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Útdráttur 

Tímasetning fars og fjöldaferill að vorlagi og haustlagi meðal íslenskra skógarþrasta voru 

skoðuð með hjálp staðlaðra merkingagagna frá Höfn í Hornafirði á árunum 2005-2010. Þá 

var aldurssamsetning í veiðum að haustlagi skoðuð á Höfn og í Reykjavík og einnig 

hvernig fuglarnir þyngdust yfir haustfarið í Reykjavík.  

Tvenns konar mynstur kom fram á vorfari. Annars vegar komu fuglar jafnt og þétt yfir 

vorið og náði fjöldinn þá hámarki um 10. apríl. Hins vegar var um að ræða seina innkomu 

fugla (um 10. apríl) og í kjölfarið mikla fjölgun sem náði hámarki tíu dögum síðar og 

rénaði síðan á sama hraða. Líklegt er að veðurtengdir þættir komi við sögu.  

Hautfarið var á hinn bóginn mjög breytilegt og illútskýranlegt. Mikil þörf er á betri 

upplýsingum sem geta gefið til kynna hvort veiðitölur að hausti endurspegli stofnvísitölu 

meðal skógarþrasta. Mikill munur reyndist á hlutfalli ungfugla á milli ára og gæti sá munur 

endurspeglað varpárangur sumarið á undan. Þó vakti athygli hversu breytilegt hlutfall 

ungfugla var innan hausttímabila. Þrestir þyngdust að meðaltali um 0,6g á dag yfir 

októbermánuð og fullorðnir fuglar voru þyngri en ungir yfir tímabilið.      

Abstract 

Timing of autumn and spring migration as well as a number index was studied amongst 

Redwings from Höfn, SE-Iceland, from 2005-2010. The age ratio of adult and juvenile 

birds was studied for autumn catches at Höfn and Reykjavik. Mass accumulation during 

autumn migration was studied in Reykjavik.  

Two main types of spring migration were detected. Firstly, a long migration period with a 

slow increase and slow decrease, peaking around 10 April. Secondly, a shorter migration 

period starting around 10 April and increasing fast with a peak ten days later. The numbers 

decrease at the same rate as the increase. Weather related factors might play a role in 

forming these two types of spring migration patterns. 

The autumn migration was much more variable compared to the spring migration and any 

patterns hard to define. It is considered to be of a high importance to evaluate the use of 

autumn catches in plantations for population indexes of this species. The ratio of young 

birds during autumn migration was highly variable between years and might reflect the 

current breeding success. However, the fluctuating ratio of young birds within the fall is of 

a concern. The mean mass accumulation of Redwings during October was 0.6 g/day and 

adult birds were on average heavier than young birds over this time period.  
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1 Inngangur 

 

Þegar lífverur stunda reglubundnar ferðir á milli landsvæða er talað um far. Margar 

dýrategundir stunda far og getur það verið mjög mismunandi á milli tegunda (Alerstam 

2011). Fuglar eru sá hópur dýra sem einna þekktastur er fyrir far. Far fugla hefur verið 

rannsakað töluvert en á síðustu áratugum hefur þekking aukist til muna á sviði fars og 

áttunar fugla. Ýmislegt er þó enn ekki vitað um árstíðabundna dreifingu ýmissa tegunda, 

farleiðir og vetrarbúsvæði (Bykhovskii 1973). 

Farfuglategundir sýna ýmis ummerki um hlutafar og aldurs- og/eða kynbundið far ásamt 

aðskilnað á milli farhópa. Stofn sem tímgast norðan við en hefur vetrarsetu sunnan við 

ákveðin stofn sömu tegundar þarf að ferðast yfir útbreiðslusvæði þeirra tegundar sem 

tímgast sunnar. Þessi tegund fars er kölluð höfrungahlaups far (e. leap-frog migration) 

(Alerstam & Högstedt 1980, Lundberg & Alerstam 1986). Hinsvegar ef stofn sem tímgast 

norðarlega hefur vetrarsetu innan tímgunarsvæðis annars stofns sem hefur vetrarsetu 

sunnar er það kallað keðju-far (Kelly et al. 2002, Smith et al. 2003). 

Einstaklingar innan sömu tegundar sýna þó ekki alltaf sömu far hegðun. Hlutafar, þar sem 

einungis hluti stofnsins stundar far, er þekkt hjá mörgum tegundum (Terrill & Able 1988). 

Margar tegundir hafa einnig sýnt staðbundinn aðskilnað kynja (Phillips et al. 2004, 2009) 

og aðskilnað fugla á mismunandi aldri (Payevsky 1994). Það er kallað aldurs- og/eða 

kynbundið far (Holberton & Able 2000, Nebel 2006). 

Aðal ástæða þess að fuglar stunda far er skortur á auðlindum, yfirleitt fæðu – þó sumar 

tegundir færi sig vegna vetrarkulda. Fæðuframboð tengist oft loftslagi, til að mynda hverfa 

sumar tegundir skordýra að mestu leiti af arktískum og tempruðum svæðum á veturna. Stór 

hluti þeirra fugla sem lifa á skordýrunum færa sig þá til hlýrri svæða. Aðrar tegundir fara 

að borða fræ eða ávexti í staðinn (Burton 1992). 

Árstíðarbundið far fugla er flókið lífeðlisfræðilegt fyrirbæri (Bykhovskii 1973) sem snýr 

fyrst og fremst að orkufræðilegum lausnum annars vegar og áttun hinsvegar.  Tegundir 

sem ferðast langar vegalengdir safna miklum forða á meðan aðrar safna aðeins litlum forða 

og ferðast styttri vegalengdir. Fuglarnir ferðast á mismunandi tímum sólarhringsins, nota 

ýmsar aðferðir til flugs og fljúga í mismunandi hæð. Sumir fljúga stakir á meðan aðrir 

fljúga í hópum. Þeir bregðast misjafnt við veðrum og vindum, hafa hamskipti á misjöfnum 

tímum o.s.frv. (Alerstam 2011) 

Misjafnt er hversu langt fuglar ferðast til að forðast þann skort sem veturinn ber með sér. 

