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Útdráttur 

Skúmey er lítil eyja í Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi. Eyjan kom undan 
Breiðamerkurjökli við lok 20. aldar og er í dag þéttbýlasti varpstaður helsingja á Íslandi. 
Helsingjahreiður í Skúmey voru fyrst talin árið 2014 og voru þá 361, árið 2017 voru þau 
968 og árið 2018 voru þau 1119.  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Skúmey is a small islet in Jökulsárlón (the Glacier lagoon) on Breiðamerkursandur. It 
emerged from beneath Breiðamerkurjökull glacier in late 20th century and today is the 
most dense population of breeding Barnacle goose in Iceland. The first count of Barnacle 
goose was done in 2014 and then there were 361 nest, in 2017 there were 968 and in 
2018 there were 1119 nests in Skúmey.  
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Inngangur 

Eyjan Skúmey er í vestanverðu Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi (mynd 1). Hún byrjaði að 
birtast undan jaðri Breiðamerkurjökuls á áttunda áratug 20. aldar og var orðin að fullu 
jökulvana um síðustu aldamót. Skúmey liggur næst um 200 m frá vesturbakka 
Jökulsárlóns, er 10,22 hektarar að flatarmáli og rís sem lág ávöl hæð upp úr lóninu. Eyjan 
er hæst norðan við miðju hennar og nær 14 m hæð ofan við vatnsborð lónsins. Yfirborð 
Skúmeyjar er að mestu þakið grýttri jökulurð og grettistökum af ýmsum stærðum. Nálægt 
þriðjungur eyjunnar er þó jökulárset sem er hlaðið af framburði jökulkvísla (Snævarr 
Guðmundsson o.fl. 2018). 

Landnám lífvera, eða frumframvinda, fór af stað í Skúmey um leið og eyjan kom undan 
jökli og er nú nokkuð fjölbreytt flóra og fána þar miðað við ungan aldur og einangrun 
eyjunnar. Í Skúmey hafa greinst 51 tegund háplöntutegunda en þó er gróður almennt rýr 
og var um 20% þekja sumarið 2017. Í eynni hafa fundist 54 tegundir af pöddum og 6 
fuglategundir í varpi (Snævarr Guðmundsson o.fl. 2018). Hér verður fjallað nánar um 
fuglalíf í Skúmey vorið 2018. 

 

Mynd 1 - Skúmey á Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi. Kortagerð Náttúrustofa Suðausturlands/LJ. Loftmynd: 
Snævarr Guðmundsson. 

Þrátt fyrir nafnið er skúmur ekki helsti einkennisfugl Skúmeyjar heldur er þar að finna 
stærsta varp helsingja á Íslandi (Snævarr Guðmundsson o.fl. 2018). Helsingi (Branta 
leucopsis) er hánorræn gæsategund sem verpur að mestu á heimskautasvæðum 
norðarlega í Norður-Atlantshafi, s.s. Grænlandi, Svalbarða og nyrst í Rússlandi (BirdLife 



 

International 2018). Á síðustu áratugum hefur þó helsinginn í ríkara mæli tekið upp á að 
verpa á farleiðum sínum í Norður-Evrópu, þ. á m. á Íslandi, við Norðursjó og Eystrasalt, og 
í dag er stór hluti stofnsins sem nýtir þessi nýju heimkynni (Burfield og van Bommel 2004). 
Ísland er mikilvægur viðkomustaður fyrir helsingja sem verpa á Grænlandi á leið þeirra til 
og frá vetrarstöðvunum á Bretlandseyjum. 

Aukning hefur verið í heimsstofni helsingja og er Grænlandsstofninn engin undantekning 
(mynd 2). Frá því byrjað var að meta stærð hans á vetrarstöðvunum í Bretlandi á sjötta 
áratug síðustu aldar hefur helsingja fjölgað frá tæpum 10 000 fuglum í rúma 70 000 fugla. 
Stofnstærðin var metin 72 162 fuglar árið 2018 en hafði fækkað um 10 000 fugla frá 
síðustu talningu árið 2013 (Wildfowl & Wetlands Trust 2018). Aukningin í 
Grænlandsstofninum er talin skýrast af lægri dánartíðni m.a. vegna þess að veiðum hefur 
verið hætt á Grænlandi, fremur en bættum varpárangri. Helsingjar sem verpa á Grænlandi 
dvelja hér á landi í um sex vikur að vori og hausti. Algengastir eru þeir á Norðurlandi, frá 
Hrútafirði austur í Eyjafjörð en einnig eru þeir í talsverðum mæli í Skaftafellssýslum 
(Halldór Walter Stefánsson 2016). 

 

Mynd 2 - Stofnþróun grænlenska helsingjastofnsins sem kemur við á Ísland á fari. Byggt á talningum á 
vetrarstöðvum á Bretlandseyjum (WWT 2018). 

