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1. Upplýsingar og fróðleikur til kennara

Takk fyrir að nota Fuglasafn Sigurgeirs í þinni kennslu!

Fuglasafn Sigurgeirs á sér nokkuð langa sögu. Sigurgeir Stefánsson 

var fæddur árið 1962 og uppalinn á Ytri 

fuglunum þegar hann var um tuttugu ára gamall

Fréttir af fuglaáhuga Sigurgeirs bárust um sveitina sem leiddi til þess að sveitungar gáfu honum 

fugla til uppstoppunar. Fyrst var safnið staðsett í 13 m

hafði Sigurgeir komið fyrir yfir 300 uppstoppuðum fuglum af 180 tegundum og 100 eggjum 

þegar hann lést í sviplegu slysi á Mývatni, aðeins 37 ára að aldri. 

fuglasafn í einkaeigu á Íslandi (Heimasíða Fuglasafns Si

Sýninguna hannaði Axel Hallkell Jóhannesson og er hún sett upp þannig að hljóð og lýsing 

magni áhrifin. Hljóðin sem heyrast

Mývatn og breytist lýsingin í takt við þau. Úr miðju safninu rennur lækur sem á að vera 

einskonar tenging safnsins við vatnið.

Mynd 1: Staðsetning fuglasafnsins
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Upplýsingar og fróðleikur til kennara 

Takk fyrir að nota Fuglasafn Sigurgeirs í þinni kennslu! 

Fuglasafn Sigurgeirs á sér nokkuð langa sögu. Sigurgeir Stefánsson 

var fæddur árið 1962 og uppalinn á Ytri – Neslöndum í Mývatnssveit. Hann hóf að s

þegar hann var um tuttugu ára gamall en eggjum hafði hann safnað frá unga aldri. 

Fréttir af fuglaáhuga Sigurgeirs bárust um sveitina sem leiddi til þess að sveitungar gáfu honum 

fugla til uppstoppunar. Fyrst var safnið staðsett í 13 m2 skúr við bæinn. Í þessu litla húsnæði 

hafði Sigurgeir komið fyrir yfir 300 uppstoppuðum fuglum af 180 tegundum og 100 eggjum 

þegar hann lést í sviplegu slysi á Mývatni, aðeins 37 ára að aldri. Safnið er líklega stærsta 

(Heimasíða Fuglasafns Sigurgeirs 2008).  

Að sögn Stefaníu Stefánsdóttur, systur Sigurgeirs, 

eyddi hann nánast öllu sínu fé og tómstundum í 

fuglana. Þrátt fyrir lítil húsakynni og bágborna 

aðstöðu var safnið sótt af ferðamönnum, nemendum 

og sveitungum. Sigurgeir dreymdi þó um að reisa 

húsnæði sem gæti hýst alla þá fjölskrúðugu fuglafánu 

sem safnið geymdi. Með samstilltu átaki ættingja, 

vina og velunnara tókst að gera draum Sigurgeirs að 

veruleika. Tæpum tíu árum eftir fráfall Sigurgeirs var 

Fuglasafnið opnað í minningu hans í stórglæsilegu og 

vel útbúnu húsnæði á vatnsbakkanum við Neslönd í 

Mývatnssveit. Sýningarrými fuglanna er nú rúmir 100 

m2 en safnið allt er tæpir 200 m2.   

Sýninguna hannaði Axel Hallkell Jóhannesson og er hún sett upp þannig að hljóð og lýsing 

magni áhrifin. Hljóðin sem heyrast í sýningunni eru fugla- og náttúruhljóð sem hljóma í kringum 

Mývatn og breytist lýsingin í takt við þau. Úr miðju safninu rennur lækur sem á að vera 

einskonar tenging safnsins við vatnið. 

Staðsetning fuglasafnsins 

 

Neslöndum í Mývatnssveit. Hann hóf að safna 

en eggjum hafði hann safnað frá unga aldri. 

Fréttir af fuglaáhuga Sigurgeirs bárust um sveitina sem leiddi til þess að sveitungar gáfu honum 

essu litla húsnæði 

hafði Sigurgeir komið fyrir yfir 300 uppstoppuðum fuglum af 180 tegundum og 100 eggjum 

afnið er líklega stærsta 

Að sögn Stefaníu Stefánsdóttur, systur Sigurgeirs, 

eyddi hann nánast öllu sínu fé og tómstundum í 

fuglana. Þrátt fyrir lítil húsakynni og bágborna 

aðstöðu var safnið sótt af ferðamönnum, nemendum 

og sveitungum. Sigurgeir dreymdi þó um að reisa 

gæti hýst alla þá fjölskrúðugu fuglafánu 

sem safnið geymdi. Með samstilltu átaki ættingja, 

vina og velunnara tókst að gera draum Sigurgeirs að 

veruleika. Tæpum tíu árum eftir fráfall Sigurgeirs var 

Fuglasafnið opnað í minningu hans í stórglæsilegu og 

vatnsbakkanum við Neslönd í 

Mývatnssveit. Sýningarrými fuglanna er nú rúmir 100 

Sýninguna hannaði Axel Hallkell Jóhannesson og er hún sett upp þannig að hljóð og lýsing 

og náttúruhljóð sem hljóma í kringum 

Mývatn og breytist lýsingin í takt við þau. Úr miðju safninu rennur lækur sem á að vera 



Á döfinni er að setja sjálfvirkan opnara á hurð sem staðsett er yfi

í u.þ.b.1 mínútu á klukkutíma fresti. Við það birtist frábært útsýni innan úr safninu og út á sjálft 

Mývatn. Einnig er á döfinni að setja kúl

sem er aðeins að finna í Mývatni og einu öðru vatni í Japan

 

Undir hverri fuglategund er spjald með upplýsingum um fuglinn en án myndar. Hugmyndin er sú 

að gestir safnsins reyni sjálfir að finna út hvaða fugl spjaldið á við. Fyrir ofan hvert 

upplýsingaspjald er takki og þegar ýtt er

safninu eru allir íslensku fuglarnir nema þ

allra fyrst. Auk þess eru á safninu ýmsir flækingar og þó nokkur pör, sum þeirra með unga. Auk 

fuglanna eru þrír sýningarbásar með eggjum allra íslenskra varpfugla og nokkurra erlendra.

 

                                                           
1
 Eftirfarandi heimasíða hefur að geyma ítarlegar upplýsingar um kúluskít auk mynda. 
http://www3.hi.is/~marianne/     

Mynd 2: Sýningin á Fuglasafni Sigurgeirs
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Á döfinni er að setja sjálfvirkan opnara á hurð sem staðsett er yfir læknum og mun hún þá opnast 

í u.þ.b.1 mínútu á klukkutíma fresti. Við það birtist frábært útsýni innan úr safninu og út á sjálft 

Mývatn. Einnig er á döfinni að setja kúluskít í tjörnina inni á safninu en það er grænþörungur 

ni og einu öðru vatni í Japan1.  

Undir hverri fuglategund er spjald með upplýsingum um fuglinn en án myndar. Hugmyndin er sú 

að gestir safnsins reyni sjálfir að finna út hvaða fugl spjaldið á við. Fyrir ofan hvert 

upplýsingaspjald er takki og þegar ýtt er á hann kviknar ljós við fuglinn sem spjaldið lýsir. Á 

allir íslensku fuglarnir nema þórshani en vonandi kemst hann í hendur safnsins sem 

allra fyrst. Auk þess eru á safninu ýmsir flækingar og þó nokkur pör, sum þeirra með unga. Auk 

u þrír sýningarbásar með eggjum allra íslenskra varpfugla og nokkurra erlendra.

 

 

 

 

 

 

Eftirfarandi heimasíða hefur að geyma ítarlegar upplýsingar um kúluskít auk mynda. 
 

á Fuglasafni Sigurgeirs 
Mynd 3: Sýningarbás 

með eggjum

 

r læknum og mun hún þá opnast 

í u.þ.b.1 mínútu á klukkutíma fresti. Við það birtist frábært útsýni innan úr safninu og út á sjálft 

uskít í tjörnina inni á safninu en það er grænþörungur 

Undir hverri fuglategund er spjald með upplýsingum um fuglinn en án myndar. Hugmyndin er sú 

að gestir safnsins reyni sjálfir að finna út hvaða fugl spjaldið á við. Fyrir ofan hvert 

á hann kviknar ljós við fuglinn sem spjaldið lýsir. Á 

órshani en vonandi kemst hann í hendur safnsins sem 

allra fyrst. Auk þess eru á safninu ýmsir flækingar og þó nokkur pör, sum þeirra með unga. Auk 

u þrír sýningarbásar með eggjum allra íslenskra varpfugla og nokkurra erlendra.   

