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Útdráttur 

Eyruglur (Asio otus) á Íslandi hafa verið lítið rannsakaðar enda nýlegir varpfuglar hér á landi. 

Eyruglur á öðrum heimssvæðum éta helst stúfmýs (Microtus spp.) sem finnast ekki hér á 

landi og því var áhugavert að rannsaka hver sé helsta fæða eyrugla á Íslandi. Fæða þeirra var 

metin út frá ugluælum þar sem samapökkuð beinin voru greind eftir fremsta megni. Ælunum 

var safnað frá vori og fram á sumar 2018 og líklega voru flestar ælurnar frá því um veturinn 

2017/2018. Þyngd músa í ælum var könnuð með lengdarmælingum á kjálkabeini, til að gefa 

sýn á hvort þær sækist frekar í yngri dýr eða eldri. Einnig var skoðaður fjöldi dýra í hverri 

ælu. Niðurstöður leiddu í ljós að það er greinilegt að eyruglur á Íslandi stóla langmest á mýs 

í sinni fæðu, en mýs reyndust 93% af heildarfjölda einstaklinga bráðar í fæðu. Það 

samræmist öðrum rannsóknum þar sem helsta bráð þeirra eru smáspendýr (93,5%). Helsti 

munurinn er í tegundum bráðar, en á flestum öðrum svæðum innan útbreiðslu eyruglunnar 

eru stúfmýs í meirihluta bráðar. Hér á Íslandi var meirihluti bráðar hinsvegar hagamýs 

(Apodemus sylvaticus) (70%). Einnig komu fram húsamýs (Mus musculus) (1%), en 24% 

músa var ekki hægt að greina niður í tegundir. Fuglar mældust 7% af bráðinni sem er einnig 

nokkuð í takti við fyrirliggjandi rannsóknir á eyruglum annarsstaðar og eru oftast á bilinu 

1,8 til 12%. Eyruglur virtust skv. þessari rannsókn sækja frekar í minni/yngri mýs, en að 

meðaltali voru mýsnar sem þær átu 15,4 g. Að meðaltali fundust 1,88 dýr í ælu. Fæðuval 

eyrugla á Íslandi væri þó áhugavert að skoða nánar, en bera mætti saman fæðuval milli 

árstíða til að bæta við þekkinguna. 

Abstract 

Long-eared owls (Asio otus) recently colonized Iceland and their biology is at present poorly 

understood. Over most of their global distribution long-eared owls depend mainly on voles 

(Microtus spp.) but this rodent group is absent in Iceland. Therefore it is of high value to 

study the feeding ecology of long-eared owls in Iceland. The diet was studied by examination 

of owl pellets containing mainly bones, feathers and hairs. The weight of mice found in the 

pellets was estimated be extrapolating length dentary bones. Number of animals per pellet 

was also estimated. The results showed that long-eared owls in Iceland depend by far most 

on mice in their diet, but mice were 93% of the whole diet. That is in accordance with studies 

from other parts of the world, where their main diet is small mammals (93.5%). The main 

difference lies in the species composition. In other parts of the world voles dominate as the 

main prey species, but in Iceland they depend mainly on wood mice (Apodemus sylvaticus) 

(70%). House mice (Mus musculus) were also found in the pellets (1%), and 24% of the 

mice remains were not identifiable to the species level. Birds were 7% of the diet which is 

also similar to other studies that commonly report birds to be 1.8-12% of the diet. Long-

eared owls in this study seemed to choose small/young mice with average weight of 15.4 g. 

Animals were on average 1.88 per pellet. This study gives the first insight into the feeding 

ecology of Icelandic long-eared owls. More studies are needed to assess potential temporal 

and spatial variations in food selection of this new Icelandic breeding species. 
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1 Inngangur 

Eyruglur á Íslandi hafa lítið verið skoðaðar þar sem þær eru tiltölulega nýlegir varpfuglar 

hér á landi. Eyruglan var einungis flækingsfugl hér þar til árið 2003, en þá er staðfest að hún 

hafi byrjað að verpa á Íslandi (Daníel Bergmann, 2005). Yfir veturinn 2011-2012 voru 

skráðar eyruglur í fjórum görðum í svokallaðri „Garðfuglatalningu“ sem framkvæmd er hér 