Sumar tegundir fara stutt eins og t.d. hringdúfur (Columba palumbus), músarrindlar 

(Troglodytes troglodytese) og ýmsar finkur (Fringillidae) og er farið stundum aðeins 

nokkrir kílómetrar (Burton 1992). Aðrar tegundir ferðast mjög langar leiðir og eru nokkrar 

tegundir sem ferðast um 4000-7500 km leið (þær sem fljúga lengst geta farið meira en 

10.000 km) (Newton 2008). Þar ber helst að nefna kríu (Sterna paradisaea), en árlegt flug 

hennar frá arktísku varpstöðvum hennar yfir í Suður-Íshaf er hugsanlega lengsta farflug í 

heimi þar sem sumir fuglanna fljúga yfir 80.000 km leið (Egevang 2010). Einnig má nefna 

marga vaðfugla, s.s. ósatítu (Calidris acuminata) sem ferðast frá varpstöðvum sínum í 

Norður-Rússlandi til Ástralíu, Nýja-Sjálands og Nýju-Gíneu (Handel & Gill 2010). 
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Helstu flugleiðir farfugla eru fimm: 1) Flugleiðin yfir Ameríku, 2) Vestur-Evrópu – 

Vestur-Afríku flugleiðin, 3) Evrasíu – Austur-Afríku flugleiðin, 4) Flugleiðin yfir 

meginland Austur-Asíu og 5) Flugleiðin yfir Austur-Asíu haf.  

Aðal flugleiðin sem íslenskir fuglar nota er Vestur-Evrópu – Vestur-Afríku flugleiðin 

(Newton 2008). 

 

Mynd 1. Helstu flugleiðir farfugla. 

 

1.1 Mismunur í fari milli aldurshópa og kynja 

Oft er munur á fartíma fugla sömu tegundar eftir aldurshópum eða kyni. Munurinn getur 

legið í mismunandi hlutfalli kynja eða aldurshópa sem leggja í far, tímasetningu og lengd 

fars (Newton 2008). Carl von Linné, faðir flokkunarfræðinnar, tók eftir því að hópur 

bókfinka (Fringilla coelebs) sem hélt til í Svíþjóð á veturna samanstóð einungis af 

karlfuglum. Gilbert White tók hinsvegar eftir hópum bókfinka í Englandi á veturna sem 

aðeins innihéldu kvenfugla. Svipað athæfi hefur sést hjá öðrum farfuglum (Burton 1992, 

Newton 2008). Þekking okkar á mismun í fari fugla er auðvitað bundin við það að við 

sjáum muninn á kynjunum vegna stærð eða litar (Newton 2008).  

Aldurs og kynjamunur á fari tengist að minnsta kosti þremur sviðum líffræðinnar. Í fyrsta 

lagi ber að huga að mismunandi hlutverkum kynjanna á varptímanum, sem tengist 

tímasetningu fars. Í öðru lagi er tímasetning annarra mikilvægra viðburða, s.s. fjaðrafellis 

sem einnig getur haft áhrif á tímasetningu fars frá varpstöðvum. Í þriðja lagi skiptir 

líkamsstærð og yfirráð máli, en það er oft misjafnt á milli aldurs og kynja og getur tengst 

tímasetningu fars og farvegalengd (Newton, 2008). Spörfuglar, þar sem aðeins hluti 

hópsins stundar far og fer þá stuttar vegalengdir, hefja far eftir fjaðrafelli á varpstöðvum. 

Yfirleitt ferðast kvenfuglarnir í stærri hópum, fara lengra frá varpstöðvunum og snúa 

seinna til baka en karlfuglarnir. Ungfuglarnir ferðast einnig í stærri hópum, fara fyrr, 

ferðast lengra og koma seinna til baka en fullorðnu fuglarnir (Newton, 2008). Hinsvegar 
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fara margar tegundir, sem ferðast langt, strax eftir tímgun og seinka fjaðrafelli þar til við 

komu á viðkomustað eða vetrarstöðvum. Hjá þeim tegundum fara karlfuglarnir yfirleitt á 

undan kvenfuglunum og fullorðnir á undan ungum (Newton, 2008). 

Hugsanlegt er að karlfuglarnir séu ráðandi kynið og reki kvenfuglana og ungana frá 

fæðuríkustu svæðunum. Far verður þá skárri kosturinn. Önnur hugsanleg útskýring er að 

karlfuglar eru yfirleitt stærra kynið og stærri fuglar þola yfirleitt kulda betur því þeir geta 

geymt meiri fitu sem kemur í veg fyrir hungurdauða. Auk þess missir grannvaxinn líkami 

fyrr hita en þrekinn (Burton 1992). Líklegt er að seinni tilgátan sé mikilvægari þar sem að 

hjá næstum öllum ránfuglum og nokkrum vaðfuglum eru það kvenfuglarnir sem eru stærri 

og hafa þær þá yfirleitt vetrarsetu norðar en karlfuglarnir (Burton 1992). Meissner (2006) 

sýndi fram á að munur væri á fari spóatíta (Calidris ferruginea) á milli aldurshópa og 

kynja. Karlfuglar fóru að jafnaði fyrr en kvenfuglar og aðeins í einni bylgju á meðan far 

kvenfuglanna var í tveim bylgjum. Fullorðnir fuglar fóru einnig töluvert fyrr en ungfuglar 

(Meissner 2006). 

