakri verndaráætlun fyrir
æðarendur á vegum vinnuhóps um
lífríkisvernd á norðurslóðum.2,10

Æðarfugl
Æðarfugl er ein stærsta öndin á
norðurhveli jarðar17 og eina æðaröndin sem verpur á Íslandi (1. og 3.
mynd). Æðarfugl hefur verið nýttur
vegna eggja, kjöts og dúns a.m.k.
frá miðöldum.23,24,25 Æðarfugl er
breytilegur í útliti milli landsvæða
og er því skipt í 6–7 undirtegundir.
Slíkt er óvenjulegt meðal anda, t.d.
er öðrum æðaröndum ekki skipt

upp í undirtegndir. Undirtegundir
æðarfugls eru greindar á stærð
og lögun fiðurjaðars við nefrót, lit
nefs og mynstri og litum búninga.17
Íslenskir æðarfuglar eru ýmist
flokkaðir sem S.m. borealis, S.m.
mollissima eða jafnvel sem sérstök
undirtegund, S.m. islandica,17 en
fyrirliggjandi upplýsingar nægja
ekki til að skera úr um þetta með
afgerandi hætti.
Á Íslandi er stofninn talinn vera
850 þúsund fuglar að vetrinum og
eru engar vísbendingar um fækkun þó að fjöldi fugla í einstökum
æðarvörpum breytist milli ára.26,27
Hins vegar hefur æðarfugli fækkað
undanfarna áratugi bæði austan
hafs og vestan.17 Í Evrópu hefur
æðarfugli fækkað í Vaðlahafinu (hafsvæðið meðfram ströndum Hollands, Þýskalands og Danmerkur)
og í Eystrasalti og hefur m.a. ofveiði
á vetrarstöðvunum í Danmörku
verið kennt um.10,28,29,30 Æðarfugli

3. mynd. Æðarfugl, Somateria mollissima, bliki. – Common Eider male. Ljósm./Photo: Daníel Bergmann.
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hefur farið hægt fækkandi á Bretlandseyjum (um 3% á ári sl. tíu ár)
en ekki er fulljóst hvað veldur.31,32
Í austanverðri Norður-Ameríku
er fylgni milli nýtingar frumbyggja
og stærðar æðarstofna. Æðarfugli
fór lengi fækkandi víðast hvar á
Grænlandi, nema í norðausturhluta
landsins.8,33 Var ofveiði kennt um
fækkun, enda var stofninn fljótur að
ná sér á strik eftir að veiðitímabilið
var stytt og fræðsla fyrir grænlenska
veiðimenn aukin.34 Varpstofninn
í Labrador á sér svipaða sögu:
hann stækkaði (13–23%, mismunandi eftir varpsvæðum) 1998–2003
í kjölfar hertra veiðireglna og aukinnar fræðslu fyrir frumbyggja.22
Æðarfuglum fækkaði undir lok 20.
aldar við norðurstrendur Rússlands,
strendur Alaska og á Belcher-eyjum
í Hudsonflóa.17,28,35 Ekki eru í öllum
tilfellum skýringar á reiðum höndum, en m.a. er bent á fjöldadauðsföll í kjölfar þess að vakir í hafís, þar

sem fuglarnir hafast við á vetrum, kóngs hafa hvorki Bandaríkjamenn
hafa horfið.28
né Kanadamenn skráð tegundina
á válista.3 Gæti það stafað af hagsmunaárekstrum náttúruverndar og
Æðarkóngur
frumbyggjaveiði eða af því að stofnÆðarkóngur (4. mynd) heldur sig á inn er stærri og dreifðari (og því
afskekktum svæðum árið um kring; minni hætta búin) en t.d. stofnar
upplýsingar um hann eru því tak- gleraugnaæðar og blikandar, sem
markaðar og torveldar það ákvarð- báðar eru alfriðaðar í álfunni.
anatöku um verndun. Æðarkóngum
hefur fækkað bæði í Evrasíu og
Gleraugnaæður
Norður-Ameríku.36 Stofnstærð á
Grænlandi takmarkast nokkuð af Gleraugnaæður (5. mynd) var
dauðsföllum að vetri (janúar–febrúar) lengstum lítið rannsökuð.40 Stutt
vegna skotveiða eða drukknunar er síðan menn fundu hinar sérí netum.37 Æðarkóngum fækkaði stæðu vetrarstöðvar gleraugnaæðar,
í Beaufort-hafi (Íshafið norður af sem eru meginvakir í hafísnum í
Norðvestur-Kanada og Alaska) úr Beringssundi sunnan St. Lawrence800 þúsund fuglum 197529 niður í eyjar nyrst í Kyrrahafinu.41,42 Gler350 þúsund fugla 1995, eða um 3,9% augnaæði fækkaði á síðari hluta
á ári.35 Svipaða sögu er að segja frá 20. aldar og hún er skráð á válista í
Norðvestur-Kanada.38 Æðarkóngar Bandaríkjunum.43 Rannsóknir hafa
drepast stundum í frosthörkum einkum beinst að varpvistfræði á
þegar ísa leggur yfir fæðusvæði Yukon-Kuskokwim ósasvæðinu í
þeirra.3,39 Þrátt fyrir fækkun æðar- Alaska en lífslíkur, varpárangur og