Þó að helsingi sé fyrst og fremst fargestur hér á landi hefur varpstofn helsingja smám 
saman verið að hasla sér völl á Íslandi, einkum á Suðausturlandi. Helsingi hefur orpið 
nánast samfellt hér á landi frá 1964 en lengst af voru það einungis nokkur pör á 
Breiðafirði (Kristinn Haukur Skarphéðinsson o.fl. 2016). Fyrst er vitað um helsingjavarp í 
Austur-Skaftafellssýslu árið 1988, á hólmum í jökullónum á Breiðamerkursandi (Benedikt 
Þorsteinsson o.fl. 1989). Síðustu ár hefur hins vegar varppörum fjölgað mikið á þessu 
svæði (Jóhann Helgi Stefánsson o.fl. 2015). Árið 2009 voru ~40 hreiður í Austur-
Skaftafellssýslu en árið 2014 var heildarfjöldi varppara talinn vera um 500 í sýslunni. 
Helsingjar verpa einnig við Hólmsá í Vestur-Skaftafellssýslu og þar voru talin 80 pör 2009 
(Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Svenja N. V. Auhage 2012).  
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Ekki er vitað nákvæmlega hvenær helsingi hóf að verpa í Skúmey en árið 2014 gerði 
Náttúrustofa Suðausturlands úttekt á varpútbreiðslu Helsingja í Austur-Skaftafellssýslu. Þá 
voru 361 hreiður í eynni, eða 72% þeirra hreiðra sem fundust í Austur-Skaftafellssýslu það 
árið (Jóhann Helgi Stefánsson o.fl. 2015). Árið 2017 var aftur farið út í Skúmey og voru 
hreiðrin þá 968 og hafði þá fjöldinn nær þrefaldast þremur árum (Snævarr Guðmundsson 
o.fl. 2018). Auk helsingja hafa æðarkollur, skúmar, sendlingar og sandlóur verpt í eyjunni. 

Efni og aðferðir 

Athugun á fuglalífi í Skúmey fór fram þann 28. maí 2018 og var framkvæmd af þremur 3—
4 manna hópum. Hóparnir fóru skipulega yfir eyjuna og skráðu niður hnit allra hreiðra 
sem fundust, fjöldi eggja og/eða unga í hreiðri, álegustig og athugasemdir sem vert þótti 
að taka niður. Eyjunni var skipt í belti sem voru afmörkuð með snæri og skiptu hóparnir 
með sér beltum. Til að tryggja að hreiður væru ekki tvítalin var sett lítið merki á eitt egg úr 
hverju hreiðri með merkipenna. Staðsetning hreiðra var tekin með Garmin GPS 
handtækjum og álegustig var metið á einu eggi úr hverju hreiðri með vatnsprófi 
(Westerskov 1950; Ackerman og Eagles-Smith 2010). Til að greina betur þéttleikadreifingu 
hreiðra var Kernel-þéttleikamat reiknað og sett fram á korti. 

Úrvinnsla landupplýsinga fór fram í ArcMap og tölfræðiúrvinnsla var unnin í R. 

Niðurstöður 

Alls fundust 1180 helsingjahreiður í Skúmey sumarið 2018 (mynd 3) en líklegt er að hafi 
verið búið að afrækja einhver hreiðranna og jafnvel að sum hafi verið frá árinu áður. 1119 
hreiður mátti með nokkurri vissu álykta að væru virk. 77 helsingjahreiðranna voru auk 
eggjanna með stein í sér. Að auki fundust 6 skúmshreiður, 15 æðarhreiður og stakt 
sandlóuhreiður í eynni. 

 

Mynd 3 - Þróun fjölda helsingjahreiðra í Skúmey frá árinu 2014 þegar fyrst var farið í eynna. 
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Langalgengast var að helsingjahreiður hefðu fjögur eða fimm egg, samanlagt voru það 
54% hreiðra (29% með fjögur egg og 25% með fimm egg) (mynd 4). Algengast var að 
helsingjahreiður sem höfðu aukalega stein á meðal eggjanna væru með þrjú eða fjögur 
egg, samanlagt 57% hreiðra (30% með þrjú egg og 27% með fjögur) (mynd 5). Einfalt t-
próf óháðra úrtaka sýndi að það voru marktækt færri egg í hreiðrum sem höfðu stein 
(p<0,005). 

 

Mynd 4 - Tíðnidreifing fjölda eggja í hreiðrum helsingja í Skúmey 28. maí 2018. 

 

 

Mynd 5 - Tíðnidreifing fjölda eggja helsingja sem höfðu stein í hreiðrinu í Skúmey 28. maí 2018. 
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Mynd 6 - Álegustig helsingjahreiðra í Skúmey 28. maí 2018. 

Rúm 64% helsingjahreiðra voru um miðbik álegunnar þegar Skúmey var heimsótt 28. maí 
2018, 32% voru á álegustigi 4 og 36% á álegustigi 5, en spönnin var frá nýorpnum yfir í 
útunguð (mynd 6). Ekki var marktækur munur á álegustigi eggja eftir því hvort þau höfðu 
stein í sér eður ei (p= 0.2226). 

