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Sammanfattning

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har på uppdrag av Oskarshamns kommun utfört en
inventering av det häckande och födosökande fågelbeståndet i naturområdet kring Våneviks
samhälle under juni-juli 2015.

Resultatet av inventeringen visar på:
· 88 arter registrerades  i samband med fem inventeringar (samt inhämtade uppgifter)

under juni månad och början av juli.
· 41 arter (46,6%) har noterats som säkra häckfåglar.
· 29 arter (32,9%) har bedömts som troliga häckfåglar.
· 16 arter (18,2%) använder området för födosök  och häckar i inventeringsområdets

närhet.
· 15 arter (17%) bedöms som sårbara och hänsynskrävande.

Bakgrund och syfte

Miljöer förändras ständigt, antingen beroende på naturliga förändringar eller på aktiviteter
som vi människor står bakom. I ett naturområde i Vånevik, orört sedan 1920-talet, finns
planer på exploatering för att anlägga bebyggelse. Mot bakgrund av detta har
Oskarshamnsbygdens Fågelklubb erhållit ett uppdrag i början av juni från Oskarshamns
kommun att genomföra en inventering av det häckande och födosökande fågelbeståndet i
området. Inom ett begränsat område (se vidare under metodik) har aktiva ornitologer i
Fågelklubben genomfört ett antal inventeringar för att på så sätt få en bild av hur fågelfaunan
ser ut. Optimalt genomförande av en fågelinventering är från tidig vår.

Inventeringsmetodik

Inventeringen har genomförts i form av en kombinerad linje- och punkttaxering, enligt Svensk
Häckfågeltaxering. Samtliga fågelarter och individer har räknats. Området har inventerats
längs en linje, men med stopp där sikten skymts av byggnader eller högre växtlighet. Arter
som har observerats i närområdet har också tagits upp i rapporten.

Inventeringen har genomförts vid fem tillfällen: 6 juni, 8 juni, 13 juni, 24 juni och 4 juli 2015.
Varje inventeringstillfälle har tagit 2,5 - 3 timmar. Samtliga inventeringar har ägt rum mellan
05.50 och 09.30. Tillfällena har valts utifrån hög aktivitet på fåglar (tidig morgon), bra väder
(lugnt och soligt) samt när mänsklig verksamhet har varit låg i området. Detta innebär dock
att nattaktiva fåglar inte inventerats. På grund av tid för uppdraget har ej tidigt häckande
fåglar så som korsnäbbar med flera inte inventerats.

Inventeringen har utförts av aktiva ornitologer i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb, men vissa
uppgifter har inhämtats från andra ornitologer som gjort iakttagelser i området.

Arter har bedömts som säkert häckande när de uppfyllt häckningskriterier 10-20, trolig
häckning kriterierna 5-9 och möjlig häckning kriterierna 2-4 enligt Svensk Häckfågeltaxering
(se bilaga 1).

Vad gäller den ornitologiska värderingen av arternas status hänvisas till ”Fåglarna i Sverige –
antal och förekomst” , utgiven av Sveriges Ornitologiska Förening. I denna rapport har en
skala från 1-5 använts där 1 står för en art som bedöms som allmänt häckande och 4 och 5 står
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för en art som uppträder mindre allmänt/sällsynt som häckfågel i vår region i Sverige.
Sistnämnda tillhör kategorin rödlistade arter vilka kräver skydd och ett särskilt
hänsynstagande. De arter som är rödlistade bygger till största delen på EU:s fågeldirektiv.

Inventeringsområdet

Området som har inventerats sträcker sig från Björkkullen i norr till området söder om
Älvehultsbrottet. I väster begränsas området av Applerumsvägen mellan Oskarshamn och
Påskallavik och mot öster av Våneviksfjärden. Se nedanstående karta.

Naturen i Vånevik är rikt varierad och har flera olika biotoper. Det inventerade området består
av blandskog med mestadels ek, björk och tall liksom utpräglad hällmarktallskog. Det
förekommer rikligt torrakor, död ved och hålträd. Inom området finns också alsumpskog och
intilliggande  översvämningsmark. Det finns rester av en gammal fruktträdgård samt ett
parkliknande område med stora träd och öppna ytor, strandskog med vassbankar och grunda
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fiskrika vikar. Stenbrottet med klippbranter  och blockterrängen är ytterligare en biotop.
Inslaget av bärande träd som rönn, oxel, ek, fågelbär och hassel är påtaglig.

