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Formáli 
 

Handbók þessi er skrifuð sem B.Ed. lokaverkefni í Kennaraháskóla Íslands, 
náttúrufræðibraut. Handbókin er skrifuð til að nýtast kennurum sem koma með 
nemendahópa í Heydal. Hún nýtist einnig starfsfólki Heydals við skipulagningu á 
móttöku nemenda.  
Ég vil þakka öllum sem hjálpuðu mér við gerð handbókarinnar. Hlín Pálsdóttir 
leiðbeinanda mínum þakka ég fyrir stuðning og góð ráð. Jóni Baldri Hlíðberg þakka 
ég sérstaklega fyrir að leyfa mér afnot af myndum. Móður minni, Stellu 
Guðmundsdóttur, þakka ég fyrir hjálp við efnisöflun og yfirlestur og minni kæru 
Þórveigu Benediktsdóttur þakka ég fyrir alla hennar ómetanlegu hjálp við yfirlestur og 
fyrir góðar hugmyndir. 
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Leiðbeiningar fyrir kennara og leiðbeinendur. 
 
 
 

1. Almennt um fugla 
 
 

Fuglar í heiminum skiptast í 27-28 ættbálka sem greinast síðan í ríflega 150 ættir. 
Tegundirnar eru um 9 þúsund, þar af eru 75-80 tegundir varpfugla þekktar hér á landi. 
Auk þess hafa um 300 tegundir til viðbótar sést hér á landi en sumar þeirra verpa þó 
stopult. 
 
 
1.1. Flug fugla 
Flug fugla er flókið ferli sem er þekkt í grundvallaratriðum þó ekki hafi tekist að leysa 
alla leyndardóma þess. Líkt og flugvélar þá nýta fuglar sér tvo mismunandi krafta til 
að fljúga. Þeir nota lyftikraft sem vegur á móti aðdráttarafli jarðar og spyrnu sem knýr 
þá áfram og vegur gegn viðnámi. Lyftikrafturinn er fenginn með lögun vængjanna, 
efra borð vængsins er stærra en það neðra og því þarf loftið sem fer fyrir ofan 
vænginn að fara lengri vegalengd og fer því hraðar. Við það fellur loftþrýstingurinn 
fyrir ofan vænginn því þrýstingur lofts minnkar með auknum hraða þess. Fuglar fá 
spyrnu með vængjaslætti, mismunandi lögun vængja gefur mismunandi spyrnu.  
 
 
 
 
 

Lögun vængs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

knýr 
viðnám 

þyngd 

lyftikraftur 
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Fuglar eiga misauðvelt með flug eftir stærð og þyngd. Stórir fuglar þurfa oft hjálp til 
að komast á loft. Álftir og gæsir þurfa að hlaupa með til að komast á loft og fýllinn 
nýtir sér að stökkva fram af kletti. Margar tegundir bíða með flug þar til sólin hefur 
náð að skína á jörðina til að fá meira uppstreymi. Vængir fugla eru mismunandi að 
stærð og lögun eftir fæðu þeirra og búsvæði. Þeir geta verið langir og mjóir til að svífa 
hratt yfir, langir og breiðir til að hringsóla með, stuttir og mjóir til að geta flogið með 
snöggum hreyfingum eða stuttir og breiðir til að taka snögglega á loft og til að gefa 
mikið jafnvægi. Þeir geta verið beinir eða vísað aftur.  
 
Mismunandi er hvernig fuglar nýta sér vængina.  
 
Ófleygir fuglar: Ekki eru allar tegundir fugla fleygar. Sumir fuglar, eins og mörgæsir 
og fluglausi skarfurinn, nota vængina til að synda með. Strúturinn er ófleygur en getur 
hlaupið á allt að 70 km hraða. Vængirnir eru til skrauts í tilhugalífinu, hitastillingar og 
til að verja bera fæturna. 
 
Svif: Margar tegundir fugla nýta sér svif til að spara orku. Mismunandi er hvernig 
svifið á sér stað. Sumar tegundir fugla, eins og örninn, nýta sér uppstreymi kletta og 
fjalla til að hringsóla um. Aðrar tegundir, eins og storkurinn, nýta sér hitauppstreymi  
til að lyfta sér með. Algengt er meðal sjófugla að nýta sér blandað flug þar sem þeir 
blaka vængjunum annað slagið til að halda svifi. 
 
Blaka vængjum: Mismunandi er hversu oft vængjunum er blakað. Sumir fuglar blaka 
vængjunum mjög hratt; kólibrífuglinn blakar vængjunum u.þ.b. 50 sinnum á sek., 
meðan margar aðrar tegundir blaka vængjunum sjaldan.  
 
Steypiflug: Sumar fuglar, eins og súlan, pelíkani og turnfálki, nýta sér steypiflug til 
að hremma bráð. Turnfálkinn er talinn geta náð allt að 360 km hraða í steypiflugi. 
 
Oddaflug: Ýmsar tegundir fugla, eins og gæsir, nýta sér oddaflug. Þeir mynda vaff  
laga fylkingu, þar sem þeir skiptast á að vera fremstir. Í oddaflugi þurfa fuglar að nota 
minni orku og geta þannig flogið lengra án þess að þreytast. 
 
Farflug: Fuglar sem koma til landsins á vorin og fara á haustin eru kallaðir farfuglar. 
Um þriðjungur allra fugla í heiminum nýtir sér það að flytja sig milli landa eða jafnvel 
heimsálfa til að komast í betra æti eða hlýrri svæði. Farfuglar bíða yfirleitt eftir 
hagstæðum vindum til að fljúga á milli staða en farflugið er áhættusamt fyrir fuglana; 
þeir geta lent af leið vegna veðurs eða orðið magnþrota. Mikil orka fer í farflugið og 
því þurfa fuglar á orkuríkri næringu að halda fyrir flugið. Farfuglar fljúga yfirleitt í 
stórum hópum til að spara orku, minni mótstaða myndast þegar fleiri fuglar fljúga 
saman.  
  



 6 

1.2. Fjaðrir 
Fjaðrir fugla gegna ýmsum hlutverkum, þær eru þeim mikilvægar til flugs, halda á 
þeim hita og eru auk þess búningur fuglsins. Mikilvægt er fyrir fugla að hugsa vel um 
fjaðrirnar og eyða þeir miklum tíma í að snyrta þær. 
 
 
 
Fuglar hafa fimm megintegundir fjaðra:  
Fuglar hafa tvær tegundir fjaðra sem verja þá og veita einangrun.  

• Dúnfjaðrir eru næst fuglinum.  
• Þekjufjaðrir eru fyrir utan dúnfjaðrir og þekja allan búkinn.  

Fuglar hafa þrjár tegundir flugfjaðra.  
• Armflugfjaðrir, stuttar og sveigjanlegar.  
• Stélfjaðrir, mismunandi að lögun en oft samhverfar. 
• Handflugfjaðrir, langar og stífar  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dúnfjöður  þekjufjöður    armflugfjöður  stélfjöður        handflugfjöður
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1.3. Að þekkja fugla 
 
Fuglar hafa mismunandi einkenni og fara þau eftir fæðuvali og búsetu.  
 
Fætur fugla eru mismunandi eftir búsvæði þeirra og tær ýmist þrjár eða fjórar. 
 
 
 
 
Fætur fugla sem halda sig mest 
í trjám eru stuttir með greip.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fætur vaðfugla eru 
langir með útréttum tám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sundfuglar eru yfirleitt með fit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ránfuglar hafa gripkló  
til að hremma bráð með. 
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Goggur fugla segir yfirleitt til um fæðuval þeirra. 
 
 
 
 
 
Ránfuglar hafa sterklegt og krókbogið 
nef sem auðveldar þeim að rífa í sig 
bráðina.  
Dæmi: Fálki. 
 
 
 
Vaðfuglar hafa yfirleitt langt mjótt nef 
sem þeir nota til að tína smádýr úr 
mjúkum botni.  
Dæmi: Jaðrakan. 
 
 
 
 
 
Spörfuglar sem veiða skordýr hafa 
yfirleitt fínlegt nef.  
Dæmi: Maríuerla. 
 
 
 
 
Spörfuglar sem lifa á fræjum hafa 
sterkleg keilulaga nef.  
Dæmi: Auðnutittlingur. 
 
 
 
 
 
Grasbítar hafa sterkleg nef með 
tönnum. Dæmi: Gæsir. 
 
 
 
 
Fiskiætur hafa oftast krókbogin 
sterkleg nef. Dæmi: Dílaskarfur. 
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1.4. Fæðuval 
Fæða fugla er mjög fjölbreytt ekki síður en þær leiðir sem þeir fara við öflun hennar. 
Hér við land eru margar tegundir fugla sem lifa á fiskum. Þær ýmist kafa eftir þeim af 
yfirborði, dýfa sér eða hremma fiskinn á yfirborði. Fjöldi fuglategunda lifir á 
skordýrum, ormum eða öðrum smádýrum. Frekar fáir af íslensku fuglunum eru 
jurtaætur sem helgast af litlu skóglendi og því litlu fræframboði. Því eru flestar 
jurtaæturnar grasbítar. Fáir ránfuglar eru hérlendis, aðeins þrjár tegundir sem teljast til 
varpfugla.  
 
