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Inngangur
Helsingjavöktun á Suðausturlandi 2021 er hluti af
stærra verkefni, EGMP samstarfi, um mat á stofnstærð
helsingja og því álagi sem stækkandi stofn getur valdið
nátt úr unni og mögulegu tjóni. Ísland er aðili að AEWA
(African  Eurasian Migratory Waterbird Agreement)
verkefninu sem er alþjóðlegur samningur um verndun
afrísk evrasískra sjó og vatnafugla. AEWA var komið á
fót á vegum Sameinuðu þjóðanna árið 1999 og Ísland
gerðist aðili að verkefninu 2013. Árið 2016 var stofn 
aður samstarfsvettvangur innan AEWA um stýringu á
stærð gæsastofna. Það var svo árið 2018 þar sem
ákveðið var að grænlenski helsingjastofninn yrði einn
þeirra sem rannsakaður yrði þar sem hann hafði vaxið
hratt síðustu áratugina. Íslensku helsingjarnir tilheyra
þeim stofni. Fuglaathugunarstöð Suðausturlands kemur
að verkefninu í gegnum Náttúrustofu Suðausturlands
og sér um talningar fugla og aflestur litmerkja auk
ýmissa annara verkefna. Náttúru fræði stofn un Íslands
heldur utan um verkefnið en Um  hverfis   ráðuneytið
 fjármagnar og Umhverfisstofnun sér um skipulagsvinnu
og fleira. Verkefninu er skipt upp í átta verkþætti  og
verður verkið unnið á 6 árum, það hófst 2020.
 Nátt úru  stofa Suð austurlands hefur vaktað og talið
helsingja hreiður í Skúmey í Jökulsárlóni síðustu ár og
var það einnig gert í ár auk talningu hreiðra á Mýrum
og í Nesjum í Hornafirði. Helsingjar byrjuðu að verpa á
Breiðamerkursandi 1998 (Benedikt Þorsteinsson og
fleiri, 1989), fjölgun þeirra var hæg til að byrja með en
síðustu árin hefur þeim fjölgað um 1218 % á ári, það
er varp fuglum. Árið 2017 hófst litmerkingaverkefni í
umsjón Arnórs Þ. Sigfússonar og Carl Mitchell og til og
með 2021 hafa 1093 fuglar verið litmerktir, sjá töflu 1.
Helsingjar hafa verið merktir á Breiðamerkursandi og á
Mýrum í Sveitarfélaginu Hornafirði og við Hólmsá í

Skaftárhreppi. Einnig hafa verið settir GPS/GSM sendar
á 9 fugla en þessir sendar hafa verið styrktir af einstak
lingum, félagasamtökum og stofn unum. Markmið
verkþáttar sex er að telja og lesa af  helsingjum í  Sveitar
félaginu Hornafirði og í Skaftár hreppi. Skýrsla þessi
 fjallar um þann verkþátt.
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Tafla 1. Merkingar helsingja á Suðausturlandi, hve margir fengu stálmerki og litmerki  einnig lit þeirra merkja sem
notaðir voru og skiptingu litmerkja á milli fullorðinna og ungfugla.



Aðferðir
Verkefninu var skipt upp í þrjú tímabil, vor, sumar og
haust. Á hverju tímabili var farið um allt svæðið, Sveitar
félagið Hornafjörð og Skaftárhrepp. Á vortímabilinu
voru öll tún skoðuð, talið og lesið af litmerkjum. Þessar
ferðir voru í kringum 20. apríl, um miðjan júlí og 10.
sept ember. Allmargar ferðir til viðbótar voru farnar um
Sveitarfélagið Hornafjörð mislangar og mismargar eftir
mánuðum, sjá töflu 2. Á seinni tveimur tímabilunum
var fugla einnig leitað utan túna þar sem þeir dreifa sér
meira eftir varpið eins og sjá má í Viðauka 1. Við
aflestrana var notast við handsjónauka, fjarsjá en þó
mest myndavél. Verkið var unnið af starfsmanni Fugla 
athugunarstöðvar Suðausturlands og Náttúrustofu
 Suð austurlands. Í verk þætti 6 er leitast við að telja
 helsingjana og lesa af litmerkjum frá því fuglarnir koma
til landsins að vori og þar til þeir yfirgefa það aftur að
hausti. 

Niðurstöður
Fyrstu helsingjarnir sáust 2. apríl við Grænahraun í
Nesjum, 3 fuglar. Næstu daga fjölgaði þeim nokkuð
hratt. Í fyrstu talningarferðinni þann 6. apríl fundust 227
fuglar frá Grænahrauni í austri að Reynivöll um í vestri.
Í annar talningu þann 12. apríl hafði þeim fjölgað mjög
mikið og sáust rúmlega 6.800 fuglar. Í Nesjum voru um
330 og var þá ekki talið í Grænahrauni, á Mýrum yfir
3.000 fuglar og meira en 3.500 í Suðursveit. Talið var
við Grænahraun 14. apríl og voru þar um 600 fuglar.
Þann 18. apríl var talið frá Hnaukum í Álftafirði í austri
og  vestur að Reynivöllum og fundust um 16.000 fuglar.
Fyrsta stóra talningin af þremur þetta árið var 23. og
24. apríl var þá farið um Sveitarfélagið Hornafjörð og
Skaftár hrepp, önnur ferðin var um miðjan júlí og sú
síðasta fyrri hluta september. Frá því að helsingjarnir
koma til landsins og fram að varpi halda þeir mikið til á
ræktuðu landi en eftir varpið dreifast þeir um mun
stærra og fjölbreyttara svæði. Eftir felli er töluverð yfir
ferð hjá fuglunum. Það sést vel á þeim sem bera
GPS/GSM senda að þeir halda til niður undir sjó, upp

til fjalla og á áraurum. Mjög mikil afföll voru á ungum á
Breiða merkursandi og í Suðursveit en betri afkoma
virðist hafa verið á Mýrum og í Skógey. Þegar hreiður
voru talin í Skúmey í vor, voru þar rúmlega 1.900
hreiður og meðalfjöldi eggja um 4 í hreiðri, því mátti
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Tafla 2. Fjöldi talningaferða eftir mánuðum.

Niðurstöður talninga á nokkrum svæðum. Á lárétta
ásnum eru dagsetningar og á lóðrétta ásnum fjöldi
hvern talningardag. Ath. lóðrétti ásinn er ekki staðlaður.



reikna með

hátt í 8.000 ungum á svæðinu. Fyrst eftir varp voru
ungar mjög víða, en þegar leið á sumarið sáust stórir
hópar fugla án unga eða með mjög fáa. Frá árinu 2017
hafa verið merktir 1.529 helsingjar með stálmerki og
þar af hafa 1.093 þeirra einnig verið litmerktir (tafla 1),
 notast hefur verið við fjóra liti á merkjunum, blátt, hvítt,
gult og appelsínugult og er svart letur á þeim nema
hvítt á því bláa, tveir bókstafir á tvískiptu merki. Alls var
lesið af 415 einstaklingum, 365 merktur í Sveitarfélag
inu Hornafirði og í Skaftárhreppi og 50 merktum á Bret
landseyjum. Af bláum merkjum var lesið af 121 fugli, af
hvítum merkjum 134, af gulum 101 og fimm með
 appelsínugulum merkjum. Alls voru aflestrar af íslensk 
um merkjum 576 og 72 af erlendum merkjum og voru
þrír erlendu fuglanna með GPS/GSM sendi um hálsinn.
Flestir aflestrar af einum og sama fugli var sjö sinnum.
Af breskt merktu fuglunum sást W(CK9) oftast eða alls
6 sinnum, fyrst 8. maí við Gerði. Hann er paraður W(LN)
og urpu þau í Skúmey, en sjást með 8 unga við
Stemmupolla þann 8. júní og enn með 8 unga 17. júní
á sama stað. Einungis voru eftir tveir ungar þann 27.
júní en það er síðasti aflesturinn af parinu. Í viðauka 1,
2 og 3 má sjá ýmisskonar mynstur og  ferðalög frá því
fuglarnir koma og fram undir haust t.d. B(XP) sem er
paraður W(IZ) en þau sáust fimm og sex  sinnum. Fyrsta
athugun er úr Skúmey, næst sjást þau við Fellsá og þá
ungalaus, halda svo til við Stemmu n.v. og 21. ágúst
sjást þau svo við Kolgrímu.
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Kort yfir þá níu helsingja sem hafa fengið GPS/GSM senda á Suðausturlandi, 
ferðir þeirra til og frá landinu og hvar þeir héldu til hér á landi.

Síðustu tvö ár hafa níu helsingjar fengið GPS/GSM sendi um hálsinn í litmerkingarverkefninu. Sex fuglar voru
merktir í Sveitarfélaginu Hornafirði og 3 í Skaftárhreppi og allir fengu nafn. Hornfirsku fuglarnir sem merktir voru
2020 skiluðu sér aftur af vetrarstöðvunum og sáust allir í Skúmey á varptíma. Hér fyrir aftan eru kort sem sýna
hvar fuglarnir héldu sig. Guðrún Y(HA) kom 20. apríl en 18. júní hættu að berast staðsetningarmerki frá henni.

Eivör Y(SF) kom til landsins 21. apríl og yfirgaf það aftur 30. sept 
ember, eftir varp hélt hún sig á svæði frá Jökulsárlóni í vestri og
 austur fyrir Kolgrímu. Sæmundur Y(SH) kom að landi í Fáskrúðsfirði
þann 14. apríl hélt svo í vestur og var í Skúmey á varptíma. Eftir varp
hélt hann til austurs og var á Breiðabólsstaðalóni og síðar neðan
við túnin á Steinasandi og fannst svo dauður þar 29. júlí. Stefanía
kom til landsins 22. apríl, eftir varp í Skúmey hélt hún til vesturs og
var allan tíma í Öræfum þar til hún yfirgaf landið þann 14. október.
Guðmundur W(ZT) kom að landi þann 15. apríl á Borgarfirðieystra.
Hélt svo vestur í Skaftártungur og eftir varp hélt hann sig norðan
við Mýrdalsjökul en yfirgaf svo landið 10. október. Hálfdán O(HB)
var merktur 12. júlí 2021 við Vattará í Öræfum og hélt til í Öræfum
þar til hann yfirgaf landið  14. októ ber. Guðrún eldri B(LY) náðist við
Stemmupolla en hún hafði verið merkt 18.7.2018 á svipuðum
slóðum. Þegar leið á sumarið færði hún sig austar og hélt til nálægt
Smyrlabjörgum og Skálafelli þar sem hún var skotin 18. september.
Hallmundur W(XJ) var merktur við Brytalæki, en hélt til í Skaftár
tungum og norðaustur af Mýrdalsjökli og var skotinn 23. sept 
ember. Laki W(UJ) var einnig merktur við  Brytalæki, en dvaldi í
Skaftár tungum og við Mýrdals jökul en færði sig í Meðallandið og
yfirgaf landið 10. október.

