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Útdráttur 

Meira en helmingur evrópska heiðlóustofnsins verpir á Íslandi en þrátt fyrir það eru 

rannsóknir á tegundinni hér á landi af skornum skammti. Vitað er að heiðlóa (hér eftir 

nefnd lóa) kýs mólendi fyrir varp en minna er vitað um búsvæðaval yfir fartímann. 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að meta búsvæðaval lóa á fartíma með því að skoða 

algengi og viðveru lóa í mismunandi gerðum af ræktuðu landi. Auk þess var markmiðið að 

skoða til hvaða atferlis lóur nýta mismunandi búsvæði á fartíma og kanna hvort munur væri 

á inntöku á fæðu milli ólíkra búsvæða og árstíða. Rannsóknin var framkvæmd að vori og 

að hausti, 2015 og 2016 á Suðurlandi þar sem fylgst var með lóum á  ræktuðu landi og á 

Suðurnesjum þar sem fylgst var með lóum á ræktuðu landi og í fjörum. Niðurstöður sýna 

að lóur nýta landbúnaðarland mikið til fæðuöflunar yfir fartímann auk fjöru þar sem hún er 

aðgengileg. Hlutföll lóa í ólíkum landgerðum voru frábrugðin hlutfallslegu algengi 

landgerða sem bendir til að lóur velji mismunandi gerðir af ræktuðu landi. Viðvera lóa var 

mismunandi milli árstíða og landgerða en lóur voru líklegri til að finnast innan 

rannsóknarsvæða á vorin og innan túna sem eru nýlega ræktuð. Algengasta atferli heiðlóa 

yfir fartímann var fæðuöflun og hvíld, þar sem hlutfall fæðuöflunar var meira að vori en að 

hausti. Fæðuinntaka í fjörum var hærri en inntaka í túnum og val á ræktuðu landi er best 

útskýrt með inntöku á fæðu. Fjörur eru mikilvæg búsvæði að hausti sem bendir til þess að 

ræktað land sé mikilvægt að vori. Þessar upplýsingar auka þekkingu á búsvæðavali og 

vistfræði lóu á fartíma sem hægt er að nýta til að styrkja vernd á íslenska heiðlóustofninum. 
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Abstract 

More than half of the European Golden plover population breeds in Iceland, yet research on 

the species are scarce in Iceland. Golden plovers (hereafter plovers) use moorland for 

breeding but less is known about habitat preference during migration. Main object of this 

study was to assess habitat selection of plovers during migration by looking at occupancy 

and how commonly plovers were found in different types of agricultural land. The 

objective is also to see how plovers use different types of habitats by looking at behavior 

and see if intake rates are different between habitats and seasons. The study was conducted 

during spring and autumn 2015 and 2016 in South Iceland where plovers were observed in 

agricultural land and Southwest Iceland where plovers were observed in agricultural land 

and coastal habitats. Results show that plover use agricultural land much for feeding during 

migration and coastal habitat where they have access to it. Plovers did not use agricultural 

land in proportion to land availability which indicates that they select between land types. 

The presence of plovers differed among seasons and types of agricultural land but plovers 

where more likely to be found within study sites during spring and within highly cultivated 

land. The most common behavior of plovers during migration was feeding and roosting, 

where feeding was more commonly observed during spring. Intake rates were higher in 

coastal habitats than within agricultural land and selection of land types is best explained 

with intake rates. Coastal habitat is more important in autumn which indicates that 

agricultural land is more important during spring. This information enhances our 

knowledge about habitat selection and the ecology of plovers during migration and can be 

used to further enhance the protection of the Icelandic Golden plover population. 
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1 Inngangur 

1.1 Búsvæðaval 

Búsvæði er það svæði þar sem lífvera þrífst og nýtir auðlindir til þess að uppfylla þarfir 

sínar til að lifa af. Mismunandi þarfir lífvera gera kröfur til mismunandi gerða af 

búsvæðum. Þessar kröfur má kalla búsvæðaval (George og Zack, 2001). Búsvæðavali má 

lýsa sem vali á mismunandi mælikvörðum þar sem val á stærri mælikvarða leggur skilyrðin 

fyrir vali á minni mælikvarða. Ef fugl er tekinn sem dæmi þá má líta á allt útbreiðslusvæði 

hans sem stærsta mælikvarðann þar sem val sem á sér stað. Innan útbreiðslusvæðis velur 

fuglinn sér kjörlendi, til dæmis votlendi, graslendi eða skóg. Kjörlendi þarf að uppfylla 

mismunandi þarfir og því fer valið eftir því hvernig fuglinn ætlar að nota svæðið, til dæmis 

til hreiðurgerðar eða til fæðuöflunar. Ef svæðið er nýtt til fæðuöflunar þá á sér stað val á 

fæðu sem býðst innan svæðisins. Þetta ferli gefur góða mynd af hvernig val á sér stað, þó 

oft sé erfitt að greina nákvæmlega hvaða þættir valda valinu sjálfu (Johnson, 1980).  

Valþrýstingur fyrir búsvæðavali skapast vegna breytileika í gæðum búsvæða í tíma og rúmi 

(Cody, 1985). Búsvæðaval hefur áhrif á varpárangur og lífslíkur (Brown, 1969; Fretwell og 

Lucas, 1970), sem hefur áhrif á stofnstærð (Newton, 1998). Einstaklingar sem nota 

búsvæði sem hámarka æxlunarárangur munu leggja flesta afkomendur til komandi 

kynslóða (Franklin o.fl., 2000). Búsvæði hafa því mikil áhrif á hæfni og val er fyrir 

eiginleikum lífvera til þess að gera greinamun á góðum og slæmum búsvæðum (Clark og 

Shutler, 1999).  

Margir þættir nýtast til að skilgreina gæði búsvæða en gæðin felast í auðlindum og 

framboði þeirra innan svæða sem dýrategundir nýta sér líkt og fæðuframboð, skjól, aðgengi 

að maka og fleira. Góð búsvæði þurfa að geta uppfyllt þarfir lífvera en erfitt getur verið að 

skilgreina og mæla þessi gæði þar sem hæfni einstaklinga hefur áhrif á algenga mælikvarða 

líkt og þéttleika einstaklinga, æxlunarárangur og lífslíkur (Bock og Jones,                          

2004). Erfitt getur verið að aðskilja gæði búsvæða frá hæfni einstaklinga en yfirleitt er 

jákvætt samband þarna á milli, þar sem hæfustu einstaklingarnir nýta sér bestu staðina 

(Sergio og Newton, 2003). 

Þegar gæði búsvæða eru metin er hægt að meta auðlindir innan svæðisins eða mæla hæfni 

einstaklinga og stofna í mismunandi búsvæðum. Með því að mæla auðlindir beint er best 

að skoða meginþætti líkt og fæðuframboð og hreiðursvæði (Johnson, 2007).  Hins vegar 

felast gæði búsvæða ekki einungis í þeim auðlindum sem þau hafa upp á að bjóða heldur 

spila þar inn vistfræðilegir þættir sem geta hamlað nýtingu þeirra, til dæmis afránshætta og 

samkeppni (Morrison o.fl., 2006).  
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Algengt er að mæla þéttleika, dreifingu, æxlunarárangur og lífslíkur einstaklinga til þess að 

meta gæði búsvæða. Þá er mikilvægt að nota viðeigandi breytur fyrir mismunandi búsvæði. 

Til dæmis ef meta á gæði vetrarsvæða fyrir fuglastofna þá væru lífslíkur viðeigandi breyta 

til þess að mæla (Sillett og Holmes, 2002) á meðan varpárangur er viðeigandi fyrir 

varpsvæði stofnsins (Franklin o.fl., 2000).  

Sú vitneskja að dýr finnist innan ákveðinna búsvæða er ekki nægilega góð mælieining 

þegar meta á gildi þeirra, þar sem slíkar upplýsingar segja einungis til um hvort tiltekin 

búsvæði séu notuð eða ekki (Frair o.fl., 2010). Því hafa atferlismælingar verið notaðar í 

þeim tilgangi að varpa ljósi á hvernig lífverur nota búsvæði, en slíkar mælingar auka 

frekari skilning á gildi búsvæða.  

Auðlindir eru oft takmarkaðar og því nýttar í samkeppni við aðra einstaklinga. Undir 

frjálsri dreifingu (e. Ideal free distribution) standa keppinautar jafnt í að velja sér búsvæði. 

Ef tvö búsvæði eru í boði, eitt betra og annað verra, þá er betra búsvæðið notað fyrst. En 

eftir því sem fleiri velja það búsvæði því minna verður af auðlindum fyrir hvern og einn og 

á ákveðnum punkti verða búsvæðin jafn góð (Fretwell og Lucas, 1970). Þó svo að allir 

einstaklingar hagnist jafn mikið þegar búsvæðin eru jöfn að gæðum, þá er það búsvæði 

betra sem er með mesta þéttleikann (Johnson, 2007). Þegar keppinautar standa ekki jafnt í 

búsvæðavali þá stjórnast þéttleiki innan svæða af samkeppnishæfni einstaklinga (e. Ideal 

despotic distribution). Óðalssvæði í betra búsvæðinu fyllast fyrst og tryggja þeim hæfustu 

bestu svæðin. Þéttleiki innan svæðanna stjórnast af hæfni einstaklinga til þess að helga sér 

og verja óðalssvæði (Parker og Sutherland, 1986). Þar sem samkeppnin hefur meiri áhrif á 

þá einstaklinga sem eru útilokaðir frá betri svæðunum, þá geta verið fleiri einstaklingar í 

verra búsvæðinu.  

Búsvæði breytast stöðugt vegna náttúrulegra ferla og þessir ferlar verka á búsvæði á 

mismunandi skala í tíma og rúmi. Milli þessara skala er samsvörun en til dæmis getur val á 

fæðuöflunarsvæði fugls breyst milli mínútna vegna aðgengi að fæðu, breytinga á veðri eða 

vegna afræningja og samkeppni. Útbreiðslusvæði tegundar eru aftur á móti almennt stöðug 

til lengri tíma en á þau verka meðal annars jarðfræðileg ferli sem breyta dreifingu 

landgerða og þróunarkraftar sem hafa áhrif á aðlaganir tegunda til þess að nýta sér ákveðin 

svæði (George og Zack,  2001).  

Aðlaganir tegunda að breytingum eru takmarkaðar og þróast á löngum tíma. 

Lífeðlisfræðilegir þættir hamla vali á búsvæðum þar sem þeir eru aðlagaðir að notkun 

sérstakra búsvæða (Durrel o.fl., 2001; Kam o.fl., 2004). Flestar dýrategundir hafa 

takmarkaða aðlögunarhæfni og því geta breytingar á búsvæði innan heimkynna þeirra haft 

þau áhrif að tegundin á erfitt með að bregðast við þeim. Því sérhæfðari sem tegund er í 

búsvæðavali sínu því viðkvæmari er hún fyrir breytingum (Donovan o.fl., 1995a og 

1995b). Í ljósi þess að hraði búsvæðabreytinga hefur aukist vegna aukinnar landnotkunar 

og vegna loftslagbreytinga er einkar mikilvægt að skilja fjölbreytileika búsvæða sem 

dýrategundir nýta sér (Block og Brennan, 1993). 
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1.2 Vaðfuglar  

Vaðfuglar (Charadrii) tilheyra ættbálki strandfugla (Charadriiformes), ásamt máfum og 

svartfuglum (Kam o.fl., 2004). Vaðfuglar eru fuglar mólendis og votlendis og forðast 

flestir skóglendi (Tómas Grétar Gunnarson, 2006). Þeir þurfa útsýni vegna alls konar 

sýningaratferlis, til dæmis söngflugs yfir óðulum (Kam o.fl, 2004). Líkamsbygging þeirra 

er gerð fyrir farflug en þeir eru grannvaxnir með langa oddmjóa vængi sem henta vel fyrir 

löng flug. Langir leggir og tær þeirra eru aðlögun að deigu undirlagi auk þess sem langur 

goggur hentar vel til þess að afla sér fæðu í slíku umhverfi (Tómas Grétar Gunnarsson, 

2006). Lítill munur er á útliti kynjanna og einkvæni er algengt (Kam o.fl., 2004). 