1.5. Pörun 
Algengast er að kvenfuglinn velji sér maka oft með því að sækja hann heim á 
varpsetrið. Mismunandi er hvort pörun er til lengri eða skemmri tíma. Endur parast 
yfirleitt aðeins yfir varptímann og eru margar ótrúar maka sínum meðan fuglar eins og 
haförn og álftir parast yfirleitt ævilangt. 
 
1.6. Hreiðurgerð 
Fuglar leggja mismikla vinnu í hreiðurgerð.  
Sumir svartfuglar verpa beint á klöpp, tjaldurinn verpir oft á víðavangi. Krían gerir sér 
smá dæld í mel, lundinn grefur holu í grasbakka, hrafninn hleður mikinn laup úr 
greinum og drasli á meðan álftin hleður stóra dyngju. Flestir spörfuglar vefja sér 
vandaðar körfur og músarrindillinn vefur sér kúlu. 
 
1.7. Egg 
Fuglar verpa allt frá einu eggi upp í á annan tug eggja. Það fer meðal annars eftir 
viðkomu og langlífi fugla hversu mörg eggin eru. Flestir fuglar reyta eða missa 
kviðfiðrið til að líkamshitinn eigi greiðari leið að egginu. Litur eggja er yfirleitt 
þannig að þau falli vel inn í umhverfið. 
 
1.8. Útungun 
Sumir ungar eru blindir og alveg ósjálfbjarga þegar þeir klekjast út og þurfa að fá fæði 
frá foreldrunum, meðan aðrir eru strax farnir úr hreiðrinu og bjarga sér sjálfir um 
fæði. 
 
 



 10 

2. Íslenskir fuglar 
 
Tegundir 
Erfitt er að ákveða nákvæmlega hvaða fuglar eiga að teljast til íslenskra fugla. Yfir 
300 tegundir hafa sést hér á landi. Margar hafa sest að vegna aukinnar skógræktar 
meðan aðrar hafa horfið vegna hlýnunar. En almennt má segja að íslenskir fuglar telji 
um 110 tegundir. Þá eru teknir bæði varpfuglar og árvissir far- eða vetrargestir. Þeir 
skiptast í 13 ættbálka.  
 
Brúsar (Gaviiformes) 1 ætt, brúsaætt (Gaviidae). 
Himbrimi og Lómur eru einu tegundir brúsa sem verpa hér á landi. Brúsar eru stórir 
vatnafuglar sem halda sig gjarnan á stöðuvötnum yfir varptímann en annars á sjó. Þeir 
eru bestu kafararnir á eftir mörgæsum og geta kafað allt niður í 80 metra dýpi. 
 
Goðar (Podicipediformes) 1 ætt, goðaætt (Podicipediformes). 
Flórgoði er eini fuglinn af goðaætt sem verpir hérlendis. Margir telja að goðar séu 
skyldir öndum en þeir eru í raun fjarskyldir. 
 
Fýlingar og Sæsvölur (Procellariiformes) 2 ættir hérlendis. 
Fjórar tegundir af fýlingaætt (Procellariidae), fýll, hettuskrofa, gráskrofa, og skrofa 
teljast til íslenskra fugla og tvær tegundir af sæsvöluætt (Hydrobatidae), stormsvala 
og sjósvala. 
 
Súlur og skarfar (Pelecaniformes) 2 ættir hérlendis. 
Súlan er eina tegundin hérlendis af súluætt (Sulidae) en dílaskarfur og toppskarfur 
eru af skarfaætt (Phalacrocoracidae). 
 
Hegrar (Ciconiiformes) 
Gráhegri er fastur vetragestur hér á landi. Hann er af hegraætt (Ardeidae). 
 
Andfuglar (Anseriformes). 
Flestar tegundir andfugla teljast til andaættar (Anatidae) sem er síðan skipt upp í 
afmarkaða hópa. Hérlendis eru fuglar úr fjórum af þessum hópum: 
Svanir; ein svanategund, álft verpir hér á landi. 
Gæsir; þrjár tegundir gæsa, grágæs, heiðargæs og hluti af stofni helsingja verpir hér 
á landi. Að auki eru margæs, blesgæs og stór hluti helsingja fargestir vor og haust. 
Gæsendur; brandöndin er eina tegund gæsanda hér á landi og er ein af nýjustu 
landnemunum. 
Endur; sautján tegundir anda eru varpfuglar hérlendis og tvær vetrargestir. Þær eru, 
rauðhöfðaönd, gargönd, urtönd, stokkönd, grafönd, skeiðönd, skutulönd, 
skúfönd, duggönd, æðarfugl, æðarkóngur, straumönd, hávella, hrafnsönd, 
húsönd, hvinönd, toppönd, gulönd, og hrókönd.  
 
Ernir (Accipitriformes). 
Haförninn er af haukaætt (Accipitridae) og eini fulltrúinn úr ættbálki arna hér á landi. 
 
Fálkar (Falconiformes) 1 ætt, fálkaætt (Falconidae). 
Tvær tegundir af fálkaætt verpa á Íslandi, fálkinn og smyrillinn.  
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Hænsnfuglar (Galliformes).  
Rjúpan er af orraætt (Tetraonidae) og eini villti hænsnfuglinn hér á landi. 
 
Strandfuglar (Charadriiformes) skiptast í þrjá afmarkaða tegundahópa. 
Vaðfuglar; þrjár ættir vaðfugla verpa reglulega eða eru fargestir hér á landi.  
Tjaldurinn af tjaldaætt (Haematopodidae). Lóa og vepja af lóuætt (Charadriidae). 
Rauðbrystingur, sanderla, sendlingur, lóuþræll, hrossagaukur, jaðrakan, spói, 
fjöruspói, stelkur, flóastelkur, tildra, óðinshani og þórshani af snípuætt 
(Scolopacidae). 
Máffuglar; þrjár ættir máffugla verpa reglulega eða eru fargestir hér á landi. Ískjói, 
kjói, fjallakjói og skúmur af kjóaætt (Stercorariidae). Hettumáfur, stormmáfur, 
sílamáfur, silfurmáfur, bjartmáfur, hvítmáfur, svartbakur og rita af máfaætt 
(Laridae). Kría af þernuætt (Sternidae). 
Svartfuglar; sex tegundir svartfugla (Alcidae) verpa hér: langvía, stuttnefja, álka, 
teista, haftyrðill og lundi. 
 
Dúfur (Columbifomes). 
Hringdúfa og tyrkjadúfa af dúfnaætt (Columbidae) hafa verpt hér á landi. Auk þess 
telst húsdúfa, af sömu ætt, til íslenskra varpfugla en hún hefur borist hingað af 
völdum manna. 
 
Uglur (Strigiformes). 
Brandugla og snæugla af ugluætt (Strigidae) eru einu uglurnar sem hafa verið taldar 
til íslenskra fugla. 
 
Spörfuglar (Passeriformes)  eru af níu mismunandi ættum hér á landi. 
Landsvala og bæjarsvala af svöluætt (Hirundinidae) hafa verpt alloft hér á landi. 
Þúfutittlingur og maríuerla eru algengir fuglar af erluætt (Motacillidae) en auk þess 
hefur strandtittlingur orpið nokkrum sinnum. 
Músarrindill er eini fuglinn af rindlaætt (Troglodytidae).  
Glóbrystingur, steindepill, svartþröstur, gráþröstur og skógarþröstur eru af 
þrastaætt (Turdidae). 
Hrafn er eini fuglinn af hröfnungaætt (Corvidae) sem telst til íslenskra varpfugla en 
dvergkráka hefur nokkuð oft verp hér og bláhrafn hefur sést oft. 
Stari er eini fuglinn af staraætt (Sturnidae). 
Lítill stofn gráspöra af spörvaætt (Passeridae) verpir hér. 
Auðnutittlingur er algengasti fuglinn af finkuætt (Fringillidae) en auk þess hafa 
fjallafinka, bókfinka, krossnefur og barrfinka verpt hér á síðustu þremur áratugum. 
Af tittlingaætt (Emberzidae) er snjótittlingurinn eina tegundin. 
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3. Fuglar í Heydal 
 

Við höfum í samvinnu við Náttúrufræðistofu Vestfjarða tekið saman hvaða fugla er 
líklegt að sjá í og við Heydal. Átta upplýsingaskiltum hefur verið komið fyrir á þeim 
stöðum sem best eru til þess fallnir að skoða ákveðnar tegundir. Fjögur skilti eru við 
fjöruna, eitt við Heydalsána, tvö fyrir neðan bæinn og eitt fyrir ofan bæinn. 
 
Á fyrsta skilti við fjöruna eru hvítmáfur, sílamáfur, svartbakur, hettumáfur og 
fýll. 
 
 
Hvítmáfur (sjófugl af máfaætt). 
Hvítmáfinn má sjá í fjörunni allt árið þó hann sé algengastur 
utan varptíma. Hann er um 63-69 cm á lengd og vegur milli 
1-1,8 kg. Helsta fæða hans er skeldýr, krabbar og fiskur. 
Hvítmáfurinn situr gjarnan um æðarfuglinn og stelur af 
honum æti. Hann verpir 2-3 eggjum í klettóttum grasgrónum 
hlíðum við sjó.  
 
