
Upplýsingaski l t in eru styrkt  af  Ferðamálastofu Ís lands. Framleiðsla:  Fauna ehf og IWW ehf

Grágæs
Anser anser
Grågås
Greylag Goose
Graugans
Oie cendrée
Ánsar común

Farfugl
Fæða: plöntur
Egg: 4-6
Hreiður: grunn laut klædd stráum og dúni
Heydalur: má sjá víða, apríl – október
Sumarstofnstærð 10.000 – 20.000 pör
Vetrarstofnstærð: 500 – 1000 fuglar

Grágæs er vatnafugl, hún var nær
óþekkt á Vestfjörðum fyrir 1950.
Hún er vinsæll veiðifugl á íslandi. 

Lómur
Gavia stellata
Rödstrubet lom
Red throated Diver
Sterntaucher
Plongeon catmarin
Colimbo chico

Að mestu farfugl
Fæða: fiskur
Egg: 1-2
Hreiður: á blábrún vatnsbakka
Heydalur: á sjó, apríl - september
Sumarstofnstærð: 1000 – 2000 pör
Vetrarstofnstærð 100 – 1000 fuglar

Lómur er vatnafugl. Hann ver hreiðrið af hörku
og drepur jafnvel fugla sem hætta sér of nærri.
Lómur gefur frá sér margendurtekið gagg,
langdregið væl. Stundum má heyra pör væla
saman í dúett. Ýmsar þjóðsögur hafa spunnist
um lóm. Ef hann lætur heyra í sér á flugi boðar
það regn.

Álft                
Cygnus cygnus
Sangsvane         
Whooper Swan
Singschwan
Cygne sauvage
Cisne cantor

Að mestu farfugl
Fæða: jurtaæta
Egg: 4-6
Hreiður: stór dyngja með djúpri skál
Heydalur: mjá sjá víða, mars – október
Sumarstofnstærð: 3000 – 4000 pör
Vetrarstofnstærð: 1000 fuglar

Álftin er einkvænisfugl og notar sama
hreiðurstæðið ár eftir ár. Hún verður ekki
kynþroska fyrr en 4-5 ára. Geldfuglar
halda sig í hópum á sumrin. Álftin fell ir
fjaðrir árlega og er þá ófleyg „í sárum“.
Fjaðrirnar voru eftirsóttar í fjaðurpenna.
Álftin er vinsælt yrkisefni í l jóðum og
ævintýrum.

Himbrimi
Gavia immer
Islom
Great Northern Diver
Eistaucher
Plongeon imbrin
Colimbo grande

Að mestu staðfugl 
Fæða: fiskur
Egg: 1-2
Hreiður: laut fremst á vatnsbakka
Heydalur: allt árið við sjó og vötn
Sumarstofnstærð: 300 pör
Vetrarstofnstærð: 100 – 1000 fuglar

Himbrimi er vatnafugl. Ísland er eina landið
í Evrópu þar sem hann verpir að staðaldri.
Hann gefur frá sér langdregið væl,
tryll ingslegan hlátur og skemmtilegt jóðl
sem hefur unnið honum sess í íslenskum
þjóðsögum.

Heydalur