Margir vaðfuglar leggja á sig löng farflug milli varp- og vetrarstöðva á hverju ári (Kam 

o.fl., 2004). Far gefur fuglum tækifæri á því að nýta góðar aðstæður sem gefast tímabundið, 

líkt og hámarks fæðuframboð (Buehler og Piersma, 2008). Mikilvægur þáttur í fari er að 

safna nægjanlegri orku á formi fitu til þess að fljúga á milli varp- og vetrarstöðva (Zwarts 

o.fl., 1990). Farið er einkar kostnaðarsamt og því ganga fuglarnir í gegnum líkamlegar 

breytingar til þess að hámarka orkuöflun til að standa undir þessum kostnaði. Meltingafæri 

þeirra stækka fyrir far svo þeir geti hámarkað orku inntöku og safnað forða. Flest líffæri og 

vöðvar rýrna svo á meðan á fari stendur (Piersma og Lindstöm, 1997). Því er mikilvægt að 

aðstæður séu góðar þegar þeir koma á áfangastað, svo þeir geti komist aftur í fyrra stand 

(Wingfield, 2005). Auk kostnaðar er farflug áhættusamt en ávinningur þess að stunda það 

vegur upp á móti þeim kostnaði (Kersten og Piesma, 1987).  

Þrátt fyrir að sama vegalengd sé milli varp- og vetrarstöðva er undirbúningur fyrir vor- og 

haustfar mismunandi, þar sem aðstæður eru ekki þær sömu á milli árstíða (O´Reilly og 

Wingfield, 1995). Vorfar, eða ferðin til varpstöðva, er tímasett með tilliti til varps. 

Veðuraðstæður í þessum ferðum eru oft verri en á haustin (Wiersma og Piersma, 1994) og 

aðgengi að fæðu getur skerst vegna þess (Goss-Custard, 1969). Að sama skapi eru hópar á 

ferðum til varpstöðva að vori oft stærri en hópar á ferðum til vetrastöðva að hausti, þó 

stofninn sé minni, sem getur valdið samkeppni um fæðu á áningarstöðum (Wilson, 1991). 

Varpið skapar ákveðna pressu og mikilvægt er að mæta á varpstöðvar tímanlega þar sem 

aðstæður þar geta verið ófyrirsjáanlegar. Far að hausti, eða ferðin til vetrarstöðva, dreifist 

yfir lengri tíma en vorfar þar sem fuglarnir eru ekki undir sömu tímapressu vegna varps 

(O´Reilly og Wingfield, 1995). Aðstæður á haustfari eru yfirleitt betri en að vori, þar sem 

veður er mildara og hryggleysingjar meira áberandi eftir fjölgun yfir sumarið (Goss-

Custard 1969; Wilsson, 1991).  

Frá því að varpfuglar koma til varpstöðva að vori og þangað til þeir halda til baka á 

vetrarstöðvar að hausti ganga þeir í gegnum nokkur stig og segja þau til um hreyfanleika 

fuglanna og hvernig þeir nota ákveðin búsvæði (Tómas Grétar Gunnarsson, 2010). Frá 

komu og fram að varpi að vori stendur yfir tímabil þar sem fuglarnir nýta tímann til að 

safna orku fyrir varp, endurnýja samband við maka eða finna sér nýjan (Kam o.fl., 2004). 

Varpið hefst svo með hreiðurgerð og álegu. Hlutverkaskipting kynjanna er mismunandi en 

yfirleitt er annar fuglinn bundinn við hreiðrið (Tómas Grétar Gunnarsson, 2010). Áður en 

varp hefst hjá heiðlóum (Pluvialis apricaria), til dæmis, eyða bæði kyn mestum tíma í 

fæðunám. Parið deilir álegunni nokkuð jafnt en karlfuglarnir eru meira á verði og hvíla 

mun minna en kvenfuglarnir (Byrkjedal, 1985). Ungaskeið varir frá klaki og þangað til 

ungarnir verða fleygir (Tómas Grétar Gunnarsson, 2010). Hjá flestum vaðfuglategundum 
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yfirgefa kvenfuglarnir fjölskylduna áður en ungarnir verða fleygir og sjá þá karlfuglarnir 

um ungana þangað til þeir ná tökum á flugi (Pierce, 1997). Tíminn frá ungaskeiði fram að 

brottför er nýttur til þess að undirbúa haustfar. 

Fæðuframboð er sennilega sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á fjölda og dreifingu 

vaðfugla (Tómas Grétar Gunnarsson, 2010). Vaðfuglar eru fremur sérhæfðir í búsvæðavali 

og geta því ekki nálgast fæðu á fari hvar sem er. Þeir reiða sig oft á fá áningarsvæði á 

fartímanum, þar sem þeir safnast saman í miklum fjölda til þess að hvíla sig, safna orku og 

fella fjaðrir (Buehler og Piesma, 2008). Búsvæðaval takmarkast við farleiðir en á þessum 

tíma sækja vaðfuglar helst í fjörur (Kam o.fl., 2004) og ræktað land (Lindstöm o.fl., 2010). 

Yfir varptímann eru búsvæði valin með tilliti til afkomu hreiðurs og unga en góð 

varpsvæði þurfa að veita eggjum og ungum gott skjól gagnvart afræningjum (Jackson, 

1988) og uppfylla orkuþörf fullorðinna fugla og unga (Tómas Grétar Gunnarsson, 2010). 

Verandi aðlagaðir að votlendi og deigu undirlagi þá eru tengsl vaðfugla við votlendi mikil 

en rannsóknir hafa sýnt að þéttleiki fugla og varpárangur eru nátengd votlendi (Smart o.fl., 

2006; Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 2005b; Lilja Jóhannesdóttir o.fl., 2014). Auk 

votlendis nýta vaðfuglar sér mólendi, graslendi og landbúnaðarland (Jackson, 1988, Lilja 

Jóhannesdóttir o.fl., 2014 og 2017). Yfir vetrartímann nýta vaðfuglar helst fjörur, votlendi 

og landbúnaðarland til fæðunáms (Warnock og Takekawa, 1995; Taft og Haig, 2005).  

Eitt af einkennum vaðfugla er tryggð (e. philopatry) við ákveðin búsvæði (Greenwood, 

1980). Þessi tryggð getur náð til vetrar- og varpstöðva, ásamt fjaðrafellis- og áningarsvæða 

á fari.  Átthagatryggð (e. natal philopatry) er notað yfir unga fugla sem snúa aftur til svæða 

sem þeir komu úr eggi til þess að verpa þar sjálfir í fyrsta sinn. Tryggð við varpstöðvar eða 

varpsvæði (e. breeding site fidelity) er notað um fullorðna fugla sem halda sig við sömu 

varpsvæði, jafnvel hreiðursvæði, milli ára. Þessi hugtök eru nátengd þar sem tryggð við 

varpsvæði er oftast framlenging á átthagatryggð (Jackson, 1994).   

Margir þættir spila inn í þennan kraft sem dregur fugla aftur á uppeldisstöðvar og því geta 

fylgt kostir. Þekking á umhverfisþáttum eins og aðgengi að fæðu, maka, skjóli og 

mögulegum afræningjum gerir fuglana öruggari á svæðinu. Þetta öryggi eykur hæfni þeirra 

í samkeppni við utanaðkomandi einstaklinga (Oring og Lank, 1982). Fyrir þá fugla sem 

halda tryggð við maka milli ára þá eru varpstöðvar það svæði sem parið sameinast á. 

Tryggð við maka er nátengd átthagatryggð og er talin vera afleiðing hennar (Morse og 

Kress, 1984). Þetta á sérstaklega við hjá fuglategundum þar sem pörin halda ekki saman 

yfir veturinn en halda á sömu varpstöðvar, sameinast og hafa betri æxlunarárangur en 

nýparaðir og/eða utanaðkomandi fuglar (Handel og Gill, 2000). Þekking á átthagatryggð 

fuglategunda gefur meðal annars upplýsingar um dreifingu stofns og mikilvægi svæða sem 

tegundin nýtir sér (Thompson og Hale, 1988). Mikil tryggð við ákveðin svæði og farleiðir 

gerir vaðfugla mjög viðkvæma fyrir breytingum á umhverfi sínu (Bildstein o.fl., 1991; 

Jackson, 1994). 
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1.3 Ógnir við vaðfuglastofna 

Margir stofnar vaðfugla eiga undir högg að sækja og er meginástæðan eyðing eða röskun  

búsvæða sem fuglarnir reiða sig á (International Wader Study Group, 2003). Tveir helstu 

þættir sem stjórna breytileika í vaðfuglastofnum eru varpárangur og lífslíkur á 

vetrarstöðvum og á fari (Evans og Pienkowski, 1984; Méndez o.fl., 2018) og þessir þættir 

verka á einstaklinga á mismunandi stöðum við ólík skilyrði og valþrýsting. Á varpstöðvum 

fer mesti tíminn og orkan í varpið en á vetrarstöðvum og á fari verkar valþrýstingurinn á 

lífslíkur fullvaxinna fugla. Saman spila þessir þættir að því að takmarka stofnstærð 

vaðfugla (Goss-Custard o.fl., 1995; Sutherland, 1996; Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 

2005a). Einnig er sterkt samband milli varp – og vetrarstöðva en ef aðstæður eru slæmar á 

öðrum staðnum minnkar álagið á hinum og öfugt (Norris o.fl., 2004; Tómas Grétar 

Gunnarsson o.fl., 2005a). Slæmar aðstæður á vetrarstöðvum geta til dæmis leitt af sér mikil 

afföll, sem munu þá létta álaginu á varpstöðvum (Norris og Marra, 2007). Auk þess tengist 

búsvæðaval einstaklinga á milli árstíða en sýnt hefur verið fram á að þeir fuglar sem nýta 

góð búsvæði yfir varptímann geta einnig nýtt góð búsvæði yfir vetrartímann. Val á góðum 

búsvæðum er því einkar mikilvægt fyrir lífslíkur og varpárangur (Tómas Grétar 

Gunnarsson o.fl., 2005a). 

Farmynstur og átthagatryggð vaðfugla gera þá einstaklega viðkvæma fyrir breytingum á 

búsvæðum. Eins og áður kom fram nýta þeir sér fá áningarsvæði á fari og þessi svæði eru 

mjög mikilvæg fyrir vaðfugla og geta breytingar á þeim haft mikil áhrif á afkomu stofna. 

Til dæmis má nefna Gulahafið en milljónir vaðfugla safnast þar saman á víðáttumiklum 

leirum á ferðum sínum milli varp- og vetrarstöðva. Miklar breytingar hafa orðið á þessu 

svæði þar sem leirur hafa minnkað um meira en 65% á síðustu áratugum vegna 

framkvæmda. Stofnsveiflur tíu vaðfuglastofna, á árunum 1993-2012, voru skoðaðar þar 

sem fækkun í sjö þeirra, allt að 8% fækkun á ári, var tengd við hversu mikið fuglarnir reiða 

sig á Gulahafið á fartíma (Studds o.fl., 2017). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar sem einblína á afleiðingar búsvæðaröskunar á 

einstaklinga en hún getur haft slæm áhrif á hæfni og getur leitt til fækkunar innan stofna. 

Röskun á mikilvægum búsvæðum vaðfugla veldur því að þeir þurfa að leita á önnur svæði. 

Slíkar breytingar geta leitt til verri árangurs við fæðuöflun sem gerir fuglunum erfitt að 

viðhalda æskilegri þyngd sem er nauðsynleg til þess að lifa af veturinn. Ef afföll 

fullorðinna fugla aukast yfir vetrartímann hefur það áhrif á varpárangur vorið eftir. Slæmur 

varpárangur leiðir til lélegrar nýliðunar, sem getur leitt til fækkunar í stofnum (Baker o.fl., 

2004; Burton o.fl., 2006). 

Votlendi eru mikilvæg vistkerfi fyrir margar vaðfuglategundir (Tómas Grétar Gunnarsson 

o.fl., 2006) og hafa mikla þýðingu fyrir líffræðilegan fjölbreytileika (Lilja Jóhannesdóttir 

o.fl., 2014). Í Bretlandi hafa áður útbreiddar varptegundir eins og vepja (Vanellus 

vanellus), hrossagaukur (Gallinago gallinago) og stelkur (Tringa totanus) horfið af 

mörgum svæðum. Breytingar í stofnum þessara tegunda eru meðal annars tengdar eyðingu 

votlendis auk breytinga á landnotkun (Wilson o.fl., 2004). Verpandi vaðfuglar nýta sér ekki 

bara votlendi heldur einnig ræktað land, bæði á álegutíma og á ungatíma (Lilja 

Jóhannesdóttir o.fl., 2017). Aukinn landbúnaður hefur oft verið tengdur við minnkun á 

líffræðilegum fjölbreytileika (Vickery o.fl., 2001) og hefur bæði áhrif á fuglastofna á varp- 

og vetrarstöðvum (Fuller o.fl., 1995). Í Vestur-Evrópu er talið að aukinn landbúnaður og 
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eyðing votlendis eigi beinan þátt í fækkun margra vaðfuglastofna (Newton, 2004), meðal 

annars heiðlóu (Parr, 1992).   

