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Lundavarp í Grímsey á Steingrímsfirði
Í Grímsey á Steingrímsfirði er ein af stærri lundabyggðum norðanlands. Seinni hluta júní 2006 var varpstofn
eyjarinnar metinn í fyrsta skipti. Fjöldi notaðra varphola var metinn um 31 þúsund en hann er talinn samsvara fjölda
verpandi para.
Inngangur
Lundinn Fratercula arctica (1. mynd) er einn algengasti sjófugl landsins en talið er að á Íslandi verpi um 34 milljónir para (Birdlife International 2004). Stærstu
byggðirnar eru í eyjum við landið en einnig verpur
talsvert af lunda í brúnum landfastra fuglabjarga. Ekki
hefur enn farið fram heildarúttekt á dreifingu og stærð
varpstofns lunda við Ísland en allar mælingar á
einstökum byggðum eru skref í átt að betri vitneskju
um stærð lundastofnsins. Engin reglubundin vöktun fer
fram á lundastofninum, sem sennilega er stærsti
fuglastofn landsins og sá sem einna mest er nýttur.
Í Grímsey á Steingrímsfirði (héðan í frá Grímsey) er
töluvert lundavarp. Aldrei hefur verið gerð skipulögð
tilraun til að meta stofnstærð lunda í Grímsey svo vitað
sé. Hér á eftir segir frá niðurstöðum leiðangurs sem
farinn var í Grímsey í júní 2006, sem hafði það að
markmiði að meta stofnstærð og þéttleika lunda í eynni.
Svæði og aðferðir
Grímsey (65°41’N, 21°24’V) er á Húnaflóa við mynni
Steingrímsfjarðar. Eyjan er sporöskjulaga og liggur frá
suðvestri til norðausturs (2. mynd). Hún er grasi gróin

að mestu, rúmlega 70 metrar á hæð, um tveir km að
lengd og rúmlega 400 m breið þar sem hún er breiðust.
Talið var 18. og 19. júní 2006. Byrjað var á að
kanna útbreiðslu varpsins með því að ganga um alla
eyjuna og leita að ummerkjum eftir lunda. Varpið er
að mestu takmarkað við brúnir, brekkur og urðir við
sjóinn en er minna inni á eynni (2. mynd). Þó voru lítil
vörp í nokkrum brekkubrúnum inn til eyjarinnar. Við
mat á stofnstærð var beitt staðlaðri nálgun þar sem
metinn var fjöldi virkra varphola á flatareiningu (t.d.
Nettleship 1976, Harris 1984, Ævar Petersen & Sigurður
Ingvarsson 2002, Ævar Petersen 2005). Gert er ráð fyrir
að í hverri virkri varpholu sé eitt verpandi lundapar.
Holur voru taldar virkar ef í þeim var nýr skítur og þær
voru nýútgrafnar og gróðurvana eða gróður niðurtroðinn
í holumunnanum.
Á flestum talningareitanna (sjá lýsingu neðar) voru
ekki aðeins taldar virkar holur heldur einnig holur sem
virtust ekki vera í ábúð og svokallaðir stubbar, nýgrafnar
og stuttar holur sem ekki var orpið í. Fullorðnir lundar
verpa yfirleitt í sömu holuna á hverju ári (Harris 1984)
svo nýjar holur geta gefið vísbendingar um nýliðun í

1. mynd. Lundi Fratercula arctica. –
Daníel Bergmann.
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2. mynd. Loftmynd af Grímsey á Steingrímsfirði. Útbreiðsla varpa og búsvæðagerðir eru sýnd í grófum dráttum. Númer vísa
í 1. töflu. – Aerial photo of Grímsey in Steingrímsfjörður. Rough outlines of colonies and habitat types are shown. Numbers
refer to Table 1. Dot = Small colony, Line = Larger colony. Habitat types: brekkubrún = edge of grassy slope, klettabrún = cliff
edge, brekka = grassy slope, Urð = vegetated scree slope. – Ljósm. Armþór Garðarsson.

