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1. Sammanfattning och bakgrund
Under 2015 har Pro Natura utfört en fågelinventering av Välsviken m fl områden i utkanten
av Karlstad på uppdrag av Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun.
Syftet har varit att beskriva fågellivet kring Välsvikstjärnet och i den omgivande
skogsmarken. Samtliga arter noterades vid besöken men tonvikten lades vid de arter som
bedöms som goda indikatorer på äldre skogar, skogar med mycket död ved och utpräglade
våtmarksfåglar.
Samtliga rödlistade arter, minskande arter samt arter som är inkluderade i EUs
fågelskyddsdirektiv (annex 1) noterades.
Området är varierat och har en rik häckfågelfauna med ett flertal arter som är knutna till just
äldre skogar och med krävande arter som spillkråka och mindre hackspett finns tydliga
indikationer på att skogen kring Välsviken är värdefull ur fågelsynpunkt. Även
våtmarksområdet kring Välsvikstjärnet och vänerstranden mot sydväst har ett rikt fågelliv och
flera sällsynta arter såsom rördrom och trastsångare häckar här.

2. Metodik
Inför fältarbetet med att kartlägga häckfågelfaunan i Välsviken gjordes ett förarbete i vilket
området preliminärindelades i delområden utifrån ortofoton tillhandahållna av Karlstad
kommun.
Uppgifter om tidigare noterade häckfåglar hämtades hem från Artportalen.
Att fältbesöka områdena under fåglarnas häckningstid var den mest framkomliga vägen att
kartlägga fågellivet kring Välsviken. Fältbesöken skedde under senare delen av maj och
början av juni då området besöktes såväl dag- som nattetid. Totalt besöktes området vid fyra
tillfällen och en helhetsbild av den häckande fågelfaunan har man fått genom att systematiskt
gå igenom samtliga delområden under morgon och förmiddag.
Observationerna har noterats i protokoll och på fältkarta med eventuella häckningskriterier.
Resultatet har sedan digitaliserats och analyserats under sommaren.
För en översikt över häckningskriterierna se bilaga 3.
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Fig. 1. Översiktskarta över hela det område som inventerats på häckande fåglar i Välsviken 2015.
Kartmaterial tillhandahållet av Karlstad kommun 2015.

3. Resultat
För att på ett överskådligt sätt redovisa de häckande fåglarna delas inventeringsområdet in i
tre storområden:
 Välsviken NV – Området som begränsas av Kroppkärrssjön i väst, av köpcentrum i
öst, av E18 i norr och av Välsviksleden i söder.
 Välsviken NO – Det lilla skogsparti som ligger mellan E18 och Gustaf Frödings gata,
där Gustaf Frödings gata går under E18. Saknar naturlig begränsning åt väster.
 Välsviken S – Området som begränsas av industriområdet i väster, av de öppna
markerna kring Alsters herrgård i öster, av järnvägen (i princip) i norr och av Vänern i
söder. Här ingår även vassarna kring Välsviken.
För en komplett lista över högsta noterade häckningskriterie i respektive delområde samt
uppskattat antal par se bilaga 2.
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3.1 Välsviken NV

Fig. 2. Karta över storområden Välsviken NV visandes noterade fåglar under maj-juni 2015 som
indikerar högre naturvärden, är rödlistade eller på annat sätt intressanta. Kartmaterial tillhandahållet
av Karlstad kommun 2015. Arter enbart noterade med födosöksspår noteras med asterisk (*).
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Noterade, intressanta arter (Rödlistning och ev. listning inom EUs fågeldirektiv anges)
Arter som bara noterats genom färska spår markeras med asterisk (*).
Spillkråka* (Dryocopus martius) NT, EU.

Noterad genom spår på ett flertal ställen inom området (bl.a. 33, 35, 38). Spår noterades på
fler ställen än de som är utmärkta på kartan men dessa bedömdes vara äldre och mindre
relevanta. Arten häckstatus i området något osäker men kan möjligen häcka vissa år. Då
antalet lämpliga boträd är relativt lågt är det troligare att arten utnyttjar området främst under
födosök. Arten är hotad främst genom minskad tillgång på boträd och på lämplig, äldre skog
att födosöka i.
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus) NT, EU.

