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Blekinge

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Lövsångare
Lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel, spenderar sina vintrar i tropiska Afrika. 
Den är väldigt liten, och väger bara runt 9 gram.   

Rödhake
Rödhaken har en fin, lite sirlig sång och finns i större delen av Sverige och gillar 
att hålla till i trädgårdar och parker. Den känns enkelt igen, och gör skäl för sitt 
namn då både ansiktet och bröstet är rostrött.

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Bohuslän

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Strandskata
Strandskatan är en svartvit vadarfågel med en orange lång näbb. Som namnet 
avslöjar gillar den att hålla till i strandkanten, men du kan även se den stå på 
hustak eller på stora gräsmattor. Strandskator kan bli över 30 år.

Sånglärka
Sånglärkan kan konsten att sjunga långa strofer i sträck. Den är oftast ryt-
tlande, nästan stillastående flera meter uppe i luften!

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Tofsvipa
Tofsvipan gillar att stå på åkrar, betes- och sandmarker. Den har en mörkt grön-
skimrande rygg och en nacktofs på huvudet.  Den kan nästan ge ett lite berusat 
intryck när den flyger och plötsligt gör tvära vändningar i luften.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Dalarna

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Lövsångare
Lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel, spenderar sina vintrar i tropiska Afrika. 
Den är väldigt liten, och väger bara runt 9 gram.   

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Dalsland

Grönsiska
Grönsiskan ses ofta i flock och gillar att mumsa på alkottar. Det är en väldigt 
liten fågel med grönaktig färg och gula vingband.

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Korp 
Korpen är svart som natten. Det är en de mer mytomspunna fåglarna som förr i 
tiden ansågs vara både olycksbådande och förknippad med döden.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Gotland

Lövsångare
Lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel, spenderar sina vintrar i tropiska Afrika. 
Den är väldigt liten, och väger bara runt 9 gram.   

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Halsbandsflugsnappare
Halsbandsflugsnapparen häckar på Gotland och Öland. Den flyttar under 
hösten ner till centrala Afrika där den övervintrar och kommer tillbaka till Sver-
ige igen i början av maj. Halsbandsflugsnapparen är svart och vit och ganska 
liten till storleken.  

Sillgrissla
Sillgrisslan trivs bäst på klipphällar och är lite som Sveriges svar på pingviner. 
Den kan bli över 40 år gammal!

Kungsörn
Kungsörnen är en snabb, stor örn som fäller sina byten med sina stora och 
kraftfulla klor. Den lever i parrelation, som oftast varar livet ut. Kungsörnar kan 
bli över 30 år gamla!

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Gästrikland

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Kungsfågel
Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel! Den är cirka 9 cm lång och väger endast 
runt 5 gram.

Domherre
Domherren är en av Sveriges mest kända fågelarter. Hanarna är röda på 
bröstet medan honorna är mer bruna.

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Rödhake
Rödhaken har en fin, lite sirlig sång och finns i större delen av Sverige och gillar 
att hålla till i trädgårdar och parker. Den känns enkelt igen, och gör skäl för sitt 
namn då både ansiktet och bröstet är rostrött.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Halland

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Lövsångare
Lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel, spenderar sina vintrar i tropiska Afrika. 
Den är väldigt liten, och väger bara runt 9 gram.   

Rödhake
Rödhaken har en fin, lite sirlig sång och finns i större delen av Sverige och gillar 
att hålla till i trädgårdar och parker. Den känns enkelt igen, och gör skäl för sitt 
namn då både ansiktet och bröstet är rostrött.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Sädesärla
Sädesärlan känns igen på sin gråa och svartvita fjäderdräkt, sin vita panna och 
svarta hjässa. Den har kallats ”vippstjärt” på grund av de långa stjärtfjädrarna 
som den ofta går runt och vippar med.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Hälsingland

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Tofsvipa
Tofsvipan gillar att stå på åkrar, betes- och sandmarker. Den har en mörkt grön-
skimrande rygg och en nacktofs på huvudet.  Den kan nästan ge ett lite berusat 
intryck när den flyger och plötsligt gör tvära vändningar i luften.