Loftslagsbreytingar hafa einnig verið tengdar við afkomu vaðfuglastofna og ein afleiðing er 

hækkun sjávarmáls, sem að öllu óbreyttu mun fækka sjávarvotlendissvæðum, líkt og 

saltmýrum, um 46-59% á næstu áratugum (Spencer o.fl., 2016). Önnur afleiðing 

loftslagsbreytinga er aukin útbreiðsla skóg– og kjarrlendis en útbreiðsla skóga hefur verið 

að færast inn á varpstöðvar margra vaðfugla (Soja o.fl., 2007), sem hefur neikvæð áhrif á 

þéttleika verpandi vaðfugla (Ballantyne og Nol, 2015).  

Vaðfuglar eru þó að einhverju leyti að bregðast við loftslagsbreytingum en á 

Bretlandseyjum hafa vetrarfuglar verið að færa sig nær varpstöðvum (Rehfisch o.fl., 2004) 

og margar vaðfuglategundir hafa flýtt komu sinni til Íslands. Tegundir sem hafa vetursetu í 

V-Evrópu hafa brugðist við á þennan hátt á meðan fuglar sem hafa vetursetu í Afríku hafa 

haldið sínu striki (Tómas Grétar Gunnarsson og Gunnar Tómasson, 2010).  

Til þess að koma í veg fyrir fækkun í stofni þarf að skilgreina mikilvægi ólíkra búsvæða 

fyrir tegund og meta hvaða þættir geta ógnað þeim búsvæðum. Lykilatriði fyrir 

verndaráætlun er að skilgreina mikilvægi ólíkra búsvæða fyrir tegundir og meta hvaða 

þættir geta ógnað þeim búsvæðum (Caughley og Sinclair, 1994; Tómas Grétar Gunnarsson 

o.fl., 2006).  

1.4 Lóur  

Lóur (Charadriidae) eru ein af níu ættum vaðfugla og skiptist ættin í þrjár undirættir, 

Vanellinae, Pluvianellinae og Charadriinae. Þessir fuglar sækja meira í opið þurrlendi en 

votlendi og eru því með styttri leggi og gogg en aðrir vaðfuglar (Byrkjedal og Thompson, 

1998). Lóur hafa einnig hlutfallslega stór augu en ólíkt mörgum öðrum vaðfuglum sem 

nota mest skynfæri í gogginum við fæðuleit, nota lóur sjónina. Þær koma auga á fæðu, 

hlaupa að henni, éta og hlaupa svo aftur (Pienkowski, 1981). Breið mjaðmagrind gerir 

þeim auðvelt að breyta um átt skyndilega og aðstoðar við jafnvægi á hlaupum (Klomp, 

1954). Þessir fuglar hafa tileinkað sér það atferli að þykjast vera vængbrotnir til þess að 

laða afræningja frá eggjum og ungum (Byrkjedal og Thompson, 1998).  

Undirættin Charadriinae skiptist í sjö ættkvíslir; Pluvialis, Charadrius, Elseyornis, 

Peltohyas, Anarhynchus, Phegornis og Oreapholus. Þessar ættkvíslir standa saman að 41 

tegund. Ættkvíslin Pluvialis skiptist niður í fjórar tegundir, grálóu (P. squatarola), glitlóu 

(P. fulva), gulllóu (P. dominica) og heiðlóu (P. apricaria) og einkennast þær af svörtum lit 

á framhálsi, bringu og kvið í sumarbúningi. Þessar tegundir eru oft kallaðar túndrulóur þar 

sem varpdreifing þeirra fylgir túndrusvæðum. Túndrulóur stunda lengsta far allra lóa og er 

grálóur eru með stærsta útbreiðslusvæðið en þær finnast í öllum heimsálfum nema á 

Suðurskautlandinu (Byrkjedal og Thompson, 1998) og fylgir varpsvæði þeirra 

túndrusvæðum frá Asíu til N-Ameríku. Varpútbreiðslusvæði gulllóu er frá Alaska og þvert 

yfir kanadísku túndruna. Þær stunda langt far og hverfa af nearktíska svæðinu þegar haustar 

og hafa vetursetu í S-Ameríku. Glitlóur finnast helst á austur paleartíska svæðinu frá 

Tamírskaga og austur eftir tundrusvæðum Asíu að V-Alaska (Birdlife International, 2018). 

Útbreiðslusvæði gull- og glitlóa nær lengra inn til lands heldur en grálóa og þær koma á 

mismunandi tíma á varpstöðvar. Munur á tímasetningu varps og varpútbreiðslu leiðir af sér 

að samkeppni milli þessara tegunda er lítil (Byrkjedal og Thompson, 1998).  
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1.5 Heiðlóa  

Heiðlóa er algengur varpfugl á norðurhveli jarðar. Meirihluti stofnsins verpir innan Evrópu 

og fylgir dreifing stofnsins túndrusvæðum frá Síberíu til Íslands. Íslenskar heiðlóur teljast 

til norrænu deilitegundarinnar P.a. altifrons og er dekkra andlit meira áberandi en hjá 

suðlægu deilitegundinni P.a. apricaria (Byrkjedal og Thompson, 1998). Íslenskar lóur hafa 

vetursetu á Bretlandseyjum og í Vestur-Evrópu (Guðmundur A. Guðmundsson, 1997). 

Almennt sýnir vetrarstofninn innan Evrópu hóflega aukningu en erfitt er að meta stöðu 

varpstofnsins þar sem ekki er fylgst með stofnstærðarbreytingum á Íslandi (Birdlife 

International, 2004). Mikilvægt er að ná utan um stofnþróun hérlendis en hægt væri að 

bæta stofnmat með árlegri vöktun með punktmælingum (Guðmundur A. Guðmundsson og 

Kristinn H. Skarphéðinsson, 2010). 

Ísland gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að vaðfuglastofnum en hér verpa um 1,4 

milljónir para árlega
 
(Guðmundur A. Guðmundsson, 2002). Heiðlóuvarpstofninn hér á 

landi er sá stærsti í Evrópu en um helmingur heimsstofnsins nýtir sér landið til varps eða 

um 310.000 pör (Thorup, 2006). Allra fyrstu lóurnar á vorin sjást í lok mars en flestar 

koma þó í apríl (Boyd og Petersen, 2006). Varptíminn er frá miðjum maí fram í ágúst og 

sjá báðir foreldrar um álegu og uppeldi unga (Béchet, 2006). Í september/október yfirgefa 

flestar lóur landið en til eru dæmi þar sem þær dvelja lengur (Guðmundur A. Guðmundson, 

1997).  

Varpkjörlendi heiðlóunnar er opið mólendi (Byrkjedal og Thompson, 1998; Lilja 

Jóhannesdóttir o.fl., 2014). Það gerir Ísland að mjög fýsilegum stað þar sem mólendi þekur 

um 35% landsins (Umhverfisráðuneytið, 2009). Þéttleiki er mestur í móavistum eða um 13 

pör á km² á láglendi en 4,7 pör á km² á hálendi og þar finnst um 42% af stofninum 

(Kristinn H. Skarphéðinsson o.fl., 2016). 

Áður en varp hefst sjást heiðlóur í misstórum hópum við fæðuöflun en fæðunnar afla þær 

sér helst á ræktuðu landi eða bithögum inn til landsins (Byrkjedal og Thompson, 1998). 

Núverandi stærð landbúnaðarlands á Íslandi samkvæmt skilgreiningu CORINE er alls 

2.523 km
2
 eða um 2,4% flatarmál landsins og er það flokkað nær eingöngu sem tún eða 

bithagi (e. pasture) (Umhverfisráðuneytið, 2009). Þar sem aðgengi er að fjöru nota lóur 

hana einnig til fæðuöflunar en þar kjósa þær einnig opin svæði (Byrkjedal og Thompson, 

1998) en aðgengi að sjó getur bætt gæði búsvæða og hefur jákvæð áhrif á þéttleika 

(Bengtson og Bloch, 1983). 

Val lóa á ræktuðu landi getur verið mismunandi milli árstíða. Víða í Evrópu hafa 

rannsóknir sýnt að yfir vetrartímann nota lóur beitt graslendi í fæðuleit (Fuller og Lloyd, 

1981; Barnard og Thompson, 1985; Leitão og Peris, 2015), en það eru oftast tún sem hafa 

ekki verið plægð yfir árið og búfénaður bítur reglulega. Lóur sækja í tún þar sem gróður 

vex ekki hærra en 5-10 cm (Bentgson o.fl., 1976) en beit hefur áhrif á gróðurhæð. Hins 

vegar hefur aukinn landbúnaður í Bretlandi haft þau áhrif að notkun á beittu graslendi hefur 

minnkað og lóur eru farnar að nýta sér ræktað land til fæðunáms á varptíma (Gillings o.fl., 

2007), líkt og þær gera snemma að vori og hausti (Barnard og Thompson, 1985). Þetta val 

á túnum er ekki handahófskennt og hefur það verið tengt við þéttleika ánamaðka og 

aðgengi að þeim (Wittingham o.fl., 2000; Pearche-Higgings og Yalden, 2003; Leitão og 

Peris, 2015). Stærð túna hefur einnig áhrif á val en lóur velja oftar stærri tún (Mason og 

Macdonald, 1999) þar sem það minnkar afránshættu og eykur útsýni þeirra (Byrkjedal og 
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Thompson, 1998; Leitão og Peris, 2015). Auk þess bjóða stærri svæði upp á minni turflun, 

þá sérstaklega nær vegum þar sem umsvifa manna gætir. Á varptíma skiptir fjarlægð túna 

frá varpsstað máli en á álegunni nýta fullorðnu fuglarnir sér nærliggjandi tún til þess að éta. 

Eftir klak éta fuglarnir aðallega í mólendinu, enda með unga sem þarf að huga að. Því 

snauðara sem mólendið er því meira þurfa lóur að reiða sig á ræktað land (Wittingham 

o.fl., 2000). Ræktað land er einnig mikilvægt á fari en heiðlóur nota landbúnaðarland sem 

áningarsvæði, meðal annars í Svíþjóð. Þessi svæði eru talin góð fyrir lóur, þar sem þær 

dvelja þar í allt að þrjá mánuði og nýta svæðin til þess að fella fjaðrir og safna orku 

(Lindström o.fl., 2010). 

Aðalfæða á ræktuðu landi á Íslandi, sem og annars staðar í Evrópu (Wittingham o.fl., 

2000), eru ánamaðkar (Oligochaeta), þar sem fátt annað er í boði nema litlar bjöllur og 

smáar köngulær (Bengtson o.fl., 1976). Fæðuval lóa í fjöru er minna þekkt. Á leirum er 

árstíðabundið framboð af lirfum leirumýs, ásamt ungviði sandskeljar og kræklings. Þessar 

tegundir ásamt marflóm eru ein helsta fæða margra vaðfugla (Arnþór Garðarsson og Ólafur 

K. Nielsen, 1989). Rannsóknir á fæðuvali byggjast oftast á magainnihaldi (Bengtson o.fl., 

1978; Arnþór Garðarsson og Ólafur K. Nielsen, 1989). Mjúk fæða meltist hraðar en hörð 

(t.d. bráð sem er með skel) og því geta lirfur og ánamaðkar horfið úr magainnihaldi á 

nokkrum mínútum (Custer og Pitelka, 1975). Einnig heldur melting áfram eftir að fuglinn 

er dauður því geta magasýni vanmetið mjúka fæðu, auk þess er nær ómögulegt að meta 

fjölda hennar (Byrkjedal og Thompson, 1998).   

Mismunandi fæða gefur mismunandi orku og erfitt er að reikna orkuinntöku einstaklinga 

þegar val á fæðu er ekki þekkt. Fæða lóa á túnum er frekar einsleit (Bengtson o.fl., 1976) 

og því er næringarinnihald hennar ekki mjög breytileg. Þar af leiðandi er hægt að meta 

inntöku á fæðu sem orkuinntöku á tíma (Thompson og Barnard, 1984). Tíu tegundir 

ánamaðka hafa fundist á Íslandi og eru taðáni (Lumbricus rubellus) og grááni 

(Aporrectodea caliginosa) algengar tegundir í túnum og görðum (Hólmfríður 

Sigurðardóttir, 1995). Þessar tegundir voru 90% af fæðu lóa sem átu á túnum samkvæmt 

magasýnum og sömu sýni sýndu að meira var valið af gráána heldur en taðána (Bengtson 

o.fl., 1978). Stærri ormar innihalda meiri orku en það gerir þá ekki sjálfkrafa að besta 

valinu vegna kostnaðar við að afla þeirra. Það tekur lengri tíma að meðhöndla stóra 

ánamaðka, auk þess eru þeir líklegri til þess að vera dýpra í jörðu en smærri tegundir og því 

tímafrekt að staðsetja þá og ná þeim. Lóur eru því líklegar til að velja ánamaðka sem skila 

þeim mestum hagnaði að teknu tilliti til orkuinnihalds og orku við að ná þeim (Thompson 

og Barnard, 1984).  