Noterades i delområde 29 under september. Arten är sällsynt men oppurtunistisk i sitt
uppträdande och uppträder inte sällan i områden där död barrvec ackumuleras likt i
delområdet där barkborredödade granar finns i mängd.
Hotad genom konventionellt skogsbruk genom minskad fördotillgång och brist på lämpliga
boträd.
Gök (Cuculus canorus)

En hona noterades i västra delen (delområde 26) där den sannolikt var ute efter att finna ett
lämpligt värdpar för äggen. Arten minskar i Sverige men är ej rödlistad. Knuten till områden
med lämpliga värdar att boparasitera på.
Härmsångare (Hippolais icterina)

En revirhävdande hane noterades vid det sydvästra hörnet av området (delområde28).
Arten är knuten till rikare lövskogsmiljöer och anses som svagt minskande i Sverige.
Kungsfågel (Regulus regulus) VU

Flera revihävdande hanar noterades i de äldre barrskogsbestånd som innehöll gran. Totalt
häckade det sannolikt drygt fem par i området 2015. Arten är kraftigt minskande i Sverige
sedan lång tid tillbaka men häckar ofta i relativt triviala, brukade barrskogsmiljöer.
Tofsmes (Lophophanes cristatus)

Noterades med flera par i den torrare hällmarkstallskogen i områdets södra halva(delområde
27, 32, 33). Häckade sannolikt med kring fem par i området 2015. En bra indikatorart i äldre
talldominerade skogar.
Entita (Poecile palustris)

Noterades med något eller några par i den västligaste, lövdominerade delen av området
(delområde 26, 27, 29, 33).
En hålhäckande mes som kräver murkna och helt eller delvis rötade lövträdstammar för att
kunna hacka ut sitt bohål. En god indikator på skogar med rikt lövinslag och med god tillgång
på död ved.
Talltita (Poecile montanus)

Noterades med en sjungande hane centralt i området, i övergången mellan tallskog och granblandskog.
Liksom entitan en hålhäckande art som är beroende av död ved men som kan hålla tillgodo
med barrdominerade skogar med stort tallinslag. En svag indikator på värdefullare barrskogar.
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Stjärtmes (Aegithalos caudatus)

Två par noterades vid årets inventeringar – ett par i den lövdominerade skogen i västra delen
av området (delområde 26-27) och en i en av de lövdominerade dalarna i de mer centrala
delarna (delområde 35-36).
Arten är lövskogsknuten och kräver i regel äldre, fuktig lövskog för att trivas. En god
indikator på högre värden knutna till skog.
Nötväcka (Sitta europaea)

Ett par häckade i den lövdominerade skogen i områdets sydvästra del. Arten är svagt
minskande i Sverige och kräver tillgång på lövträd och träd med håligheter för att häcka.
Trädkrypare (Certhia familiaris)

Noterad med två sjungande hanar och ett bo(delområde 27, 39). Det ena av paren var i den
västra delen av området, mot Kroppkärssjön medan den andra hanen höll revir närmare
områdets östra kant.
Gulsparv (Emberiza citrinella) VU

En varnande hona i de öppna partierna mot Kroppkärssjön (delområde 26) indikerar häckning.
En hona varnade även invid områdets södra kant mot Välsviksleden (delområde 33) och en
hane höll revir i den nordöstra delen. Arten är en utpräglad brynfågel som minskar kraftigt i
Sverige.
Arter som ej markerats på kartan men är av visst intresse:
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

Karaktärsart i äldre, öppna tallskogar som häckar i trädhåligheter. Talrik i de centrala delarna
av området.
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)

En sjungande hane noterades i de centrala delarna.
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3.2 Välsviken NO

Fig 3. Karta över storområden Välsviken NO visandes noterade fåglar under maj-juni 2015 som indikerar högre
naturvärden, är rödlistade eller på annat sätt intressanta. Notera att numrering av övriga områden är felaktig
på denna karta. Kartmaterial tillhandahållet av Karlstad kommun 2015.

9

Inventering av häckfågelfaunan vid Välsviken 2015

2015
Gök (Cuculus canorus)

En ropande hane i norra kanten. Arten minskar i Sverige men är ej rödlistad. Knuten till
områden med lämpliga värdar att boparasitera på.
Tretåig hackspett* (Picoides tridactylus) NT EU

Relativt färska födosöksspår noterades på en gran i västra delen av området.
Arten är hotad av minskande andel naturskog i Sverige då den kräver stor mängd döda träd,
främst gran, för att trivas. Har en nordlig utbredning i Sverige.
Kungsfågel (Regulus regulus) VU

Två sjungande hanar i den grandominerade kanten mot Gustaf Frödings g. Arten är kraftigt
minskande i Sverige sedan lång tid tillbaka men häckar ofta i relativt triviala, brukade
barrskogsmiljöer.
Tofsmes (Lophophanes cristatus)

En varnande individ kan tyda på häckning.
En bra indikatorart i äldre talldominerade skogar.
Nötväcka (Sitta europaea)