Trana
Tranan är en stor gråaktig fågel med lång hals och långa ben. Den har ett ving-
spann som mäter över två meter och har ett högt trumpetande ljud. När tranor-
na flyger norrut på våren kan de flyga drygt 40 mil på en dag, med en hastighet 
på runt 70-80 km i timmen!

Ringduva
Ringduvan är Europas största duva och den kännetecknas av en vit halsring. 
Den ses ofta gåendes på marken eller sittandes på lyktstolpar inne i stadsmiljö 
och parker.

Kanadagås
Kanadagåsen är en ganska stor fågel som kan bli över 20 år gammal. Du kän-
ner igen fågeln på den långa svarta halsen och de vita kinderna.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Härjedalen

Lövsångare
Lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel, spenderar sina vintrar i tropiska Afrika. 
Den är väldigt liten, och väger bara runt 9 gram.   

Lavskrika
Lavskrikan är orädd, och kan till och med äta direkt från din hand om du bjuder 
på något gott! Den är brungrå, med roströda yttre stjärtpennor.

Ljungpipare
Ljungpiparen har ett ödsligt läte och brukar stå på öppna fält eller åkrar. Den är 
ganska stor och har en guldbrun översida, vita armhålor och vingundersidor.

Domherre
Domherren är en av Sveriges mest kända fågelarter. Hanarna är röda på 
bröstet medan honorna är mer bruna.

Kungsörn 
Kungsörnen är en snabb, stor örn som fäller sina byten med sina stora och 
kraftfulla klor. Den lever i parrelation, som oftast varar livet ut. Kungsörnar kan 
bli över 30 år gamla!

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Jämtland

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Tofsvipa
Tofsvipan gillar att stå på åkrar, betes- och sandmarker. Den har en mörkt grön-
skimrande rygg och en nacktofs på huvudet.  Den kan nästan ge ett lite berusat 
intryck när den flyger och plötsligt gör tvära vändningar i luften.

Sädesärla
Sädesärlan känns igen på sin gråa och svartvita fjäderdräkt, sin vita panna och 
svarta hjässa. Den har kallats ”vippstjärt” på grund av de långa stjärtfjädrarna 
som den ofta går runt och vippar med.

Domherre
Domherren är en av Sveriges mest kända fågelarter. Hanarna är röda på 
bröstet medan honorna är mer bruna.

Grönfink
Grönfinken hittar du i trädgårdar, hagmarker, parker och skogslandskap. Den 
är grönaktig med gul färg på vingpennorna. Grönfinken gillar helst att äta frön, 
insekter och bär. 

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Lappland

Lövsångare
Lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel, spenderar sina vintrar i tropiska Afrika. 
Den är väldigt liten, och väger bara runt 9 gram.   

Bergfink
Bergfinken lägger offtast sitt bo i lövträd eller barrträd. Under hösten samlas 
bergifnkarna vissa år i miljontals i södra Sverige för att äta bokollon!

Blåhake
Blåhaken kallas för fjällens näktergal och den känns igen på sin blåa haklapp. 
Den är inte helt lätt att få syn på eftersom den ofta hoppar omkring på marken i 
jakt på föda.

Snösparv
Snösparven trivs i fjällen och gör skäl för sitt namn då de kan vara nästan helt 
vita

Lavskrika
Lavskrikan är orädd, och kan till och med äta direkt från din hand om du bjuder 
på något gott! Den är brungrå, med roströda yttre stjärtpennor.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Medelpad

Lövsångare
Lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel, spenderar sina vintrar i tropiska Afrika. 
Den är väldigt liten, och väger bara runt 9 gram.   

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Rödhake
Rödhaken har en fin, lite sirlig sång och finns i större delen av Sverige och gillar 
att hålla till i trädgårdar och parker. Den känns enkelt igen, och gör skäl för sitt 
namn då både ansiktet och bröstet är rostrött.