á landi einu sinni á vetri og hugsanlega var eitthvað af þeim uglum sem sáust ungar frá 

sumrinu áður (Ólafur Einarsson, 2013). Eyruglur að sumarlagi hafa aðallega sést í 

sumarbústaðalöndum á Suðurlandi en hafa einnig sést í Reykjavík og á Vesturlandi (Jóhann 

Óli Hilmarsson, 2013). Fremur auðvelt er að greina fæðu ugla út frá ælum þar sem fremur 

lítið niðurbrot verður á beinum, fiðri og hárum í maga fuglanna og því koma þessir vefir 

nokkuð heilir uppúr uglunum aftur. Áhugavert er að kanna fæðuval eyrugla á Íslandi þar sem 

aðalfæðu þeirra, stúfmýs, er ekki að finna hér á Íslandi. 

1.1 Almennt um uglur 

Uglur er ættbálkur fugla sem kallast Strigiformes. Einkennandi í útliti þeirra er m.a. stórt 

disklaga höfuð og stór augu. Augun vísa beint fram og því þær að geta snúið höfðinu mjög 

mikið til að sjá í kringum sig. Eyruglan ber þar af og getur snúið höfðinu 270 gráður. Augu 

þeirra eru vel aðlöguð að því að veiða bráð í litlu ljósi. Heyrn þeirra er góð en uglur hafa svo 

kallaðan andilitsdisk með fjöðrum allan hringinn sem hjálpar þeim við að grípa hljóðbylgjur 

og átta sig þannig betur á staðsetningu bráðarinnar. Eyru eru líka til staðar en þau eru op á 

hliðum höfuðsins sem eru umlukin mjúkum fjöðrum. Þessi raunverulegu eyru eru staðsett 

mis hátt á sitt hvorri hlið hauskúpunnar til að hjálpa til við að ná miði á uppruna hljóðs sem 

berst til uglunnar. Margar tegundir hafa eyrnaskúfa sem tengjast ekki heyrninni sjálfri. Talið 

er að þeir hjálpi uglunum meðal annars við að dulbúa sig fyrir öðrum rándýrum og virki í 

raun eins og búnaður til að brjóta upp hefðbundna lögun uglunnar sem jafnframt er 

leitarmynd (e. search image) rándýrsins. Flestar uglur hafa stóra vængi með frekar mjúkar 

fjaðrir. Frambrún lengstu flugfjaðranna hefur mjúkt kögur sem er talið að hafi hlutverk í að 

brjóta upp iðustrauma í lofti og sé lykillinn að því að þær geti flogið nær hljóðlaust. Goggur 

og klær eru aðlagaðar ránlíferni. Goggurinn er beygður niður eins og krókur og oftast stuttur. 

Hvor fótur hefur fjórar klær en fætur og tær eru oft þaktar fjöðrum. Uglur eru breytilegar að 

stærð en flestar tegundirnar eru meðalstórar og kvenkyns uglur eru oftast stærri en karlkyns 

uglur. Flestar tegundir eru næturdýr og búa í skóglendi eða í skógarjöðrum þar sem þær eru 

svæðisbundnar og passa upp á sitt svæði. Þær nota köll sín á milli til varnar og fyrir önnur 

samskipti, en fáar uglur syngja (Mikkola, 2014).  

1.1.1 Fæða ugla í heiminum 

Uglur eru almennt tækifærissinnaðar þegar kemur að fæðuvali. Helsta fæðan eru nagdýr, 

eins og stúfmýs, læmingjar og mýs, ásamt öðrum smáspendýrum eins og snjáldrum. Minni 

uglur éta oft skordýr og önnur liðdýr, en 53% tegunda í heiminum eru skordýraætur og 32% 

tegunda eru kjötætur. Sumar uglur éta einnig eitthvað af skriðdýrum, fiskum, fuglum, 

ánamöðkum og froskdýrum svo eitthvað sé nefnt (Mikkola, 2014). Uglur gleypa fæðuna 
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oftast í einum bita. Þegar þær eru búnar að melta þann hluta fæðunnar sem þær geta melt þá 

æla þær upp ómeltanlega hlutanum sem eru hár, fjaðrir, bein, klær og tennur (Mikkola 1983, 