 

Eftirfarandi heimasíða hefur að geyma ítarlegar upplýsingar um kúluskít auk mynda. 

Sýningarbás  
með eggjum 
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2. Skipulag kennslu og verkefnavinnu 

Það er nauðsynlegt að kennari undirbúi nemendur áður en þeir koma á fuglasafnið og vinni úr 

ferðinni að henni lokinni. Það þykir einnig gefa góða raun ef að hægt er að tengja ferð á safnið 

þeim viðfangsefnum sem verið er að vinna að í skólanum.  

2.1 Kennsluhugmyndir 

Vissulega er hægt að nota heimsókn á Fuglasafn Sigurgeirs sem upphafið í kennslu um fugla en 

safnferðin nýtist þó mun betur ef nemendur eru undirbúnir eins og áður hefur komið fram. Að 

okkar mati er því mikilvægt að nemendur hafi öðlast grunnþekkingu á fuglum og lifnaðarháttum 

þeirra áður en þeir heimsækja safnið ásamt því að læra um einkenni mismunandi fuglahópa svo 

sem sjófugla, spörfugla og vaðfugla, mismunandi lifnaðarhætti þeirra og búsvæði. Við látum hér 

fylgja hugmynd að verkefni sem hægt er að nýta bæði sem undirbúning og úrvinnslu 

safnaferðarinnar. Það hentar öllum skólastigum og kennari getur breytt áherslum þess og 

erfiðleikastigi eftir þörfum. Einnig getur hann valið hvort það er unnið sem hópverkefni eða 

einstaklingsverkefni. 

Verkefnið felst í því að nemendur velja sér einn fugl og kynna sér hann vel.2 Eflaust er nóg fyrir 

nemendur á lokaári í leiksskóla og á yngsta stigi grunnskóla læri að þekkja nafn fuglsins, útlit 

hans og hljóð. Úrvinnslan gæti orðið á þann máta að nemendur teikni og liti fuglinn og hafi þá 

sérkenni hans í huga. Kennari getur þó þyngt verkefnið eftir þörfum með því að bæta við 

upplýsingum sem nemendur eiga að kynna sér. Þar má nefna búsvæði fuglsins, varpstöðvar, 

varptíma, dvalartíma farfugla á Íslandi, ferðalag farfugla, sérkenni, hljóð og svo framvegis. Þegar 

komið er á eldri stig grunnskólans geta nemendur kynnt sér fuglinn mjög ítarlega og unnið úr 

upplýsingunum einhvers konar kynningu í formi vegspjalds, bæklings, myndbands eða þess 

háttar. Ef verkefni sem þetta er notað sem undirbúningur fyrir safnferðina er gaman fyrir 

nemendur að finna fuglinn sinn á safninu. Sé verkefnið hins vegar notað sem úrvinnsla eftir 

safnferðina er hægt að láta nemendur velja sér fugl á safninu og kynna sér nánar þegar heim er 

komið.  

                                                           
2
 Hafa ber í huga að þórshani er eini íslenski fuglinn sem ekki er á safninu og því ekki við hæfi að nemendur velji hann. 
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Önnur hugmynd að úrvinnslu er sú að nemendur undirbúi foreldrakvöld þar sem þeir kynna 

ferðina á Fuglasafn Sigurgeirs. Á kvöldinu gætu nemendur kynnt mismunandi fuglategundir 

ásamt því að sýna myndbönd sem nemendur hafa tekið á safninu og í umhverfi þess. Einnig gætu 

næmendur kynnt bæklinga, myndir eða veggspjöld sem þeir hafa útbúið í tengslum við 

safnferðina.  

Ef kennari vill stýra hvaða fugla nemendur velja, bendum við sérstaklega á þá fugla sem eru 

taldir upp hér á eftir. Sýningarbásarnir á safninu, þar sem þessir fuglar finnast, eru skreyttir með 

ljóðum sem einnig eru talin upp hér á eftir. Vel er hægt að nýta ljóðin bæði við undirbúning 

safnferðar og í úrvinnslu hennar og tengja þá saman íslensku og náttúrufræði. Til dæmis væri 

hægt að láta nemendur útbúa veggspjald með mynd af fugli og ljóðinu hans, láta þá fara með 

ljóðið um sinn fugl fyrir hina nemendurna eða á foreldrakvöldi eftir safnferðina. Önnur hugmynd 

væri að láta nemendur semja sitt eigið ljóð um fuglinn út frá upplýsingum sem nemendur finna í 

handbókum og öðru efni um fugla. 

 

Máfur  Fuglinn í fjörunni   Spói  Sá ég spóa suð‘r í flóa, 

  hann heitir már.     syngur lóa út í móa. 

  Silkibleik er húfan hans    Bí, bí, bí, bí. 

  og gult undir hár.     Vorið er komið víst á ný. 

   Úr gömlum þjóðvísum     Íslenskt þjóðlag 

 

 

Sólskríkja Sólskríkjan mín situr þarna  Álft  Bí, bí og blaka 

  á sama steini      álftirnar kvaka, 

  og hlær við sínum hjartans vini,   ég læt sem ég sofi, 

  honum Páli Ólafssyni.     en samt mun ég vaka. 

   Páll Ólafsson      Sveinbjörn Egilsson 
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Rjúpa  Rjúpa kúrir í runni,   Himbrimi Vesenis tesenis tera 

  þar rökkva laufatjöld.     Viðrini; veit ég mig vera. 

  Hver veit, hve fálkinn er fjarri,   Hallara stallara stótin 

  þó friðsælt virðist í kvöld.    himbrimi kallar við fótin. 

   Hulda       Halldór Laxness 

2.2 Kennslu- og ítarefni    

Til er marvíslegt efni um fugla sem er vel nýtanlegt við undirbúning safnferðar og má m.a.  

nefna aðgengilega og ríkulega myndskreytta bók Jóhanns Óla Hilmarssonar, Íslenskur fuglavísir  

en hún hefur verið þýdd á ensku og þýsku. Hér á eftir er  listi yfir ítarefni um fugla sem getur 

komið sér vel við undirbúning og úrvinnslu safnferðar: 

 

• Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera (2006), skrifuð af Sólrúnu Harðardóttur og Hrefnu 

Sigurjónsdóttir. 

• Fuglar: námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk (1995), skrifað af Valbjörgu Jónsdóttir og 

Hrefnu Sigurjónsdóttur. 

• Bjargfuglar: námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk (1995), skrifað af Hrefnu 

Sigurjónsdóttur.  

• Lífríkið í sjó (2006), skrifað af Sólrúnu Harðardóttur.  

• Íslenskir fuglar (1990), 10 mínútna myndbönd um íslenska fugla gefið út af 

Námsgagnastofnun. Um er að ræða 27 myndbönd sem hvert fjallar um eina íslenska 

fuglategund. 

• Náttúran í nýju ljósi: Fuglar (1997 ), 30 mínútna myndband,  gefið út af 

Námsgagnastofnun. Myndbandið er úr þáttaröðinni Eyewitness. Myndbandið lýsir 

náttúrusögu, atferli og lífi fugla. Það segir frá skyldleika þeirra við risaeðlur og uppruna 

þjóðsagna og goðsagna um fugla. 
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• Á slóð Námsgagnastofnunnar má nálgast mjög vandaðan fuglavef sem er hlaðinn fróðleik 

um íslenska fugla. Slóðin er www1.nams.is/fuglar/. Þessi vefur er tilvalinn til að undirbúa 

nemendur fyrir heimsókn á safnið. Þarna geta nemendur skoðað myndir af fuglum, lesið 

upplýsingar um þá ásamt því að skoða myndbönd og hlusta á fuglahljóð. Á þessum vef 

eru einnig tveir leikir sem hæfa öllum aldurstigum.   

• Mývatn (2005), myndband eftir Magnús Magnússon þar sem fylgst er með fuglalífi við 

Mývatn árið um kring. Gefið út af Bergvík. 

2.3  Skipulag   

Verkefnin sem unnin eru á safninu og hægt er að skoða á heimasíðu Fuglasafns Sigurgeirs3, eru 

misþung og skiptast gróflega í þrennt eftir skólastigum: 

• Yngsta stig: 6 verkefni sem hæfa börnum á lokaári í leikskóla og upp í 4. bekk í 

grunnskóla. 

• Miðstig: 12 verkefni sem hæfa nemendum í 3. bekk og upp í 7. bekk.  

• Efsta stig: 10 verkefni sem hæfa nemendum í 6. bekk og upp í fyrsta ár í framhaldsskóla. 