Den stora variationen innebär goda förutsättningar för häckning och födosök för ett stort antal
fågelarter med olika krav på livsmiljö.
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Resultat

Här nedan listas de arter och antal som registrerats i samband med inventeringen av fågellivet.
En översikt av resultatet redovisas i bilaga 2 och rödlistade enligt Artdatabanken 2015.

Skäggdopping Podiceps cristatus

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 27 par

Totalt häckar minst 27 par. 7 par skäggdopping på Lilla Mangrundet, 16 par på ön längst in
och 4 par på Stora Mangrundet. Kolonin är en av de största i kommunen.

Ett par skäggdoppingar matar nyfödd unge.  Foto: Leon Axelsson Widen

Knölsvan Cygnus olor

Häckning – Ornitologisk värdering 2 - 2 par

Knölsvan häckar med ett par söder om hamnen och ett par vid Mannerviken. Ett par med tre
pull. (dunungar) sågs vid Mannerviken 6/6, 8/6, 13/6 och 24/6.

Grågås Anser anser

Häckning – Ornitologisk värdering 2 - 2 par

Två par grågås med stora ungar vid Mannerviken 6/6, 8/6, 13/6 och 24/6.

Kanadagås Branta canadensis

Häckar i närområdet – Ornitologisk värdering 2

Gräsand Anas platyrhynchos

Häckning – Ornitologisk värdering 2 - 1 par

En hona med 3 stora ungar sågs vid Mannerviken. I närområdet häckar 3 par.
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Vigg Anas fuligula

Häckning – Ornitologisk värdering 2 -7 par

Tre par vigg höll till söder om badplatsen 6/6, 8/6, 13/6 och 24/6. Arten är en ganska sen
häckare på året vilket skulle kunna innebära att den häckar med något eller några par på
Björkholmen. I Mannerviken häckade sammanlagt 7 par.

Knipa Bucephala clangula

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 2 - 1 par

Söder om badplatsen uppehöll sig ett par 6/6, 13/6 24/6. Förmodligen häckar knipa inom
området. Knipor är hålhäckande och tar med sig sina ungar till vattnet/hamnen.

Storskrake Mergus merganser

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 2 - 2 par

Flera honor och hannar har observerats vid samtliga inventeringstillfällen. De häckar
förmodligen inte i själva hamnområdet. Storskrakarna är precis som kniporna hålhäckande
och tar med sig sina ungar till vattnet/hamnen. Flera av honorna har varnat vilket tyder på att
de har haft ungar i närheten. Det finns flera holkar för sjöfåglar uppsatta i närområdet. I
närområdet häckar minst 3 par.

Storskarv Phalacrocorax carbo

Häckar i närområdet – Ornitologisk värdering 2

Storskarv kommer ofta in och fiskar i hamnen, men häckar inte inom inventeringsområdet. På
sommarhalvåret är det rasen sinensis, men på vintern är det förmodligen även av rasen carbo
som födosöker i området.

Gråhäger Ardea cinerea

Födosöker inom inventeringsområdet - Ornitologisk värdering 3

Gråhäger kommer ofta in och fiskar, men häckar inte. De sitter ofta på Lilla Mangrundet  eller
Lilla eller Stora Enholmen.

Havsörn Haliaeetus albicilla

Födosöker inom inventeringsområdet – Ornitologisk värdering 5

Sparvhök Accipiter nisus

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 3 - 1 par

Har observerats jagande, bl.a. vid Kasernen.
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Duvhök Accipiter gentilis

Trolig häckning- Ornitologisk värdering 3 - 1 par

Ormvråk Buteo buteo

Häckar i närområdet med 1 par – Ornitologisk värdering 3

Fiskgjuse Pandion haliaetus

Häckar i närområdet, födosöker – Ornitologisk värdering 4

Tornfalk Falco tinnunculus

Observerad men häckar ej inom området - Ornitologisk värdering 5

Lärkfalk Falco subbuteo

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 4 - 1 par

Strandskata Haematopus ostralegus

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 1 par

Skogssnäppa Tringa ochropus

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 3 - 1 par

Ett ex spelade strax söder om Brödlösa den 8/6. Arten häckar säkert inom området.

