
Lirype 
Liker seg best i liene, der de bygger reir.

Fjellrype 
Holder til i fjellet, og i karrigere  
landskap enn lirypa. Er grå i drakten.

Storlom 
Trives i større fiskerike og stort sett  
vegetasjonsfattige klare vann og innsjøer. 

Bergand 
Foretrekker grunne, nærings- 
rike vann med vannplanter,  
med produksjon av vanninsekter.

Svartand
En andefugl der hannene er helt svarte.  
Hunnene er mer brunlige.

Fjelljo
Spiser lemen og andre smågnagere  
i hekketiden, ellers fisk og annen mat  
tilknyttet vann. Den kan også stjele  
mat fra andre fugler, gjerne oppe i luften! 

Fjellvåk 
En av våre vanligste rovfugler  
på fjellet. Smågnagerspesialist. 

Jaktfalk 
Verdens største falk, den lever av ryper,  
er truet og oppført på rødlista.

Kongeørn 
Den nest største rovfuglen vi har  
i Norge etter havørna. Lever i par  
som har faste territorier.

Jordugle 
Hekker som regel bare i smågnagerår.

Steinskvett
Sitter ofte på utkikksposter, som  
store steiner, fjellknauser eller  
andre forhøyninger i terrenget.  

Blåstrupe 
En glimrende sanger. Synger helst  
om natten eller i skumringen.

Heipiplerke 
En liten og brun spurvefugl  
som skvetter av gårde samtidig  
som den sier “ist-ist”.

Fjellerke 
Kan som en av ytterst få arter  
i fjellet legge to kull. 

Heilo 
Har en vemodig, enstonig fløyting  
du hører lenge før du ser fuglen. 

Boltit
Spiller ofte såret når den blir  
forstyrret på reiret av mennesker,  
og opptrer da usedvanlig uredd.

Sandlo
Liten vadefugl som er karakteristisk  
med sitt brede, svarte brystbånd  
og sine oransje bein.

Fjæreplytt 
Tett og liten kortbeint vadefugl. Har et 
forholdsvis langt, nedoverbøyd nebb.

Enkeltbekkasin 
Hvis du skremmer en enkeltbekkasin  
hører du et hest “schær”. Karakteristisk 
spilllyd hvor fuglen først “teller” til ti  
for så å lage en brummende lyd med 
halefjærene (“mekring”).

Småspove 
Ligner storspoven men er betydelig  
mindre, noe som kan være vanskelig  
å se på avstand.

Vanlige fugler i fjellet
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