Verkefnin eru listuð í kafla 3. Kennari verður að meta hvaða verkefni henta hans nemendum og 

láta safnstjóra vita í síma: 464-4477 eða með tölvupósti á fuglasafn@fuglasafn.is. Safnstjóri 

tekur þá til plöstuð eintök af þeim verkefnum og hefur þau tilbúin þegar hópurinn kemur. Við 

úrvinnslu verkefnanna er ekki lögð áhersla á að nemendur skrifi mikið hjá sér, heldur er 

markmiðið að beina athygli nemenda að ákveðnum hlutum og viðhalda virkni þeirra í 

heimsókninni. 

Áður en nemendur hefja störf er gott að setja niður ákveðnar reglur um hvert nemendur mega 

fara, til hvers þeir eiga að leita ef upp vakna spurningar, hvernig umgengni skal háttað á safninu 

og nágrenni þess o.s.frv. Einnig er nauðsynlegt að útskýra vel fyrir nemendum skipulag 

verkefnanna svo að vinnan gangi vel fyrir sig. 

                                                           
3
 Vefslóðin er: http://www.fuglasafn.nett.is/ 
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Fyrirkomulag verkefnavinnunnar er þannig að nemendur fara á ákveðinn stað og leita lausna. 

Kennari kemur sér fyrir með verkefnin sem hann hefur valið og notar setustofu safnsins sem 

bækistöð. Nemendur vinna í 2 – 3 manna hópum og koma að bækistöðinni til að fá verkefni sem 

þeir vinna á safninu og í umhverfi þess. Þegar hópurinn hefur lokið við verkefni kemur hann 

aftur á bækistöðina og fær annað verkefni. Nauðsynlegt er að fara lauslega yfir úrlausnir 

nemenda áður en hópurinn fer aftur út á vettvang. Þannig fæst betri sýn á skilning nemenda á 

viðfangsefninu. Kennari ákveður hversu mörg og hversu þung verkefni hver hópur vinnur. 

Fyrirkomulagið gefur kennurum þannig færi á að aðlaga verkefnin bæði að hópnum í heild og að 

hverjum vinnuhóp fyrir sig. Með þessum hætti er reynt að koma til móts við mismunandi getu 

nemenda og stuðla þannig að einstaklingsmiðuðu námi.  

2.3.1  Hópskiptingarleikur 

Hægt er að beita mismunandi aðferðum til þess að skipta nemendum í hópa við upphaf 

verkefnavinnunnar. Safnið býður upp á skemmtilegan hópskiptingarleik sem hægt er að nota 

hvort sem er til að raða nemendum saman handahófskennt eða ekki. Til að fá hugmyndir að 

öðrum hópskiptingarleikjum bendum við á Leikjavefinn sem er aðgengilegur á slóðinni 

www.leikjavefurinn.is. 

Hópskiptingarleikurinn sem safnið býður upp á fer þannig fram að nemendur raða sér í hring og 

loka augunum. Kennarinn fær myndir af fuglum hjá safnverði og festir á enni nemenda. Þeir sem 

fá sama fuglinn eru saman í hóp. Þegar allir nemendur hafa fengið mynd á ennið eiga þeir að 

hjálpast að við að mynda hópa án þess að gefa frá sér hljóð. Úr verður skemmtilegur 

látbragðsleikur sem fær nemendur til að hefja safnavinnu sína á jákvæðum nótum.  

2.4 Námsmat 

Kennarar hafa mismunandi áherslur varðandi námsmat og því teljum við best að námsmat sé í 

höndum kennarans hverju sinni. Mælt er með því að kennari nefni fyrir ferðina hvernig hann 

hyggist meta ferðina til námsmats svo að nemendur séu meðvitaðir um hvað er lagt áherslu á í 

ferðinni. Að mati höfunda er við hæfi að nemendur meti ýmist sína eigin frammistöðu eða 

frammistöðu vinnufélaga. Ýmis matsblöð er hægt að finna á kennsluvef Ingvars Sigurgeirssonar 

á slóðinni http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/namsmat.htm. 
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3.  Yfirlit yfir verkefni 

3.1 Yngsta  stig > Lokaár í leikskóla – 4. bekk í grunnskóla 

1. Sjáið þið fuglana?  

> Nemendur reyna að bera kennsl á tvær tegundir fugla á Mývatni. 

2. Finnið fuglana á safninu  

> Nemendur leita að ákveðnum tegundum á Fuglasafni Sigurgeirs. 

3. Finnið þennan fugl á vatninu. Hvað gerir hann?  

> Nemendur skoða atferli toppandar á Mývatni. 

4. Skoðið eggin á safninu  

> Nemendur bera saman egg á safninu. 

5. Mismunandi fuglar  

> Nemendur skoða fugla á safninu. 

6. Ránfuglar  

> Nemendur skoða fætur og gogga ránfugla og bera saman við aðra fuglahópa. 

3.2 Miðstig > 3. – 7. bekkur 

1. Rákirnar á botni Mývatns 

> Nemendur reyna að koma auga á rákir eftir kafendur á botni Mývatns.  

2. Sjáið þið fuglana? 

> Nemendur nota sjónaukana á safninu og reyna að koma auga á vissar tegundir fugla. 

3. Teljið stokkendur 

> Nemendur fara út að vatninu og telja stokkendur. 
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4. Hvað gerir fuglinn?  

> Nemendur skoða atferli fugla á Mývatni. 

5. Hver er munurinn? 

> Nemendu skoða hvað aðgreinir fuglategundir sem hafa svipað útlit. 

6. Egg og ungi  

> Nemendur bera saman egg og unga vissra fuglategunda. 

7. Steggur, kolla og ungi  

> Nemendur skoða andapar með unga og greina muninn á kollum og steggjum. 

8.Fæðuleit fugla  

> Nemendur skoða hvernig fuglar hafa aðlagast mismunandi búsvæði. 

9. Búningar fugla  

> Nemendur skoða sumar- og vetrarbúning rjúpu. 

10. Úr eggi kemur ungi  

> Nemendur skoða Fuglavefinn og fræðast um myndun unga í eggi. 

11. Farfuglar og staðfuglar  

> Nemendur skoða hvernig krían er aðlöguð að löngum ferðalögum. 

12. Ránfuglar  

> Nemendur skoða sameiginleg einkenni ránfugla 

3.3 Elsta stig > 6. bekkur – fyrsta ár í framhaldsskóla 

1. Sérkenni fugla  

> Nemendur skoða hvað einkennir mismunandi fuglahópa. 

2. Egg og varp 

> Nemendur læra um eggjamyndun og varp fugla. 
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3. Aðlögun anda  

> Nemendur skoða og leita að dæmum um aðlögðun anda að umhverfi þeirra. 

4. Hvor er hvað?  

> Nemendur nota sjónauka til að greina á milli stokkandarkollu og urtandarkollu. 

5. Teljið tegundirnar  

> Nemendur fara út á Mývatn og athuga hversu margar fuglategundir þeir sjái. 

6. Hvað gera fuglarnir?  

> Nemendur bera saman atferli tveggja tegunda. 

7. Hópmyndun fugla  

> Nemendur fara á Fuglavefinn og fræðast um hópmyndun fugla. 

8. Búsvæði og aðlögun fugla  

> Nemendur fara á Fuglavefinn og fræðast um mismunandi búsvæði og aðlögun fugla að þeim. 

9. Makaval 

> Nemendur bera saman mökunarhætti anda og manna. 

10. Fæðuvefur 

> Nemendur skoða einfaldaðan fæðuvef Mývatns og leiða hugann að lífríkiskreppum í Mývatni. 
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4. Mývatn 

Hér á eftir koma  upplýsingar um Mývatn og fuglalíf þess. Þú sem kennari þarft að hafa svör á 

reiðum höndum við spurningum sem gætu kviknað hjá nemendum í ferðinni.  Því er nauðsynlegt 

fyrir þig að kynna þér efnið vel. Mývatn er eitt lífauðugasta vatn á norðurhveli jarðar. Frá 

landnámsbyggð hefur vatnið verið þekkt fyrir fjölskrúðugt lífríki og náttúrufegurð. Samanlögð 

áhrif margra þátta, lífrænna og ólífrænna, er grunnurinn að einstöku vistkerfi þess. Í fyrsta lagi er 

Mývatn staðsett á eldfjallasvæði sem sannaðist rækilega í Kröflugosunum á Mývatnssvæðinu 

sem stóðu frá árinu 1975 til ársins 

1984. Jarðvegur Mývatnssvæðisins er 

því auðugur af næringarefnum, líkt og 

allur eldfjallasvæðajarðvegur. 

