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1. Fisktärna (Sterna hirundo).
Vita kinder, hals och undersida. Grå ovansida. Svart panna,
hjässa och nacke. Näbben röd med en svart spets.

9. Gråtrut (Larus argentatus)
Grov gul näbb med röd fläck. Rosa ben. Grå mantel och gråa
vingovansidor, svarta vingspetsar med vita inslag.

2. Ejder (Somateria mollissima)
Stor och tungt byggd and med kilformad näbb. Hanen
övervägande vit med svart mage och sida. Grön nacke och
nacksidor. Honan brun.

10. Silltrut (Larus fuscus)
Vit dräkt, med mörkgrå till svart mantel och vingovansidor.
Gula ben.

3. Knipa (Bucephala clangula)
Hanen är vit med svart rygg. Ett trekantigt svartgrönt
huvud med en rund vit fläck vid näbbroten. Honan är grå
med brunt huvud.

11. Grågås (Anser anser)
Brungrå klädedräkt. Ljust huvud, kraftig näbb och rosa ben.
12. Skrattmås (Larus ridibundus)
Chokladbrunt huvud under sommaren (vitt på vintern).

4. Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Stor, svart, långhalsad fågel med en gul eller rödaktig fläck
vid näbbroten.

13. Fiskmås (Larus canus)
Grå och vit, med svartvit teckning på vingspetsarna. Svarta
ögon, klen gröngul näbb och gröngula ben.

5. Gravand (Tadorna tadorna)
Stor and, med ett mörkt grönsvart huvud, röd näbb och ett
rödbrunt bröstband.

14. Vitkindad gås ( Branta leucopsis)
Helt vitt ansikte med svart hjässa, nacke och hals. Kan
förväxlas med kanandagås, men är avsevärt mindre.

6. Småskrake (Mergus serrator)
Förlängda hjässfjädrar som bildar en stripig tofs i nacken.

15. Strandskata (Haematopus ostralegus)
Svart- vit dräkt, lång röd näbb, rödaktiga ben och röda
ögon.

7. Kanadagås (Branta canadensis)
Den största gåsen som häckar i Sverige. Långa svart hals,
och vita kinder, brunaktig fjäderdräkt.

16. Knölsvan (Cygnus olor)
Vit klädedräkt, lång hals. Näbben är orangeröd med en svart
knöl i pannan vid näbbroten. Förväxlingsrisk: Sångsvan

8. Tobisgrissla (Cepphus grylle)
Helt svart så när som på en stor vit vingfläck och röda ben.
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