Guðrún

Guðrún (Y‐HA) kemur að landi 13. apríl við Efri‐Ey í
Meðallandi og er þar í tíu daga en heldur þá austur á
boginn. Sendirinn á Guðrún er eitthvað bilaður þar sem
erfitt er að ná sambandi við hann og það slitnar töluvert
á milli punkta. Guðrún er á varpstöðvum í Skúmey og
heldur þaðan austur á bóginn. Ef hún hefur komið upp
ungum er mjög líklegt að hún hafi misst þá fljótlega.
Síðasta boð frá Guðrúnu kom að morgni 17. júní, þá
stödd á Halatúnum en þar sáust fuglar aldrei með
ófleyga unga.
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Sæmundur

Eivör

Eivör (Y‐SF) kemur að landi 21.‐22. apríl og stoppar fyrst
á túnum við Grænahraun í Nesjum en heldur fljótlega
vestur á bóginn og stoppar á Steinasands túnunum
neðan þjóðvegar á leið á varpstöðvarnar í Skúmey. Hún
yfirgefur Skúmey í byrjun júní en ólíklegt er talið að hún
hafi verið lengi með unga miðað við yfirferðina á henni.
Í júní og fram í júlí er hún að svæðinu frá Stemmupol‐
lum og austur að Steinavötnum en færist svo smá
saman austur á boginn. Seinni hluta júlí og þar til síðust
boð koma frá henni 2. október (norðan við Nýpugarða)
heldur hún sig mest meðfram Hólmsá á Mýrum og aus‐
tur að Hornafirði.

Sæmundur (Y‐SH) kemur til landsins 14. apríl innst
Fáskrúðsfirði og er kominn tveimur dögum síðar á
Mýrarnar og er við Nýpugarða 17.apríl og þann 22. apríl
er hann komin á túnin neðan þjóðvegar á Steinasandi.
Þar heldur hann sig til 30. apríl að hann er kominn á
varpstöðvar í Skúmey. Hann yfirgefur svo Skúmey 5. júní,
mjög líklega með unga og tæpum þremur tímum síðar
er hann kominn í land á austurbakka Jökulsárlóns. Á 12
tímum fer hann að öllum líkindum með unga frá Skúmey
að Stemmupollum og þaðan heldur hann svo austarog
er á all stóru svæði beggja vegna Steinavatna neðan
þjóðvegar hann finnst svo dauður þann 29. júlí nokkru
neðan við Steinasandstúnin.
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Guðmundur

Stefanía

Stefanía (W‐CN) kemur líklegast til landsins 22. apríl en
sendirinn hennar var eitthvað erfiður til að byrja með,
hún hefur líklegast komið að landi við Gerði eða þar rétt
fyrir austan. Hún verpir í Skúmey og fer þaðan í byrjun
júní og heldur sig í Öræfum þar til hún yfirgefur landið
14. október. Til að byrja með eftir tímann í Skúmey
 heldur hún sig við Vattará, en miðað við yfirferð á
fuglinum frá miðjum júní er ólíklegt að hún hafi verið
með unga þá. Er við Fjallsárlón á fellitíma en færir sig
svo vestur á boginn og heldur til á svæðinu frá Kvíar‐
mýrakambi og að Hnappavöllum en skreppur í stutta
ferð að Skaftafellsá vestur af Hofi.

Guðmundur (W‐ZT), kemur að landi 23. apríl í Borgar ‐
firði‐eystri, heldur suður á bóginn og er í Hornafirði 26.
apríl, en kominn í Skaftártungur 29.apríl. Er á varptíma
í stórum hólma í Hólmsá austur af Öldufellsjökli. Fer
svo norður á bóginn að Brytalækjum og við Hólmsár‐
lón og er á því svæði þegar hann fellir fjaðrir. Í ágúst
og fram í september er hann á stóru svæði við
Kaldaklofskvísl norðan við Mýrdalsjökul og fer alveg
vestur að Markarfljóti. Um 20. sept. heldur hann svo
af stað suðurá boginn og er neðst á Eldvatni og svæði
þar nálægt uns hann yfirgefur landið 10. október.
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Guðrún eldri

Hálfdán

Hálfdán (O‐HB) er merktur 12. júlí við
Vattará, heldur þar til fram í miðjan
ágúst en færir sig þá vestur á bóginn er
í nokkra daga á svæðinu frá Hnappa ‐
völlum og austur að Kvíármýrakambi.
Upp úr 20. ágúst og þar til hann yfir ‐
gefur landið 14.október er hann aðal‐
lega á all stóru svæði við Virkisá og
Skafta fellsá og neðstu túnunum við Hof.

Guðrún eldri (B‐LY) var fönguð við
Stemmupolla 13. júlí en hún hafði
verið litmerkt á svipuðum slóðum
18. júlí 2018. Þegar leið á sumarið
færir hún sig austar og hélt til við
Smyrlabjörg og Skálafell þar sem
hún var skotin 18. september.
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Laki

Hallmundur

Hallmundur (W‐XJ) er merktur 16. júlí við
Hólmsá/Brytalæki en heldur svo þaðan norður á
bóginn fljótlega eftir að hann er merktur og er
við norðanvert Hólmsárlón og upp með Syðri‐
Ófæru. Þann 5. ágúst færir hann sig austur á
bóginn og heldur sig í nokkra daga suðaustur af
Álftavötnum og fer þaðan í Skaftártungur,
þvælist þar víða um en þó mest við Skaftá og er
skotinn þar 23. sept ember.

Laki (W‐UJ) er merktur við Hólmsá/Brytalæki 16. júlí og
heldur til á svæðinu nálægt Hólmsárlóni fram í ágúst en
fer þá suður á boginn og er í ágúst og fram í sept ember
á allstóru svæði austanvert við Mýrdalsjökul á móts við
Öldufellsjökul og suður að Sandfelli og svo mikið þar
aust ar, við Hólmsá. Rétt fyrir miðjan sept ember færir
hann sig suður að ósum Eldvatns og er á svæðinu frá
 Eldvatni og vestur að vegi niður að Skarðsfjöruvita. Hann
yfir gefur svo landið 10. október.
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Í Skúmey í Jökulsárlóni er stærsta varp helsingja á Íslandi. Árið 2021 fundust þar 1938 helsingjahreiður en þar
verpa líka að jafnaði  34 skúmspör, 34 sandlóur og nokkur æðarpör og þar hafa fundist verpandi svartbakar,
sendlingar og snjótittlingar. Meðalfjöldi eggja í einu helsingjahreiðri hefur verið rúmlega 4 egg undanfarin ár og
má því áætla að um 8000 ungar hafi klakist þar út þetta árið (Náttúrustofa Suðausturlands, óbirt gögn). Lesið var
af 253 litmerktum helsingjum í Skúmey 26. maí, þar urpu 4 fuglar sem bera GPS/GSM sendi sem þeir fengu árið
áður. Kortið sýnir hvernig helsingjar með litmerki á fæti dreifast út frá Skúmey fyrstu dagana eftir að þeir yfirgefa
eyjuna. Fyrsta aflestrarferð eftir Skúmeyjarferðina var 8. júní. Þá sáust helsingjar mjög víða, en fyrstu varpfuglarnir
úr Skúmey sáust neðan við Stemmupolla, þar voru 45 fuglar í hópi, 5 pör með 21 unga og 14 geldfuglar, W(BA)
paraður W(CN9) með 3 unga, B(YU) paraður B(SY) með 2 unga og svo W(BB) og W(LH) en þeir voru ungalausir
og voru paraðir ómerktum fuglum í Skúmey. Við Fjallsá voru 79 fuglar, þar af 33 fullorðnir en erfitt var að sjá
hversu mörg pör voru með unga, þar var parið W(DD) og W(DH), einnig Y (CZ) sem var líklegast paraður Y(FF).
Þann 11. júní sást W(NC) vestan við Jökulsárlón en ekki voru taldir aðrir fuglar þar og Y(HB) sást við Fellsá. Við
vötnin vestan við Skúmey voru 220 fuglar og mikið af ungum til viðbótar og um 400 fuglar voru enn í Skúmey en
engir ungar sáust (langt færi). Önnur ferðin var 12. júní þar sem all margir fuglar frá Skúmey sáust. Austan við
Gerði sáust alls 545 fuglar þ.a. 35 ungar og þar voru W(AL), W(TJ) og Y(HX) allir ungalausir. Við Fellsá voru fuglar
ekki taldir en lesið af B(XP) sem var paraður W(IZ) þau voru ungalaus og svo var W(BH). Á hreppamörkum
Suðursveitar og Öræfa voru 105 ungalausir fuglar og þar var W(LJ). Við Vattará voru W(CJ), W(CN) (Stefanía) og
parið W(DL) og W(FA) með 7 unga, ekki voru taldir aðrir fuglar þar. Á þjóðhátíðardaginn 17. júní voru 89 fullorðnir
fuglar með 49 unga við Vattará þar var parið W(DD) og W(DH) ungalaus að sjá, einnig Y(FA) líka ungalaus. Parið
B(YF) og B(ZU) ungalaus í hópi 13 fugla við smápolla á Breiðamerkursandi. Í 60 fuglahópi n.v. við Stemmu voru
W(BN), W(JS), W(BB) og parið B(PS) og B(UH), einungis var eitt par með 4 unga í þessum hópi. Við Stemmu o.v.
var 55 fugla hópur þar af 18 ungar og í honum var W(LN) paraður W(CK9) og voru þau með 8 unga. Þann 18. júní
var W(PA) með tvo unga rétt austan við Jökulsárlón og við Vattará voru W(CB) og W(CD). Við Stemmupolla  21.
júní, n.v. var W(BH) með 2 unga í 53 fugla hópi og o.v. voru 66 fuglar, eitt par með 2 unga, þar voru B(PN), B(VA)
og B(XD). Þann 27. júní var parið Y(CD) og Y(CH) o.v. við Stemmupolla og n.v. voru W(IZ), B(UP), B(XP), B(YF) og
W(LH). Merkingadagana 12. og 13. júlí sáust all margir litmerktir helsingjar úr Skúmey n.v. og o.v. við Stemmupolla.