Drillsnäppa Actitis hypoleucos

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 2 par

Morkulla Scolopax rusticola

 Häckning - Ornitologisk värdering 3 - 1 par

Skrattmås Larus ridibundus

Häckning – Ornitologisk värdering 3 -  50 par

Som mest häckade ca 300 par i Mannervik, senast för några år sedan. Skrattmåsarna har
flyttat till andra områden, bl.a. på grund av stark predation från mink.
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Skrattmåskoloni med ungar längst inne på lilla ön i Mannerviken. Foto: Leon Axelsson Widen.

 Fiskmås Larus canus

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 10 par

Gråtrut Larus argentatus

Häckar i närområdet, födosöker – Ornitologisk värdering 3

Havstrut Larus marinus

Häckar i närområdet, födosöker – Ornitologisk värdering 3

Fisktärna Sterna hirundo

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 3 par

Skräntärna Sterna caspia

 Födosöker inom området -  Ornitologisk värdering 5

Ringduva Columba palumbus

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 2 - 1 par

Gök Cuculus canorus

Häckar i närområdet – Ornitologisk värdering 3

Ett ex ropade hördes ropa vid badplatsen den 13/6.
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Berguv Bubo bubo

Häckar i regionen – Ornitologisk värdering 5

Under tidiga våren kan man höra berguvens hoande.

Kattuggla Strix aluco

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 3 - 1 par

Hornuggla Asio otus

Häckning – Ornitologisk värdering 4 - 1 par

Två tiggande ungar hörda SO om Kasern.

Tornseglare Apus apus

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 3 par

Kungsfiskare Alcedo atthis

Födosöker inom området – Ornitologisk värdering 5

Födosöker i området bl.a. vid Marseholmen, badplatsen och Mannerviken.

Göktyta Jynx torquilla

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 4 - 1 par

Spillkråka Dryocopus martius

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 4 - 1 par

Gröngöling Picus viridis

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 2 par

Större Hackspett Dendrocopos major

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 2 par

Mindre Hackspett Dendrocopos minor

Häckning – Ornitologisk värdering 4 - 1 par

Minst ett par har hörts och setts vid Alsumpskogen.

Ladusvala Hirundo rustica

Häckning – Ornitologisk värdering 3
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 Hussvala Delichon urbicum

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 1 par

Trädpiplärka Anthus trivialis

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 3

En sjungande hanne vid Brödlösa stenbrott.

Sädesärla Motacilla alba

Häckning – Ornitologisk värdering 1

Flera par matar vid Marseholmen och Brödlösa stenbrott. Dessa är ganska jämt fördelade över
området.

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes

Häckning – Ornitologisk värdering 3

Flera hannar sjungande vid och omkring Gamla Tädgården.

Järnsparv Prunella modularis

 Trolig häckning - Ornitologisk värdering 3

Rödhake Erithacus rubecula

Häckning – Ornitologisk värdering 1

Flera par vid badplatsen och norr Mannerviken, Brödlösa stenbrott, vilket tyder på att arten är
jämt fördelad över området.

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 4

Flera hannar spelande under våren och försommaren vid Marseholmen.

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 4 par

Rödstjärt häckar bl.a. vid hamnområdet och vid Brödlösa stenbrott.

Stenskvätta Oenanthe oenanthe

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 1 par
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Stenskvätta är en art som uppskattar strandängar och stengärdsgårdar. Par som matade ungar
vid badplatsen.

Koltrast Turdus merula

Häckning – Ornitologisk värdering 1

Två till tre par häckar inom området och ytterligare några par i närområdet.

Björktrast Turdus pilaris

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 2

Arten häckar ofta i blandskog, parker och trädgårdar. Flera spelande hannar inom området.

Taltrast Turdus philomelos

Häckning – Ornitologisk värdering 2

Ett eller två par sjungande vid skogen väster om hamnen.

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 2 par

Törnsångare Sylvia communis

Häckning – Ornitologisk värdering 3 - 3 par

Ett till två par häckar troligen på norra sidan av Mannerviken, men även vid badplatsen
hördes sjungande hannar.

Trädgårdssångare Sylvia borin

Häckning – Ornitologisk värdering 2 -3 par

Flera spelande hannar inom område vid Marseholmen och vid Brödlösa.

Svarthätta Sylvia atricapilla

Häckning – Ornitologisk värdering 2 - 3 par

3 spelande hannar inom område norr kasern till Mannerviken.

