
Flaggspett
Great Spotted Woodpecker
Art: Dendrocopos major
Lengde: 22 – 23 cm

Kjennetegn: Hannen har 
et rødt felt på baksiden av hodet. 
Stort, ovalt hvitt skulderfelt. 
Beigehvit underside. 
Stort, knallrødt undergumpfelt. 

Spiser insekter og larver under bark, 
og hakker dem ut med det kraftige nebbet. 
Besøker fuglebrett, hvor den hovedsakelig 
spiser fett. Oppholder seg i Norge hele året.

Bokfink
Common Chaffinch
Art: Fringilla coelebs
Lengde: 14 – 16 cm

Kjennetegn: Hannen har dyprød 
underside, blågrått hode 
og nebb og svart panneflekk. 

Hunnen er ensfarget gråbrun. 
Begge kjønn har to hvite vingebånd
og grågrønn overgump.

Bokfinken er en av Norges vanligste fugler, 
men en nykommer i Pasvik. Når bokfinken kommer 
i april/mai spiser den solsikkefrø på foringsplassen.

Blåmeis 
Eurasian Blue Tit
Art: Parus caeruleus
Lengde: 11,5 cm

Kjennetegn: Blå vinger 
med hvite vingebånd. 
Klarblå kalott omgitt 
av hvitt. 
Svarte øyestriper. 
Hvite kinnfelt. 
Mattgul underside, 
med tynn stripe på buken.

Nykommer i Finnmark som ses her og der gjennom vinteren. 
Funnet hekkende et fåtall steder i fylket.

Gråspurv
House Sparrow
Art: Passer domesticus
Lengde: 14 cm

Kjennetegn: En kjent og kjær fugl, 
som dessverre er i tilbakegang. 
En selskapelig fugl som trives på 
fôringsplassen og blant folk. 
Hannen har ensfarget grå 
underside med antydning til 
svart strupeflekk. Grå isse med 
kastanjebrune sider. Tykt, gulgrått nebb. 
Kastanjebrun rygg med hvite vingebånd. 
Hunnen er mer ensfarget gråbrun. 

Spiser frø, knopper, røtter og bær. Besøker fuglebrettet 
og tar gjerne både solsikkefrø, havre, nøtter og fett.

Grønnfink
European Greenfinch
Art: Carduelis chloris
Lengde: 15 cm

Kjennetegn: En av de vanligste 
fuglene på fôringsplassen, 
og kommer ofte i flokker. 
Hannen har eplegrønn fjærdrakt, 
grønne vinger med gult langs-
gående felt og gul og svart stjert. 
Nebbet er kraftig og lyst. 

Grønnfinken er solsikkespesialisten på fôringsplassen, 
og en flokk kan spise flere kilo på kort tid. 
Mange trekker til Danmark og Mellom-Europa 
om vinteren, men de fleste blir igjen i Norge.

Konglebit
Pine Grosbeak
Art: Pinicola enucleator
Lengde: 19 – 22 cm

Hannen vakkert rød med 
doble hvite vingebånd. 
Hunnen grågrønnorange. 
Kraftig nebb.

Holder til i taigaen og spiser bær og frø. 
Glad i solsikkefrø og spiser gjerne 
på bakken under matbrettet.

Kjøttmeis
Great Tit
Art: Parus major
Lengde: 14 cm

Kjennetegn: Skinnende blåsvart hode med 
stort hvitt kinnfelt. Gråblå vinger med smalt, 
hvitt vingebånd. Gul kropp med svart bånd 
fra strupen og ned til undergumpen.

Kjøttmeisen er den største av meisene, 
og en av de vanligste gjestene på fôringsplassen. 
Spiser både solsikkefrø og fett. 
Trives i Norge hele året. 

Lappmeis
Siberian Tit
Art: Parus cinctus
Lengde: 12,5 – 14 cm

Ligner granmeisen, men har brun hette 
og større svart strupeflekk. 
Kroppssidene rustbeige.