 
 
Sílamáfur (sjófugl af máfaætt). 
Sílamáfurinn er ekki algengur en sést stundum í fjörunni 
eða á túnum í apríl - október. Hann er um 52-54 cm á 
lengd og vegur um 0,9-1,1 kg. Sílamáf hefur oft verið 
ruglað saman við svartbak en hann er bæði minni og er 
grár á baki og fætur gulari en á svarbaknum. Fæða 
sílamáfs er fjölbreytt. Hann veiðir sandsíli, hryggleysingja 
af úthögum og túnum auk þess sem hann tekur egg og 
unga. Hann verpir 1-3 eggjum, hreiðrið er dæld í sinu eða 
mosa. 
 
 
 
Svartbakur (sjófugl af máfaætt). 
Svartbakurinn er algengasti máfurinn við Heydal, yfirleitt 
heldur hann sig við ós Heydalsárinnar. Hann er 64-70 cm 
og vegur 1,4-2,3 kg. Svartbakurinn er alæta en helsta 
fæðan er úrgangur, hræ, fiskar, ungar og egg. 
Hann verpir 1-3 eggjum, hreiðrið er dæld í sinu eða mosa. 
Áður fyrr nýttu menn sér svarbakinn til að vísa sér á 
hrognkelsi á fjöru og fékk hann viðrunefnið veiðibjalla af 
því. 
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Hettumáfur (sjófugl af máfaætt). 
Hettumáfurinn sést í fjörunni, úthögum og túnum í maí – 
september. Lengd hans er um 37 cm og vegur hann 270-
370 gr. Fæðan er mest ýmiskonar skordýr en einnig 
fiskur, úrgangur og ber. Hætta er á að leikmenn rugli 
saman kríu og hettumáf. Hettumáfurinn er hinsvegar 
stærri og með kaffibrúna hettu en krían með svarta, auk 
þess sem krían er með langt djúpklofið stél meðan 
hettumáfurinn er með styttra stél með svörtu í.  
Hann verpir 2-3 eggjum í dyngju úr stráum. 
Hettumáfurinn er mjög herskár í að verja varpið sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
Fýll (sjófugl af fýlingaætt). 
Fýllinn slæðist inn á fjörðinn allt árið þó ekki sé hann 
algengur. Hann er um 47 cm á lengd og vegur 650-1000 
gr. Fæðan er fiskur, krabbadýr og úrgangur. Margir telja 
fýl vera af máfaætt en í raun er hann af fýlingaætt. 
Hann verpir einu eggi í ómerkilega skál í klettum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auk þessara máfategunda má hugsanlega sjá bjartmáf og silfurmáf á veturna. 
Bjartmáfurinn er mjög líkur hvítmáf nema hann er minni. Ekki er auðvelt að greina 
tegundirnar nema þær séu saman. 
Það getur verið erfitt að þekkja í sundur unga máffugla, þeir klæðast yfirleitt ekki 
fullorðinsskrúða fyrr en eftir annan veturinn. 
Á sumrin má einnig oft sjá langvíu, stuttnefju og teistu á firðinum, einkum þegar 
farið er á bát eða í kajakróður. 
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Á öðru skilti við fjöruna eru kría, kjói, lundi, æðarfugl og æðarkóngur. 
 
Kría (sjófugl af þernuætt). 
Krían verpir venjulega austan við ána á bökkum fyrir ofan 
fjöruna. Þar eru yfirleitt nokkrir tugir para. Hún sést 
sveima yfir sjó í ætisleit. Ef lítið er um æti í sjó er algengt 
að sjá hana á sveimi upp eftir Heydalsánni. Krían er 
yfirleitt komin í maí og fer í ágúst. Hún er um 38 cm á 
lengd og vegur 92-135 gr. Hreiðið er yfirleitt dæld í jörð 
og eggin 1-3. Oft er erfitt að sjá hreiðrið og eggin, því 
þarf að fara varlega í kringum varpið. Krían er árásargjörn 
á varptímanum og á það til að höggva í höfuð þeirra sem 
hætta sér of nálægt. Hún er fim á flugi og steypir sér 
snöggt eftir fæði. Aðalfæða kríunnar er sandsíli og 
krabbadýr. Þegar lítið er um sandsíli hættir hún við varp 
og lætur sig hverfa.  
 
 
Kjói (sjófugl af kjóaætt). 
Kjóann má sjá frá apríl – september oftast í fjörunni en 
einnig inni í dalnum og jafnvel upp til fjalla. Kjóinn er um 
45 cm langur og vegur  300-500 gr. Hann hefur tvö 
litaafbrigði, oftast er hann dökkur en stundum skjóttur. 
Nokkuð svipað virðist vera af báðum afbrigðum í 
Djúpinu. Fæðuvalið er fjölbreytilegt, egg, ungar, 
smáfuglar, smádýr, ber og auk þess ræna þeir æti frá 
öðrum fuglum. Hreiðrið er stór grunn laut og eggin 1-2. 
Erfitt getur verið að greina skjótta kjóann frá ískjóanum 
sem er fargestur í maí. Ískjóinn er þó heldur stærri, með 
stærra nef og styttri stélfjaðrir.  
Kjóinn var talinn hafa spádómsgáfu, vældi mikið ef 
votviðri var í nánd sbr. vælukjói. 
 
 
 
Lundi (sjófugl af svartfuglaætt). 
Lundinn sést úti á firðinum í maí – september við 
fæðisleit. Lundinn er um 32 cm langur og vegur 364-605 
gr. Lundinn grefur sér hreiðurholu í grasbökkum eða 
brekkum. Hann verpir aðeins einu eggi. Fæðan er sandsíli 
og aðrir smáfiskar auk þess sem hann veiðir ýmsa 
hryggleysinga.  
Lundinn heldur sig á rúmsjó á veturna. 
Ekki heyrist mikið í lundanum, en á varpstöðvum heyrist 
stundum langt og ámáttlegt „áááá“. 
Sérkenni lundans er litskrúðugt nef hans.  
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Æðarfugl (sjófugl af andaætt). 
Æðarfuglinn sést við ströndina og á sjónum allt árið. 
Varpbyggð er ekki stór en yfirleitt einhver hreiður. Við 
Hvaleyrina er nokkuð öruggt að sjá nokkuð af fugli. 
Æðarfuglinn er 54-62 cm á lengd og vegur 1,1-2,6 kg. 
Hreiðrið er úr sinu, þangi og öðru sem finnst í kringum 
varpstaðinn, fóðrað með dúni og eggin 4-6. Æðarfuglinn 
lifir á fjölbreyttri dýrafæðu; hann kafar eftir kræklingum, 
beitukóng, doppum, öðum og öðrum skelfiskum auk þess 
sem hann étur krabba, marflær, krossfiska og 
grásleppuhrogn. 
Æðardúnn er notaður í lúxussængur og er mjög dýr.  
 
 
 
Æðarkóngur (sjófugl af andaætt). 
Æðarkóngurinn sést stundum í hópi æðarfugla á veturna 
en líka er möguleiki að sjá blika á sumrin. Blikinn á það 
til að parast æðarkollum en ekki er neitt varp 
æðardrottningar þekkt hér á landi. Þeir fuglar sem sjást 
hér á landi eru taldir vera frá austur Grænlandi. 
Æðarkóngurinn er minni en æðarfuglinn og blikinn 
þekkist á litskrúðugu höfði og svörtu baki. Erfiðara er að 
greina kollurnar. Fæðið er sambærilegt og hjá 
æðarfuglinum. 
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Á þriðja skilti við fjöruna eru himbrimi, lómur, álft og grágæs. 
 
 
 
 
Himbrimi (vatnafugl af brúsaætt). 
Himbriminn verpir yfirleitt við Selvatn og við 
Laugardalsvatn. Þar hefur verið nokkuð öruggt að sjá 
hann yfir sumartímann, auk þess sem hann hefur verpt við 
Ausuvatn. Á veturna má sjá hann á firðinum. Himbriminn 
er 79-85 cm á lengd og vegur 4,3-6,4 kg. Fæðan er 
aðallega fiskur. Í vötnum veiðir hann silung, ál og 
hornsíli, en í sjó tekur hann meðal annars marhnúta, ufsa, 
háf, þorsk, skera og trjónukrabba. Himbriminn kafar eftir 
fæðunni yfirleitt á 4-10 metra dýpi, en vitað er til þess að 
hann hafi kafað niður í 80 metra. Fæturnir eru mjög 
aftarlega á búknum sem auðveldar honum sundið en gerir 
hann nánast ógöngufæran enda verpir hann í laut alveg á 
vatnsbakkanum yfirleitt í hólmum; eggin eru 1-2. Hann 
helgar sér stórt óðal sem hann ver af hörku og því er 
sjaldan fleiri en eitt par á hverju vatni. Ísland er eini fasti 
varpstaður hans í Evrópu.  
Hann gefur frá sér langdregið væl, tryllingslegan hlátur og 
skemmtilegt jóðl sem hefur unnið honum sess í íslenskum 
þjóðsögum. 
Himbrimi, sem kom í net í Laxárvatni í Húnavatnssýslu, 
er uppstoppaður í veislusalnum í Heydal. 
 