 

 

 

 

 



9 

1.6 Markmið   

Ísland er einkar mikilvægt varpsvæði margra vaðfugla (Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 

2006) en miklar landbreytingar hafa átt sér stað hérlendis á undanförnum áratugum. Stór 

hluti af votlendi landsins hefur verið ræstur fram (Umhverfisráðuneytið, 2009), auk þess 

sem breytingar á landnotkun hafa aukist mikið. Til dæmis hefur um 20% af óræktuðum 

úthaga á Suðurlandi verið breytt síðan 2010. Þessar breytingar hafa einkum falist í auknum 

landbúnaði, framræslu votlendis, aukinni skógrækt og byggingu frístundahúsa og vega 

(Wald, 2012).  

Meira en helmingur evrópska heiðlóustofnsins verpir á Íslandi en þrátt fyrir það eru 

rannsóknir á tegundinni af skornum skammti hér á landi. Vitað er að heiðlóa kýs mólendi 

fyrir varp (Guðmundur A. Guðmundsson, 1997; Lilja Jóhannesdóttir o.fl., 2014) og hún 

sækir talsvert í fjörur (Guðumdur A. Guðmundsson og Arnþór Garðarsson, 1993) og 

landbúnaðarland á fartíma (Byrkjedal og Thompson, 1998; Lilja Jóhannesdóttir o.fl., 

2017). Búsvæði til fæðuöflunar og hvíldar eru nauðsynleg fyrir fuglastofna á fartíma 

(Newton, 1998) en þessi svæði undirbúa fuglana fyrir varp að vori og fyrir far að hausti. 

Því er mikilvægt að þekkja lykilbúsvæði tegundarinnar og hvernig hún nýtir þau. Með 

aukinni þekkingu á búsvæðum heiðlóu er betur hægt að undirbyggja vernd á einum stærsta 

vaðfuglastofni landsins.   

Meginmarkmið þessa verkefnis er að meta búsvæðaval heiðlóu á fartíma með því að skoða 

algengi lóa innan mismunandi gerða af ræktuðu landi. Ef ekkert val á sér stað ætti notkun á 

mismunandi landgerðum að vera í réttu hlutfalli við algengi landgerða (Gillings o.fl., 

2007). Auk þess er markmiðið að skoða viðveru lóa á ræktuðu landi og skoða hvort 

rannsóknarsvæði, árstíð og landgerð hafa áhrif á viðveru. Með því er leitast eftir að gefa 

innsýn í vistfræði heiðlóu á fartíma og tengja við búsvæðaval. 

Annað markmið er að skoða til hvers lóur nýta mismunandi gerðir af ræktuðu landi og 

fjöru og því var atferli innan þessara svæða metið. Atferli endurspeglar þarfir og þekking á 

atferli er nauðsynleg þegar mæla á gildi búsvæðis (Frair o.fl., 2010). Atferli heiðlóa innan 

búsvæða mun því endurspegla þarfir þeirra yfir fartímann og gefa möguleika á að sjá innan 

hvaða búsvæða þær afla fæðu og hvílast. Einnig er mögulegt að sjá hvort atferli sé 

mismunandi milli rannsóknarsvæða og árstíma. Horft er til atferlis með það í huga að 

búsvæði, sem eru frekar nýtt til fæðunáms en önnur, endurspegli mikilvægi þeirra. 

Þriðja markmiðið er að skoða inntöku á fæðu, ásamt tilraunum til fæðuöflunar og kanna 

hvort að munur sé á þeim milli ólíkra búsvæða, árstíða og rannsóknarsvæða. Rannsóknir 

hafa tengt inntöku á fæðu og tilraunir til fæðuöflunar við þéttleika fæðu (Barnard og 

Thompson, 1985; Kuwae, 2007; Mander ofl., 2013) en aðgengi að fæðu spilar mikilvægan 

þátt í vali á búsvæðum (Wittingham o.fl., 2000; Pearche-Higgings og Yalden, 2003). Með 

því að skoða inntöku á fæðu og tilraunir til fæðuöflunar má meta innan hvaða búsvæða þær 

eru að ná að éta mest og hvar mögulega mesta fæðu er að fá (Wittingham o.fl., 2000; 

Pearche-Higgings og Yalden, 2003, Gillings og Sutherland, 2007). Lóur ættu að vera 

algengari innan búsvæða þar sem þær ná að éta mest (Machín o.fl. 2017) og því hægt að 

nota inntöku á fæðu sem mælikvarða á gæði búsvæða.  
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2 Aðferðir 

2.1 Rannsóknarsvæði  

Búsvæðaval heiðlóa á ræktuðu landi var rannsakað annars vegar í landbúnaðarhéruðum á 

Suðurlandi og hins vegar á landbúnaðarlandi og í fjörum á Suðurnesjum (mynd 1). Á 

Suðurlandi komast lóur einungis í ræktað land en á Suðurnesjunum komast þær í ræktað 

land og fjörur. Rannsóknin var gerð að vori (apríl til maí) og að hausti (september til 

október) árin 2015 og 2016 en þessir mánuðir eru fartími heiðlóu að vori og hausti. 

Meirihluti gagnanna sem notast var við er frá árinu 2016, þar sem minna fékkst af gögnum 

2015. Árin voru því sameinuð í eitt gagnasett fyrir úrvinnslu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsóknarsvæðin voru valin með tilliti til búsvæða sem lóur nýta sér á fartíma auk þess 

að vera í hæfilegri fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu sem auðveldaði reglulegar heimsóknir 

yfir fartímann. Á báðum svæðum var ekið eftir ákveðnum vegsniðum sem endurspegla þau 

búsvæði sem eru í boði fyrir lóur innan rannsóknasvæðanna tveggja. Valdir voru vegir þar 

sem umferð var yfirleitt lítil svo að öruggt væri að stoppa reglulega við vegkant (Gillings 

o.fl., 2007). Algengar búsvæðagerðir meðfram vegum á láglendi Íslands hafa verið 

kortlagðar og bornar saman við stafræn gróður- og vegakort sem gefur til kynna að lítill 

Mynd 1 Staðsetning rannsóknarsvæða á Íslandskorti. 
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munur er á hlutfalli algengra búsvæða meðfram vegum og fjær vegum
 
á landsvísu (Tómas 

Grétar Gunnarsson o.fl., 2006). Athuganir meðfram vegum ættu því að endurspegla hvað 

stendur til boða almennt.  

Landbúnaðarsvæði voru flokkuð í þrjá flokka; gömul tún, tún í notkun og nýrækt (tafla 1). 

Svæðin voru greind í flokka sjónrænt út frá landnotkun. Bæði rannsóknarsvæðin hentuðu 

vel til athugana úr bíl og sama leið var ávallt ekin um hvert svæði. Athuganir beindust 

einugis að ræktuðu landi á Suðurlandi og að ræktuðu landi og fjörum á Suðurnesjum og því 

voru aðrar búsvæðagerðir innan rannsóknarsvæða, líkt og mólendi og votlendi ekki 

skoðuð.  

Tafla 1 Flokkun landbúnaðarlands innan rannsóknarsvæða á Suðurlandi og Suðurnesjum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Á Suðurlandi var ekið um landbúnaðarsvæði í Flóa og athuganir beindust eingöngu að 

túnum. Á Suðurnesjunum beindust athuganir að túnum og fjörum, þá aðalega leirum. 

Helstu fjörusvæðin á Suðurnesjum voru staðsett í Njarðvík, Garði og Sandgerði og 

athuganir fóru fram þegar lágsjávað var og fjaran aðgengileg. Tún á Suðurnesjum voru 

skoðuð bæði á flóði og á fjöru.  

Bæði rannsóknarsvæðin voru kortlögð til þess að meta fjölda, flatarmál og dreifingu 

ræktaðs lands. Flatarmál landgerða var metið út frá lengd (lesið út frá kílómetramæli 

bifreiðar) og breidd sem var aldrei meiri en 200 m. Síðan var stuðst við loftmyndir til þess 

að kortleggja dreifingu landgerða. Fjaran var ekki kortlögð á þennan hátt þar sem flatarmál 

hennar breytist með sjávarföllum.  

Á Suðurlandi var heildarlengd vegsniðs 23 km og meðalstærð túna 0,052 km
2
          

(±0,027 staðalfrávik). Tún voru nær samfelld meðfram vegum á öllu vegsniðinu (mynd 2) 

en mismunandi landgerðir voru oft einungis aðskildar með skurði eða girðingu. 

 

Landgerð Skilgreining: 

Gamalt tún Tún sem eru komin úr reglulegri notkun og hafa ekki 

verið ræktuð upp lengi. Oft notuð sem beitiland fyrir 

búfénað. Undirlag oft óreglulegt og ýmsar aðrar 

plöntutegundir en túngrös farnar að nema land. 

Tún í notkun Slétt tún sem eru undir léttri beit og/eða slegin 

reglulega. 

Nýrækt Tún sem eru ný ræktuð upp og búfénaður bítur yfirleitt 

ekki. 
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Mynd 2 Dreifing landgerða innan vegsniðs í Flóa á Suðurlandi, þar sem landgerðir eru stækkaðar 

í römmum A-D. Heildarlengd vegsniðs er 23 km og landgerðir flokkaðar með litum þar sem blár = 

gömul tún, appelsínugulur = tún í notkun og grænn = nýræktir.  

Hlutföll landgerðanna þriggja voru metin með heildarflatarmáli tiltekinnar landgerðar og 

heildarflatarmáli allra landgerða á sniði. Tún í notkun voru hlutfallslega algengasta 

landgerðin á Suðurlandi en nýræktir voru að meðaltali stærstar að flatarmáli (tafla 2).  

Tafla 2 Meðalflatarmál landgerða ásamt hlutfalli af heildarflatarmáli landgerða innan vegsniðs í 

Flóa á Suðurlandi. 

Suðurland   

Landgerð Meðalstærð (km
2
) Hlutfall á sniði 

Gamalt tún 0,054 41% 

Tún í notkun 0,048 43% 

Nýrækt 0,065 16% 
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Á Suðurnesjum voru landgerðirnar sem voru til athugunar mun dreifðari (mynd 3), en 

helstu landbúnaðarsvæðin voru í Garði, á Stafnesi og á Höfnum en þéttleiki túna var 

mestur á þessum svæðum. Tún á Suðurnesjum voru að meðaltali 0,031 km
2
 (±0,021 

staðalfrávik) að stærð, sem er heldur minna en tún á Suðurlandi. Vegna dreifingar helstu 

landbúnðaðarsvæða var vegsniðið heldur lengra en á Suðurlandi, eða um 50 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3 Dreifing landgerða innan vegsniðs á Suðurnesjum, þar sem helstu 

landbúnaðarsvæðin eru stækkuð í römmum A-D. Heildarlengd vegsniðs er 

um 50 km og landgerðir flokkaðar með litum þar sem blár = gömul tún, 

appelsínugulur = tún í notkun og grænn = nýræktir. 
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Tún í notkun var hlutfallslega algengasta landgerðin á Suðurnesjum og voru gömul tún að 

meðaltali stærst (tafla 3).   

Tafla 3 Meðalflatarmál landgerða ásamt hlutfalli af heildarflatarmáli landgerða innan vegsniðs á 

Suðurnesjum. 

Suðurnes   

Landgerð Meðalstærð (km
2
) Hlutfall á sniði 

Gamalt tún 0,036 45% 

Tún í notkun 0,029 49% 

Nýrækt 0,026 6% 

 

2.2 Gagnasöfnun  

Árið 2015 var farin ein ferð um Suðurlandið að vori, tvær að hausti og þrjár ferðir á 

Suðrunes að hausti. Árið 2016 var farið með reglulegu millibili yfir fartímann, eða 7 til 9 

sinnum á hvert rannsóknarsvæði, bæði að vori og hausti. Frá því að fyrstu hópar voru 

skráðir voru bæði rannsóknarsvæðin athuguð einu sinni til tvisvar í viku. Allar mælingar 

voru gerðar með kíki eða skóp. Kíkir var helst notaður til talninga og skóp notað til 

atferlismælinga.  

