
Bokfink

Utseende/kjennetegn

Bosted

Mat

Egg og reir

Fringilla coelebs

Bokfinken blir omkring 14–18 cm lang.
Den veier ca. 17–29 g.
Hannen har rødt bryst og en stålgrå hette på hodet. Bokfinken kjennes 
igjen på de to hvite stripene den har på vingene. Den har kraftig nebb 
som er grått

Bokfinken spiser insekter, larver, frø og knopper. 

Standfugl eller trekkfugl

Bokfinken drar om høsten til sør eller til vest. Den trekker til varmere 
strøk. Når de kommer tilbake om våren kommer hannfuglene noen uker 
før hunnene. En bokfink kan bli 14 år gammel

Bokfinken bor i hele Europa, i Russland og øverst i Afrika

Bokfinken bygger reiret sitt på akkurat 
samme sted hvert år. Redet bygges i trær. Det 
ser ut som en dyp skål dekket av mose og lav. 
Den hekker i april-juni.  Hunnen legger 
mellom 4-5 egg. De ruger hun i 10-16 dager. 
Det er stort sett moren som mater 
fugleungene. Ungene bor i redet i 18 dager. 



Kjøttmeis

Utseende/kjennetegn

Bosted

Mat

Egg og reir

Parus major

Kjøttmeisen måler cirka 12,5–14 cm og veier omkring 12–22g.
Kjøttmeisen har et svart hode med hvite kinn og en svart stripe langs 
den gule undersiden. Ryggen er grønnaktig, mens stjerten og 
vingene er blåaktige. Den har kraftig nebb som er grått

Kjøttmeisen spiser insekter, larver, frø, bær og knopper. 
Om vinteren liker den å spise solsikkefrø, talg og 
meiseboller vi henger ut. 

Standfugl eller trekkfugl

Kjøttmeiser er en standfugl. Den kan bli 15 år gammel. 

Kjøttmeisen bor i hele Europa.

Hunnen bygger redet alene, som oftest av 
ulike plantematerialer, dyrehår og fjær. 
Redet plasseres gjerne i et hult tre eller i en 
fuglekasse. Av og til inni veggen eller under 
taket på bygninger. 
Hunnen legger 5-12 egg. Hun ruger i 15 
dager. Ungene mates av begge foreldrene. 
Ungene forlater redet etter 22 dager. Men 
de blir hos foreldrene i 25 dager til.



Svarttrost

Utseende/kjennetegn

Bosted

Mat

Egg og reir

Turdus merula

Svarttrosten spiser meitemarker, insekter, insektlarver, snegler, 
bær, edderkopper, frukt og frø. 

Standfugl eller trekkfugl

Svarttrosten er både standfugl og trekkfugl.
Svarttrosten er nasjonalfuglene til Sverige og fylkesfugl i Aust-Agder.

Svarttrosten bor i hele Europa. Den trives i løvskog og barskog. 
I byen liker den seg i busker og kratt i en park. 

Redet bygges av langt gress og strå som 
pakkes med leire og fôres med mykt gress. 
Redet er formet som en kopp. Reiret er 
plassert i busker eller trær. 0,5–15m over 
bakken. Hunnen legger 2–6 egg. Hunnen 
ruger i 19 dager. Fugleungene blir matet i 
14 dager, til de får ny fjærdrakt. Etter ca.
20 dager til er ungene på egen hånd.

Svarttrosten er lett å kjenne igjen med sin helt sorte litt runde 
kropp. Den har oransjefarget nebb og en oransje ring rundt de 
brune øynene. Beina er gråbrune.



Måltrost

Utseende/kjennetegn

Bosted

Mat

Egg og reir

Turdus philomelos

Måltrosten spiser meitemarker, insekter, insektlarver, 
snegler, bær, edderkopper, frukt og frø. 

Standfugl eller trekkfugl

Måltrosten regnes som en kortdistansetrekkfugl. Den flyr til Spania 
og Portugal og noen ganger til Afrika om vinteren.

Måltrosten trives i barskog og løvskog. Den bor over hele Europa, 
men ikke på Island. Den bor også i Tyrkia, Russland og Iran. Den 
finnes også i Australia og New Zealand. 

Måltrosten har blå egg med svarte flekker. 
Måltorstreiret er laget av jord, og ikke fylt 
med strå som hos de andre trosteartene. 
Eggene blir oftest lagt i mai, rugetiden er 
ca.12 dager og etter to uker til er ungene 
flygedyktige.

Måltrosten blir omkring 20-23 cm lang og veier cirka 50–107 g, Den 
har et vingespenn på 33-36 cm. På oversiden er fuglen brun, mot mer 
olivengrønn mot stjerten. På undersiden er den blek beige med brune 
spetter. Undersiden av vingene er grå og vingedekkfjærene på 
undersiden er rustgule. Nebbet er gulaktig og beina og føttene er 
rosa. Hann- og hunnfuglen er like



Dompap

Utseende/kjennetegn

Bosted

Mat

Egg og reir

Pyrrhula pyrrhula

Dompapen spiser frø, skudd og knopper. Av og til spiser den frukt som 
plommer og kirsebær. Om vinteren liker den det vi legger ut på 
fuglebrettet. 

Standfugl eller trekkfugl

Dompapen regnes som en standfugl. 
Dompap er populær som pynt på julekort.

Dompapen trives best i barskog og litt blandingsskog. Men den kan 
finnes i byen i parkene. 

Hunnen bygger et skålformet rede av kvister 
og gress cirka 5 m over bakken, som regel i 
en busk eller i et tre. Hun legger 4–6 egg, 
som hun ruger selv i 12–14 dager. Eggene er 
blå-hvite med små, svarte prikker i den ene 
enden. Begge foreldrene mater ungene. 
Ungene forlater redet etter 14–16 dager. 
Ungene blir uavhengige 15–20 dager etter 
at de har forlatt redet.

Arten blir omkring 14,5–16 cm lang og veier cirka 38 g. Hannen har 
rødt bryst, blåsvart hette på hodet og grå rygg. Hunnen ligner hannen, 
men er lys gråbrun i brystet. Vingene har gråhvite bånd hos begge 
kjønn. Nebbet er kort, bredt og kraftig med skarpe kanter, slik at den 
kan ta av skallet av frø, skudd og knopper.


