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Útdráttur 

Skógarþröstur (Turdus iliacus) er algengur spörfugl á Íslandi og að langmestu leyti farfugl. 

Örfá þúsund fugla kjósa þó að eyða vetrinum á Íslandi, flestir á höfuðborgarsvæðinu. Hægt 

er að greina unga skógarþresti (þ.e. fugla í fyrsta fullvaxta fjaðrabúningi) frá fullorðnum 

skógarþröstum á nokkrum útlitsatriðum og byggði rannsóknin á því. Skógarþrestir voru 

veiddir veturinn 2019-2020 í Reykjavík og aldurshlutföll þeirra borin saman við upplýsingar 

um aldurshlutföll veiddra skógarþrasta á Höfn í Hornafirði haustin 2016-2019. Það var gert 

til að athuga hvort munur væri á aldurshlutföllum farfugla og staðfugla sem gæti bent til 

aldursbundinnar tilhneigingar skógarþrasta til að hafa vetursetu á Íslandi.  

Ekki kom fram munur á fartíma skógarþrasta eftir aldri. Hlutfall ungfugla í Reykjavík 

að vetri (0,427) var marktækt lægra en á Höfn að hausti, hvort sem miðað var við allt 

gagnasafnið á Höfn (0,801) eða haustið 2019 (0,757). Hlutfall ungfugla fyrir hvert haust á 

Höfn var á bilinu 0,757-0,841 en munurinn var ekki marktækur á milli ára. Afar ólíklegt er 

að munurinn á aldurshlutföllum farfugla og staðfugla sé að öllu leyti tilkominn vegna hærri 

tilhneigingar fullorðinna skógarþrasta til að hafa hér vetursetu. Hlutfall ungfugla að hausti á 

Höfn var óeðlilega hátt miðað við hvað búast má við að hvert skógarþrastarpar komi upp 

mörgum ungum. Einnig má gera ráð fyrir töluvert lægri lífslíkum ungfugla en fullorðinna 

yfir veturinn auk þess sem varpafkoma var slök hjá skógarþröstum á höfuðborgarsvæðinu 

sumarið 2019 og getur hvort tveggja leitt til lægra hlutfalls ungfugla um veturinn.    

Abstract 

The Eurasian Redwing (Turdus iliacus) is a common passerine in Iceland and mostly 

migratory with few thousand birds overwintering annually in urban areas in SW-Iceland. 

This study is based on the possibility to distinguish between young redwings (i.e. birds in 

their first basic plumage) and adults by looking at certain feather characteristics in their flight 

and tail feathers. Redwings were trapped in the winter of 2019-2020 in Reykjavík (SW-

Iceland) and their age ratios compared with those of redwings trapped at Höfn (SE-Iceland) 

in the autumns of 2016-2019. This was done in order to compare age ratios in migratory 

redwings with those of residents to see if the two age groups differed in their tendency to 

overwinter in Iceland.   

No obvious difference was observed in the timing of autumn migration for the two age 

groups. The proportion of young redwings in the winter (0.427) was significantly lower than 

the proportion in autumn, both when compared to all birds trapped at Höfn (0.801) and when 

compared separately to the preceding autumn (0.757). The proportion of young redwings 

each autumn varied between 0.757 and 0.841 but the difference was not significant. It seems 

highly unlikely that the difference in age ratios of migratory and resident redwings observed 

here is solely due to higher tendency of adults to overwinter in Iceland. The proportion of 

young redwings in the autumn was abnormally high compared to the productivity that could 

be expected from redwings. Furthermore, low proportions of young redwings in the winter 



 

could also be caused by lower survival of redwings in their first winter and by unusually 

adverse conditions for nesting redwings in Reykjavík in the preceding summer.    
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Inngangur 

Umhverfi fugla er síbreytilegt og stjórnast af fjölmörgum þáttum. Breytileiki umhverfisins 

ræðst m.a. af jarðeðlisfræðilegum ferlum líkt og möndulhalla jarðar. Ein af afleiðingum 

möndulhallans er að ýmist snýr norður- eða suðurhvel jarðar meira að sólu en hitt og fær þar 

af leiðandi meiri inngeislun. Þessi mismunur á inngeislun sólar á milli norður- og suðurhvels 

skapar árstíðirnar. Þegar norðurhvel jarðar snýr að sólu ríkir sumar þar en vetur á 

suðurhvelinu, og öfugt. Árstíðirnar eru mikilvægasti valdur breytinga í umhverfi fugla og til 

að bregðast við þessum tiltölulega fyrirsjáanlegu breytingum hafa margar tegundir á hærri 

breiddargráðum tekið upp reglubundið far á milli varp- og vetrarstöðva (Winkler, D.W., 

Shamoun-Barnes, J. & Piersma, T. 2016). Það er þó vel þekkt að þessi viðbrögð fugla við 

árstíðunum geta verið breytileg eftir aldri einstaklinga (Cristol, D.A., Baker, M.B., & 

Carbone, C. 1999; Winkler, D.W., Shamoun-Barnes, J. & Piersma, T. 2016). Einstaklingar 

geta til að mynda haft tilhneigingu til að fara á mismunandi tíma (Markovets, M.L., Zduniak, 

P. & Yosef, R. 2008), fara ólíkar leiðir (Miguélez, D. o.fl. 2014) eða dvelja á frábrugðnum 

stöðum yfir veturinn (Milwright, R.D.P. 2002), allt eftir aldri. Þessi aldursbundni munur á 

farhegðun fugla er megin viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Far fugla 

Hreyfingar fugla gegna fjölbreyttum tilgangi og hægt er að flokka þær á ýmsa vegu. Fuglar 

stunda daglegar staðbundnar hreyfingar t.d. í leit að fæðu eða til að koma sér í og úr náttstað. 

Fuglar ferðast einnig í leit að nýjum varpstöðum og ungfuglar dreifast frá uppeldisstöðvum 

sínum í leit að eigin varpstað. Far er sú gerð hreyfinga hjá fuglum þegar einstaklingar leggja 

upp í regluleg árstíðabundin ferðalög frá varpsvæðum til vetrarstöðva og til baka aftur. 

Vegalengd fars er afar breytileg á milli tegunda og getur spannað allt frá örfáum kílómetrum 

upp í tugþúsund kílómetra ferðalög á milli heimskautasvæða. Far fugla er aðlögun að 

árstíðabundnum breytingum í umhverfi þeirra. Grundvallar ástæða fars er sú að fyrir mikinn 

fjölda fuglategunda eru aðstæður oft betri einhversstaðar annars staðar. Fuglar stunda far til 

að forðast tímabundnar óhagstæðar aðstæður og/eða til að nýta sér tímabundnar hagstæðar 

aðstæður á öðrum svæðum. Ýmsir kostir geta fylgt því að stunda far en einnig áhættur. Það 

sama má segja um að stunda ekki far. Öll farhegðun fugla snýst samt um að hámarka hæfni 

þeirra, þ.e. æxlunarárangur. Í því getur t.d. falist að hámarka lífslíkur þeirra fram á næsta 

varptímabil eða möguleika þeirra á að finna sér hentugan maka og óðal. Fuglar velja því á 

milli þess að stunda far eða ekki eftir því hvort er líklegra til að hámarka þeirra hæfni. Kjósi 

fuglar að stunda far halda margir þeirra samt sem áður tryggð við sínar varp- og vetrarstöðvar 

og koma þangað ár eftir ár vegna þess að það er líklegra til að auka hæfni þeirra. Það sama 

má segja um þá fugla sem ekki sína átthagatryggð, sú aðferð í líklegri til að hámarka þeirra 

hæfni (Winkler, D.W., Shamoun-Barnes, J. & Piersma, T. 2016).  

Margar mismunandi gerðir fars eða árstíðabundinna hreyfinga er að finna hjá fuglum 

og hægt er að flokka þær á ýmsa vegu. Einfaldasta og jafnframt útbreiddasta gerðin er 

einfaldlega að fara ekki neitt. Á þeim svæðum þar sem aðstæður eru nægilega hentugar fyrir 

viðkomandi tegundir árið um kring kjósa margar þeirra að halda þar til allt árið og jafnvel 

alla ævi. Slíkir fuglar nefnast staðfuglar (e. residents) (Winkler, D.W., Shamoun-Barnes, J. 



2 

& Piersma, T. 2016). Sumir fuglar stunda eingöngu far þegar aðstæður verða nægilega 

óhagstæðar (e. facultative migrants). Tímasetning farsins er þá óregluleg og vegalengdin 

sem farin er breytileg. Í mildum vetrum geta þeir haldið til á sama svæði allt árið um kring 

en ef aðstæður versna geta þeir skyndilega tekið upp á því að færa sig yfir á hagstæðari 

svæði. Þeir fylgja oftast svipaðri farleið en vegalengdin sem farin er getur verið breytileg og 

fer eftir aðstæðum hverju sinni (Winkler, D.W., Shamoun-Barnes, J. & Piersma, T. 2016). 