Kortið sýnir hvernig litmerktir helsingjar dreifðust út frá Skúmey eftir varp.
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Apríl, vestan við Hestgerði

Apríl, austan við Hestgerði
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Júlí, vestan við Hestgerði

Júlí, austan við Hestgerði
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September, vestan við Hestgerði

September, austan við Hestgerði



16

Helstu staðir þar sem helsingjar sjást í Sveitarfélaginu Hornafirði.



2. apríl:
Fyrstu helsingjarnir sáust við Grænahraun í Nesjum, þrír
fuglar.

4. apríl:
Um eitt hundrað fuglar við Grænahraun í Nesjum.

6. apríl:
Fyrsta talningarferðin, talið var frá Grænahrauni í
Nesjum að Reynivöllum í Suðursveit. Á túnunum við
Grænahraun voru 45 fuglar og þar af tveir litmerktir,
W(EAT) og W(SND). Ekki sáust svo helsingjar aftur fyrr
en við Holtahóla á Mýrum en þar voru 18 fuglar. Við
Flatey á Mýrum sáust 45 fuglar, á Steinasandi í
Suðursveit 95 fuglar og 24 fuglar á Halatúnum.

9. apríl:
Farin var fyrsta talningaferðin í Lónið en hvergi fundust
helsingjar í þeirri ferð.

11. apríl:
Við Grænahraun voru 75 fuglar.

12. apríl:
Önnur talningarferðin, farið var frá Höfn að Reyni 
völlum. Mikil fjölgun fugla var frá fyrstu ferðinni. Í
Nesjum sáust helsingjar á þremur stöðum, við Fornu 
stekkar II voru 12 fuglar, á túnum við Stekkhól (reiðvöll 
ur) 240 fuglar og 85 við Brekkubæ. Á Mýrum sáust
fuglar á sjö svæðum. Við Holtahóla n.v. sáust 150 fuglar
og þar var lesið af W(AO6), W(CC6), W(SST) auk þess
var fugl með hvítt merki yfir stálmerki á vistra fæti. Við
Holtahóla o.v. voru 500 fuglar. Á túnum o.v. við Árbæ
sáust 320 helsingjar en þar voru einnig 4800 heiða 
gæsir, við Brunnhól 110 fuglar og við Nýpugarða 100
fuglar. Á túnum o.v. og n.v við Hellisholt voru 1100 hels
ingjar og þar var lesið af W(SLX) og W(EIV). Flatey er
skipt í þrjú svæði o.v. og tvö svæði n.v. þar sem að
skiptingin er um veginn niður að gamla bænum, ein
ungis sáust helsingjar á vestara svæðinu n.v. en þar
sáust 900 fuglar. Í Suðursveit fundust yfir 3500 helsing
jar. Við Hestgerði sáust 48 fuglar þegar farið var vestur
úr en á bakaleiðinni voru þeir 62, þar var lesið af W(PX)
og W(IU). Tveir fuglar voru n.v. við Vagnsstaði og 5
fuglar í Borgarhöfn en þar var lesið af W(CY9) og
W(DH9). Á túninu við Fífutjörn sem tilheyrir Jaðri voru
1100 fuglar og þar var lesið af W(NCI)/B. Á Steinasandi
n.v. voru 2150 fuglar, o.v. (stóru túnin austan við
Steinavötnin) voru 30 fuglar. Við Gerði voru 2 fuglar,
báðir merktir Y(HP) og Y(SJ) og 160 fuglar á Breiðaból
staðalóni. Þegar komið var til baka aftur þá flugu um
200 fuglar yfir Einarslund á Höfn.
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Útskýringar á litmerkjum, B = blátt, W = hvítt, O = appelsínugult, Y = gult, G = grænt, Lb = ljósblátt, R = rautt,
öll merki sem eru með þremur bókstöfum/tölustöfum eru bresk en þau sem hafa tvo bókstafi eru fuglar merktir
á Suðausturlandi. Þar sem kemur fyrir GPS er átt við að fuglinn sé með GPS sendi um hálsinn og bera þeir
ákveðin nöfn:  Sæmundur, Eivör, Guðrún, Stefanía, Guðrún eldri, Hálfdán, Laki, Guðmundur og Hallmundur.
Erlendir fuglar með samskonar senda bera engin nöfn eftir því sem best er vitað. Þar sem kemur fyrir o.v. og
n.v. er átt við ofan og neðan þjóðvegar. Talningarnar og aflestrar voru framkæmdar af Brynjúlfi Brynjólfssyni
(BB) að mestu leyti, en annara talningar og aflestrarmanna er getið þar sem við á. 

Dagbók



13. apríl:
Önnur talningaferðin í Lón, við Grænahraun í Nesjum
voru 700 helsingjar. Við Hlíð í Lóni 25 og við Vík 6 fuglar.
BB hafði heyrt af miklum fjölda helsingja í Álftafirði,
talið var við Hnauka í Álftafirði, þar voru 135 fuglar og
niður undir sjó við Þvottá 21 og hafði þeim því fækkað
mikið frá deginum á undan.

14. apríl:
Við Grænahraun voru um 600 fuglar, við Fornustekka II
2 fuglar og 3 við Stapa.

15: apríl:
Tveir fuglar við Fornustekka II.

16. apríl:
Á túnum við Einarslund á Höfn voru 4 fuglar, við Fornu 
stekkar II 8 fuglar, við Stórulág í Nesjum, tún o.v. 8 fuglar
og 2 við Akurnes í Nesjum.

17. apríl:
Þriðja talningaferðin í Lón, mikil fjölgun fugla frá síðustu
ferð. Við Þorgeirsstaði, á túnum niður undir Papafirði
voru 245 fuglar, 105 við Volasel og 38 við Hvamm. Við
Hlíð voru 720 helsingjar og um 500 heiðagæsir, þetta
hlutfall er óvenjulegt þar sem heiðagæsir eru yfirleitt
a.m.k. tveir þriðju af fuglum á hverju túni. Á túnunum
sunnan við Vík voru 160 fuglar og 2 á heimatúnunum.
Við Hnauka í Álftafirði voru 300 helsingjar og ein
kanadagæs með þeim, þar var lesið af Y(DP) einnig voru
tveir með bresk merki sem ekki náðist að lesa af.  Við
Fornustekka II í Nesjum voru 15 fuglar.

18. apríl:
Þriðja talningaferðin frá Höfn að Reynivöllum og hægt
að segja að farflugið sé komið á fulla ferð og lesið af 37
fuglum í heildina. Í Nesjum, sáust 328 fuglar, ekki taldir
við Grænahraun.  Við Hjarðarnes, á túni við þjóðveg
voru 16 fuglar, 61 fugl við Seljavelli, 36 við Akurnes og
þar var lesið af W(DJ9). Við Fornustekka voru 50 fuglar
og 80 við Fornustekka II, þar var lesið af Y(FN) og Y(FE).
Við Brekkubæ voru 35 fuglar, 30 fuglar við Stapa og 20
í Hoffelli. Á Mýrum sáust yfir 5800 helsingjar, við
heimatún Holtasels voru 850 fuglar, á túnunum innan
við bæinn voru 200 fuglar og 90 við Rauðaberg. Við
Kyljuholt voru 6 fuglar og þar var lesið af W(AN), við
StóraBól voru 80 fuglar, við Holtahóla n.v. voru 105 og
o.v. 550 fuglar. Stór tún eru o.v. við Árbæ þar voru 420
fuglar og við Brunnhól 200, þar var lesið af W(NAE). Við
Lambleiksstaði 40 fuglar og 111 við Hólm, þar var lesið
af W(6XJ) og W(AE). Allstórt varp er neðan við Borg og
Nýpugarða, við Borg voru 50 fuglar og lesið var af
einum W(EKN) og við Nýpugarða 550 fuglar. Á túnum
beggja vegna þjóðvegar við Hellisholt voru 240 fuglar.
Eins og áður hefur komið fram er Flatey skipt í þrjú
svæði, o.v. voru 800 fuglar, n.v. austur 900 og vestur
650, heiðagæsir eru svo yfirleitt tveimur þriðju til
 þremur fjórðu fleiri. Í Suðursveit sáust rúmlega 8100
fuglar, lang flestir á túnum beggja vegna Steinavatna
þar sem lesið var af all mörgum fuglum. Á túnunum á
Heinabergs aurum voru 550 fuglar. Á túnum vestan við
Sunnhlíð, en þau tilheyra Hestgerði, voru 100 fuglar og
þar var lesið af B(YF), B(ZU), W(BL).Einn fugl var með
GPS sendi, W(EKJ).Við Hestgerði voru 420 fuglar og þar
var lesið af B(VZ), B(XD), W(LL), W(LN), B(LU), W(TL),
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Y(HN) og Y(BA). Við Vagnsstaði o.v. voru 140 og n.v. 77
fuglar. Við Borgarhöfn voru 125 fuglar, á túnum við Fífu 
tjörn voru 300, Brunnar 90 og við Jaðar 50 fuglar. Á
 túnunum á Steinasandi o.v. voru 2100 helsingjar og n.v.
2950, þar var lesið af Y(HJ), Y(HZ), Y(SP), B(FB), Y(DT),
W(DK9), W(AY9), W(VL), W(DI), Y(JC), B(SL) OG
W(XF).Við Gerði, svæði fyrir ofan bæinn og austur undir
Sléttaleiti voru 190 fuglar og lesið var af W(LU), B(HL)
og B(FJ). Hali, tún ofan við bæina voru 17 fuglar og
 túnunum norðan við voru 1010, lesið var af W(NCH)/F
og LW(9AF)/G.

19. apríl:
Talið í Nesjum. Við Grænahraun voru 550 helsingjar,
 túnunum við Haga er skipt í o.v. og n.v. Túnin n.v.
tilheyra Haga, þar voru 45 fuglar en túnin o.v. tilheyra
Grænahrauni, Haga og Dynjanda þar voru 25 fuglar og
lesið af W(AS) og W(AL). Á túnunum við Fornustekka II
voru 65 fuglar, við hesthúsin í Nesjum 8 og 38 við For
nustekka. Við Kríutjörn í Nesjum voru 15 helsingjar.