4. mynd. Æðarkóngur, Somateria spectabilis, bliki. – King Eider male. Ljósm./Photo: Daníel Bergmann.
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5. mynd. Gleraugnaæður, Somateria fischeri, bliki. – Spectacled Eider male. Ljósm./Photo: Stig Frode Olsen.
afkoma unga hafa hafa verið metnar þar.43 Stofninn er langt undir
sögulegum mörkum og því er talið
ólíklegt að búsvæða- eða fæðuframboð haldi stofninum niðri. Búsvæðabreytingar hafa einskorðast við
lítinn hluta hins þekkts útbreiðslusvæðis.40 Lífslíkur unga eru svipaðar og hjá öðrum andategundum
og því virðist ólíklegt að afkoma
unga haldi stofninum niðri.44

traustur. Nú er álitið að evrópski
vetrarstofninn hafi minnkað um
65% úr því sem var fyrir tæpum
tveimur áratugum.45 Blikönd var
sett á válista í Norður-Ameríku árið
199746 og skráð sem tegund í yfirvofandi hættu af Alþjóðanáttúruverndarráðinu (IUCN) árið 2005.47 Til
samanburðar eru hinar þrjár æðarendurnar skráðar sem í nokkurri
hættu (e. least concern).48,49,50

Blikönd

Áhrif mannsins

Blikönd (6. mynd) er minnst þessara
tegunda og þótt hún tilheyri sérstakri ættkvísl er hún flokkuð með
æðaröndum á grundvelli útlitseinkenna kvenfugls og unga.14 Blikönd
sker sig nokkuð úr meðal æðaranda í hegðun og útliti, þykir líkjast
gráöndum (Anatini) því hún tekur
fæðu úr yfirborði líkt og þær.20
Heimsstofninn er talinn hafa
dregist saman úr 400.000–500.000
fuglum skömmu fyrir 1970 í um
220.000 fugla undir aldamótin 2000.
Evrópski vetrarstofninn var talinn
vera 30.000–50.000 fuglar upp úr
1990, en þá var stofninn álitinn