Ärtsångare Sylvia curruca

 Häckning - Ornitologisk värdering 2 - 1 par

Lövsångare Phylloscopus trochilus

Häckning – Ornitologisk värdering 1
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Minst 8 sjungande hannar har noterats inom området.

Grönsångare Phylloscopus sibiliatrix

Häckning – Ornitologisk värdering 3

2 Sjungande hannar en vid Brödlösa och en vid Gamla trädgården.

Kungsfågel Regulus regulus

 Trolig häckning - Ornitologisk värdering 3

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca

Häckning – Ornitologisk värdering 2 - 4 par

Grå flugsnappare Muscicapa straiata

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 3

Minst 2 sjungande vid Brödlösa brott

Stjärtmes Aegithalos caudatus

 Trolig häckning - Ornitologisk värdering 3

Flera par sett vid Elvehultsbrottet.

Entita Parus palustris

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 3

Ett ex observerades den 13/6 i Engelska parken.

Tofsmes Parus cristatus

 Trolig häckning - Ornitologisk värdering 3

Svartmes Parus arter

 Trolig häckning - Ornitologisk värdering 4

Blåmes Parus caeruleus

Häckning – Ornitologisk värdering 1

Blåmes häckar med minst två par söder om badplatsen samt två par norr Mannerviken.
Utflugna ungar iakttogs vid gamla trädgården födosökande.
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Talgoxe Parus major

Häckning – Ornitologisk värdering 1

Talgoxe häckar med minst 4 par vid badplatsen, norr om vägen till Kasern och Mannerviken.

Nötväcka Sitta europa

Häckning – Ornitologisk värdering 2

Flera par sjungande från Kasern till Mannerviken och vid Marseholmen.

Trädkrypare Certhia familiaris

 Trolig häckning - Ornitologisk värdering 2

Törnskata Lanius collurio

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 4

Enstaka törnskator observerades under senare delen av sommaren, vid Badplatsen.

Skata Pica pica

Häckning – Ornitologisk värdering 2

Par vid mellan Kasern och Mannerviken.

Nötskrika Garrulus glandarius

 Trolig häckning - Ornitologisk värdering 3

Kaja Corvus monedula

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 1

Man ser flera par i området under häckningstiden.

Kråka Corvus corone

Häckning – Ornitologisk värdering 1

Flera par födosökande mellan badplatsen och hamnen under häckningstid.

Korp Corvus corax

 Födosöker inom området - Ornitologisk värdering 3

Stare Sturnus vulgaris

Häckning – Ornitologisk värdering 3
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Flera par som matar nyligen flygga ungar vid badplatsen.

Gråsparv Passer domesticus

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 3

Pilfink Passer montanus

Häckning – Ornitologisk värdering 2

Tre till fem par häckar norr om Mannerviken.

Bofink Fringilla coelebs

Häckning – Ornitologisk värdering 1

Minst 10 par sjungande inom området. Vid badplatsen bofink som matar nyflygga ungar.

Grönfink Carduelis chloris

Häckning – Ornitologisk värdering 2

Två par sjungande vid Mannerviken.

Steglits Carduelis carduelis

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 4

Ett par sågs under häckningsperioden vid Marseholmen.

Grönsiska Carduelis spinus

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 3

En till två sjungande hannar vid Hultemararna.

Hämpling Carduelis cannabina

Trolig häckning – Ornitologisk värdering 3

Hämpling finns med några par vid badplatsen och vid Marseholmen.

Domherre Pyrrhula phyrrhula

 Födosöker inom området - Ornitologisk värdering 3

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes

 Födosökande inom området - Ornitologisk värdering 3
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Rosenfink Carpodacus erythrinus

 Revirhävdande  - Ornitologisk värdering 5

Sävsparv Emberiza schoeniclus

 Trolig häckning - Ornitologisk värdering 3

Flera hannar spelade vid vassarna i Våneviksmararna.

Gulsparv Emberiza citrinella

 Trolig häckning - Ornitoligisk värdering 3

Tidigare observationer

Skäggdopping Podiceps cristatus

Häckande par 2009  18 par
Häckande par 2010  27 par

Vitkindad gås Branta leucopsis

Häckande par som fick ut ungar (2010). Ornitologisk värdering 4

Rörhöna Gallinulia chloropus

Häckade på lilla ön längst in i Mannerviken men häckningen förstördes av nät som man lade
över ön så att inte skrattmåsarna skulle häcka (2009). Ornitologisk värdering 4.