lundabyggðum. Hlutdeild fullgerðra hola sem eru í
ábúð (holunýtingarhlutfall) gefur hugmynd um stöðugleika í varpstofni (Finney o.fl. 2003).
Lundabyggðinni í eynni var skipt upp í þrjá flokka
og talið með mismunandi aðferð í hverjum (1. tafla):
(A) Fjögur stærstu vörpin og eitt lítið voru metin með
úrtaki, (B) fjöldi var áætlaður í miðlungsstórum vörpum
út frá mati á þéttleika í svipuðum búsvæðum í stóru
vörpunum og (C) fáein lítil vörp voru talin í heild.
Mat með úrtaki
Stærstu vörpin (með flestar holur) voru í grýttri urð
vestan í Grímsey, í brúnum ofan urðarinnar að vestan,
í brekku á austanverðri eynni og í brún þar fyrir ofan
(2. mynd). Mest vinna var lögð í að meta fjölda á
þessum stöðum en metinn fjöldi varphola í þessum
vörpum var 87% af heildarfjölda virkra hola í Grímsey.
Á þessum svæðum voru lögð út snið (sjá að neðan) og
þéttleiki metinn og hann síðar margfaldaður með
flatarmáli varpanna. Flatarmál varpa afmarkaðist af
ystu holum og var mælt með málbandi (smærri vörp)
eða GPS staðsetningartæki (stærri vörp).
Urð að vestan
Þetta er stærsta lundavarpið í Grímsey (svæði 3 á 2.
mynd), nokkuð stórgrýtt en vel gróin urð. Hún er það
vel gróin að auðvelt er að sjá holur í sverðinum sem
hylur stórgrýtið. Lengd urðarinnar var mæld 1265 m
með GPS tæki af sjó. Talið var í urðinni á 13 sniðum
sem voru jafndreifð á lengdina. Sniðin voru lögð þaðan
sem gróður byrjaði fyrir ofan fjöru og var lengd hvers
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sniðs (m.ö.o. breidd urðar) mæld í metrum upp að efri
mörkum urðarinnar þar sem hún endaði í klettum.
Talningareitir (3x3 m eða 9 m² - sú stærð reita var
notuð eftirleiðis) voru lagðir út á 10 m bili á hverju
sniði og fór fjöldi reitanna því eftir breidd urðarinnar í
hverju sniði og voru frá einum upp í þrjá. Heildarfjöldi
talningarreita á sniðunum 13 í urðinni var 27. Meðalbreidd urðarinnar var 24 m (staðalfrávik = 13,1 m).
Flatarmál þessa búsvæðis var metið sem margfeldi af
lengd urðarinnar og meðallengd sniðanna 13 eða 26569
m² (1. tafla).
Klettabrúnir
Ásamt urðinni voru grasi vaxnar klettabrúnir meginbúsvæði lunda í Grímsey (svæði 2 á 2. mynd). Mest var
brúnavarpið ofan við urðina að vestan en einnig var
strjálingur í brúnum að sunnan og norðan. Til að meta
fjölda í klettabrúnum var farið hringinn um eyjuna og
holur taldar á jafndreifðum talningarsniðum á brún.
Breidd brúnarinnar á hverjum bletti var áætluð frá
þeirri holu sem innst var í landinu að þeirri neðstu.
Tekin voru 17 slík snið og var meðalbreidd þeirra 5,44
m (staðalfrávik = 3,7 m) sem er því meðalbreidd þessa
búsvæðis. Lengdin var 1780 m (mæld með GPS tæki)
og flatarmál klettabrúnar því 9679 m² (1. tafla).
Grónar brekkur
Á nokkrum stöðum urpu lundar í grasi grónum
bröttum brekkum sem vísuðu að sjó. Sú stærsta er
suðaustan á eynni og þar var þéttleiki metinn (svæði 1
á 2. mynd). Flatarmál hennar var mælt á hliðstæðan