Loks má nefna algera farfugla (e. obligate migrants) en það eru þær tegundir þar sem allir 

einstaklingar varpstofnsins yfirgefa varpstöðvarnar á svipuðum og fyrirsjáanlegum tíma, oft 

vel áður en aðstæður verða of óhagstæðar, og halda til fyrir fram ákveðinna vetrarstöðva 

(Winkler, D.W., Shamoun-Barnes, J. & Piersma, T. 2016). Segja má að hlutafar (e. partial 

migration) sé nokkurs konar blanda af hinum farkerfunum. Ef tegund stundar hlutafar þýðir 

það að hluti varpstofnsins er staðfuglar en hluti farfuglar, hvort heldur sem er valfrjálsir 

farfuglar eða algerir farfuglar (Winkler, D.W., Shamoun-Barnes, J. & Piersma, T. 2016). 

Fleiri farkerfi þekkjast en ekki verður farið nánar í þau hér. 

 Á meðan á farinu sjálfu stendur þurfa fuglar að sjá til þess að þeir fylgi réttri leið og 

rati á réttan áfangastað. Til þess nýta þeir sér margvíslegar vísbendingar úr umhverfinu, m.a. 

upplýsingar um segulsvið jarðar og gang himintunglanna (sólar og stjarna) (Able, K.P. 

1990). Veður hefur auðvitað mikil áhrif á far fugla og getur gert þeim erfitt fyrir með því t.d. 

að blása þeim af leið eða draga úr skyggni svo rötun verður erfiðari (Winkler, D.W., 

Shamoun-Barnes, J. & Piersma, T. 2016). Hagstæðar vindáttir geta þó einnig auðveldað far 

fuglanna mikið og margar tegundir nýta sér tímabundna hagstæða vinda á fari (Richardson, 

W.J. 1990). Fuglar ferðast heldur ekki alltaf eftir sömu leið til og frá vetrarstöðvum heldur 

hafa sumar tegundir ólíkar leiðir og þá oft vegna þess að aðrar vindáttir eru ríkjandi að vori 

en að hausti (Winkler, D.W., Shamoun-Barnes, J. & Piersma, T. 2016). Það er einnig 

mismunandi eftir tegundum hvort þær brjóta farið upp í minni einingar og stoppa á vel 

völdum stöðum á leiðinni til að hvílast og nærast eða hvort þær fljúga alla leiðina í einum 

rykk. Flug er afar orkukræft ferli og það fer eftir því hvort markmiðið er að lágmarka 

orkunotkun eða fartíma hvaða aðferð fuglarnir notast við. Þar sem aukin orkueyðsla fylgir 

því að fljúga með miklar fitubirgðir utan á sér velja þeir fuglar sem vilja lágmarka 

orkunotkun að safna frekar minni fitubirgðum fyrir farflugið en stoppa þess í stað á fleiri 

stöðum á leiðinni til að nærast. Þannig eyða þeir minni orku en taka sér aftur á móti lengri 

tíma í farið. Sé hins vegar markmiðið að lágmarka fartímann byggja fuglarnir upp meiri 

fituforða áður en þeir leggja af stað og þurfa því sjaldnar að stoppa á leiðinni til að nærast. 

Þannig eyða þeir meiri orku en ná hraðar á áfangastað (Alerstam, T. 2011).     

 Til þess að tímasetja ýmsa mikilvæga atburði í lífi sínu rétt, s.s. far eða felli, hafa fuglar 

innri lífklukku sem hjálpar þeim að átta sig á tíma dags og tíma árs. Lífklukkan er undir 

flókinni stjórn hormóna og getur virkað jafnvel án nokkurra utanaðkomandi boða. Klukkan 

á samt á hættu á að detta úr takti svo til þess að halda klukkunni alltaf rétt stilltri nýta fuglar 

sér ýmsar upplýsingar úr umhverfinu, sérstaklega daglengd (Winkler, D.W., Shamoun-

Barnes, J. & Piersma, T. 2016). Þegar tíminn er réttur og fuglarnir búnir að byggja upp nægar 

orkubyrgðar til að leggja af stað fá þeir svokallaðan faróróa og vilja ólmir komast af stað 

(Eikenaar, C. 2016). 

 Margt í tengslum við far fugla, s.s. tímasetning, faróróinn, hversu langt á að fara og í 

hvaða átt, virðist að miklu leyti stjórnast af genum og erfast á milli kynslóða. Það sama má 

segja um þá ákvörðun fugla að fara eða fara ekki í stofni sem stundar hlutafar (Berthold, P. 

1991; Berthold, P. & Helbig, A.J. 1992). Samt sem áður virðist tilhneiging einstaklinga til 

að fara eða verða eftir ekki vera fastmótuð og getur ákvörðunin breyst á milli ára hjá sama 

einstakling (Hegemann, A., Marra, P.P. & Tieleman, B.I. 2015). Auk þess eru dæmi um að 

þeir einstaklingar í stofnum sem stunda hlutafar og kjósa að vera staðfuglar hafi bæði hærri 
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lífslíkur og meiri líkur á að makast (Adriaensen, F. & Dhondt, A.A. 1990). Slíkt kerfi gæti 

þó ekki verið í jafnvægi til lengdar því væntanlega yrði valið gegn þeirri arfgerð sem kýs að 

fara nema eitthvað annað komi til (Adriaensen, F. & Dhondt, A.A. 1990). Ef ákvörðun 

einstaklingsins um að fara eða ekki byggist aftur á móti á því hvað hentar honum best hverju 

sinni og ræðst af aðstæðum þess tíma geta bæði farkerfin haldist innan stofnsins. 

Einstaklingar sem eru staðfuglar og þeir sem eru farfuglar þurfa því ekki að hafa sömu hæfni 

heldur nægir að hæfni viðkomandi einstaklings sé meiri í þessu tilfelli ef hann kýs að fara 

en ef hann kýs að verða eftir (Lundberg, P. 1988). Þó tilhneiging fugla til að stunda far eða 

vera staðfuglar og hversu langt þeir fara sé greinilega undir stjórn gena þá virðist allt benda 

til þess að farhegðuninni sé stjórnað af einum samfelldum skala með þröskuldsgildi sem 

ákvarðar hvort einstaklingurinn fer eða ekki. Erfðirnar eru því magnbundnar þannig að aukin 

virkni á skalanum færir staðfugla nær þeim þröskuldi að verða farfuglar og lætur þá fugla 

sem þegar eru farfuglar ferðast lengra (Pulido, F., Berthold, P., & van Noordwijk, A.J. 1996; 

Pulido, F. 2011). Viðbrögð einstaklinga eru þó ekki fastmótuð eftir því hvar þeir eru á 

skalanum heldur geta ýmsir umhverfisþættir haft áhrif á þröskuldsgildið og gert viðbrögð 

einstaklinga sveigjanlegri. Þetta kerfi gerir það einnig að verkum að mikill 

erfðafjölbreytileiki getur leynst í stofninum, þó hann komi ekki endilega fram í svipgerð 

einstaklinga, og gert stofninum kleift að bregðast tiltölulega hratt við breyttum 

umhverfisaðstæðum með breyttri farhegðun (Pulido, F. 2011). Enda eru ófá dæmi þess að 

stofnar fugla hafi breytt sinni farhegðun til að bregðast við loftslagsbreytingum síðustu 

áratuga (Boyd, H. 2003; Cotton, P.A. 2003; Jenni, L. & Kery, M. 2003; Rivalan, P. o.fl. 

2007). 

Skógarþrestir 

Skógarþröstur (Turdus iliacus) er algengur spörfugl (Passeriformes) á Íslandi (Kristinn 

Haukur Skarphéðinsson o.fl. 2016) af þrastaætt (Turdidae) (Shirihai, H. & Svenson, L. 