Rödvingetrast
Rödvingetrasten finns främst i norra Sverige och är den minsta av våra trastar. 
Den känns igen på ett ljust vitt ögonbrynsträck och en rödbrun vingundersida 
och flanker. Den sjunger i en slags fallande skala, som faktiskt kan låta lite 
sorgsen.

Svartvit flugsnappare
Hanarna är svartvita och honorna brunvita. På hösten flyger de ner till tropiska 
Afrika och övervintrar, för att i början av maj komma tillbaka till Sverige igen.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Norrbotten

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Domherre
Domherren är en av Sveriges mest kända fågelarter. Hanarna är röda på 
bröstet medan honorna är mer bruna.

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Gråsiska
Gråsiskan föredrar att vara i  flock och äter gärna björkfrön. Den kan variera i 
färg, mest är den gråbrun med vita inslag och ibland kan de vara nästan carmo-
sinröda på huvudet och bröstet. 

Nötskrika
Nötskrikan skränas högljutt och trivs bäst i alla typer av skog. Den har en röd-
brun fjäderdräkt med ett fint band av lysande blå fjädrar på vingen.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Närke

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Rödhake
Rödhaken har en fin, lite sirlig sång och finns i större delen av Sverige och gillar 
att hålla till i trädgårdar och parker. Den känns enkelt igen, och gör skäl för sitt 
namn då både ansiktet och bröstet är rostrött.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE

Närke



Skåne

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Råka
Råkan är helsvart och skimrar lite i blålila. Den häckar i kolonier och gillar att 
bygga stora risiga bon.

Rödglada  
Rödgladan är Skånes landskapsfågel. Den är en ganska stor rovfågel, med 
mörk ovansida och lite ljusare brunröd undersida. Rödgladan känns igen på 
den karaktäristiska rödbruna stjärten, som är lång och kluven.

Rödhake
Rödhaken har en fin, lite sirlig sång och finns i större delen av Sverige och gillar 
att hålla till i trädgårdar och parker. Den känns enkelt igen, och gör skäl för sitt 
namn då både ansiktet och bröstet är rostrött. 

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE

Närke



Småland

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Nötväcka
Nötväckan kan hittas i trädgårdar, parker och blandskogar. Visste du att nöt-
väckan är den enda fågeln som kan klättra nedför en trädstam med huvudet 
före? Nötväckan har en blågrå ovansida och ljus undersida.

Gulsparv
Gulsparven har en sång som låter som att den räknar till sju. Den känns igen på 
sitt gula huvud och mage.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Södermanland

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Björktrast
Björktrasten är grå på huvudet och ryggen med fläckar på bröstet. Du ser den 
ofta på en gräsmatta eller i en park. Om det låter ett argt kraxande, är det 
oftast björktrasten som kör iväg oinbjudna gäster från reviret.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Sädesärla
Sädesärlan känns igen på sin gråa och svartvita fjäderdräkt, sin vita panna och 
svarta hjässa. Den har kallats ”vippstjärt” på grund av de långa stjärtfjädrarna 
som den ofta går runt och vippar med.

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Uppland

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Steglits
Steglitsen är en färgglad fågel med panna och strupe i rött och svarta vingar 
med ett klargult band. Den föredrar att hålla till i parker och lundar.

Björktrast
Björktrasten är grå på huvudet och ryggen med fläckar på bröstet. Du ser den 
ofta på en gräsmatta eller i en park. Om det låter ett argt kraxande, är det 
oftast björktrasten som kör iväg oinbjudna gäster från reviret.

FALCONS  
FÅGÖLSKÅDARGUIDE



Värmland

Lövsångare
Lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel, spenderar sina vintrar i tropiska Afrika. 
Den är väldigt liten, och väger bara runt 9 gram.   

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Rödhake
Rödhaken har en fin, lite sirlig sång och finns i större delen av Sverige och gillar 
att hålla till i trädgårdar och parker. Den känns enkelt igen, och gör skäl för sitt 
namn då både ansiktet och bröstet är rostrött.

Kungsfågel
Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel! Den är cirka 9 cm lång och väger endast 
runt 5 gram.