Yalden 2009). Ómeltanlegi hlutinn kemur út í einhversskonar samþjöppuðum klump oftast 

nokkrum klukkutímum eftir síðustu máltíð (Mikkola, 2014). Það getur tekið ugluna eina til 

tvær mínútur að ná ælunni upp úr sér en ælurnar eru breytilegar í stærð og útliti eftir 

tegundum (Mead, 2011). Út frá hauskúpum sem finnast í ælunum er hægt að greina hvaða 

dýr uglan hefur étið en flest spendýr er einmitt hægt að greina út frá hauskúpum þeirra, 

kjálkum og tönnum. Goggur fugla er hentugur til að greina þá ásamt hauskúpunni og 

bringubeini (Mikkola, 1983). Á hverjum sólarhring gefur uglan yfirleitt frá sér eina til tvær 

ælur. Uglur eru ólíkar eins og þær eru margar og halda sig á ólíkum svæðum. Ælurnar eru 

því misstórar og varðveitast misvel, en það fer eftir því hvort uglurnar halda sig á opnari 

svæðum og ælurnar verði því fyrir meiri umhverfisáhrifum frá veðri (Yalden, 2009). Sumar 

uglur gleypa ekki alltaf alla fæðuna. Stundum er hausinn klipptur af áður, sérstaklega þegar 

uglan er að fæða ungana sína. Þar af leiðandi vantar ákveðin bein í æluna og þá er erfiðara 

að greina hvaða dýr og hversu mörg dýr eru til staðar í ælunni. Almennt séð þá mynda stærstu 

uglurnar stærstu ælurnar (Mikkola, 1983). Uglutegund eins og kattugla (Athene noctua) er 

mun minni en aðrar tegundir og borðar færri spendýr. Bein í ælum þeirra eru oftast meira 

brotin, en megnið af dýrum í ælunni eru skordýr og liðormar. Flestar ælurnar innihalda bráð 

sem lifir á svæðinu þar sem uglan heldur sig, en tegundir eins og eyrugla og brandugla fljúga 

oft milli staða og eru farfuglar þannig að bráð sem finnst í ælum þeirra þarf ekki endilega að 

vera af viðkomandi svæði (Yalden, 2009). 

1.2 Eyrugla (Asio Otus) 

Eyruglur halda sig mest norðarlega á hnettinum. Útbreiðslan nær frá Norður-Ameríku, yfir 

Evrópu og til Norður-Asíu (Mead 2011, Mikkola 2014). Eyruglur eru mest í trjágróðri og þá 

helst í litlum skógum. Þær halda sig gjarnan í barrtrjám og skipulega uppbyggðum 

skógarjöðrum þar sem þær finna sér hreiður, en þær stóla á hreiður sem eru byggð af öðrum 

fuglum (Block, 2009). Hreiðrin eru oftast staðsett um sjö metra frá jörðu en fyrir kemur að 

þau séu á jörðu niðri (Mead, 2011). Eyruglur eru meðalstórar, 200-435 g, og kvendýrin eru 

oftast dekkri og stærri en karldýrin. Eyruglur eru dökkbrúnar með gráum blæ og eru 

flugfjaðrir með þykkar rendur, dökkar og ljósar til skiptis. Undirvængur er gráhvítur með 

dökkum blett á úlnliðssvæði og augun eru dökk appelsínugul á litinn hjá evrópskum 

eyruglum en skærgul hjá þeim amerísku. Goggur og klær eru svört og eru fæturnir fiðraðir 

með hvítgulum fjöðrum. Eyruglur þekkjast einna helst á löngu eyrnaskúfunum sem sjást 

þegar þær sitja en leggjast aftur með höfðinu á flugi (Mead 2011, Mikkola 2014). Eyruglunni 

er oft ruglað saman við brandugluna á flugi, þar sem branduglan er nauðalík í vexti og hefur 

einnig einkennandi dökkan blett á úlnliðssvæði. Eyruglan er þó grárri en branduglan sem er 

daufgulari að lit. Branduglan hefur einnig örlítið lengra vænghaf (Mead, 2011). Til að láta 

lítið á sér bera geta eyruglur gert sig hlutfallslega grannar með því að teygja úr sér og reisa 

eyrnaskúfana. Þetta gera þær ásamt því að loka augunum svo þau verða eins og litlar ræmur. 