Umsvif mannsins hafa veruleg
áhrif á æðarendur líkt og flesta
aðra fugla. Þessi áhrif eru af tvennum toga. Annars vegar bein áhrif
vegna nýtingar (veiði, eggjataka,
dúntekja) og hins vegar óbein áhrif,
t.d. vegna mengunar eða vegna
drukknunar í netum. Sökum einangrunar stofnanna vantar oft betri
upplýsingar um áhrif þessara þátta
á lýðfræði æðaranda.
Hérlendis hefur æðarfugl verið
alfriðaður síðan 1849 auk þess
sem eggjataka hefur verið bönnuð
öðrum en landeigendum síðan 1787
vegna þess að fuglinn er nýttur til
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dúntekju.24 Auk þess er skylt að
skilja fjögur egg eftir í hreiðri51 og
þess því varla að vænta að eggjataka
hérlendis hafi mikil áhrif á æðarfugl
sem verpur yfirleitt 4–5 eggjum.52
Dúntekja var stunduð í Noregi framan af 20. öldinni og er enn stunduð
í litlum mæli, t.d. í Tromsø-fylki en
þar tóku menn einnig eggin lengst
af.25 Dúntekja lagðist af í Finnlandi
eftir 18. öld.53
Flestir stofnar æðaranda hafa
verið veiddir lengst af, einkum
æðarfugl og æðarkóngur.8,17 Báðar
tegundirnar eru veiddar af inúítum í Norður-Ameríku og Grænlandi.3,17,37 Veiðar eru taldar hafa
valdið fækkun æðarfugla og æðarkónga á Vestur-Grænlandi á 20.
öld8,37 enda fækkaði þeim helst
nærri byggð.33 Á árunum 1980–
1990 voru skotnir rúmlega 130.000
æðarfuglar ár hvert í Danmörku og
tegundin er hefðbundin villibráð
víða við Eystrasalt.10 Margir stofnar æðarfugls í Kanada hafa verið
taldir ofveiddir, t.d. við Nýfundnaland og Labrador.17 Hrognkelsaveiði fer fram á grunnslóð sem er
einnig fæðusvæði æðarfugla.37,54
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6. mynd. Blikönd, Polysticta stelleri, bliki. – Steller’s Eider male. Ljósm./Photo: Daníel Bergmann.
Æðarendur og aðrir sjófuglar farast
árlega í netum við Ísland og Grænland, auk þess sem slík dauðsföll eru
þekkt frá Nýfundnalandi, Noregi,
Þýskalandi og Eystrasalti.55,56 Árleg
afföll á Grænlandi og Íslandi eru
talin nema nokkrum þúsundum
fugla.37,55,57 Stuðst var við veiðiskýrslur grásleppukarla og var
áætlað að 0,3% allra æðarfugla á
Breiðafirði hefðu farist í netum þar
árið 1987 og 1,3% allra æðarfugla á
svæðinu frá Gjögri á Ströndum að
Vatnsnesi árið 1991.55 Hins vegar
er erfitt að meta raunveruleg áhrif
hrognkelsaveiða á æðarfugl þegar
upplýsingar skortir um nýliðun
og náttúrlega dánartölu og jafnvel um raunverulegan fjölda og
dreifingu fugla. Á Grænlandi er
talið að afföll í grásleppunetum
ógni tilvist æðarfugls á stöðum þar
sem grásleppuveiðar eru stundaðar,
einkum í afskekktum fjörðum sem
fullorðnir æðarfuglar nota mikið.37
Flestar tegundir sjóanda eru í
stöðugri hættu vegna mengunarslysa, einkum af völdum olíuflutninga. 1,3,17,58,59 Á Eystrasalti eru
hundruð smærri olíuleka (minni

en eitt tonn hver) skráðir árlega
og verða þeir sjóöndum að tjóni.60
Vöruflutningar um Íshafið valda
mönnum áhyggjum að þessu leyti.3
Ættu þessi mál að vekja áhuga
Íslendinga, enda eru áform uppi
um frekari flutninga meðfram
ströndum Síberíu og Íslands með
byggingu olíuhreinsunarstöðvar
á Vestfjörðum og stórskipahafnar
í Eyjafirði. Fyrirhuguð olíuleit á
Drekasvæðinu á Jan Mayen hryggnum vekur einnig spurningar um
mengunarhættu.61 Sú aukna mengunarhætta sem þessar framkvæmdir
hefðu í för með sér gæti ógnað
íslenskum dýrastofnum. Nú er unnið að gerð vákorta fyrir suður- og
vesturströnd Íslands m.t.t. mengunarhættu.62
Í kjölfar fækkunar æðaranda
í Norður-Ameríku var styrkur
þrávirkra eiturefna kannaður í tegundunum fjórum í Alaska og Síberíu 1991–1995.63 Magn kadmíums,
kopars, blýs og selens var meira
en gerist í andfuglum almennt
en sjófuglar eru oft mengaðri en
aðrir fuglar því eiturefni berast með
hafstraumum. Þótt áhrif efnanna

