Havhest og Havsule
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Havhest
Beskrivelse
Ser ut som en liten
kompakt gråmåke.
Forekommer i ulike
fargevarianter, fra
lysgrå overside og hvit
underside til ganske
mørk grå overside og
noe lysere grå
underside.
Vekt: 0,5 ‐ 1 kg.
Kjennetegn:
Rørformede nesebor,
kort kraftig nebb, krok
på nebbet.
Forveksling:
Gullnebblire: denne
har mørkere hode og
er brunere.
b

Havhest
© E.. Dahl

Havhest

Havhest, lys variant

Havsule, voksen
Havsule, voksen
© E. Dahl

Beskrivelse
Stor fugl (tydelig større
enn stormåsene).
Lange smale vinger.
Langt spisst nebb
Ungfugl: 1. vinter er
hele drakten gråbrun.
Etter hvert som
havsulen blir eldre blir
fuglen mer og mer
hvitt.
Voksen: Hvit med gul‐
beige hode og svarte
vingespisser
Vekt: 2,8‐3,2 kg
Kjennetegn: Stor fugl,
langt spisst nebb,
markant voksendrakt
Forveksling: ingen
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Havsule

Havsule, ungfugl (2. år)

Skarver
I norske farvann finnes de to arter av skarv: toppskarv og storskarv. De to artene er ganske like og kjennes på
deres mørke fjærdrakt, lange hals og hale, smale nebb med krok i enden og svømmehud mellom
alle fire tær. De sitter oppreist. Det er ikke foreskjell på fjærdrakten mellom kjønnene
hos skarver. Den beste måten å skille mellom storskarv og toppskarv er å se på en
kombinasjon av størrelse, farge på munnviken og nyanse på fjærdrakt
( b
(se
beskrivelser
k i l nedenfor).
d f )

Storskarv
© A. F. Rain
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Beskrivelse
Stor med lang grov hals.
Hodeprofilen er ganske
kileformet og kantete og
nebbet er kraftig
kraftig. Nakent
parti ved nebbrotens
nedre del, gul,
innrammet av hvit felt.
Praktdrakt: Stor hvit flekk
på utsiden av låret
Ungfugl drakt:
Mørkebrun overside og
underside med
varierende innslag av
lyst.
Vekt: 2‐4 kg. Om fuglen
er tyngre enn 2,5 kg. kan
det antas at det er en
storskarv.
Forveksling: Toppskarv
(se beskrivelse nedenfor).

Storskarv, voksen

Storskarv, voksen
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Toppskarv
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Beskrivelse
Noe mindre og slankere
enn storskarv med
slankere hals, mindre og
rundere hode og smalere
nebb. Nebbviken lysende
gul i sterk kontrast mot
svarte kinn og nebb.
Praktdrakt:
Fremoverbøyd svart
fjærtopp i pannen.
Ungfugl drakt:
Mørkebrun overside,
lysebrun under, Mer
ensfargete og lysebrune
enn storskarv.
storskarv
Vekt: 1‐2 kg. Om fuglen
er lettere enn 2 kg kan
det antas at det er en
toppskarv (om ikke
kjennetegn tilsier noe
annet)
Forveksling: Storskarv (se
beskrivelse ovenfor)
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Toppskarv

Toppskarv, ungfugl

Toppskarv, voksen i forgrunn, unger
i bakkgrunnen

Ender
Gruppen ”ender” dekker mange ulike arter. Her vil ti av de vanligste artene bli beskrevet.
Enderne kjennes best fra hverandre på størrelse og fjærdrakt. Det er ofte foreskjell
i utseendet på kjønnene . For mange arter anlegger hannen en praktdrakt før
hekkesesongen som endres til en såkalt eklips‐drakt etter sommerens fjærfelling.
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Stokkand

Stokkand, hann i praktdrakt
© S. Chr.-Dals
sggard

Beskrivelse
Stor kraftig and. Hode og
nebb stort, stjert kort.
Begge kjønn har blålilla
”speil” med hvit kant på
b kk
bakkant
av vingen.
i
Hann (praktdrakt):
Flaskegrønt hode, smal
hvit halsring.
Hann (eklips): Lik hunn
men nebb ensfarget
mattgul og bryst
rødbrunt.
Hunn: Brunflekket kropp,
med en mørk strek ved
øyet. Nebb oransje med
svart nebbrygg.
Vekt: 0,75 – 1,5 kg.
Forveksling: Snadderand
hunn: denne har oransje
nebbsider og en hvit
vingeflekk