2018). Skógarþrösturinn er fugl Palearktíska svæðisins og er heimsvarpútbreiðslan að mestu 

bundin við barrskógabeltið en teygir sig þó bæði inn á túndruna sem og tempraðri svæði 

(Simms, E. 1978). Tvær undirtegundir finnast, T. i. iliacus og T. i. coburni. Íslenskir 

skógarþrestir tilheyra undirtegundinni coburni, en fyrir utan Ísland verpir hún einungis í 

Færeyjum (nokkur pör) og auk þess á suður Grænlandi síðan 1990/1991. Varpútbreiðsla 

iliacus undirtegundarinnar er öllu víðfeðmari og nær um norðurhluta Skotlands og síðan 

samfellt um alla Fennóskandíu, norðausturhluta Póllands og Eystrasaltslöndin og þaðan 

langt austur eftir Rússlandi á milli 50°N og 73°N, allt austur að 160°A (Clement, P. & 

Hathway, R. 2000). Skógarþrestir eru flokkaðir sem tegund í yfirvofandi hættu (NT) í 

heiminum og afar gróft mat á heimsstofninum er 50.000.000-75.000.000 pör. Ástæða 

flokkunarinnar er töluverð fækkun í Evrópu á undanförnum árum þó staða stofnsins utan 

Evrópu sé ekki eins vel þekkt (BirdLife International 2020). Tegundin er því sömuleiðis 

flokkuð í yfirvofandi hættu (NT) í Evrópu, en þar er stofnstærðin metin 13.000.000-

21.000.000 pör (BirdLife International 2015). Stofnþróun skógarþrasta á Íslandi er ekki 

þekkt en varpstofninn hefur þó verið áætlaður um 165.000 pör (Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson o.fl. 2016). Tegundin er metin sem ekki í hættu (LC) hérlendis (Kristinn 

Haukur Skarphéðinsson 2018). 

 Skógarþrestir eru fremur smávaxnir þrestir og með tiltölulega stutt stél. Kynin eru eins; 

brún eða grábrún að ofan (höfuð, afturháls, bak, axlarþökur, yfirvængur, gumpur, stél og 

yfirstélþökur), hvít eða kremhvít að neðan (háls, bringa, kviður og undirstélþökur) með 

þéttum dökkum rákum, með ryðrauðar síður og undirvængþökur og áberandi kremhvíta 
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brúnarák (Clement, P. & Hathway, R. 2000). Greina má ungfugla, þ.e.a.s. unga frá sumrinu, 

frá fullorðnum fuglum á nokkrum atriðum fram að felli síðla sumars á næsta ári (sjá nánar 

um aldursgreiningar í Aðferðum) (Shirihai, H. & Svenson, L. 2018). Smávægilegur 

útlitsmunur er á undirtegundunum en coburni skógarþrestir eru eilítið stærri, heldur dekkri 

að ofan og með gulbrúnni grunnlit að neðan og þéttari rákir (Clement, P. & Hathway, R. 

2000). Þrátt fyrir að hægt sé að greina undirtegundirnar tvær í sundur á erfðaefni (Coiffait, 

L. 2007) þá eru einnig vísbendingar um það að aðgreining undirtegundanna sé tiltölulega 

nýleg og að útlitsmunurinn hafi þróast hratt (Sölvi Rúnar Vignisson 2012).     

 Á varpsvæðum eru skógarþrestir hrifnastir af blönduðum skógum með birki, elri, víði, 

greni og furu en þá er einnig að finna í hreinum birki- eða barrskógum. Þeir eru einnig 

algengir í görðum í borgum og bæjum. Þar sem lítið er um trjágróður, s.s. norðan eða ofan 

við trjálínu eða á Íslandi, verpa þeir í birkikjarri eða smárunnum þar sem slíkt er að finna en 

einnig í klettum og byggingum. Skógarþrestir halda óðöl en geta þó orpið nokkuð þétt 

(Simms, E. 1978). Fjöldi eggja er venjulega 4-6 og mjög algengt er að þeir verpi tvisvar yfir 

sumarið (Clement, P. & Hathway, R. 2000). Á Íslandi eru skógarþrestir útbreiddir um allt 

land á láglendi og verpa þéttast í skógvistum, lúpínu og ræktarlandi (Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson o.fl. 2016). Helsta fæða skógarþrasta eru ýmsir hryggleysingjar, s.s. 

skordýr, ánamaðkar, sniglar og köngulær, en einnig ýmis ber og ávextir og jafnvel fræ 

(Clement, P. & Hathway, R. 2000).       

Farkerfi og vetrarstöðvar skógarþrasta 

Skógarþrestir eru nánast algerir farfuglar um alla sína varpútbreiðslu. Þeir eiga því á lítilli 

hættu að lenda í samkeppni við staðfugla sömu tegundar á vetrarstöðvum þó á ákveðnum en 

litlum hluta varpútbreiðslunnar séu skógarþrestir vissulega staðfuglar (Simms, E. 1978). Á 

Íslandi eru skógarþrestir að langmestu leyti farfuglar þó einhver þúsund fugla haldi til hér 

allt árið, flestir á höfuðborgarsvæðinu, og hefur þeim farið fjölgandi (Kristinn Haukur 

Skarphéðinsson o.fl. 2016). Flestir íslensku skógarþrastanna halda af landinu í október en 

snúa aftur í lok mars og apríl (Sunna Lind Pétursdóttir 2012).  

 Vetrarstöðvar evrópskra skógarþrasta eru á Bretlandseyjum, í suðvestur Noregi, á 

eyjum Miðjarðarhafsins og á meginlandi Evrópu að mestu sunnan og vestan við línu frá 

Búlgaríu til sundsins á milli Danmerkur og Svíþjóðar (Simms, E. 1978). Skógarþresti er 

einnig að finna á veturna í norðurvestur Afríku, meðfram ströndum Tyrklands, umhverfis 

Svartahafið, í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs, í Kákasus löndunum og norðvestur Íran 

(Clement, P. & Hathway, R. 2000). Mikilvægustu vetrarstöðvarnar virðast samt vera 

Benelúxlöndin, suður og suðvestur Frakkland, vestur Ítalía og vestur Íberíuskaginn 

(Milwright, R.D.P. 2002). Íslenskir skógarþrestir hafa vetursetu á Skotlandi og Írlandi, sem 

eru þeirra mikilvægustu vetrarstöðvar, en einnig í vestur Frakklandi og á norðvestur 

Íberíuskaganum (Milwright, R.D.P. 2002). Íslensku skógarþrestirnir hafa þó aðeins 

tilhneigingu til að fara á ólík svæði eftir aldri. Fuglar á fyrsta vetri eru líklegri til að finnast 

í Frakklandi og Íberíu en fullorðnir á Skotlandi og Írlandi. Þetta er öfugt mynstur miðað við 

það sem sést hjá iliacus undirtegundinni en þar ferðast fullorðnu fuglarnir að jafnaði lengra 

(Milwright, R.D.P. 2002).      

 Farflug skógarþrasta fer að mestu fram að nóttunni en getur þó einnig átt sér stað á 

daginn (Simms, E. 1978). Far skógarþrasta af meginlandinu virðist að mestu fylgja þremur 

farleiðum frá varpstöðvum til vetrarstöðva; a) yfir Norðursjó til Bretlandseyja (gjarnan frá 

Noregi) þaðan sem sumir halda áfram til vestur Íberíu, b) um strendur Norðursjávar, 

Benelúxlöndin og til Atlantshafsstrandar Frakklands og Íberíu, c) um suðaustur Evrópu og 

norður Ítalíu til vestur Miðjarðarhafs (Milwright, R.D.P. 2003). Íslenskir skógarþrestir koma 
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helst til Bretlandseyja í vestlægum eða norðvestlægum áttum á haustin (Williamson, K. 

1958) og þeir sem halda til Frakklands eða Íberíu eru taldir fljúga þangað í einum rykk frekar 

en að hafa viðkomu á Bretlandseyjum (Milwright, R.D.P. 2002).    

 Skógarþrestir virðast hafa frekar sveigjanlegt farkerfi og geta ferðast mislangar 

vegalengdir á milli ára. Eftir hlýjan vetur eru finnskir skógarþrestir til dæmis ólíklegri til 

þess að fara alla leið til Frakklands næsta vetur en eftir kaldan vetur eykst fjöldi þeirra sem 

ferðast þangað veturinn eftir (Rivalan, P. o.fl. 2007). Skógarþrestir hafa auk þess verið sagðir 

halda litla tryggð við vetrarstöðvar á milli ára vegna þess hve mörg dæmi eru um að 

einstaklingar hafi vetursetu á gjörólíkum stöðum á milli ára (Ashmole, M.J. 1962; Simms, 

E. 1978; Clement, P. & Hathway, R. 2000). Samt sem áður virðast langflestir iliacus 

skógarþrasta halda sig innan sömu farleiðar um Evrópu yfir veturinn og meirihluti þeirra 

meira að segja á milli vetra (Milwright. R.D.P. 2003).  

  Á vetrarstöðvum eru skógarþrestir félagslyndir og oft að finna í stórum hópum, gjarnan 

í fylgd með gráþröstum. Þeir flakka mikið um og algengt er að finna þá í opnu landi, t.d. 

ræktarlandi, en þeir fara einnig inn í skóga og sækja inn í þéttbýli þegar harðnar í ári. 