á heilsu fuglanna séu lítt þekkt
óttast menn margvíslegar afleiðingar af uppsöfnun þeirra í sjóöndum,
m.a. fyrir líkamsástand og varp.17
Nokkur þrávirk efni (kadmíum,
kvikasilfur og selen) hafa fundist í
mælanlegum styrk í æðarfuglum
í Kanada, en ekki er talið að efnin
nái að skaða heilsu fuglana.64 Ennfremur breytist styrkur kvikasilfurs og kadmíums í hlutfalli við
breytingar á líkamsþyngd og varpástandi æðarkollna og bendir það
til álags á fuglana af völdum þessara mengunarefna.65 Eiturefni hafa
nokkuð verið könnuð í hérlendum
sjófuglum.66,67 Styrkur eiturefna í
íslenskum æðarkollum var svipaður eða jafnvel hærri en þekktist á
Svalbarða, í Norðvestur-Kanada og
í Frans-Jósefslandi og átti það einkum við um styrk PCB-sambanda.66
Fróðlegt væri að kanna tengsl eiturefna við afkomu þessara tegunda í
framtíðinni.
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Veðurfar, hafís og fæðu- inni á fjörðum.7,78,79 Oft vorar seint
framboð: hugsanleg
áhrif loftslagsbreytinga

Neikvæð áhrif loftslagsbreytinga
verða hvað mest nyrst og syðst á
hnettinum og tegundir þar eru því
í mestri hættu.6 Ýmsir fuglastofnar hafa þegar sýnt viðbrögð við
hlýnun, einkum með breyttum fartíma og varptíma.68 Áhrif veðurfars
á æðarfugl hafa verið rannsökuð
undanfarin ár.6,26,69,70 Tengsl eru
milli ísalaga að vetri eða vori og
vetrarhörku annars vegar og stofnstærðar hins vegar, bæði í NorðurAmeríku og Finnlandi.6,71 Hlýnun
jarðar hefur valdið því að vetrarís
fer minnkandi á Eystrasalti og að
hann hörfar fyrr á vorin nú en áður
fyrr, og er talið að það muni auka
varpárangur æðarfugla.6 Slík ísalög
eru ekki algeng hérlendis þó svo að
dæmi séu vissulega um að þau skaði
æðarvörp á Norðurlandi. Mildari
vetur verða líkast til jákvæðir fyrir
orkubúskap kollna, en harðir vetur
geta valdið því að kollur þurfi að
brenna næringarforða sem annars
nýtist við varp eftir mildari vetur.
Hlýnun jarðar gæti hins vegar
einnig aukið tíðni ofsaveðra á norðlægum slóðum5 sem líkast til mun
hafa áhrif á æðarendur.
Æðarkollur sjá einar um áleguna,
þær éta mjög lítið á meðan en treysta
á næringarforða.72,73 Veturinn er
lykiltímabil í forðasöfnun kollna, allt
frá því að pörun hefst í september–
október fram að álegu.74 Paraðar
kollur verja stærri hluta tíma síns í
fæðuöflun en óparaðar kollur. Paraðar kollur eru verndaðar af maka
sínum fyrir ágangi óparaðra steggja
og geta þess vegna safnað forða
hraðar en óparaðar kollur.74,75,76
Vetrarharka er mælikvarði á
vetrarveður og er gjarnan mæld
með Norður-Atlantshafssveiflunni
(North Atlantic Oscillation Index
(NAO)) fyrir tímabilið desember–
mars.26,77 NAO er mælikvarði á
mismun loftþrýstings að vetrinum
á Íslandi og í Portúgal. Vetrarharka
getur haft áhrif á fæðuframboð fugla,
einkum þegar vötn, ár, tjarnir og
mýrar frjósa eða lagnaðarís myndast
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eftir harðan vetur, en síðbúið vor
seinkar komutíma á varpstöðvar,
paramyndun og upphafi varps og
tengist minni varpþéttleika og varpárangri.6,80,81
Vetrar- og vorveður hefur verið
tengt fjölda verpandi æðarkollna í
sumum vörpum, komutíma þeirra í
vörp og fjölda eggja í hreiðri.26 Mildir vetur eru gjarnan hagstæðir en
mikill lægðagangur að vetri óhagstæður. Þeir einstaklingar sem verpa
fyrstir eru oftast í bestu líkamlegu
ástandi og þeir ná oftast betri varpárangri82,83 en kollur sem eru í lélegu
ástandi eftir óhagstæðan vetur eiga
minni orkuforða aflögu til að verpa.6
Einstaklingar sem parast seint verpa
tiltölulega seint það sumar og uppskera þá frekar lakari varpárangur.76,81,82 Þegar seint vorar sverfur
hungrið að og algengt er að hreiður
séu yfirgefin, almennt líkamlegt
ástand er oft bágborið og varp hefst
seint.83,84 Fuglar á norðurslóð þurfa
að ljúka varpi á skömmum tíma
vegna þess hve sumarið er stutt.85
Því er talið að möguleikar á því að
verpa aftur (þ.e. varp endurtekið ef
fyrra varp misferst) séu takmarkaðri
fyrir norrænar tegundir en hinar
suðlægari.17,82 Lífslíkur unga eru
gjarnan í neikvæðu sambandi við
klakdag, þ.e. því seinna sem ungarnir klekjast því minni eru lífslíkur
þeirra.43
Ísalög hafa einkum áhrif þar sem
vörp dreifast á margar, tiltölulega
skjóllitlar eyjar. Eyjarnar eru viðkvæmar fyrir raski af völdum ísjaka,
sem jafnframt hindra að fuglarnir
geti hafið varp á eyjunum.69,70 Fjöldi
vetrardaga með miklum hafís og
fjöldi vetrardaga með miklum vindi
útskýrðu mest af breytileikanum í
stofnstærð gleraugnaæðar í Beringshafi; það sýnir hvernig óhagstæðir
vetur hafa áhrif á stofnstærð og varp
komandi sumars.71 Æðarfugli fjölgaði í Suðvestur-Finnlandi frá 1975 til
1994 en fækkaði eftir það, einkum í
kjölfar harðra vetra.69 Ísþekja að vori
var neikvætt tengd fjölda hreiðra í
Labrador.86 Æðarfuglar í Eystrasalti
komu fyrr að vori þau ár þegar ísa
leysti fyrr, en jafnframt var urpt