Stöðugur straumur næringarefna er í 

vatnið með lindum sem renna 

neðanjarðar og berast í vatnið austan-, 

vestan- og norðanvert (Jón Ólafsson 

1991:145). Lindirnar sjá til þess að 

lífríki Mývatns skortir ekki fosfat, 

nítrat og kísil (Jón Ólafsson 1991:158). 

Í öðru lagi er  Mývatn mjög grunnt 

vatn, aðeins um 4 m þar sem það er 

dýpst og því nær sólarljósið alls staðar 

til botnsins. Þetta tvennt, stöðugt 

framboð á næringarefnum og mikið sólarljós, gerir Mývatn ákjósanlegt búsvæði fyrir þörunga og 

botngróður. Margar lífverur lifa á þörungunum og þeirra mikilvægust fyrir lífríki vatnsins eru 

þær fjölmörgu mýflugutegundir sem þar fyrirfinnast og vatnið heitir eftir. 

Mynd 4: Yfirlitsmynd yfir Mývatn 
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Þeir sem hafa komið til Mývatns að sumarlagi 

muna flestir eftir ógrynni af rykmýi sem sveimar 

um svæðið. Mörgum finnst mýfjöldinn til ama 

og vilja helst ekki fara út fyrir hússins dyr þegar 

rykmýið leikur lausum hala. Fyrir lífríki 

Mývatns skiptir hins vegar öllu máli að hafa 

rykmýið. Rykmýið elur nær allan sinn aldur í 

Mývatni sjálfu. Þar skríða rykmýslirfurnar úr 

eggi, finna sér hentugt búsvæði á botni Mývatns 

og ganga í gegnum fjögur þroskastig þar sem þær stækka og vaxa. Á síðasta stiginu mynda 

lirfurnar púpu og myndbreytast í fullþroska flugu. Púpan berst þá upp á yfirborð Mývatns þar 

sem flugan skríður úr púpunni og flýgur til lands. Flugan lifir aðeins í örfáa daga og þá daga 

nærist hún lítið sem ekkert. Misjafnt er eftir tegundum á hverju lirfan lifir , algengast er að þær 

lifi á gerlum, lífrænu groti og þörungum við botn Mývatns en einnig er til að þær séu rándýr  

(Arnþór Garðarsson og Árni Einarsson 1991:208-209).  

Vegna þess hversu ákjósanlegar aðstæður eru fyrir þörungagróður í Mývatni, eins og áður hefur 

verið tekið fram, þá er magn rykmýs gífurlegt í Mývatni. Talningar sýna að um það bil 10-20 

lirfur lifa á hverjum sm2 á botni Mývatns. Vatnið sjálft er 

37 km2 og því má áætla að um 3 milljarðir lirfa séu í 

vatninu og að svipaður fjöldi rykmýs gangi úr vatninu á 

hverju sumri (Árni Einarsson, munnleg heimild 2009). 

Fyrir fugla- og fiskitegundir sem lifa við Mývatn er 

rykmýið mikilvæg fæða. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

framboð á mýflugum hefur bein áhrif á fjölda eggja sem 

kollur þeirra andategunda, er reiða sig mikið á mý, verpa. 

Þegar lítið er um mý verpa þessar endur að meðaltali einu 

og hálfu eggi minna en í góðum mýárum. Tafla 2 sýnir 

niðurstöður eggjatalninga í hreiðrum nokkurra 

andategunda í Mývatnssveit. Annars vegar var talið í góðu 

Tafla 1: Meðaltalstölur yfir fjölda eggja í 
hreiðrum nokkurra tegunda í 

Mývatnssveit (Arnþór Garðarsson 
1991:305). 

 1970 1982 

Rauðhöfði 8,6 6,3 

Skúfönd 9,1 7,9 

Duggönd 9,0 7,3 

Hrafnsönd 7,6 6,1 

Hávella 7,3 5,6 

Húsönd 10,3 7,7 

Toppönd 9,4 7,4 

Mynd 5: Rykmý við Mývatn 
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mýári (1982) og hins vegar í lélegu mýári (1970). Munurinn á fjölda eggja  í góðum og lélegum 

mýárum, hjá þeim tegundum sem nefndar eru, er greinilegur (Arnþór Garðarsson 1991:304-305). 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að fleiri ungar komast á legg í góðum mýárum heldur en þegar 

illa árar og er fjöldi mýflugna því gríðarlega mikilvægur fyrir fuglalíf Mývatns. Til dæmis kemur 

gráandarkolla að meðaltali 5-6 ungum á legg í góðum mýárum en sú tala er margfalt minni í 

lélegum mýárum (Arnþór Garðarsson 1991:309).  

Aðalfæði Mývatnsbleikju er rykmýslirfur ásamt smákrabbadýrum og mýpúpum eftir að ísa leysir 

á vorin. Urriðin í Mývatni lifir að einhverju leyti á mýi ásamt krabbadýrum, bobbum og 

vorflugulirfum en hornsíli eru aðalfæði stórra urriða. Þriðja fiskitegundin sem finnst í Mývatni, 

hornsíli, lifir einnig á mýlirfum en þó einkum fyrri hluta sumars (Jón Kristjánsson 1991:262-

277).  

4.1 Lífríkiskreppur í Mývatni 

Lífríki Mývatns einkennist af miklum sveiflum og benda rannsóknir til þess að sveiflurnar hafi 

tekið á sig núverandi mynd um 1970. Djúpar niðursveiflur í rykmýsstofnum hafa nú leitt til þess 

að bleikjuveiði hefur nánast lagst af í vatninu. Fuglastofnar vatnsins virðast ekki hafa hlotið 

varanlegan skaða af þessum breytingum en þó hafa niðursveiflurnar töluverð, tímabundin áhrif á 

afkomu fuglastofnanna. Sveiflur rykmýsstofnanna eru afar öfgakenndar og er 

hundraðþúsundfaldur munur á fjölda mýflugna í góðum mýárum miðað við slæm, svo dæmi sé 

tekið (Árni Einarsson, munnleg heimild 2009). Vísindamenn hafa lengi velt því fyrir sér hvaða 

ástæður liggja að baki sveiflanna. Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi verið gerðar á lífríki 

vatnsins allt frá fyrstu áratugum tuttugustu aldar, var það ekki fyrr en Kísiliðjan við Mývatn hóf 

störf um 1967 að vísindamenn fóru að rannsaka vatnið, vistkerfi þess og eðlis- og efnafræði, af 

mikilli nákvæmni og elju. Ástæðan fyrir auknum rannsóknum var deila um starfsemi 

Kísiliðjunnar og þeirra áhrifa sem starfsemi hennar hefði á vatnið og lífríki þess. Margir álitu að 

starfsemi Kísiliðjunnar væri ein aðalástæðan fyrir því að sveiflur á fjölda rykmýs við vatnið 

jukust um 1970. Rannsóknirnar urðu sífellt viðameiri og smám saman öðluðust vísindamenn 

nokkuð góða mynd af vistkerfi vatnsins (Árni Einarsson o.fl. 2004: 318). Þessa þekkingu reyndu 

vísindamenn að nýta til þess að setja upp líkön sem gætu spáð fyrir um stofnsveiflur á rykmýi í 
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Mývatni en án viðunandi árangurs fyrr en árið 2008. Það ár tókst Anthony R. Ives, prófessor í 

stofnvistfræði við Wisconsin háskóla í Bandaríkjunum, ásamt Árna Einarssyni, forstöðumanni 

við Náttúrurannsóknastöðina við Mývatn, Vincent Jansen, prófessor við Royal Holloway College 

í Lundúnum, og Arnþóri Garðarssyni prófessor við Háskóla Íslands, að útbúa reiknilíkan sem gat 

skýrt sveiflur í stofni slæðumýs í Mývatni á viðunandi hátt en lirfur slæðumýsins eru lykiltegund 

á botni vatnsins. Líkanið leiddi í ljós að stofninn getur haldist í jafnvægi í ákveðinn tíma en síðan 

byrjað að sveiflast af litlu tilefni. Smávægileg röskun í umhverfinu virðist geta valdið því að 

stofn rykmýs sveiflist mjög mikið. Að sama skapi getur lítil breyting í umhverfinu valdið því að 

stofninn nái stöðugleika á ný og jafnvægi komist á. Reiknilíkanið endurspeglar vel þau öru skipti 

á tímabilum skamms jafnvægis og djúpra niðursveiflna sem einkennt hafa Mývatn undanfarna 

fjóra áratugi. Niðurstaðan verður sveiflur með óreglulegri tíðni líkt og mælst hefur á stofnfjölda 

rykmýs við Mývatn (sjá mynd 6). Nýjustu rannsóknir sýna að ástæður fyrir hruni rykmýsstofna 

er offjölgun á mýflugulirfum sem ná að éta fæðuna frá afkomendum sínum (Árni Einarsson 

2009).  