Þegar eyruglur eru í þessari stellingu þá sjást þær ekki jafn greinilega í trjáþykkninu á meðan 

þær sofa þar yfir daginn. Eyruglur veiða með því að fljúga lágt nálægt skógarjöðrum en þær 

geta einnig veitt úr trénu þar sem þær sitja. Fæða þeirra samanstendur aðallega af stúfmúsum 

og öðrum smáum spendýrum. Þær sækjast þó einnig í fugla, leðurblökur, froska og einstaka 

sinnum skordýr (Mikkola, 2014). Val á bráð fer þó mjög mikið eftir aðgengi þeirra ásamt 

veðri og gróðri á svæðinu (Birrer, 2009). Eyruglan forðast sum dýr, eins og til dæmis 

snjáldrur (Gross, 1943). Ástæðan gæti verið lyktin sem snjáldrurnar gefa frá sér (Birrer, 
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2009). Ælur eyrugla eru oftast staðsettar undir hreiðrum eða hvíldarstað þeirra (Mead, 2011). 

Því er best að leita eftir ælum þeirra við rætur sígrænna trjáa. Lengd og breidd ælanna er 

m.a. notað til að greina frá hvaða uglutegund ælan kemur. Ælur eyrugla eru oftast 20-75 mm 

á lengd og 10-25 mm á breidd, s.s. frekar mjóar og langar (Yalden, 2009). 

1.2.1 Fæðuval eyrugla í heiminum 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á fæðu eyrugla í heiminum. Stór rannsókn sem var birt 

árið 2009 tók saman niðurstöður úr 312 rannsóknum sem könnuðu fæðu eyrugla ýmist í 

Norður-Ameríku, Norður-Evrópu, Bretlandi og Írlandi, Mið-Evrópu, Suður-Evrópu, 

Suðaustur-Evrópu, Afríku og miðausturlöndum eða í Asíu. Alls fundust 477 tegundir af bráð 

í þeirri rannsókn og skiptust þær í 180 tegundir spendýra, 191 tegund fugla, 15 tegundir 

skriðdýra, sjö tegundir froskdýra og eina tegund af fiski. Hlutföll fæðuleifa í hverjum 

fæðuflokki voru nokkuð breytileg eftir heimshlutum, en samanlagt voru 99,6% bráðar 

hryggdýr, þar af 93,5% spendýr og 6,2% fuglar. Af spendýrunum voru nagdýr 91,7% 

fæðunnar, þar á eftir voru skordýraætur (Insectivora) sem voru um 1,2% af hryggdýrunum. 

Stúfmýs af ættkvíslinni Microtus voru algengasta bráðin á fimm svæðum heimsins og svo 

virðist sem eyruglan sækist langmest í þær. Apodemus mýs komu einnig fram sem bráð og í 

Afríku var megnið af bráðinni mýs af ættkvíslinni Mus (Birrer, 2009). 

1.3 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að athuga fæðuval eyrugla á Íslandi. Rannsóknarspurningar 

sem voru lagðar fram voru hvaða fæðutegundir finnast í ælunum og þar af leiðandi að skoða 

hversu fjölbreytt fæða þeirra er. Einnig var áhugvert að kanna hvort uglur borði mýs af 

ákveðinni stærð ásamt því hvort munur sé á fjölda dýra í hverri ælu.
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2 Aðferðir 

2.1 Gagnasöfnun 

Ælum var einungis safnað úr trjálundum þar sem staðfest var að eyruglur hefðu haldið til að 

sumarlagi (óðul). Þessi svæði voru í Grímsnesi og Þingvallasveit. Ælunum var safnað 

sumarið 2018 en líklegt má telja að megnið af ælunum hafi verið frá síðari hluta vetrar og 

snemma vors. Alls voru 50 ælur skoðaðar í þessu verkefni. 