1. tafla. Mældar, áætlaðar og útreiknaðar stærðir. Tákn fyrir búsvæðagerðir: brekka = b, brekkubrún = bb, klettabrún =
kb, urð = u. – Measured, estimated and calculated parameters. Notation for habitat types: grassy slope = b, edge of grassy
slope = bb, cliff edge = bk, vegetated scree slope = u.
Númer svæðis
skv. 2.mynd
Site number.
as in Fig.2.
Mæld svæði –
Sampled colonies

Talin svæði –
Counted colonies

Metin svæði –
Estimated colonies

Flatarmál
Virkar holur/m²
Áætlaður
Fjöldi
Fjöldi
95%
(m²)
(stfrv)
þéttleiki
reita
virkra hola öryggismörk
Surface Active burrows/m² Estimated
No. of
No. of active
95% CI
area (m²)
(SD)
density sampling plots burrows

1
2
3
4
5

(b)
(kb)
(u)
(bb)
(b)

6343
9679
35795
1886
660

6
7
8
9
10

(kb)
(bb)
(bb)
(bb)
(bb)

11
12
13
14
15
16
17
18
19

(b)
(b)
(kb)
(kb)
(u)
(b)
(b)
(b)
(b)

0,21
0,81
0,42
1,00
1,05

(0,35)
(0,48)
(0,37)
(0,33)
(0,39)

-

8
19
27
5
2

1362
7810
15393
1886
697

-

-

-

-

50
10
4
6
250

790
580
1050
700
1000
125
700
240
750

-

-

170
125
847
565
420
101
565
194
605

Alls – Total

0,21
0,21
0,81
0,81
0,42
0,81*
0,81*
0,81*
0,81*

31060

893-1879
5036-10301
11489-18854
1467-2263
513-880

22193-39102

* Sjónrænt mat gaf til kynna að þéttleiki í þessum brekkum væri mun hærri en í öðrum brekkum og var því notast við
mældan þéttleika úr klettabrún (svæði nr. 2). – Visual estimation indicated a much higher density in these slopes than in
other slopes so we applied the measured burrow density from the cliff edge.

hátt og urðarinnar - frá brekkurótum að brekkubrún og
mæling fór einnig fram á sama hátt og í urðinni.
Meðalhæð brekkunnar var 14,8 (stfrv. = 6,5) og lengd
hennar var 430 m. Flatarmál brekkunnar var 6343 m²
og þar var talið í átta reitum (1. tafla).

mælt en þéttleiki var áætlaður sá sami og í sams konar
búsvæðum í vörpum þar sem þéttleiki var mældur (1.
tafla; svæði 11-19 á 2. mynd). Sjónrænt mat gaf ástæðu
til að ætla að þéttleiki í þessum vörpum væri sambærilegur við þéttleika í vörpum þar sem hann var mældur.

Brekkubrún að suðaustan
Talsvert varp er í brún ofan brekku á suðaustanverðri
eynni (svæði 4 á 2. mynd). Flatarmál hennar var metið
á sama hátt og flatarmál klettabrúnarinnar. Meðalbreidd
varpsins í brekkubrúninni var 3,6 m, lengd þess var
524 m og flatarmálið því 1886 m². Talið var í fimm
sýnareitum á brekkubrúninni (1. tafla).

Heildartalningar
Í fáeinum litlum vörpum voru allar holur taldar (alls
um 1% af metnum heildarfjölda virkra varphola) (svæði
6-10 á 2. mynd). Flatarmál þessara varpa var ekki mælt
(1. tafla).