 
 
 
 
Lómur (vatnafugl af brúsaætt). 
Lóminn má stundum sjá á Mjóafirði í apríl – september. 
Oft má heyra í honum úti á firðinum þegar setið er í 
Hörgshlíðarpottinum. Hann er 54-60 cm á lengd og vegur 
1,3-2,1 kg. Fæðan er aðallega fiskur en einnig krabbadýr 
og lindýr. Hreiðrið er á blábrún á vantsbakka og eggin 1-
2. Hann ver hreiðrið af hörku og gefur frá sér væl, barlóm, 
öðrum fuglum til varnaðar. Lómurinn er líkur himbrima á 
sundi en er bæði ljósari og miklu minni. 
Ýmsar þjóðsögur hafa spunnist um lóminn. Það var t.d. 
talið að ef hann lætur heyra í sér á flugi boðaði það regn.  
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Álft (vatnafugl af andaætt). 
Álftin sést yfirleitt í  mars – október í fjörunni. Einnig má 
sjá hana á túnum og inn í dalnum þar sem eitt par hefur 
verpt. Nokkrir fuglar hafa haldið til í Mjóafirði á veturna. 
Hún er stærsti fugl landsins 118-132 cm löng og vegur 3-
12 kg. Álftin er jurtaæta og leggur sér helst til munns 
ýmsan vatna- og mýragróður auk þess sem hún borðar 
túngresi. Hún fellir fjaðrirnar árlega og er þá ófleyg „í 
sárum“. Álftin er þungur flugfugl og nýtir sér oddaflug til 
að auðvelda sér flugið og sést oft í lágflugi. Hún getur 
hins vegar flogið mjög hátt og hafa álftir sést í um 8200 
metra hæð á leið milli Íslands og Skotlands. Hreiðrið er 
stór dyngja með djúpri skál og eggin 4-6. 
Álftin gefur frá sér tveggja tóna kall, svanasöng sem 
minnir á gjallandi lúður. Fjaðrirnar voru eftirsóttar í 
fjaðurpenna. Mörg ljóð og ævintýri eru til um álftina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grágæs (vatnafugl af andaætt). 
Grágæsina má sjá í fjörunni, á sjónum, túnum og í móum 
í apríl – september. Hún er 68-72 cm á lengd og vegur 
3,6-4,2 kg. Grágæsin er jurtaæta og er sólgin í ber. Hún er 
hópfugl og eru fjölskyldubönd sterk. Hreiðrið er grunn 
laut klædd stráum og dúni og eggin 4-6. 
Hljóðið er allskonar köll og garg. 
Hugsanlegt er að sjá megi heiðagæs eða helsingja að 
vori. 
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Á fjórða skilti við fjöruna eru rauðbrystingur, tjaldur, sandlóa, sendlingur og 
lóuþræll. 
 
 
 
 
 
Rauðbrystingur (vaðfugl af snípuætt). 
Rauðbrystingurinn er fargestur sem sést í fjörunni í apríl – 
maí, hugsanlega einnig í ágúst – september. Hann er um 
25 cm á lengd og vegur 118-241 gr. Rauðbrystingurinn er 
dýraæta og er undirstaða fæðunnar skeldýr, en einnig 
marflær, burstaormar, bjöllur og lirfur. 
Varpstöðvarnar eru á heimskautaeyjunum við Kanada og 
nyrsti hluti Grænlands. 
 
 
 
 
 
 
Tjaldur (vaðfugl af tjaldaætt). 
Tjaldurinn verpir í fjörunni, meðal annars við Hvaleyrina 
og sést í apríl – ágúst. Einhverjir fuglar halda sig í 
firðinum allt árið. Hann er um 43 cm á lengd og vegur 
450-620 gr. Hreiðrið er yfirleitt grunn skál með 3-4 
eggjum. Tjaldurinn er hávær fugl sem verpir oft í 
vegköntum. Fæðan er skelfiskar, burstaormar, skordýr og 
ánamaðkar.  
 
 
 
 
 
 
 
Sandlóa (vaðfugl af lóuætt). 
Sandlóan sést í fjörunni og á malareyrum upp með ánni í 
maí – ágúst. Hún er um 17 cm á lengd og vegur 43-75 gr. 
Fæðan er ýmis smádýr eins og þangflugulirfur, bobbingar, 
marflær, mýlirfur og kóngulær. Hreiðrið er dæld í möl eða 
sand og eggin 3-4. Hún flýgur yfirleitt lágt með hröðu 
vængjablaki. 
Hljóðið á flugi er þýtt og hljómfagurt „kvítúvíú“. 
Algengast er hins vegar „kúíp“ 
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Sendlingur (vaðfugl af snípuætt). 
Sendlinginn má sjá í og við fjöruna allt árið. Yfir sumarið 
er einnig hugsanlegt að sjá hann inni í dal. Hann er um 22 
cm á lengd og vegur 53-108 gr. Fæðan er smádýr, við 
fjöruna skeldýr, marflær, þanglýs og burstaormar en 
flugur, bjöllur, köngulær og langfætlur annars. Hreiðrið er 
smá dæld í sandlendi, grýttu mólendi eða mosaþembu. 
Eggin eru 3-4. Hjá sendlingnum annast karlfuglinn 
uppeldi unganna.  
Nálgist menn hann við hreiður skýst hann við fætur þeirra 
og með sérkennilegu látbragði og tísti reynir hann að 
draga athyglina frá hreiðrinu, af þessum sökum hefur 
hann verið kallaður fjallafæla. Algengasta hljóðið er þýtt 
og snöggt „tvitt“. 
 
 
 
 
 
 
Lóuþræll (vaðfugl af snípuætt). 
Lóuþrælinn má sjá í fjörunni í apríl – september en á 
varptímanum á mörkum mýraflákanna inni í dal. Hann er 
17-18 cm á lengd og vegur 38-50 gr. Fæðan er aðallega 
skordýr á varpstöðvum en ýmis skeldýr, marflær, lirfur og  
burstaormar í fjörum. Hreiðrið er lítil laut í þéttum gróðri 
í mýrlendi og eggin 3-4.  
Lóuþrællinn fylgir gjarnan lóunni á varpstöðvum og 
dregur af því nafnið. 
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Við Heydalsá er skilti með urtönd, stokkönd, straumönd, toppönd, gulönd og 
óðinshana 
 
 
 
Urtönd (vatnafugl af andaætt). 
Urtöndin heldur sig í skurðum og lækjum í apríl – 
október. Hún er minnsta önd í Evrópu, aðeins 33-36 cm á 
lengd og vegur 270-394 gr. Megnið af fæðunni eru fræ 
auk smádýra eins og mýlirfa. Hreiðrið er vel falið í gróðri, 
fóðrað með stráum og dúni. Eggin eru 7-9. Urtöndin er 
mest á ferli í ljósaskiptum og á næturnar.  
Steggurinn gefur frá sér hljómfagurt „krikk“. 
 
 
 
 
Stokkönd (vatnafugl af andaætt). 
Stokköndina má sjá víða á láglendi á sumrin, en á veturna 
í volgrum og á sjó. Hún er 52-56 cm á lengd og vegur 
710-1440 gr. Fæðan er fjölbreyttur vatna- og landgróður 
og smádýr í ferskvatni. Hreiðrið er vel falið í gróðri, milli 
steina eða þúfna. Það er klætt grasi og dúni, eggin eru 9-
10. Steggurinn er kallaður grænhöfði. 
Algengustu hljóðin eru lágt og nefmælt „rabb“ hjá 
steggnum en hátt og rámt „rabb-rabb“ hjá kollunni. 
Stokköndin er algengur tjarnarfugl og af þeim sökum sú 
önd sem flestir þekkja. 
 
 
 
 
Straumönd (vatnafugl af andaætt). 
Straumöndin heldur sig yfir sumartímann á Heydalsánni 
en á sjónum á veturna. Á vorin eru blikarnir oft margir 
saman á ánni og er straumöndin mest áberandi á þeim 
tíma. Hún er 38-42 cm á lengd og vegur 430-720 gr. 
Fæðan er púpur og lirfur í straumvötnum en burstaormar, 
krabbadýr, þanglýs og ýmis lindýr í sjó. Þegar 
straumöndin flýgur fylgir hún algjörlega árfarveginum og 
flýgur undir brýr. Hreiðrið er oftast hulið gróðri í gjótum 
eða skorum meðfram ám og lækjum, eggin eru 5-9. Ef 
gengið er upp með Heydalsánni í júlí er möguleiki að sjá 
kollu með unga, en þær eru mjög varar um sig.  
Hljóð steggsins er hátt og hvellt blístur en kollunnar 
nefmælt „ek-ek-ek“ á flugi annars hrjúft garg. 
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Toppönd (vatnafugl af andaætt). 
Toppöndin sést á vötnum og ám frá apríl – september en á 
sjónum þess utan. Fæðan er fiskur, mest hornsíli í 
ferskvatni en einnig silunga- og laxaseiði, í sjó mest ufsi 
og sprettfiskur. Toppöndin er 48-53 cm á lengd og vegur 
720-1420 gr. Hreiðrið er oftast í gjótum við ár eða 
vatnsbakka klætt stráum og dúni, eggin eru 7-13. 
Toppöndinni er oft ruglað saman við gulönd, en 
toppöndin er minni og með hnakkatopp. 
Toppendur láta sjaldan í sér heyra.  
 
 
 
 
Gulönd (vatnafugl af andaætt). 
Gulöndina má sjá allt árið á ánni, vötnum eða á sjónum. 
Hún er 57-64 cm á lengd og vegur 860-2160 gr. Fæðan er 
fiskur, mest seiði undir 10 cm á lengd og hornsíli. 
Gulöndin verpir strjált á Íslandi. Hreiðrið er í gjótum eða 
klettaskútum við ár eða stöðuvötn og eggin 7-13. 
Gulöndin hefur verið litin hornauga af veiðirétthöfum 
vegna seiðadrápsins.  
Gulendur er mjög þöglar en rámt „karrg“ er algengasta 
hljóðið. 
 
