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

Fálki
Falco rusticolus
Jagtfalk
Gyrfalcon
Gerfalke
Faucon gerfaut
Halcón gerifalte

Staðfugl
Fæða: rjúpur,endur,
mófuglar,sjófuglar og
jafnvel mýs
Egg 3-5
Hreiður: notar oftast
gamla hrafnslaupa
Heydalur: allt árið
Sumarstofnstærð: 250 – 350 pör
Vetrarstofnstærð: 1000 – 2000 fuglar

Fálkinn er ránfugl. Hann þótti
konungsgersemi og var notaður
til veiða. Hann var fluttur út líklega
frá landnámi ti l 1810. Fálki trónaði
fyrrum á skjaldarmerki landsins og
æðsta heiðursmerki Íslendinga,
Fálkaorðan, er við hann kennt.

Hrafn
Corvus corax

Ravn
Raven

Kolkrabe
Grand corbeau

Cuervo

Staðfugl
Fæða: alæta

Egg: 4-7
Hreiður: laupur úr allskyns drasli á syllu eða í skúta

Heydalur: allt árið
Sumarstofnstærð: 2.500 pör

Vetrarstofnstærð: 10.000 – 13.000 fuglar

Hrafninn er stærstur íslenskra spörfugla. Hann er mjög glysgjarn
og setur gjarnan glitrandi hluti í hreiður sitt. Pörin halda saman alla ævi.

Hrafnar dreifa sér á bæi tveir á hvern bæ. Þekkt eru mörg dæmi um að hrafnar
ráðist á sauðfé og kroppi úr þeim augun og  þeir eru skæðir eggjaræningjar.

Sé mikið um æti safna þeir því gjarnan og geyma til megurri tíma.
Margar þjóðsögur eru ti l um hrafna og gáfur þeirra.

Hávella
Clangula hyemalis

Havlit
Longtailed Duck

Eisente
Harelde de Miquelon

Havelda

Staðfugl
Fæða: skeldýr, sniglar, skordýralirfur og krabbadýr

Egg: 4-8
Hreiður: umvafið grasi og dúni, nálægt vatni

Heydalur: fjallavötn, júní – ágúst
Sumarstofnstærð: 1000 – 3000 pör

Vetrarstofnstærð: 10.000 – 100.000 fuglar

Hávella er vatnafugl. Hún dregur nafn sitt
af háu endurteknu hljóði steggjanna ,,öúíliahh”.

Smyrill
Falco columbarius
Dværgfalk
Merlin
Merlin
Faucon émerillon
Esmerejón

Að mestu farfugl
Fæða: smærri fuglar og hagamýs
Egg: 3-6
Hreiður: grefur grunna skál á syllu
eða klettabrún, notar jafnvel gömul
hrafnshreiður
Heydalur: kringum bæjargilið, maí – september
Sumarstofnstærð: 1000 – 2000 pör
Vetrarstofnstærð: 10 – 100 fuglar

Smyrill er ránfugl. Fáir fuglar eru jafn
einbeittir og smyrill þegar hann er að
elta uppi smáfugla.

Haförn
Haliaeetus albicil la
Havörn
White tailed Eagle
Seeadler
Pygargue á queue blanche
Pigargo coliblanco

Staðfugl
Fæða: fiskar og fuglar
Egg: 1-3
Hreiður: geta verið 1/2 ti l 1
metri á þykkt á breiðum
syllum í klettum, uppi á stöplum
og á lágum klettasnösum.
Heydalur: allt árið, helst á flugi.
Sumarstofnstærð: 60-70 pör
Vetrarstofnstærð: 150 – 200 fuglar

Haförn er ránfugl. Hvert
arnarpar á sér fleiri en
eitt hreiðurstæði.
Erninum var nærri
útrýmt og hefur
verið alfriðaður
síðan 1913. Ekki
má koma nær
hreiðri en 500 m.

Rjúpa
Lagopus mutus

Fjeldrype
Ptarmigan

Alpenschneehuhn
Lagopéde alpin

Perdiz nival

Staðfugl
Fæða: plöntur

Egg: 9-12
Hreiður: fóðruð skál, vel falin í runnum eða lyngi.

Heydalur: allt árið í kjarri eða fjall lendi.
Sumarstofnstærð: 50.000 – 200.000 pör

Vetrarstofnstærð: allt að 1.000.000 fugla

Rjúpan gefur frá sér rophljóð og gagg. Miklar og
óútskýrðar sveiflur eru í stofnstærðinni.

Hún er vinsælasti veiðifugl landsins.

Heydalur