Fyrstu hóparnir að vori voru skráðir í byrjun apríl og þeir síðustu í byrjun maí. Frá lok apríl 

og fram í maí voru hóparnir tiltölulega litlir og dreifðir. Frá miðjum maí voru engir hópar 

eftir á vegsniðunum og sást bara til nokkurra óðalsfugla. Athuganir að hausti hófust í 

byrjun september og lauk um miðjan október en eftir þann tíma sáust ekki fleiri hópar 

innan rannsóknarsvæða.  

Búsvæðaval var metið með talningum innan vegsniða á Suðurlandi og Suðurnesjum. Þegar 

lóuhópar (fimm eða fleiri einstaklingar) fundust á sniði var tímasetning og staðsetning 

skráð. Búsvæðagerð var tilgreind og stærð svæðis metin með fjarlægðarmæli og 

kílómetramæli bifreiðar. Því næst voru einstaklingar innan hóps taldir. Einungis hópar sem 

voru sjáanlegir frá vegi og innan sniðs voru skráðir. Ef lóur fundust ekki innan landgerða 

var það einnig skráð.  

Atferli innan hópa sem fundust var mælt með því að skanna (e. instantaneous sampling) 

yfir hópinn eftir talningu og skrá niður hegðun einstaklinga jafnóðum (Altman, 1974). 

Atferli var flokkað niður í fimm flokka; fæðuöflun, hvíld, snyrting, á verði og árásargirni 

(tafla 4, mynd 4). Ef atferli lóa féll ekki í þessa flokkun, til dæmis ef þær voru að syngja, á 

flugi eða að lenda, var það skráð sem önnur hegðun.  
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Tafla 4 Skilgreiningar á atferli heiðlóu á fartíma (úr Byrkjedal, 1985). 

Atferli Skilgreining: 

Fæðuöflun Lóa á hreyfingu, uppreist að leita eftir fæðu eða með 

gogginn við jörðu að týna upp fæðu. 

Hvíld Lóa í slakri stöðu, liggur niðri eða með hausinn 

undir væng. 

Snyrting Lóa að snyrta fjaðrir. 

Á verði Lóa teygir hálsinn vel upp, líkt og hún sé að hlusta 

eftir einhverju. 

Árásargirn

i 

Lóa setur undir sig hausinn með fjaðrirnar ýfðar upp 

og hleypur að öðrum einstakling til þess að fæla 

hann frá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 Líkamsstaða heiðlóu. Nr. 1-4 sýna lóur í fæðuleit. Nr. 5 og 6 eru viðbragðstöður og nr. 7 

er ein af hvíldarstöðunum (úr Byrkjedal, 1985). 
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Til þess að rannsaka fæðuinntöku innan búsvæða var notast við störun (e. focal sampling) 

(Altman, 1974). Einstaklingar innan hóps voru valdir af handahófi og fylgst með þeim í allt 

að þrjár mínútur. Miðað var við að ná a.m.k. fimm einstaklingum úr hóp. Stundum var 

tíminn styttri ef einstaklingur týndist í fjöldanum eða flaug, en þá var tíminn sem komin 

var notaður ef liðnar voru meira en 30 sekúndur. Í hvert skipti sem goggnum var stungið til 

jarðar var það skráð sem tilraun til fæðuöflunar. Þegar lóa sást ná fæðu var það skráð sem 

inntaka, ásamt stærð bitans. Fæðuinntaka á sér stað við yfirborðið eða um 1-2 cm niður í 

jörðina (Thompson og Barnard, 1984; Byrkjedal og Thompson, 1998) og því auðvelt að sjá 

hreyfinguna. Ef lóa sást ná fæðu eða kyngdi einhverju sem ekki var sýnilegt var talið að 

fæðunám hafi átt sér stað (Bergtson o.fl., 1976). Fæða sem lóur náðu var flokkuð niður í 

þrjá stærðarhópa; smá fæða (<5 cm), miðlungs fæða (5-10 cm) og stór fæða (>10 cm). 

Stærðin var metin sjónrænt og goggur lóunnar notaður sem viðmið (Thompson og Barnard, 

1984). Með því að skrá niður hversu margar tilraunir hver lóa notaði við fæðuöflun og 

hversu oft hún náði fæðu var hægt að meta meðalinntöku og tilraunir á tímaeiningu. 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Öll gögn voru færð inn í Microsoft Excel, þar sem súlurit voru unnin, ásamt útreikningum 

á vísitölu Jacobs og útreikningi G-prófa. Frekari tölfræðiúrvinnsla var framkæmd í 

tölfræðiforritunu R (Rx64, útgáfa 3.3.1, 2016). Loftmyndir voru unnar í forritunum Google 

Earth og paint.net.  

Búsvæðaval lóa var reiknað með vísitölu Jacobs (1974), sem ber saman hlutfallslegan 

fjölda lóa innan mismunandi landgerða miðað við hlutfallslegt algengi þeirra. Vísitalan (D) 

var reiknuð með eftirfarandi formúlu: 

D = (r - p) / (r + p - 2rp) 

þar sem r = hlutfall lóa innan landgerðar og p = hlutfall landgerðar. Hlutfallslegt algengi 

lóa var reiknað út fyrir mismunandi landgerðir að vori og hausti á Suðurlandi og 

Suðurnesjum. Mest getur vísitalan orðið +1 sem gefur til kynna mikla sækni en minnst 

verður vísitalan -1 sem bendir til fælni. Munurinn á þessum hlutföllum var reiknaður með 

G-prófum (Sjá dæmi um notkun: Tómas Grétar Gunnarsson o.fl., 2006). Flatarmál túna var 

notað við útreikninga en fylgni milli hlutfallslegs flatarmáls og fjölda túna af mismunandi 

gerðum var mjög mikill (Pearson, r = 0,97). Vísitala Jacobs er takmörkuð að því leyti að 

einungis er hægt að skoða áhrif frá einum þætti í einu en hægt var að bera saman árstíð eða 

rannsóknarsvæði en ekki hvort tveggja í senn.  

Til þess að skoða áhrif á val á ræktuðu landi frá fleiri þáttum en bara landgerð var notast 

við algilt línulegt módel (e. generalized linear model eða GLM). Svarbreytan, þ.e. viðvera 

lóa á svæði, var á formi tvíkostardreifingar (e. binomial; 1 = lóur á svæði og 0 = engar 

lóur). Spábreyturnar voru rannsóknarsvæði, árstíð og landgerðir (e. fixed factors). 

Forskoðun á gögnum gaf til kynna að breyturnar eru ekki háðar hver annarri, þar sem ekki 

reyndist munur á fjölda athugana í hverri landgerð milli árstíða. Sett var upp módel með 

öllum þremur spábreytunum og það módel borið saman við þrjú minni módel, þar sem ein 

spábreyta var fjarlægð úr hverju þeirra, ásamt núllmódeli þar sem áhrif allra breyta var 

fjarlægð. Módelin voru borin saman með frávikagreiningu (e. analyses of deviance) en með 

því er hægt að sjá hvaða módel útskýrir viðveru lóa best, þ.e hefur minnsta frávikið frá 

módeli með öllum þremur spábreytunum.  
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Atferli lóa var notað til þess að meta hvernig lóur nýta sér mismunandi búsvæði yfir 

fartímann. Hlutföll algengasta atferlis lóa, fæðuöflunar og hvíldar, voru borin saman með 

G-prófum. Þessi hlutföll voru borin saman milli rannsóknarsvæða, árstíða og 

búsvæðagerða. 

Til að meta hvort munur væri á inntöku og tilraunum til fæðuöflunar voru meðaltöl innan 

rannsóknarsvæða, árstíða, og búsvæða borin saman með Kruskal Wallis prófum þar sem 

gögnin stóðust ekki kröfur um normaldreifingu (Shapiro-Wilk, p = <0,001). Pairwise 

Wilcox post hoc próf var gert í kjölfarið af Kruskal Wallis prófi, þegar bornir voru saman 

þrír eða fleiri hópar.  
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3 Niðurstöður 

Á Suðurlandi voru skráðir 35 hópar eða alls 2.462 lóur að vori. Fjöldi innan hópa var mjög 

breytilegur, allt frá 5-400 fuglar. Algengasta hópastærðin var 5-30 einstaklingar. Um 

haustið voru skráðir 14 hópar eða alls 1.523 fuglar. Algengasta hópastærðin var 90  

einstaklingar eða fleiri en fjöldi innan hópa var allt frá 5 og upp í 400 einstaklingar.  

Á Suðurnesjum voru skráðir 14 hópar að vori, alls 691 lóur, þar af 17 lóur í fjörum. 

Algengasta hópastærðin var 5-30 einstaklingar og fjöldi innan hópa frá 10-200 fuglar, sem 

var töluvert minna en á Suðurlandi. Um haustið voru skráðir 30 hópar, alls 3.345 lóur. Mun 

fleiri lóur fundust í fjörum að hausti, alls 1.588. Hópar voru stærri að hausti en algengasta 

hópastærðin var 90 fuglar eða fleiri.   

Flestir hópar voru skráðir á túnum í notkun á Suðurlandi og Suðurnesjum að vori og hausti, 

því næst gömlum túnum og svo nýræktum. Algengasta hópastærðin á gömulm túnum og 

nýræktum var 5-30 einstaklingar. Á túnum í notkun var algengasta hópastærðin 5-30 

einstaklingar og 90 eða fleiri einstaklingar. Minnst fannst af hópum í fjörum á 

Suðurnesjum en alls voru skráðir 14 hópar, þar af einungis 2 að vori. Algengasta 

hópastærðin í fjörum var 90 eða fleiri einstaklingar (mynd 5).  

 

 

Mynd 5 Tíðni hópastærða heiðlóu innan búsvæðagerða á Suðurlandi og Suðurnesjum að vori og 

hausti 2015 og 2016. 

Flestar lóur sáust á Suðurlandi og Suðurnesjum um miðjan apríl að vori og fundust fleiri 

lóur á Suðurlandi en á Suðurnesjum (mynd 6). Að hausti fannst mest af lóum frá lokum 

september fram í byrjun október en þá fannst meira af lóum á Suðurnesjunum (mynd 7). 
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Mynd 6 Fjöldi heiðlóa innan rannsóknarsvæða á Suðurlandi og Suðurnesjum að vori 2015 og 

2016. 

 

 

 
Mynd 7 Fjöldi heiðlóa innan rannsóknarsvæða á Suðurlandi og Suðurnesjum að hausti 2015 og 

2016. 
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3.1 Búsvæðaval 

Lóur voru flestar á túnum í notkun (46%), svo í nýræktum (32%) og gömlum túnum (21%) 

að vori og hausti í Flóa á Suðurlandi (tafla 5).  

Tafla 5 Fjöldi heiðlóa í mismunandi gerðum af ræktuðu landi á vegsniði í Flóa á Suðurlandi að 

vori og hausti 2015 og 2016. 

Árstíð: Gamalt tún Tún í notkun Nýrækt 

Vor 850 1020 592 

Haust 0 824 699 

 

Landnotkun á Suðurlandi sýndi að lóur nota gömul tún minna miðað við framboð að vori 

en að hausti voru þau ekkert notuð. Að vori var lítill munur á framboði og notkun á túnum í 

notkun en að hausti voru þau notuð í meira mæli. Nýræktir voru síðan notaðar meira miðað 

við framboð að vori og hausti (mynd 8). 

 

 

Mynd 8 Algengi mismunandi gerða af ræktuðu landi á vegsniði í Flóa á Suðurlandi og algengi 

heiðlóa í mismunandi landgerðum á sniðinu að vori og hausti 2015 og 2016.  
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Lóur voru flestar á túnum í notkun (76%), því næst gömlum túnum (21%) og fæstar í  

nýræktum (1,7%) að vori og hausti á Suðurnesjum (tafla 6).  

Tafla 6 Fjöldi heiðlóa í mismunandi gerðum af ræktuðu landi á vegsniði á Suðurnesjum að vori og 

hausti 2015 og 2016. 

Árstíð: Gamalt tún Tún í notkun Nýrækt 

Vor 136 538 0 

Haust 395 1320 42 

 

Landnotkun á Suðurnesjum sýndi að lóur nota gömul tún minna miðað við framboð að vori 

og hausti en tún í notkun voru notuð meira en framboð gaf til kynna. Nýræktir voru ekkert 

notaðar að vori og í minna mæli en framboð landgerðar að hausti (mynd 9). 

 

 

Mynd 9 Algengi mismunandi gerða af ræktuðu landi á vegsniði á Suðurnesjum og algengi heiðlóa 

í mismunandi landgerðum á sniðinu að vori og hausti 2016 og 2016. 