 
 
 
 
Óðinshani (vaðfugl af snípuætt). 
Óðinshaninn sést við ár og vötn í maí – ágúst. Hann er um 
17 cm á lengd og vegur 30-49 gr. Hjá óðinshananum sér 
karlfuglinn alfarið um að liggja á eggjum og ala upp 
ungana. Fæðan er aðallega smá krabbadýr í sjó en rykmý, 
bjöllur, fiðrildalirfur, kóngulær, vatnabobbar og 
æðvængjur á varpstöðvum. Hann hringsnýst á vatninu og 
stingur nefinu ótt og títt í vatnsflötin við fæðuöflun. 
Hreiðrið er vel falin dæld í þúfu, mosa eða sinu.  
Eggin eru fjögur. 
Yfirleitt eru óðinshanar hljóðir en hvellt lágvært „klip-
klip“ er algengasta kallið. 
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Á fyrra skiltinu fyrir neðan bæinn eru snjótittlingur, músarrindill, maríuerla, 
skógarþröstur, steindepill og auðnutittlingur 
 
 
Snjótittlingur (spörfugl af tittlingaætt). 
Snjótittlingurinn sést um allan dalinn árið um kring. Hann 
er um 16 cm á lengd og vegur 22-44 gr. Fæðan er 
aðallega fræ en um varptímann étur hann líka skordýr og 
önnur smádýr. Karlfuglinn fer í sumarbúning og kallast þá 
sólskríkja. Hann verpir gjarnan tvisvar yfir sumarið. 
Hreiðrið er karfa í holu eða gjótu og eggin 4-6. 
Hann er talinn finna á sér veðrabrigði og hópast heim að 
bæjum fyrir stórhríðir. Söngur hans er björt og há runa 
mishárra tóna, á flugi heyrist hátt „tjú“. 
 
 
 
Músarrindill (spörfugl af rindlaætt). 
Músarrindillinn sést í og við kjarrið allt árið. Hann var 
lengi minnsti fugl landsins aðeins 12 cm á lengd og vegur 
12-20 gr. Músarindillinn lifir aðallega á skordýrum. Hann 
verpir 7-8 eggjum í fínlegt kúlulaga hreiður undir 
hangandi gróðurtorfum, í sprungum eða holum. 
Hann er mikill söngfugl með kröftugt og flókið stef.  
Hann var áður talinn í ætt með músum og kallaður 
músabróðir. Hann var talinn þjófgefinn óheillafugl sem 
oft var bendlaður við kölska. Kyngikraftur átti að fylgja 
hjarta og blóði úr honum bæði til góðs og ills.  
Glókollurinn, minnsti fugl Evrópu, telst nú minnstur eftir 
að stór hópur kom árið 1995. Stærsti hluti stofnsins féll 
hinsvegar árið 2005 en nokkrir fuglar eru enn eftir (2008). 
 
 
 
 
 
Auðnutittlingur (spörfugl af finkuætt). 
Auðnutittlingurinn er algengur í kjarrinu allt árið og 
áberandi kringum húsin í frostum á veturna. Hann er um 
13 cm langur og vegur 12-25 gr. Fæðan er fræ og ýmis 
skordýr eins og mýflugur. Hreiðrið er vönduð karfa í tré 
og eggin 4-6. 
Hljóð hans er oftast langt, sorgmætt „pieeet“, á flugi 
heyrist hratt, hljómfagurt „pjé-pjé-pjé“.  
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Maríuerla (spörfugl af erluætt). 
Maríuerlan er áberandi í kringum bæinn í maí – ágúst. 
Hún er um 18 cm löng og vegur 15-31 gr. Fæðan er að 
mestu skordýr, einkum fiðrildi, bjöllur og tvívængjur. 
Hreiðrið er fínleg karfa við bæi, í smágljúfrum, klettum 
eða dröngum. Eggin eru 6-7. Maríuerla hefur verpt í 
gróðurhúsinu og hlöðunni undanfarin ár. 
Hún var talin spáfugl sem gæti sagt fyrir um hvort ráðlegt 
væri að flytjast búferlum, um feigð manna og um 
velgengni í spilum. Hljóð hennar er fjörlegt „tjísljík“. 
 
 
 
 
 
Skógarþröstur (spörfugl af þrastaætt). 
Skógarþrösturinn er algengur í kjarrinu í apríl – september 
en eitthvað af fugli má sjá á veturna. Skógarþrösturinn er 
um 23 cm á lengd og vegur 47-104 gr. Fæðan er ormar, 
skordýr og ber.  Hreiðrið er haganlega ofin karfa í tré og 
eggin 4-6. Skógarþrösturinn ver hreiður sitt af mikilli 
hörku. Söngur hans byggist á endurteknum blístrutónum. 
Á flugi má heyra „tsííp“. 
Hann hefur verið vinsælt yrkisefni og kallaði Jónas 
Hallgrímsson hann vorboðann ljúfa.  
 
 
 
 
 
 
Steindepill (spörfugl af þrastaætt). 
Steindepillinn heldur sig mest í skriðum og fjallsrótum 
um allan dalinn í maí – september. Steindepillinn er um 
16 cm á lengd og vegur 17-43 gr. Fæðan er aðallega 
skordýr en einnig fræ og ber. Hreiðrið er vönduð karfa, 
oft falin í vegghleðslum eða skriðum, eggin eru 6-8. 
Hann var talinn hefnigjarn og voru börn vöruð við að 
eyðileggja hreiður hans því þá gætu fingur þeirra kreppst. 
Einnig var honum kennt um júgurmein hjá kindum og 
kúm. 
Hljóð hans eru snöggir smellir sem er fylgt eftir með ískri. 
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Á síðara skiltinu við bæinn eru stelkur, þúfutittlingur, hrossagaukur, jaðrakan, 
spói og heiðlóa. 
 
 
 
Stelkur (vaðfugl af snípuætt). 
Stelkurinn sést um allan dalinn í apríl – september. Hann 
er um 27 cm langur og vegur 98-219 gr. Fæðan er meðal 
annars skordýr, lirfur, kuðungar, kræklingur og marflær. 
Hreiðrið er lítil laut hulin gróðri í grónum þúfum og eggin 
yfirleitt fjögur. 
Íslenski varpstofninn er líklega sá stærsti í Evrópu. 
Hann er áberandi með gjammi sínu „tjúhú“ en söngurinn 
er „túlíú-túlíú“ 
 
 
 
 
 
Þúfutittlingur (spörfugl af erluætt). 
Þúfutittlingurinn sést um allan dalinn í maí – september. 
Hann er um 15 cm á lengd og vegur 17-25 gr. Fæðan er 
fiðrildi, bjöllur, blaðlýs kóngulær og ýmis önnur smádýr. 
Hreiðrið er fínofin karfa, gjarnan í þúfum eða gjótum. 
Eggin eru 5-6. 
Hann skýst oft úr hreiðurholu við fjárgötur og hefur því 
oft verið kallaður götutittlingur. Hljóð þúfutittlingsins er 
tístandi „tsipp“. 
 
 
 
 
Hrossagaukur (vaðfugl af snípuætt). 
Hrossagaukurinn sést í skurðum, kjarri og sinu í apríl – 
október. Hann er um 26 cm á lengd og vegur um 91-139 
gr. Fæðan er mest ormar, lirfur, sniglar og krabbadýr en 
einnig fræ og ber. Hreiðrið er grunnur einfaldur bolli 
falinn í sinu og eggin yfirleitt fjögur. 
Hann þótti dularfullur og mikill spádómsfugl. Hann flýgur 
yfirleitt ekki upp fyrr en komið er alveg að honum og eiga 
hestar það til að fælast þegar hann flýgur undan fótum 
þeirra. Kall hans er „tjeggá-tjeggá-tjeggá“, ef hann fælist 
heyrist „gjík-gjík“. Hann gefur einnig frá sér hátt og 
hneggjandi hljóð með stélfjöðrunum þegar hann steypir 
sér niður á flugi. 
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Jaðrakan (vaðfugl af snípuætt). 
Jaðrakan má sjá í mýrum eða túnum í maí – ágúst. Hann 
er 37-40 cm á lengd og vegur 235-401 gr. Fæðan er helst 
hryggleysingjar en einnig jurtafæða. Hreiðrið er grunn 
laut í mosa eða sinuþúfu og eggin yfirleitt fjögur. 
Í þjóðtrúnni á hann að hafa lokkað menn út í ár og fen 
með háværu kalli sínu, „vaddu útí, vaddu útí“ og gert 
síðan grín að þeim með „vaddu votur, vaddu votur“. 
 
 
 
 
 
 
Spói (vaðfugl af snípuætt). 
Spóinn er algengur, sérstaklega inni í dalnum í maí – 
ágúst. Hann er 40-44 cm langur og vegur 273-575 gr. 
Fæðan er meðal annars skordýr, grasmaðkur, ber og 
einstaka sinnum fuglsungar. Hreiðrið er alldjúp skál á 
mörkum þurrlendis og votlendis, eggin eru yfirleitt fjögur. 
Söngur hans, vellið, byrjar á nokkrum flaututónum sem 
magnast og enda í samfelldu dilli. Þá er sagt að spóinn 
velli graut og trúðu menn að þá væri harðindum vetrarins 
lokið. 
 