Vanlig i barskogområdene og i frodig bjørkeskog. 
Oppholder seg i Pasvik hele året.

Nøtteskrike
Eurasian Jay
Art: Garrulus glandarius
Lengde: 34 – 35 cm

Kjennetegn: En vakker, men meget sky gjest 
som stort sett kun besøker fôringsplassen 
når det ikke er mennesker i nærheten. 
Lys, rosabeige kropp, kraftig 
svart nebb, lyseblått vingefelt 
og svart stjert. 

Spiser alt mulig, som 
f.eks. matavfall, 
smågnagere, egg og fugleunger. 
Nøtter og fett er favorittføde på fôringsplassen. 
Har blitt mer vanlig de siste årene i Pasvik. 
Oppholder seg i Norge hele året.

Skjære
Eurasian Magpie
Art: Pica pica
Lengde: 44 – 46 cm

Kjennetegn: En fugl de aller fleste kjenner godt, 
kledd i kjole og hvitt! Svart rygg og hode, 
stort hvitt skulderfelt og hvit buk. 
Lang stjert glinsende i metallgrønt 
og fiolett. 

Innom fôringsplassen titt og ofte, 
og spiser stort sett alt som 
er tilgjengelig. 
Overnatter i små 
grupper, og er i 
Norge hele året.

Tretåspett
Eurasian Three-toed 
Woodpecker
Art: Picoides tridactylus
Lengde: 21,5 – 24 cm

Gir et mørkt inntrykk. 
Hannen er gul oppe på hodet. 
Et hvitt bånd går fra nakken og ned hele ryggen.

Fåtallig men vanlig i bar- og bjørkeskogene i Pasvik. 
Går etter spekk på fôringsplassen.
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Gråsisik
Common Redpoll
Art: Carduelis flammea
Lengde: 12 – 13 cm

Kjennetegn: Liten og sosial finkefugl, 
som vanligvis ankommer fôringsplassen 
i flokk. Utseendet varierer noe, 
men de fleste er gråspraglet 
både på over- og undersiden. 
Hannen har rødt bryst. 

Det viktigste kjennetegnet er 
det røde «kastemerket» i panna 
som begge kjønn har hele året. 

Gråsisiken varierer i antall fra år til år, og kan 
enkelte år mangle helt. Den spiser solsikkefrø på fôringsplassen.

Grønnsisik
Eurasian Siskin
Art: Carduelis spinus
Lengde: 11 – 12 cm

Kjennetegn: Grønnsisiken 
er det nærmeste vi kommer 
en norsk kanarifugl! 
Hannen har gult hode og bryst, 
grønn rygg, svart panne og isse 
og to kraftige, gule vingebånd. 
Hunnen er mer anonymt farget, 
og mangler svart panne og isse. 

Nykommer i Finnmark. Grønnsisiken kommer 
vanligvis til fôringsplassen i små flokker, og 
antallet kan variere fra år til år. Mange trekker til Belgia, 
Tyskland og Nederland om vinteren. 
Den spiser mest solsikkefrø, frøblanding og matrester.

Dompap
Eurasian Bullfinch
Art: Pyrrhula pyrrhula
Lengde: 15 – 17 cm

Kjennetegn: Julekortmotiv nummer én, 
takket være hannens julerøde underside. 
Hunnen har en mer gråbrun underside. 
Begge kjønn har svart hette, 
hvit overgump og et kraftig, svart nebb. 

Antall dompap varierer fra år til år 
og med mengden tilgjengelige frø 
i skogen. 
Ankommer fôringsplassen vanligvis 
først etter at snøen har kommet, og 
spiser da hovedsakelig solsikkefrø.

Granmeis
Willow Tit
Art: Parus montanus
Lengde: 12 – 13 cm

Kjennetegn: Ensfarget grå underside 
og litt mørkere grå overside. 
Svart hette på hodet og svart strupeflekk. 
Lyse felter på vingene. 