Stokkand, hunn
© J
J. Bellebaum

Ærfugl

Ærfugl, hunn

Ærfugl, 1-årige hanner
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Beskrivelse
Stor tungbygd marin
dykkand, med relativ kort
hals, stort hode og langt
kileformet nebb.
Hann (praktdrakt): Buk,
side, bakparti og isse svart,
ellers
ll h
hvit.
it G
Grønne
ø
nakkesider og grønnlig
nebb.
Hann (eklips): Svært mørk,
hvite fjerbasiser på rygg og
skulder‐
Hunn: Brun, mørkt nebb
med lys spiss.
Ungfugl (hann): Brun,
varierende mengde
g hvit på
p
bryst og rygg.
Vekt: Cirka 1,2‐2,8 kg
Forveksling: praktærfugl
hunn: denne har
skjellmønster på siden

Ærfugl, hann i praktdrakt

© T. Aarvak

Praktærfugl; fra venstre: hunn, hann i praktdrakt og 1årig hann

Praktærfugl

Praktærfugl, 1årig hann
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Praktærfugl, hunn
© T. A
Aarvak

Stellerand

Stellerand, hunn
© T. Aarvak

Beskrivelse
Finnes kun ved det norske
fastland om vinteren. En
liten ”uvanlig” ærfugl.
Karakteristisk hodeform
med flatt isse og markert
panne‐ og nakkevinkel. Tykt
grått
ått nebb
bb
Hann (praktdrakt): Hvit med
oransjebrune sider. Hake,
øye, rygg, og bakparti svart.
Hann (eklips): Ligner hunn,
men har hvit
vingeframkant.
Hunn: Mørkebrun. To smale
hvite bånd på bakvingen og
hvit vingeunderside.
g
Ungfugl: Ligner voksen
hunn, men har bare
utydelige bånd på vingen.
Forveksling: Ærfugl og
praktærfugl hunn.
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Beskrivelse
Finnes ved det norske
fastland kun om vinteren.
Noe mindre og mer
kompakt enn ærfugl med
kortere nebb.
Hann (praktdrakt): Svart
overside og lakserosa bryst,
oransjegul nebbknøl og
blålille hode.
Hann (eklips): Svært mørk,
hvite fjerbasiser på rygg og
skulder‐
Hunn: Brun med
skjellmønster på siden,
mørkt nebb med lys spiss.
Ungfugl: Ligner hunn, men
ikke så tydelig skjellmønster
og mer lik ærfugl hunn i
fargen.
Forveksling: Ærfugl hunn:
denne har ikke
skjellmønster

Stellerand, hann i praktdrakt

Svartand, hunn
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Svartand, hann
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Beskrivelse
Mellomstor og komptakt
bygd. Helt mørk drakt uten
noe hvit på vingen.
Hann: Hannen har lik
helsvart fjærdrakt hele året.
Gul flekk midt på
nebbryggen.
Hunn: Skittenbrun med
lysere kinn og brunsvart
panne og
p
g isse. Mørkgrått
ø g
nebb.
Ungfugl: Likk hunn, men
lysere buk og drakten mer
bruntonet.
Forveksling: Sjøorre hann:
denne har hvit flekk under
øye og hvitt vingefelt.

© J. O. Bustn
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Svartand

Svartand hann forrest og hunn bakerst
Svartand,

S
Svartand,
d h
hunn
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Sjøorre
Beskrivelse
Mellomstor til stor, kraftig
bygd med ganske lang
kropp. Begge kjønn har hvitt
vingefelt. Halsens basis er
tykk og nebbet kileformet.
Hann: Hannen har lik
helsvart fjærdrakt hele året.
Har en hvit flekk under øyet.
Nebb oransjegult.
Hunn: Skittenbrun, med
variable hodetegninger, lys
kinnflekk.
Ungfugl: Lik hunn, men
buken noe lysere.
Forveksling: Svartand:
denne mangler den hvite
flekken under øyet og det
hvite vingefeltet.