Ástæðan fyrir jafn öfgakenndum sveiflum og sést hafa síðan 1970 er flutningur fæðu frá grynnri 

hluta vatnsins. Ef smávægileg röskun verður á flutningi fæðu af grynnri svæðum vatnsins yfir í 

dýpri hluta þess veldur það fæðuskorti hjá lifrunum. Eins og marga grunaði sýnir þessi 

niðurstaða að áhrif Kísiliðjunnar við Mývatn á lífríki vatnsins var og er veruleg. Sá námugröfur 

sem fór fram í botni Mývatns á vegum Kísiliðjunnar, en hún hætti störfum árið 2004, leiddi til 

þess að stofnsveiflur rykmýsins mögnuðust til muna (Morgunblaðið 2008). Auknar sveiflur á 

stofnum rykmýstegunda hefur haft alvarlegar afleiðingar fyrir margar tegundir sem lifa við 

Mývatn. Þegar færri lirfur ná fullum vexti, vegna fæðuskorts, leiðir það til þess að minna 

fæðuframboð er fyrir þær tegundir sem reiða sig á rykmý og rykmýslirfur sem fæðu. Hjá 

mörgum tegundum anda við Mývatn getur þessi staða orðið þess valdandi að færri eggjum er 

verpt og færri ungar komast á legg eins og áður hefur verið tekið fram.  

Mynd 7 sýnir einfaldaða skýringarmynd af fæðuvef  Mývatns. Ef hún er skoðuð nánar sést 

hvernig sveiflur í stofnum rykmýstegunda hafa áhrif á stofna þeirra fugla- og fiskitegunda sem 

éta rykmý eða rykmýslirfur. Sveiflurnar valda því að vistkerfi vatnsins er ólíkt á milli tímabila. 

Annars vegar mótast það mest af þeim stofnum sem fylgja bleiku leiðinni á myndinni, og hins 
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vegar fjólubláu. Sú bleika einkennist af því að þá eru rykmýsstofnar í hæð. Stofnar tegunda sem 

reiða sig á rykmý og rykmýslirfur sem aðalfæðu, líkt og kafendur og bleikja, stækka í góðum 

rykmýsárum sökum mikils fæðuframboðs. Rykmýsstofnarnir eru aftur á móti í lægð í fjólubláu 

leiðinni. Stofnar smárra krabbadýra ná sér þá á strik og hornsílin hafa nóga fæðu. Eins og áður 

hefur komið fram hafa slíkar aðstæður þau áhrif að afkoma kafanda og bleikju versnar sökum 

minna fæðurframboðs (Ives o.fl. 2008:86). 

 

 

 

Mynd 6: Sveiflur í rykmýsstofni 

(Ives o.fl. 2008:85) 
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Mynd 7: Einfölduð mynd af fæðuvef Mývatns. Mikilvægir hlutar vefsins  

eru í feitletruðum römmum (Árni  Einarsson og fleiri 2004:335). 
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5. Fuglar 

Eftirfarandi upplýsingar og myndir eru fengnar á Fuglavef Námsgagnastofnunar (Sólrún 

Harðardóttir 2007) og úr bók Davids Attenborough um fugla.   Hvetjum við kennara eindregið til 

að kynna sér vefinn vel. Við mælum líka með bók Guðmundar Páls Ólafssonar frá 1996. Fuglar 

í náttúru Íslands og bók Ævars Petersen og Jóns Baldurs Hlíðbers Fuglar Íslands frá 1998  

Í heiminum eru um 9600 tegundir fugla. Á Íslandi verpa um 70 tegundir árvisst. Þó tegundirnar 

séu ekki sérlega margar hérlendis er fjöldi einstaklinga oft mjög mikill. Við getum því sagt að á 

Íslandi sé mikið fuglalíf.  

Fuglar eiga rætur sínar að rekja til risaeðla en þeir eru taldir hafa þróast frá skríðandi risaeðlum 

frá því fyrir um 150 – 200 milljónum ára. Steingerðar leifar af skepnu sem er talin vera fyrsti 

fuglinn fundust árið 1860. Skepnan var einhvers konar blanda af risaeðlu og fugli, með langt stél, 

munn með tanngarði og klær á vængjunum. Furðufuglinn fékk nafnið Archaeopteryx eða Öglir á 

Mynd 8: Þróunarsaga fugla 
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Mynd 9: Mismunandi fjaðrir fugla 

íslensku (Attenborough 1998:10-12). Síðan Öglir var uppi hafa fuglar þróast tiltölulega hratt þar 

sem aðstæður á jörðinni breyttust og minni ógn steðjaði að fuglunum. 

Allir fuglar eiga eftirfarandi einkenni sameiginleg:  

� þeir eru fiðraðir 

� þeir hafa heitt blóð 

� beinin eru gjarnan hol og létt 

� þeir hafa gogg 

� framfætur eru ummyndaðir í vængi 

� afturfætur eru notaðir til gangs 

� þeir verpa eggjum 

� flestir þeirra fljúga 

Fjaðrirnar eru eitt af séreinkennum fugla. Þær eru úr próteini sem nefnist hyrni. Hár, neglur, 

hófar og klaufir spendýra eru úr þessu sama efni. Fuglarnir endurnýja fjaðrirnar reglulega. Hjá 

flestum tegundum gerist það einu sinni á ári, sumum tvisvar. Rjúpan er einstök því hún skiptir 

um búning þrisvar sinnum á ári. Sumir fuglar, líkt og endur og gæsir, geta ekki flogið á meðan 

þeir fella fjaðrirnar. Fiðrið verndar fuglinn og veitir einangrun gegn kulda og hita. Fjaðrahamur 

sjófugla er langtum þéttari en landfugla og eru þeir þannig betur einangraðir. 
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Fuglar eru með fitukirtil við stélrót og nota þeir fituna til að smyrja á fjaðrirnar og gera þær 

vatnsheldar. Þetta er mjög mikilvægt fyrir sjó- og sundfugla. Skarfar eru þó undantekning frá 

þessu. Þeir láta vindinn blása í fjaðrirnar og þurrka þær. 

Fleygir fuglar eru straumlínulagaðir og smjúga í gegnum loftið. Vængir fugla eru ólíkir eftir 

tegundum. Lögun og stærð vængs skiptir máli í því hversu góður fuglinn er að fljúga og hvernig 

hann fer að því. Hand- og armflugfjaðrir halda fuglinum á lofti. Flugfjaðrirnar skarast og eru 

vængirnir bæði sléttir og þéttir. Stélið hjálpar fuglinum að halda jafnvægi og hann notar það 

einnig sem stýri.  

Almennt eru fuglabein léttari en bein annarra dýra þar sem þau eru gjarnan hol að innan. Það á 

þó ekki við smáfugla. Einnig er mikið um brjósk sem er eðlisléttara en bein. Fuglar hafa engar 

tennur en hins vegar létta hauskúpu og stórar augntóftir. Kjálkarnir eru klæddir hyrni og nefnast 

goggur. Fuglar nota gogginn til ýmissa starfa og í rauninni gegnir hann hlutverki munns og 

handa. Fjölbreytni í gerð gogga og fóta tengist lifnaðarháttum og búsvæðum fuglanna.  

Sumir fuglar hafa sarp og þar geta þeir geymt fæðu. Sarpurinn er útvöxtur úr vélinda og hann er 

misstór og mismikilvægur eftir tegundum. Dæmi um fugla sem geyma fæðu í sarpi eru margir 

sjófuglar. Sumir fuglar fæða unga sína á mat sem þeir hafa gleypt og geymt í sarpinum. 

Fóarnið er hliðstæða við maga spendýra og þar er fæðan mulin. Hjá fuglum sem lifa á grasi og 

korni er fóarnið vöðvamikið og í því eru gjarnan steinar til að hjálpa til við niðurbrotið. Þannig er 

fóarnið eins konar kvörn. Úrgangur frá fuglum kemur allur út um sömu raufina og kallast drit.   

