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KNÖLSVAN – den stumma svanen, karakteristiskt vingsus när den flyger.  VI,VÅ,S,H

SÅNGSVAN – ses under flyttning, sjunger när den flyger, gul näbb.   VI,VÅ,H

GRÅGÅS – vingens framkant lyser ljust i flykten. Kacklar.    VI,VÅ,S,H

VITKINDAD GÅS – vita kinder, skäller som små hundar.    VI,VÅ,S,H

GRAVAND – stor och färgrik and, kommer tidigt på våren.    VÅ,S,H

BLÄSAND – hanen har en gulbeige bläs.     VI,VÅ,H

KRICKA – den allra minsta anden.      VI,VÅ,S,H

GRÄSAND – den vanligaste anden.      VI,VÅ,S,H

EJDER – vanlig längs kusten.       VI,VÅ,S,H

KNIPA – karakteristisk vit kindfläck.      VI,VÅ,S,H

SMÅSKRAKE – lång smal näbb, tofs i nacken.     VI,VÅ,S,H

STORSKARV – vanlig stor svart fågel med lång hals och långt näbb.   VI,VÅ,S,H

GRÅHÄGER – flyger med kraftigt kupade vingar och böjd hals.   VI,VÅ,S,H

RÖD GLADA – en av våra största rovfåglar med en typiskt kluven stjärt.  VI,VÅ,S,H

HAVSÖRN – med lite tur kan man se den patrullera längs kusten.   VI,VÅ,H 
Stora rektangulära vingar!      

SPARVHÖK – liten rovfågel med rundade vingar. Flaxar och glidflyger.   VI,VÅ,S,H

ORMVRÅK – en av de vanligaste rovfåglarna. Stor variation i fjäderdräkten.  VI,VÅ,S,H

SOTHÖNA – en svart simmande höna med vit panna.    VI,VÅ,S,H

TRANA – vår och höst kommer en del flyttande tranflockar över Torekov.  VÅ,H

STRANDSKATA – svartvit vadare med långt rött näbb.    VÅ,S,H

STÖRRE STRANDPIPARE – liten vadare som springer i strandkanten.   VÅ,S,H

LJUNGPIPARE – vadare som kan ses i stora flockar på åkrar och vid stranden.  VÅ,H

TOFSVIPA – vadare med lång tofs, mörk och vit, jämnbreda vingar.   VÅ,S,H

ENKELBECKASIN – vadare med extremt lång näbb.    VÅ,S,H

STORSPOV – stor vadare med långt nedåtböjt näbb.    VÅ,S,H

RÖDBENA – vadare med röda ben!      VI,VÅ,S,H

SKRATTMÅS – liten måsfågel med brunt huvud och röd näbb.   VI,VÅ,S,H

FISKMÅS – måsfågel med gråa vingar, betydligt mindre än gråtruten.   VI,VÅ,S,H 

GRÅTRUT – stor grå trut med en röd fläck på näbben.    VI,VÅ,S,H

HAVSTRUT – vår största trut med svarta vingar.     VI,VÅ,S,H

FISKTÄRNA – långa smala vingar, graciös flykt.     VÅ,S 

TOBISGRISSLA – Båstads kommunfågel, svart med röda ben.   VÅ,S,H

RINGDUVA – brett vitt band på vingens ovansidan, vit ”ring” runt halsen.  VI,VÅ,S,H

TORNSEGLARE – långa lieformade vingar, fångar insekter högt upp i luften.  S 

STÖRRE HACKSPETT – är en svartvit hackspett.     VI,VÅ,S,H

VI = vinter   S = sommar      VÅ = vår    H = höst  
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SÅNGLÄRKA – kommer redan i februari, den ”rappande” lärkan.   VÅ,S,H

LADUSVALA – svalan med de långa spröten.     S 

HUSSVALA – vit övergump och grunt kluven stjärt.    S 

ÄNGSPIPLÄRKA – vanlig i hag - och ängsmarker, streckad på bröstet.   VÅ,S,H

SÄDESÄRLA – slank, svart och vit, lång smal stjärt.    VÅ,S,H

SIDENSVANS – stor tofs på hjässan, äter gärna rönnbär.    VI 

GÄRDSMYG – Sveriges tredje minsta fågel, liten rund flygande ”köttbulle” VI,VÅ,S,H 
med stark stämma.       

RÖDHAKE – röd haklapp.       VI,VÅ,S,H

NÄKTERGAL – diskret fågel som inte syns så mycket men hörs desto mer  S 
på försommaren.        

RÖDSTJÄRT – dallrar ofta med den roströda stjärten.    VÅ,S 

STENSKVÄTTA – svartvit stjärt, sitter ofta och vippar på stjärten på en sten.  VÅ,S,H

KOLTRAST – hanen kolsvart med gul näbb, honan brun. Sveriges nationalfågel.  VI,VÅ,S,H

BJÖRKTRAST – stor trast med grått huvud och vit på undersidan.   VÅ,S,H

ÄRTSÅNGARE – gråbrun sångare med grå hjässa, låter som ärtor som   VÅ,S 
trillar ner i en konservburk.      

TÖRNSÅNGARE – gråbrun sångare med vit strupe.    VÅ,S 

GRANSÅNGARE – mycket lik lövsångare, svarta ben, läte: ”salt sill, salt sill”.  VÅ,S,H

LÖVSÅNGARE – kanske Sveriges vanligaste fågel, liten gröngul sångare.  VÅ,S 

KUNGSFÅGEL – Sveriges minsta fågel, trivs i granskogen.    VÅ,S,H

BLÅMES – en av de vanligaste mesarna, gul på bröstet och blå hjässa.   VI,VÅ,S,H

TALGOXE – också en vanlig mes, gul på bröstet med svart slips.   VI,VÅ,S,H

NÖTVÄCKA – blågrå ovansida och svart streck genom ögat.   VI,VÅ,S,H

SKATA – svart och vit med lång stjärt.      VI,VÅ,S,H

KAJA – svart med grått huvud.      VI,VÅ,S,H

RÅKA – svart med bar näbbrot.     VI,VÅ,S,H

KRÅKA – svart och grå.       VI,VÅ,S,H

KORP – den största kråkfågeln, helt svart med romboid stjärt.   VI,VÅ,S,H

STARE – svart med gul näbb, metallskimrande med gula fläckar.   VÅ,S,H

GRÅSPARV – sparv med grå hjässa och kraftigt näbb.    VI,VÅ,S,H

PILFINK – sparv med brun hjässa och svart kindfläck på en vit kind.   VI,VÅ,S,H

BOFINK – vår kanske vanligaste fågel, syns tydliga vita vingband i flykten.  VÅ,S,H

GRÖNFINK – grågrön fink med gula kant på hopfälld vinge.    VI,VÅ,S,H

GULSPARV – hanen lyser kraftigt gul i häckningsdräkt, rödbrun övergump.  VI,VÅ,S,H
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