
 

 

 

 

 

 

 

Verkefni fyrir eVerkefni fyrir eVerkefni fyrir eVerkefni fyrir ellllsta stigsta stigsta stigsta stig    
6. bekkur í grunnskóla – fyrsta ár í framhaldsskóla 

    



 

 

    1. 1. 1. 1. Sérkenni fuglaSérkenni fuglaSérkenni fuglaSérkenni fugla
Fuglar lifa á mismunandi stöðum og oft má greina af útliti þeirra hvert þeir 
sækja fæðu. Goggur og fætur fugla eru vel aðlagaðir að fæðuöflun þeirra. 
Stelkur er vaðfugl og veður
hann langa og mjóa fætur. Goggur hans
hentar því vel til að grafa eftir æti í tjarn

Í ljósi þessara upplýsinga skuluð þið finna eftirfarandi fugla á safninu og skoða 
vel fætur þeirra og gogga. Reynið að gera ykkur grein fyrir 
leita fæðu. 

ffffálki álki álki álki     ----    svartbakur svartbakur svartbakur svartbakur 

Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?

    

    

2. 2. 2. 2. Egg og varpEgg og varpEgg og varpEgg og varp    
Það reynir mikið á kvenfuglinn 
nauðsynleg til að koma sem flestum ungum á legg. Endur verpa að meðaltali 8 
á jafnmörgum dögum ef fæðuskilyrði eru góð. S
eggi.  

Hvers vegna haldið þið að það sé svona mikill munur á eggjafjölda þessaHvers vegna haldið þið að það sé svona mikill munur á eggjafjölda þessaHvers vegna haldið þið að það sé svona mikill munur á eggjafjölda þessaHvers vegna haldið þið að það sé svona mikill munur á eggjafjölda þessa

Egg verður til þegar egg fer niður í rásina sem liggur frá eggjastokki kvenfugls
sekk með eggjarauðu  en eggjarauðan sér 
verði að unga. Að því búnu frjóvgar sæðisfruma eggi
frá karlfuglinum í sérstökum göngum og frjóvgast eitt egg í einu.

Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og 
margar aðrar dýrategundir, þar á meðal maðurinn?margar aðrar dýrategundir, þar á meðal maðurinn?margar aðrar dýrategundir, þar á meðal maðurinn?margar aðrar dýrategundir, þar á meðal maðurinn?

Sérkenni fuglaSérkenni fuglaSérkenni fuglaSérkenni fugla    
Fuglar lifa á mismunandi stöðum og oft má greina af útliti þeirra hvert þeir 

Goggur og fætur fugla eru vel aðlagaðir að fæðuöflun þeirra. 
er vaðfugl og veður eftir fæðu í grunnu vatni og fjörum og því hefur 
nga og mjóa fætur. Goggur hans er að sama skapi langur og mjór 

hentar því vel til að grafa eftir æti í tjarnarbotnum, leirum og jarðvegi.

upplýsinga skuluð þið finna eftirfarandi fugla á safninu og skoða 
vel fætur þeirra og gogga. Reynið að gera ykkur grein fyrir hvernig og hvar þeir 

svartbakur svartbakur svartbakur svartbakur ----        þúfutittlingur þúfutittlingur þúfutittlingur þúfutittlingur ––––    gulönd gulönd gulönd gulönd ––––    hrafn hrafn hrafn hrafn 

Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?

    

 að mynda egg og verpa þeim. Því er góð næring 
nauðsynleg til að koma sem flestum ungum á legg. Endur verpa að meðaltali 8 
á jafnmörgum dögum ef fæðuskilyrði eru góð. Sjó- og bjargfuglar verpa yfirleitt bara einu 

Hvers vegna haldið þið að það sé svona mikill munur á eggjafjölda þessaHvers vegna haldið þið að það sé svona mikill munur á eggjafjölda þessaHvers vegna haldið þið að það sé svona mikill munur á eggjafjölda þessaHvers vegna haldið þið að það sé svona mikill munur á eggjafjölda þessara fuglahópa?ra fuglahópa?ra fuglahópa?ra fuglahópa?