 

Mynd 7- Staðsetning (a) og mat á þéttleika (b) hreiðra í Skúmey vorið 2018. Kortagerð Náttúrustofa 
Suðausturlands/LJ. 

Helsingjahreiður mátti finna um alla eynna en þéttast voru hreiðrin suðvestanmegin miðju 
hennar en minnstur þéttleiki var alveg við ströndina og á hæsta punkti eynnar þar sem er 
nokkuð stórgrýtt (mynd 7). 



 

Umræður 

Skúmey er ung eyja í Jökulsárlóni á Breiðamerkursandi en hún kom undan jökli skömmu 
fyrir síðustu aldamót. Frá þeim tíma hefur þó nokkuð líf þróast í eynni og má nú finna þar 
stærsta helsingjavarp Íslands. Eyjan er nokkuð afvikin og veitir staðsetning hennar nokkra 
vernd fyrir ágangi mannfólks og afræningja og virðast helsingjarnir kunna að meta þann 
grið. Í ár voru 1119 virk helsingjahreiður staðsett í Skúmey og hefur því frá árinu 2014, 
þegar fjöldi hreiðra var fyrst mældur 361, þeim fjölgað um 310%. Fjöldi hreiðra í Skúmey 
jókst um tæp 16% frá árinu 2017 þegar þau voru 968 (Snævarr Guðmundsson o.fl. 2018). 
Vegna þess hve lítil eyja Skúmey er (10 ha) er þéttleiki hreiðra gífurlega hár og líklega með 
því hærra sem gerist í heiminum. Í ár var þéttleikinn að meðaltali 110 hreiður/ha. Þéttleiki 
hreiðra helsingjanna var mestur á eynni þar sem saman kom talsverð gróðurþekja og að 
landslagið vísaði mót suður og suðvestri (á móti sólu) og veitti þannig skjól gegn vindum 
og kuldum sem koma frá jöklinum sem er norðanmegin eynnar. Fuglarnir virðast fremur 
sækja í að verpa í jökulruðningum frekar en á jökuláraura sléttunum en þegar helsingjar 
hafa tækifæri á virðast þeir frekar kjósa að staðsetja hreiðrin sín á klettasyllum og í 
grýttum brekkum. Helsingjar sem verpa á Grænlandi velja sér stað fyrir hreiðrin sín á 
bröttum klettasyllum. Slík staðsetning veitir líklega einhverja vörn fyrir afræningjum en að 
sama skapi veitir Jökulsárlón helsingjum í Skúmey nokkra vörn. Sumarið 2017 fannst þó 
dauður minkur í Skúmey (Snævarr Guðmundsson o.fl. 2018) enda eru minkar fimir á sundi 
og ekki í vandræðum með að synda þá 200 metra sem eru á milli lands og eyjunnar.  

Algengast var að hvert hreiður væri með fjögur eða fimm egg en það er nokkuð 
hefðbundin frjósemi fyrir helsingja (Madsen o.fl. 1989). Um sjö prósent hreiðra hafði auk 
eggja einn stein sem svipaði í stærð og lögun til eggs. Þetta er nokkuð þekkt meðal fugla 
og almennt er talið að þetta stafi af því að fuglarnir geri ekki greinarmun á eggjum og 
hlutum sem svipar til þeirra í stærð og lögun (Conover 1985). Þau helsingjahreiður í 
Skúmey sem höfðu stein í sér höfðu marktækt færri egg heldur en þau sem ekki höfðu 
stein. Ekki er ljóst hvort að kom á undan, eggið eða steininn, þ.e.a.s. hvort að fuglar reyni 
að bæta sér upp lágan eggjafjölda með aukaeggi eða hvort þeir verpi færri eggjum því þeir 
telja sig hafa fleiri í hreiðrinu. 

Helsingjar í Skúmey voru nokkuð samstiga í varptíma en 64% hreiðra voru á mjög svipuðu 
róli og höfðu lokið um helmingi álegu (álegustig 4 eða 5) þegar eyjan var heimsótt í lok 
maí. Álega hjá helsingja tekur um 24-25 daga og því má reikna með að flest hreiður (sem 
ekki voru rænd eða afrækt) hafi klakist um 10. júní. Engu að síður var nokkur dreifing í því 
hversu langt hreiðrin voru komin, allt frá því að hafa nýorpin egg og yfir í að ungar voru 
skriðnir úr eggi.  

Alls fundust hreiður þriggja annarra tegund, skúms, æðarfugls og sandlóu, en allar þessar 
tegundir hafa fundist áður í varpi í Skúmey (Snævarr Guðmundsson o.fl. 2018). Sendlingur 
og svartbakur hafa verpt í eynni en ekki varð þess vart árið 2018 en aftur á móti sást 
sólskríkjupar sem var mjög líklega með hreiður þó svo það fyndist ekki 
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