 

Mynd 1: Ælur eyrugla eru oftast langar 

2.2 Greining og úrvinnsla gagna 

Greiningar á ælunum fóru fram í Háskóla Íslands. Farið var eftir bæklingnum The Analysis 

of Owl Pellets, 4. útgáfa eftir Yalden. Hver æla var vigtuð ásamt því að mæld var lengd og 

breidd. Ein æla var tekin í sundur hverju sinni til að koma í veg fyrir rugling á innihaldi 

hverrar ælu. Notuð voru áhöld úr krufningasetti til að taka ælurnar í sundur en ælurnar voru 

hafðar þurrar við framkvæmdina. Bein sem fundust í hverri ælu voru flokkuð í níu hópa:  

• Rifbein 

• Upphandleggsbein 

• Lærleggur 

• Herðablað 

• Geislabein og olnbogabein (radius og ulna) 

• Sköflungur og sperrileggur (tibia og fibula) 
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• Mjaðmagrind 

• Hauskúpa og kjálkar 

• Hryggja- og rófuliðir 

 

 

 

Mynd 2: Ugluæla tekin í sundur og bein flokkuð niður í hópa 

Beinin voru talin í hverjum hóp og skráð niður. Við greiningu á mús, þegar mús var í sýninu, 

voru notaðir kjálkar og framtennur í efri góm til að greina niður í tegundir, þ.e. hvort um 

væri að ræða húsamús eða hagamús. Kjálkabeinið var einnig mælt á hverjum kjálka þar sem  

kjálkabeinið hjá músum vex alla ævi. Lengdin á kjálkanum ætti því að gefa vísbendingu um 

þyngd músanna.  

 

Mynd 3: Dentary bein kjálka var mælt samkvæmt J1 

Beinin voru því næst flokkuð niður í sýnaglös sem voru merkt með viðeigandi sýnanúmeri. 

Afgangurinn af ælunni var vigtaður eftir að beinin höfðu verið fjarlægð til að gefa sýn á 

hversu stórt hlutfall af ælunni voru bein. Einnig var ákvarðaður lágmarksfjöldi dýra í hverri 

ælu út frá beinunum sem fundust. 

Við úrvinnslu gagnanna var notast við Microsoft Excel. 
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3 Niðurstöður 

Greindar voru 50 ælur frá 14 svæðum. Að meðaltali voru ælurnar 41,2 mm (SD ±13,7) á 

lengd 19,5 mm (SD ±2,79) á breidd og 1,87 g (SD ±0,96) að þyngd. 

3.1 Fæðuval  

 

Mynd 4: Fæðutegundir sem fundust í eyrugluælum 

Með greiningu á beinum og hauskúpum fengust þær niðurstöður að 93% fæðunnar hafi verið 

mýs og 7% fæðunnar fuglar. Mýsnar skiptust upp í 70% hagamýs, 1% húsamýs og 24% var 

ekki hægt að greina niður í tegundir, en augljóst var að um mús var að ræða. 

 

3.2 Þyngd músa 

Með mælingum á lengd kjálkabeins var hægt að reikna út áætlaða þyngd músanna. Til þess 

var notuð jafna sem var hönnuð fyrir húsamús (Dickman, Predavec og Lynam, 1991), en 

gert var ráð fyrir að jafna fyrir húsamús og hagamús væri svipuð. 

J1: y = -20,63 + 3,31x 

93%

7%

Fæðutegundir í ælum

Mús

Fugl
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Mynd 5: Áætluð þyngd músa metin út frá lengd kjálkabeins 

Áætluð þyngd músa sem uglurnar borðuðu voru á bilinu 12 til 19 g. Þyngd var að meðaltali 

15,4 g (SD ±1), en 52 af 80 mældust 14,1 til 16 g. Ekki voru notaðar mælingar á kjálkum 

sem voru ekki heilir, en 35 af 115 kjálkum voru brotnir. 

 

3.3 Fjöldi dýra í ælu 

 

Mynd 6: Fjöldi dýra í hverri ælu, ýmist 1 til 4 dýr 

Út frá fjölda beina sem fundust í hverri ælu var hægt að áætla fjölda dýra í ælunni. Í 21 ælu 

fannst eitt dýr, 16 ælur innihéldu tvö dýr og 11 ælur innihéldu þrjú dýr. Einungis tvær ælur 

innihéldu fjögur dýr. Meðaltal dýra í ælu reiknaðist 1,88.