Samkvæmt vísitölu Jacobs eru lóur á Suðurlandi líklegri til að sækja í nýræktir að vori og 

hausti. Einnig eru þær líklegri til þess að sækja í tún í notkun að hausti en að vori. Að vori 

og hausti sækja lóur minna í gömul tún en flatarmál landgerðar gefur til kynna (mynd 10).  
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Mynd 10 Vísitala Jacobs yfir sækni og fælni heiðlóa í mismunandi landgerðir innan vegsniða í 

Flóa á Suðurlandi að vori og hausti 2016 og 2016.  

Marktæk sækni mældist fyrir nýræktir á Suðurlandi og marktæk fælni fyrir gömlum túnum 

að hausti. Sækni fyrir nýræktum að vori reyndist ekki marktæk. Fælni fyrir gömlum túnum 

og túnum í notkun að vori, ásamt sækni fyrir túnum í notkun að hausti, reyndist ekki 

marktæk (tafla 7).  

Tafla 7 Samanburður á hlutfallslegu algengi landgerða og hlutfalli heiðlóa sem fundust í 

mismunandi landgerðum í Flóa á Suðurlandi að a) vori og b) hausti. Hlutföllin voru borin saman 

með G-prófum. 

a) Suðurland-vor Hlutfallslegt 

algengni landgerða 

Hlutfall lóa í 

landgerð 

G P 

Gamalt tún 0,41 0,345 0,331 0,565 

Tún í notkun 0,43 0,414 0,377 0,539 

Nýrækt 0,16 0,240 3,339 0,068 

 

b) Suðurland-haust Hlutfallslegt 

algengni landgerða 

Hlutfall lóa í 

landgerð 

G P 

Gamalt tún 0,41 0,000 152,9 >0,001* 

Tún í notkun 0,43 0,541 0,323 0,570 

Nýrækt 0,16 0,459 15,67 >0,001* 

 

Samkvæmt vísitölu Jacobs eru lóur á Suðurnesjum líklegri til þess að sækja í tún í notkun 

að vori og hausti. Bæði að vori og hausti sækja þær minna í gömul tún og nýræktir en 

flatarmál landgerða gefur til kynna (mynd 11).   
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Mynd 11 Vísitala Jacobs yfir sækni og fælni heiðlóa í mismunandi landgerðir innan vegsniða á 

Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 2016.  

Marktæk fælni mældist fyrir gömlum túnum á Suðurnesjum að vori og hausti. Fælni fyrir 

nýræktum reyndist einungis marktæk að vori. Sækni fyrir túnum í notkun reyndist ekki 

marktæk fyrir báðar árstíðir (tafla 8).  

Tafla 8 Samanburður á hlutfallslegu algengi landgerða og hlutfalli heiðlóa sem fundust í 

mismunandi landgerðum á Suðurnesjum að a) vori og b) hausti. Hlutföllin voru borin saman með 

G-prófum. 

a) Suðurnes-vor Hlutfallslegt 

algengni landgerða 

Hlutfall lóa í 

landgerð 

G P 

Gamalt tún 0,45 0,202 4,673 0,031* 

Tún í notkun 0,49 0,798 3,501 0,061 

Nýrækt 0,06 0,000 20,24 >0,001* 

 

a) Suðurnes-haust Hlutfallslegt 

algengni landgerða 

Hlutfall lóa í 

landgerð 

G P 

Gamalt tún 0,45 0,225 4,003 0,045* 

Tún í notkun 0,49 0,751 2,134 0,144 

Nýrækt 0,06 0,024 3,337 0,068 
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Niðurstöður frávikagreininga sýndu að rannsóknarsvæði hefur ekki áhrif á hvort lóur 

finnast innan vegsniða en bæði landgerð og árstíð hafa áhrif (tafla 9).  

Tafla 9 Niðurstöður frávikagreininga sem sýna áhrif rannsóknarsvæða, árstíða og landgerða á 

viðveru lóa innan vegsniða á Suðurlandi og Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 2016. 

Módel: df Frávik p 

Árstíð + landgerð + rannsóknarsvæði 0 0 0 

Árstíð + landgerð 1 1,35 0,246 

Landgerð + rannsóknarsvæði 1 5,07 0,024* 

Árstíð + rannsóknarsvæði 2 10,69 0,005* 

Núll (skurðpunktur) 4 18,52 0,001* 

 

Lóur voru marktækt líklegri til þess að finnast innan rannsóknarsvæða á vorin (GLM; z = 

2,339; df = 1925; p = 0,019). Milli landgerða var nýrækt marktækt frábrugðin gömlum 

túnum (GLM; z = 3,377; df = 1925; p = >0,001) en það voru tún í notkun ekki (GLM; z = 

0,339, df = 1925: p =  0,734). Viðvera lóa var því var skoðuð út frá meðaltölum innan 

landgerða (gamalt tún = 0,033, tún í notkun = 0,036 og nýrækt = 0,09) sem sýna að ekki er 

mikill munur á viðveru í gömlum túnum og túnum í notkun. Nýrækt er því eina landgerðin 

sem hefur marktæk áhrif á hvort lóur finnist innan vegsniða eða ekki.  

3.2 Atferli hópa á fartíma  

3.2.1  Samanburður milli rannsóknarsvæða 

Í heildina var atferli skannað hjá 7.114 lóum innan hópa yfir fartímann innan beggja 

rannsóknarsvæða, 2.581 að vori og 45.33 að hausti. Algengasta hegðun lóa innan 

rannsóknarsvæða var fæðuöflun og þar næst hvíld. Önnur skráð hegðun (snyrting, á verði 

og árásargirni) var frekar sjaldséð og því voru einungis borin saman hlutföll fæðuöflunar 

og hvíldar.  

 

Atferli var skoðað út frá öllum landgerðum á Suðurlandi og Suðurnesjum og í fjörum á 

Suðurnesjum, óháð árstíð. Algengasta hegðun einstaklinga innan hópa var fæðuöflun bæði 

á túnum og í fjöru og því næst hvíld (tafla 10). 

Tafla 10 Fjöldi heiðlóa sem sýndi ákveðið atferli í öllum gerðum af túnum á Suðurlandi og 

Suðurnesjum ásamt fjöru á Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 2016. 

 Fæðuöflun Hvíld Snyrta Á verði Árásargirni 

Suðurland-tún 2270 1030 67 14 33 

Suðurnes-tún 1467 691 35 14 21 

Suðurnes-fjara 1184 250 33 2 3 
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Fæðuöflun og hvíld á túnum á Suðurlandi og Suðurnesjum var í svipuðum hlutföllum á 

meðan hlutfall fæðuöflunar var meira í fjörum og hvíld í lægra hlutfalli en á túnum (mynd 

12).  

 

 

Mynd 12 Hlutföll atferlis í öllum gerðum af túnum á Suðurlandi og Suðurnesjum og fjöru á  

Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 2016. 

Munur á hlutföllum lóa við fæðuöflun og hvíld var marktækur milli túna á Suðurlandi og 

túna og fjöru á Suðurnesjum (tafla 11).  

Tafla 11 Samanburður á hlutföllum lóa við fæðuöflum og hvíld í öllum gerðum af túnum á 

Suðurlandi og Suðurnesjum og fjöru á Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 2016. Hlutföllin 

voru borin saman með G-prófum. 

Atferli: Suðurland-tún Suðurnes-tún Suðurnes-fjara G P 

Fæðuöflun 0,665 0,658 0,804 19,13 <0,001* 

Hvíld 0,302 0,310 0,170 69,56 <0,001* 

 

3.2.2  Samanburður milli árstíða 

Atferli eintaklinga innan hópa var skoðað út frá árstíðum innan allra búsvæðagerða á 

Suðurlandi og Suðurnesjum. Hærra hlutfall tíma fór í fæðuöflun að vori samanborið við 

haust en hvíld var hins vegar mun algengari að hausti en að vori til (tafla 12, mynd 13). 

Tafla 12 Fjöldi heiðlóa sem sýndi ákveðið atferli innan allra búsvæðagerða að vori og hausti á 

Suðurlandi og Suðurnesjum 2015 og 2016. 

 Fæðuöflun Hvíld Snyrta Á verði Árásargirni 

Vor 2405 85 38 11 42 

Haust 2516 1886 97 19 15 
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Mynd 13 Hlutföll atferlis að vori og hausti innan allra búsvæðagerða á Suðurlandi og 

Suðurnesjum 2015 og 2016. 

Munur á hlutföllum lóa við fæðuöflun og hvíld var marktækur milli árstíða (tafla 13).  

 

Tafla 13 Samanburður á hlutföllum lóa við fæðuöflum og hvíld innan allra búsvæðagerða að vori 

og hausti á Suðurlandi og Suðurnesjum 2015 og 2016.  Hlutföllin voru borin saman með G-

prófum. 

Atferli: Vor Haust G P 

Fæðuöflun 0,932 0,555 189,7 <0,001* 

Hvíld 0,033 0,416 975,6 <0,001* 

 

3.2.3  Samanburður milli búsvæða 

Atferli eintaklinga innan hópa var skoðað út frá búsvæðagerðum að vori og hausti á 

Suðurlandi og Suðurnesjum. Fæðuöflun var algengasta hegðunin innan allra búsvæðagerða 

(tafla 14).  

Tafla 14 Fjöldi heiðlóa sem sýndi ákveðið atferli innan búsvæðagerða að vori og hausti á 

Suðurlandi og Suðurnesjum 2015 og 2016. 

  Fæðuöflun Hvíld Snyrta Á verði Árásargirni 

Gamalt tún 1093 65 19 13 23 

Tún í notkun 1764 1336 47 8 21 

Nýrækt 880 320 36 7 10 

Fjara 1184 250 33 2 3 
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Hlutfallslega voru flestar lóur við fæðuöflun á gömlum túnum og síðan í fjörum. Lóur 

hvíldu mest á túnum í notkun og því næst á nýræktum (mynd 14).  

 

 

Mynd 14 Hlutfall fæðuöflunar og hvíldar milli búsvæðagerða á Suðurlandi og Suðurnesjum að 

vori og hausti 2015 og 2016. 

Munur á hlutföllum fæðuöflunar og hvíldar reyndist marktækur milli búsvæðagerða á 

Suðurlandi og Suðurnesjum (tafla 15). 

 
Tafla 15 Samanburður á hlutföllum lóa við fæðuöflum og hvíld innan mismunandi búsvæðagerða á 

Suðurlandi og Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 2016.  Hlutföllin voru borin saman með G-

prófum. 

 

Atferli: Gamalt tún Tún í notkun Nýrækt Fjar

a 

G P 

Fæðuöflun 0,901 0,555 0,702 0,804 110,5 <0,001* 

Hvíld 0,053 0,421 0,255 0,169 491,3 <0,001* 

 

3.3 Fæðuöflun einstaklinga 

3.3.1  Samanburður milli rannsóknarsvæða 

Inntaka á fæðu og tilraunir til fæðuöflunar var metin með störun og mælt hjá 260 lóum 

innan beggja rannsóknarsvæða að vori og hausti. 

Inntaka og tilraunir til fæðuöflunar var skoðað út frá öllum landgerðum á Suðurlandi og 

Suðurnesjum og í fjörum á Suðurnesjum, óháð árstíð. Inntaka á túnum á Suðurlandi og 

túnum á Suðurnesjum var sú sama en lóur náðu fleiri fæðubitum í fjörum á Suðurnesjum. 

Tilraunir til fæðuöflunar voru auk þess flestar í fjörum (tafla 16, mynd 15). 
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Tafla 16 Meðalinntaka á fæðu og tilraunir til fæðuöflunar (±staðalfrávik) í öllum gerðum af túnum 

á Suðurlandi og Suðurnesjum og fjöru á Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 2016. 

 Fjöldi lóa Inntaka/mín Tilraunir/mín 

Suðurland- tún 118 1,0 (± 0,83) 1,1 (± 0,76) 

Suðurnes-tún 70 1,0 (± 0,68) 1,5 (± 0,93) 

Suðurnes-fjara 72 1,3 (± 0,68) 2,0 (± 0,85) 

 

 
Mynd 15 Meðalinntaka og tilraunir til fæðuöflunar á mínútu (á hvern einstakling), ásamt 

staðaskekkju, á túnum á Suðurlandi og á túnum og fjöru á Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 

2016. 

Marktækur munur var á meðalinntöku á fæðu og meðalfjölda tilrauna til fæðuöflunar milli 

landgerða á Suðurlandi og Suðurnesjum og fjöru á Suðurnesjum (tafla 17).  