stærri og fleygir ungar fleiri þegar
ísa leysti snemma.6 Landfræðileg
rannsókn í norður Kanada sýndi að
ísalög hafa áhrif á þéttleika varpfugla: Í ísmiklum árum þjöppuðust
kollurnar saman í þéttari vörp á
færri stöðum, en í íslitlum árum
dreifðist varpið á fleiri staði.70
Æðarendur verða sennilega fyrir
áhrifum loftslagsbreytinga, einkum breyttri dreifingu og styrkleika
ofsaveðra.6,87 Á norðlægum slóðum
getur veðurfar stuðlað að afföllum, hvort sem er aftakaveður eða
kuldi.37 Fæðuframboð að vetrinum
er einkum háð ísalögum og þeim
áhrifum sem þau hafa á fæðuskilyrði.3,6,28,71 Á Íslandi fækkaði
fullorðnum varpfuglum verulega
frostaveturinn mikla árið 1918.88
Áhrif vetrarkulda eða frosta á æðarendur og forðasöfnun þeirra að
vetrarlagi ættu að vera á undanhaldi
samkvæmt spám um hlýnun jarðar.
Hins vegar gæti aukinn lægðagangur að vetri truflað forðasöfnun á
vissum svæðum.26

Varp og áhrif afræningja
Æðarendur verpa oftast 4–5 eggjum í stað 9–10 hjá flestum öðrum
tegundum anda.89 Ólíkt flestum
andategundum (þar sem kollan
situr á án þess að verma eggin þar
til öllum eggjum hefur verið orpið)
þá byrja æðarkollur að liggja á frá
öðru til þriðja eggi. Talið er að
þetta veiti vörn gegn vargfuglum
enda er afrán eggja oft minnst hjá
þeim kollum sem liggja sem fastast á eggjunum eða leggjast á þau
áður en fullorpið er.90 Æðarkollur
verpa oft á berangri, þótt vissulega
verpi þær einnig þar sem er gróðursælt.52,70,86,91 Þéttleiki hreiðra er
ekki endilega í jákvæðu sambandi
við fæðuframboð í nágrenninu.70
Stafar það m.a. af því að kollur
geta farið með ungana 1–20 km frá
varpstað eftir klak.92,93,94
Æðarkollur liggja sem fastast
á eggjum sínum, lifa á næringarforða á álegutímanum og fara
sjaldan af hreiðrinu til að nærast.
Þessi samfellda álega og fjöldi og
tímasetning áleguhléa (þegar fuglinn
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fer af hreiðrinu til að éta eða
drekka) er einkum talið aðlögun að
afráni.95,86,90 Stöðug álega er einnig
mikilvæg aðlögun að því að stytta
útungunartíma eggja en það er
mikilvægt norðlægum varpfuglum
sem búa við stuttan varptíma.85
Svipar álegu æðarfugla að þessu
leyti til hvítgæsa (Chen spp.) sem
einnig verpa í þéttum byggðum
á norðlægum breiddargráðum, en
þessar tegundir sitja allar nánast
samfellt á hreiðri og ná því að
unga eggjum sínum út fyrr en aðrar
gæsir.96,97
Hætta á afráni eggja er mest
þegar kollan er að byrja að verpa
en minnkar þegar nær dregur
álegu.98,99,100 Meðal afræningja sem
herja á vörp eða unga æðaranda eru
hrafn (Corvus corax), máfar (Larus
spp.), kjóar (Stercorarius spp. ), tófa
(Alopex lagopus) og minkur (Mustela
vison).24,43,70 Auk þess valda hvítabirnir (Ursus maritimus) stundum
