Leta vårtecken
med Navet
Ä

ven om det fortfarande kan tyckas vara lite grått och tråkigt efter
vintern, så finns det många tecken i naturen som visar att våren
faktiskt är här på riktigt. På dagens sida kan du hitta flera aktiviteter
som hjälper dig att spana lite noggrannare på det som faktiskt händer
precis där du är!

Mer om bingofåglarna

Vilken knopp till
vilket träd?
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Trana

(Grus Grus)
Finns i stora delar av Sverige under de varma delarna av
året och flyttar i september-oktober. Övervintrar runt
medelhavet och flyttar tillbaka hit under våren (mars-april).
Mest kända platsen för Tranornas parningsdans i Sverige är
Hornborgasjön.

Rödhake

(Erithacus rubecula)
Det finns många rödhakar i Sverige, uppskattningsvis någonstans
mellan 3 000 000 och 6 000 000 par. Övervintrar regelbundet ifrån
södra Sverige till Medelhavet i sep- nov och återkommer under marsapril.

Stare

(Sturnus vulgaris)
Staren är allmänt utbredd i hela Sverige under den varma delen av året
och är en av de fåglar som kommer hit först på våren (de första kommer
i februari). Känns igen på sin gula näbb och sina ljusa prickar på ryggen.
För att inte blanda ihop den med koltrasten – titta på hur staren rör sig på
marken. Staren går medan koltrasten hoppar framåt i små skutt.

Gråsiska

(Acanthis flammea)
Tillhör familjen finkar och häckar på norra halvklotet. Flyttar inte
alltid från Sverige på vintern. Maten styr vart Gråsiskan flyttar.
Förflyttningen är inte alltid nord-syd. Är på vissa platser i landet
den absolut vanligaste fågeln. Detta innebär tyvärr inte att den är
den fågel som är lättast att få syn på.

Sångsvan

(Cygnus cygnus)
Känns igen på sin raka halsföring och har en längre näbb än Knölsvanen. Vi
uppfattar den ofta som mycket vit. Sångsvanen är en flyttfågel, men flyttar i regel
inte så långt från oss eftersom den i första hand söker öppna vatten. Dessa kan
finnas i så skilda miljöer som i Södra Sverige eller i Östra Asien.

Ringduva

(Columba palumbus)
Största duvan i Sverige. Känns igen på den vita
teckningen på halsen och på de vita banden på
vingarna när den flyger. Finns i nästan hela Sverige.
I september och oktober flyttar den söderut till
västra Europa, en del övervintrar i södra Sverige.
Kommer tillbaka hit i mars och april.

Källa: fågeln.se och ne.se

Blåmes

(Parus caeruleus)
Är vanligtvis kvar i Sverige
under vintern, men det har
förekommit att flockar har
lämnat Sverige under hösten.
Blåmesen blir allt vanligare i hela
landet. Blåmesen kan särskilja
ultraviolett ljus betydligt bättre
än människor. Därför kan de
se skillnad mellan honan och
hanens blå färg som reflekterar
olika mycket ljus.

Gräsand

(Anas platyrhynchos)
Trivs bäst i vassrikt vatten i allt från igenvuxna dammar till större
sjöar och skärgård. Förekommer i hela Sverige, men vanligast i
södra och mellersta delarna. Många gräsänder övervintrar i landet,
medan en del flyttar till mellan -och Västeuropa. Ändernas hanar
kallas för drakar.

Bofink

(Fringilla coelebs)
Finns i hela Sverige, men är inte vanlig i inre
Norrland och i fjällen. Är vår näst vanligaste
fågel och flyttar september-november och
kommer tillbaka i mars-april. Finns ca
8 000 000 par i Sverige.

Nästa gång handlar det om periodiska
systemet, eftersom det firar 150 år 2019!