Augu fugla eru sitt á hvorri hlið höfuðsins og sjá þeir með augunum, hvoru um sig (það sem 

augun nema er ekki sameinað í einni mynd). Sjónsviðið er mjög vítt en í ákveðinni stellingu geta 

fuglarnir þó horft fram fyrir sig og séð það sama með báðum augum. Þá snúa þeir höfðinu og 

halla undir flatt.  
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Sjónin er fuglum mikilvæg enda treysta þeir á hana við að finna fæðu og koma auga á óvini. Oft 

sjá þeir fæðu eða óvini af mjög löngu færi. Fuglar sjá almennt mjög vel, til dæmis skynja fuglar 

liti sem menn sjá ekki. Ýmsir fuglar sem kafa geta skerpt sjónina í kafi með glærri himnu sem 

má líkja við sundgleraugu sem þeir bregða þá fyrir augun .  

Allir fuglar gefa frá sér hljóð en víst er að þau eru misfögur. Hljóð úr sama fuglinum geta verið 

fjölbreytt. Stundum gaggar hann, gargar eða syngur aríur. Söngurinn er ein af aðferðum fuglanna 

til tjáningar.  Á vorin er söngurinn mestur því þá eru fuglarnir í miklum samskiptum  við pörun, 

varp og uppeldi. Margar fuglategundir helga sér óðal á þessum tíma og er röddinni ákaft beitt til 

þess að verja það. Fuglarnir nota líka röddina til að aðvara aðra fugla, t.d. unga sína eða maka ef 

hætta er á ferðum. Félagslyndir fuglar sem halda sig í hópum láta hina vita ef þeir hafa fundið 

fæðu. 

Allir fuglar heimsins verpa eggjum og eru þeir eini flokkur hryggdýra sem hefur aldrei fætt af sér 

fullskapaða unga. Ástæðan fyrir varpinu er sú að fljúgandi dýr verður að halda þyngd sinni í 

lágmarki. Því losa allir kvenfuglar sig við eggin eins fljótt og auðið er. Áður en eggið frjóvgast 

sameinast það eggjarauðu en hún sér egginu fyrir allri þeirri fæðu sem fóstrið þarf til að verða að 

unga. Að því búnu frjóvgar sæðisfruma eggfrumuna. Hjá sumum tegundum kemur hún úr litlum 

sæðisskammti sem karlfugl leggur til á síðustu stundunum fyrir egglos; hjá öðrum tegundum 

kemur fruman úr stórum skammti nokkurra milljóna frumna, sem komu til sögunnar fáeinum 

dögum eða vikum áður. Sæðið hefur þá geymst í göngum sem liggja frá eggrás kvenfuglsins og 

mun frjóvga mörg egg (Attenborough 1998:218). 

Mynd 10: Sjónsvið fugla 
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Til að eggið nái fullum þroska þarf það vatn sem kemur úr eggjahvítunni sem umlykur rauðuna. 

Eggið ferðast nú niður eggrásina að kirtli sem smitar frá sér kalki. Þar myndast skurn utan um 

eggið og neðar í eggrásinni kunna að vera aðrir kirtlar sem skreyta skurnina með litablettum sem 

vanalegar eru myndaðir úr blóði eða galli. Þetta er mismunandi eftir tegundum. Að þessu ferli 

loknu verpir fuglinn viðkvæmu egginu og annast það þar til það klekst út. Á egginu eru göt svo 

unginn geti fengið súrefni og andað frá sér koltvísýringi. Þess vegna eru öll egg frekar brothætt 

(Attenborough 1998:218-219). 

5.1 Fuglalíf við Mývatn 

Við vinnslu þessa kafla var stuðst við kaflann Fuglalíf við Mývatn og Laxá eftir Arnþór 

Garðarsson. Kaflinn er í bókinni Náttúra Mývatns sem gefin var út 1991.  

 Á Mývatni er fjölskrúðugt fuglalíf allt árið um kring. Elsta heimildin um fuglalíf í Mývatnssveit 

er frá árinu 1747, rituð af Jóni Benediktsyni sýslumanni. Þar skráir hann eftirfarandi 

fuglategundir: 1. duggönd, 2. toppönd, 3. húsönd, 4. hrafnsönd, 5. gráönd, 6. hávella, 7. urt, 8. 

flórgoði, 9. kría, 10. sundhani (= óðinshani), 11. stelkur. Þessar tegundir er allar að finna í 

Mývatnssveit enn í dag og margar hafa bæst í hópinn. Vatnið er eitt af þeim vötnum heimsins 

sem er hvað þéttsetnast fuglum og þar hafa sést um 115 tegundir. Þar af verpa 43 tegundir 

reglulega við vatnið, 7 verpa óreglulega eða eru fyrrum varpfuglar, 9 eru árvissir gestir og 56 

tegundir eru flækingar. Þar eru varpstöðvar margra tegunda sem sumar eru sjaldséðar annars 

staðar. Meðal annars verpir húsöndin hvergi í Evrópu utan Mývatnssveitar og nálægra svæða. 

Nokkrar tegundir koma til Mývatns um hásumarið til þess að  fella flugfjaðrirnar og nokkrar eru 

þar allan veturinn. Meginástæða þess að fuglalíf er svona auðugt við Mývatn er, eins og áður er 

getið, mikið framboð fæðu. Auk þess er vatnið tiltölulega grunnt sem gerir fuglum auðveldara 

fyrir að nýta sér fæðu á botni vatnsins (Arnþór Garðarsson 1991: 279). 

5.1.1 Endur 

Í Mývatnssveit hafa 28 tegundir anda sést og er vitað til þess að 15 þeirra hafi orpið. Tvær 

tegundir til viðbótar þessum 15 eru árvissir gestir og hafa 11 að auki sést af og til. Talningar anda 

taka mið af fjölda steggja sökum þess að kollur af mismunandi tegundum eru mjög líkar í útliti 
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og því erfiðara að greina þær í sundur. Auk þess eru þær ekki jafn sýnilegar á vatninu þar sem 

þær fara í felur með egg og unga. Steggirnir eru aftur á móti litríkari og hefur hver tegund 

sérstakt einkenni. Þótt kynjahlutfall sé ekki alveg jafnt hjá öllum tegundum þá má gróflega 

margfalda tölurnar með tveimur þegar stofnstærð fullorðinna fugla er metin. Algengasta öndin 

sem telst til varpfugla í Mývatnssveit er skúfönd, með um 3800 steggi. Duggönd er í öðru sæti, 

með um 1800 steggi og rauðhöfði fylgir þar á eftir, með um 1100 steggi. Auk þessara anda eru 

húsönd, toppönd, hrafnsönd og stokkönd í töluverðum mæli en steggir urtandar, hávellu og 

straumandar eru á bilinu 100 – 200. Gargönd og grafönd skipta tugum en gulandarsteggir eru 

venjulega innan við 10 og enn færri eru skeiðendur og skutulendur en sú síðastnefnda verpir ekki 

við Mývatn á hverju ári (sjá töflu 2). 

Borið hefur á 13 tegundum sjaldgæfra anda á Mývatni sem ekki hafa orpið svo vitað sé. Sumar 

þeirra koma reglulega fyrir en aðrar virðast vera flækingar. Hvinönd er langalgengust þessara 

anda en að meðaltali hafa sést 6 fullorðnir hvinandarsteggir á hverju vori í Mývatnssveit. 

Kvenfuglinn er aftur á móti mun sjaldséðari og þá sérstaklega kynþroska kvenfuglar. Hvítönd 

kemur hingað til lands í slagtogi með hvinöndum en er miklu sjaldgæfari. Amerískar gráendur 

hafa einnig sést og er ljóshöfðinn þar tíðust. Ljóshöfðasteggir paraðir með rauðhöfðakollum eru 

svo til árvissir á Mývatni, og einn kynblendingur þessara náskyldu tegunda hefur sést þar. 

Hrókönd er einkennileg andartegund sem nýlega byrjaði að leggja undir sig vötn á Bretlandi en 

þangað var hún flutt frá Norður – Ameríku. Hún sást fyrst hér á landi árið 1976 og hefur sést 

nokkuð oft síðan, jafnvel í smáhópum.   