Foto: KBS

Sjøorre,
j
hunn

Sjøorre, hunn

Sjøorre, hann

Havelle

Havelle, hunn på vinterstid
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Beskrivelse
Ganske liten, brun, svart og
h i and.
hvit
d Kort,
K
butt
b nebb
bb og
avrundet hode.
Hann (vinter): Hvit og
lysegrå kropp. Lange og
spisse halefjær. Mørk
kinnflekk og rosa bånd på
nebbet.
Hann (sommer): Brunsvart
gråhvite kroppssider,
pp
,
med g
hvit bakpart og hvit flekk på
siden av hodet.
Hunn (vinter): Lyse sider,
mørk kinnflekk. Ellers brun.
Hunn (sommer): Ligner
hannene, men mangler
stjertspyd og fargene er
mattere.
Forveksling: Kvinand hunn:
denne har ensfarget brunt
hode.

Havelle, ungfugl
Havelle, hann

Havelle, hann på vinterstid
© E. Dahl

Kvinand

Kvinand, hann i praktdrakt

Kvinand, hunn
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Beskrivelse
Kompakt med stort
avrundet hode. Ganske lite
og trekantet nebb
Hann (praktdrakt):
G
Grønnglinsende
li
d svart hode,
h d
stor hvit flekk ved nebb.
Bryst og kroppsider hvite og
svart rygg og bakende.
Hann (eklips): Ligner hunn,
men beholder vingetegning
med mye hvit på overside
av vingeframkant.
g
Hunn: Brunt hode. Buk og
halskrage hvite. Bryst og
kroppssider grå.
Ungfugl: Ligner voksen
hunn. Unge hanner blir mer
hvite med alderen.
Forveksling: Sjøorre hun.
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Laksand

Laksand, hann i praktdrakt
© R. Nirbrugge
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Beskrivelse
Stor. Strømlinjeformet
kropp. Rødt nebb med en
liten krok i spissen.
Hann (praktdrakt): Hvit
kropp, svart hode med
grønt ”metallskjær”, svart
halsoverdel og framrygg.
Hann (eklips): Ligner hunn,
men beholder vingetegning
med mye hvit
Hunn: Rødbrunt hode med
hvit hake/strupe. Skarp
grense mellom brun
halsoverdel og hvit bryst.
Gråaktig kropp.
Ungfugl: Ligner voksen
hunn, men nebbet er
mattere rødt. Kroppen mer
rødbrun.
F
Forveksling:
k li
Sil d
Siland

Laksand, hann i praktdrakt og hunn

Laksand, hunn
© N. Konton
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Siland

Siland, hann i praktdrakt

Siland, hunn

© J. Belllebaum

Beskrivelse
Mellomstor. Lik laksand
men smalere nebb uten
krok og mer struttende
nakketopp.
Hann (praktdrakt): Svart
hode og hvit halskrake.
Brystet foran svartflekket
med rødbrunt. Rygg svart
og kroppside grå.
Hann (eklips): Ligner hunn,
men beholder vingetegning
med mye hvitt.
Hunn: Ligner laksand hunn
men har ikke den skarpe
grense mellom brun
halsoverdel og hvit bryst.
Mørk stripe mellom øye og
nebb
Ungfugl: Ligner voksen
hunn, men nebbet er
mattere rødt
Forveksling: Laksand

Siland hann i praktdrakt og hunn
Siland,

Siland, hann i praktdrakt

Måkefugler
Måkefuglene er de mest synlige sjøfuglartene i det marine miljø. Det er åtte vanlig forekommende arter i de
norske farvann, hvorav de seks vil bli beskrevet her. Kjønnene er like, men ungfuglene er utseendemessig
ganske ulike de voksne. Ungfuglene kan være vanskelig å kjenne igjen da de har ganske ens drakter og
nebb- og beinfarge ennå ikke har fått de karakteristiske voksenfarger. Ofte vil det derfor realistisk sett bare
være mulig å notere at det er en ungfugl, og hvorvidt det er en stormåse (svartbak eller gråmåke) eller ei.
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Hettemåke
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Beskrivelse
To aldersklasser.
Voksen: Blekkgrå rygg
og hvitt bryst
bryst. Mørke
spisser ytterst på
vingen.
Hekkedrakt:
Mørkebrun hette,
mørkerøde bein og
nebb .
Voksen vinter: Mørk
øreflekk, nebb og bein
røde, mørk spiss på
nebbet
nebbet.
Vekt: Liten måke (0,2‐
0,4 kg).
Forveksling: Fiskemåke
(vinter): denne har
grønngule bein.

