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

Heiðlóa
Heiðlóa
Pluvialis apricaria
Hjejle
Golden Plover
Goldregenpfeifer
Pluvier doré
Chorlito dorado

Farfugl
Fæða: skordýr, ormar,
sniglar og ber
Egg: 4
Hreiður: frekar djúpur bolli
Heydalur: um allt, apríl – ágúst
Sumarstofnstærð: 300.000 pör

Heiðlóan er vaðfugl. Sé reynt að
nálgast hreiðrið þykist hún vera
vængbrotin ti l að lokka óvininn
burtu. Hvergi í heiminum er
lóan eins algeng og á Íslandi.
Hún er Íslendingum kærust
fugla og sannur vorboði.

Stelkur
Tringa totanus

Rödben
Redshank

Rotschenkel
Chevalier gambette

Archibebe común

Að mestu farfugl
Fæða: ormar, skordýr, marflær

og burstaormar
Egg: 4

Hreiður: lít i l laut hulin gróðri í grónum þúfum
Heydalur: allur dalurinn, apríl – október
Sumarstofnstærð 50.000 – 100.000 pör

Vetrarstofnstærð 500 – 1.000 fuglar

Stelkurinn er vaðfugl. Hann er mjög
áberandimeð gjammi sínu ,,tjúhú”.

Íslenski varpstofninner líklegast
sá stærsti í Evrópu.

Spói
Numenius phaeopus
Lille regnspove
Whimbrel
Regenbrachvogel
Courlis corlieu
Zarapito trinador

Farfugl
Fæða: skordýr, ormar,
sniglar, krabbadýr og ber
Egg: 4
Hreiður: alldjúp skál á mörkum
þurrlendis og votlendis
Heydalur: inni í dal, maí – ágúst
Sumarstofnstærð: 200.000 pör

Spóinn er vaðfugl. Söngur hans,
vellið, byrjar á nokkrum flaututónum
sem magnast og enda í samfelldu dill i.
Þá er sagt að spóinn velli graut.
Sagt var ,,úti vetrar þá er þraut
þegar spóinn vellir graut” og
trúðu því að þá væri
harðindum vetrarins
lokið.

Jaðrakan
Limosa limosa
Stor kobbersneppe
Black-tailed Godwit
Uferschnepfe
Barge á queue noire
Aguja colinegra

Farfugl
Fæða: jurtir og smádýr
Egg: 4
Hreiður: grunn laut í mosa eða sinuþúfu
Heydalur: mýrar og tún, maí – ágúst
Sumarstofnstærð: 7.000 – 10.000 pör

Jaðrakan er vaðfugl. Í þjóðtrúnni á hann að
hafa með háværu kalli sínu, vaddu útí,
vaddu útí” lokkað menn út í ár og
fen og gert síðan grín  að
þeim í lokin, vaddu
votur, vaddu
votur.

Þúfutittlingur
Anthus pratensis
Engpiber
Meadow Pipit
Wiesenpieper
Pipit farlouse
Bisbita común

Farfugl
Fæða: skordýr og önnur smádýr
Egg: 5-6
Hreiður: fínofin karfa í smágjótu,
holu, þúfu eða kjarri
Heydalur: um allt, maí – september
Sumarstofnstærð: 500.000 – 1.000.000 pör

Þúfutittl ingur er spörfugl. Hann skýst oft úr hreiðurholu
við fjárgötur og hefur þannig jafnvel fælt hesta sbr. nafnið
,, götutittl ingur”.

Hrossagaukur
Gallinago gallinago
Dobeltbekkasin
Common Snipe
Bekassine
Bécassine des marais
Agachadiza común

Að mestu farfugl
Fæða: ormar, sniglar, krabbadýr
og skordýr
Egg: 4
Hreiður: grunnur einfaldur bolli
Heydalur: víða í skurðum, kjarri
og sinu, apríl – október
Sumarstofnstærð: 300.000 pör
Vetrarstofnstærð: 10 – 100 fuglar

Hrossagaukur er vaðfugl. Hann gefur frá sér hátt og hneggjandi hljóð með
stélfjöðrunum. Hann þótti dularfullur og mikill spádómsfugl. Af fluglagi hans
mátti lesa um framtíðina svo sem tíðarfar og hvernig mönnum farnaðist.
Hestar eiga það til að fælast þegar hann flýgur snöggt undan fótum þeirra.

Heydalur