 

1.2 Undirbúningur fyrir far 

Far er mjög líkamlega krefjandi og reynir á ýmsa lífeðlisfræðilega þætti. Margar hættur eru 

einnig fyrir hendi fyrir þá fugla sem leggja það á sig, svo að kostir fars verða að vega hærra 

en gallar (Burton 1992). Forði á formi mikillar fitusöfnunar er lykilþáttur í undirbúningi 

fugla fyrir far (Berthold 1996, Mead 2007, Newton 2008). Mikið álag fylgir farflugi þar 

sem fuglarnir þurfa að borða gríðarlega mikið á stuttum tíma og meltingafærin þurfa að 

stækka til þess að melta þennan gríðarmikla mat (Newton 2008). Yfirleitt skipta fuglar 

farfluginu í nokkra áfanga flugs þar sem forðinn eyðist, en þess á milli stoppa þeir og safna 

nýjum forða. Til eru þó tegundir sem fljúga yfir svæði sem ekki bjóða uppá þesskonar 

stopp, t.d. landfuglar sem fljúga yfir sjó, og verða þeir því að safna mun meiri forða. 

Spörfuglar eru yfirleitt 1-3 vikur að safna slíkum forða og hafa þá sumir jafnvel tvöfaldað 

þyngd sína  (Newton 2008). Farfuglar verða að hafa gnægð næringarríks matar s.s. ber, svo 

þeir fitni fljótt áður en tímabært er að halda af stað (Burton 1992, Guitian 1994). Til þess 

að þyngjast mikið breyta sumir fuglar um mataræði eða hegðun (Burton 1992) sem sett er 

af stað með hormónavirkni (Mead 2007). Fita er hentugt form til þess að geyma orkuna þar 

sem fita inniheldur um 7-9 sinnum meiri orku en annar geymslumáti og því getur fuglinn 

geymt mikla orku miðan við lágmarks þyngdaraukningu (Newton 2008). Þó verður 5-10% 

af þeirri orku sem losuð er í farflugi að koma frá próteini til þess að uppfylla ákveðin 

skilyrði fyrir niðurbrot fitu (Jenni & Jenni-Eiermann 1998). Umfang fitusöfnunar er 

misjafnt bæði á milli og innan tegunda, þar spilar lengd áætlaðs flugs miklu máli (Berthold 

1996).  

Fita safnast aðallega fyrir undir húð fuglanna og umhverfis innyflin. Hægt er að skoða 

fitusöfnun lifandi fugla með því að skoða magn fitu við kvilt ofan við bringubein (Kaiser 

1993, Gosler 1996, Newton 2008).  Það er þó töluverður breytileiki á magni þessarar fitu á 

milli einstaklinga og þættirnir sem ákvarða eða hafa áhrif á þennan breytileika í fitusöfnun 

eru enn á huldu (Redfern et al. 2002).  Líkamsstærð hefur mikil áhrif á flug getu fugla í 

farflugi þar sem aukin líkamsstærð veldur auknum hömlum (Newton 2008). En aðrar 

lífeðlisfræðilegar breytingar geta orðið við undirbúning fars. Hjá sumum tegundum fugla 

stækka brjóstvöðvar, hjarta og æðar töluvert, en það getur verið nauðsynlegt til þess að 
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bera aukinn þunga vegna fitusöfnunar (Piersma et al. 1999, Pennycuick 1998, Mead 2007).  

Breytingum í stærð og massa innri líffæra við undirbúning fars hefur einnig verið lýst, t.d.  

hjá lappajaðrökunum  (Limosa lapponica) sem minnka massa lifrar og maga áður en þeir 

fljúga yfir Kyrrahafið (Piersma 1998, Piersma & Gill 1998). Redfern og félagar (2000) 

fundu fylgni á milli þarmalengdar og magni fitu við kvilt ofan við bringubein. Bendir þetta 

til þess að vel heppnuð fæðuupptaka gæti verið þáttur í breytilegri fitusöfnun milli 

einstaklinga. Hinsvegar fannst enginn marktækur munur á þarmalengd með tilliti til aldurs 

eða kyns (Redfern et al. 2002).  Farfuglar eru eitt öfgakenndasta dæmið um miklar 

líkamsbreytingar á stuttum tíma (Newton 2008).  

Margar rannsóknir sýna að fuglar reyna að haga fjaðrafelli þannig að þau eigi sér ekki stað 

þegar mikið stendur til, t.d. við mökun og far. Fjaðraskipti eru því oft tímasett þannig að 

fuglinn sé í sem bestu ástandi þegar kemur að langflugi (Burton 1992). Fjaðraskipti, sem 

stjórnað er af hormónum eru fuglum lífsnauðsynleg þar sem fjaðrirnar eyðast smám saman 

og þurfa því reglulega endurnýjun (Newton 1998, Mead 2007). Flestar tegundir skipta 

öllum fjöðrum (bæði búk- og flugfjöðrum) út einu sinni á ári og eiga þessi skipti sér oftast 

stað síðsumars og á haustin. Þá er nokkuð algengt meðal tegunda að einhverjum hluta 

búkfjaðra sé skipt út á vorin og fara tegundirnar þá í sumarbúning (Newton 1998). 

Tíminn sem tekur að hafa fjaðraskipti er mjög breytilegur bæði á milli og innan tegunda 

(Burton 1992). Ungfuglar þurfa ekki að endurnýja flugfjaðrirnar fyrir sitt fyrsta haustfar, 

en þurfa hinsvegar ef til vill að gera það fyrir fyrsta vorfarið (Mead 2007). Hjá flestum 

tegundum gerast fjaðraskiptin smám saman svo þær haldi áfram að geta flogið (Mead 

2007). Þó eru margar tegundir sem eiga erfitt með flug, eða missa það alveg í einhvern 

tíma við fjaðraskipti. T.d. missa flestir andfuglar getuna til að fljúga á einhverju tímabili 

vegna þess að flugfjaðrirnar eru allar felldar í einu. Þetta ástand er kallað „að vera í 

sárum“. Annar möguleiki er að byrja fjaðraskipti á meðan tímgun stendur enn yfir eða 

jafnvel fresta þeim þar til á vetrarstöðva er komið (Burton 1992). Margir farfuglar, eins og 

steindepill (Oenanthe oenanthe), fella að minnsta kosti hluta fjaðra sinna á tímgunarstað 

(Delingat 2011). Ókostir þess að fresta hamskiptum er að fjaðrirnar eru ekki í toppstandi 

þegar þeir leggja í farflugið, en aftur á móti hafa þeir nægan tíma þegar á staðinn er komið 

(Burton 1992). 