Tafla 17 Niðurstöður Kruskal Wallis prófs sem bar saman meðalinntöku á fæðu og tilraunir til 

fæðuöflunar í öllum gerðum af túnum á Suðurlandi og Suðurnesjum og fjöru á Suðurnesjum að 

vori og hausti 2015 og 2016. 

 df χ
2 

p 

Inntaka/min 2 13,737 0,001* 

Tilraunir/min 2 53,896 <0,001* 
 

Pairwise Wilcox post hoc próf sýndi að meðalinntaka í fjörum á Suðurnesjum var markækt 

frábrugðin inntöku á túnum á Suðurlandi (p = 0,001) og túnum á Suðurnesjum (p = 0,001). 

Munur á inntöku milli landgerða á Suðurlandi og Suðurnesjum reyndist ekki marktækur (p 

= 0,95). Meðaltilraunir til fæðuöflunar voru marktækt frábrugðnar milli allra svæða (p = 

<0,001). 
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3.3.2  Samanburður milli árstíða 

Inntaka og tilraunir til fæðuöflunar var skoðað út frá árstíðum í öllum búsvæðagerðum á 

Suðurlandi og Suðurnesjum. Fæðuinntaka var svipuð milli árstíða en að meðaltali voru 

tilraunir til fæðunáms fleiri yfir haustið (tafla 18, mynd 16).  

Tafla 18 Meðalinntaka og tilraunir til fæðuöflunar (±staðalfrávik), innan allra búsvæðagerða að 

vori og hausti á Suðurlandi og Suðurnesjum 2015 og 2016. 

 Fjöldi lóa Inntaka/mín Tilraunir/mín 

Vor 122 1,18 (±0,85) 1,23 (±0,97) 

Haust 138 1,01 (±0,68) 1,68 (±0,78) 

 

 

Mynd 16 Meðalinntaka og tilraunir til fæðuöflunar á mínútu (á hvern einstakling), ásamt 

staðaskekkju, að vori og hausti innan allra búsvæðagerða á Suðurlandi og Suðurnesjum 2015 og 

2016. 

Ekki reyndist marktækur munur á meðalinntöku á fæðu milli árstíða en marktækur munur 

var á meðal tilraunum til fæðuöflunar (tafla 19).  

Tafla 19 Niðurstöður Kruskal Wallis prófs sem bar saman meðalinntöku á fæðu og tilraunir til 

fæðuöflunar að vori og hausti innan allra búsvæðagerða á Suðurlandi og Suðurnesjum 2015 og 

2016. 

 df χ
2
 p 

Inntaka/min 1 3,282 0,07 

Tilraunir/min 1 25,398 <0,001* 

 

3.3.3  Samanburður milli búsvæða 

Inntaka og tilraunir til fæðuöflunar var skoðað út frá öllum búsvæðagerðum á Suðurlandi 

og Suðurnesjum, óháð árstíð (tafla 20). Fæðuinntaka var mest í fjörum og á túnum í notkun 

en minnst á gömlum túnum. Flestar tilraunir til fæðunáms voru einnig í fjörum og túnum í 

notkun og einnig fæstar tilraunir til fæðuöflunar á gömlum túnum (mynd 17).  
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Tafla 20 Meðalinntaka og tilraunir til fæðuöflunar (±staðalfrávik), innan allra búsvæðagerða á 

Suðurlandi og Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 2016. 

 Fjöldi lóa Inntaka/mín Tilraunir/mín 

Gamalt tún 45 0,74 (±0,62) 0,94 (±0,65) 

Tún í notkun 85 1,15 (±0,78) 1,55 (±0,89) 

Nýrækt 58 1,02 (±0,84) 1,33 (±0,78) 

Fjara 72 1,30 (±0,69) 2,02 (±0,76) 

 

 

Mynd 17 Meðalinntaka og tilraunir til fæðuöflunar á mínútu (á hvern einstakling), ásamt 

staðalskekkju innan búsvæðagerða á Suðurlandi og Suðurnesjum að vori og hausti 2015 og 2016. 

Marktækur munur var á meðalinntöku á fæðu og á meðalfjölda tilrauna til fæðuöflunar 

milli allra búsvæðagerða (tafla 21).  

Tafla 21 Niðurstöður Kruskal Wallis prófs sem bar saman meðalinntöku á fæðu og tilraunir til 

fæðuöflunar milli allra búsvæðagerða að vori og hausti á Suðurlandi og Suðurnesjum 2015 og 

2016. 

 df χ
2
 p 

Inntaka/min 3 25,551 <0,001* 

Tilraunir/min 3 55,999 <0,001* 

Pairwise Wilcox post hoc próf sýndi að munur á meðalinntöku í fjörum var markækt 

frábrugðin meðalinntöku í gömlum túnum (p = <0,001) og nýræktum (p = 0,001). Einnig 

var meðalinntaka í gömlum túnum marktækt frábrugðin inntöku í túnum í notkun (p = 

0,001). Meðaltilraunir til fæðuöflunar í fjöru voru marktækt frábrugðnar öllum landgerðum 

(p = <0,001). Einnig voru tilraunir til fæðuöflunar í túnum í notkun frábrugðnar tilraunum í 

gömlum túnum (p = <0,001) og nýræktum (p = 0,01). 
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4 Umræða 

4.1 Búsvæðaval  

Innan beggja rannsóknarsvæða voru tún í notkun algengasta búsvæðagerðin og nýræktir 

sjaldgæfasta (töflur 2 og 3). Lóur voru hlutfallslega algengastar á túnum í notkun bæði að 

vori og hausti á Suðurlandi og Suðurnesjum (myndir 8 og 9). Samkvæmt vísitölu Jacobs 

sækja lóur á Suðurlandi meira í nýræktir en aðrar gerðir af ræktuðu landi (mynd 10). Á 

Suðurnesjum sækja lóur meira í tún í notkun frekar en aðrar landgerðir að vori og hausti 

(mynd 11). Bæði árstíðir og landgerðir höfðu áhrif á hvort að lóur fundust innan vegsniða 

eða ekki á meðan rannsóknarsvæðin tvö höfðu ekki marktæk áhrif (tafla 9). Samanburður 

milli árstíða sýndi að lóur voru líklegri til að finnast á sniðum á vorin og milli landgerða 

var það einungis nýrækt sem hafði áhrif á líkurnar hvort lóur fundust á sniði.   

Vísitalan mælir sækni og fælni með tilliti til algengi landgerða og algengi fugla innan 

þeirra. Þó svo lóur finnist í minna mæli í landgerð en algengi gefur til kynna þá er ekki 

hægt að fullyrða að þær forðist hana. Dreifing landgerða skiptir líka máli en algengi er ekki 

það sama og framboð, þar sem mislangt getur verið á milli landgerða. Á Suðurlandi eru 

allar landgerðir þéttdreifðar innan rannsóknarsvæðis en á Suðurnesjum er langt á milli 

helstu landbúnaðarsvæða (myndir 2 og 3). Á Suðurnesjum voru nýræktir til dæmis ekki 

notaðar að vori og mjög lítið að hausti (mynd 9). Ástæðan fyrir þessu gæti verið að 

nýræktir eru langt frá helstu landbúnaðarsvæðum og því varla í boði fyrir flestar lóur, þar 

sem þær þurfa að ferðast langt til þess að finna þessi smáu og fáu svæði. Einnig komust 

lóur í fjörur á Suðurnesjunum, ólíkt Suðurlandinu. Val fyrir fjörum var ekki mælt og þáttur 

hennar í vali á ræktuðu landi ekki skoðaður þar sem ekki voru nægileg gögn til staðar. 

Mögulega hefði mæld aðsókn í mismunandi landgerðir á Suðurnesjum orðið önnur ef 

fjaran og lóur sem þar fundust hefðu verið taldar með og ef til vill er minni notkun á 

nýræktum þar sem lóur komast í fjörur. Að sama skapi er hægt að skoða Suðurlandið en 

þar voru gömul tún ekki notuð að hausti (mynd 8) en mögulega eru tún sem borið er á, líkt 

og tún í notkun og nýræktir, ákjósanlegri að hausti. Ástæðan gæti einnig verið sú að þar 

sem nóg er um val á góðu ræktuðu landi á Suðurlandi, líkt og nýræktum og því ekki þörf að 

nýta gömul tún.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að vaðfuglar nýta ræktað land yfir varptímann (Wittingham 

o.fl., 2000; Lilja Jóhannesdóttir o.fl., 2017). Heiðlóa verpir í mólendi og því snauðara sem 

mólendið er því meira þurfa fuglarnir að reiða sig á ræktað land til fæðunáms yfir 

varptímann (Wittingham o.fl., 2000). Þetta gæti einnig átt við á fartíma en 

rannsóknarsvæðin tvö eru ólík þegar kemur að dreifingu landgerða (myndir 2 og 3) og ekki 

voru öll búsvæði sem í þeim finnast athuguð eða kortlögð. Gagnlegt hefði verið að 

kortleggja allar búsvæðagerðir á vegsniðum líkt og mólendi, votlendi o.fl. til þess að fá 

betri mynd á hvaða svæði standa til boða og hversu stórt hlutverk ræktað land hefur á 

fartíma. Einnig hefði þurft að skoða fjörur betur á Suðurnesjum en ekki voru öll fjörusvæði 

skoðuð þar sem sum þeirra voru frekar óaðgengileg á bíl. Gott hefði verið að kortleggja og 

kanna fjörusvæði betur til þess að mæla val fyrir þeim. 
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Hér fylgir val á ræktuðu landi fyrri rannsóknum en vegna aukins landbúnaðar hafa lóur 

verið að sækja meira í landbúnaðarland (Byrkjedal og Thompson, 1998; Pearche-Higgings 

og Yalden, 2003; Gillings o.fl., 2007), þá sérstaklega mikið ræktað land eða land sem er 

undir hóflegri beit (Pearche-Higgings og Yalden, 2003; Gillings o.fl., 2007; Leitão og 

Peris, 2015). Í samanburði við veturna er ásókn í ræktað land meiri að vori og hausti en á 

þeim tíma er veður mildara og ánamaðkar nær yfirborði og því auðveldara að ná þeim 

(Byrkjedal og Thompson, 1998). Ástæðan fyrir ásókn í ræktað og beitt land er líklegast 

vegna gróðurhæðar en lágur gróður eykur aðgengi að ánamöðkum (Bentgson o.fl., 1976). 

Gagnlegt hefðir verið að hafa fleiri breytur á bak við hverja landgerð líkt og þéttleika 

ánamaðka og annara smádýra, ásamt gróðurhæð og ríkjandi gróðurtegundum til þess að 

útskýra valið betur. 

4.2 Atferli hópa á fartíma 

Öll búsvæði voru hlutfallslega mest nýtt til fæðuöflunar og því næst til hvíldar. Fæðuöflun 

og hvíld á túnum á Suðurlandi og Suðurnesjum var í svipuðum hlutföllum en hlutfall 

fæðuöflunar var hærra í fjörum og hvíld í hærra hlutfalli á túnum (mynd 12). Munur var á 

atferli lóa milli árstíða en þær eyddu mun meiri tíma í fæðuöflun að vori og hvíldu meira 

að hausti (mynd 13). Milli búsvæðagerða mældist fæðuöflun mest á gömlum túnum og 

síðan í fjörum. Lóur hvíldu mest á túnum í notkun og því næst á nýræktum (mynd 14). 

 

Það að fæðuöflun var í hærra hlutfalli í fjörum en á túnum bendir til mikilvægi hennar á 

fartíma. Fjörur voru nær eingöngu nýttar að hausti en ástæðan fyrir því getur verið að 

fæðuframboð sé meira að hausti en að vori eftir fjölgun hryggleysingja yfir sumarið (Goss-

Custard 1969; Wilsson 1991) en frekari upplýsingar þarf til að staðfesta það. Lóur nýttu 

fjöruna einnig til þess að hvílast en þeim niðurstöðum svipar til gagna frá vetrarstöðvunum 

í Portúgal, þar sem hvíld var einnig algengt atferli í fjörum (Leitao og Peris, 2015).  

Milli landgerða var hlutfall fæðuöflunar mest á gömlum túnum en fælni mældist fyrir þeim 

innan beggja rannsóknarsvæða. Benda má á að gömul tún voru ekki notuð á Suðurlandi að 

hausti en yfir þann tíma nota lóur meiri tíma til hvíldar, því gæti hlutfall fæðuöflunar verið 

hærra en það mögulega ætti að vera. Hlutfall hvíldar mældist mest í túnum í notkun en það 

hlutfall gæti hafa skekkst þar sem á túnum í notkun voru skráðir þrír stórir hópar (200-400 

lóur) að hausti, þar sem nær allir einstaklingar mældust við hvíld á saman tíma. Hinsvegar 

var munur á hluföllum fæðuöflunar og hvíldar það mikill milli árstíða að líklega spilar 

árstíðarbundin munur meiri þátt í muninum á hlutföllum milli búsvæða heldur en búsvæðin 

sjálf.  