Skógarþrestir virðast líka fremur viðkvæmir fyrir vondum vetrarveðrum og fara gjarnan á 

flakk þegar veður versna. Á kvöldin nátta þeir sig í þéttum trjágróðri og geta safnast þar 

saman í hundraða eða þúsunda tali (Simms, E. 1978). 

Aldurshlutföll spörfugla að hausti og vetri og 

aldurstengd farhegðun 

Það er vel þekkt að farhegðun fugla getur verið breytileg bæði eftir aldri og kyni. Það hefur 

til dæmis sýnt sig að ef aldursbundinn munur er til staðar þá virðast ungfuglar líklegri til að 

ferðast lengra á haustin en fullorðnir. Þeir fuglar sem ferðast lengra tilheyra auk þess oftar 

þeim hópi stofnsins sem hefur minni líkamsstærð, er lægra settur félagslega eða kemur 

seinna á varpstöðvar að vori (Cristol, D.A., Baker, M.B., & Carbone, C. 1999). Ýmsar 

ástæður hafa verið settar fram til að reyna að skýra þetta mynstur en þrjár þeirra virðast njóta 

mestra vinsælda: a) þeir einstaklingar sem eru líkamlega stærri fara styttra því þeir eru 

líklegri til að þola meiri kulda, b) þeir einstaklingar sem eru ríkjandi í stofninum og standa 

sig betur í samkeppni fara styttra sem neyðir þá sem eru lægra settir til að ferðast lengra, c) 

þeir einstaklingar sem koma fyrr á varpstöðvar á vorin til að keppa um yfirráðasvæði eða 

réttinn til að makast eru líklegri til að fara styttra (Cristol, D.A., Baker, M.B., & Carbone, C. 

1999). 

 Það er algengt að í stofnum spörfugla að hausti sé hlutfall ungfugla hátt miðað við 

hlutfall fullorðinna en hlutfallið getur einnig verið nokkuð breytilegt á milli ára (Newton, I. 

1999a; Bloshakov, C., Žalakevičius, M. & Švažas, S. 2002; Sunna Lind Pétursdóttir 2012). 

Hlutfall ungfugla að hausti er líka talinn góður mælikvarði á ungaframleiðslu viðkomandi 

árs (Newton, I. 1999b). Hjá skógarþröstum sem veiddir voru á Höfn í Hornafirði haustin 

2005-2010 var hlutfall ungfugla tiltölulega hátt og nokkuð breytilegt, eða á bilinu 53,5% til 

73,6% (Sunna Lind Pétursdóttir 2012). Gera má þó ráð fyrir að lifun ungfugla sé töluvert 

minni fyrsta árið en fullorðinna (Thomson, D.L., Baillie, S.R. & Peach, W.J. 1997; 

Payevsky, V.A. & Vysotsky, V.G. 2003; Rivalan, P. o.fl. 2007). Lifun söngþrasta (Turdus 

philomelos), sem merktir voru á sínu fyrsta hausti við Eystrasaltsströnd Rússlands fram á 

næsta sumar, var t.d. á bilinu 0,368-0,420 samanborið við 0,561-0,633 hjá fullorðnum 

söngþröstum (Payevsky, V.A. & Vysotsky, V.G. 2003). Slíkur munur á lífslíkum eftir aldri 

ætti því að geta breytt aldurshlutfalli í stofni töluvert eftir því sem líður á haustið eða 
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veturinn. Rannsóknir á stofni dómpápa (Pyrrhula pyrrhula) í Bretlandi hafa líka sýnt fram á 

að hlutfall ungfugla nær hámarki í október en lækkar eftir það fram í janúar-mars en helst 

eftir það stöðugt fram á næsta haust. Óvíst er þó hvort þessi breyting sé að öllu leyti tilkomin 

vegna hærri dánartíðni ungfugla eða einnig vegna þess að þeir yfirgefi svæðið frekar en 

fullorðnir (Newton, I. 1999a). Það að hlutfallið haldist óbreytt frá miðjum vetri er þó í 

samræmi við að lítill munur virðist vera á lifun svartþrasta (Turdus merula) á fyrsta vetri og 

fullorðinna frá 1. janúar (Simms, E. 1978). Það eru einnig dæmi um að hlutfall ungfugla hjá 

skógarþröstum á haustfari sé töluvert hærra en á vorfari (da Prato, S.R.D., da Prato, E.S. & 

Chittenden, D.J. 1980; Bloshakov, C., Žalakevičius, M. & Švažas, S. 2002). Hlutfall 

ungfugla hjá íslenskum skógarþröstum sem veiddir voru á Fair Isle úti fyrir strönd Skotlands 

var t.d. 68,9% að hausti samanborið við 40,5% að vori (da Prato, S.R.D., da Prato, E.S. & 

Chittenden, D.J. 1980). 

Markmið 

Þar sem vitað er að íslenskir skógarþrestir sem yfirgefa landið yfir veturinn sýna tilhneigingu 

til að dvelja á ólíkum svæðum eftir aldri væri áhugavert að vita hvort tilhneiging þeirra til 

að eyða vetrinum á Íslandi fari einnig eftir aldri. Meginmarkmið þessarar rannsóknar var því 

að kanna aldurshlutföll skógarþrasta með vetursetu á Íslandi og bera saman við aldurshlutföll 

fugla á haustfari til að sjá hvort aldurshóparnir hafi mismikla tilhneigingu til að dvelja hér 

allt árið. Einnig var kannað hvort aldurshlutföll skógarþrasta á haustfari breytast eftir því 

sem líður á haustið, sem gæti bent til mismunandi fartíma á milli aldurshópa, og hvort 

aldurshlutföll að hausti breytist frá ári til árs, sem gæti gefið vísbendingu um mismikla 

ungaframleiðslu eftir árum.    
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Aðferðir 

Gagnasöfnun – vetrarstofn 

Söfnun gagna fyrir aldurshlutföll í vetrarstofni skógarþrasta fór fram veturinn 2019-2020 í 

Reykjavík. Að mestu fór gagnasöfnunin fram í Fossvogskirkjugarði en einnig voru 

skógarþrestir veiddir í garði Háskóla Íslands á Aragötu 14. 

Rannsóknarsvæði 

Á Aragötu 14 er í eigu Háskóla Íslands stæðilegt einbýlishús og einkagarður í rótgrónu 

einbýlishúsahverfi. Lítil eða engin starfsemi er þó í húsinu og fengum við aðstöðu þar meðan 

á gagnasöfnun stóð. Garðurinn er meðalstór og samanstendur af grasflöt, nokkrum stórum 

trjám (m.a. birki og öspum) og nokkrum þéttum og lágvöxnum runnum. Yfir veturinn var 

fuglum gefið í garðinn til að lokka þá að. Helst voru það ýmsir matarafgangar, brauð, epli 

og sólblómafræ sem lagt var út á grasflötina. Þó fuglar kæmu í ætið var það heldur óreglulegt 

og illa gekk að veiða þá (einungis tveir náðust) svo því var fljótlega hætt. 

 Aðalrannsóknarsvæðið, þar sem langflestir fuglar veiddust (66 af 68), var í 

Fossvogskirkjugarði. Kirkjugarðurinn er staðsettur í hlíðinni austan við Öskjuhlíð og norðan 

og vestan við Fossvog. Flatarmál garðsins er um 28,2 ha og var hann tekinn í notkun árið 

1932 (Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma e.d.). Í garðinum eru margir malbikaðir stígar 

og í eldri hluta hans eru leiðin steypt og nú vaxin mosa. Í kirkjugarðinum er að finna mikið 

af gömlum og stórum trjám (m.a. greni, birki, ösp og reyni) en einnig nokkuð um minni 

runna og opnar grasflatir inn á milli. Í Fossvogskirkjugarði er ríkulegt fuglalíf og þar hafa 

áður verið gerðar rannsóknir á þröstum (sjá t.d.: Hulda Elísabet Harðardóttir 2019). Í mörg 

ár hefur fuglum verið gefið í garðinum á veturna, s.s. ýmsir matarafgangar, epli, 

sólblómafræ, rúsínur o.fl. Þeir eru því vanir að sækja þangað í æti og geta safnast saman í 

töluverðu magni. Fuglarnir eru einnig vanir mannaumferð um garðinn. Helst eru það 

skógarþrestir (Turdus iliacus), svartþrestir (Turdus merula) og auðnutittlingar (Acanthis 

flammea) sem koma í ætið en einnig starar (Sturnus vulgaris) í nokkrum mæli og stundum 

sjaldséðari gestir eins og gráþrestir (Turdus pilaris) eða krossnefir (Loxia curvirostra). 

Hrafnar (Corvus corax) eiga það einnig til að reyna að laumast í ætið en eru þó greinilega 

frekar smeykir við það.  