Sylla
Við mat á þéttleika í klettabrúnum vippuðu leiðangursmenn sér niður á grasi gróna syllu á suðvesturhorni Grímseyjar (svæði 5 á 2. mynd). Þar var þéttleiki
metinn og því er svæðið með í þessum flokki. Flatarmál
hennar var mæld 660 m² (margfeldi af lengd og breidd)
og þar var þéttleiki mældur í tveimur reitum (1. tafla).
Áætlun þéttleika
Í nokkrum miðlungsstórum vörpum (alls um 11% af
metnum heildarfjölda virkra varphola) var flatarmál

Útreikningar á stofnstærð
Heildarfjöldi virkra hola var fenginn með því að
leggja saman fjölda hola í flokkunum þremur. Í tæplega
90% af Grímseyjarbyggðinni var holufjöldi metinn með
úrtaki og því reyndist unnt að reikna öryggismörk (95%)
matsins fyrir stærstan hluta varpsins. Til að reikna
öryggismörk á þennan fjölda var beitt skóþvengsaðferð
(e: bootstrap; Efron & Tibshirani 1993). Þéttleiki hola í
hverjum reit var margfaldaður með heildarflatarmáli
fyrir hvert búsvæði og fékkst þá mat á holufjölda í
búsvæðinu miðað við þéttleika í tilteknum talningarreit.
Þetta var endurtekið fyrir hvern talningarreit í viðkomandi búsvæði. Þannig fékkst dreifing stofnstærða sem
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samsvaraði til fjölda talningarreita í hverju búsvæði
(t.d. 27 stofnstærðir fyrir urð, sjá 1. töflu). Úr þessari
dreifingu voru svo tekin 1000 sýni með endurtekningu.
Þeim sýnum var síðan raðað eftir stærð og gildi
dreifingarinnar nr. 25 og 975 gáfu 95% öryggismörk en
stofnstærð er miðgildi dreifingar. Til að fá heildarskekkju
fyrir öll svæði sem metin voru með þessum hætti var
skekkja í báðar áttir lögð saman. Við talningar sem
þessar er algengast að meðaltal þéttleikamælinga er
margfaldað með flatarmáli búsvæða til þess að reikna
stofnstærð. Öryggismörk eru reiknuð á meðaltalið með
hefðbundnum hætti. Dreifing þéttleikagagna getur verið
með ýmsu móti og þeim upplýsingum er fórnað með
því að byggja öryggismörk um meðaltalið. Að reikna
öryggismörk með skóþvengsaðferð varðveitir upplýsingar um dreifingu gagnanna þar sem gögnin sjálf eru
notuð til að meta dreifinguna. Auk þess sem upplýsingar
eru varðveittar betur með þessari aðferð verða öryggismörk mælinganna oftar þrengri.
Í miðlungsstóru vörpunum þar sem fjöldi hola var
metinn út frá áætluðum þéttleika (miðað við mældu
svæðin) var gert ráð fyrir að hlutfallsleg skekkja (í %)
væri sú sama og á svæðum þar sem skekkja var metin.
Þessi ályktun byggir á þeirri forsendu að breytileiki í
þéttleika sé hliðstæður og á þeim svæðum þar sem
þéttleiki var mældur. Í vörpum þar sem allar virkar
holur voru taldar (um 1% af heildarstærð lundabyggðarinnar) gerðist ekki þörf á að meta skekkju. Til að fá
heildarfjölda virkra varphola (= fjöldi varppara) fyrir
Grímsey voru lagðar saman talningar úr flokkunum
þremur og metin skekkja (87% byggðarinnar) og áætluð
(12%) lagðar saman.
Niðurstöður
Þéttleiki
Nokkur munur var á þéttleika milli mældra varpa
(1. tafla) en þéttleiki var á bilinu 0,21-1,05 virk hola á
m². Af þeim þremur stærstu (urð, klettabrún, brekka)
þar sem þéttleiki var mældur á nógu mörgum blettum
til að leyfa magnbundinn samanburð, var þéttleiki
hæstur í klettabrúninni eða um 0,8 virkar holur á m²,
marktækt hærri en í bæði urðinni og brekkunni (t-próf:
klettabrún/urð: t = 3,1, P = 0,003, frítölur = 44;
klettabrún/brekka: t = 4,0, P < 0,001, frítölur = 32).
Þéttleiki í urðinni var um 0,4 virkar holur á m² og
þéttleiki í brekkunni var um 0,2 virkar holur á m². Ekki