 

1.3 Almennt um skógarþröst 

Skilgreindar hafa verið tvær undirtegundir skógarþrasta (Svensson 1970). Þær eru Turdus 

iliacus iliacus sem finnst í Norður-Evrópu (fyrir utan Ísland og Færeyjar), austur um nánast 

alla Síberíu og aðeins í Skotlandi, og T. i. coburni sem er á Íslandi og í Færeyjum 

(Svensson 1970, Petersen 1998). Stofnarnir eru nánast eins í útliti með brúnt bak, ljósan 

neðrihluta með brúnum rákum, ljósleita rák yfir augum og rauðleitar síður og undirvæng. 

Undirtegundin coburni er þó örlítið stærri og dekkri yfirlitum  (Petersen 1998, Svensson 

1970, de Prato 1980). Þeir vega yfirleitt um 35-75g (Ogilvie 2007). Á haustin eru 

fullorðnir fuglar jafnlitir en sumar ytri fjaðrir eru með hvítar brúnir. Stélfjaðrir eru frekar 

rúnnaðar. Ungfuglar þekkjast á því að þeir eru með hvítt eða ljóst hak á sumum 

yfirvængþökum og alnarfjöðrum auk þess að stélfjaðrirnar eru nokkuð oddhvassar 

(Svensson,1970). 

Í Evrópu er fjöldi skógarþrastapara talinn vera um 16-21 milljónir, sem gerir um 48-63 

milljónir einstaklinga að hausti (BirdLife International 2009). Um 50-74% af 



14 

heimsútbreiðslusvæði skógarþrasta er í Evrópu, svo að gera má ráð fyrir að 

heildarstofnstærð sé á bilinu 65-130 milljónir. Sú tala þarfnast þó frekari staðfestingar 

(BirdLife International 2009). Fullorðnir skógarþrestir hafa fjaðraskipti síðla sumars. 

Ungfuglar fara í ungabúning eftir að þeir ná flugi en fella hluta búkfjaðra sinna síðsumars 

og líkjast þá mjög fullorðnu fuglunum (Svensson 1970). 

Skógarþrestir eru dýra- og jurtaætur. Þeir éta ýmiskonar smáa hryggleysingja, s.s. 

ánamaðka, bjöllur, langfætlur, tvívængjur, kóngulær, vatnabobba, fiðrildalirfur og 

landbobba (Petersen 1998). Á haustin borða þeir næringarríka fæðu, aðallega ber, til að 

undirbúa sig fyrir far (Guitianm 1994). Á veturna hirða þeir einnig matarleifar og eru þá 

hrifnastir af ávöxtum, feitmeti og kjötsagi (Petersen 1998). 

 

Skógarþrestir eru vetrargestir í mið og vestanverðri Evrópu (Bykhovskii 1974, Burton 

1992,  Mead 2007) og allt suður að norðurströnd Afríku. Aðal vetrarstöðvar þeirra eru þó í 

suðurhluta Frakklands og Ítalíu og hluta Asíu. (Bykhovskii 1974) Þangað koma þeir þegar 

norðlæga sumarið er á enda, frá tímgunarstöðvum sínum í Rússlandi og norður hluta 

Evrópu (Mead 2007, Redfern et al. 2000). Gögn frá merktum skógarþröstum hafa sýnt að 

far munstur þeirra er mjög flókið og misjafnt eftir árum, t.d. fara sumir fuglar langt í vestur 

eitt árið, en fara svo jafnvel suður eða austur önnur ár (Mead 1983). Rannsóknir hafa sýnt 

að sumir stofnar ilacus færi sig suður og vestur til Bretlands og Írlands á veturna (Redfern 

et al. 2000). Yfirleitt ferðast þeir um 1000-6500 km leið (Ogilvie 2007). Skógarþrestir eru 

líklegir til að ferðast lengra á veturna ef það kólnar mikið eða berin klárast (Mead 1983).  

 

1.4 Skógarþrösturinn á Íslandi 

Íslenski skógarþrösturinn tilheyrir undirtegundinni coburni. Hann verpir á Íslandi og í 

Færeyjum og er að megninu farfugl til NV-Evrópu (de Prato, 1980). Skógarþrestir á Íslandi  

 

Mynd 2.  Dæmi um farleiðir skógarþrasta (Mead 1983). 
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eru láglendis fuglar og á sumrin hafast þeir yfirleitt við í skóg- og kjarrlendi, birkiskógum 

og grenilundum í nálægð við þéttbýli. Á veturna eru þeir helst nálægt eða í þéttbýli, þó 

einstaka fugl haldi til við sveitabýli (Alerstam 1980, Petersen 1998). 

Fyrst varð vart við verpandi skógarþresti í þéttbýli hér á landi um 1930, en fyrir það voru 

þeir algerir farfuglar og urpu aðeins til sveita. Val á hreiðurstöðum er gríðarlega fjölbreytt, 

en algengustu staðirnir eru í trjám, á jörðinni – jafnvel undir tré, ýmis mannvirki, móar, 

skurðir og aðrir hentugir staðir. Hreiðrin eru litlar körfur sem þeir vefa undir eggin og hér á 

landi verpa þeir oft mjög þétt. Varptímabilið er aðallega frá miðjum apríl og fram í 

fyrrihluta júní. Hvert par getur orpið allt að þrisvar sinnum og getur þá varpið staðið fram í 

júlí. Skógarþrestir verpa fjórum til sex eggjum í einu og eru ungarnir ófleygir í allt að viku 

eftir að þeir yfirgefa hreiðrið (Petersen 1998). 