Mikilvægi undirbúnings fyrir varp spilar líklega inn í hærra hlutfall fæðuöflunar að vori en 

eftir komu á varpstöðvar þurfa fuglarnir að jafna sig eftir farflug og hafa takmarkaðan tíma 

til þess að koma sér í gott ástand fyrir varp (Bayly og Gómez, 2011). Hitastig getur einnig 

haft áhrif á atferli en ef vorin eru köld þá fer meiri orka í að halda á sér hita og þar af 

leiðandi þurfa fuglarnir að eyða meiri tíma til fæðunáms (Alves o.fl., 2013). Að sama skapi 

ef hlýrra er á haustin þá eyða fuglarnir minni tíma til fæðunáms og ekki undir sömu 

tímapressu, þar sem haustfarið nær yfir lengra tímabil (O´Reilly og Wingfield, 1995). Yfir 

rannsóknartímabil (2015 og 2016) var meðalhiti að vori 4,4°C, sem er heldur kalt og 

meðalhiti að hausti var 6,9 °C, sem er frekar milt (Veðurstofa Íslands, 2016; Guðrún N. 



35 

Petersen o.fl., 2018). Veðurfar yfir rannsóknartímabil getur þar af leiðandi einnig skýrt 

mun milli hlutfalla fæðuöflunar og hvíldar milli árstíða, að hluta.  

Hér voru einungis búsvæðagerðir og árstíðir skoðaðar með tilliti til þess hvort að lóur væru 

að afla sér fæðu eða hvílast. Fleiri þættir hafa áhrif á hvort að lóur nota búsvæði til 

fæðuöflunar heldur en til hvíldar (Leirao og Peris, 2015). Veðurfar er einn af þeim þáttum 

en milt veður, auk úrkomu, eykur aðgengi að ánamöðkum því þá færa þeir sig nær 

yfirborðinu (Gillings og Sutherland, 2007). Þar sem haustmánuðir rannsóknartímabils voru 

frekar mildir þá gæti aðgengi að fæðu verið hagstæðara að hausti en vori. Mögulega hvíldu 

lóur meira að hausti en að vori þar sem meiri fæðu var að fá og það þurfti að hafa minna 

fyrir að ná henni. Einnig hefur úrkoma áhrif en ef það hefur haldist þurrt til lengri tíma er 

hreyfanleiki milli búsvæðagerða meiri, líklegast vegna verra aðgengis að ánamöðkum og 

þá eru lóur líklegri til þess að sækja meira í fjörur. Umhverfisþættir líkt og aukin 

gróðurhæð hefur áhrif á hvernig landgerðir eru nýttar en aukin hæð gróðurs veitir betra 

skjól og minnkar þar af leiðandi sýnileika hópa. Einnig hefur hæð gróðurs áhrif á sýnileika 

ánamaðka en því hærri sem gróður er því erfiðara er fyrir lóur að koma auga á þá (Leitao 

og Peris, 2015). Umræddir þættir voru ekki skoðaðir í þessari rannsókn.  

Margar tegundir vaðfugla, þar á meðal lóur, afla sér fæðu yfir daginn og á næturnar 

(Gillings o.fl., 2005). Tími dags getur verið þáttur sem spilar inn í atferli fugla en í þessari 

rannsókn var atferli einungis skoðað yfir daginn og ekki var farið á sérstökum tímum 

sólarhrings, þannig ekki er hægt að meta hversu miklum tíma lóur eyða í fæðuöflun og 

hvíld yfir sólarhringinn.  

4.3 Fæðuöflun einstaklinga 

Bæði inntaka og tilraunir til fæðuöflunar voru hærri í fjörum á Suðurnesjum en á túnum á 

Suðurlandi og Suðurnesjum (mynd 15). Marktækur munur var á meðalinntöku og 

tilraunum til fæðuöflunar á fæðu milli rannsóknarsvæða (tafla 17). Inntaka í fjörum var 

marktækt hærri en á túnum og tilraunir til fæðuöflunar voru marktækt frábrugðnar milli 

allra svæða. Ekki reyndist munur á meðalinntöku á fæðu milli árstíða en munur var á meðal 

tilraunum til fæðuöflunar, þar sem þær voru fleiri að hausti (tafla 19). Innan búsvæðagerða 

var inntaka og tilraunir til fæðuöflunar að meðaltali flestar í fjörum og fæstar á gömlum 

túnum (mynd 17). Marktækur munur var á meðalinntöku á fæðu og á meðal tilraunum til 

fæðuöflunar milli allra búsvæðagerða (tafla 20). Meðalinntaka í fjörum var marktækt 

frábrugðin inntöku í gömlum túnum og nýræktum og meðaltilraunir til fæðuöflunar í fjöru 

voru marktækt frábrugðnar öllum landgerðum.  

Ákveðin skekkja myndast við að mæla atferli auk inntöku á fæðu og tilraunir við 

fæðuöflun, þar sem ekkert er vitað um fyrri athafnir einstaklinga og hópa. Ef hópur sem 

fylgst er með er nýlentur á svæði getur fæðuframboð verið í hámarki og þar af leiðandi er 

inntakan hröð. Hins vegar minnkar inntaka eftir því sem gengið er á fæðuna. Einnig gæti 

annar hópur gjörnýtt svæðið áður en næsti hópur lendir og þá er inntaka minni en hún gæti 

mögulega verið (Goss-Custard, 1980). Auk þess er hæfni einstaklinga til að finna bráð og 

ná henni mismunandi og inntaka getur því verið einstaklingsbundin (Gillings og 

Sutherland, 2007).  
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Ekki reyndist munur á milli inntöku á fæðu milli árstíða en tilraunir til fæðuöflunar voru 

fleiri að hausti. Það gæti bent til þess að meiri fæðu er að finna að hausti sem gæti útskýrt 

hærra hlutfall fæðuöflunar innan hópa. Milli búsvæða ná lóur mest af fæðu í fjörum en þar 

var inntaka mest ásamt tilraunum til fæðuöflunar. Innan landgerða náðu lóur mest af fæðu á 

túnum í notkun en það var algengasta landgerðin á Suðurlandi og Suðurnesjum og mældist 

ásókn í þau á Suðurnesjum. Á Suðurlandi mældist ásókn í nýræktir en ekki mældist munur 

á inntöku innan þeirra og túna í notkun. Inntaka og tilraunir til fæðuöflunar var minnst á 

gömlum túnum en það bendir til þess að þar sé minni fæðu að finna en innan annarra 

landgerða. Auk þess mældist fælni fyrir þeim innan beggja rannsóknarsvæða. Hlutfall 

fæðuöflunar innan hópa mældist hinsvegar hátt sem getur bent til að lóur þurfa að hafa 

meira fyrir því að finna fæðu á gömlum túnum. Lóur virðast því vera að velja svæði þar 

sem mesta fæðu er að fá. Tún í notkun og nýræktir virðast vera svipuð í gæðum þegar 

kemur að fæðu og stafar mismunandi ásókn milli búsvæða líklegast af dreifingu landgerða. 

Rannsóknir hafa tengt inntöku á fæðu og tilraunir til fæðuöflunar við þéttleika fæðu sem 

stendur til boða (Barnard og Thompson, 1985; Kuwae, 2007; Mander o.fl., 2013) sem og 

aðgengi að henni (Stodola o.fl., 2014). Aðgengi að fæðu spilar mikilvægan þátt í vali á 

búsvæðum (Wittingham o.fl., 2000; Pearche-Higgings og Yalden, 2003). Fæða á túnum er 

frekar einsleit, eða að mestu ánamaðkar (Bengtson o.fl., 1978) og því getur inntaka 

endurspeglað orkuinntöku (Thompson og Barnard, 1984). Inntaka innan landgerða gefur 

því ágæta mynd af hversu mikla fæðu lóur eru að ná og tilraunir til fæðuöflunar segja til 

um hversu mikið þær hafa fyrir að ná henni. Upplýsingar um fæðuval í fjörum er ábótavant 

en erfitt er að bera saman inntöku og tilraunir við fæðuöflun við landgerðir þegar fæða í 

fjörum er ekki þekkt. Lóur í fjörum hafa meira fyrir því að ná fæðu en það getur bent til 

þess að fuglarnir séu að leita eftir sérstakri fæðu, þar sem þeir nota fleiri tilraunir miðað við 

hvað þeir ná. Ástæðan gæti einnig verið að þéttleiki fæðu í fjörum er einfaldlega meiri en á 

túnum. Þekking á þéttleika ásamt upplýsingum um umhverfisþætti sem hafa áhrif á aðgengi 

að fæðu innan mismunandi búsvæða hefði verið gagnleg hér til þess að skýra betur gæði 

mismunandi búsvæða. 

4.4 Lokaorð  

Niðurstöður sýna að lóur nýta landbúnaðarland mikið til fæðuöflunar yfir fartímann auk 

fjöru þar sem þær hafa aðgang að henni. Hlutföll lóa í ólíkum landgerðum voru frábrugðin 

hlutfallslegu algengi landgerða sem bendir til að lóur velji á milli landgerða. Út frá 

niðurstöðum rannsóknar er val á ræktuðu landi best útskýrt með inntöku á fæðu innan 

þeirra. Á Suðurlandi eru lóur líklegri til þess að velja nýræktir fram yfir aðrar landgerðir en 

á Suðurnesjum eru þær líklegri til þess að velja tún í notkun. Ekki var munur á inntöku 

milli túna í notkun og nýrækta og stafar mismunandi ásókn líklegast af dreifingu landgerða. 

Aðgengi að fjöru á Suðurnesjunum gæti einnig átt þátt í vali á ræktuðu landi en inntaka þar 

var meiri en á túnu. Fjörur virðast því vera mikilvæg búsvæði að hausti sem bendir til þess 

að ræktað land, þá helst nýræktir og tún í notkun, sé mikilvægt að vori.  

Betur þyrfti þó að kanna þætti sem hafa áhrif á val og hvernig búsvæði eru nýtt líkt og  

gróðurhæð, þéttleika ánamaðka og hvort aðgengi að fjöru hefur áhrif á val á ræktuðu landi. 

Að sama skapi þyrfti að kanna þéttleika á fæðu í fjörum og hvað lóur eru að éta þar svo 

inntaka sé betur samanburðarhæf við ræktað land.  



37 

Það er mikilvægt að hafa í huga að ólík búsvæði eru mikilvæg fyrir mismunandi tegundir. 

Þó svo að eitt svæði hafi litla þýðingu fyrir eina tegund, þá getur það haft meira vægi fyrir 

aðrar (Lilja Jóhannesdóttir o.fl., 2014). Víðáttumikil mólendi í bland við landbúnaðarland 

og fjörur hér á landi henta lóum vel og er líkleg ástæða fyrir stórum varpstofni sem hingað 

sækir. Samsetning landgerða á Íslandi þar sem ræktað land er í bland við úthaga, getur 

verið hagstætt þeim vaðfuglastofnum sem hingað sækja, þar sem einsleit landsamsetning er 

ólíkleg til þess að standa undir öllum þessum stofnum (Benton o.fl., 2003; Lilja 

Jóhannesdóttir o.fl., 2017).  

Ísland ber alþjóðlega ábyrgð á meirihluta evrópska heiðlóustofnsins (Thorup, 2006) og því 

mikilvægt að þekkja stofnbreytinar, athafnir og búsvæðaval lóa hér á landi. Lóan er 

aðlöguð að notkun á ræktuðu landi og nýtir sér ýmsar gerðir af því (Byrkjedal og 

Thompson, 1998). Lóur eru átthagatryggir fuglar og halda oft tryggð við ákveðin svæði 

innan varp- og vetrarstöðva, þar sem þekking á góðum búsvæðum skiptir miklu máli þegar 

kemur að undirbúningi fyrir varp eða far (Oring og Lank, 1982). Það er ekki hægt að 

útiloka að lóur sýni ákveðnum svæðum tryggð á fartíma hérlendis. Því er einkar mikilvægt 

að skilja búsvæðaval og vistfræði þeirra til þess að geta spáð fyrir um viðbrögð stofnins við 

mögulegum breytingum á umhverfi þeirra. Upplýsingar um val á ræktuðu landi auk 

mikilvægi fjörusvæða að hausti er því þekking sem getur styrkt vernd íslenska  

heiðlóustofnsins. 
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