mikilli truflun ásamt því að éta
egg í stórum stíl.17,43,70 Heimsóknir
hafarna (Haliaeetus albicilla) eru
sagðar hafa á stundum svipuð áhrif
á Íslandi enda lifa hafernir talsvert
á æðarfugli hérlendis.101
Lífslíkur andarunga (þ.m.t. æðarandarunga) eru oft litlar fyrstu
dagana því að þeir eru viðkvæmir
fyrir áhrifum veðurs og afráns á
þessu stigi.43,102,103,104 Rannsókn í
Skotlandi sýndi að rúmlega tvöfaldar líkur voru á að æðarungar væru
étnir í rigningu og roki miðað við
meinleysisveður.102 Þá þola ungarnir saltvatn ekki fyllilega fyrstu
dagana áður en saltkirtillinn er fullmyndaður en það gerist eftir 3–6
daga.43,105 Æðarbændur og fleiri
hafa oft áhyggjur af afráni máfa á
æðarungum en misjafnt er hvort
mælingar á fæðu máfa hafi sýnt
mikið æðarungaát.24,106 Jafnvel þótt
máfar ætu mikið af æðarungum, þá
ætti það ekki eitt sér að valda fækkun því ungaframleiðsla er sjaldnast
takmarkandi hjá langlífum fuglum.
Vaxtarhraði og lífslíkur unganna
fara eftir fæðuframboði. Helgast það
m.a. af því að fæðuskortur eykur
bæði tímann sem fer í fæðuleit

mæðra þeirra og vegalengdirnar
sem þær þurfa að fara í þeirri leit.
Löng ferðalög og fæðuskortur gera
mæðrunum erfiðara fyrir að halda
hópnum saman og sundurlausir
ungahópar eru auðveldari bráð. Í
erfiðu ári yfirgefa kollurnar jafnvel
ungana, sem leita þá á náðir annarra
ungamæðra.107
Æðarendur eru langlífir fuglar
sem verpa að meðaltali 35–65 eggjum á æviskeiði, sé miðað við meðalaldur 15–20 ár, meðalurpt 4,5 egg,
aldur við fyrsta varp 2–3 ár og að
kollan sleppi úr þremur varpárum á
ævinni. Dæmi eru um að æðarkollur
sleppi því að verpa stöku ár.108
Hvert par þarf í raun aðeins að
koma upp tveimur ungum á ævinni
til að viðhalda stofnstærð og því má
spyrja hvort afræningjar skipti verulegu máli. Varpárangur getur haft
áhrif á fullorðna fugla með beinum
hætti, einkum á endurkomulíkur
þeirra í vörpin árið eftir.109
Fremur fáar vísbendingar eru
um að afkoma unga hafi áhrif á
stofnstærð. Æðarfuglum fækkaði
í Eystrasalti 1985–2000.10 Léleg
afkoma unga einkenndi þetta tímabil og bentu menn á ofauðgun (e.
eutrophication) sjávar, veirusýkingar
og sníkjudýr sem orsakir. Á hinn
bóginn var fjöldi unga á þessu
svæði ekki lakari en annars staðar
í Evrópu þar sem hann fer sjaldan
yfir 0,5 unga/kvenfugl. Á sömu
nótum telja Flint o.fl.43 að gleraugnaæður komi á legg svipuðum
ungafjölda og endur almennt og því
sé ekki hægt að kenna slakri afkomu
unga um fækkun gleraugnaæðar.
Draga má í efa mikilvægi afráns
sem áhrifavalds ef afkoma unga
er almennt slök en stofn stöðugur.
Ljóst er að breytileiki í fjölda unga
sem klekjast skiptir litlu máli ef viðvarandi slök fæðuskilyrði eða önnur
umhverfisskilyrði valda því að ungarnir drepast hvort eð er.

