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hreiðrið vel og því getur skipt meira máli fyrir þá að
verpa á óaðgengilegum stöðum t.d. utarlega á greinum
stórra trjáa (t.d. hegrar) eða úti í eyjum (t.d. haförn
Haliaeetus albicilla). Flug er kostnaðarsamt fyrir fugla
og því getur verið nauðsynlegt að finna hreiðrinu stað
nálægt fæðulindum ef ungar eru hreiðurkærir. Ef ungar
eru hins vegar hreiðurfælnir er enn nauðsynlegra að
verpa nærri fæðunni því að ungarnir þurfa að geta
gengið í hana sjálfir á þeim tíma sem tekur þá að klára
þann litla forða sem þeir höfðu með úr egginu. Smærri
fuglar eru í meiri hættu af afráni, bæði á innihaldi

Tómas G. Gunnarsson
Arnþór Garðarsson

Varpstaðaval álfta

Hreiðurstæði álfta Cygnus cygnus voru borin saman við punkta sem valdir voru af handahófi. Álftarhreiður voru að
jafnaði neðar í landinu, nær öðrum álftarhreiðrum, nær stöðuvötnum, fjær mannabústöðum og umhverfis þau voru
færri framræsluskurðir en kringum punkta sem valdir voru af handahófi. Flokkunarlíkan flokkaði um 90% allra
punkta rétt í báðum flokkum sem sýnir að hreiðurstæðaval álfta er skýrt og afmarkað frá því sem búast mætti við
fyrir tilviljun.

Inngangur
Varpstaðaval fugla er málamiðlun. Best er ef hreiður

og álegufugl eru örugg fyrir afræningjum, næg fæða er
nærri og nærviðri (míkróklíma) við hreiður er hentugt
(t.d. Forstmeier & Weiss 2004). Slíkur hreiðurstaður er
sjaldan aðgengilegur og því þurfa fuglar að vega og
meta kostnað og ávinning sem felst í að verpa á
mismunandi stöðum. Jafnvægi slíkrar málamiðlunar er
mismunandi eftir hópum fugla. Stórvaxnir fuglar gera
aðrar kröfur en litlir fuglar og lífsferilsþættir, eins og
hvort ungar eru hreiðurkærir eða hreiðurfælnir skipta
máli. Stórvaxnir fuglar eiga t.d. erfitt með að fela sig og

1. mynd. Álftapar með unga á Suðurlandi. – Daníel Bergmann.
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hreiðursins og álegufugli. Sér í lagi á þetta við um
fugla sem verpa á jörðinni en hjá slíkum fuglum (t.d.
flestum vaðfuglum og öndum) er hreiðrið oftast vel
falið í gróðurtoppi og oft minni gróður í nánasta
umhverfi (t.d. Campbell o.fl. 2002, Whittingham o.fl.
2002, Durham & Afton 2003). Þetta er talið vera
málamiðlun milli þess að fela hreiður og að álegufugl
hafi yfirsýn svo hann geti forðað sér í tíma ef hætta
steðjar að. Afránshætta er einnig talin meginorsök þess
að vaðfuglar forðast yfirleitt að verpa í halla (Whitting-
ham o.fl. 2002).

Rannsóknir á hreiðurstæðavali fugla hafa nokkuð
hagnýtt gildi. Landnotkun fugla í tíma og rúmi er
breytileg og því getur verið erfitt að átta sig á mikilvægi
búsvæða fyrir ákveðnar tegundir en slíkar upplýsingar
eru nauðsynlegar fyrir árangursríka stofnvernd. Hreiður-
stæði eru fastir punktar sem tengjast ákveðnum og
mikilvægum þætti í lífi fugla, nefnilega ungafram-
leiðslunni sem ásamt dánartíðni ræður stofnstærð.
Hreiðurstæði eru því mikilvæg sem slík og staðsetning
þeirra er háð mikilvægum þáttum eins og fæðuframboði
fyrir unga og fullorðna meðan á varptímanum stendur.

Í þessari athugun var hreiðurstæðaval álfta (1. mynd)
í uppsveitum Árnessýslu kannað. Staðsetningar álftar-
hreiðra (Tómas G. Gunnarsson 2003) voru bornar saman
við punkta sem valdir voru af handahófi til að skoða

hvort mynstur væri í því hvar álftir velja hreiðrum
sínum stað.