Flestir skógarþrestir eru farfuglar en hluti stofnsins eru staðfuglar (Alerstam 1980, Petersen 

1998).  Fyrstu farfuglarnir koma til landsins seint í mars eða byrjun apríl, en hópar eru enn 

að týnast til landsins langt fram eftir apríl (Petersen 1998). Meðal komutími skógarþrasta 

til landsins á árunum 1998-2011 var 21. mars (Yann Kolbeinsson  2012) og dveljast þeir að 

meðaltali í um 33 vikur á landinu (Boyd 2003). Eftir varptíma hér á landi, í lok ágúst og 

eitthvað fram í september,  flykkjast þeir inní þéttbýli og niður til stranda. Í október er 

algengt að sjá þá í hópum en svo fara þeir að hverfa eftir því sem fer að ganga á reyniberin 

í görðunum (Petersen 1998). Á veturna fer nánast allur stofninn suður á vetrarstöðvar sem 

eru staðsettar á Bretlandi og í Suðvestur-Evrópu, þó rannsóknir hafi sýnt að stærsti hluti 

íslenska stofnsins haldi til á norðvestur Bretlandi (de Prato, 1980, Petersen 1998).  

 

Þar sem lítið er vitað um upphaf haustfars hjá íslenskum þröstum og aðra þætti í vorfari en 

komu fyrstu einstaklinga, var leitast við að svara eftirfarandi spurningum á fartímum á 

Íslandi: 

 

a)  Hvenær byrja og hve lengi vara fartímar að vor- og hausti?  

b)  Hvenær ná fartímar hámarki? 

c)  Er munur á aldurssamsetningum að hausti? 

d)  Hver er þyndgaraukning þrasta að hausti (m.t.t. til aldurs)? 
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2 Aðferðir 

 

2.1 Svæðislýsing 

Gagnasöfnun fór fram á tveimur landsvæðum; Höfn í Hornarfirði og í Reykjavík. 

Einarslundur er staðsettur við bæjarmörk Hafnar í Hornafirði. Um er að ræða trjálund sem 

Einar Hálfdánsson hóf að rækta upp um miðja tuttugustu öldina en er  í dag í umsjón 

Félags fuglaáhugamanna. Í lundinum eru flest tréin barrtré en einnig er töluvert af 

lauftrjám. Ýmsar tegundir hafa sést í og við lundinn og á hverju ári eru þar stokkandar- 

(Anas platyrhynchos) og skógarþrastarhreiður. 

Rannsóknarsvæðið í Reykjavík er staðsett á lóð skógræktarfélagsins í Fossvogi. Svæðið er 

tæpir 10 hektarar að flatarmáli og alsett göngustígum. Afræningjar sem sáust á svæðinu 

voru kettir (Felis domesticus) og smyrlar (Falco columbarius).  Skógræktin í Fossvogi er 

vinsælt útivistarsvæði og er hugsanlegt að nærvera manna og dýra hafi haft áhrif á hegðun 

fuglanna. Svæðið samanstendur af háum trjám, miklu leiti greni (Picea) og öspum 

(Populus), en einnig lágum gróðri (runnaræktum) og opnum svæðum á milli. 

 

2.2 Mistnetaveiðar og mælingar 

Mistnetin voru staðsett skammt frá göngustígum, yfirleitt nálægt trjám sem 

skógarþrestirnir leita í. Einnig var reynt að koma netunum þannig fyrir að fuglarnir sæju 

þau sem minnst.   

Á Höfn var veiðitími að vori skilgreindur frá 21. mars – 30. apríl (ordinal dagsetningar 80-

120) árin 2006 – 2010 og á haustin frá 1. október – 31. október  (ordinal dagsetningar 274-

304) á árunum 2005-2010. Á Höfn var notast við 18 net og veiðitími á degi hverjum var 

nokkuð staðlaður um 7 klst á dag yfir allt tímabilið. Í skógræktinni voru þrestir veiddir í 

október haustið 2011 (ordinal dagsetningar 274-304). Notast var við 3 net og var 

veiðitíminn hvern dag nokkuð misjafn, allt frá tæpum 2 klst upp í um 3,5 klst en ávallt 

skráður. Þessi misjafni veiðitími skýrist m.a. af veðri. Svæðin sem netin voru sett upp á 

voru valin með tilliti til þéttleika trjánna í kring og trjágerðar. Ávallt var notast við sömu 3 

staðina.  

Á báðum svæðum var notast við 6-10 metra löng  mistnet með 20 x 20 mm möskvastærð. 

Netin eru strengd milli tveggja stanga sem stungið er niður í jörðina. Á milli stanganna 

liggja 3-4 strengir. Á milli strengjanna er lausbundið net sem mynda nokkurnskonar poka 

neðst. Netin eru til þess gerð að þegar fugl flýgur á þau fellur hann niður í þessa poka. Þar 

situr hann fastur þar til hann er losaður.    

Eftir að þrestirnir höfðu flogið í netin voru þeir settir í litla þar til gerða taupoka og færðir í 

aðstöðu sem komið var upp inni á rannsóknarsvæðinu. Allir þrestir sem náðust voru 

merktir með álhring frá Náttúrufræðistofnun Íslands og aldursgreindir á lögun ljósyddra 

alnar- og stórþökufjaðra ásamt því sem lögun stélfjaðra var skoðuð til hliðsjónar (Jenni 

2011). Því næst voru gerðar nokkrar mælingar á þeim. Notast var við skíðmál og reglustiku 

við gerð mælinganna.  Mæld var lengd goggs frá nös að enda goggsins. Lengd höfuðs var 
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einnig mæld, frá aftari hluta höfuðs að enda goggsins. Stéllengd var mæld með því að 

renna reglustiku á milli stélfjaðranna og undirstélþakanna þar til hún stoppaði við rætur 

miðstélfjaðranna. Lengsta fjöðurin var mæld í hverju tilviki (Svensson 1970).  

Því næst var mælt lengd vængs og ristarlengd (tarsus). Þegar lengd vængs er mæld er rétt 

úr vængnum og hann lagður beinn á reglustiku. Lengdin er þá mæld frá ysta hluta 

vænghnúans að oddi lengstu handflugfjaðrar, við þetta fæst hámarks vænglengd (Svensson 

1970). Til þess að mæla tarsusinn var fóturinn beygður í um 90° og notað var skíðmál til 

að mæla frá hakinu við liðamót ristar og sköflungs (e. intertarsal joint) að hreistri við mót 

ristar og táa (Svensson 1970). Mælingarnar má sjá á mynd 3. 