 
 
 
 
 
 
Heiðlóa (vaðfugl af lóuætt). 
Heiðlóan er algeng um allan dalinn. Hún er um 29 cm á 
lengd og vegur 204-264 gr. Fæðan er ýmiskonar smádýr 
eins og maðkar, bjöllur fiðrildalirfur og kóngulær á 
þurrlendi, en skeldýr, þanglýs, burstaormar, sækóngulær 
og þangflugur í fjörum. Síðsumars eru ber einnig á 
matseðlinum. Hreiðrið er frekar djúpur bolli ofan á þúfum 
í mólendi og eggin eru yfirleitt fjögur. 
Sé reynt að nálgast hreiður eða unga lóunnar þykist hún 
vera vængbrotin til að lokka óvininn í burtu. Hvergi í 
heiminum er meira af heiðlóu en á Íslandi. Hljóð hennar 
„tjurr tíjú“ er vorboði í huga margra. 
Heiðlóan hefur verið vinsælt yrkisefni manna. 
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Eitt skilti er fyrir ofan bæinn í fjallsrótinni. Á því eru haförn, rjúpa, hrafn, 
smyrill, hávella og fálki. 
 
Haförn (ránfugl af haukaætt). 
Haförninn getur sést allt árið, helst á flugi yfir 
fjallshlíðunum eða ströndinni. Hann er næststærstur 
íslenskra fugla 79-90 cm á lengd og vegur 3-7,5 kg og er 
kvenfuglinn stærri en karlfuglinn. Haförninn lifir mest á 
fuglum og fiski. Fýll og æðarfugl er algengastir af fuglum 
en líka rjúpur og ýmsar andategundir. Af fiski er 
hrognkelsi algengasta bráðin en einnig lax og silungur. 
Meðal þess sem hefur fundist í arnarhreiðrum eru 
lambshræ og minkahræ. Hreiðrið er mikil dyngja, getur 
verið ½ - 1 metri á þykkt, á breiðum syllum í klettum, 
uppi á stöplum eða á lágum klettasnösum. Eggin eru 1-3. 
Talið er að fjöldi hafarna hafi verið 100-150 pör á fyrri 
hluta 19 aldar. Vegna ofsókna manna fækkaði honum 
verulega. 1913 var örninn friðaður og hefur verið það 
síðan. Fjöldi hans stóð í stað næstu árin en fækkaði síðan 
um miðja 20. öldina vegna eitrunar fyrir ref. Talið er að 
aðeins 20 varppör hafi verið eftir þegar bannað var að 
bera út eitur árið 1964. Síðustu áratugi hefur honum 
fjölgað hægt en stöðugt og eru nú talin vera um 65 
varppör í landinu. Ekki er leyfilegt að koma nær hreiðri 
en 500 metra. 
Fyrir nokkrum árum var algengt að sjá örninn í Heydal en 
hann verpti í Botnsfjalli. Annar fuglinn virðist hafa 
drepist um aldarmótin síðustu og hinn þrem til fjórum 
árum síðar. Eitt par verpir hins vegar í botni Skötufjarðar 
og sést það par oft á sveimi í Mjóafirði. Í bókasafninu í 
Heydal er ritgerð um Haförninn skrifuð af höfundi 
þessarar handbókar. 
 
 
 
 
Rjúpa (hænsfugl af orraætt). 
Rjúpan sést allt árið í kjarrinu, lynginu og fjalllendi. Hún 
er um 35 cm á lengd og vegur 386-652 gr. Fæðan er 
allskonar plöntur. Hreiðrið er fóðruð skál vel falin í 
runnum eða lyngi. Hún verpir 9-12 eggjum og er 
viðkoman því mikil. Rjúpan skiptir um búning eftir árstíð 
og er brún á sumrin en hvít á veturna.  
Rjúpan gefur frá sér rophljóð. Hún er vinsælasta veiðibráð 
landsins. 
Miklar óútskýrðar 10 ára sveiflur eru í stofnstærðinni.  
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Hrafn, krummi (spörfugl af hröfnungaætt). 
Hrafninn sést í Heydal allt árið. Hann er stærstur íslenskra 
spörfugla 61-67 cm á lengd og vegur 1-1,6 kg. Hrafninn 
er alæta á bæði jurtir og dýr. Meðal annars rænir hann 
eggjum og ungum, ræðst á afvelta kindur, fer í hræ, sækir 
í úrgang og borðar ber. Hreiðrið er laupur úr allskonar 
drasli, staðsett á syllu eða í skúta og eru eggin 4-7. 
Hrafninn er mjög glysgjarn og setur gjarnan glitrandi hluti 
í hreiðrið sitt. Margar þjóðsögur og vísur eru til um 
hrafninn. Hann er stríðinn og oft má sjá hann stríða 
hundinum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smyrill (ránfugl af fálkaætt). 
Smyrillinn sést í kringum bæjargilið í maí – september. 
Hann er 29-33 cm á lengd og vegur 165-295 gr. Fæðan er 
smáfuglar eins og þúfutittlingur, skógarþröstur, heiðlóa, 
lóuþræll og hrossagaukur. Hreiðrið er grunn skál sem 
hann grefur í syllu eða klettabrún, hann nýtir sér stundum 
gömul hrafnshreiður. Hann verpir 3-6 eggjum. 
Oft má heyra í smyrlinum gefa frá sér hratt og snöggt „kí-
kí-kí“. 
Uppstoppaður smyrill er í veislusalnum í Heydal. Það er 
fugl sem fannst vængbrotinn og reynt var að lækna en lést 
eftir nokkurra mánaða vist. 
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Hávella (vatnafugl af andaætt). 
Hávellan sést á Ausuvatni og öðrum fjallavötnum á 
sumrin, en annars á sjónum. Kvenfuglinn er um 35 cm á 
lengd en karlfuglinn um 56 cm, hún vegur 580-950 gr. 
Fæðan er meðal annars botnkrabbar, kúluskítur, lirfur, 
vatnabobbar og vatnaskeljar í ferskvatni en kræklingar, 
þarastrútar, doppur, burstaormar og marflær í sjó. 
Hreiðrið er umvafið grasi og dún nálægt vatni, eggin eru 
4-8. 
Hávellan dregur nafn sitt af hljóði steggjanna, hljómmikið 
og hátt „ö-úíliahh“ 
 
 
 
 
 
 
 
Fálki (ránfugl af fálkaætt). 
Fálkinn sést í Heydal allt árið. Hann er 51-57 cm á lengd 
og vegur 790-1850 gr. Fæðan er fuglar, þar af er rjúpan 
langmikilvægust og er viðkoma hans undir 
rjúpnastofninum komin. Hann tekur líka t.d. endur, lunda, 
teistur og kríur. Hreiðrið er oftast gamall hrafnslaupur og 
eggin eru 3-5. 
Yfirleitt er fálkinn þögull fugl en yfir varptímann má 
heyra þá væla „gííí-gííí-gííí“. 
Fálkastofninn er ekki stór, líklega 250-400 varppör. Hann 
var talinn til konungsgersema og var fluttur út líklega frá 
landnámi og til ársins 1810. Fálkinn trónaði fyrrum í 
skjaldamerkinu og er fálkaorðan æðsta heiðursmerki 
landsins kennd við hann.  
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4. Verkefni og leiðbeiningar fyrir börn 
 
Til að auðvelda skipulagningu kennslunnar og nýta tímann á vettvang sem best fylgja 
handbókinni nokkur verkefni. Fyrst kemur smá fróðleikur um fugla til að ræða um við 
nemendur áður en farið er á vettvang. Síðan eru verkefni sem eru hugsuð til að vinna 
með inni fyrir vettvangsferð, verkefni til að vinna með á úti á vettvangi og verkefni til 
að vinna með inni eftir vettvang. 
 

Verkefni 
 
Til umhugsunar – fróðleikur um fugla ……………………………  bls. 30 
 
Verkefni 1 -   spurningar til að opna umræður …………….......…. bls. 31 
  nokkrar opnar spurningar fyrir alla aldurshópa 
 
Verkefni 2 -   egg skoðuð að utan og innan ……………………..... bls. 32 
  inniverkefni fyrir alla aldurshópa 
 
Verkefni 3 -    að upplifa unga klekjast úr eggi ………………….... bls. 33 
  inniverkefni fyrir yngsta- og miðstig 
 
Verkefni 4 -   fjaðrirnar gera gæfumuninn ……………………..… bls. 34 
  inniverkefni fyrir alla aldurshópa 
 
Verkefni 5 -   hvaða fætur tilheyra hvaða gogg ………………...… bls. 35 
  inniverkefni fyrir alla aldurshópa 
 
Verkefni 6 - greining og atferlisrannsókn ………………………. bls. 36-37 
  útiverkefni fyrir alla aldurshópa 
 
Verkefni 7 -  hver er fuglinn …………………………………….. bls. 38 
  inniverkefni - framhaldsverkefni af verkefni 6 
 
Verkefni 8 -  skrá fjölda fugla …………………………………… bls. 39 
  úti og inniverkefni fyrir mið- og efsta stig 
 
Verkefni 9 -  skrá fuglategundir í Heydal ……………………….. bls. 40 
  útiverkefni fyrir nemendur á mið- og efsta stig 
 