þegar egg fer niður í rásina sem liggur frá eggjastokki kvenfugls
ggjarauðan sér fóstrinu fyrir allri þeirri fæðu sem þörf er á svo það 

því búnu frjóvgar sæðisfruma eggið en kvenfuglinn geymir sæðisfrumur 
frá karlfuglinum í sérstökum göngum og frjóvgast eitt egg í einu.  

Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og 
margar aðrar dýrategundir, þar á meðal maðurinn?margar aðrar dýrategundir, þar á meðal maðurinn?margar aðrar dýrategundir, þar á meðal maðurinn?margar aðrar dýrategundir, þar á meðal maðurinn?    

Fuglar lifa á mismunandi stöðum og oft má greina af útliti þeirra hvert þeir 
Goggur og fætur fugla eru vel aðlagaðir að fæðuöflun þeirra. 

vatni og fjörum og því hefur 
er að sama skapi langur og mjór og 
arbotnum, leirum og jarðvegi.  

upplýsinga skuluð þið finna eftirfarandi fugla á safninu og skoða 
hvernig og hvar þeir 

hrafn hrafn hrafn hrafn ----    álftálftálftálft    

Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?Hvers vegna sjáum við ekki önd upp í trjám eða spörfugla út á vatni?    

að mynda egg og verpa þeim. Því er góð næring honum 
nauðsynleg til að koma sem flestum ungum á legg. Endur verpa að meðaltali 8 – 10 eggjum 

og bjargfuglar verpa yfirleitt bara einu 

ra fuglahópa?ra fuglahópa?ra fuglahópa?ra fuglahópa?    

þegar egg fer niður í rásina sem liggur frá eggjastokki kvenfugls. Þar mætir það 
fyrir allri þeirri fæðu sem þörf er á svo það 

venfuglinn geymir sæðisfrumur 

Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og Hvers vegna ætli fuglar gangi ekki með ungana sína líkt og     
    



 

 

3. A3. A3. A3. Aðlögun andaðlögun andaðlögun andaðlögun anda

Fuglar eru aðlagaðir að búsvæði sínu og fæðuleit. Öndin
heitir straumönd og er kafönd. Finnið þessa önd á safninu.

Skoðið útlit andarinnar vel, fætur, gogg og 
eru dæmi um aðlögun andarinnar að 

 

 

4. 4. 4. 4. HvoHvoHvoHvor er hvað?r er hvað?r er hvað?r er hvað?

Kollur mismunandi tegunda eru oft mjög líkar í útliti. Þær klæðast yfirleitt 
felulitum en það er hentugt
egg sín og unga. Steggirnir, sem 
eiga þó ekki í vandræðum með að finna kollu af sinni tegund. 

Notið sjónaukana og reynið að finna eftirfarandi kollur.

UrtandarkollaUrtandarkollaUrtandarkollaUrtandarkolla    

ðlögun andaðlögun andaðlögun andaðlögun anda 

búsvæði sínu og fæðuleit. Öndin sem er á myndinni 
heitir straumönd og er kafönd. Finnið þessa önd á safninu. 

Skoðið útlit andarinnar vel, fætur, gogg og lögun.  Nefnið a.m.k. 4 atriði sem 
eru dæmi um aðlögun andarinnar að umhverfi sínu og fæðuleit.  

 

 

r er hvað?r er hvað?r er hvað?r er hvað?    

Kollur mismunandi tegunda eru oft mjög líkar í útliti. Þær klæðast yfirleitt 
en það er hentugt til að sjást síður af óvinum og þannig 

og unga. Steggirnir, sem  oftast eru  litskrúðugir og auðþekkjanlegir, 
eiga þó ekki í vandræðum með að finna kollu af sinni tegund.  

Notið sjónaukana og reynið að finna eftirfarandi kollur.

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

StokkandarkollaStokkandarkollaStokkandarkollaStokkandarkolla

er á myndinni 

a.m.k. 4 atriði sem 
 

Kollur mismunandi tegunda eru oft mjög líkar í útliti. Þær klæðast yfirleitt 
 vernda þær 

litskrúðugir og auðþekkjanlegir, 

Notið sjónaukana og reynið að finna eftirfarandi kollur. 