Aðferðir
Við rannsóknir á varpvistfræði álfta í uppsveitum

Árnessýslu 1996 voru öll álftarhreiður (n=34) á 300
km² athugunarsvæði fundin og kortlögð (sjá nánar í
Tómas G. Gunnarsson 2003 ásamt svæðislýsingu). Til
að kanna varpstaðaval álfta voru hreiðurstaðir bornir
saman við punkta sem valdir voru á tilviljanakenndan
hátt (slembitölur), hér eftir kallaðir slembihreiður (n=36).
Ef álftir taka ákveðnar staðsetningar hreiðra fram yfir
aðrar má búast við að munur á staðsetningum álftar-
hreiðra og slembihreiðra leiði slíkt í ljós. Teknar voru
af kortum (1:50.000 AMS frá 1990) þær breytur sem
líklegar þóttu til að hafa áhrif á búsvæðaval eða hjálpa
til við að skýra búsvæðaval. Breyturnar voru: fjarlægð í
næsta hreiður, fjarlægð í næsta straumvatn (náttúrlegar
stærri ár og lækir), fjarlægð í næsta stöðuvatn sem var
stærra en 50 m², fjarlægð í næsta mannabústað, hæð
yfir sjávarmáli (m y.s.) og fjöldi (hver leggur var talinn
sem einn skurður án tillits til tengsla við aðra skurði)
framræsluskurða innan 500 m frá hreiðri. Allar vega-
lengdir voru mældar á hnituðum kortum í tölvu.

Kannað var með tvíhliða t-prófum hvort munur væri
á meðaltölum fyrir álftarhreiður og slembihreiður (95%

1. tafla. Samanburður á staðsetningum álftarhreiðra (n=34) og slembihreiðra (n=36). Vegalengdir mældar í km í beina
loftlínu. Taflan sýnir meðaltöl ± staðalskekkju og niðurstöður t-prófa. – Comparison of positions of Whooper Swan nests
(n=34) and random points (n=36). Distances are measured in a straight line in km. The table shows means (±SE) and
results of t-tests.

Hreiður Slembihreiður t p
Nests Random points

Fjarlægð í næsta álftarhreiður
– Distance to nearest swan nest 1,3 ± 0,16 2,0 ± 0.18 -2,67 0,01
Fjarlægð í straumvatn
– Distance to running water 1,0 ± 0,19 1,3 ± 0.20 -1,13 0,26
Fjarlægð í stöðuvatn
– Distance to still water 0,3 ± 0,09 1,2 ± 0.11 -6,00 < 0,001
Fjarlægð í mannabústað
– Distance to human settlement 1,3 ± 0,08 0,9 ± 0.08 3,15 < 0,001
Hæð (m y.s.)
– Altitude (m a.s.l.) 77,5 ± 7,73 84,3 ± 3.47 -0,82 0,42
Fjöldi framræsluskurða innan 500 m
– No. of drainage ditches within 500 m 1,0 ± 0,18 2,4 ± 0.08 -3,88 < 0,001

2. tafla. Niðurstöður spálíkans sem flokkar álftarhreiður og slembihreiður. Heildarlíkanið: Kí-kvaðrat = 51,05; p<0,001.
– Results of a logistic regression that classified Whooper Swan nests and random points. Total model: Chi-square = 51.05;
p<0.001.

Breytur – Variables ß Wald p

Fjarlægð í straumvatn – Distance to running water -1,089 6,34 0,0118
Fjarlægð í stöðuvatn – Distance to still water -3,446 14,87 0,0001
Fjöldi skurða innan 500 m – No of drainage ditches within 500 m -0,965 9,47 0,0021
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prófa). Fjarlægð í næsta straumvatn var að meðaltali
um 300 m skemmri frá álftarhreiðri en frá slembihreiðri
en munurinn var ekki marktækur. Álftarhreiður reyndust
að meðaltali vera rúmlega 800 m nær stöðuvötnum en
slembihreiður og var munurinn marktækur. Þá voru
álftarhreiður marktækt fjær mannabústöðum en slembi-
hreiður eða um 400 m. Álftarhreiður lágu að jafnaði
tæpum 5 m neðar í landinu en slembihreiður en
munurinn var ekki marktækur. Langhæsti punkturinn á
svæðinu var álftarhreiður í dal uppi á Vörðufelli (320
m y.s.) og ef þessu útgildi er sleppt þá voru álftarhreiður
marktækt neðar en slembihreiður (t=-2,49, p<0,05). Þá
var að jafnaði marktækt minni framræsla við álftar-
hreiður en slembihreiður eða tæplega einn skurður á
móti tæplega tveimur og hálfum.

