Fuglaskoðun Ferðafélags Fjarðarmanna og Náttúrustofu Austurlands
2. og 3. maí 2015.

Reyðarfjörður 2. maí 2015
Laugardaginn 2. maí 2015 mættu 11 manns á leiruna á Reyðarfirði í árlega fuglaskoðun
Náttúrustofu Austurlands og Ferðafélags Fjarðarmanna. Þrátt fyrir kuldatíð sáust 37
fuglategundir, flestar hefðbundnar en einnig nýjar fyrir þennan viðburð og svæði. Nokkrar
algengar tegundir létu sig vanta en höfðu sést daginn áður.
Tegundir sem sáust á Reyðarfirði voru; grágæs, hrossagaukur, stokkönd, stelkur, skúfönd,
heiðlóa, sandlóa, jaðrakan, hettumáfur, urtönd, tjaldur, þúfutittlingur, spói, lómur, súla, kría,
silfurmáfur, sendlingur, tildra, álft, fýll, heiðagæs, snjótittlingur, hrafn, flórgoði, toppönd,
bjargdúfa, svartbakur, hávella, straumönd, rauðhöfðaönd, álka, himbrimi, rita, lóuþræll, æður
og skógarþröstur.

Þátttakendur í fuglaskoðun á Reyðarfirði (ljósm. HWS).

Þátttakendur í fuglaskoðun á Reyðarfirði (ljósm. HWS).

Norðfjarðarleira og nágrenni 3. maí kl. 09:00 til 10:00.
Skoðunin var á hefðbundnum stað norðan við ósinn og hófst kl. 09:00. Veður gat verið betra,
norðaustan kaldi og snjókoma annars slagið. Töluverður jafnfallinn snjór á jörðu. 13 manns
mættu og þ.a. Skarphéðinn G. Þórisson og Áslaug Lárusdóttir frá Náttúrustofu Austurlands.
Alls sáust 24 tegundir.
Fýll: Nokkrir fuglar á flugi yfir sjónum.
Grágæs: Nokkrar pör á og við leiruna.
Rauðhöfði: Um 10 pör á leirunni/Norðfjarðará og utan við ós.
Stokkönd: 3 pör á leirunni/Norðfjarðará.
Urtönd: Nokkur pör norðan flugvallar.
Skúfönd: Um 50 fuglar norðan flugvallar.
Hávella: tvö pör norðan flugvallar og nokkrar á flugi yfir leirunni.
Æðarfugl: Þrjú pör á Norðfjarðará.
Stelkur: Um 10 á leirunni og norðan flugvallar.

Jaðrakan: Nokkrir tugir á leirunni en þó einkum norðan flugvallar.
Sendlingur: Um 50 fuglar á flugi yfir leirunni.
Heiðlóa: Nokkrar á leirunni.
Lóuþræll: 10-20 fuglar á leirunni.
Sandlóa: Um 30 í hóp á leirunni.
Tildra: Um 10 á leirunni.
Hrossagaukur: Nokkrir á leiru norðan flugvallar.
Tjaldur: Par í fjörunni.
Kría: Um 40 fuglar í hóp innarlega á leirunni.
Hettumáfur: Nokkrir á leirunni.
Silfurmáfur: Nokkrir á flugi yfir.
Sílamáfur: Nokkrir á flugi yfir og í fjörunni.
Skúmur: Þrír í fjörunni.
Smyrill: Einn á flugi yfir leirunni og við ósinn.
Hrafn: Tveir á flugi yfir leirunni.

Viðbótarupplýsingar:
Gráhegri: Spurst hafði til gráhegra við flugvöllinn fyrir stuttu.
Flotmeisa: Einn fugl hefur haldið til við Mýrargötu 1. Þetta er 11. fuglinn sem sést á Íslandi,
sjá: http://www.na.is/index.php?option=com_content&view=article&id=449:flotmeisa-i-neskaupstae&catid=1:frir&Itemid=155
Hávella: Óvenju mikið er búið að vera af hávellu utan við höfnina að undanförnu og töldu
menn þær varla færri en 800 (Áslaug Lárusdóttir). Á eftirfarandi mynd sem tekin var
3. maí eru a.m.k. 424 hávellur. Reiknað var með að þar sæjust um þriðjungur fuglanna
svo líklegt er að heildarfjöldi hafi verið á bilinu 12-1500 hávellur.

Brot af hávelluhópnum sem var utan við höfnina 3. maí 2015 (ljósm. SGÞ).

Hávellupar 3. maí 2015 (ljósm. SGÞ).

Myndir af vettvangi af áhugasömum fuglaskoðurum (ljósm. Áslaug Lárusdóttir).