Oppholder seg i Norge hele året, 
og spiser solsikkefrø og fett 
på fôringsplassen.
Vanlig i Finnmark.

Lavskrike
Siberian Jay
Art: Perisoreus infaustus
Lengde: 26 – 29 cm

En svært tillitsfull fugl. 
Lett å kjenne på sin brunaktige 
drakt med sterk rustbrune 
stjertfjær.

Vanlig i Pasvik hele året. Opptrer ofte flere sammen. 
Lavskrika hamstrer mat og kan tømme en fôringsplass 
for brød, spekk og matrester på kort tid.

Bjørkefink
Brambling
Art: Fringilla montifringilla
Lengde: 14 – 16 cm

Kjennetegn: Bjørkefinkhannen 
er kanskje en av våre vakreste 
spurvefugler. Hodet er skinnende 
svart, og står i skarp kontrast til 
det oransje brystet og den hvite 
undersiden. Oversiden er spraglet 
i svart og hvitt. Hunnen er mer 
anonymt farget, og overvintrende hanner 
er ofte farget som hunnen. 

På fôringsplassen ved ankomst til hekkeområdene på vårvinteren.

Pilfink
Eurasian Tree Sparrow
Art: Passer montanus
Lengde: 14 cm

Kjennetegn: 
Ganske lik gråspurven, 
men har brun hette på hodet, 
og en svart flekk ved kinnet. 

Pilfinken ses sjelden i Finnmark 
men kan dukke opp her og der.

Pilfinken spiser mest solsikke og fett på fôringsplassen. 
Den er i Norge hele året.

Dvergspett
Lesser Spotted 
Woodpecker
Art: Dendrocopos minor
Lengde: 14 – 16,5 cm

Den minste av hakkespettene våre. 
Ofte tillitsfull og kan studeres på kort hold. 
Mangler rød undergump slik flaggspetten har.

Fåtallig men vanlig i bar- og bjørkeskogene i Pasvik. 
Går etter spekk på fôringsplassen.

Polarsisik
Arctic Redpoll
Art: Carduelis hornemanni
Lengde: 12 – 14 cm

Svært lik gråsisik. Stor uflekket hvit 
overgump. Kun få og smale mørke 
striper på kroppssidene. 
Gir et lyst helhetsinntrykk.

Ses hele året, men er vanligst på
fôringsplassen fra mars og fram 
mot sommeren.

Denne tavla viser fugler som mer eller mindre fast 
kan oppleves rundt fôringsplassen. Over 20 for-
skjellige arter legger turen innom i løpet av vin-
teren. Noen av dem er vanlige, og kan komme i 
store flokker, mens andre er mer fåtallige. 

Noen er her bare om våren og høsten, mens andre 
kan ses hele vinteren. Felles for dem alle er at de 
trenger mat for å overleve. Om vinteren er dage-
ne kortere og temperaturene lavere enn normalt 
– noe som gjør at fuglene er nødt til å bruke de få 
timene det er lyst til å finne mat nok til å overle-
ve natta. Samtidig ligger det snø på bakken, noe 
som gjør at alle frø og smådyr som har falt ned fra 
trærne i løpet av sommeren nå er utilgjengelige. 
Ved å legge ut mat til fuglene hele vinteren kan vi 
bidra til at de overlever helt til våren kommer.

På fôringsplassen finner du fôringsautomater for 
frø, og beholdere for meiseboller og fett. Du er vel-
kommen til å hjelpe til med å holde fuglene med 
mat. En pose frø, en meisebolle eller en brødskalk 
vil holde liv i mange fugler i flere dager.  

Takk for besøket, og velkommen tilbake!

For mer informasjon om fugler på fôringsplassen og i Pasvik, gå inn på www.bioforsk.no/fugleturisme eller kontakt oss på mail: fugleforing@bioforsk.no

Velkommen til
fôringsplassen i Pasvik