Verkefni 10 -  kort af fuglum ………………………………………bls. 41 
  úti og inniverkefni fyrir nemendur á mið- og efsta stigi 
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Til umhugsunar. 
Þessar ótrúlegu fljúgandi verur sem við köllum fugla hafa hvað mestu 
aðlögunarhæfileika af öllum dýrum. Aðlögun þýðir að þeir geti breytt hegðun eða 
lífsmynstri til þess að lifa af. Sumir fuglar hafa þróast í að fljúga langar vegalengdir, 
aðrir þróast til að veiða úr lofti og enn aðrir til að halda á sér hita í mjög köldu veðri. 
Mikilvægasta áskorun fugla er að verða sér úti um æti allt árið. Sérhæft líkamslag 
hverrar tegundar hjálpar þeim til þess.  
Sjón. 
Flestir fuglar hafa sérstaklega góða sjón. Augun eru stór, með beinplötu svipað og 
skriðdýr. Þeir hafa líka þriðja augnlok sem hreinsar og ver augun. Staðsetning 
augnanna fer eftir hvort þau eru til varnar eða fæðuöflunar. Flestir fuglar hafa augun á 
hliðum höfuðsins sem gefur þeim mikið sjónsvið í einu og því er erfitt að koma þeim 
að óvörum. Aðrir fuglar eins og uglur, fálkar og ernir, sem eru ránfuglar hafa augun 
framan á höfðinu. Það auðveldar þeim að ná brennidepli á bráð (t.d. mýs og fugla). 
Líkamsbygging. 
Líkamar fugla fá stuðning af beinagrind. Beinin eru hörð en samt ekki gegnheil. 
Reyndar eru sum beinanna nánast hol að innan, það og tiltölulega fá bein er leið til að 
draga úr þyngd sem auðveldar flug. Einnig hafa fuglar gogg í staðinn fyrir þungan 
kjálka sem mörg dýr hafa til að styðja tennur.  
Hreiðurgerð. 
Hreiður fugla eru af ýmsum stærðum og gerðum. En allir fuglar hafa sama hringlaga 
formið á hreiðrunum. Þau geta verið smá bolli gerður úr fléttum og köngulóavef, löng 
göng sem liggja lengst inn í jörðu eða eins og hjá erninum massífur hlaði sem getur 
vegið meira en bíll.  
Farfuglar/staðfuglar. 
Ef fuglum er ómögulegt að finna fæði eða halda hita á ákveðnum árstíma færa þeir sig 
tímabundið á hagstæðara svæði. Þeir eru kallaðir farfuglar og meira en 1/3 af öllum 
tegundum heimsins eru farfuglar. Sumir færa sig aðeins um nokkur hundruð kílómetra 
meðan aðrir fljúga þúsundir kílómetra á hverju ári. Meðal helstu leyndardóma fugla er 
hvernig þeir vita hvenær rétt er að fara milli vetrar- og sumarstöðva. Þættir eins og 
lengd dags, loftþrýstingur, veðurfar og innbyggð klukka eru atriði sem virðast knýja á 
um farflugið. 
Fuglar undirbúa farflugið vel. Þeir breyta jafnvel um fæðu til að fá sem mesta orku 
fyrir langflug. Farflugið er áhættusamt og ár hvert eru hundruð milljóna fugla sem 
ekki ná á áfangastað. Þættir eins og þoka, sterkir vindar og raftæknibúnaður getur 
borið þá af leið. 
Hljóð/söngur. 
Söngur er mikilvægur þáttur í lífsferli margra fugla. Þeir nota hann í tilhugalífi og til 
að verja óðalið sitt. Með tilliti til smæðar fugla og fjarlægðar sem getur skilið þá að er 
ekkert skrítið þó söngur og köll séu helsta tjáningartæki þeirra. Daglegur söngur er 
margskonar, flestir fuglar syngja snemma á morgnana þegar birtir. Önnur hljóð eru 
skilaboð eins og viðvörun, neyðarkall, árásargirni eða staðsetning fæðu. 
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Verkefni 1 

 
Spurningar til að opna umræður 

 
 

Frá hvaða dýrum er talið að fuglar séu komnir? 
Talið er að fuglar séu komnir af öglir, sem var fiðruð um 25 cm risaeðla. 
 
Hvað eru þekktar margar tegundir fugla? 
Þekktar fuglategundir eru um níu þúsund. 
 
Hvað er líkt með fuglum og mönnum?  
Allir fuglar hafa lungu og anda súrefni, heitt blóð, meltingarfæri til að melta matinn 
og hjarta til að dæla blóði. 
 
Hvað er ólíkt með fuglum og mönnum? 
Ólíkt okkur hafa þeir fjaðrir, geta flogið og þeir verpa eggjum. 
 
Af hverju ætli fuglar verpi eggjum en gangi ekki með afkvæmi sín? 
Fuglar þurfa að vera léttir til að geta flogið. 
 
Hvað er útungunartími? 
Tíminn frá því fugl verpir eggi og þar til unginn skríður úr því. 
 
Af hverju er líkamsbygging flestra fugla svipuð? 
Til að geta flogið þarf ákveðna líkamsbyggingu (léttir, vængi, vöðvamikla bringu, 
rennilegan búk og nett höfuð). 
 
Til hvers nota fuglar nefið? 
Nef fugla er yfirleitt sérhæft fyrir þá fæðu sem þeir borða. Þeir nota nefið til að tjá sig 
með. Við hreiðurgerð nota fuglar nefið, einnig nota þeir það til að snyrta fjaðrirnar. 
 
Hvað er átt við þegar talað er um staðfugla, fargesti og farfugla? 
Staðfuglar halda sig á landinu allt árið. Fargestir koma við til að hvílast og safna orku. 
Farfuglar fljúga til annarra landa þar sem er heitara eða fæðuskilyrði betri. 
 
Hvað eru meðfæddir hæfileikar? 
Meðfædda hæfileika þarf ekki að kenna viðkomandi, hann fæðist með upplýsingar um 
hvernig fara eigi að. Dæmi: Andarungar kunna að synda þegar þeir klekjast út.  
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Verkefni 2 
 

Egg skoðuð að utan og innan. 
 
Gerð eggja – skoða egg að utan. 
Börnin skoða egg sem eru mismunandi að stærð, lögun og lit.  
 
Meðan eggin eru skoðuð er upplagt að ræða eftirfarandi. 

1. Lögun eggja – hringlaga egg tilheyra yfirleitt fuglum sem byggja vandaðar 
körfur þar sem engin hætta er á að eggin velti úr hreiðrinu. Vatnafuglar 
sjófuglar og vaðfuglar eru yfirleitt með egg með misbreiðum endum. Það 
veldur því að þau rúlla í hringi sem er mikilvægt því þeir leggja yfirleitt 
lágmarks vinnu í hreiðrin og verpa á ótryggum stöðum. Lögun eggjanna 
kemur í veg fyrir að þau rúlli fram af kletti eða í burt frá hreiðrinu. 

2. Litur eggja – til að verja eggin fyrir óvinum eru þau yfirleitt í felulitum og því 
samlit hreiðrinu eða umhverfinu. 

3. Stærð eggja – þau endurspegla yfirleitt stærð fuglanna, stærri egg eru ekkert 
endilega lengur að klekjast.  

 
Tala um að stærð og lögun eggja ákvarðast af stærð og lifnaðarháttum fuglanna. 
Fjöldi eggja er mismunandi og eru yfirleitt stærri fuglar með færri egg. 
 
 
Hvernig er egg að innan – skoða egg. 
1 harðsoðið egg 
1 hrátt egg 
 

1. Öll fuglaegg hafa harða skurn sem ver þau fyrir þunga fuglanna þegar þeir 
liggja á. Þykkt skurnarinnar fer því eftir þyngd foreldranna. Skurnin hefur fullt 
af litlum götum sem hleypa í gegn súrefni, kolsýring og raka.  

 
Brjótið hráa eggið á plötu. 
Fyrir innan skurnin eru tvær þunnar himnur sem hlífa fóstrinu fyrir bakteríum og 
öðrum óverum sem gætu farið í gegnum skurnina. Þær koma einnig í veg fyrir að 
vökvi tapist úr egginu. 
Himnurnar eru aðskildar til að mynda loftbóluna í breiðari hluta eggsins. Unginn nýtir 
sér þetta loft áður en hann klekst út. 
Hvítan sér fóstrinu fyrir fæðu og vatni fyrstu 2/3 hluta af þroskanum. Rauðan sér 
síðan fóstrinu fyrir fæðu síðasta hlutann. Tveir þræðir úr prótein sem koma í hvorn 
enda eggsins halda rauðunni í miðjunni og koma í veg fyrir að hún rekist í skurninn. 
Ef vel er skoðað má sjá hvítan lítinn blett í rauðunni, á stærð við nálarhaus, það er 
fósturvísir. 

 
2. Skera harðsoðna eggið í tvennt og skoða hvernig það skiptist. 
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Verkefni 3 
 
Að upplifa hvernig ungar klekjast – að vera ungi í klaki. 
Verkfæri; jakkar eða peysur. 
Láta alla fara í fósturstellingu með jakkann eða peysuna utan yfir sig. 
 