20. apríl:
Fjórða talningaferðin í Lón, við Einarslund á Höfn voru
32 fuglar og 19 á golfvellinum. Við Hnauka í Álftafirði
voru 30 fuglar, við Vík 34 fuglar og 120 við Hlíð.

21. apríl:
Fjórða ferðin til vesturs var aflestrarferð, keyrt var frá
Höfn að Jökulsárlóni og fuglar almennt ekki taldir. Ekið
var beint út á Mýrar en engir litmerktir fuglar sáust fyrr
en á Heinabergsaurunum, þar var lesið af W(LP) og fleiri
merktir fuglar sáust sem ekki var hægt að lesa af, bæði
hvít og blá merki. Við Sunnuhlíð var lesið af W(4ZJ) og
á Hestgerðistúnunum vestan við Sunnuhlíð var lesið af
W(ZLL)/G, W(VNT)/R, W(DI) og W(FA). Á heimatún 
unum við Hestgerði eru alltaf allmargir litmerktir fuglar
og sömu fuglarnir virðast koma þar við ár eftir ár á leið
á varpsvæðin m.a. í Skúmey. Lesið var af B(XD), W(FP),

W(FH)B(FS), B(HB), W(XN), W(IS), Y(HS) og Y(AP). Á
 túnunum við Fífutjörn voru 170 fuglar en enginn þeirra
var merktur. Á Steinasandi n.v. var nokkuð af litmerkt 
um fuglum og lesið af B(JY), Y(LT), Y(CA), Y(BI), Y(HV) og
W(BH). Á milli Sléttaleitis og Gerði var lesið af B(PN),
B(VA), W(AH), B(HV), B(UP), B(UZ), W(6ZT) og W(6IS).
Heima við Gerði var lesið af Y(HP), Y(LS), W(DC), W(EV),
WBP9), W(ZNB) og W(ZU?) en þessir tveir síðust voru
paraði og því möguleiki að komast að hver þriðji stafur 
inn gæti verið. Á Halatúnunum voru nokkrir litmerktir
sem ekki tókst að lesa af. Ekkert sást af litmerktum
fuglum frá Hala að Jökulsárlóni, nokkrir fuglar voru
komnir út í Skúmey. Á bakaleiðinni bættust svo nokkrir
litmerktir fuglar við, við Vagnsstaði o.v. var lesið af
W(PP), B(DH), W(TN) og W(TU). Einn sást til viðbótar
heima við Hestgerði, W(CV6) og á Hestgerðistúnunum
vestan við Sunnuhlíð var lesið til viðbótar af B(ZJ),
W(EZ), W(LZ), W(LI), W(EA), W(DL) OG Y(HF). Alls tókst
því að lesa af 48 fuglum og svo einum til viðbótar sem
vantar þriðja stafinn, auk þess sáust all margir litmerktir
sem ekki tókst að lesa af. Fékk svo skilaboð frá Arnóri
Þóri Sigfússyni (AÞS) um að „Sæmundur“ hefði látið vita
af sér vestan við Flatey, ég fann svo fugl neðarlega á
 túnunum á Heinabergsaurum með GPS sendi um
hálsinn og var það að öllum líkindum hann.

22. apríl:
BB fór til að athuga með „Sæmund“ en fann hann ekki.
Við Einarslund voru 2 helsingjar, á túnunum  Fornu 
stekka II 166 fuglar og þar var lesið af B(HT) og B(LZ).
Við Holtahóla o.v. heima við bæinn voru 77 fuglar og
þar var lesið af B(UA), n.v. voru 118 fuglar. Við Hólm
voru 26 fugla,r, á túnunum við Hellisholt 134 fuglar og
þar var lesið af W(EJS) sem var einnig með GPS sendi
um hálsinn. Leitað var að „Sæmundi“ á Heinabergs 
aurunum og Flatey vestur en ekki fannst fuglinn. Á
Heinabergsaurum var lesið af W(NV) og W(CP) en
fuglar voru ekki taldir þar frekar en í Flatey.
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23. apríl:
Sveitarfélagið Hornafjörður og Skaftárhreppur,fyrsta
ferðin af þremur þar sem farið er um allt svæðið. Farið
var af stað um hádegi, talning hófst við Hala og svo
haldið vestur úr þar sem Skaftárhreppur var talin. Ekki
var þó talið í Meðallandi og Landbroti, gist var á Þykkva 
bæjarklaustri. 
Um morgunin sáust 6 fuglar í Óslandi á Höfn. Fyrsta
stopp var við Hala en þar voru 300 fuglar á túnunum
en engir litmerktir fuglar fundust. Í Öræfum sáust um
900 fuglar, austan við Kvísker voru 5 fuglar og lesið var
af W(CJ). Við Hnappavelli var fyrst talið á túnunum
neðan við hamrana, þar voru 390 fuglar og á efri tún 
unum 70, við Hof n.v. voru 200 fuglar. Á túnunum o.v.
við Svínafell voru 120 fuglar og n.v. vestustu túnin 110
fuglar. Engir litmerktir fuglar sáust í Öræfum. Í vestur
sýslunni sáust 467 helsingjar, þeir fyrstu á túnum n.v.
vestan við Foss á Síðu. Við Hörgsland I og II voru 5
fuglar. Farið var um Kirkjubæjarklaustur, að Hunku 
bökkum og þar inn úr og svo í Skaftártungur. Fyrstu
helsingjarnir sáust við YtriÁsa 6 fuglar, við Borgarfell
voru 90 fuglar, við Úthlíð 35 og 35 við Flögu I og II. Við
Flögu I og II sáust einu litmerktu fuglarnir, Y(PL) og
Y(DL). Í Álftaveri sáust  einungis helsingjar við Mýrar og
Jórvík, þar sem komið var fram á kvöld var ákveðið að
telja þar daginn eftir. 

24. apríl:
Byrjað var að telja snemma um morguninn eða um
fimm leytið, við Mýrar voru 8 fuglar og 6 við Jórvík, einn
fugl var svo á stóru túnunum þar sem farið er niður í
Álftaver af þjóðvegi. Ekið Meðalland og Landbrot og öll
tún skoðuð, við Lyngar voru fyrstu helsingjarnir, 35
fuglar. Við Langholt 13 fuglar og 8 við SyðriFljótar. Í
Landbroti voru helsingjar við Hraunkot, 104 fuglar, við
Fagurhlíð 62 og 8 við Ásgarð. Fimmtíu og tveir helsing
jar flugu yfir rétt austan við Klaustur og inn yfir Geir

land. Ekki sáust helsingjar aftur fyrr en við Hnappavelli
(lítið leitað), á efri túnunum voru 25 fuglar og af einum
var lesið B(LF). Á pollinum við Fjallsárbrú voru 2 fuglar
og 22 við Nýgræðukvíslar, þar var lesið af W(LP), W(NV)
og Y(CI). Átta fuglar voru n.v. við Stemmu, þar var lesið
af W(BB).Við Reynivelli var 61 fugl. Á Halatúnum voru
380 fuglar og 82 á Breiðabólstaðalóni. Við Gerði, heima
við bæ og austur undir Sléttaleit voru 187 fuglar og þar
var lesið af nokkrum fuglum. Heima við Gerði var lesið
af B(TZ), B(TT), B(TJ) og W(6IS). Austur með hlíðinni
voruW(YZJ), W(CS), W(FN) og B(ZS). Á Steinasandi n.v.
voru 1500 fuglar og o.v. 1300 fuglar. Við Jaðar 62 fuglar,
10 við Brunna, 80 á túnunum við Fífutjörn, 56 við
Borgar höfn, Vagnstaðir n.v. 103 og o.v. 114 fuglar. Á
heima túnunum við Hestgerði voru 150 fuglar, lesið var
af W(IS), B(XN), B(XD), B(XV), B(NP), B(NF) og B(HX) og
svo voru 30 á Hestgerðislóni. Á Hestgerðistúnunum
vestan við Sunnuhlíð voru 180 fuglar og 2 heima við
Sunnuhlíð. Við Skálafell voru 85 fuglar og 180 á Heina 
bergsaurunum. Flatey n.v. vestur voru 15 helsingjar
engir austan við afleggjarann og svo voru 200 fuglar o.v.
Á túnunum við Hellisholt 140, við Borg 30 fuglar og 400
við Nýpugarða. Tveir við Hólm, 60 við Brunnhól og 50 á
Árbæjartúnunum o.v. Holtahólar n.v. voru 145 fuglar,
o.v. 110 og við StóraBól 61. Við Holtasel voru 390
fuglar og á efri túnunum 25, við Rauðaberg 5 og svo 4
við Hoffell í Nesjum.

26. apríl:
Nesin talin, ekki talið við Hoffell. Við Grænahraun voru
125 fuglar. Á túnunum við Fornustekka II voru 38 fuglar,
Fornustekkarot 14 fuglar og 3 við Brekkubæ.Þegar horft
var frá Bjarnaneskirkju yfir Skógey sáust þar 75 fuglar.
Við golfvöllinn á Höfn voru 3 fuglar og 2 út í Mikley.
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27. apríl:
Fimmta talningaferðin í Lón. N.v. við Hvamm voru 2
fuglar og 10 á Stafafells túnunum sunna við Jökulsá. Við
Hlíð voru 4 fuglar, 42 við Vík og við Hnauka í Álftafirði
36 fuglar.

28. apríl:
Tveir fuglar sáust á Óslandstjörn á Höfn, 34 við Fornu 
stekka II og 4 í Fornustekkarotum.
29. apríl:
Á golfvellinum voru 10 fuglar og við Fornustekka II voru
6 fuglar.

30. apríl:
Fimm fuglar voru á Óslandstjörn á Höfn. 

1. maí:
Á golfvellinum á Höfn voru 4 fuglar, 26 við Grænahraun,
5 á túnum við Fornustekka II og 60 fuglar í Skógey séð
frá Bjarnaneskirkju.

2. maí:
Tveir fuglar á Óslandstjörn og 11 á golfvellinum á Höfn.
Við Fornustekka II voru 13 fuglar og 15 á Þveit í Nesjum. 