  



26 

 

Tafla 2: Yfirlit yfir  fjölda andarsteggja á Mývatnssvæðinu   
á 15 ára tímabili, 1975 – 89  

(Arnþór Garðarsson 1991:280). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1 Lifnaðarhættir anda  

Endur skiptast í tvo hópa eftir lifnaðarháttum; gráendur og kafendur. Gráendur halda sig yfirleitt 

á grunnu vatni, pollum og í mýrlendi. Stokköndin er stærst gráanda, um 1200 gr og urtöndin er 

langminnst, aðeins um 340 gr. Kafendurnar halda sig einkum úti á opnu vatni. Æðarfuglinn er 

langstærstur þeirra og vegur um og yfir 2 kg. Skúfönd, hávella og straumönd eru minnstar, 

Tegund Fjöldi steggja 

meðaltal 

minnst mest 

Rauðhöfði 1092 526 1887 

Gargönd 53 25 99 

Stokkönd 233 180 294 

Grafönd 44 20 77 

Urtönd 122 50 196 

Skeiðönd 2 0 8 

Skutulönd 1 0 3 

Skúfönd 3784 2466 6017 

Duggönd 1838 1383 2647 

Hrafnsönd 319 223 501 

Hávella 164 100 300 

Straumönd 127 32 265 

Húsönd 647 342 873 

Toppönd 423 283 781 

Gulönd 6 1 19 

Allar tegundir 8855 6455 13097 
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yfirleitt í kringum 700 gr. Þessar þyngdartölur eru meðaltal yfir steggina en kvenfuglarnir eru 

nokkuð minni. Fuglarnir eru þyngstir á veturna og í byrjun fjaðrafellis á sumrin. 

Andategundirnar velja sér mismunandi staði til þess að vera á og nota ólíkar aðferðir við 

fæðuöflun. Af gráöndum er rauðhöfði og gargönd mest úti á opnu vatni, en grafönd og urtönd á 

tjörnum og mýrarpollum. Stokköndin heldur sig þarna mitt á milli. Kafendurnar kjósa flestar að 

vera úti á opnu vatninu en hávellan sækir þó í að vera á litlum vötnum og tjörnum. Gráendur lifa 

mest á plöntufæðu og þá helst á fræjum. Þær sækja æti úr vatnsskorpunni eða með  því að 

,,hálfkafa“  en þá stinga þær framhlutanum ofan í vatnið og teygja sig niður. Þær taka einnig 

fæðu á landi, meðfram vatnsbökkum og í grunnum pollum. Rauðhöfðinn lifir að auki mikið á 

fæðu sem kafendur og álftir koma með eða hafa rótað upp á yfirborðið. Um varptímann og 

meðan ungar eru litlir lifa gráendurnar mikið á dýrafæðu, einkum mýflugum og lirfum þeirra 

enda er þörfin fyrir næringarríka fæðu mjög mikil á þessum tíma. 

Fiskiendur lifa á fiski eins og nafnið segir til um. Á Mývatni lifir toppönd eingöngu á hornsíli og 

gulönd sést oft taka silung en óvíst er hvort hún étur einnig hornsíli. Aðrar kafendur taka sjaldan 

fiska en hins vegar oft hrogn. Fæða flestra kafanda á Mývatni eru einkum smádýr af botninum, 

svo sem lirfur rykmýs, krabbadýr, vatnabobbar og ertuskeljar. Jurtir eru oftast aðeins lítill hluti 

fæðunnar. Kafendur kafa eftir æti og eru mislengi í kafi eftir tegundum. Lengst kafa hávella og 

hrafnsönd, um og yfir 30 sek. að meðaltali en skúfönd og toppönd kafa að jafniði minnst, 16 – 19 

sek. að meðaltali. 

5.1.1.2 Varp  

Lífsmunstur anda greinir sig frá því sem algengast er meðal fugla. Flestir fuglar eru annað hvort 

langlífir og verpa fáum eggjum, líkt og flestir sjófuglar, eða eru skammlífir og verpa mörgum 

eggjum, líkt og hænsnfuglar og spörfuglar. Endur eru aftur á móti bæði langlífar og verpa 

mörgum eggjum. Í góðæri getur meðalönd komið upp um 4 – 5 ungum, í hallæri kemst stundum 

enginn ungi upp og hefur því fæða kvenfuglsins á varptíma áhrif á fjölda eggja.  

Varphættir og hreiðurgerð flestra anda eru svipaðir en hreiðurgerð ólík annarra fugla vegna 

hreiðurdúnsins. Álftir og gæsir haga hreiðurgerð sinni þó á sama hátt og endur. Kvenfuglinn 
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reytir dúnfjaðrir af bringu og kvið og setur í hreiðrið sem er gert úr blöndu af jurtaleifum, 

aðallega sinu, kvisti, og dún. Kafendur nota þó yfirleitt meiri dún í hreiðrin sín en gráendur. 

Öryggi kvenfuglsins ræður mestu um hreiðurstaðinn. Þar sem öryggið er mest er varpið yfirleitt 

þéttast. Flestar endur geta lítið varið sig og sækjast því eftir að verpa í nálægð við árásargjarnari 

fugla, svo sem máfa og þernur, sem auk þess eru mikið á flugi og fylgjast því vel með óboðnum 

gestum.  

Fyrir utan varptímann eru endur yfirleitt friðsamir fuglar. Þær helga sér einhver svæði á vatni án 

þess þó að verja neina sérstaka landhelgislínu. Yfirleitt kjósa endur að verpa í lágum runnum þar 

sem hreiður og önd eru að mestu hulin. Þær verpa einnig meðfram bökkum þar sem mikið er af 

hvönn sem þykir góður felustaður.  Hávella gerir sér þó oft hreiður á berangri og hrafnsönd á það 

til að verpa inni í hærri runnum. Húsönd og toppönd verpa yfirleitt í holum. Varpið reynir mikið 

á öndina og er urptin, sem er fjöldi eggja í hreiðrinu, oftast stór eða um 8 – 10 egg og er þeim 

orpið á jafnmörgum dögum. Samanlögð þyngd eggjanna getur orðið meiri en þyngd 

kvenfuglsins. Afföll á eggjum eru mikil á ári hverju. Kvenfuglar geta sleppt því að verpa, hætt 

við að verpa í miðjum klíðum eða afrækt hreiðrið á ýmsum stigum útungunar. Mikið af þeim 

eggjum sem tapast verða ræningjum að bráð og er maðurinn þar stórtækastur. Einnig taka hrafnar 

mikið af eggjum og tófur og minkar eiga það til að taka kvenfuglinn um leið og eggin. 

5.1.1.3. Andarungar 

Andarungarnir eru vel þroskaðir miðað við aðra unga þegar þeir koma úr egginu. Þeir eru 

alþaktir dún og yfirgefa hreiðrið fljótlega. Um leið og ungarnir eru orðnir þurrir eftir klakið, 

yfirgefa þeir hreiðrið í fylgd móðurinnar og taka sjálfir til við að afla sér ætis. Ungar gráanda eru 

oft mikið á landi fyrstu dagana en ungar kafanda fara yfirleitt strax út á tjarnir, ár eða stöðuvötn 

og fara snemma að kafa eftir æti. Fæðuna taka ungarnir að mestu úr dýraríkinu á landi eða á 

yfirborði vatna. Í fyrstu eru ungarnir háðir móður sinni til að halda á sér hita og eru 

gráandarungarnir fremur seinir að öðlast sjálfstæði að þessu leyti. Móðirin ver ungana fyrir 

rándýrum og rekur jafnframt burtu keppinauta.  Húsendur eiga það meira að segja til að drepa 

aðvífandi andarunga. 
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5.1.1.4. Endur særast 

Eftir að ungarnir eru tilbúnir til að yfirgefa móðurina fer hún oft og fellir fjaðrirnar. Endur, álftir 

og gæsir skipta um allar flugfjaðrirnar í einu á hverju sumri og verða þá ófleygar. Vaxandi 

flugfjaðrir eru blóðríkar og því stundum kallaðar blóðfjaðrir.  Blæðir mjög mikið úr þeim ef 

fuglarnir verða fyrir einhverju hnjaski og því er það kallað að þeir séu í sárum eða særist á 

þessum tíma. Steggir margra andategunda, geldar álftir og gæsir safnast saman á vissum stöðum 

til þess að fella fjaðrir. Þessir staðir eru þá bæði öruggir fyrir ófleyga fugla gagnvart óvinum og 

þar er nóg af æti. Gráendurnar leita oftast athvarfs á yfirskyggðum stöðum, t.d. inni í sefi eða 

víðikjarri, þegar þær missa flugfjaðrirnar og nærast lítið á meðan kafendurnar koma saman í 

hópa og fella flugfjaðrirnar úti á opnu vatni og nærast á meðan.  