Flokkunarlíkanið flokkaði 90% af punktum rétt eða
88,9% af slembihreiðrum og 91,1% af álftarhreiðrum,
sem telst góð spágeta (2. tafla). Heildarlíkanið var
marktækt (Kí-kvaðrat = 51,05; p<0,001). Spábreyturnar
sem eftir stóðu marktækar í lokalíkaninu voru fjarlægð
í stöðuvatn, fjarlægð í straumvatn og fjöldi skurða
innan 500 m frá punkti (2. tafla).

Umræða
Í ljósi niðurstaðna sem þessara er vafasamt að halda

því fram að tiltekið samband milli staðsetningar hreiðra
og spábreytna gefi til kynna virkt val álfta á ákveðnum
þáttum. Sem dæmi um þetta má taka fjarlægð í næsta
mannabústað. Álftir verpa greinilega fjær bústöðum
manna en ef tilviljun réði varpstöðum þeirra. Er þetta
vegna þess að þær forðast mannabústaði sem slíka eða
vill svo til að staðirnir sem þær velja eru frekar fjær
bústöðum manna en nær? Til að skýra búsvæðavalið er
því gott að skoða áhrif breytanna í samhengi við hverja
aðra og almennar athuganir á hreiðurstæðavali álfta.
Álftarhreiður virðast vera á blautari stöðum en slembi-
hreiður (færri skurðir og styttra í opið vatn), þau eru
fjær bæjum og þau eru hnappdreifð. Ef til vill má
álykta sem svo af þessu að álftir og menn skipti með sér
sveitunum (2. mynd). Menn byggja bæi sína uppi á
hólum (til að sjá yfir og forðast flóð) og í kringum þá er
gjarnan meira ræst en annars staðar vegna ræktunar.
Álftir þurfa opið vatn og beitiland og það finnst oftar
fjarri bæjum, ofan í blautum skálum og á undirlendis-
sléttum.

Rannsóknir annars staðar hafa sýnt svipuð mynstur.
Hjá álftum í Finnlandi er fylgni milli hreiðurstæðavals
og varpárangurs. Álftir sem verpa við tjarnir og vötn
sýna betri varpárangur en þær sem verpa í mýrum og
ferðast um með ungana (Othonen & Huhtala 1991).
Álftir sem þurfa að ferðast með ungana fjarri vatni
hætta frekar á afrán og fara um verri fæðusvæði á
ferðalaginu. Dvergsvanir Cygnus columbianus í Alaska
verpa hnappdreift og nálægt stöðuvötnum miðað við
slembipunkta (Stickney o.fl. 2002). Þeir verpa líka frekar
við vötn þar sem ströndin en mjög vogskorin en slíkt er
meðal annars talið skapa betri fæðuskilyrði fyrir svanina
og unga þeirra.

2. mynd. Einföld skýringarmynd af helstu landslagsbreyting-
um á láglendi í kjölfar iðnbyltingar. A) Fyrir tilkomu
skurðgröfunnar (um 1940) var votlendi (í dældum) mun
umfangsmeira en nú er. Víðfeðm mólendissvæði og heiða-
lönd hafa verið á holtum og á mótum mýra og móa hefur
verið deiglendi (jaðar). Bæir hafa verið á holtum sem nú en
ræktun í kringum þá hefur verið afar takmörkuð. B) Við
framræslu jókst túnrækt og stór svæði kringum bæi urðu
ræktarlönd. Einnig var ræst fram það votlendi sem til náðist
en mikið af því landi er þó enn deiglendi ásamt jaðrinum.
Mólendið er líkast til víðast á sömu stöðum og fyrr nema þar
sem túnrækt og seinna skógrækt hafa tekið yfir. Álftir velja
hreiðrum sínum stað í votlendisskálum. – A schematic
diagram of major habitat changes in lowland Iceland following
the modernization of farming. A) Before drainage (ca. 1940),
wetlands (in depressions) were much more extensive than
now. Heathlands characterized hills and uplands. Farms
were placed on those but cultivation around them was very
limited. Mesic habitats charachterized the transition zones
between depressions and hillocks. B) Following drainage,
the cultivation of hayfields around farms increased and most
reachable wetlands and meadows were drained. Heathland
is still where it used to be except where it has been replaced
by agriculture and later forestry. Whooper swans place nests
in wet low lying basins. Translations: Ræktað land = Cultivated
land; Mólendi = Heathland; Votlendi = Wetland; Jaðar =
Mesic transition zone (MTZ) between wetlands and heath-
land; Framræst deiglendi = Drained wetlands and MTZ;
Mannabústaðir = Farms.