StokkandarkollaStokkandarkollaStokkandarkollaStokkandarkolla    



 

 

5. 5. 5. 5. Teljið Teljið Teljið Teljið     tegundirnartegundirnartegundirnartegundirnar

Farið út að Mývatni og merkið við þær Farið út að Mývatni og merkið við þær Farið út að Mývatni og merkið við þær Farið út að Mývatni og merkið við þær 

    

 

 

 

 
 

Skúfönd 

Húsönd 

Toppönd 

tegundirnartegundirnartegundirnartegundirnar    

Farið út að Mývatni og merkið við þær Farið út að Mývatni og merkið við þær Farið út að Mývatni og merkið við þær Farið út að Mývatni og merkið við þær tegundir sem þið sjáið þar.tegundir sem þið sjáið þar.tegundir sem þið sjáið þar.tegundir sem þið sjáið þar.

    

    

    

    

        

 

 

 

Rauðhöfðaönd

 Stokkandarsteggur

Álft 

tegundir sem þið sjáið þar.tegundir sem þið sjáið þar.tegundir sem þið sjáið þar.tegundir sem þið sjáið þar.    

    

 

 

 

Rauðhöfðaönd 

Stokkandarsteggur 



 

 

6. 6. 6. 6. Hvað gera fuglarnirHvað gera fuglarnirHvað gera fuglarnirHvað gera fuglarnir
Farið út að Mývatni og finnið toppönd og stokkönd
Fylgist með hegðun þeirra

 

Setjið XXXX við það sem fuglarnir gera.

Reynið að átta ykkur á mismunandi hegðun kafandar og buslandar.

Hvað gera fuglarnir?Hvað gera fuglarnir?Hvað gera fuglarnir?Hvað gera fuglarnir?
Flýgur 
Syndir 
Snyrtir sig 
Hefur samskipti við aðra
Étur 
Kafar 
    

Toppönd er kaföndToppönd er kaföndToppönd er kaföndToppönd er kafönd

Hvað gera fuglarnirHvað gera fuglarnirHvað gera fuglarnirHvað gera fuglarnir????  
Farið út að Mývatni og finnið toppönd og stokkönd úti á vatninu

hegðun þeirra í nokkrar mínútur. Hvað gera fuglarnir

við það sem fuglarnir gera. 

Reynið að átta ykkur á mismunandi hegðun kafandar og buslandar.

Hvað gera fuglarnir?Hvað gera fuglarnir?Hvað gera fuglarnir?Hvað gera fuglarnir?    Toppönd Stokkönd
  
  
  

Hefur samskipti við aðra   
  
  

Stokkönd er buslöndStokkönd er buslöndStokkönd er buslöndStokkönd er buslönd
Toppönd er kaföndToppönd er kaföndToppönd er kaföndToppönd er kafönd    

úti á vatninu.  
krar mínútur. Hvað gera fuglarnir? 

Reynið að átta ykkur á mismunandi hegðun kafandar og buslandar. 

Stokkönd 

Stokkönd er buslöndStokkönd er buslöndStokkönd er buslöndStokkönd er buslönd    



 

 

7. 7. 7. 7. Hópmyndun fuglaHópmyndun fuglaHópmyndun fuglaHópmyndun fugla
1111. Farið í tölvu og opnið fuglavefinn. 

2222. Smellið á                              

 

3333. Smellið á hópamyndunar
megin á síðunni. 

 
5555. Hvers vegna er gott fyrir fugla að halda 
sig í hópum?  Nefnið 4 atriði.

1. 

2.  
3. 
4. 
 

6666. Hvers vegna fljúga gæsir oddaflug 
 

 

Hópmyndun fuglaHópmyndun fuglaHópmyndun fuglaHópmyndun fugla    
Farið í tölvu og opnið fuglavefinn.  