3. maí:
Sjötta ferðin frá Höfn, farið var að Vattará í Öræfum
komið við á öllum stöðum líkt og gert var í fyrri ferðum.
Ef ekki er minnst á ákveðna staði sem áður hafa komið
fram þá voru engir helsingjar þar. Í Nesjum sáust 68
fuglar, ekki var talið við Grænahraun. Við Brekkubæ
voru 15 fuglar, á Fornustekkarotum við Miðsker voru
53 fuglar. Á Mýrum sáust 745 fuglar ekki var leitað að
fuglum sem komnir voru í varp, eingöngu fuglar á
túnum. Við Holtasel voru 370 fuglar, 2 við Baulutjörn,
6 við StóraBól, túnin ofan við bæinn. Við Holtahóla o.v 

voru 75 fuglar og 40 n.v. Við Brunnhól 8 fuglar, á
 Árbæjartúnunum o.v. voru 20 fuglar og 2 við Hólm. Á
túnunum við Hellisholt voru 35 fuglar, við Borg7 og 120
fuglar við Nýpugarða. Við Flatey o.v. voru 40 fuglar, n.v.
20 og n.v. vestur einungis 5 fuglar. Í Suðursveit sáust
rúmlega 3300 fuglar, þetta er ansi stórt svæði eða frá
Heinabergsaurum og vestur fyrir Nýgræðukvíslar. Á
 túnunum á Heinabergsaurum voru 90 fuglar, 20 við
Skálafell og 26 við Smyrlabjörg. Á Hestgerðistúnunum
vestan við Sunnuhlíðar 23 og 6 fuglar heima við Hest
gerði. Vagnsstaðir o.v. voru 62 og n.v. 39, á Borgar 
hafnartúnunum 20, einn fugl á Fífutjörn og 101 á
túnunum við Fífu. Einn fugl var við Brunna, 24 við Jaðar
og 7 neðan við Leiti. Á Steinasandstúnunum o.v. voru
um 1000 fuglar og n.v. 1350, þar var lesið af W(II) og
W(FP). Nokkrir sáust til viðbóta með merki en ekki
náðist að lesa af þeim, fuglarnir eru mjög styggir á
 þessum svæðum. Við Borgarland voru 75 fuglar, við
Slétta leiti 7 og við Gerði 125 fuglar. Á Halatúnunum
voru 250 fuglar og 50 á Breiðabólstaðalóni, fáir hels 
ingjar í Markhólma og við Reynivelli voru 27 fuglar. Á
tún unum austast á Breiðamerkursandi voru 4 fuglar, 3
n.v. við Stemmu, 8 við Jökulsárlón og 22 við Nýgræðu 
kvíslar. Mikið er komið af helsingjum í Skúmey, séð frá
Jökuls árlóni. Í Öræfum sáust einungis 17 fuglar austan
við Kvísker, lesið var af B(JT), W(CH) og W(ID).

4. maí:
Talið við Grænahraun, þar voru 140 fuglar og einn
þeirra með GPS sendi, W(EJZ).

5. maí:
Farið var í Lónið að telja álftir svo horft var eftir hels
ingjum í leiðinni, einungis fundust 12 fuglar við Vík.
Tveir fuglar voru á Þveit í Nesjum.
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6. maí:
GPS fuglinn sem fannst þann 4. maí er enn við Græna 
hraun, einn af 110 helsingjum sem þar voru.

7. maí:
Við Grænahraun voru 85 fuglar og er GPS fuglinn þar á
meðal.

8. maí:
Á túnum n.v. við Hnauka voru 18 fuglar.

11. maí:
Tveir fuglar á Þveit í Nesjum.

12. maí:
Farið var í aflestrarferð frá Höfn að Vattará og talið þar
sem stoppað var. Á túnunum við Fornustekka II voru 4
fuglar. Við Holtahóla n.v. 26 fuglar og 18 á túnunum við
Hellisholt. Á túnunum á Heinabergsaurum voru 17
fuglar og 2 við Skálafell. Engir helsingjar sáust svo fyrr
en við Vagnsstaði, þar voru 5 fuglar og 17 á túnunum
við Fífutjörn. Stoppað var við túnin n.v. á Steinasandi
en þar var mikið af helsingjum, talan var upp í 240 fugla
þegar allt flaug upp, stór hluti hélt til vesturs. Ekki fékkst
raunhæf tala þarna en líklega voru fuglarnir yfir 1000
talsins, hluti af þeim gæti svo hafa sést vestast á
Breiðabólstaðalóni stuttu síðar. Á vestur hluta Breiða 
bólstaðalóns voru 650 fuglar og nokkrir lagstir á í
Markhólma. Breiðamerkursandur tún voru 20 fuglar,
Stemma o.v. 18, Stemma n.v. 11 þar var lesið af W(BX),
og við Jökulsárlón var 21 fugl. Við Nýgræðukvíslar voru
16 fuglar og þar var lesið af B(ZV) og W(CH). Á
Breiðamerkursandi austan við Kvísker voru 4, á poll 
inum við Fjallsárbrúna 9 fuglar og 15 við Vattará. Komið

var við í Grænahrauni á heimleiðinni, þar voru 48 fuglar
og GPS fuglinn frá 4.maí einn þeirra.

13. maí:
Tíu fuglar á Þveit í Nesjum.

14. maí:
Tveir fuglar á túni við Einarslund á Höfn.

15. maí:
Á Óslandstjörn á Höfn voru 2 fuglar og 20 við
golfvöllinn. Farið var í Skógey hjá Miðskeri, á Fornu 
stekkarotum neðan við Miðsker er smá varp þar sáust
48 fuglar.Talið var af Skógeyjarskeri og frá Bjarnanes 
kirkju fundust a.m.k. 150 fuglar í Skógey.

18. maí:
Farið var í Grænahraun en þar voru 3 helsingjar. Tveir
helsingjar á Óslandstjörn, Höfn.

21. maí:
Á Óslandstjörn voru 6 fuglar. Við Brunnhól 2 fuglar, 3
við Sunnuhlíð, 1 við Hestgerði og 4 á Fífutjörn. Á
Steinasandi n.v. voru 90 fuglar, við Gerði 75, Stemma
o.v. 22 og n.v. 17 fuglar. 

23. maí:
BB var að koma frá Reykjavík, fyrstu helsingjarnir sáust
við Vattárá þar sem 21 fugl sást um kl. 19:00. Á
Breiðamerkursandi, smápollar (þar sem að raflínan fer
yfir þjóðveginn) voru14 fuglar, 16 við Nýgræðukvíslar
og 3 við Jökulsárlón. Á túnunum n.v. við Reynivelli 190,
á Steinasandi n.v. 250 og 8 fuglar við Skálafell. Á tún 
unum n.v. við Holtahóla voru svo 25 fuglar.
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24. maí:
Á golfvellinum á Höfn voru 39 helsingjar og 4 á túni við
Einarslund.

25. maí: 
BB fór ásamt Þóri Snorrasyni í Skógey að telja fugla og
hreiður, farið var niður varnargarðinn að vestanverðu
og svo út í Skógeyjarsker frá Miðskeri í Nesjum. Alls
sáust 540 fuglar og 120 hreiður.

26: maí:
Farið var í Skúmey, auk BB voru 6 frá Náttúrustofunni,
2 frá Vatnajökulsþjóðgarði og Arnór Þórir Sigfússon.
Þrjú tveggja manna gengi fóru skipulega um alla eyjuna,
Lilja Jóhannesdóttir frá Náttúrstofunni var við ýmsar
rannsóknir og BB og AÞS sáu um að lesa af litmerktum
fuglum. Alls fundust 1938 hreiður og lesið var af 252
fuglum og þar af voru fjórir með GSM senda, „Guðrún“,
„Eivör“, „Stefanía“ og „Sæmundur“. Áætlaður fjöldi
helsingja í eynni voru um 5000 fuglar, en mjög fáir
ungar voru komnir á kreik. BB fór svo að Vattará og taldi
fugla til Hafnar. Við Vattará við þjóðveg og upp undir
fjallsrætur  voru 51 fugl. Á Breiðmerkursandi, smápollar
16 fuglar þar var B(JZ), á pollinum við Fjallsárbrú 7 og 6
fuglar við Jökulsárlón. Á Halatúnum voru 400 og 45 á
Breiðabólstaðalóni þar af nokkur pör í Markhólma.
 Austan við Gerði voru 160 fuglar og á Steinasandi n.v.
85. Hvergi sáust svo fuglar fyrr en 2 við Viðborðssel á
Mýrum. 

27. maí:
Tveir helsingjar sáust á Óslandstjörn og 21 var við
Einarslund á Höfn. Í litlu varpi við Hesthúsin í Nesjum
voru 4 fuglar og 5 sáust á túni við Brekkubæ.

28. maí: 
BB fór ásamt Lilju hjá Náttúrustofunni á Mýrar, farið var
á svæðið neðan við Borg og Nýpugarða. Alls sáust um
1200 fuglar og tæplega 400 hreiður fundust.

29. maí: 
Einn helsingi sást á túni við Vík í Lóni.

30. maí:
Farið var að telja helsingja og hreiður við StóraBól og
Nýpugarða. Við StóraBól voru 209 fuglar og 24 hreiður.
Við Nýpugarða og Borg voru 230 fuglar og 37 hreiður.
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31. maí: 
Á golfvellinum á Höfn voru 11 fuglar og 2 á Stekkakeldu.

2. júní:
Fjórir helsingjar á golfvellinum á Höfn og 2 á Óslands 
tjörn.