0

5

10

15

20

25

30

12,1-13 13,1-14 14,1-15 15,1-16 16,1-17 17,1-18 18,1-19

F
jö

ld
i

Þyngd (g)

Þyngd músa

0

5

10

15

20

25

Eitt dýr Tvö dýr Þrjú dýr Fjögur dýr

Fjöldi dýra í hverri ælu



9 

4 Umræða 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er greinilegt að eyruglur á Íslandi reiða sig 

mest á mýs og þá helst hagamýs. Af þeim 50 ælum sem voru greindar voru 93% þeirra mýs 

en 7% fuglar. Skipting músanna var 70% hagamýs (Apodemus sylvaticus) og 1% húsamýs 

(Mus musculus) en 24% músa var ekki hægt að greina niður í tegundir. Vegna greinargóðra 

rannsókna á fæðu eyrugla annarsstaðar á útbreiðslusvæði þeirra Birrer (2009) er hægt að 

setja þessar niðurstöður í ágætt samhengi. Niðurstöður hér á Íslandi samræmast niðurstöðum 

fæðuflokka eyruglu annars staðar í heiminum, þar sem 93,5% bráða eru spendýr og 6,2% 

fuglar. Hlutfall spendýra í fæðu var á bilinu 80,9 til 98,1% eftir heimssvæðum, en eyruglan 

virðist sækjast mest í fugla í Asíu þar sem hlutfall þeirra mældist 19,1%. Á öðrum 

heimssvæðum var hlutfall fugla á bilinu 1,8 til 12% (Birrer, 2009).  

Ef fæðan er skoðuð með tilliti til tegunda þá er mun meiri breytileiki milli heimssvæða. 

Víðast hvar stólar hún lang mest á stúfmýs og mýs, sérstaklega Microtus, þess vegna er 

útbreiðsla hennar í heiminum mikið tengd þessum nagdýrum (Birrer, 2009). Hlutfall af 

fjölda stúfmúsa sem finnst í fæðu eykst við aukinn þéttleika tegundarinnar (Wijnandts, 

1984). Áhugavert er að sjá að eyruglan skuli hafa komið sér fyrir hér á Íslandi þar sem 

stúfmýs er ekki að finna né þær fuglategundir sem byggja fyrir hana hreiður. Það er því 

greinilegt að þær ná að aðlaga sig að því að éta nær eingöngu Apodemus, sem eyruglur annars 

staðar í heiminum éta einnig, en í mun minna magni en Microtus (Birrer, 2009). Það getur 

þó margt spilað inn í fæðuval eyrugla, eins og veðurfar, gróður og aðgengi að bráðinni. 

Apodemus virðist til dæmis vera algengari bráð í og við skóga (Wijnandts, 1984).  

Rannsókn sem framkvæmd var í Rússlandi á árunum 2006 til 2016 sýndi að eyruglan nær 

sér í fisk þegar lítið er af annarri algengari fæðu. Fiskur kom þó ekki fram í fæðunni nema í 

2 af 11 árum sem rannsóknin stóð yfir. Árið 2014 var magn fiska 3,8% af bráðinni og árið 

2016 var magn fiska 3,5% af bráðinni. Þetta átti sér stað sérstaklega þegar heitt var í veðri 

og grunnar tjarnir þurrkuðust upp. Þannig varð fiskurinn meira aðgengilegur fyrir eyrugluna 

(Sharikov, Shishkina og Kovinka, 2018). Áður hafði verið sýnt fram á að eyrugla í 

Suðaustur-Evrópu hafði fisk á matseðlinum, en í mjög litlu magni (Birrer, 2009). Það væri 

áhugavert að hafa í huga í framtíðinni við greiningu á ælum þeirra hvort eyruglan hér á 

Íslandi gæti nýtt sér fisk. Fiskibein eru oftast frekar lítil, brotna auðveldlega og eru því 

erfiðari í greiningu (Sharikov, Shishkina og Kovinka, 2018) og gætu verið vanmetin í 

fæðunni. 

Út frá áætluðum þyngdarmælingum á músunum sem var metin út frá kjálkalengd kom í ljós 

að algengast er að uglurnar taki mýs sem eru 14-16 g. Karlkyns hagamýs verða almennt 29-

34 g og kvenkyns hagamýs 24-31 g (Karl Skírnisson, 1993). Það er því greinilegt að eyruglan 

velur sér frekar minni og yngri mýs til þess að borða að því gefnu að jafn líklegt sé að 

músakjálkar af öllum stærðum séu jafn líklegir til að finnast í ælum. Wijnandts (1984) sýndi 

fram á að ef stórvaxnar tegundir eru á matseðlinum þá kýs eyruglan frekar að éta smávaxnari 

einstaklingana. Svipuð rannsókn á þyngd músa var framkvæmd af Halle (1988), en hann 

notaði ekki mælingar á kjálkabeini heldur mælingar á diastema í efri gómi til að áætla þyngd 

músanna. Niðurstöður Halle voru aðskildar milli veturs og sumars ásamt því að hann skoðaði 