Smellið á                                    og veljið skoða nánar undir atferli

arflipann hægra 

 
    
4444. Lesið vel textann sem birtist áður en þið spilið 
og horfið á myndskeiðið á síðunni.
 
 
 
 
 

yrir fugla að halda 
Nefnið 4 atriði. 

Hvers vegna fljúga gæsir oddaflug líkt og sést á myndskeiðinu?

atferliflokknum.  

textann sem birtist áður en þið spilið 
og horfið á myndskeiðið á síðunni. 

og sést á myndskeiðinu? 



 

 

8. 8. 8. 8. Búsvæði & aðlögun fuglaBúsvæði & aðlögun fuglaBúsvæði & aðlögun fuglaBúsvæði & aðlögun fugla
1111. Farið í tölvu og opnið fuglavefinn. 

2222. Smellið á                              

3333. Lesið textann sem birtist. 
myndunum neðst á síðunni og lesið
sem fylgir hverri mynd. 

4. Nefnið 4 búsvæði og helstu kosti þeirra.

1. 

2. 
3.  
4. 
 

5555. Smellið á 

6666. Lesið textann sem birtist og smellið svo á 
    og lesið 

7777. Dragið músina yfir ugluna efst í 
hægra 
meðfylgjandi mynd).

8888. Satt eða ósatt? Dragið hring utan um rétt svar.

 Aðlögun fugla getur falist í lit og útliti. 

 Fiður fugla verndar þá fyrir skordýrum.

 Allir fuglar hafa vatnsheldan ham.

 Egg í felulitum minnka líkur á eggjaráni.

 Allir fuglar hafa sundfit.

Búsvæði & aðlögun fuglaBúsvæði & aðlögun fuglaBúsvæði & aðlögun fuglaBúsvæði & aðlögun fugla    
Farið í tölvu og opnið fuglavefinn.  

Smellið á                                og veljið skoða nánar undir búsvæðiflokknum.

. Flettið svo 
myndunum neðst á síðunni og lesið textann 

4. Nefnið 4 búsvæði og helstu kosti þeirra. 

. Smellið á aðlögunarflipann hægra megin á síðunni.

. Lesið textann sem birtist og smellið svo á  
og lesið áfram. 

. Dragið músina yfir ugluna efst í 
gra horninu  á síðunni (sjá 

meðfylgjandi mynd). 

. Satt eða ósatt? Dragið hring utan um rétt svar. 

Aðlögun fugla getur falist í lit og útliti.   sattsattsattsatt        

iður fugla verndar þá fyrir skordýrum.  sattsattsattsatt        

Allir fuglar hafa vatnsheldan ham.   sattsattsattsatt        

Egg í felulitum minnka líkur á eggjaráni.  sattsattsattsatt        

Allir fuglar hafa sundfit.    sattsattsattsatt        

nánar undir búsvæðiflokknum. 

hægra megin á síðunni.  

 

    ósattósattósattósatt 

    ósattósattósattósatt 

    ósattósattósattósatt 

    ósattósattósattósatt 

    ósattósattósattósatt    



 

 

9. M9. M9. M9. Makavalakavalakavalakaval    
Það er einkum karlfuglinn sem reynir að laða til 
sín maka og stuggar jafnframt öðrum 
karlfuglum frá. 

� Hann gerir meðal annars eftirfarandi 
hluti til að heilla kvenfuglinn:

� Hann skiptir um búning og verður skrautlegur 
og áberandi. 

� Hann helgar sér óðal  en óðal er n.k. heimili fuglsins. Það þarf að vera hæfilega stórt
með nægan aðgang að fæðu og henta vel til varps. Óðulin eru misstór eftir 
tegundum.  Fuglarnir verja þau
inn á óðalið geta orðið þar 

� Hann dansar fyrir kvenfuglinn og oft dansa pörin saman.
� Oft færir hann maka sínum mat og þá sérstaklega þegar kvenfuglinn situr á eggjum. 