 

Veiðar á fuglum 

Veiðar á skógarþröstum fóru fram á tímabilinu 27. nóvember 2019 til 17. mars 2020. Á þessu 

tímabili ættu allir farfuglarnir að vera farnir af landinu og ekki komnir aftur svo þeir 

skógarþrestir sem veiðast tilheyra því væntanlega þeim stofni sem heldur til hér allt árið. 

Flestir skógarþrastanna sem veiddust, 37 af 68, veiddust í febrúar.  

 Skógarþrestirnir voru veiddir í þrjár mismunandi gerðir af gildrum og eina gerð af neti. 

Flestir fuglanna voru ýmist veiddir í pedalabúr (Mynd 1) eða smellugildrur (Mynd 2). Auk 
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þess voru nokkrir fuglar veiddir í gamla snjótittlingagildru (Mynd 1) og whoosh net (Mynd 

3). 

 

 

Mynd 1. Dæmigerð uppsetning á gildrum við veiðar veturinn 2019-2020. Efri tvær 

gildrurnar eru pedalabúr (lítil búr úr málmgrind og vírneti með æti inn í og pedala sem 

fuglarnir stíga á og lokar búrinu) en neðri gildran er gömul snjótittlingagildra (stórt búr úr 

vírneti með æti inn í og tveimur inngöngum sem mjókka inn í búrið og veldur því að fuglarnir 

rata ekki aftur út; e. funnel trap). 

 

 
Mynd 2. Lokuð smellugildra (e. tent spring trap) líkt og notast var við í rannsókninni. 

Gildran er spennt upp með afhleypu sem tengd er æti. Ef kroppað er í ætið losnar 

afhleypan og gormar loka gildrunni. Mynd fengin af  https://www.moudry.cz/ 
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Mynd 3. Uppsetning á whoosh neti áður en því er skotið yfir fuglana. Þegar hleypt er af 

kippa teygjurnar (önnur teygjan sést þarna blá og liggur lárétt fyrir miðri mynd) netinu 

skáhalt upp eftir stöngunum og svo niður og yfir fuglahópinn. Mynd: Harry Scott 

(https://www.bto.org/sites/default/files/publications/life-cycle-issue-6-autumn-2017.pdf) 

Aldursgreiningar 

Á haustin og fram á næsta sumar er hægt er að greina skógarþresti sem eru ungar frá sumrinu 

(þ.e. fuglar á sínu fyrsta æviári) frá eldri skógarþröstum á nokkrum atriðum. Hér eftir verður 

talað um fugla á sínu fyrsta æviári (í þessu tilviki á sínu fyrsta hausti eða fyrsta vetri) sem 

„ungfugla“ en eldri fugla sem „fullorðna“ til einföldunar. Að varpi loknu síðsumars fella 

fullorðnir skógarþrestir allan fjaðurhaminn smám saman þannig að þeir eru komnir í alveg 

nýtt sett af fjöðrum fyrir haustið (e. complete moult). Ungfuglarnir fara einnig í gegnum felli 

á svipuðum tíma en það er einungis hlutafelli (e. partial moult). Þeir skipta venjulega út 

flestum fjöðrum nema hand- og armflugfjöðrum, stélfjöðrum, alnarfjöðrum, handþökum og 

ystu 4-7 stóru armþökum. Stöku sinnum er þó einhverjum alnarfjöðrum eða stélfjöðrum skipt 

út líka. Ungfuglarnir eru þá komnir í búning sem líkist búningi fullorðinna fugla en þær 

fjaðrir sem þeir ekki skipta út eru enn úr ungabúningnum svo hægt er að nota þær til að 

greina aldurshópana tvo í sundur. Helst eru það ystu stóru armþökurnar og alnarfjaðrirnar 

sem eru notaðar við greiningu. Hjá fullorðnum fuglum eru þessar fjaðrir fremur jafnlitar eða 

einungis með örlitlum ljósum jaðri á endanum. Hjá ungfuglunum eru, aftur á móti, yfirleitt 

einhverjar af stóru armþökunum sem ekki voru felldar og einhverjar af alnarfjöðrunum með 

áberandi ljósa eða hvíta þríhyrningslaga bletti á endum fjaðranna (Mynd 4). Einnig er hægt 

að styðjast við stélið við aldursgreiningu. Stélfjaðrir fullorðinna fugla hafa frekar rúnnaða 

enda á meðan stélfjaðrir ungfugla hafa hvassa enda (Mynd 5) (Shirihai, H. & Svenson, L. 

2018).     
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Mynd 4. Samanburður á væng fullorðins skógarþrastar (til hægri) og ungfugls (til vinstri). 

Hjá fullorðna fuglinum eru allar stóru armþökurnar og alnarfjaðrirnar fremur jafnlitar eða 

einungis með örlitlum ljósum jaðri á endanum en hjá ungfuglinum eru greinilegir áberandi 

ljósir þríhyrningslaga blettir á endum sumra stóru armþakanna og einnar alnarfjaðrar (hún 

sést samt illa á myndinni). 

 

 

Mynd 5. Samanburður á stélfjörðum hjá fullorðnum skógarþresti (til hægri) og ungfugli (til 

vinstri). Sumar stélfjaðrir fullorðna fuglsins eru frekar blautar og tættar en þó sést hin 

breiða lögun, sérstaklega rétt hægra megin við mitt stélið. Þær hafa greinilega rúnnaða 

enda á meðan stélfjaðrir ungfuglsins hafa hvassa enda. 

Gagnasöfnun - haustfar 

Upplýsingar um aldurshlutfall skógarþrasta á haustfari fengust frá Fuglaathugunarstöð 

Suðausturlands á Höfn í Hornafirði. Þar hafa farið fram reglulegar fuglamerkingar síðan 

vorið 2005 (Fuglaathugunarstöð Suðausturlands e.d.). Gögn fengust um alla skógarþresti 

sem merktir voru á vegum stöðvarinnar árin 2016-2019. Til að meta aldurshlutföll fugla á 
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haustfari var notast við gögn á tímabilinu 1. september - 15. nóvember fyrir hvert ár. 

Fuglarnir eru að uppistöðu til veiddir í mistnet og eru langflestir þeirra veiddir í Einarslundi, 

trjálundi stutt innan við þéttbýlið á Höfn, en einhverjir voru einnig veiddir inn í bænum 

sjálfum. Örfáir fuglar voru veiddir í sveitunum í kring en þeir voru ekki hafðir með í 

útreikningum á aldurshlutföllum.       

Úrvinnsla gagna 

Skógarþröstunum var skipt í tvo aldurshópa, „fullorðinn“ eða „ungfugl“, líkt og líst var hér 

að framan. Þeir fuglar sem ekki voru aldursgreindir voru ekki teknir með. Skógarþrestirnir 

voru flokkaðir eftir því hvar þeir voru veiddir, annað hvort á Höfn eða í Reykjavík. Fuglarnir 

voru enn fremur flokkaðir eftir þeim tímabilum sem þeir voru veiddir; haust 2016, haust 

2017, haust 2018, haust 2019 og vetur 2019-2020. Reiknuð voru aldurshlutföll fyrir hvern 

stað og hvert tímabil fyrir sig. Þeim fuglum sem veiddust að hausti á Höfn var auk þess skipt 

upp í vikur eftir því hvenær þeir veiddust um haustið. Fyrsta vikan var 1. – 7. september, 

önnur vikan 8. – 14. september og svo koll af kolli. Síðasta vikan, 10. – 15. nóvember, var 

þó einungis 6 dagar. Þetta var gert fyrir hvert haust á Höfn og einnig fyrir öll haustin saman. 

Aldurshlutföll voru síðan reiknuð fyrir hverja viku fyrir sig. Þeim vikum þar sem færri en 

10 fuglar veiddust var þó sleppt í þessum hluta og ekki reiknuð aldurshlutföll fyrir þær.  

Til að athuga hvort marktækur munur væri á hlutföllum á milli vikna, tímabila eða 

staða var notast við kí-kvaðrat próf (χ2-próf) með villulíkum 0,05. Allir útreikningar, 

tölfræðipróf og gerð stöplarita fór fram í R (R Foundation, 2020) með aðstoð 

notendaviðmótsins RStudio (RStudio, 2020).      
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Niðurstöður 

Hlutfall ungfugla sem veiddist í Reykjavík veturinn 2019-2020 var 0,427 en hlutfallið var 

0,801 fyrir alla fugla veidda haustin 2016-2019 á Höfn. Marktækur munur var á þessum 

hlutföllum (χ2 = 51,014; df = 1; P < 0,001). Ef hlutföllin eru borin saman eftir tímabilum sést 

að fyrir öll fjögur haustin á Höfn er hlutfall ungfugla mun hærra en veturinn 2019-2020 í 

Reykjavík (Mynd 6). Hlutfall ungfugla að hausti á Höfn var aðeins breytilegt á milli ára eða 

á bilinu 0,757-0,841 (Mynd 6). Lægst var hlutfallið haustið 2019 en hæst haustið 2016. Ekki 

fékkst marktækur munur á hlutföllum á milli haustanna fjögurra þó sennilega hafi ekki 

munað miklu (χ2 = 7,673; df = 3; P = 0.053). Hlutfall ungfugla veturinn 2019-2020 ætti að 

endurspegla hlutföllin sem birtast haustið áður, þ.e. haustið 2019, en ef þau eru borin saman 

sést að hlutfallið er mun lægra yfir veturinn (0,427 samanborið við 0,757) og er munurinn 

marktækur (χ2 = 25,751; df = 1; P < 0,001). 