8. júní:
Fyrri talninga og aflestrar ferðin í júní, Grænahraun í
Nesjum og vestur fyrir Vattará í Öræfum.Farið var á öll
svæði eins og í apríl og maí en nú bættist við svæði sem
er vestan við Skúmey og þaðan var svo hægt að skoða
vestur helming eyjarinnar. Fyrstu fuglarnir sáust á
Stekkakeldu á Höfn, í Nesjum sáust einungis 23 fuglar
(ekki er skoðað út í Skógey), í Fornustekkarotum neðan
við Bjarnaneskirkju og Miðsker voru 19 fuglar en þetta
eru að hluta til varpfuglar, 2 fuglar á Þveit og 2 við
 Hoffell. Á Mýrum sáust 77 fuglar, á túnum við StóraBól
voru 4, á tjörn við Borg 6 og þar lá einn á hreiðri. Við
Nýpugarða voru fyrstu fuglarnir að koma upp á túnin
alls 14, þeir helsingjar sem sáust frá bæjarhlaðinu voru
taldir og var það 51 fugl og líklegt að einhverjir þeirra
hafi verið komnir með unga. Tveir voru svo á túni n.v.
við Flatey. Í Suðursveit sáust tæplega 1.200 fuglar, geld 
fuglar og fjölskyldur á vesturleiðinni (um kl. 14:30
neðan við Sléttaleiti) en heldur fleiri sáust á austur 
leiðinni eða rúmlega 1.300 fuglar (um kl. 18:00 neðan
við Sléttaleiti). Á Hestgerðislóni voru 74 fuglar, 10 fuglar
á túni við Fífutjörn og 2 við Jaðar, allt saman geldfuglar.
Engir helsingjar voru á Steinasandstúnunum hvorki
ofan né neðan þjóðvegar. Gróna svæðið austast í
Breiðabólstaðalóni heitir Borgarland þar sáust 140
fuglar, 73 fullorðnir fuglar og tæplega 70 ungar, erfitt
eitthvað fleiri. Þar sáust tveir fuglar með gul merki en
ekki var hægt að lesa af þeim. Neðan við Sléttaleiti var
115 fugla hópur allt geldfuglar og enginn merki sjáan
leg. Á svæðinu austur frá Gerði og að Sléttaleiti voru
390 fuglar í fimm hópum (104, 64, 25, 22, 175) allt
geldfuglar, lesið var af B(LB) og W(6ZT) en a.m.k. tveir

aðrir voru með litmerki en þeir flugu upp áður en náðist
að lesa af þeim. Á Halatúnunum voru tveir hópar 175
fuglar og svo 84, í stærri hópnum var gul merkt par og
var annar þeirra nokkuð örugglega Eivör (ekki tókst að
lesa af merkjunum (sendir sást um hálsinn á öðrum
fuglinum) og svo stakur gulmerktur. Í seinni hópnum
var hvítmerkt par og svo einn með hvítt breskt merki
en ekki tókst að lesa af þeim. Ofan og neðan þjóðvegar
við Fellsá sáust þrír hópar og allir með unga, 7 fuglar
með 10 unga, 4 fuglar með 7 unga og 14 fuglar með 15
unga, það voru 4 pör með unga aðrir voru geldfuglar.
Ofan vegar við Stemmupolla var par með 4 unga og 6
geldfuglar. Neðan þjóðvegar við Stemmu voru 45 fuglar,
5 pör með samtals 21 unga og 14 geldfuglar. Þrjú lit
merkt pör voru þar með unga, W(JH) og W(LN) með 8
unga, W(BH) og W(CK9) með 3 unga og B(SY) og B(YU)
með 2 unga, auk þeirra voru W(BB), W(LH) og W(CN9).
Einnig par með 1 unga og par með 7 unga. Við Jökuls 
árlón voru 5 geldfuglar. Frá Nýgræðukvíslum og vestur
fyrir skiltið Suðursveit/Öræfi voru 83 fuglar, við Ný
græðukvíslar 21 allt geldfuglar þar var lesið af B(HZ).
Neðan þjóðvegar við skiltið var par með 9 unga og par
með 1 unga og o.v. 2 pör með 4 og 5 unga og svo tveir
geldfuglar. Þar voru tveir litmerktir B(JT) með 4 unga og
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B(VN) með 5 unga. Nokkru austan við Fjallsá voru 3 pör
með 8,4 og 1 unga, austan vert við brúna 15 fuglar og
25 ungar, þar var parið Y(FF) og Y(CZ). Á Fjallsárpollinum
voru 12 fuglar og 8 ungar, parið W(DD) og W(DH) voru
með 1 unga. Neðan þjóðvegar við Kvísker voru 2 pör
með 1 unga hvort og 23 geldfuglar, annað parið var
B(TD) og B(JH). Breiðamerkursandur, smápollar þar
voru 35 geldfuglar. Vattará, n.v. 30 geldfuglar þar voru
B(TF) og B(TV), og o.v. 13 geldfuglar og par með 4 unga.
Við tjarnirnar vestan vert við Skúmey voru 220 fuglar
og mikið af ungum til viðbótar.Í Skúmey sáust 400
fuglar en ekki voru greindir ungar þar. Á suðvesturhluta
Breiðabólstaðalóns voru um 200 helsingjar og mikið af
ungum.„Sæmundur“ hefur verið á því svæði, talið var
svipað magn þar bæði á vestur og austurleiðinni en því
miður náðist ekki að fara á þetta svæði til að skoða
betur litmerkta fugla né telja ungana. Nokkuð hafði
breyst fjöldi og staðsetningar fuglanna frá Reynivöllum
og austur á Steinasand. Reynivellir 125, á Halatúnum
270, lítið af fuglum austan við Gerði og engir við Slétta 
leiti. Í Borgarlandi voru um 350 fuglar og a.m.k. 65
ungar og svo voru komnir 265 fuglar á Steinasandstúnið
n.v. allt saman geldfuglar.

10. júní:
Á Stekkakeldu voru 3 fuglar og 2 á túnunum við
Einarslund.

11. júní:
Lesið var af tveimur fuglum en engar talningar
framkvæmdar, Breiðamerkursandur vestan við Jökuls 
árlón var W(NC) og við Fellsá var Y(HB).
12. júní:

BB var að vinna í skúmaverkefni á Breiðmerkursandi,
hafði smá tíma og taldi og las af helsingjum á nokkrum
stöðum. Á túninu við Fífutjörn í Suðursveit voru 200
fuglar, las svo af við Gerði, austan við bæinn voru W(TJ)
og W(6UZ)/Lb og heima við bæ W(JV), W(AL) og Y(HX).
Á Breiðamerkursandi við Nýgræðukvíslar voru 124
fuglar, þar var par með 1 unga, 2 pör með 2 unga og
eitt með 6 unga auk 105 geldfugla, við hreppamörk
Suðursveitar og Öræfa voru parið Y(FT) og Y(FD) með
þrjá unga auk W(BJ6), W(LJ) og Y(BC) í hópi 105
geldfugla. Við polla rétt inna við skála Jöklarannsóknar
félagsins voru nokkrir fuglar og þar voru B(LN) og B(NY).
Við Kvískerjalæk var parið B(JH) og B(TD) með einn
unga og við Vattará pörin B(VZ) og W(CN), W(CJ) og
W(CL) og W(DL) og W(FA) með 7 unga einnig var B(JB)
auk fleiri fugla sem ekki voru taldir. Neðan við Kvíár
mýrarkamb voru 68 fullorðnir fuglar og þar af 4 pör
með nokkra unga (voru ekki taldir). Við Fellsá var lesið
af B(SP), W(BH), W(CK9), W(6IS), Y(BC) og parinu B(XP
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og W(IZ), fuglar voru ekki taldir við Fellsá. Á Halatúnum
voru 400 fuglar, lesið var af B(DS) en til viðbótar sáust
allavega 3 með gult merki, 4 með hvít og tveir til við 
bótar með blátt. Í kríuvarpinu á Hala voru 27 fuglar og
austur af Gerði 545. Neðan við Sléttaleiti voru 90 og svo
sáust tveir við Baulutjörn á Mýrum.

13. júní: 
Á túni við Einarslund voru fimm fuglar.

14. júní:
Fundur var á Hala í Suðursveit um helsingja og hreindýr
á Breiðamerkursandi, BB fylgdi starfsmanni Umhverfis
stofnunar (Bjarna Jónassyni) og fór yfir helstu svæði þar
sem helsingjar koma við og halda sig frá Höfn að Hala.
Taldi svo helsingja á Halatúnum en þeir voru 480, á
Breiðabólstaðalóni voru 150 og 120 við Fellsá.

15. júní:
BB kom á fundinn á Hala eftir að fundargestir höfðu
farið í ferð um svæðið og fór svo með Umhverfisstof
nunarmönnum að Nýpugörðum þar sem fundað var
með heimafólki. Stór hópur helsingja var á túninu við
 Fífutjörn eða alls 460 fuglar og svo sáust 35 af bæjar 
hlaðinu á Nýpugörðum.

16. júní:
Tveir fuglar voru á túni við Einarslund.

17. júní:
BB var að koma að sunnan, taldi og las af í Öræfum og
Suðursveit. Fyrstu helsingjarnir sáust á neðri túnunum
við Hnappavelli en þar var 214 fugla geldfuglahópur auk
þess 10 grágæsir og 35 álftir. Við Vattará voru 135
fuglar, n.v. vestan við ána voru 77 fullorðnir fuglar með
37 unga. Þar var lesið af W(DD), W(DH), Y(FF), W(CP)
og W(CZ). Austan við ána voru 12 fullorðnir fuglar með
9 unga og þar var lesið af parinu B(JH) og B(TD), Y(FB),
parinu Y(FA) og Y(FS) og svo W(HS). Heima við bæ á

Kvískerjum sáust 14 fuglar en gætu hafað verið eitthvað
fleiri. Breiðamerkursandur, smápollar þar voru 13 fuglar
og lesið af unglausu pari B(ZU) og B(YF). Stemma n.v.
voru 60 fuglar þar af eitt par með 4 unga annar fuglinn
var B(SP), einnig var lesið af Y(SS), W(JJ), W(BN), B(ST),
W(BB) og parinu B(PS) og B(UH). Við Stemmupolla
sáust 55 fuglar og þar af 18 ungar og lesið var af W(JH)
og pörunum W(LN) og W(CK9) með 8 unga og B(ZD( og
W(BA) með 4 unga. Við Fellsá voru 29 fuglar, par með
7 unga og svo 3 pör með samtals 14 unga. Á Halatúnum
voru 340 fuglar og 415 á Breiðabólstaðalóni og þar af
45 ungar.

18. júní:
BB var í skúmaferð, las af nokkrum fuglum. Rétt austan
við Jökulsárlón var W(PA) með 2 unga, aðrir fuglar voru
ekki taldir. Við Stemmupolla voru 47 fuglar, þar af 2 pör
með 3 unga og eitt með 7 unga. Lesið var af W(DI),
B(CZ) og Y(SS). Við Fiskivatn á Breiðmerkursandi voru
95 fuglar þar af par með 2 unga og tvö pör með 3 unga,
lesið var af W(LV).