Hekkemåke, vinter

Hettemåke, hekkedrakt

Beskrivelse
Tre aldersklasser.
Voksen: Mellomgrå
g
rygg og hvit bryst. Stor
hvit flekk på svart
vingespiss.
Hekkedrakt: Hvit hode,
grønngule bein og
nebb.
Voksen vinter:
Gråstreket hode.
Nebbet er matt
gulgrønt, med et smalt
tverrbånd.
Vekt: Mellomstor
måke (0,3‐0,5 kg).
Forveksling: Gråmåke:
betydelig større
Hettemåke: har røde
bein.
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Fiskemåke

Fiskemåke, hekkedrakt
Fiskemåke, vinter

Fiskemåke, ungfugl

Gråmåke, hekkedrakt
© E. D
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Beskrivelse
Fire aldersklasser.
aldersklasser Stor
måke.
Voksne: Lysegrå rygg
og hvitt bryst. Rosa
bein og gult nebb med
rød flekk. Gult øye.
Hekkedrakt: Helt hvitt
hode.
Voksen vinter:
Gråbrunt streket hode
Vekt: Stor måke. Vekt
er 0,7‐1,3 kg.
Forveksling:
Fiskemåke: denne er
mye mindre og har
grønngule bein.
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Gråmåke

Gråmåke, hekkedrakt

Gråmåke, vinter
© E. Dahl

Sildemåke
Beskrivelse
Fire aldersklasser,
mellomstor måke.
Voksne: Skifergrå til
svart rygg og hvit
bryst. Gule bein og gult
nebb.
nebb
Hekkedrakt: Helt hvitt
hode og knallgule bein.
Voksen vinter: Tette
gråbrune streker på
hodet. Mattgule bein.
Vekt: 0,6 ‐1 kg.
Forveksling: Svartbak:
denne er større, har
rosa bein og har mer
kompakt
kroppsfasong.

Sildemåke, hekkedrakt

Sildemåke, hekkedrakt

Sildemåke, vinter
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Svartbak
S
Svartbak,
b k h
hekkedrakt
kk d k

Svartbak, vinter

alsgaard
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Kr kkje vinter
Krykkje,
inter

Krykkje, hekkedrakt
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Beskrivelse
To aldersklasser.
Voksen: Blågrå rygg og
to grånyanser på
vingene. Hvitt bryst.
Helt svarte
vingespisser. Mørke
bein og grønngult
nebb.
Hekkedrakt: Hvitt hode
Voksen vinter: Mørk
øreflekk og grå nakke.
Vekt: 0,3‐0,5 kg
Forveksling: Fiskemåke
(sommer og vinter)/
hettemåke (vinter);
men disse har ikke
sorte bein og svarte
vingespisser

Svartbak, hekkedrakt

© S. Chr.-Dalsgaard

Krykkje

© G. Coe

Beskrivelse
Fire aldersklasser. Den
største måken.
Voksen: Svart rygg og
hvitt bryst. Hvite felter
ytterst og på bakkant
av vinge. Gult nebb
med rød flekk og
grårosa bein.
g
Hekkedrakt: Hvitt
hode.
Voksen vinter: Svake
tegninger på hvit hode.
Vekt: Stor måke (1,0‐
2,1 kg)
Forveksling:
Sildemåke: denne er
mindre og har gule
bein.
bein

Krykkje, hekkedrakt

Alkefugler
I våre farvann finnes det seks arter av alkefugler: alke, lomvi, polarlomvi, lunde, teist og alkekonge. Alkefuglene er
typisk hvite på undersiden og mørke på oversiden. Det er ikke foreskjell på kjønnene hos alkefugler, men fjærdrakten
er annerledes i hekkeperioden enn resten av året. Alle arter har korte smale vinger, flyver hurtig og svirrende og har
en fremragende dykkeevne. Nebbet er forskjellig hos de ulike alkefuglene og er
derfor viktig ved bestemmelsen. Alkefugler kan noen gange forveksles med
lommer eller dykkere
dykkere, en måte å kjenne alkefuglene fra disse er at alkefuglene
har svømmehud og tre tær, samt en relativ kort hals.

