
Sidensvans
Bealljerásttis 
Art: Bombycilla garrulus
Lengde: 19 cm

Lett å kjenne på sin grårosa 
fjærdrakt med lang issetopp, 
svart strupe og øyenstripe, samt 
gule, hvite og røde tegninger på vingene. 
Arten minner om stær, men avsløres ofte 
på ringlende sølvklokkestemme og rask 
bueformet fl ukt. Sidensvansen er en typisk invasjonsfugl og antall 
individer varierer i stor grad fra år til år. Om sommeren lever siden-
svansen tilbaketrukket i nordlige barskoger, der den jakter på insekter. 
Høst og vinter fl yr arten imidlertid omkring i større fl okker på jakt 
etter rognebær. Besøker ofte hager og parker og er da lite sky.

Bokfi nk
Beibboš
Art: Fringilla coelebs
Lengde: 14 – 16 cm

Hannen har dyprød 
underside, blågrått hode 
og nebb og svart 
pannefl ekk. 

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

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

Gråspurv
Šilljochci
Art: Passer domesticus
Lengde: 14 cm

En selskapelig fugl som trives 
på fôringsplassen og blant folk. 
Hannen har ensfarget grå under-
side med antydning til svart strupefl ekk. 
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.

Grønnfi nk
Ruonábeibboš
Art: Carduelis chloris
Lengde: 15 cm

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

Grønnfi nken er solsikkespesialisten på fôringsplassen, og en fl okk 
kan spise fl ere kilo på kort tid. Mange trekker til Danmark og 
Mellom-Europa om vinteren, men de fl este blir igjen i Norge.

Linerle
Beštor
Art: Motacilla alba
Lengde: 18 cm

Slank fugl med svært lang 
stjert. Grå overside 
og hvit underside. 

Svart strupe, isse og nakke; hvite kinn 
og halssider. Ungfuglene mindre kontrastrike.
Trekkfugl som ankommer Finnmark i siste halvdel av april. 
Vanlig i nærheten av bebyggelse. 
Tripper rundt og vipper karakteristisk med stjerten.

Kjøttmeis
Fiskesgaccet
Art: Parus major
Lengde: 14 cm

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
Gaccepaš
Art: Parus cinctus
Lengde: 12,5 – 14 cm

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

Vanlig i barskogområdene og i frodig bjørkeskog. 

Skjære
Skire
Art: Pica pica
Lengde: 44 – 46 cm

En fugl de aller fl este kjenner 
godt, kledd i kjole og hvitt! 
Svart rygg og hode, stort 
hvitt skulderfelt og hvit buk. 
Lang stjert glinsende 
i metallgrønt 
og fi olett. 

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

Kråke
Vuoražas 
Art: Corvus corone
Lengde: 37 – 41 cm

Grå underside, svarte vinger 
og svart hode og brystfl ekk. 
Kråka er en fast gjest på forings-
plassen, men den er ganske sky 
mennesker, og er ofte borte 
når det er mennesker i 
nærheten. 

Kråka spiser nesten 
hva som helst og er glad i matrester og søppel. 
På foringsplassen er fett og nøtter populær mat. 
Kråka er i Norge hele året.

Gråsisik
Ummolcizáš
Art: Carduelis fl ammea
Lengde: 12 – 13 cm

Liten og sosial fi nkefugl, 
som vanligvis ankommer 
fôringsplassen i fl okk. 

Utseendet varierer noe, men de fl este 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
Ruonácizáš
Art: Carduelis spinus
Lengde: 11 – 12 cm

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 fôrings-
plassen i små fl okker, 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
Ruksesruivil
Art: Pyrrhula pyrrhula
Lengde: 15 – 17 cm

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
Vuovdegaccet
Art: Parus montanus
Lengde: 12 – 13 cm

Ensfarget grå underside 
og litt mørkere grå overside. 
Svart hette på hodet og svart 
strupefl ekk. 
Lyse felter på vingene. 

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

Stær
Stárra
Art: Sturnus vulgaris
Lengde: 21 cm

Blåsvart kropp med grønn og 
fi olett glans og lyse prikker. 
Knallgult nebb.  
Samles ofte i store fl okker om 
etter-sommeren. Bor i Sør-Europa 
om vinteren.
Stæren er en mester i å lage lyder 
og kan herme andre. Hører du en 
katt i toppen av et tre, er det 
sannsynligvis en stær du hører.

Bjørkefi nk
Vintán
Art: Fringilla montifringilla
Lengde: 14 – 16 cm

Bjørkefi nkhannen 
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.

Pilfi nk
Uhcašilljocihci
Art: Passer montanus
Lengde: 14 cm

 
Ganske lik gråspurven, 
men har brun hette på hodet, 
og en svart fl ekk ved kinnet. 

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

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

Gråtrost
Ránesrásttis
Art: Turdus pilaris
Lengde: 26 cm

Stor, lang og spraglete trost. 
Hode og overgump er grå, 
vingene rødbrune og 
undersiden lys gulbeige 
med tallrike mørke fl ekker. 
Kjønnene like. 

Vanlig hekkefugl i Finnmark, men kun 
et fåtall overvintrer i fylket. Vanligst vinterstid i år med mye rog-
nebær. Spiser epler og annen frukt på fôringsplasser.

Denne tavla viser fugler som mer eller mindre fast kan oppleves rundt fôrings-
plassen. Noen er her bare om våren eller høsten, andre kan sees hele året.
Felles for dem alle er at de trenger mat for å overleve. Om vinteren er dagene 
kortere og temperaturen lavere – noe som gjør at fuglene er nødt til å bruke  
dagen til å fi nne nok mat til å overleve natta. Ved å legge ut mat hele vinteren 
kan vi bidra til at de overlever helt til våren kommer. 
På fôringsplassen bør det være nok solsikkefrø hele året, de fl este artene fore-
trekker de energirike solsikkefrøene framfor annet i vinterhalvåret. I tillegg er 
jordnøtter fi n mat for meiser, sisiker, spetter, spurver og fi nker. 
I kalde perioder foretrekker også enkelte arter, som f.eks. kjøttmeis, fett og talg. 
Hirsefrø, hvete, bygg, havre, frukt og bær er også mat vi kan tilby fuglene. 
Husk at all mat til fuglene skal være usaltet. 

Vil du vite mer om fuglelivet her? Ta kontakt med Stabbursnes Naturhus og Museum på www.stabbursnes.no

Blåmeis 
Alitgaccet
Art: Parus caeruleus
Lengde: 11,5 cm

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.

Snøspurv
Állat
Art: Plectrophenax nivalis
Lengde: 17 cm

Hannen har hvitt hode, 
hvit underside og hvit overgump. 
Svart rygg og svarte vinger med hvite felt. 
Hunnen er mindre kontrastrik med gråbrunt hode og spraglete rygg.
Kan i Finnmark opptre i store fl okker under vårtrekket i begynnelsen 
av april; også på fôringsplasser. 
Hekker i blokkmark og steinur med svært lite vegetasjon; enten på 
snaufjellet eller helt nede i fjæresteinene.
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Polarsisik
Vilgesummolcizáš
Art: Carduelis hornemanni
Lengde: 12 – 14 cm

Svært lik gråsisik. 
Stor ufl ekket 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.


