
Áhrif hretsins á varpfugla 
 
 
Norðan áhlaup gekk yfir Norður- og Austurland 20. maí s.l. og stóð yfir í nokkra daga.  Sökum 
þess hve tiltölulega milt var í veðri, lagðist þungur snjór yfir og gerði víða jarðleysur.  Viku 
síðar hlýnaði og snjó tók upp hægt og sígandi og áhrif hretsins komu betur í ljós. 
 

 
Egilsstaðir að afstöðnu hreti. 
 
Áhrifin voru misskipt eftir svæðum.  Lægsta láglendi og næst sjó varð fyrir minnstum 
áhrifum en staðbundið og ofar í landinu fór varp illa og sumstaðar urðu algjör afföll hreiðra 
flestra tegunda.  Varp í klettum og í trjám slapp víðast hvar en í heiðunum misvel.  
 



 
Snjóalög voru misskipt eftir svæðum. 
 
Á einu svæði í Jökuldalsheiði lentu til að mynda aðeins sjötta hvert heiðagæsahreiður undir 
snjó og misfórst þar af leiðandi sem verður að teljast vel sloppið miðað við aðstæður, á 
meðan allflest hreiður misfórust á kafla á Jökuldal.  Á einum stað í Jökuldalsheiði höfðu hins 
vegar 43% heiðagæsahreiðra verið alrænd eggjum sem eru ekki góð tíðindi.  Þeir sem stunda 
eggjatöku verða að fara eftir þeim lögum og reglum sem eru í gildi.  Undantekningalaust skal 
skilja 2 egg eftir í hreiðri sem þýðir með öðrum orðum að ekki á að taka egg úr hreiðri sem 
hafa bara 2 egg  (http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994064.html).    
 

 
Heiðagæsahreiður sem fennti í hretinu. 
 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1994064.html�


Á láglendi var varp flestra fugla komið á fullt skrið.  Þar sem kom einhver snjór að ráði hefur 
varpið misfarist.  Hluti þeirra fugla sem misstu hreiður munu eflaust reyna varp að nýju.  Á 
hálendi fer það síðar í gang og mun halda áfram eftir því sem snjór leysir.  Þær tegundir sem 
verpa seint að vorinu sluppu við hretið að mestu.  Þó að hitastig á láglendi hafi hækkað hefur 
kuldatíð haldist í heiðunum og þar gerast hlutirnir afar hægt. 
 

 
Heiðagæsir sitja sem fastast á hreiðri. 
 
Í sumar mun sjást hvað mikið af fuglum hefur komið upp ungum.  En vorhret eru árlegur 
viðburður í mismiklu magni og er því hluti af lífi fuglanna. 
 