En varnande individ kan tyda på häckning. Arten är svagt minskande i Sverige och kräver
tillgång på lövträd och träd med håligheter för att häcka.
Gulsparv (Emberiza citrinella) VU

En sjungande hane noterades i de öppnare partierna i den östligaste delen.
Arten är en utpräglad brynfågel som minskar kraftigt i Sverige.
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3.3 Välsviken S

Fig 4. Karta över storområdet Välsviken S visandes noterade fåglar under maj-juni 2015 som indikerar högre
naturvärden, är rödlistade eller på annat sätt intressanta. Kartmaterial tillhandahållet av Karlstad kommun
2015.
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Rördrom (Botaurus stellaris) NT EU
Minst två, sannolikt tre revirhävdande hanar noterades i vassarna kring Välsviken, väl spritt
över området (delområde 42)
Arten är beroende av stora, vida vassbälten och har en av sina starkaste förekomster i Sverige
i Vänerns vassvikar.
Brun kärrhök (Circus aeruginosus) EU
Arten sågs regelbundet jaga över de vida vassarna och häckar sannolikt i området.
Denna rovfågelart ökar i Sverige men är till stor del beroende av vassrika sjöar och vikar för
både boplats och födosök. (delområde 42)
Skogssnäppa (Tringa ochropus)
Noterades tillfälligt vid strandkanten centralt i området och kan mycket väl häcka här
(delområde 10). Sannolik häckning i omrdets norra del (delområde 20)
En indikatorart i sumpiga skogar och trädklädda våtmarker.
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) EU (annex 2)
Minst två spelande hanar höll revir kring Välsvikstjärnet (delområde 42-43).
En vadarfågelart som återfinns i både näringsrika och näringsfattiga våtmarker med lite högre
vegetation.
Sothöna (Fulica atra) EU (annex 2)
Noterades med minst tre par i anslutning till den stora lagunen Välsviksstjärnet.
Arten är en utpräglad våtmarksfågel knuten till vegetationsrika vikar och sjöar.
Vattenrall (Rallus aquaticus) EU (annex 2b)
Ett spelande exemplar noterades under nattbesök vid Välsvikstjärnet (delområde 42-43) och
arten häckar med största sannolikhet i anslutning till lagunen.
En våtmarksart knuten till vegetationsrika sjöar och vikar.
Spillkråka (Dryocopus martius) NT EU
Häckade under 2015 precis norr om järnvägen på områdets gräns i nordöst (angränsande till
delområde 5). Spår och gamla bohål finns även inom området varför arten sannolikt är en
regelbunden häckfågel här. Sågs även födosöka centralt i området.
Arten är hotad främst genom minskad tillgång på boträd och på lämplig skog att födosöka i.
Mindre hackspett (Dendrocopus minor) NT EU
Noterades med ett exemplar i de fuktiga sumpskogarna vid nordvästra stranden mot lagunen
vid Välsvikstjärnet, strax söder om den lilla cykelväg som löper genom området (delområde
13 (strand), 16-17).
Arten är hotad genom habitatförlust och är knuten till fuktiga, lövrika skogar med mycket god
tillgång på död ved.
Buskskvätta (Saxicola rubetra) NT
Minst tre revirhävdande hanar noterades i de björkar som växer ute i vassen. En längst i öster,
en längst i sydvästra delen av området samt en hane som dock ej kunde återfinnas senare på
säsongen vid åmynningen mellan delområde 43 och 24 (delområde 43 samt en hane i viken
mot delområde 24).
En minskande jordbruksmarksfågel som gynnas av lindrig igenväxning.
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Näktergal (Luscinia luscinia)
En revirhävdande hane höll till i sydvästra delen av området, i de täta videbuskagen som
omger lagunen kring Välsvikstjärnet (delområde 25).
En relativt sydlig art som häckar i täta lövbuskage, gärna invid vatten.
Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus) NT
Minst en, möjligen fler, hanar höll revir i vasshaven kring Välsvikstjärnet. Noterades under
nattligt besök i juni.
En art med ett begränsat utbredningsområde i Sverige där den överallt indikerar fina, artrika
våtmarker. Häckar uteslutande i vida vasshav.
Härmsångare (Hippolais icterina)
Noterades med en revirhävdande hane i den lövdominerade strandregionen i östra delen av
området (delområde 3) samt i kanten på granplantering i delområde 19-20.
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)
Vanlig och talrik i de skogspartier med övervägande lövträd.
En lövgynnad art som främst återfinns i äldre lövskog.
Gransångare (Phylloscopus collybita)
En revirhävdande hane noterades invid sopstationen (delområde 20) i nordvästra delen av
området.
Kungsfågel (Regulus regulus) VU
Vanlig och spridd i blandskogsområden med gran i hela området.
Arten är kraftigt minskande i Sverige sedan lång tid tillbaka men häckar ofta i relativt triviala,
brukade barrskogsmiljöer.
Tofsmes (Lophophanes cristatus)
Minst tre par höll revir i de talldominerade, äldre skogarna i områdets södra och östra del
(delområde 10-11 samt 4).
En bra indikatorart i äldre talldominerade skogar.
Talltita (Poecile montanus)
Fåtalig i de talldominerade, äldre skogarna i området östra del (delområde 4).
En hålhäckande art som är beroende av död ved men som kan hålla tillgodo med
barrdominerade skogar med stort tallinslag. En svag indikator på värdefullare barrskogar.
Nötväcka (Sitta europaea)
Två par höll till längs cykelvägen längs järnvägen i områdets norra del (delomrde 19-20 samt
16).
Arten är svagt minskande i Sverige och kräver tillgång på lövträd och träd med håligheter för
att häcka.
Sävsparv (Emberiza schoencinclus) VU
Spridd och talrik i vassbältet i hela området. Minst fem par häckade här 2015.
En kraftigt minskande våtmarksart som ännu är spridd i Sverige. Häckar i olika typer av
våtmarker och fuktiga bryn med högre vegetation.
Gulsparv (Emberiza citrinella) VU
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En hane sjöng invid järnvägsrälsen ungefär mitt i området (delområde 5). Kan tyda på
häckning.