 

 

Mynd 6. Aldurshlutföll skógarþrasta eftir tímabili. Aldurshlutföll fyrir haustin 2016-2019 

eru frá Höfn og ná yfir tímabilið 1. september til 15. nóvember. Aldurshlutföll veturinn 2019-

2020 eru úr Reykjavík á tímabilinu 27. nóvember 2019 til 17. mars 2020. Sýnastærð hvers 

tímabils er táknuð með n. 

Þegar aldurshlutföll skógarþrasta eru skoðuð eftir vikum á Höfn sést ekkert skýrt mynstur 

sem gæti bent til þess að fartími ungfugla og fullorðinna skógarþrasta sé ólíkur (Mynd 7-

10). Hlutfallið virðist auk þess geta sveiflast töluvert á milli vikna. Haustið 2019 virðist þó 

tilhneiging í átt að lækkandi hlutfalli ungfugla eftir því sem líður á haustið sem gæti þá 

hugsanlega bent til þess að þeir yfirgefi landið fyrr en þeir fullorðnu. Ef hlutfallið er skoðað 

eftir vikum fyrir öll haustin saman virðist tilhneiging til að hlutfall ungfugla fari lækkandi 

eftir því sem á líður (Mynd 11). Enginn marktækur munur fæst hins vegar á milli hlutfalla 

vikna þegar öll haustin eru skoðuð saman þó ekki vanti mikið upp á (χ2 = 16,841; df = 9; P 

= 0.051). Það er þó rétt að benda á að aðstæður að hausti geta verið mjög breytilegar á milli 
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ára og vikurnar því ekki endilega alveg sambærilegar fyrir öll árin. Það getur því hugsanlega 

verið varhugavert að skeyta saman gögnum fyrir öll haustin líkt og gert er hér. Það var þó 

einungis gert til að fá meiri styrk í tölfræðiprófið með því að hafa fleiri fugla á bakvið hverja 

viku. Það dugði þó ekki til að fá marktækan mun á milli vikna líkt og komið hefur fram.      

 

 

Mynd 7. Aldurshlutföll skógarþrasta eftir vikum haustið 2016 á Höfn. Sýnastærð hverrar 

viku táknuð með n. Vikum þar sem færri en 10 fuglar veiddust hefur verið sleppt. 

 

 

Mynd 8. Aldurshlutföll skógarþrasta eftir vikum haustið 2017 á Höfn. Sýnastærð hverrar 

viku táknuð með n. Vikum þar sem færri en 10 fuglar veiddust hefur verið sleppt. 
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Mynd 9. Aldurshlutföll skógarþrasta eftir vikum haustið 2018 á Höfn. Sýnastærð hverrar 

viku táknuð með n. Vikum þar sem færri en 10 fuglar veiddust hefur verið sleppt. 

 

 

Mynd 10. Aldurshlutföll skógarþrasta eftir vikum haustið 2019 á Höfn. Sýnastærð hverrar 

viku táknuð með n. Vikum þar sem færri en 10 fuglar veiddust hefur verið sleppt. 
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Mynd 11. Aldurshlutföll skógarþrasta sem veiddust haustin 2016-2019 á Höfn eftir vikum. 

Sýnastærð hverrar viku táknuð með n. Vikum þar sem færri en 10 fuglar veiddust hefur verið 

sleppt. 
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Umræða 

Mikill munur var á aldurshlutföllum skógarþrasta að hausti á Höfn og um veturinn 2019-

2020 í Reykjavík. Þar sem sárafáir skógarþrestir virðast halda til á Höfn yfir veturinn þessi 

ár (Náttúrufræðistofnun Íslands e.d.) má gera ráð fyrir að aldurshlutföll að hausti þar 

endurspegli vel aldurshlutföll þeirra skógarþrasta sem yfirgefa landið um veturinn. Þar sem 

hlutfall ungfugla var mun hærra haustið 2019 á Höfn, og reyndar öll hin haustin líka, en 

veturinn 2019-2020 í Reykjavík virðist við fyrstu sýn að sláandi munur sé á 

aldurssamsetningu þeirra skógarþrasta sem yfirgefa landið og þeirra sem dvelja hér allt árið. 

Fullorðnir skógarþrestir virðast því líklegri til að hafa vetursetu en ungir. Þegar betur er að 

gáð kemur í ljós að ólíklegt er að munurinn á fartilhneigingu fuglanna eftir aldri sé jafn mikill 

og gögnin virðast benda til. Fyrir því eru margar ástæður sem raktar verða síðar í þessum 

kafla. 

 Til að byrja með skulum við þó gefa okkur að aldurshlutföllin endurspegli raunveruleg 

aldurshlutföll þeirra skógarþrasta sem eru farfuglar og þeirra sem eru staðfuglar og sýni 

þannig fram á mismikla tilhneigingu aldurshópa til fars. Hverjar gætu þá verið mögulegar 

ástæður þess að fullorðnir skógarþrestir kjósa frekar að verða eftir og hafa vetursetu á Íslandi 

en ungfuglar? Líkt og komið hefur verið inn á geta ýmsar ástæður legið að baki mismunandi 

farvegalengd eftir aldri eða kyni en þrjár tilgátur virðast þó njóta mestra vinsælda (sjá í 

Inngangi og Cristol, D.A., Baker, M.B., & Carbone, C. 1999). Ein þeirra segir að þeir 

einstaklingar sem eru líkamlega stærri muni ferðast styttra því þeir séu líklegri til að þola 

vetrarhörkur betur. Óverulegur munur virðist þó vera á stærð ungfugla og fullorðinna 

íslenskra skógarþrasta að hausti, en það er einna helst að vænglengd ungfugla sé örlítið styttri 

(Sunna Björk Ragnarsdóttir 2012). Önnur tilgáta segir að þeir einstaklingar sem eru ríkjandi 

í stofninum og standa sig betur í samkeppni fari styttra. Þessi tilgáta er studd m.a. af 

rannsóknum á svartþröstum á meginlandi Evrópu. Þar hefur komið í ljós að fullorðnir fuglar 

eru meira ríkjandi og standa sig betur í samkeppni um takmarkaða fæðu en ungfuglar sem 

leiðir til þess að ungfuglarnir yfirgefa frekar svæðið á veturna (Lundberg, P. 1985). Ef það 

sama gildir um skógarþresti þá gæti það útskýrt hvers vegna ungfuglar virðast hafa meiri 

tilhneigingu til að yfirgefa landið að vetri en fullorðnir. Þriðja tilgátan segir að þeir 

einstaklingar sem koma fyrr á varpstöðvar á vorin séu líklegri til að fara styttra. Mér er ekki 

kunnugt um neinar upplýsingar um aldursbundinn komutíma skógarþrasta til Íslands að vori 

en í Eystrasaltinu virðist fartíma skógarþrasta að vori ljúka á svipuðum tíma fyrir báða 

aldurshópa (Bloshakov, C., Žalakevičius, M. & Švažas, S. 2002). Ef það væri einhverra hluta 

vegna mikilvægara fyrir fullorðna skógarþresti en ungfugla að vera mættir snemma á 

varpstaði að vori til að keppast um yfirráðasvæði og tilvonandi maka þá gæti það hugsanlega 

skýrt af hverju fullorðnu þrestirnir eru tregari til að yfirgefa landið yfir veturinn. Það gæti til 

dæmis verið mikilvægara fyrir fullorðna fugla að vera mættir snemma til að ná að viðhalda 

yfirráðum sínum yfir óðali síðasta sumars í stað þess að lenda í því að þurfa að keppast um 

nýtt óðal. Það virðist samt ekki vera nein ein augljós ástæða fyrir þessum aldursbundna mun 

hérlendis þó nokkrir möguleikar komi til greina. Það að ungir íslenskir skógarþrestir virðist 

ferðast lengra til vetrarstöðva í vestur Evrópu en fullorðnir (Milwright, R.D.P. 2002) er þó í 

samræmi við það sem algengast er að finna hjá fuglum sem sýna aldursbundinn mun í 

farvegalengd (Cristol, D.A., Baker, M.B., & Carbone, C. 1999), hvað svo sem veldur 

muninum.       

