
Storlek    Vingbredd ingen uppgift
   Kroppens längd 12,5-14 cm

Vikt 16-21 gram
Föda Insekter och spindlar, så de har

ibland svårt att hitta mat på
vintern, då samarbetar de med
andra mesfåglar och letar mat i
så kallade mes-tåg.

Finns i    Hela Sverige
Rolig fakta  Talgoxen är en av de fågelarter 

   med flest ringmärkta individer.

Talgoxe

Storlek    Vingbredd 18-20 cm
   Kroppens längd 10,5-12 cm

Vikt    11 gram
Föda    Insekter, på vintern mest frön
Finns i  Hela Sverige utom fjällen
Rolig fakta  Den kan hålla sig fast vid de

   yttersta bladen och grenarna på 
   träd och hänga upp och ner när 
   den letar efter mat.

Blåmes

Storlek    Vingbredd 23-27 cm
   Kroppens längd 14-15 cm

Vikt    23 gram
Föda    Frön, nötter och ekollon. Den 

   samlar ett matförråd till vintern.
Finns i    Hela Sverige
Rolig fakta  I Sverige är den ensam om att

   kunna klättra och hoppa nedåt
   med huvudet före.

Nötväcka

Storlek    Vingbredd 21 cm
   Kroppens längd 12,5-14 cm

Vikt    24 gram
Föda    Mest frön
Finns i    Södra och mellersta Sverige, ibland 

   även i norra Sverige.
Rolig fakta  Mycket lik gråsparven, men

   pilfinken är brun uppe på huvudet 
  (där gråsparven är grå).

Pilfink

Storlek    Vingbredd 48-53 cm
   Kroppens längd 40-51 cm

Vikt    Hanar 233 g, honor 203 g
Föda    Vad de får tag på, frön, växter,

   insekter, maskar och små möss.
Finns i  Nästan hela Sverige
Rolig fakta  Stjärtfjädrarna utgör nästan halva 

   skatans längd. Skator är smartare
   än många andra fåglar.

Skata

Storlek    Vingbredd 20-13 cm
   Kroppens längd 12-13 cm

Vikt    12 gram
Föda    Favoritmaten under vintern är

   alfrön, men den gillar olika frön.
Finns i   Hela Sverige, men några av dem

   flyttar söderut under vintern.
Rolig fakta  Grönsiskan är duktig på att

   klänga i träd, precis som
   gråsiskan.

Grönsiska

Storlek    Vingbredd 54-58 cm
   Kroppens längd 32-37 cm

Vikt    170 gram
Föda    Den samlar mat på hösten som 

   den äter på vintern, mest nötter
   och ekollon.

Finns i    Nästan hela Sverige, från Skåne
   till mellersta Norrland.

Rolig fakta  Nötskrikan är den kråkfågel som 
   det finns flest fåglar av i Sverige.
   Andra kråkfåglar är skata och kaja.

Nötskrika

Storlek    Vingbredd 34-39 cm
   Kroppens längd 23-25 cm

Vikt    80 gram
Föda    Frön från gran- och tallkottar. På 

   fågelbordet är favoritmaten
   talgbollar och jordnötter.

Finns i   Hela Sverige, men den är lite 
   mindre vanlig längst i norr.

Rolig fakta  Större hackspett flyger i bågflykt,
   det vill säga i tydliga upp- och 
   nedåtgående bågar.

Större 
hackspett



Storlek    Vingbredd 22-29 cm
   Kroppens längd 15-17 cm

Vikt 21-27 gram
Föda Frön, rönnbär och frusna frukter.
Finns i Hela Sverige utom längst uppe i

fjällen
Rolig fakta  Domherren har lätt att härma

   melodier. På 1700-talet fanns det
   “sångböcker” för domherrar. Nu
   får man inte fånga vilda fåglar 
   för att ha dem i bur.

Domherre

Storlek    Vingbredd 18-20 cm
   Kroppens längd 11,5-13 cm

Vikt    11 gram
Föda    Larver, spindlar och frön. Kommer

   gärna till fågelbordet på vintern.
Finns i    Södra Sverige. Talltitan finns i

   hela Sverige.
Rolig fakta  Entitan och talltitan är mycket

   lika, det är nästan bara deras
   läte som är olika.

Entita

Storlek    Vingbredd 20-25 cm
   Kroppens längd 11,5-14 cm

Vikt    14 gram
Föda    Under vintern äter den mest

   björkfrön. Den tycker också om
   ogräsfrön och insekter.

Finns i    Från Haparanda och söderut
Rolig fakta  Gråsiskan är duktig på att klänga,

   till exempel i trädgrenar.

Gråsiska

Storlek    Vingbredd 64-73 cm
   Kroppens längd 34 cm

Vikt    240 gram
Föda    Lite av varje, som skalbaggar, 

   sniglar, fågelägg, döda djur, frön 
   och nötter.

Finns i    Södra och mellersta Sverige
Rolig fakta  De delar med sig av sin mat till

   varandra. De delar mid sig av den 
   mat de tycker mest om.

Kaja

Storlek    Vingbredd 25-28 cm
   Kroppens längd 15-16,5 cm

Vikt    30 gram
Föda    Favoritmaten är frön, späda 

   knoppar och bär.
Finns i    Från Skåne till Jämtland och

   vidare upp längs norrlandskusten
Rolig fakta  Förr kallades grönfinken för 

   gröning eller grönsiska.

Grönfink

Storlek    Vingbredd 23-30 cm
   Kroppens längd 15,5-17 cm

Vikt    30 gram
Föda    Mest frön, på vintern mest frön 

   från gräs och säd, helst vete och 
   havre.

Finns i    Utmed norrlandskusten och från 
   mellansverige och söderut.

Rolig fakta  Förr trodde man att man blev sjuk
   om en gulsparv flög över huset.

Gulsparv

Storlek 

Vikt 
Föda 

Finns i 

   Vingbredd 35-38 cm
   Kroppens längd 24-27 cm
   85-105 gram
   På vintern mest bär och frukter, 
   på sommaren insekter och maskar. 
   Hela Sverige, men bara de som 
   bor i södra och mellersta Sverige 
   stannar hela vintern.

Rolig fakta  2015 utsågs koltrasten till Sveriges
   nationalfågel.

Koltrast

Storlek    Vingbredd 21-25,5 cm
   Kroppens längd 12 cm

Vikt 14-18 gram
Föda Frön, helst från tistlar och

kardborrar.
Finns i    Södra och mellersta Sverige
Rolig fakta  Den är duktig på att klättra.

   På tavlor från medeltiden finns
   ofta en steglits med, för den var
   med i många legender om Jesus.

Steglits