Talgoxe 
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.
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Västerbotten

Lövsångare
Lövsångaren, Sveriges vanligaste fågel, spenderar sina vintrar i tropiska Afrika. 
Den är väldigt liten, och väger bara runt 9 gram.   

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Björktrast
Björktrasten är grå på huvudet och ryggen med fläckar på bröstet. Du ser den 
ofta på en gräsmatta eller i en park. Om det låter ett argt kraxande, är det 
oftast björktrasten som kör iväg oinbjudna gäster från reviret.

Rödhake
Rödhaken har en fin, lite sirlig sång och finns i större delen av Sverige och gillar 
att hålla till i trädgårdar och parker. Den känns enkelt igen, och gör skäl för sitt 
namn då både ansiktet och bröstet är rostrött.
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Västergötland

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Ringduva
Ringduvan är Europas största duva och den kännetecknas av en vit halsring. 
Den ses ofta gåendes på marken eller sittandes på lyktstolpar inne i stadsmiljö 
och parker.

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Trana
Tranan är en stor gråaktig fågel med lång hals och långa ben. Den har ett ving-
spann som mäter över två meter och har ett högt trumpetande ljud. När tranor-
na flyger norrut på våren kan de flyga drygt 40 mil på en dag, med en hastighet 
på runt 70-80 km i timmen!
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Västmanland

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Rödhake
Rödhaken har en fin, lite sirlig sång och finns i större delen av Sverige och gillar 
att hålla till i trädgårdar och parker. Den känns enkelt igen, och gör skäl för sitt 
namn då både ansiktet och bröstet är rostrött.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.
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Ångermanland

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Domherre
Domherren är en av Sveriges mest kända fågelarter. Hanarna är röda på 
bröstet medan honorna är mer bruna.

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Grönfink
Grönfinken hittar du i trädgårdar, hagmarker, parker och skogslandskap. Den 
är grönaktig med gul färg på vingpennorna. Grönfinken gillar helst att äta frön, 
insekter och bär.

Nötväcka
Nötväckan kan hittas i trädgårdar, parker och blandskogar. Visste du att nöt-
väckan är den enda fågeln som kan klättra nedför en trädstam med huvudet 
före? Nötväckan har en blågrå ovansida och ljus undersida.
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Öland

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Tofsvipa
Tofsvipan gillar att stå på åkrar, betes- och sandmarker. Den har en mörkt grön-
skimrande rygg och en nacktofs på huvudet.  Den kan nästan ge ett lite berusat 
intryck när den flyger och plötsligt gör tvära vändningar i luften.

Sånglärka
Sånglärkan kan konsten att sjunga långa strofer i sträck. Den är oftast ryt-
tlande, nästan stillastående flera meter uppe i luften!

Bofink
Bofinken är en av Sveriges vanligaste fåglar. Den kan ses i allt från skogsmark-
er till park- och trädgårdar. Om du lär dig känna igen bofinkens sång kan du 
höra den lite varstans - både i stadsmiljö och på landet.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.
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Östergötland

Talgoxe
Talgoxen är en av våra vanligaste fåglar. Den ser ganska söt ut, men kan vara 
riktigt tuff mot andra fåglar! Den kännetecknas av ett helsvart huvud och ett 
kraftigt svart band från halsen ner över magen.

Grönfink
Grönfinken hittar du i trädgårdar, hagmarker, parker och skogslandskap. Den 
är grönaktig med gul färg på vingpennorna. Grönfinken gillar helst att äta frön, 
insekter och bär. 

Blåmes
Blåmesen är en ettrig rackare som är enkel att känna igen. Den har en vit in-
ramad kind, gul mage och blå hjässa.

Koltrast
Koltrasten har röstats fram som Sveriges nationalfågel. Den har en fin och lite 
vemodig sång. Hanarna är kolsvarta med orangegula näbbar, medan honorna 
är mer bruna. Du kan hitta dem både uppflugna på en takås, i ett träd eller fö-
dosökandes på marken.

Domherre
Domherren är en av Sveriges mest kända fågelarter. Hanarna är röda på 
bröstet medan honorna är mer bruna.
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