Avslutning

Fågelklubben fick uppdraget att genomföra en inventering i Vånevik när häckningssäsongen
redan var i full gång av dessa är 15 arter är enligt Artdatabanken rödlistade men man får anse
att inventeringen och dess resultat har hög kvalitet. Totalt registrerades 88 fågelarter vilket
visar att det inventerade området i Vånevik hyser en rik fågelfauna, till stor del på grund av att
området har skiftande biotoper, bl.a. blandskog och kust med öar. Av de 88 arterna är 15
bedömda som kategori 4-5, vilket innebär att de är störningskänsliga och kräver både skydd
och hänsyn.

Litteratur

Ottosson, U., Ottwall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, E., Holmqvist, N.,
Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012 . Fåglarna i
Sverige – antal och förekomst . SOF. Halmstad. Rödlistade arter i Sverige 2015. SLU.

Jan Brenander/ordf. i Oskarshamnsbygdens Fågelklubb/

Rapporten är sammanställd av Tommy Larsson och Jan Brenander
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Bilaga 1.
Häckningskriterier
2. Observerad under häckningstid och i lämplig biotop. Den observerade fågelns
uppträdande ska vara sådant, i förhållande till den lämpliga biotopen, att det finns anledning
att förmoda att den kan häcka. Exempelvis sträckande fåglar skall alltså inte noteras, även om
biotopen under dem råkar vara lämplig.
3. Spel/sång.  Till den här kategorin räknas sång och motsvarande läten eller beteenden, som
t.ex. trumningar och spelflykt, som observeras under häckningstid.
4. Par observerat under häckningstid och i lämplig biotop.  Det skall framgå att det
verkligen är ett par, d.v.s. en hanne och en hona, som uppträder tillsammans på ett sätt som
gör det sannolikt att de hör ihop. Flockar där båda könen är närvarande skall inte utan vidare
registreras enligt denna kategori.
5. Permanent revir.  Observation av revirbeteende, t.ex. sång, på samma plats, under minst
två dagar. Permanent revir utgör ett starkt indicium på häckning när det gäller ett stort antal
arter. Det är önskvärt att observationerna ligger åtminstone några dagar ifrån varandra i tiden
och dessutom gärna är flera än två. Med ”plats” menas ett område som inte är större än ett
normalt revir för arten i fråga.
6. Parning eller ceremonier. Beteenden som hos de flesta arter är starkt knutna till
häckningsplatsen.
7. Besök vid sannolik boplats. Kategorin kommer till användning för arter, som på olika sätt
i förväg annonserar att de letar boplats. Hålbyggande fåglar är typiska exempel, liksom
ladusvalor som flyger in i byggnader. Rovfåglar besöker ofta sina bon utan att ha ägg eller
ungar.
8. Adult fågel varnande för ägg eller ungar i närheten. Vanligen ett mycket starkt
häckningsindicium. Många tättingar visar typiska beteenden, liksom vadare och måsfåglar.
9. Adult fågel med ruvfläckar. Är bara aktuellt i samband med ringmärkning av adulta
fåglar under häckningstid.
10. Bobygge. Transport av bomaterial skall också registreras enligt denna kategori, även om
man inte ser själva bobygget.
11. Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad. Är en starkare variant av kriterium
8. Fjällpiparen med släpande vinge är ett typiskt exempel
12. Använt bo påträffat.
13. Pulli eller nyligen flygga. En mycket användbar kategori. Man bör dock vara
uppmärksam på att en del andfåglar kan dra iväg långa sträckor med sina ungar.
14. Adult fågel in och ut ur bo på sätt som tyder på att boet är bebott. Detta kriterium
kommer till användning för exempelvis rovfåglar som häckar högt uppe i träd eller klippstup.
15. Adult fågel med exkrementsäck.
16. Adult fågel med föda åt ungar. Försiktighet gäller för vissa arter som t.ex. tärnor, måsar,
som kan mata sina ungar långt från häckplatsen och vissa rovfåglar, som hämtar föda på stora
avstånd från boet.
17. Äggskal påträffade. Försiktighet med detta kriterium bör gälla om de påträffade och
säkert identifierade skalen påträffas nära rutans gräns. Ägget kan ha transporterats dit av t.ex.
en kråka eller korp, som stulit det i ett bo i angränsande ruta. Kontrollera alltså om skalen
ligger i rätt biotop för arten och kanske kan du hitta ett använt bo i närheten.
18. Ruvande fågel. Var försiktig – alla liggande fåglar ruvar inte.
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19. Bo med hörda ungar. Kategori främst för hålhäckande arter.
20. Ägg eller ungar i bo.