© J. Belle
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Lomvi

Lomvi, vinterdrakt

Lomvi, vinterdrakt

© G. Kristiansen
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Polarlomvi
Beskrivelse
Ligner lomvi, men har
kortere og kraftigere
nebb.
hekkedrakt: Mørkt
hode.
Vinter‐/ungfugl‐drakt:
hvit strupe, hake og
kinn.
Vekt: Omtrent som for
lomvi (ca 0,8
0,8‐1,1
1,1 kg),
men få funn vinterstid
Kjennetegn: Har en
hvit strek langs den
innerste kanten av
overnebbet.
Forveksling: Lomvi

Lomvi, hekkedrakt (variant:
ringvi)

© K. Hansen

Lomvi, hekkedrakt

© S. Chr.-Dalsgaard
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Beskrivelse
Mørk overside og hvit
underside med mørke
flanker og vinge‐
undersider
hekkedrakt: Mørkt
hode
Vinter‐/ungfugl‐drakt:
h it strupe,
hvit
t
hake
h k og
kinner
Vekt: Sommer : 0,8 –
1,1 kg. Vinter: variabel
(normalt 0,6‐1,3 kg)
Kjennetegn: Spisst, helt
mørkt, dolkeformet
nebb
g Polarlomvi
Forveksling:

Polarlomvi, hekkedrakt

Polarlomvi, hekkedrakt

© S. Chr.-Dalsgaard

Alke, hekkedrakt

Alke, vinterdrakt

© K. Hansen

Beskrivelse
Ligner lomvi, men
mørkere overside,, større
hode og mye kraftigere
nebb.
Yngledrakt: Svart hode.
Hvit linje mellom nebb
og øye
Vinter‐/ungfugl‐drakt:
hvit strupe, hake og
kinn. Svart ”hette”.
Voksne har en eller flere
hvite linjer på nebbet
Ungfugler har mindre
høyt nebb, uten linje
Vekt: Cirka 0,4‐1,0 kg.
Kjennetegn: Høyt, svart
nebb, flattrykt fra
sidene
Forveksling:
Lomvi/polarlomvi

© T. Aarvak

Alke

Alke, ungfugl

© M. Bjerrang

Teist
Beskrivelse
hekkedrakt: helt svart
med unntak av en stor
hvit flekk på vingene
og røde bein
Vinter‐/ungfugl‐drakt:
Mye lysere fjærdrakt,
hodet og undersiden er
hvite. Vingene
g
har
omtrent samme farge
som om sommeren.
Vekt: 0,3‐0,5 kg.
Kjennetegn: Røde bein,
hvit vingeflekk. Lite,
svart, dolkeformet
nebb
Forveksling: Vinter:
lomvi/polarlomvi,
horndykker

Teist, voksen, vinterdrakt
© S. Chr.-Dalsgaard

© M. Bjerrang

Teist, ungfugl

Teist, yngledrakt

Lunde, ettåring
Lunde, hekkedrakt

Lunde, hekkedrakt

© T. Anker-Nilssen
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Beskrivelse
Svart rygg og vinger ,
med hvitt bryst. Kraftig,
karakteristisk nebb
Hekkedrakt: Stort,
Stort
gråhvit, ”kinnfelt”.
Papegøye‐lignende,
fargerikt nebb.
Vinter‐/ungfugl‐drakt:
Mindre nebb og
øyetrakten gråskygget.
Ungfugler har et
spinklere og mørkere
nebb.
V kt 0,3‐0,6
Vekt:
0 3 0 6 kg.
k
Kjennetegn: Fargerikt
nebb.
Forveksling: Ungfugler
kan forveksles med
alkekonge, men nebb er
betydelig større og har et
tydelig tofarge

© T. Anker-Nilssen
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Lunde

Lunde, voksen, vinterdrakt

Alkekonge

© J. Welck
ker

Alkekonge, hekkedrakt
© S. Chr.-Dalsgaa
ard

Beskrivelse
Svært liten i forhold til de
andre atlantiske
alkefuglene. Nebb kort og
butt.
hekkedrakt: Svart hode,
strupe og rygg, hvit på
undersiden. Hvit flekk
over øyet.
Vinter‐/ungfugl‐drakt:
H it strupe
Hvit
t
og h
hake
k .
Vekt: 100‐200 g.
Kjennetegn: Svært liten
kropp og et butt nebb.
Forveksling: Kan
forveksles med en ung
lunde.

Alkekonge, voksen, vinterdrakt