 Nú skulum við líta nánar á þær mögulegu ástæður, aðrar en aldursbundna tilhneigingu 

skógarþrasta til að hafa vetursetu hérlendis, sem gætu skýrt hlutföllin sem birtast í 

niðurstöðunum. Byrjum á að skoða aldurshlutföllin á Höfn nánar. Þar var hlutfall ungfugla 

á bilinu 0,757-0,841 fyrir haustin 2016-2019. Hlutfallið var því aðeins breytilegt á milli ára 
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og þó það hafi ekki verið marktækur munur þá vantaði sennilega ekki mikið upp á. 

Smávægilegur breytileiki í hlutföllum ungfugla á milli ára verður samt að teljast eðlilegur 

en hann getur endurspeglað mismunandi ungaframleiðslu á milli ára (Newton, I. 1999b). Það 

er einnig áhugavert að bera þessi hlutföll saman við hlutföll ungfugla hjá skógarþröstum sem 

veiddir voru í októbermánuði á Höfn haustin 2005-2010. Þar var hlutfall ungfugla á bilinu 

0,535-0,736 (Sunna Lind Pétursdóttir 2012) samanborið við 0,757-0,841 hér (haustin 2016-

2019). Hlutfall ungfugla er því greinilega töluvert hærra þau ár sem þessi rannsókn miðar 

við en árin 2005-2010 sem er áhugavert því um sama veiðistað er að ræða. Veiðitímabilið er 

þó ekki nákvæmlega það sama eða 1. september – 15. nóvember hér en 1. október – 31. 

október fyrir árin 2005-2010. Munurinn í hlutföllum ungfugla á sama stað að hausti er engu 

að síður frá um 0,535 til 0,841 sem verður að teljast mikill munur fyrir svo stórar sýnastærðir 

(>400 fugla). Ef hlutfall ungfugla í stofni er 0,5 að hausti þá þýðir það að hvert par 

fullorðinna fugla hefur komið upp að meðaltali 2 lifandi og fullþroska ungum inn í haustið, 

3 ungum ef hlutfallið er 0,6, 6 ungum ef hlutfallið er 0,75, 10 ungum ef hlutfallið er 0,83 

o.s.frv. Það er því spurning hvort ungaframleiðsla geti sveiflast svo mikið á milli ára eða 

hvort eitthvað fleira komi til.   

 Fyrir haustin 2016-2019 á Höfn, sem miðað er við hér, þá er hlutfall ungra skógarþrasta 

í kringum 0,8. Það jafngildir því að hvert skógarþrastapar hafi að meðaltali komið 8 lifandi 

ungum inn í haustið (1. sept. – 15. nóv.). Miðað við fjölda varpa, fjölda eggja og hárrar 

dánartíðni unga verður það þó að teljast frekar hæpið að hverju skógarþrastarpari takist að 

meðaltali að koma upp svo mörgum ungum. Rannsóknir sem gerðar voru á varpi 

skógarþrasta í Fossvogskirkjugarði sumrin 2017 og 2018 sýndu að meðalfjöldi eggja í hreiðri 

var rétt rúmlega 4 egg, hlutfall lifandi unga við 7 daga aldur á hvert verpt egg var 0,839 í 

þeim hreiðurtilraunum sem heppnuðust en auk þeirra var töluvert hátt hlutfall hreiðra sem 

misfórst (17-34%). Athuganir á litmerktum þröstum í garðinum sýndu að flestir verptu 

aðeins einu sinni þó töluverður fjöldi hafi einnig orpið tvisvar og sumir jafnvel þrisvar 

(Hulda Elísabet Harðardóttir 2019). Skógarþrastarungar verða fleygir 9-13 daga gamlir 

(Clement, P. & Hathway, R. 2000) og þá hefur þeim sennilega að meðaltali fækkað eitthvað 

frá því að þeir voru 7 daga gamlir. Auk þess má gera má ráð fyrir að lifun ungfugla fyrstu 

mánuðina eftir að þeir verða fleygir og yfirgefa hreiðrið sé lág. Rannsóknir á söngþröstum í 

Bretlandi hafa t.d. sýnt fram á að lífslíkur ungfugla fyrstu 2 mánuðina eftir að þeir yfirgefa 

hreiðrið eru ekki nema um 0,38 (Thomson, D.L., Baillie, S.R. & Peach, W.J. 1999). Ef 

lífslíkur íslenskra skógarþrastaunga fyrstu 2 mánuðina eftir að þeir yfirgefa hreiðrið eru 

eitthvað nálægt þessum tölum, og ef hvert skógarþrastapar kemur ekki fleiri lifandi ungum 

úr hreiðri yfir sumarið en virðist vera, þá verður að teljast afar hæpið að hvert par nái að 

meðaltali að skila 8 lifandi ungum inn í stofninn um haustið (u.þ.b. 2-4 mánuðum eftir að 

þeir yfirgefa hreiðrið. Það er þó rétt að taka það fram að bæði sumrin (2017 og 2018) sem 

varp skógarþrasta var skoðað í Fossvogskirkjugarði voru frekar léleg og óhagstæð fyrir 

skógarþresti á þessu landshorni (Gunnar Þór Hallgrímsson, munnl. uppl., 28. apríl 2020). En 

jafnvel þó skógarþrestirnir hefðu að meðaltali verpt aðeins oftar, verpt aðeins fleiri eggjum 

og lifun unga í hreiðri hefði verið aðeins hærri þá er dánartíðni ungfugla fyrstu mánuðina 

eftir að þeir yfirgefa hreiðrið einfaldlega það há að frekar ólíklegt verður að teljast að skýra 

megi þessi háu hlutföll ungfugla sem sjást um haustið eingöngu með ungaframleiðslu 

sumarsins. Það væri þó rétt að skoða lifun skógarþrastarunga á Íslandi fyrstu mánuðina eftir 

að þeir yfirgefa hreiðrið til að fá úr því skorið hvort þetta geti staðist. 

 Ef hlutfall ungra skógarþrasta að hausti á Höfn er hærra en hægt er með góðu móti að 

skýra með ungaframleiðslu sumarsins verður að skoða aðrar mögulegar ástæður þess. Ein 

möguleg ástæða er að þar eigi sér stað einhvers konar útgáfa af svokölluðu „coastal effect“. 

Því fyrirbæri hefur verið lýst sem óeðlilega háu hlutfalli ungfugla sem veiðist við strendur 
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sjávar eða stórra stöðuvatna á haustfari hjá sumum tegundum spörfugla (Ralph, C.J. 1971; 

Ralph, C.J. 1981; Payevsky, V.A. 1998). Sérstaklega virðist þetta eiga við um þær tegundir 

sem stunda far á nóttunni (Payevsky, V.A. 1998). Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til að 

skýra þetta fyrirbæri. Ein mögulegra ástæðna er að eftir farflug yfir opið vatn, eða ef fuglar 

hrekjast út yfir sjó, þá grípi ungfuglar fyrsta tækifæri sem þeir finna til að lenda á þurru landi 

á meðan fullorðnir fuglar fljúga lengra inn til landsins áður en þeir lenda. Önnur ástæða gæti 

verið að hærra hlutfall ungfugla er að finna á jaðarsvæðum farleiðar og er því frekar að finna 

við ströndina á meðan fullorðnir fuglar velja frekar að ferðast yfir meginlandið (Ralph, C.J. 

1971; Ralph, C.J. 1981; Payevsky, V.A. 1998). Þessar ástæður virðast þó ólíklegar til að 

skýra aldurshlutföllin á Höfn. Þeir skógarþrestir sem fara um Höfn á leið sinni burt af landinu 

hafa t.d. ekki þurft að fljúga yfir nein stór opin vötn eða sjó áður en þeir koma þangað og 

þaðan er engin meginlandsleið í boði til vetrarstöðva. Fyrir skógarþresti sem safnast saman 

á Höfn eða Suðausturlandi, þaðan sem styðst ætti að vera að fljúga til Bretlandseyja, er 

aðeins um einn möguleika að ræða ætli þeir sér að komast á áfangastað og það er að fljúga 

beint yfir úthafið. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á haustfari skríkja (e. warblers) við 

Vötnin miklu (e. The Great Lakes) í Norður-Ameríku benda til þess að ungar skríkjur hiki 

frekar við að leggja af stað yfir vötnin en þær fullorðnu og safnist því saman í hærra hlutfalli 

við ströndina (Dunn, E.H. & Nol, E. 1980). Slíkt kerfi væri aftur á móti líklegra til að skýra 

há hlutföll ungra skógarþrasta á Höfn að hausti til og gæti vel verið ein af ástæðum þess. Það 

skýrir þó ekki hvers vegna hlutföll ungfugla ættu að vera svo miklu hærri nú, haustin 2016-

2019, en þau voru haustin 2005-2010 á Höfn (0,757–0,841 samanborið við 0,535-0,736) eða 

haustið 2011 í Reykjavík (0,64) (Sunna Lind Pétursdóttir 2012). Hlutfall ungfugla hjá 

íslenskum skógarþröstum á haustfari um Fair Isle norður af Skotlandi hefur einnig mælst 

0,689 (da Prato, S.R.D., da Prato, E.S. & Chittenden, D.J. 1980) sem er meira í samræmi við 

þau hlutföll sem fengist hafa í fyrri rannsóknum hér á landi og gefur líklegri mynd af 

ungaframleiðslu sumarsins (um 4,5 uppkomnir ungar á hvert par um haustið).     