2 – 4 möjlig häckning

5 – 9 trolig häckning

10 – 20 säker häckning
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Bilaga 2. Fågelarter registrerade vid inventeringen i Vånevik häckningssäsongen 2015.
Häckningsstatus anges i antal par, T betyder trolig häckning och H betyder häckning.

Artnamn    Häckstatus          Orn.värdering  Kommentar

Skäggdopping     27   3 Häckar

Knölsvan        2  2 Häckar

Grågås        2  2 Häckar

Kanadagås    2 Häckar i närområdet

Gräsand        1  2 3 par i närområdet

Vigg        7  2 Häckar

Knipa        1  T  2

Storskrake        2  T  2

Storskarv    2 Häckar i närområdet

Gråhäger    3 Födosöker i området

Havsörn    5 Rödlistad Födosöker i området

Sparvhök        1  T  3

Duvhök         1 T  3 Rödlistad

Ormvråk    3 Häckar i närområdet

Fiskgjuse    4 Födosöker i området

Lärkfalk        1 T  4

Tornfalk    5 Observerats i området

Strandskata        1  3 Häckning

Skogssnäppa        1  T  3

Drillsnäppa        1  3 Häckning

Morkulla        1  3 Häckning

Skrattmås        50  3 Häckning
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Fiskmås  10  3 Häckning

Gråtrut    3 Rödlistad Häckar i närområdet

Havstrut    3 Häckar i närområdet

Fisktärna  3  3 Häckning

Skräntärna    5 Rödlistad Födosöker i området

Ringduva  1 T  2

Gök    3 Häckar i närområdet

Berguv    5 Rödlistad Födosöker i området

Kattuggla  1 T  3

Hornuggla  1  4 Häckning

Tornseglare  3  3 Rödlistad Häckning

Kungsfiskare    5 Rödlistad Födosöker i området

Göktyta  1 T  4

Spillkråka  1 T  4 Rödlistad

Gröngöling  1  3 Rödlistad Häckning

Större hackspett 1  3 Häckning

Mindre hackspett H  4 Rödlistad Häckning

Ladusvala  H  3 Häckning

Hussvala  H  3 Rödlistad Häckning

Trädpiplärka  H  2 Häckning

Sädesärla  H  1 Häckning

Gärdsmyg  H  3 Häckning

Järnsparv  H T  3

Rödhake  H  1 Häckning

Svart rödstjärt H T  4 Rödlistad

Rödstjärt  4  3 Häckning
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Stenskvätta  1  3 Häckning

Koltrast  H  1 Häckning

Björktrast  H   T  2

Taltrast  H  1 Häckning

Rörsångare  2  3 Häckning

Törnsångare  3  3 Häckning

Trädgårdssångare 3  2 Häckning

Svarthätta  3  2 Häckning

Ärtsångare   HT  3

Lövsångare  H  1 Häckning

Grönsångare  H  3 Häckning

Kungsfågel  HT  3 Rödlistad

Svartvit flugsnappare 4  2 Häckning

Grå flugsnappare H T  3

Stjärtmes  H T  3 Häckning

Entita  H T  3

Svartmes  H T  3

Blåmes  H  1 Häckning

Talgoxe  H  1 Häckning

Nötväcka  H  2 Häckning

Trädkrypare  H T  3

Törnskata  H T  4

Skata  H  2 Häckning

Nötskrika  H T  3

Kaja  H T  1

Kråka  H  1 Häckning
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Korp    3 Födosöker i området

Stare  H  3 Rödlistad

Gråsparv  H T  3

Pilfink  H  2 Häckning

Bofink  H  1 Häckning

Grönfink  H  2 Häckning

Steglits  H T  4

Grönsiska  H T  3

Hämpling  H T  3

Domherre    3 Födosöker i området

Stenknäck    3 Födosöker i området

Rosenfink    5 Rödlistad

Sävsparv  H T  3 Rödlistad

Gulsparv  H T  3 Rödlistad

=================================================================