marktæknistig). Til að skoða þátt breytanna í að skýra
hreiðurstæðaval var búið til flokkunarlíkan með lóga-
ritmísku fjölþátta aðhvarfi (e: logistic regression), þar
sem spáð var fyrir um hvort punktur væri álftarhreiður
eða slembihreiður. Allar breytur voru þvingaðar inn í
fyrstu en síðan tíndar út ein og ein þar til eftir stóð
líkan þar sem allar breytur voru marktækar miðað við
95% marktæknistig. Við flokkun var miðað við líkurnar
0,5 að punktur lenti í ákveðnum flokki (líkur eru 0-1).

Niðurstöður
Meðalfjarlægð milli álftahreiðra var rúmlega hálfum

kílómetra skemmri en meðalvegalengdin var milli
slembihreiðurs og næsta álftarhreiðurs og var munurinn
marktækur (sjá 1. töflu fyrir yfirlit og niðurstöður t-
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 Svanir eru stórvaxnir og áberandi. Að fela hreiður
hefur því litla þýðingu fyrir þá en meira máli skiptir að
verpa á óaðgengilegum stöðum. Einnig er nauðsynlegt
fyrir þá að verpa sem næst fæðusvæði því að ferðalög
eru kostnaðarsöm og hættuleg, og ungarnir (hreiður-
fælnir) þurfa að hafa í sig sjálfir strax eftir klak.
Hreiðurstæðavalið endurspeglar þetta. Svanir verpa úti
í mýrum þar sem þeir geta forðað sér út á opið vatn og
beitargróður er á staðnum.

Þessi athugun leiðir í ljós að álftir velja sér hreiður-
stæði. Þær velja blautar skálar og láglendissléttur með
opnu vatni og votlendisgróðri. Til að varðveita varp-
svæði álfta og hlúa að ungaframleiðslu er nauðsynlegt
að vernda slík svæði. Athuganir á útbreiðslu og hnignun
votlendis sýna að stór hluti votlendis á láglendi hefur
verið ræstur fram (Þóra Ellen Þórhallsdóttir o. fl. 1998,
Hlynur Óskarsson 1998) (2. mynd). Mörg þau láglendis-
svæði þar sem álftir verpa í miklum þéttleika í dag eru
væntanlega þau sem er erfitt að ræsa fram frá náttúr-
unnar hendi. Hér má nefna votlendi í Skagafirði
umhverfis Héraðsvötn, svo og Pollengi og Tunguey í
Biskupstungum. Báðir þessir staðir eru mikilvægir fyrir
álftir (Ólafur Einarsson 1996, Ólafur Einarsson & Rees
2002, Tómas G. Gunnarsson 2003) og ítrekaðar tilraunir
hafa verið gerðar til að ræsa þá fram. Sem betur fer
virðist mesta ákefðin í framræslu á undanhaldi. Enn er
þó ræst fram og framræslu viðhaldið á einkennilegum
stöðum. Endurheimt votlendis gagnast flestum land-
fuglum íslenskum auk álfta (Guðmundur A. Guðmunds-
son 1998) og er ástæða til að stórauka þá vinnu sem
þegar er hafin á því sviði.
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SUMMARY
Nest site selection of Whooper Swans Cygnus cygnus

Nest sites of Whooper Swans were compared to random points.
From maps (1:50 000) the following variables were extracted using
map software: altitude, distance to nearest nest, distance to nearest
still water (lakes and ponds ca. >50 m²), distance to nearest running
water, distance to nearest human settlement and number of drainage
ditches within 500 m from the nest/random point. Whooper nests
were on average at lower altitudes, closer to other Whooper nests,
closer to still water, further away from human settlements and had
fewer drainage ditches around them than random points. A logistic
regression model, including distance to still water, distance to run-
ning water and number of drainage ditches within 500 m classified
correctly ca. 90% of all cases in both categories.
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