reyndist marktækur munur á þéttleika í brekkunni og
urðinni (t = 1,7, P = 0,08, frítölur = 40). Þéttleiki í
brekkubrún og á syllu var um og yfir eina hola á
fermetra en var aðeins metinn í fimm og tveimur reitum
og var því ekki borinn saman við aðra þéttleika
tölfræðilega (1. tafla).
Stofnmat
Í stóru vörpunum þar sem þéttleiki var mældur töldust
vera 27148 virkar holur og 95% öryggismörk gáfu bilið
19398-34177 (1. tafla). Í vörpum þar sem þéttleiki var
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ekki mældur heldur áætlaður (út frá mældum vörpum)
töldust vera 3592 holur. Áætlað var að þau vörp væru
með hliðstæðri skekkju (í %) og stærri vörpin og gaf
hún bilið 2795-4925. Í vörpum þar sem allar holur
voru taldar fundust 320 virkar holur.. Heildarstærð
varpstofnsins í Grímsey var því áætluð 31060 (95%
öryggismörk = 22193-39102) virkar lundaholur.
Holunýting
Í um 80% af talningarreitum voru ekki aðeins taldar
virkar holur heldur einnig óvirkar en sýnilega fullgerðar
holur og stuttar nýjar (stubbar). Heildarfjöldi hola á
þessum reitum var 340. Af þeim voru virkar holur 298
(88%; 98% fullgerðra), fimm fullgerðar voru óvirkar
(1,5%). Stubbar töldust vera 37 (11%).
Umræða
Ljóst er að í Grímsey á Steingrímsfirði er stæðileg
lundabyggð eða e.t.v. um eitt prósent af íslenska
varpstofninum (Birdlife International 2004). Vörp sem
eru hliðstæð að stærð eða mun stærri eru þó víða í
landinu og þéttleiki lunda er oft hærri eða útbreiðsla
innan eyja meiri. Til dæmis má nefna að í Lágey utan
Tjörness (önnur Mánáreyja) mældist hliðstæður fjöldi
lunda 1981 (33000 virkar holur) en hún er innan við
þrír hektarar að stærð (Ævar Petersen 1985). Byggðin í
Grímsey er þó sennilega sú stærsta frá Hornbjargi til
Drangeyjar á Skagafirði (Arnþór Garðarsson, munnlegar
upplýsingar). Miðað við fjölda virkra varphola má gera
ráð fyrir að fullorðnir varpfuglar séu um 60 þúsund
(44-78 þúsund miðað við skekkjumörk). Erfitt er að
meta heildarfjölda lunda (þ.e. að ungfuglum meðtöldum) í Grímsey án frekari mælinga en þó má skoða
tölur annars staðar til að fá hugmynd um fjölda ungfugla.
Daunt o.fl. (handrit sent til birtingar) mátu fjölda
ungfugla í byggðinni á Isle of May við Skotland. Þar
mældust ungfuglar sem ekki voru farnir að verpa 19,2%
af varpstofninum. Engar hliðstæðar tölur eru til frá
Íslandi eða annars staðar frá eftir því sem okkur er
kunnugt en ef þessi tala er yfirfærð á Grímsey ætti
heildarfjöldi lunda við eyna að vera um 75 þúsund.
Ein leið til að meta nýliðun er að skoða fjölda nýrra
hola (Harris 1984, Finney o.fl. 2003). Fjöldi stubba
(stuttar og ófullgerðar en nýjar holur) var um 11% sem
gefur til kynna að nýliðun hafi verið talsverð sumarið
2006. Hluti lundastofnsins hefur varp fjögurra ára en
flestallir hafa byrjað að verpa fimm ára (Harris 1984)
og því eru þrír árgangar geldfugla á sveimi í og við
lundavörp. Vísbendingar eru um að hlutfall ungfugla í
byggðum sé breytilegt innan varptímans en athuganir á
aldurshlutfalli í afla lundaveiðimanna í Vestmannaeyjum sýndu að hlutdeild fugla á 2. ári jókst þegar leið
á veiðitíma seinni hluta júlí (Þórður Óskarsson 1996).
Ekki er ólíklegt að eldri árgangar ungfugla séu frekar
farnir að fikta við holugerð og að fjöldi ófullgerða hola
sé einkum mælikvarði á fjölda þeirra fugla. Slíkt þyrfti
þó að kanna betur. Nær allar (98%) sýnilega fullgerðar
holur voru í ábúð. Lundar eru langlífir og halda yfirleitt

