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Fråga nr 1 

Denna fågel har kunnat ses i våra trakter under hösten och vintern. Denna fågel har ett smeknamn. Vilket? 
Foto: Patrik Eld 

 
1. Dumsnut X. Snällknut 2. Flygkut 
  

Fråga nr 2 

Havsörnen har återhämtat sig och häckar numera i stora delar av Sverige. Hur många häckningar av 

havsörn hade vi rapporterade i Bohuslän under 2018? 

1. 1 st X. 2 st 2.0 st 

 

Fråga nr 3 

Nu är tid att sätta upp holkar till våra fåglar. Hur stort skall ingångshålet i en holk till en nötväcka vara? 

1. 5 cm X. 3 cm 2. Spelar ingen roll den fixar till hålet själv 

 

Fråga nr 4 

Tranan anländer under tidig vår till Sverige i stora mängder. Normalt anländer första tranan till 

Hornborgasjön i mars månad. Men förra året anlände första tranan i februari vilket är mycket tidigt. Vilket 

datum kom första tranan till Hornborgasjön 2019? 

1. 3 februari X. 10 februari 2. 17 februari 

 

Fråga nr 5 

För ett tag sedan firade Bohusläns Ornitologiska Förening ett jubileum och frågan är vilket år bildades 

BohOF? 

1. 1998 X. 1997 2. 1996 

 

Fråga nr 6 

Varje år utses årets Silvertärna och årets Fågelskådare av BirdLife Sverige. Ges till en person som utmärkt 

sig som inspiratör och ett föredöme. År 2017 gick utmärkelsen Årets Silvertärna till en medlem i BohOF. 

Vem? 

1. Gunilla Jakobsson X. Sussie Carlström 2. Ing-Britt Olsson 



 

Fråga nr 7 

Så kallade invasiva arter är arter som inte hör hemma i vår natur och som anses kunna påverka vår natur i 

negativ riktning. Vilken av nedanstående fåglar räknas som en s.k. invasiv art? 

1. Vitkindad gås X. Kaja 2. Nilgås 

 

Fråga nr 8 

Svart sol är ett naturfenomen i Danmark som innebär att stora flockar av en speciell art, fåglar som skymmer 

solen på våren. Vilken fågel handlar det om? 

1. Stora flockar med kajor X. Stora flockar med starar 2. Stora flockar med bergfink 

 

Fråga nr 9 

Lunnefågeln har tidigare häckat i Bohuslän men försvann som häckfågel för längesen. Vilket var det sista 

decenniet som lunnefågeln häckade i Bohuslän? 

1. 60-talet X. 70-talet 2. 80-talet 

 

Fråga nr 10 

Vad är detta för en fågel? Foto: Sussie Carlström 

 

1. Mindre lira X. Tretåig mås 2. Stormfågel  

 

Fråga nr 11 

På Svalbard finns endast en fågel som överlever vintern, fjällripan. Men sommartid kommer en stor mängd 

fåglar för att häcka. Flera arter vadare, massor med havsfågel, många gäss samt även andra fåglar. Hur 

många fåglar räknar man med kommer till Svalbard en sommar? 

1. Tre miljoner X. Fyra och en halv miljon 2. Fem miljoner 

 

Fråga nr 12 

Pingviner kan inte flyga men räknas ändå som fåglar. De finns endast på södra halvklotet bortsett från en 

art som lever ovanför ekvatorn på norra halvklotet. 



Vilken pingvin är detta? 

1 . Galapagospingvin X. Macaronipingvin 2. Humboltpingvin 

 

TIPSPROMENAD nr 2 med många uppstoppade fåglar som vi inte har på bild 

Fråga nr 1 

Vad heter denna vadare, som förr kallades ”Gropsvala”? 

1. Drillsnäppa X. Grönbena 2. Skogssnäppa 

 

Fråga nr 2 

Vilken är piplärkan? 

1. Ängspiplärka X. Skärpiplärka 2. Trädpiplärka 

 

Fråga nr 3 

Bröstbenet är det bredaste benet i en fågel. Här fäster de stora flygmusklerna. Från vilken fågelart tillhör 

detta ben? 

1. Gräsand X. Kråka 2. Ormvråk 

 

Fråga nr 4 

Vilken trastart är talrikast i Sverige (häckande par)? 

1. Taltrast X.Björktrast 2. Koltrast 

 

Fråga nr 5 

Vad kallades denna fågel, roskarl, i Bohuslän? 

1.Höttring X. Stråare 2. Skärmus 

 

Fråga nr 6 

När engelsmännen bosatte sig i Nordamerika, saknade de sin älskade Robin (rödhake). De utsåg då en 

American Robin. Vad heter den på svenska? 

1. Rödhalsad trast X. Rostskogstrast 2. Vandringstrast 

 

Fråga nr 7 

Vilken vadarfågel är detta? 

1. Sporrvipa X. Smedvipa 2. Sumpvipa 



 

Fråga nr 8 

Vilken fågel är detta? 

1. Enkelbeckasin X. Dubbelbeckasin 2. Morkulla 

 

Fråga nr 9 

Rörhönan har ett beteende som den bl.a. har gemensamt med ladusvalan, vilket? 

1. De fodrar sitt bo med endast vita fjädrar X. Ungarna från första kullen hjälper till att mata ungarna i 

andra kullen 2. De är uteslutande nattflyttare, till och från vinterkvarteren 

 

Fråga nr 10 

Vad heter denna hönsfågel? 

1. Dalripa X. Moripa 2. Fjällripa 

 

Fråga nr 11 

Denna arktiska lilla vadare kan man se i Bohuslän från mitten av juli-slutet av september. Vad heter den? 

1. Mosnäppa X. Dvärgsnäppa 2. Småsnäppa 

 

Fråga nr 12 

Denna fågel gör nästan allt flygande i lufthavet, men måste ner på jorden för att häcka. Hur många ägg 

brukar den lägga i sin kull? 

1. 1-3 st X. 4-5 st 2. 6-8 st 

 

 