20. júní:
BB enn í skúmaferð á Breiðmerkursandi. Við Vattará
voru 90 helsingjar, þar af 15 saman með 12 unga og svo
geldfuglahópur. Lesið var af W(CD) og parinu W(CB) og
W(HS). Við Fjallsá voru 57 fuglar, þar var eitt par með 2
unga.
21. júní:

Seinni talningin í júní, hvergi sáust helsingjar á túnum í
Nesjum eða Mýrum utan 5 fugla við Nýpugarða. Fyrstu
fuglarnir í Suðursveit sáust niður með Steinavötnunum
að austanverðu en þar voru 470 fuglar og þar af a.m.k.
24 ungar (nokkuð stórir). Ekkert var á túnunum á
Steinasandi en í Borgarlandi voru 240 fuglar og þar af
40 ungar. Á svæðinu frá Sléttaleit að Gerði voru tveir
hópar. Sá fyrri austar en í honum voru 115 fullorðnir
fuglar og 69 ungar en þetta er stærsti ungahópurinn
sem sást. Nær Gerði var stór og nokkuð dreifður hópur
alls 720 fullorðnir fuglar og 30 ungar. Í kríuvarpinu á
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Hala voru 30 fuglar og þar var lesið af W(BH). Annar
fugl var með blátt merki sem ekki tókst að lesa af. Á
Breiðabólstaða lóni vestast voru 150 fullorðnir fuglar og
a.m.k. 4 ungar en þeir hafa mögulega verið eitthvað
fleiri. Á Hala túnunum voru 80 fuglar og við Reynivelli
130 allt saman geldfuglar. Við Fellsá var par með 4
unga, frekar smáir. Við Fiskivatn voru 65 geldfuglar,
Stemmupollar 9 fullornir með 2 unga og svo 55 unga
lausir fuglar. Lesið var af B(TS), B(PN) og B(VA). Stemma
n.v. þar voru tvö pör með 3 unga og tvö með 1 unga alls
sáust þar 53 fuglar og lesið var af B(XD) og B(XY). Í
Skúmey sáust 15 fuglar og á tjörnunum vestan við
Skúmey voru 50 fuglar, engir ungar sáust en skilyrði ekki
góð til skoðunar. Engir fuglar sáust við þjóðveginn að
Vattará sem er óvenjulegt.

23. júní: 
Á Halatúnum voru 240 fuglar.

24. júní:
Ungar taldir í Borgarlandi þar voru þeir 50, við Gerði
voru ungarnir 75. Aðrir fuglar voru ekki taldir en lítið
sást af geldfuglum á þessum svæðum.

27. júní:
BB var í skúmaverkefni á Breiðamerkursandi og gaf sér
smá tíma í helsingjann líka. Fyrstu fuglarnir sáust á Þveit
í Nesjum 3 pör og 4 ungar. Neðan við Sléttaleiti voru 92
fullorðnir fuglar og 85 ungar, austan við Gerði 175 ful
lorðnir og 125 ungar. Vestast á Breiðabólstaðalóni voru
950 fuglar og þar af 55 ungar. Við Fiskivatn 460 fuglar
og 8 á túnunum á Breiðmerkursandi. Við Stemmu o.v.
voru 120 fuglar og þar af 2 ungar. Stemma n.v. voru 75
fuglar og þar var lesið af W(CN9), B(DT), W(LH), W(AN),
Y(CH), Y(CD), B(UT), W(IZ), B(DS), B(UZ), B(UF), B(UP),
B(ZS), B(XP), B(XF) OG W(CZ).
7. júlí:

BB fór að telja seli niður með Fjallsá á Breiðamerkur
sandi, sá tvo helsingjahópa þar niðurfrá. Stærri hópur 
inn var blandaður við grágæsir, um 160 fuglar og í
hinum hópnum voru 40 fuglar.

8. júlí:
BB fór að merkja kríur við Hala og horfði eftir hels
ingjum þar í kring. Austur af Gerði voru 510 fuglar og
þar af um 100 ungar. Við Fiskivatn og pollana þar við
voru 425 fuglar, allir ungalausir að sjá. Neðan þjóðvegar
við Stemmu voru 64 fuglar og þar af 10 ungar, lesið var
af B(PN), B(UT), B(VA), B(XP), B(UP), Y(CD), Y(CI), Y(CT),
Y(AS), W(LI), W(CZ), W(IZ), W(AU) OG W(6UZ)/Lb.

11. júlí:
Júlítalningin, talið frá Grænahrauni í Nesjum og vestur
fyrir Vattará í Öræfum, öll tún talin eins og áður. Ekki
var leitað að Skógeyjarfuglunum en frést hafði af
stórum hópi á Hoffelsá. Fyrstu fuglarnir sáust ofan
brúar á Djúpá/Holtakíl á Mýrum, 165 fuglar og þar af
um 50 ungar, neðan brúar var stór hópur sem í voru um
1300 fuglar. Engir ungar sáust en einn fugl sást með GPS
sendi, á þessu svæði eiga að vera tveir fuglar með
breskum sendum. Við Kolgrímu í Suðursveit, nokkru
neðan við þjóðveginn voru 30 fuglar og þar af nokkrir
ungar. Töluvert neðan við þjóðveginn við Smyrlabjörg
voru um 200 fuglar og nokkrir ungar í þeim hópi. Um
100 fuglar og þar af 20 ungar voru austarlega á Hest
gerðislóni. Í Borgarlandi neðan við túnin á Steinasandi
voru um 500 fuglar og all margir ungar í þeim hópi. Á
Breiðabólstaða lóni rétt neðan undir Breiðabólstaða 
bæjunum voru 350 fuglar og þar af um 100 ungar, þar
sáust Y(AH) og W(DN). Í Markhólma voru 45 fuglar og
einhver hluti þeirra voru ungar. Við Fellsá nokkru neðan
við Hrollaugshóla var stór hópur um 600 fuglar en ekki
var hægt að greina hvort þar væru einhverjir ungar. Við
Fellsá rétt ofan við þjóðveginn voru 30 fuglar og nokkrir
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ungar í þeim hópi. Við Fiskivatn og tjarnirnar þar vestur
af voru 850 fuglar en enginn ungi sást í þeim hópi. Við
Stemmupollana voru 12 fuglar og þar af 5 ungar. Við
Vattará í Öræfum voru 58 fuglar og þar af 19 ungar,
lesið var þar af W(FX), B(TD), B(JH), W(AJ), W(AT),
W(CB), W(FX) og W(FB3).

12. júlí:
Fyrsti merkingadagurinn af þremur í Sveitarfélaginu
Hornafirði þetta árið. Byrjað var við Vattárá í Öræfum.
Hópur með 48 fuglum náðist þar af 19 ungar, fimm
þeirra fengu litmerki. Fullorðinn karlfugl var merktur
með O(HB), settur var á hann GPS sendir og fékk fuglinn
nafnið „Hálfdán Björnsson“, 26 voru merktir með gulum
merkjum. Í þessum hópi voru W(FX), B(TD), B(JH),
W(AT), W(AJ), W(CB) og W(FB3). Seinni hópurinn sem
náðist var neðan þjóðvegar rétt vestan við Stemmu, alls
204fuglar og þar af 2 ungar. Á einn eldri kvenfugl B(LY)
var settur GPS sendir og fékk hún nafnið „Guðrún
eldri“en sá fugl var merktur 18.7.2018 á svipuðum
slóðum og þá fullorðinn. Í þessum hópi voru all margir
litmerktir fuglar auk „Guðrúnar eldri“ voru W(BB),
B(DT), B(PS), B(YD), B(XD), B(XY), B(FF), B(HT),  W(SA),
W(IZ), W(JC), W(BC), W(CU), Y(UD), Y(UC), Y(UH), Y(UI),
Y(UF), B(PZ), B(SP), W(NA), B(UT), B(UH), B(UP), W(IU),
B(SS), B(ZS), W(HB), W(PX), W(PH), W(TD), W(LH),
B(DS), W(PC), W(LZ), W(BL), W(AV), W(JS), B(VA), B(SY),
B(FL), B(NJ), B(BC), B(HT)og W(6UZ).
13. júlí:

Annar dagur merkinga. Farið var að Stemmupollunum,
tekinn var hópur neðan þjóðvegar alls 83 fullorðnir
fuglar og 21 ungi. Í þessum hópi voru 26 litmerktir
fuglar, W(IT), W(BA), W(CA), Y(UY), B(LD), W(LU), Y(CL),
Y(CV), B(PP), Y(AX), Y(IX), W(NU), W(IX), B(ZD), W(PF),
W(PA), Y(CT), B(HX), W(LD), W(JD), W(IT), B(JB), Y(CT),
Y(CH), W(LT) og B(UU). Seinni hópurinn sem við reynd 
um að ná var ofan vegar við Stemmu pollana í honum
voru 470 fuglar (taldir eftir mynd) í  þessum hópi var
 einungis einn ungi. Á meðan verið var að setja réttina
upp var lesið af litmerktum fuglum, W(AV6), W(BC3),
B(XU), B(DU), B(FY), B(SF), H(JL), B(LB), B(FB), B(FD),
Y(AP), Y(BU), Y(HH), Y(HU), Y(HS) OG W(JT). Hópurinn
var alltof stór fyrir réttina og  misst um við flest alla
fuglana, einungis sjö fuglar voru  merktir og þar af einn
sem fékk bara stálmerki, aðrir  appelsínugul merki.

14. júlí:
Þriðji dagur merkinga. Fuglar voru fangaðir á Mýrum í
fyrsta skipti, tveir hópar með 54 fuglum í hvorum hóp
ofan þjóvegar við Holtakíl/Djúpá. Appelsínugul litmerki
fengu 36 fuglar og í allt voru 108 merktir, 41 fullorðinn
fugl og 63 ungar.

15. júlí:
Við Holtakíl/Djúpá sáust 95 fuglar, ekki var lesið af
neinum fugli þar en mikið var merkt af þeim.

16. júlí:
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Farið um Skaftárhrepp á alla sömu staði og í apríl en
hvergi sáust helsingjar. Við Vattará voru 49 fuglar, færið
of langt til að sjá á merkin. Arnór Þórir Sigfússon merkti
helsingja við Brytalæki í Skaftárhreppi, tveir fengu
GPS/GSM senda, sjá myndir hér fyrir ofan.

18. júlí: 
Lesið var af nokkrum helsingjum við Vattará, Y(TF),
W(AT), W(CB), Y(UA) og W(FB3).