Hvað er líkt með makaHvað er líkt með makaHvað er líkt með makaHvað er líkt með maka

FariðFariðFariðFarið    núnúnúnú    út að vatninu og reynið að koma auga á út að vatninu og reynið að koma auga á út að vatninu og reynið að koma auga á út að vatninu og reynið að koma auga á 
eða eða eða eða stegg sem er að reyna að heilla stegg sem er að reyna að heilla stegg sem er að reyna að heilla stegg sem er að reyna að heilla 

Það er einkum karlfuglinn sem reynir að laða til 
jafnframt öðrum 

Hann gerir meðal annars eftirfarandi 
til að heilla kvenfuglinn: 

kiptir um búning og verður skrautlegur 

en óðal er n.k. heimili fuglsins. Það þarf að vera hæfilega stórt
nægan aðgang að fæðu og henta vel til varps. Óðulin eru misstór eftir 

uglarnir verja þau, t.d. með söng og reiðigargi. Ef óboðinn gestur ræðst
geta orðið þar slagsmál.  

Hann dansar fyrir kvenfuglinn og oft dansa pörin saman. 
rir hann maka sínum mat og þá sérstaklega þegar kvenfuglinn situr á eggjum. 

Hvað er líkt með makaHvað er líkt með makaHvað er líkt með makaHvað er líkt með makavali fugla og manna? Ræðið vali fugla og manna? Ræðið vali fugla og manna? Ræðið vali fugla og manna? Ræðið þaðþaðþaðþað    ykkar á milli.ykkar á milli.ykkar á milli.ykkar á milli.

út að vatninu og reynið að koma auga á út að vatninu og reynið að koma auga á út að vatninu og reynið að koma auga á út að vatninu og reynið að koma auga á andaparandaparandaparandapar
stegg sem er að reyna að heilla stegg sem er að reyna að heilla stegg sem er að reyna að heilla stegg sem er að reyna að heilla kollu.kollu.kollu.kollu.    

en óðal er n.k. heimili fuglsins. Það þarf að vera hæfilega stórt, 
nægan aðgang að fæðu og henta vel til varps. Óðulin eru misstór eftir 

Ef óboðinn gestur ræðst 

rir hann maka sínum mat og þá sérstaklega þegar kvenfuglinn situr á eggjum.  

ykkar á milli.ykkar á milli.ykkar á milli.ykkar á milli.    

andaparandaparandaparandapar    



 

 

10. F10. F10. F10. Fæðuvefuræðuvefuræðuvefuræðuvefur
Skoðið myndina hér fyrir neðan. Þetta er einfaldaður fæðuvefur Mývatns. 
Margar tegundir fugla lifa á rykmýi 

Hvað Hvað Hvað Hvað haldið þið að haldið þið að haldið þið að haldið þið að geristgeristgeristgerist

 

 

 

GrotGrotGrotGrot

KafendurKafendurKafendurKafendur    

RykmýRykmýRykmýRykmý    

æðuvefuræðuvefuræðuvefuræðuvefur    
Skoðið myndina hér fyrir neðan. Þetta er einfaldaður fæðuvefur Mývatns. 

undir fugla lifa á rykmýi sem er oft á tíðum aðalfæða þeirra.

geristgeristgeristgerist    ef stofn rykmýs við Mývatn minnkar mikið?ef stofn rykmýs við Mývatn minnkar mikið?ef stofn rykmýs við Mývatn minnkar mikið?ef stofn rykmýs við Mývatn minnkar mikið?

GrotGrotGrotGrot    = lífrænar = lífrænar = lífrænar = lífrænar leileileileifarfarfarfar    

MaðurinnMaðurinnMaðurinnMaðurinn    

BleikjBleikjBleikjBleikjaaaa    

KrabbadýrKrabbadýrKrabbadýrKrabbadýr    

Skoðið myndina hér fyrir neðan. Þetta er einfaldaður fæðuvefur Mývatns. 
er oft á tíðum aðalfæða þeirra. 

ef stofn rykmýs við Mývatn minnkar mikið?ef stofn rykmýs við Mývatn minnkar mikið?ef stofn rykmýs við Mývatn minnkar mikið?ef stofn rykmýs við Mývatn minnkar mikið?    

FiskiendurFiskiendurFiskiendurFiskiendur    

    HornsílHornsílHornsílHornsíliiii    


