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

Steindepill
Oenanthe oenanthe
Stenpikker
Wheatear
Steinsmätzer
Traquet motteux
Collalba gris

Farfugl
Fæða: skordýr
Egg: 6-8
Hreiður: vönduð karfa oft falin í vegghleðslum eða skriðum
Heydalur: í fjallsrótarskriðum um allan dal, maí – september
Sumarstofnstærð: 20.000 – 50.000 pör

Steindepill er spörfugl. Hann var talinn hefnigjarn og börn
vöruð við að eyðileggja hreiður hans því þá gætu fingur
þeirra kreppst. Eins var honum kennt um júgurmein hjá
kindum og kúm.

Snjótittlingur
Plectrophenax nivalis
Snespurv
Snow Bunting
Schneeammer
Bruant des neiges
Escribano nival

Að mestu staðfugl
Fæða: fræ og skordýr
Egg: 4-6
Hreiður: karfa í holum eða gjótum
Heydalur: allsstaðar allt árið
Sumarstofnstærð: 50.000 – 100.000 pör
Vetrarstofnstærð: 100.000 – 300.000 fuglar

Snjótittl ingur er spörfugl. Hann finnur á sér
veðrabrigði og hópast heim að bæjum fyrir
stórhríðir. Hann verpir oft tvisvar á sumri.
Karlfuglinn fer í sumarbúning og er þá
kallaður sólskríkja. Ýmis ljóð og sögur
hafa verið ortar um snjótittl inginn.
.

Maríuerla
Motacilla alba
Hvid vipstjert

White Wagtail
Bachstelze

Bergeronnette grise
Lavandera blanca

Farfugl
Fæða: skordýr

Egg: 6-7
Hreiður: fínleg karfa  við bæi í smágljúfrum,

klettum eða dröngum
Heydalur: í kringum bæinn, maí – ágúst

Sumarstofnstærð: 100.000 pör

Maríuerla er spörfugl. Hún var talin
spádómsfugl sem gat sagt fyrir um

velgengni í spilum, feigð manna o.fl.

Músarindill
Troglodytes troglodytes
Gærdesmutte
Wren 
Zaunkönig
Troglodyte mignon
Chochin

Staðfugl
Fæða: smáskordýr
Egg: 7-8
Hreiður: fínlegt kúlulaga hreiður á
lækjarbökkum undir hangandi
gróðurtorfum, í sprungum eða holum.
Heydalur: í kjarrinu allt árið
Sumarstofnstærð: 500 – 2000 pör
Vetrarstofnstærð: 3000 – 10.000 fuglar

Músarrindill er spörfugl og hefur
lengi verið minnsti fugl landsins.
Hann er mikill söngfugl, nafnið er ti lkomið vegna
þess að hann skýst eins og mús í kjarri. 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 ti l góðs og il ls.

Skógarþröstur
Turdus il iacus
Vindrossel
Redwing
Rotdrossel
Grive mauvis
Zorzal alirrojo

Að mestu farfugl
Fæða: ormar, skordýr og ber
Egg: 4-6
Hreiður: haganlega ofin karfa
Heydalur: í kjarrinu allt árið
Sumarstofnstærð: 100.000 – 200.000 pör
Vetrarstofnstærð: 1000 – 5000 fuglar

Skógarþröstur er spörfugl. Hann ver
hreiður sitt af mikill i hörku. Hann hefur
oft verið vinsælt yrkisefni.

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”.

Auðnutittlingur
Carduelis flammes
Gråsisken
Redpoll
Birkenzeisig
Sizerin flammé
Pardillo sizerin

Staðfugl
Fæða: fræ og skordýr
Egg: 4-6
Hreiður: vönduð karfa í trjám
Heydalur: algengur í kjarrinu allt árið
Sumarstofnstærð: 10.000 – 30.000 pör
Vetrarstofnstærð: 20.000 – 100.000 fuglar

Auðnutittl ingur er spörfugl.

Heydalur