Allir þrestirnir sem veiddust voru vigtaðir. Til þess var notuð afskorin hálf plastflaska sem 

hengd var á 100g pesúlu.  Fuglarnir voru settir á hvolf í flöskuna sem var svo hengd á 

pesúluna. Ef fuglarnir voru yfir 90g var notast við 300g pesúlu. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3.  Myndin sýnir hvernig mælingar voru framkvæmdar. Efst til vinstri er 

höfuðlengd og efst til hægri er neflengd. Neðri myndin til vinstri sýnir hvernig 

slétt er úr vængnum til að ná fullri vænglengd. Hægra megin fyrir miðju sést 

hvernig stéllengd er mæld frá rótum að stélenda. Neðst til hægri er mynd sem 

sýnir hvernig ristarlengdin var mæld. Öll mál eru í samræmi við Svensson 1970. 
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2.3 Greining gagna 

 

Til að fá mynd af því hvenær fartíma skógarþrasta á sér stað voru hrá veiðigögn frá Höfn á 

árunum 2005 til 2010 teiknuð á stöplarit. Þar kemur fram fjöldi fugla sem veiðst hefur á 

ákveðnum degi á þessu árabili (mynd 4.) Útfrá þessum gögnum  má sjá að fartími að vori 

er á bilinu 20. mars til 30. apríl og fartími að hausti er október mánuður.   

 

 

Mynd 4. Heildarfjöldi skógarþrasta eftir dögum sem veiddust í Einarslundi á Hofn í 

Hornafirði frá hausti 2005 fram á haust 2010. 

 

Til að greina upphaf og endi fartíma að vori  á milli ára og kanna hvenær hámarki var náð 

var heildarfjöldi fugla sem veiddist á hverju 5 daga bili ár hvert teiknaður á mynd þar sem 

ordinal dagsetning á miðpunkti þessa dagabils var skilgreind sem ordinal vika. Á milli 

þessara punkta var síðan dregin lína (e. smoother line) sem tekur tillit til staðsetninga 

punkta á undan og eftir. Hér var notast við Kernel smoother og Gaussian fall notað við að 

vega gildin. Fyrir gögnin um vorkomuna var línan teiknuð með tilliti til 30% punktanna.   

Til að greina upphaf og endi fartíma að hausti og hvenær hámarki var náð var fjöldi fugla 

sem veiddist staðlaður sem fjöldi/net/klst. Með þessu fæst fjöldastuðull sem teiknaður var 

fyrir hvern dag aðskilið eftir árum. Þar sem nokkur munur getur verið að fjölda fugla sem 

veiðist á milli daga var notast við Kernel smoother line (Gaussian) og þrjár línur teiknaðar; 

fyrir 20%, 30% og 40% af fjölda punkta.   
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Til að kanna hvort munur væri á hlutfalli ungra og fullorðinna fugla á milli ára var notast 

við kí-kvaðrat próf.   

Til að skoða hvort munur væri á þyngdaraukningu hjá fullorðnum og ungum yfir haustið 

var notast við ANCOVA próf. Þetta var bæði gert fyrir hrá þyngdargögn og þegar búið var 

að leiðrétta þyngd hvers einstaklings miðað við vænglengd. Þyngd beggja aldurhópa var 

teiknuð á móti dagsetningu og jafna beinnar línu notuð til að lýsa þyngdaraukningunni.  

3 Niðurstöður 

 

3.1 Ferill vorkomu 

Alls náðust 3044 skógarþrestir á Höfn á skilgreindu vortímabili á árunum 2006 – 2010. 

Fjöldi þeirra eftir dögum samalagt fyrir öll árin sýndi  hæga aukningu fram að hápunkti á 

degi 105 (15. apríl) en fækkun upp úr því sem var hraðari en aukningin (mynd 5). 

 

Mynd 5. Fjöldi veiddra skógarþrasta á Höfn eftir dögum á árunum 2006-2010. 

Kernel smoother line (Gaussian) með tilliti til 30% punkta er teiknuð. 
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Sé vorkomunni skipt upp eftir árum breytist myndin töluvert og tvö greinilega mynstur 

koma í ljós. Vorin 2006 og 2008 koma fuglarnir seint inn eða uppúr degi 100 (10. apríl). 

Eftir það fjölgar þeim hratt og ná hámarki 10 dögum síðar en fækkar svo ört eftir það og 

hætta að veiðast í lok apríl. Vorin 2007 og 2009 byrjar veiðin mun fyrr, fjölgunin hægari 

og nær toppi á bilinu 10. – 15. apríl og er sá toppur mun lægri samanborið við árin 2006 og 

2008.  Veiðin fjarar síðan út á um tveggja vikna tímabili (mynd 6). Árið 2010 sker sig 

síðan frá hinum árunum að því leiti að lítil sem engin veiði kemur fram.    

 

 

 

Mynd 6. Fjöldi veiddra skógarþrasta á Höfn á fimm daga bili skipt eftir árum frá 

2006-2010. Kernel smoother line (Gaussian) með tilliti til 30% punkta er 

teiknuð. 
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3.2 Ferill haustfars 

 

Alls náðust 1556 skógarþrestir á Höfn í októbermánuði á árunum 2005-2010. Mynd 7 sýnir 

fjöldastuðul eftir dögum skipt eftir árum. Kernel smoother line (30% Gaussian) er teiknuð 

fyrir hvert ár. Ekkert greinilegt mynstur sést og mikill breytileiki virðist vera á milli ára. 

Hvert haust er því skoðað á sér mynd og smoother line teiknuð fyrir 20%, 30% og 40% 

punkta (myndir 8 – 10). 