22. júlí: 
Þar sem Laxá í Nesjum kemur í Hoffellsá voru 200 hels
ingjar og við Holtakíl/Djúpá á Mýrum rétt um 1000
fuglar.

29. júlí:
Farið var um Suðursveit og Öræfi og lesið af hels
ingjum.Neðan þjóðvegar við Stemmu voru B(YX),
W(JA), O(TX) og O(IP). Ekkert sást svo af helsingjum fyrr
en við Vattará í Öræfum og var þar lesið af Y(FC), Y(FT),
Y(FS), B(TD), B(JD), Y(TJ), Y(VA), Y(FU), Y(TN), Y(FV),
Y(TZ), W(CB), W(HI), Y(TV) og O(HB) en það er GPS fugl
„Hálfdán Björnsson“.

30. júlí:
Við Vattará voru 40 fuglar og var lesið af um helming
þeirra, Y(TT), Y(TF), W(AJ), W(AT), Y(FP), Y(FZ), Y(FJ),
W(CB), W(FB3), Y(FV), Y(UA), B(TD), Y(LB), Y(FX), Y(TP),

O(HB)/GPS, Y(FU) og B(JD). Einnig voru 205 fuglar við
Hólmsá á Mýrum, við brúna.

5. ágúst:
Við Vík í Lóni voru 30 helsingjar. 

6. ágúst.
Á túnum og áraurunum við Holtasel á Mýrum voru um
2800 helsingjar og 37 við Tjörn á Mýrum. Engin leið var
að sjá hvort einhverjir af þessum fuglum hafi verið
merktir.

7. ágúst:
Á Stekkakeldu á Höfn voru 67 helsingjar og þar var lesið
af W(AU9). Við Grænahraun í Nesjum voru 650 helsing
jar en þessir fuglar hafa næturstað við golfvöllinn á
Höfn.

8. ágúst:
Á túni við Einarslund á Höfn voru 70 fuglar.

21. ágúst:
Helsingjar taldir í Suðursveit.Á túnunum ofan þjóðvegar
á Steinasandi voru 1200 fuglar en engir fuglar sáust frá
Hala og austur að Steinavötnum. Á Hestgerðislóni voru
17 fuglar og 80 neðan við Smyrlabjörg. Neðan þjóðve
gar austan við Kolgrímu voru 700 helsingjar og þar var
lesið af W(IZ), B(XP), Y(XT), Y(VV) og O(IC). Á túnunum
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á Heinabergsaurum voru 150 fuglar og svo voru 200
viðHoltakíl/Djúpá á Mýrum.

22. ágúst: 
Á túnunum við Einarslund voru 86 fuglar og 233 við
Grænahraun í Nesjum.

25. ágúst:
Á túnunum við Hellisholt á Mýrum voru 175 fuglar
neðan þjóðvegar og 330 ofan þjóðvegar. Á túnunum
neðan þjóðvegar vestan við afleggjara niður í Flatey
voru 300 fuglar, á túnunum á Heinabergsaurum 175
fuglar og 250 á túnum heima við á Skálafelli í Suður 
sveit. Neðan þjóðvegar við Smyrlabjörg voru 170 fuglar
og við Vagnsstaði á túnum ofan þjóðvegar 320. Á
 túnunum ofan þjóðvegar á Steinasandi voru a.m.k. 900
fuglar og við Grænahraun í Nesjum 430 alls sáust því
að lágmarki 3050 helsingjar á þessu svæði. 

27. ágúst:
Við Grænahraun voru 500 fuglar.

28. ágúst:
Við Holtakíl/Djúpá voru 62 fuglar og 3 sáust við Nýpu
garða á Mýrum.

1. sepember:
Við Einarslund á Höfn voru 20 fuglar og á túnum ofan
þjóðvegar við Haga í Nesjum 400 fuglar.

2. september:
Við Einarslund voru 63 fuglar.

3. september:
Við Einarslund voru 83 fuglar.
4. september: 

Við Vík í Lóni voru 185 fuglar og 380 á túnum ofan
þjóðvegar við Haga í Nesjum. 

7. september: 
Við Vík í Lóni voru 126 fuglar.

8. september:
Talning á öllu svæðinu frá Nesjum að Jökulsárlóni. Á
Stekkakeldu á Höfn voru 105 fuglar, lesið var af
W(AU9).Ofan þjóðvegar við Haga 145 og 200 neðan
þjóðvegar, við Grænahraun voru 170 fuglar. Í
kartöflugörðunum niður með Laxá í Nesjum voru 30
helsingjar en þar voru einnig 1300 grágæsir. Hvergi
sáust helsingjar svo fyrr en á Steinasandi ofan þjóðve
gar en þar voru 800 fuglar. Það er öruggt að það vantar
mikið af fuglum í þessa talningu en fréttst hefur af all
mörgum fuglum í fjöllunum í berjamó.

11. september: 
Talið var í Skaftárhreppi, öll sömu svæði og í hinum
tveimur talningunum. Einungis fundust helsingjar í
Skáftártungum. Við Flögu I og II voru 60 fuglar um 200
sáust á flugi við Borgarfell,út í hraununum við Skaftá
neðan við Hvamm voru tveir hópar með 60 fuglum og
um 300. Undir myrkur voru 1500 helsingjar á Breiða 
bólstaðalóni í Suðursveit.

12. september:
Við Einarslund á Höfn voru 3 fuglar.

22. september: 
Talið á Mýrum og í Suðursveit en ekki tókst að lesa af
litmerkjum þó nokkur hafi sést. Á efstu túnunum við
Holtahóla á Mýrum voru 200 fuglar. Á aurunum við
Steinavötn ofan þjóðvegar voru 250 fuglar og í Borgar
landi 150. Við Staðará neðan þjóðvegar voru 380 fuglar
og á Hestgerðislóni 90. Neðan þjóðvegar við Kolgrímu
voru 700 fuglar.

28. september:
Grænlenskir helsingjar eru greinilega komnir í Öræfin,
frá Virkisá að Hofi voru 250 fuglar, við þjóðveginn hjá
Hofi voru 80 fuglar og 300 á túnum neðan þjóðvegar. Á
túnum við Hnappavelli voru 20 fuglar. Hvort þessir
fuglar blandist við íslensku fuglana sem þarna eru er
ekki gott að segja, en „Hálfdán Björnsson“ var á þessu
svæði í september.

30. september:
Við Vík í Lóni voru 230 fuglar.

2. október:
Á Stekkakeldu á Höfn voru 300 fuglar.
4. október:
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Neðan þjóðvegar við Flatey á Mýrum voru 6 helsingjar
og 460 við Sléttaleit í Suðursveit.Þar var lesið af B(HV)
og Y(CJ), þar voru nokkrir litmerktir til viðbótar sem ekki
tókst að lesa af. Allir helsingjar sem sáust í Öræfum voru
taldir en það er líklegt að grænlenskir fuglar séu farnir
að blandast við heimafuglana. Við smápolla á
Breiðamerkursandi voru 160 fuglar og um 600 fuglar á
svæðinu frá Vattará að Kvíá í Öræfum, mikið af þeim
fuglum voru niður undir fjöru. Á svæðinu neðan við
Kvíármýrarkamb við Öldulón voru um 500 fuglar. Aus
tan við Hnappavelli í Öræfum 10 fuglar neðan þjóðve
gar og 35 ofan þjóðvegar. Ekkert sást af helsingjum á
túnunum við Hnappavelli nema alveg vestast en þar
voru 35 fuglar. Við Fagurhólsmýri voru 230 fuglar og
145 við Svína fell í Öræfum. 

8. október:
Við Grænahraun í Nesjum voru 16 fuglar og einn sást í
Fornustekkarotum í Nesjum. Við Hólabrekku voru 260
fuglar og þar voru þrír litmerktir en ekki náðist að lesa
nema af tveimur en það voru B(YD) og O(FJ). Við Flatey
ofan þjóðvegar voru 24 fuglar.

9. október: 
Við Sléttaleiti í Suðursveit 10 fuglar og við Vík í Lóni voru
37 fuglar. 

14. október:
Um 400 fuglar flugu yfir Einarslund í morgunsárið,
stefndu til suðausturs.

15. október:
Við Vík í Lóni voru 40 fuglar.

16. október: 
Sex helsingjar við Einarslund.

17. október:
Á golfvellinum á Höfn voru 84 fuglar og þar var einn lit
merktur, Y(BLS), þessir fuglar voru allir mjög rólegir og
höguðu sér öðruvísi en íslensku fuglarnir sem hafa
haldið til á þessu svæði í haust. Y(BLS) var merktur á
sínum tíma sem fugl úr Svalbarða stofninum og hefur
sést á Isley frá vetrinum 2019. Þessi hópur hefur því
mögulega komið frá Svalbarða og komið við á Höfn á
leið sinn á vetrarstöðvarnar á Bretlandseyjum.

20. október:
Við Grænahraun voru 50 helsingjar og einn við
Einarslund á Höfn.

25. október:
Tíu fuglar við Grænahraun.

5. nóvember:
Einn helsingi var með grágæsum við Krossbæ í Nesjum.

8. nóvember: 
Við Grænahraun voru 3 helsingjar og nokkrar grágæsir.
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Viðauki 1
Í viðauka 1 má sjá hvenær lesið var af helsingjunum merktim á Íslandi og hvar þeir voru staðsettir. 

Dálkurinn “paraður” segir til um þekkta pörun, o.v. er ofan þjóvegar og n.v. neðan þjóðvegar.

32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



Tafla 3 sýnir hversu oft var lesið af einstökum fuglum
merktum á Íslandi.
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Viðauki 2
Í viðauka 2 má sjá hvenær lesið var af helsingjunum merktum á Bretlandseyjum og hvar þeir voru staðsettir. 

Í dálknum “annað” má sjá hvort fuglarnir báru GPS/GSM senda eð höfðu fleiri litmerki á fótum. 
B (blátt), G (grænt), R (rautt),  L (lime), F (fjólublátt), O (appelsínugult), v (vinstri fótur) og h (hægri fótur), 

Dálkurinn “paraður” segir til um þekkta pörun, o.v. er ofan þjóvegar og n.v. neðan þjóðvegar.
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Tafla 4 sýnir hversu oft var lesið af hverjum fugli sem merktir voru á
Bretlandseyjum. 
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