Framtíðarhorfur og
rannsóknaþarfir

Á heimsvísu er bætt þekking á
stofnvistfræði æðaranda æskileg

því að mörgum stofnum stafar ógn
af afföllum vegna mengandi efna,
veiðum, auknum áhuga á veiðimennsku og fleiri þáttum. Líklegast munu einhverjir stofnar halda
áfram að dragast saman, en menn
hafa verið seinir að taka við sér og
oft ekki brugðist við fyrr en stofnar
hafa minnkað sýnilega.17 Frekari
verndun æðaranda á heimsvísu gæti
falið í sér takmarkanir á veiði, aukna
vöktun og viðamiklar rannsóknir
á útbreiðslu og búsvæðanotkun.
Nauðsynlegt er að afla frekari gagna
um veiðiálag, sérstaklega svonefnda
frumbyggjaveiði í Alaska, Kanada,
Rússlandi og Grænlandi. Áhrif frekari skipaumferðar um Íshafið á æðarendur og önnur heimskautadýr yrði
að kanna sérstaklega verði ráðist í
skipaflutninga yfir Íshafið.3 Allar
spár um þessi áhrif eru þó erfiðar
sökum takmarkaðrar þekkingar á
lýðfræði æðaranda.17,110
Til að vakta stofna æðaranda þarf
oft að ná til stórra svæða í langan
tíma og því fylgir mikill kostnaður.
Ekki er unnt á skömmum tíma að
skýra stofnstærðarbreytingar langlífra tegunda sem verða kynþroska
tveggja til fimm ára og hefja varp
í framhaldi af því. Auk hefðbundinna aðferða við stofnvöktun (talningar eða merkingar-endurheimtur)
má notast við atferlismælingar sem
vísitölu á næringarástand stofna.111
Kannanir á atferli, svo sem fæðunám
eða foreldraumönnun, hafa verið
notaðar til að meta skammtímaáhrif
á stofnstærðir.111,112 Kostir slíkra aðferða eru að þær taka tiltölulega
stuttan tíma og hægt er að taka
ákvarðanir fyrr en við hefðbundnar langtíma-vöktunarrannsóknir.113
Rannsóknarefnin eru næg, enda eru
framtíðarhorfur æðaranda ótryggar
vegna yfirvofandi umhverfisbreytinga og aðfara manna í auðlindaleit
á útbreiðslusvæði þeirra. Erlendir
vísindamenn furða sig iðulega á því
hvers vegna Íslendingar rannsaka
æðarfugl ekki meir en raun ber
vitni. Miðað við þá aðstöðu og þann
áhuga sem er hér á afdrifum okkar
tegundar gæti Ísland orðið framarlega á sviði æðarrannsókna.
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Summary
Population overview of
eider ducks

Seabird populations are much discussed
because of possible impacts of global
climate change. Eider ducks (Somatereae)
are a monophyletic group comprised of
four species of specialized ducks that all
live along the Arctic coastline. Most
populations are listed as of special concern with a few exceptions, notably the
Common Eider (Somateria mollissima) in
Iceland. The other species are King Eider

(S. spectabilis), Spectacled Eider (S.
fischeri) and Steller’s Eider (Polysticta
stelleri). Many populations are hunted,
especially those of Common Eider and
King Eider, where over-harvest has been
implicated as the cause of population
declines. All eider duck species face disturbances from human activities, i.e.
from oil spills, contaminants, and drowning in gill-nets. Climate change might
increase the occurrences of inclement
weather at the highest latitudes, which is
likely to negatively impact eiders.
However, reduced sea ice near breeding
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