 

 

Mynd 7. Fjöldastuðull skógarþrasta á Höfn eftir dögum  haustin 2005-2010. Kernel 

smoother line (Gaussian) með tilliti til 30% punkta er teiknuð. 
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Mynd 8. Fjöldastuðull skógarþrasta á Höfn eftir dögum haustin 2005(efri myndin) 

og 2006 (neðri myndin). Kernel smoother line (Gaussian) með tilliti til 

20% (heil lína), 30% (þétt brotin lína) og 40% (gróf brotin lína) punkta 

eru teiknaðar. 
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Mynd 9. Fjöldastuðull skógarþrasta á Höfn eftir dögum haustin 2007 (efri myndin) 

og 2008 (neðri myndin). Kernel smoother line (Gaussian) með tilliti til 

20% (heil lína), 30% (þétt brotin lína) og 40% (gróf brotin lína) punkta 

eru teiknaðar. 
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Mynd 10. Fjöldastuðull skógarþrasta á Höfn eftir dögum haustin 2009 (efri myndin) 

og 2010 (neðri myndin). Kernel smoother line (Gaussian) með tilliti til 

20% (heil lína), 30% (þétt brotin lína), 40% (gróf brotin lína) og 50% 

(rauð lína) punkta eru teiknaðar. 
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3.3 Aldurssamsetning 

 

Alls voru 1433 af 1556 fuglum aldursgreindir að haustlagi á Höfn. Nokkuð misjafnt 

hlutfall ungfugla var eftir árum eða frá 53,5% upp í 73,6% (tafla 1). Þessi munur var 

tölfræðilega marktækur (kí-kvaðrat: χ
2
=33.3, df=5, P<0.01). 

 

Tafla 1. Hlutföll fullorðinna og ungra skógarþrasta eftir árum að haustlagi á Höfn í Hornafirði.  

              

Ártal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Sýnastærð (n) 465 148 154 197 413 56 

Fullorðinn (%) 46,5 26,4 38,3 28,4 40,9 28,6 

Ungfugl (%) 53,5 73,6 61,7 71,6 59,1 71,4 

        

Í Skógræktinni í Fossvogi veiddust alls 131 skógarþröstur og voru 84 þeirra ungfuglar eða 

64%. Aldurshlutföll sveifluðust þó mikið yfir októbermánuð (mynd 11). 

 

 

Mynd 11. Fjöldastuðull fullorðinna og ungra skógarþrasta í Skógræktarstöðinni í 

Fossvogi í október 2011. 
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3.4 Þyngdaraukning 

Allir skógarþrestir sem náðust í Skógræktinni í Fossvogi voru merktir og mældir áður en 

þeim var sleppt. Enginn af þeim fuglum sem var merktur endurveiddist á tímabilinu þannig 

að mat á þyngdaraukningu fæst eingöngu út frá þyngd þeirra fugla sem nást á hverjum 

tíma. Samkvæmt jöfnu beinnar línu þyngdust fullorðnir þrestir um 0,48g á dag en ungir 

fuglar um 0,65g á dag (mynd 12).  

 

 

 

Mynd 12. Þyngdaraukning í grömmum hjá fullorðnum (efri mynd) og ungum (neðri 

mynd) skógarþröstum eftir dögum í október (x-ás) í Skógræktarstöðinni í 

Fossvogi haustið 2011. 
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Ancova var notuð til að kanna hvort munur væri á þyngd fullorðinna og ungra skógarþrasta 

yfir tímabilið. Forsendur fyrir framkvæmd prófsins héldu hvað varðaði samsíða hallatölur. 

Hinsvegar voru frávik frá háðu breytunni marktækt frambrugðin á milli hópanna tveggja 

(Levenes´s próf: F=1.829, df=22. P=0.23). Niðurstaða ancova prófsins var að marktækur 

munur var á þyngd fullorðinna og ungra þrasta (F=6.689, df=1, P=0.019). Þessari 

niðurstöðu verður að taka með þeim fyrirvara að frávik voru ekki jöfn á milli hópanna. Ef 

meðalþyngd ungra og fullorðinna fugla er borin saman í þau skipti sem fleiri en tveir fuglar 

úr hvorum aldurhópi náðust sést að fullorðnir fuglar voru þyngri í 10 af 11 tilvikum. Þetta 

styður ancova greininguna.    

Athygli vekja tvær niðursveiflur í þyngd bæði meðal ungra og fullorðinna fugla í kringum 

17. og 24. október.    

 

 

 

Mynd 13. Meðalþyngd fullorðinna og ungra skógarþrasta í Skógræktarstöðinni í 

Fossvogi í október 2011. 
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4 Umræða 

Í þessari rannsókn var leitast við að skoða á hvaða tímabilum fartími skógarþrasta á sér 

stað með því að nota stöðluð merkingagögn frá Höfn í Hornafirði. Þá var einnig leitast við 

að kanna hvort munur væri á hlutföllum ungfugla á milli ára. Þyngd fullorðinna fugla og 

ungfugla var skoðuð og mat lagt á hversu mikið þeir þyngjast á degi hverjum auk þess að 

athuga hvort munur væri á þyngd á hverjum tíma milli þessara hópa. 

Vorfar skógarþrasta sýndi tvö greinileg mynstur. Annars vegar var um að ræða hæga 

aukningu frá lokum mars – topp um 10. apríl sem taldi 150 til 250 fugla  -  og síðan fjaraði 

fjöldinn út um lok aprílmánaðar. Hins vegar var um að ræða mynstur þar sem engin fjölgun 

verður fyrr en um 10. apríl en þá rýkur fjöldinn upp í 350 til 550 fugla á tíu dögum en 

fellur síðan fljótt aftur og veiðum lýkur í lok apríl. Ekki er augljóst hvað veldur því að 

þessi mynstur koma fram en líklegt má telja að við óhagstæðar vindáttir, til vorfars frá 

Evrópu til Íslands, bíði fuglarnir fram að ákveðnum tímapunkti en skelli sér svo yfir hafið. 

Slíkt gæti skýrt mikinn fjölda sem kemur seint en fer hratt í gegn. Séu aðstæður til fars hins 

vegar ákjósanlegar þá koma fuglarnir jafnt og þétt yfir lengra tímabil. 