tryggð við sömu holur ár frá ári (Harris 1984). Ábúðarhlutfall endurspeglar því breytingar í varpstofni milli
ára. Sá breytileiki getur stafað af beinum stofnbreytingum eða árferði (t.d. færri holur í ábúð þegar lítið er um
æti). Einnig er mögulegt að eitthvað af holum sem
virðast fullgerðar en eru ekki í ábúð henti af einhverjum
ástæðum ekki lengur (t.d. fallnar saman). Það að nær
allar holur sem virtust fullgerðar voru í ábúð – bendir
til að fjöldi para sem héldu holu sumarið 2006 hafi
verið svipaður eða meiri en árið áður.
Í framhaldi væri gagnlegt að kanna betur þéttleika í
Grímsey, einkum á þeim svæðum þar sem fjöldi var
áætlaður en ekki metinn, til að þrengja öryggismörk
stofnmatsins. Þá væri æskilegt að vakta þéttleika og
breytileika í samsetningu og notkun holugerða (fullgerðar, nýjar stuttar) á völdum blettum í byggðinni til
að fylgjast með viðgangi og nýliðun. Skoðun á aldursdreifingu í afla lundaveiðimanna er einnig tæki til að
skoða nýliðun og stofngerð. Þetta væri raunar eðlilegt
að stunda sem víðast um landið, sérstaklega þar sem
lundavörp eru nýtt svo einhverju nemur. Einnig má
skoða aldurshlutföll með beinum athugunum eða
stafrænni ljósmyndun. Aldurshlutföll væri gagnlegt að
bera saman milli ára og innan sama árs (t.d. fyrir og
eftir veiði). Slíkar athuganir eru ódýrar og auka skilning
á stofnbreytingum og nýtast til að vakta veiðiálag.
Þrátt fyrir að lundi sé einhver algengasti fugl landsins
og sá sem einna mest er nýttur þá er rannsóknum á
grunnþáttum í vistfræði hans verulega ábótavant. Ekkert
viðunandi mat er til á heildarstofnstærð, mikilvægi
einstakra byggða, né heldur á helstu lykilþáttum er
stjórna lífslíkum og nýliðun. Umtalsverðir hagsmunir
eru fólgnir í eðlilegum viðgangi lundastofnsins, t.d.
hvað varðar veiðar og ferðaþjónustu, auk eigin gildis
þessa ástsæla fugls. Æskilegt er að afla grunnþekkingar
á stofnvistfræði lunda ef stuðla á að ábyrgri nýtingu
íslenska lundastofnsins.
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SUMMARY
Number and density of breeding Atlantic Puffins on Grímsey in
Steingrímsfjörður, NW-Iceland
In late June 2006 the breeding population of Atlantic Puffins
Fratercula arctica on Grímsey in Steingrímsfjörður, NW-Iceland
(65°41’N, 21°24’W) was estimated for the first time but the island is
one of the larger breeding colonies in NW-Iceland. The density of
active burrows varied between habitats from 0.21-1.05 per m². The
highest densities were on cliff edges. The total number of active
burrows on the island was estimated 31060 and 95% CI (estimated
with a bootstrapping approach) were 22193-39192. This amounts to
ca. 1% of the total estimated number of breeding puffins in Iceland
(Birdlife International 2004). Most (98%) of the seemingly complete
burrows were active. Incomplete burrows (new, short burrows indicative of recruitment) were 11% of the total number of burrows.
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