 Ekki fékkst neitt skýrt mynstur þegar aldurshlutföll skógarþrasta voru skoðuð eftir 

vikum fyrir haustin í sitthvoru lagi. Hlutföllin virðast geta sveiflast töluvert á milli vikna sem 

gæti skýrst af tiltölulega lítilli sýnastærð. Þegar öll haustin voru sett saman fékkst meiri 

sýnastærð á bakvið hverja viku og minni sveiflur urðu á milli vikna. Hlutfall ungfugla virtist 

þá líka hafa örlitla tilhneigingu til að fara lækkandi eftir því sem leið á haustið. Ekki fékkst 

samt marktækur munur á hlutföllunum þó litlu hafi munað. Það virðist því ekki vera neinn 

áberandi munur á fartíma ungfugla og fullorðinna skógarþrasta að hausti sem passar vel við 

það sem sést hefur hjá skógarþröstum á haustfari um Eystrasaltið (Bloshakov, C., 

Žalakevičius, M. & Švažas, S. 2002). Það að hlutfall ungfugla lækki örlítið eftir því sem 

líður á haustið þyrfti heldur ekki að benda til þess að ungfuglar hafi tilhneigingu til að 

yfirgefa landið fyrr að hausti heldur gæti það einfaldlega skýrst af lægri lífslíkum ungfugla 

miðað við fullorðna (Thomson, D.L., Baillie, S.R. & Peach, W.J. 1997; Payevsky, V.A. & 

Vysotsky, V.G. 2003). 

 Lítum því næst á aldurshlutföll skógarþrasta í Reykjavík veturinn 2019-2020. Þar var 

hlutfall ungfugla ekki nema 0,427 og marktækt lægra en hlutfall ungfugla haustið 2019 á 

Höfn, 0,757. Ein af mögulegum ástæðum þess að hlutfall ungfugla mældist svo lágt í 

vetrarstofninum samanborið við fugla á haustfari gæti verið lægri lífslíkur ungra þrasta en 

fullorðinna (Thomson, D.L., Baillie, S.R. & Peach, W.J. 1997; Payevsky, V.A. & Vysotsky, 

V.G. 2003). Rannsóknir á söngþröstum hafa t.d. sýnt fram á að töluvert lægri líkur eru á að 

ungfugl á sínu fyrsta hausti lifi fram á næsta sumar en fullorðinn fugl (Payevsky, V.A. & 

Vysotsky, V.G. 2003). Langflestir af vetrarfuglunum í þessari rannsókn eru veiddir seinni 

hluta vetrar (16. jan. – 17. mar.) svo hærri dánartíðni ungfugla gæti vel skýrt a.m.k. hluta af 

þeim mun sem sést á hlutfalli ungfugla um haustið og veturinn. Það er líka þekkt að hlutfall 
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ungfugla hjá skógarþröstum á vorfari er lægra en hlutfall þeirra á haustfari (da Prato, S.R.D., 

da Prato, E.S. & Chittenden, D.J. 1980; Bloshakov, C., Žalakevičius, M. & Švažas, S. 2002) 

sem gæti bent til lægri lífslíka yfir veturinn. Hlutfall ungfugla hjá íslenskum skógarþröstum 

sem veiddir voru á Fair Isle úti fyrir strönd Skotlands fór t.d. úr 0,689 á haustfari í 0,405 á 

vorfari (da Prato, S.R.D., da Prato, E.S. & Chittenden, D.J. 1980). Hlutfall ungfugla þar að 

vori er því orðið afar svipað því hlutfalli sem mældist veturinn 2019-2020 í Reykjavík 

(0,427). Þó er rétt að nefna að slit á fjöðrum yfir vetrartímann getur gert það að verkum að 

ungfuglaeinkenni í fjaðurhamnum verða minna áberandi og því auknar líkur á að rang greina 

ungfugl sem fullorðinn á vorfari. Sú hætta er því til staðar að upplýsingar um aldurshlutföll 

að vori kunni að vera skekktar í átt að hærra hlutfalli fullorðinna fugla. Lífslíkur ungra og 

fullorðinna svartþrasta virðast einnig vera svipaðar frá 1. janúar hvert ár (Simms, E. 1978) 

svo líklegt er að aldursbundinn munur á dánartíðni eigi sér fyrst og fremst stað um haustið 

og fyrri hluta vetrar, sé hann á annað borð til staðar.   

 Eitt verður þó að benda á varðandi aldurshlutföllin í Reykjavík veturinn 2019-2020. 

Sumarið 2019 var afar þurrt Suðvestanlands og því óhagstætt fyrir varpárangur ormaæta líkt 

og skógarþrasta (Gunnar Þór Hallgrímsson, munnl. uppl., 28. apríl 2020). Ef þeir 

skógarþrestir sem halda til í Reykjavík yfir veturinn eru að uppistöðu til fuglar af 

Suðvesturlandi þá gæti það líka að hluta til skýrt lágt hlutfall ungfugla þar miðað við á Höfn 

sem líklegri er til að endurspegla varárangur fugla af öllu landinu. Að lokum er ekki hægt að 

útiloka að þær veiðiaðferðir sem notast var við í Reykjavík og Höfn gefi mismikla 

tilhneigingu til að veiða fugla eftir aldri en dæmi eru um slíkt hjá spörfuglum (DomèNech, 

J. & Senar, J. C. 1997).       

 Það er því margt sem bendir til þess að ekki sé alveg jafn mikill munur á tilhneigingu 

skógarþrasta til að eyða vetrinum á Íslandi eftir aldri og niðurstöðurnar virðast gefa til kynna. 

Þrátt fyrir það er ekki útilokað að fullorðnir skógarþrestir geti haft meiri tilhneigingu til þess 

að hafa vetursetu hérlendis en ungfuglar og það skýrt niðurstöðurnar að hluta. Til að skera 

betur úr um það þyrfti að veiða skógarþresti í vetursetu í Reykjavík í meira magni en gert 

var hér og jafnt og þétt yfir allan veturinn. Þá mætti sjá hvort aldurshlutföllin breytast eftir 

því sem líður á veturinn sem gæti bent til mishárra lífslíka ungfugla og fullorðinna. Auk þess 

væri nauðsynlegt að veiða skógarþresti á höfuðborgarsvæðinu haustið áður en vetrarstofninn 

er kannaður til að aldurshlutföll að hausti endurspegli betur ungaframleiðsluna þar og henti 

þannig betur til samanburðar við aldurshlutföll vetrarstofnsins. Þá væri einnig áhugavert að 

vita nákvæmlega hver aldurshlutföll skógarþrasta sem koma til landsins að vori eru til að sjá 

hvort þau séu frábrugðin aldurshlutföllum síðla vetrar í Reykjavík.     

 Að lokum eru nokkrir þættir varðandi farhegðun íslenskra skógarþrasta sem afar 

fróðlegt væri að skilja betur en sennilega heldur erfiðara að rannsaka. Áhugavert væri að vita 

hve mikið af þeirri ákvörðun skógarþrasta að eyða vetrinum hér, frekar en að fara, er bundið 

í erfðir. Eru til dæmis ungar þeirra fugla sem kjósa að vera staðfuglar líklegri til að vera 

staðfuglar sjálfir? Einnig væri áhugavert að vita hvort vetrarstofninn á höfuðborgarsvæðinu 

sé að uppistöðunni til úr varpstofninum þar eða hvort í honum séu einnig fuglar annars staðar 

af landinu sem halda þangað jafnvel gagngert til að hafa vetursetu. Loks væri sérlega 

spennandi að vita hvort þeir skógarþrestir sem hafa vetursetu á Íslandi geti haft þann 

valmöguleika ef aðstæður verða nægilega erfiðar um miðjan vetur að yfirgefa landið þá og 

halda yfir til Bretlandseyja eða meginlands Evrópu í leit að ákjósanlegri aðstæðum.     
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