Haustfar skógarþrasta á Höfn sýnir, ólíkt vorfarinu, mjög mikinn breytileika milli ára sem 

erfitt er að túlka.  Mikill munur er á fjölda fugla, t.d. á milli 2005 og 2006, og ekki hægt að 

sjá að þessi munur komi fram í fjölda á vorfari ári síðar. Það verður því að teljast líklegt að 

ýmsir óþekktir þættir, aðrir en raunverulegar fjöldabreytingar, hafi áhrif á það hversu 

margir þrestir veiðast í trjálundum að hausti. Í þessu sambandi mætti nefna framleiðslu 

reyniberja í þéttbýli og almenna berjasprettu í sveitum landsins sem mögulega áhrifaþætti. 

Frekari rannsókna er þörf ef nota á staðlaðar veiðar í trjálundum við mat á vísitölu 

skógarþrasta. 

Aldurssamsetning var breytileg á milli ára og gæti í einhverjum tilfellum endurspeglað 

varpárangur yfir sumarið. Þó var breytileiki í aldurssamsetningu á milli tímabila innan 

hausts einnig mjög breytilegur, bæði á Höfn (ekki sýnt hér) og í Skógræktinni í Fossvogi. 

Því er brýnt að skilja betur hvaða þættir gætu haft áhrif á það hvenær ungir og fullorðnir 

fuglar veiðast og hvort mistnetaveiðar af því tagi sem hér er notast við endurspegli þau 

hlutföll sem raunverulega eru til staðar.     

Í ljós kom að munur er á þyngd og þyngdaraukningu eftir aldri skógarþrasta í Fossvogi á 

haustin. Ungfuglar mældust að meðaltali léttari en fullorðnir fuglar en þyngdaraukningin 

var hraðari hjá ungunum. Niðurstöðurnar eru svipaðar og lýst hefur verið hjá öðrum 

tegundum. Jones og félagar (2002) báru saman líkamsþyngd og hraða þyngdaraukningar 

hjá ungum og fullorðnum fuglum. Af 52 fuglategundum, sem höfðu viðkomu á Long 

Point, Ontario í Kanada á haustfari voru 21 tegund þar sem fullorðnu fuglarnir voru þyngri 

en ungarnir en enginn munur fannst þó hjá meirihluta tegundanna. Þessi þyngdarmunur 

virtist stafa af meiri fitusöfnun hjá fullorðnu fuglunum frekar en stærð. Hjá meirihluta 

tegundanna (47) var enginn munur á hraða þyngdaraukningar. Meðal tveggja tegunda 

þyngdust fullorðnir fuglar hraðar en hjá 3 tegundum þyngdust ungarnir hraðar. 

Svipuð rannsókn var gerð af Moore og Kerlinger (1987) sem skoðuðu lengd viðkomu og 

hraða þyngdaraukningar í haustfari skríkja í Norður Ameríku. Næstum helmingur (41,1%) 

mældra fugla reyndust vera magrir en dvalarlengd á hverjum stað var tengd magni fitu við 

komudag. Farfuglar stoppuðu í 1-7 daga og endurnýjuðu orkubyrgðirnar mishratt eða allt 
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frá 0,19 g á dag fyrir hettuskríkju (Wilsonia pusilla) til 0,87 g á dag fyrir kollskríkjur 

(Seiurus aurocapillus). 

Eitt af því sem vekur athygli er að samræmd létting hjá aldurshópunum tveimur virðist eiga 

sér tvívegis stað í Skógræktinni í október 2011. Möguleg skýring á þessu fyrirbæri væri sú 

að fuglar sem náð hafa góðri þyngd hefja far séu aðstæður góðar. Við það að þeir hverfi af 

svæðinu lækkar meðalþyngd fuglanna. Ef slíkt far á sér stað í nokkrum fáum lotum við 

góðar aðstæður, þá mætti búast við mynstri sem þessu. Þetta er þó hlutur sem vert væri að 

skoða nánar.  

Woodrey og Moore (1997) skoðuðu fitumagn, lengd viðkomu og hraða þyngdaraukningar 

fyrir sex Suður-amerískar fuglategundir við norðurströnd Mexíkóflóa. Það voru kattfuglar 

(Dumetella carolinesis), græningjar (Vireo olivaceus), daggarskríkjur (Dendroica 

magnolia), gleraugnagræningar (Vireo griseus), moldþrestir (Catharus ustulatus) og 

húmskríkjur (Setophaga ruticilla). Hjá þremur síðast nefndu tegundunum báru fullorðnu 

fuglarnir töluvert meiri fituforða en ungfuglar þó slíkt hafi ekki sést hjá hinum 

tegundunum. Athyglisvert væri að bera saman fitusöfnun á meðal ungra og fullorðinna 

skógarþrasta hérlendis að hausti og athuga hversu mikinn hluta af þyngdarmuninum má 

skýra með próteinum annarsvegar og fitu hinsvegar.  

Lýst hefur verið mun á lengd viðdvalar fugla eftir aldri. Morris o.fl. (1996) komust að því 

að ungir snjótittlingar (Plectrophenax nivalis) stoppuðu lengur í viðdvöl sinni á Appledore 

eyju í Maine heldur en fullorðnu fuglarnir. Nokkrar tegundir sýndu þess merki um að 

ungfuglar væru allmennt magrari en fullorðnir fuglar. Hugsanlega hafa ungfuglarnir því 

þurft lengri tíma til að bæta í fituforðann. Meira veiddist af ungfuglum en fullorðnum hjá 

öllum tegundum (Morris ofl 1996). 

Til að hægt sé að meta hluti af þessu tagi meðal íslenskra skógarþrasta þyfti að merkja 

mikið magn og veiða stöðugt á sömu svæðunum. Þetta atriði, ásamt fjölmörgum öðrum, í 

vistfræði íslenskra skógarþrasta bíða forvitinna vísindamanna. 
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