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

Stokkönd
Anas platyrhynchos
Gråand
Mallard
Stockente
Canard colvert
Ánade real

Að mestu staðfugl
Fæða: plöntur og smádýr
Egg: 9-10
Hreiður: vel falið í gróðri, mill i steina
eða þúfna úr grasi og dúni
Heydalur: helst að sjá hana á vetrum í
volgrum og við sjó en á sumrin hvar sem er
Sumarstofnstærð: 10.000 – 15.000 pör
Vetrarstofnstærð: 20.000 – 40.000 fuglar

Stokkönd er vatnafugl. Steggurinn er
kallaður grænhöfði. 

Straumönd
Histrionicus histrionicus

Strömand
Harlequin Duck

Kragenente
Garrot arlequin

Pato arlequin

Staðfugl
Fæða: mýflugnalirfur, krabbadýr og önnur smádýr

Egg: 5-9
Hreiður: oftast hulið gróðri í gjótum eða

skorum  meðfram ám og lækjum
Heydalur: við ána allt árið

Sumarstofnstærð: 2000 – 3000 pör
Vetrarstofnstærð: 10.000 – 15.000 fuglar

Straumönd er vatnafugl, hún heldur sig
sumarlangt við straummiklar ár og læki.

 Þegar hún flýgur fylgir hún árfarveginum
og flýgur undir brýr. Hún er afbragðs
kafari. Ísland er eina landið í Evrópu

sem hún verpir. Það var trú manna
áður að hver sá, sem bæri á sér

þurrkaðan haus af straum-
andarstegg, væri

verndaður gegn
öllu il lu.

Gulönd
Mergus merganser
Stor skallesluger
Goosander
Gänsesäger
Harle biévre
Serreta grande

Staðfugl
Fæða: fiskur
Egg: 7-13
Hreiður: í gjótum eða klettaskútum við ár eða
stöðuvötn, jafnvel gömul fálka eða hrafnshreiður
Heydalur: í ánni og sjónum allt árið
Sumarstofnstærð: 300 pör
Vetrarstofnstærð: 500 – 1500 fuglar

Gulönd er vatnafugl sem er alfriðaður.

Toppönd
Mergus serrator

Toppet Skallesluger
Red breasted Merganser

Mittelsäger
Harle huppé

Serreta mediana

Staðfugl
Fæða: fiskur og krabbadýr

Egg: 7-13
Hreiður: í gjótum við ár eða vatnsbakka

klædd stráum og dúni
Heydalur: í ánni og sjónum allt árið

Sumarstofnstærð: 2.000 – 4.000 pör
Vetrarstofnstærð: 5.000 – 15.000 fuglar

Toppönd er vatnafugl. 

Óðinshani
Phalaropus lobatus
Odinshane
Red-necked Phalarope
odinshühchen
Phalarope á bec étroit
Falaropo picofino

Farfugl
Fæða: skordýr og krabbadýr
Egg: 4
Hreiður: dæld í þúfu, mosa eða sinu, ávallt vel falið
Heydalur: við ár og vötn maí – september
Sumarstofnstærð: 50.000 – 100.000 pör

Óðinshani er vaðfugl. Karlfuglinn sér alfarið
um að liggja á eggjum og ala upp ungana.

Urtönd
Anas crecca
Krikand
Teal
Krickente
Sarcelle d’hiver
Cerceta común

Að mestu farfugl
Fæða: jurtir og smádýr
Egg: 7-9
Hreiður: vel falið í gróðri, fóðrað
með stráum og dúni
Heydalur: í skurðum apríl – október
Sumarstofnstærð: 3000 – 5000 pör
Vetrarstofnstærð: 100 – 500 fuglar

Urtönd er vatnafugl, hún er minnsta
önd Evrópu. Hún er mest á ferli í
l jósaskiptum og á næturnar.

Heydalur