þyngd músa sem fundust í stofninum líkt og þyngd músa sem fundust í ælunum. Yfir 
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vetrartímann voru uglur mest að éta hagamýs í þyngdarflokkunum 18-22 g og 22-26 g. Þó 

svo uglurnar væru að taka álíka mikið í þessum flokkum þá voru mýs af stærðinni 18-22 g 

tvisvar sinnum algengari í stofninum. Yfir sumartímann átu þær minni mýs, en þær voru 

mest á bilinu 18-22 g. Það sem kom þó á óvart var að ekki fannst mest af músum í stofninum 

af þessum þyngdarflokki, en hann áætlaði að það væri vegna þess að þessi hópur eru 

unglingar (e. subadult) sem eru ekki komnir með sitt óðal. Mýsnar þurfa því að ferðast meira 

á milli svæða og eru þar með í meiri hættu á að vera étnar (Halle, 1988). Niðurstöður Halle 

sýna að uglur éta almennt aðeins stærri mýs en niðurstöður sýndu í þessari tilraun hér á 

Íslandi. Mikilvægt er að benda á að taka þarf tillit til jöfnunnar sem notuð var í þessari tilraun, 

en hún var upphaflega hönnuð fyrir húsamús en ekki hagamús (Dickman, Predavec og 

Lynam, 1991). Það gæti því komið fram skekkja ef húsamýs og hagamýs þyngjast ekki í 

sama hlutfalli miðað við stærð kjálkabeins. Önnur skekkja gæti verið til staðar sem tengist 

atferli uglanna. Vera má að íslensku uglurnar séu líklegri til að klippa hausinn af stórum 

músum áður en þær eru gleyptar fremur en á litlum músum.   

Fjöldi dýra í hverri ælu getur verið breytilegur, en algengast er að þau séu frekar fá. Eitt eða 

tvö dýr í ælu er mun algengara heldur en þrjú eða fjögur dýr í ælu. Ástæða þess gæti 

einfaldlega verið stærð fóarnsins, en uglan þarf að losa sig við æluna áður en hún getur 

borðað aftur. Sum bein í ælunum geta þó verið melt svo fjöldi dýra í ælum gæti verið 

vanmetinn. Mikkola (1983) greindi frá rannsókn eftir Raczynski og Ruprecht (1974) þar sem 

þeir skoðuðu áhrif meltingarinnar á beinasamsetninguna í ugluælum. Þeir skoðuðu ælur frá 

eyruglum, náttuglum (Strix aluco) og turnuglum (Tyto alba) og áætluðu hvaða bein 

smáspendýra vantaði í ælurnar. Það kom í ljós að mjaðmagrindina vantaði oftast, eða í 80% 

tilvika. Hauskúpur og jaxlar komu þar á eftir. Þegar ælur eyruglu voru skoðaðar þá vantaði 

eitthvað bein úr beinagrind bráðarinnar í 46% tilvika. Ástæðan fyrir þessu er líklega vegna 

þess að þessu bein geta verið melt. Þeir sáu að ælur eyruglunnar sýna einungis um 80% af 

því sem þær í raun éta, en 14 af 67 einstaklinga fæðunnar var ekki hægt að greina þegar 

ælurnar voru skoðaðar. 

Það er mjög margt sem enn á eftir að rannsaka hjá eyruglunni á Íslandi. Áhugavert væri að 

skoða hvort fæða hennar breyttist eftir árstíðum, til dæmis hvort hlutur fugla í fæðu sé hærri 

yfir sumartímann en vetrartímann. Það væri einnig áhugavert að að skoða hvaða fæðu þær 

sækjast meira í þegar stofn hagamúsarinnar er í lágmarki. Að lokum vona ég að eyruglan 

muni ná að koma sér vel fyrir hér á landi á komandi árum svo forvitnir vísindamenn geti 

haldið áfram að kynnast þessari fallegu uglutegund.
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