5.1.2 Aðrir fuglar við Mývatn 

Til viðbótar við endurnar er þó nokkuð af öðrum vatnafuglum á Mývatni. Má þar nefna flórgoða, 

álft og óðinshana. Einnig eru himbrimi og lómur áberandi og hettumáfur og kría eru algengir 

varpfuglar. Álftirnar eru á Mývatni allan ársins hring. Á sumrin er mest af geldfuglum en um 400 

– 700 álftir fella flugfjaðrir á Ytriflóa og Neslandavík. Allt að 200 álftir hafa vetursetu á Mývatni 

og eru ungar um þriðjungur vetrarálftanna. Um 6 – 8 álftahjón verpa í Mývatnssveit, við vötn og 

tjarnir en sjaldan við Mývatn sjálft. Grágæs verpir víða við Mývatn og hefur þeim fjölgað á 

síðari áratugum og allstórir hópar geldra grágæsa og gæsa með unga halda sig úti á vatninu á 

sumrin. Heiðagæs er algengur varpfugl á hálendinu suður af Mývatni og sést oft við vatnið á 

vorin. Nokkuð hefur sést af helsingjum í apríl – maí ár hvert en þeir stoppa lítið. Flórgoði er 

skrítinn og skrautlegur fugl sem er hvergi algengari en á Mývatni og er hreiður hans nokkuð 

sérstakt. Það er flothreiður sem lagt er við festar í stör eða öðrum gróðri. Eggin eru 3 – 5, bláhvít 

með mjúku kalklagi yst, sem litast fljótlega brúnt af rotnandi jurtaleifum og járni. Ungarnir eru 

langröndóttir, hvítir og svartir og sitja oft á baki foreldranna sem kafa eftir æti og færa þeim. 

Himbrimi eða brúsi eins og hann heitir við Mývatn, verpir af og til í sveitinni og sama á við um 

lóminn. Óðinshani er líkt og flórgoðinn mjög algengur við Mývatn en þar er hann yfirleitt 

nefndur sundhani.  
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Við Mývatn má einnig koma auga á rjúpu og ýmsar tegundir vaðfugla og spörfugla. Þessir fuglar 

halda sig helst á víðlendum heiðum, í mýrum og skógum á meðan fálki, smyrill og hrafn hreiðra 

um sig í klettum og giljum. 
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Vefslóð: http://www.fuglasafn.nett.is 

 
Mynd 4: Yfirlitsmynd yfir Mývatn. Mynd tekin af Atlaskorti Landmælinga Íslands.  

Vefslóð: http://atlas.lmi.is/atlaskort/ 
 
Mynd 5: Rykmý við Mývatn. Mynd tekin af Árna Einarssyni. 
 
Mynd 6: Sveiflur í rykmýsstofni (Ives o.fl. 2008:85). 

 

Mynd 7: Einfölduð mynd af fæðuvef Mývatns (Árni  Einarsson og fleiri 2004:335). 

 
Mynd 8: Þróunarsaga fugla. Teikning eftir Jón Baldur Hlíðberg.  
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Mynd 9: Mismunandi fjaðrir fugla. Teikning eftir Jón Baldur Hlíðberg. 2007. 

Vefslóð: http://www1.nams.is/fuglar/frodleikur.php?id=21 
 
Mynd 10: Sjónsvið fugla. Teikning eftir Jón Baldur Hlíðberg. 2007.  

Vefslóð: http://www1.nams.is/fuglar/frodleikur.php?id=28  
 

Myndaskrá fyrir verkefni 

Yngsta stig 

Sjáið þið fuglana?  

Mynd af rauðhöfðaönd tekin af Þorgils Sigurðssyni 31. maí 2006.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=368  

Mynd af húsönd með ungviði tekin af Þorgils Sigurðssyni 19. apríl 2008.  

 Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1936  

 

Finnið fuglana á safninu! 

 Mynd af snæuglu tekin af Birni Gísla Arnarsyni 13. júlí 2005.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=660  

Mynd af mandarínönd tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 27. júní 2007.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=158  

 

Hvað gerir þessi fugl?  

Mynd af toppönd tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 2. febrúar 2008.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1782 

 

Skoðið eggin á safninu! 

 Mynd af hreiðri tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 5. júní 2004.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=542  

 

Mismunandi fuglar 
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Mynd af brandugluunga tekin af Sigurði Ægissyni 27. júní 2005. 

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=473  

 
Ránfuglar 

Mynd af fálka tekin af Þóri N. Kjartanssyni 16. nóvember 2008.  
Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=2414 

 

Miðstig 

Rákirnar í Mývatni 

Mynd af rákum á botni Mývatns tekin af Árna Einarssyni 2008. 

 

Sjáið þið fuglana?  

 Mynd af skúfönd. Djúpivogur – Fuglavefur.  

  Vefslóð: http://www.djupivogur.is/fuglavefur/?id=2304  

 Mynd af rauðhöfðaönd tekin af Þorgils Sigurðssyni 31. maí 2006.  

  Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=368 

Mynd af húsönd með ungviði tekin af Þorgils Sigurðssyni 19. apríl 2008. 

 Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1936 

 

Teljið stokkendur! 

 Mynd af stokkönd tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 22. febrúar 2005.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=246  

 

Hvað gerir fuglinn? 

Mynd af toppönd tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 2. febrúar 2008. 

 Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1782  

 

Egg og ungi 

 Mynd af álftum tekin af Þorgils Sigurðssyni 5. maí 2007.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1331  
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Steggur, kolla og ungi 

Mynd af urtandarpari tekin af Hafdísi Bergsdóttir á Fuglasafni Sigurgeirs 2009. 

 

Fæðuleit fugla 

Mynd af æðarkóngi tekin af Sigurði Ægissyni 21. febrúar 2009.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=2496 

Mynd af tjaldi tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 25. apríl 2007.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1373  

 

Búningar fugla 

Mynd af rjúpu í vetrarbúning tekin af Karli Sigurði Guðmundssyni 26. nóvember 2006.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=850  

Mynd af rjúpu í sumarbúning tekin af Andrési Skúlasyni 27. júní 2006.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=824  

 

Úr eggi kemur ungi 

Teikningar eftir Jón Baldur Hlíðberg. 2007.  

Vefslóð: http://www1.nams.is/fuglar/  

 

Farfuglar og staðfuglar 

Mynd af rjúpu tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 28. júní 2007.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=296  

 

Ránfuglar 

Mynd af branduglu tekin af Hafdísi Bergsdóttur á Fuglasafni Sigurgeirs 2009. 

Mynd af haferni tekin af vefnum Tooth and claw: Living alongside Britain´s 

predators.  
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Vefslóð: 

http://www.toothandclaw.org.uk/images.asp?searchitem=haliaeetus%20albicilla 

Elsta stig 
 

Aðlögun anda 

Mynd af straumönd tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 18. mars 2008.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1853  

 

Hvor er hvað?  

Mynd af urtandarkollu tekin af Þorgils Sigurðssyni 28. júlí 2007.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1457  

Mynd af stokkandarkollu tekin af Sigurði Ægissyni 25. september 2006.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=520   

 

Teljið tegundirnar! 

 Mynd af skúfönd. Djúpivogur – Fuglavefur.  

  Vefslóð: http://www.djupivogur.is/fuglavefur/?id=2304 

Mynd af rauðhöfðaönd tekin af Þorgils Sigurðssyni 31. maí 2006.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=368  

Mynd af stokkandarstegg tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 22. febrúar 2005.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=246  

Mynd af húsönd tekin af Þorgils Sigurðssyni 19. apríl 2008.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1936  

Mynd af toppönd tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 2. febrúar 2008.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1782  

 

Mynd af álftum tekin af Þorgils Sigurðssyni 5. maí 2007.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1331 

 

Hvað gera fuglarnir? 

Mynd af toppönd tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 2. febrúar 2008.  
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Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1782  

 

Mynd af stokkönd tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni 22. febrúar 2005.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=246  

 

Hópmyndun fugla 

Teikningar eftir Jón Baldur Hlíðberg. 2007.  

Vefslóð: http://www1.nams.is/fuglar/  

 

Búsvæði & aðlögun fugla 

Myndir eftir Jón Baldur Hlíðberg. 2007.  

Vefslóð: http://www1.nams.is/fuglar/ 

 

Makaval 
Mynd tekin af Þorgils Sigurðssyni. 2007.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1406  
 

Fæðuvefur 

Mynd af mönnum tekin af Microsoft Word Office: Clipart. 

 Mynd af kafönd tekin af Brynjúlfi Brynjólfssyni.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=1853 

 Mynd af bleikju tekin af Árna Einarssyni. 

 Mynd af fiskiönd tekin af Sigurjóni Einarssyni.  

Vefslóð: http://myndir.fuglar.is/picture.view.php?picture_id=2510 

 Mynd af hornsíli tekin af Árna Einarssyni.  

 Teikning af rykmý eftir Árna Einarsson.  

Vefslóð: http://www3.hi.is/~arnie/isl/homframe.htm 

 

Teikning af krabbadýri eftir Árna Einarsson.  

Vefslóð http://www3.hi.is/~arnie/isl/homframe.htm  