Ímyndum okkur að við séum ungar í eggi að gera okkur tilbúin til að klekjast út. Í 
byrjun snúum við að mjórri hluta eggsins, þannig að fyrst þurfum við að snúa okkur 
þannig að breiðari endinn snúi að okkur. 
Með snöggri höfuðhreyfingu rjúfum við himnuna fyrir loftbólunni. Nú getum við í 
fyrsta skipti andað að okkur súrefni. Þar sem loft er komið í lungun getum við kallað á 
mömmu úr egginu. Þetta kall gefur henni til kynna að við séum tilbúin til að koma úr 
egginu. Pípum nú hátt eins og fuglsungar. 
Við erum með tönn á goggnum sem er sérhönnuð til að brjóta eggið. Við notum hana 
og kraftmikla hnakkavöðvana til að reyna að brjótast út úr egginu með því að gogga í 
það. Við gerum nokkrar tilraunir og hvílum okkur vel á milli. 
Þegar okkur hefur tekist að rjúfa gat á eggið gerum við gatið víðara. Eftir hvert gogg 
stoppum við og snúum okkur með því að spyrna í skurnina. Þetta verður til þess að 
eggjaskurnin gefur sig þannig að stórir bitar falla frá og við getum byrjað að mjaka 
okkur úr egginu. Við setjum tærnar á brúnina á skurninum og spyrnum okkur með 
fótum og öxlum þannig að breiðari endi skurnsins spyrnist í burtu. Nú situr mjórri 
hlutinn á höfðinu á okkur eins og hattur. Með kröftugri spyrnu losum við okkur við 
það líka. 
Nú hristum við fjaðrirnar okkar til að þurrka þær. Fjaðrirnar verða skjól okkar fyrir 
kulda. Nú þurfum við að vera mjög dugleg að borða til að ná að stækka hratt þannig 
að við getum farið að fljúga. 
 
Ræðum.  

1. Hvernig er að vera fuglsungi hjá þresti sem fæðist ósjálfbjarga og er undir 
foreldrum sínum kominn þar til hann hefur lært að fljúga? 

2. Hvernig er að vera andar- eða gæsarungi sem fæðist nánast tilbúin til að afla 
sér ætis? 

3. Hvaða hættur þurfa ungarnir að varast? 
4. Hvernig alast fuglar upp? Ungar sem fæðast á jörðu niðri eru með fjaðrir, opin 

augu, geta gengið og geta náð sér í æti. Ungar sem fæðast í trjám, syllum og 
holum eru ófiðraðir, blindir og alfarið undir foreldrum sínum komnir með 
fæði. Foreldrarnir fara allt að 1000 sinnum á dag eftir mat og ungarnir 
þyngjast jafnvel tífalt á tíu dögum og eru fljótir að ná þeim ungunum að vexti 
sem verða sjálfir að bjarga sér um æti frá fæðingu. 
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Verkefni 4 
 
Fjaðrirnar gera gæfumuninn. 
 
Verkfæri; fjaðrir, myndskýringar og stækkunargler. 
 

1. Dreifa fjöðrum meðal barnanna. Láta þau þreifa á þeim og lýsa þeim. Sýna 
þeim skýringarmyndir af fjöðrum. 

2. Láta börnin skilja í sundur fanirnar á fjöðrunum og skoða með hjálp 
stækkunarglers krókana sem læsa geislunum saman. Börnin reyna að láta 
geislana læsast með því að strjúka frá fjöðurstafnum og fram í enda. Ræða 
hvernig fuglarnir snyrta sig til og af hverju. 

3. Láta börnin halda fjöðrunum á lofti með því að blása undir þær. 
4. Láta vatn renna á fjaðrirnar. 
5. Láta olíu renna á fjaðrirnar. 

 
Ræðum.  
Af hverju blotna fuglar ekki? Margir fuglar hafa kirtil fyrir ofan stélið sem gefur frá 
sér olíu. Fuglarnir nota gogginn til að dreifa olíunni á fjaðrirnar þegar þeir snyrta þær 
til. Olían hrindir frá sér vatni. 
 
Ræðum. 
Hvað gerir fjaðrirnar svona sérstakar? Þær eru það sem skilur helst á milli fugla og 
annarra dýra. Fjaðrir er byggðar úr próteini, keratin, sem gefur þeim styrk og 
sveigjaleika. Það er líka í hári, hornum og klóm dýra. Fjaðrirnar myndast í fjaðursekk 
í húðinni og eru af fimm mismunandi gerðum. 

1. Dúnfjaðrir eru mjúkar fíngerðar fjaðrir sem halda miklu lofti og mynda þannig 
einangrun við búkinn.  

2. Þekjufjaðrir eru fjaðrir sem þekja allan búkinn og eru vatns- og vindvörn 
fuglsins og gera búkinn rennilegri til flugs og sunds. 

3. Stélfjaðrir eru til að stýra og halda jafnvægi, hjá mörgum tegundum gegna þær 
einnig mikilvægu hlutverki í tilhugalífinu. 

4. Flugfjaðrir gefa fuglinum þann lyftikraft sem þarf til að geta flogið. Þegar fugl 
er vængstýfður eru flugfjaðrirnar styttar og hefur fuglinn þá ekki nægan 
lyftikraft til að fljúga. Flugfjaðrirnar eru tvennskonar. 

a) Handflugfjaðrir sem eru langar og stífar. 
b) Armflugfjaðrir sem eru styttri og sveiganlegri. 

Þegar fuglar snyrta sig, þrífa þeir og lagfæra fjaðrirnar.  
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Verkefni 5 
 

Hvaða fætur tilheyra hvaða gogg? 
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Verkefni 6 
 
 

Greining og atferlisrannsókn. 

Börnunum er skipt í 2-4 manna hópa. 

Allir fá fylgiblað fyrir verkefnið og skrá niður nöfn sín (sjá næstu síðu). 

Hver hópur fær sjónauka til að fylgjast með fuglum. 

Farið er með þá niður í fjöru þar sem hver hópur velur sér fugl sem þau eiga að: 

 
• teikna inn á blaðið 

• greina tegundina 

• lýsa tegundinni 

• fylgjast með fuglunum og skrá niður atferli þeirra. 

 

 

Yfir vor og sumartíma er hægt að velja fleiri staði en fjöruna til að fylgjast með 

fuglum. Hægt er að fylgjast með mófuglum á grasbökkunum, öndum á ánni eða 

spörfuglum í kjarrinu. 
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Verkefni 6 

Greining og atferlisrannsókn 

 

 

Nöfn: ______________________________________________ 

 
 

Fugl - teikning 

 
 
Fuglategund:  _________________________________________________________ 
 
Fuglalýsing:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Fylgist með fuglinum í fimm mínútur og skráið niður hvað hann gerir. 
 
 
Hvað gerir fuglinn.  
 
Stendur kyrr __________________________________________________________ 

Gengur um ___________________________________________________________ 

Borðar  ______________________________________________________________ 
 
Syndir  ______________________________________________________________ 
 
Kafar  _______________________________________________________________ 
 
Annað _______________________________________________________________ 
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Verkefni 7 
 

Hver er fuglinn minn? 
 
Hver hópur úr verkefni 6 lætur hina hópana giska á hvaða fugl hópurinn valdi sér. 

Spurningarnar þurfa að vera þannig að svarið sé já eða nei. 

Hver hópur má aðeins einu sinni spyrja um fuglategundina og er þá úr leik.  

Ef enginn hópur nær að spyrja um réttan fugl fá allir hóparnir rétt til að spyrja aftur. 
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Verkefni 8 
 

Skrá fjölda fugla 
 

Nemendum skipt í tvo hópa. 

 

Fjöruhópur 

Nemendur fara í fjöruna í tvær klst. og skrá þær fuglategundir sem þeir sjá og fjölda 

einstaklinga af hverri tegund. 

Þegar komið er til baka útbúa nemendur súlurit fyrir tegundirnar og fjölda 

einstaklinga. 

 

Mófuglahópur 

Nemendur fara á grasbakkana fyrir neðan Kirkjubólstúnið í tvær klst. og skrá þær 

fuglategundir sem þeir sjá og fjölda einstaklinga af hverri tegund. 

Þegar komið er til baka útbúa nemendur súlurit fyrir tegundirnar og fjölda 

einstaklinga. 

 

 

Hóparnir bera síðan saman súluritin sín og skoða hvaða fuglar eru algengastir.
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Verkefni 9 

Krossið við hvaða fugla þið hafið séð í Heydal. 

Auðnutittlingur Óðinshani 

Álft Rauðbrystingur 

Fálki Rjúpa 

Fýll Sandlóa 

Grágæs Sendlingur 

Gulönd Sílamáfur 

Haförn Skógarþröstur 

Hávella Smyrill 

Heiðlóa Snjótittlingur 

Hettumáfur Spói 

Himbrimi Steindepill 

Hrafn Stelkur 

Hrossagaukur Stokkönd 

Hvítmáfur Straumönd 

Jaðrakan Svartbakur 

Kjói Tjaldur 

Kría Toppönd 

Lómur Urtönd 

Lóuþræll Þúfutittlingur 

Lundi Æðarfugl 

Maríuerla Æðarkóngur 

Músarindill  
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Verkefni 10 
 

Fuglakort – skráning á staðsetningu fuglanna 
 

Nemendum er skipt í 2-4 manna hópa. Hóparnir fá kort af Heydal. Þeir fara um allt 
svæðið og skrá inn á kortið hvaða fuglategundir þeir sjá og hvar þeir sjá þá.  
Í lokin koma allir hóparnir saman og kynna fyrir hinum hvaða fugla þeir sáu og hvar 
þeir sáu þá.  
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Fylgiskjöl 

 

Fuglaskiltin átta sem sett voru upp í Heydal fylgja hér með. 


