Käpytikka – Större hackspett
23–26 cm

Korppi – Korp
55–70 cm

Ääni

Ääni:
Kjik
tai puuta
vasten rummutus.

Läte:
Tjick
eller trumning
mot trädstam.

Syö
havupuiden
siemeniä.
Kesäisin syö myös
hyönteisiä ja
toukkia.

Äter
frön från barrträd,
på sommaren
även insekter
och larver.

©

Läte

Kruuap-kruuap, kraah, klong, korp-korp-korp

Viihtyvät parhaiten
metsäalueilla, joissa
on haaskoja
ravinnoksi.

Trivs bäst i skogsområden med as
som föda.

2014

©

Pajulintu – Lövsångare

Mustarastas – Koltrast

11–12,5 cm

23–29 cm

Ääni: Läte:
Mollisointuinen Vemodig
laskeva laulu. sjunkande strof.
Käyttää ravinnoksi
hyönteisiä ja
hämähäkkejä.
Yleisin lintulaji
Suomessa.

Ääni: Läte:
Melodinen Melodisk drillande
lurittelu. sång.

Äter insekter och
spindlar.
Finlands vanligaste
fågelart.

©

2014

2014

Elää rehevissä
metsissä, mutta
nykyään tavataan
runsaasti myös
asutusten lähellä.

Lever
i blandskogar,
men också nära
bebyggelse.

©

2014

Punarinta – Rödhake

Peippo – Bofink

12,5–14 cm

14–16 cm

Ääni: Läte:
Helmeilevä, Flöjtande, kvittrande
pulppuava laulu. sång, som
en porlande bäck.
Käyttää ravinnoksi Äter insekter,
hyönteisiä, lieroja, maskar, bär
marjoja ja siemeniä. och frön.

©

Ääni:
Iloinen, reipas
laulusäe, jossa
voimakas lopputrilli,
varoitusäänenä hyit.
Syö monenlaisia
siemeniä ja
kesällä hyönteisiä.
Toiseksi yleisin
lintulaji Suomessa.

Läte:
Glad och genomträngande sång med
en drill på slutet,
lockläte fink.
Äter frön och
insekter.
Finlands näst
allmänna fågelart.

2014

©

Talitiainen – Talgoxe

Sinitiainen – Blåmes

13,5–15 cm

10,5–12 cm

Ääni

Ääni

Läte

2014

Läte

Tsii-tsii-tsii tsihihihihi

Titityy, tityy, tvink

Elää lehtisekametsissä, puutarhoissa ja puistoissa.
Syö kirvoja, puiden
silmuja, hyönteisiä.

Suurin osa linnuista Vanlig i kulturelää kulttuuri- landskap.
ympäristössä. Allätare.
Kaikkiruokainen.

©

2014

Lever i blandskogar,
trädgårdar och
parker. Äter bladlöss,
trädknoppar
och insekter.

©

2014

Varis – Kråka

Viherpeippo – Grönfink

44–51 cm

14–16 cm

Ääni

Läte

Ääni: Läte:
Pitkä ryystäily Utdraget knarr.
dsrrryyiii.

Kraa-kraa

Kaikkiruokainen
lintu.
Lentävät päivisin
ravinnonhakuun ja
yöksi kokoontuvat
puihin nukkumaan.

Allätare.
Spanar efter mat
på dagen och
samlas uppe i träder
för att sova
om nätterna.

©

Syö siemeniä,
marjoja ja hyönteisiä.
Pesii katajassa tai
nuoressa kuusessa.

Äter frön, bär
och insekter.
Bygger bo i unga
granar eller enar.

2014

©

Palokärki – Spillkråka

Kirjosieppo –
Svartvit flugsnappare

40–46 cm

12–13,5 cm

Ääni:
Voimakas, pitkä
rummutus, reviirilaulu
kui-kui-kui-kui,
lennossa
kry kry kry kry.

Läte:
Kraftfull trumning,
flyktläte kri-kri-kri,
sång klyi klyi klyi.

Ravinnoksi kaivaa
muurahaisia ja muita
hyönteisiä kelopuista
ja kannoista.

Hackar fram myror
och andra insekter
ur angripna träd
och stubbar.

©

2014

Ääni

2014

Läte

Tsiro-tsiro-tsipp-tsipp-tsiro

Ravinnoksi sieppaa Snappar insekter
hyönteisen i flykten.
suoraan lennosta.

©

2014

Tilhi – Sidensvans

Kottarainen – Stare

18–21 cm

19–22 cm

Ääni: Läte:
Helisevä Som ett plingande
kutsuääni sirrr. av silverklockor.
Syö
kesällä hyönteisiä,
talvella variksenja pihlajanmarjoja.

Äter
på sommaren
insekter, på vintern
kråk- och rönnbär.

©

Ääni:
Polveileva laulu,
mestarillinen kyky
matkia muita lintuja
ja mekaanisia ääniä.
Elävät isoissa
parvissa ja viihtyvät
parhaiten karjatilojen
läheisyydessä.

Läte:
Pladdrande
härmfågel med
visslings- och
skallerljud.
Rör sig i stora flockar
och trivs bäst
i närheten av boskap
och betesmarker.

2014

©

Hippiäinen – Kungsfågel

Sepelkyyhky – Ringduva

9 cm

38–43 cm

Ääni: Läte:
Hyvin korkea sirisevä: Tunt, högfrekvent:
titiltyri-titiltyri-titiltyri
Euroopan pienin
lintu, painaa
vain viisi grammaa ja
elää kuusimetsissä.

Europas minsta
fågel, väger bara
fem gram och
lever i granskogar.

©

2014

2014

Ääni: Läte:
Kujerrus: Kurrande:
huu-HUU-huu hu-huu
Syö lähinnä Äter främst
kasvisravintoa. växtföda.

©

2014

Hömötiainen – Talltita
12 cm

Ääni

Läte

ti-ti-tsää-tsää-tsää, tiy-tiy-tiy-tiy

Viihtyy parhaiten Trivs bäst
sekametsissä, i blandskog
joissa on lahopuita. med murkna träd.

©

2014

©

2014

©

2014

©
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