Arter som ej markerats på kartan men är av intresse:
Fiskgjuse (Pandion haliaeetus) EU
Häckar möjligen i området men utnyttjar definitivt området som födosöksområde och flera
exemplar observerades under inventeringarna.
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)
Talrik i de öppnare partierna med tallskog centralt i området.
En karaktärsart i öppna, äldre tallskogar.

3.4 Övriga arter
Följande rödlistade arter noterades under inventeringen men bedömdes endast i begränsad
grad utnyttja de inventerade områdena för födosök:
Gråtrut (Larus argentatus) (VU), hussvala (Delichon urbicum) (VU), backsvala (Riparia
riparia) (NT), stare (Sturnus vulgaris) (VU) och tornsgelare (Apus apus) (VU).
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4. Slutsatser
Att sammanfatta fågelinventeringen kring Välsviken görs enklast genom att följa tidigare
uppdelning i storområden.

4.1 Välsviken NV
Området är relativt artfattigt med grund i en mager skog som domineras av barrträd. Här finns
refuger med lövskog dels längs västra kanten och dels i dalgången centralt i området. Äldre
lövträd finner man främst i sluttningarna ned mot Kroppkärrsjön (26).
Barrskogen består dels av blåbärsgranskog och dels av karg hällmarkstallskog med
övergångar häremellan. Skogen väster om den stora kraftledningsgatan (27), med
Trollkoneberget i söder, är generellt något äldre och här står gamla tallar spridda där de äldsta
sannolikt närmar sig 200 år.
Öster om kraftledningsgatan består av äldre tallskog främst i delbestånden (32) närmast
ledningsgatan samt i de södra delarna där en rätt tät hällmarkstallskog finns. I sluttningarna
ned mot Välsviksleden är lövinslaget mer betydande liksom i den breda, flacka dalgången
som löper i nord-sydlig riktning genom de centrala delarna av området (33). Området längst i
öster och nordost består till stora delar av yngre träd men även här återfinns spridda äldre
tallar och granar (34, 35, 37, 39, 40).
På det stora hela är området relativt fattigt på död ved men i smärre partier finns höga
koncentrationer, bl.a. i sydvästra hörnet där ett bestånd med barkborreangripna granar (29)
återfinns samt i den äldre lövskogen i sluttningarna mot Kroppkärssjön (26).
Naturvärden knutna till fåglarna återfinns koncentrerat i de lite äldre lövskogsmiljöerna i
sydväst samt delvis i de äldre barrskogsmiljöerna spritt i området. Den relativt stora mängden
död ved i begränsade delar av området gynnar hackspettar och födosöksspår av spillkråka
noterades på flera platser och tretåig hackspett sågs födosöka på barkborredödade granar.
De hålhäckande mesarna en- och talltita tyder även de på en lokalt god tillgång på död ved.
Områdets främsta naturvärden finns sannolikt inte bland fåglarna utan bland vedlevande
insekter, ved- och marksvampar samt epifyter.
Delområden med naturtyper och strukturer som är viktiga för fågelfaunan är följande (enligt
karta i fig. 1.):
26. Hela delområdet då de äldre träden och den stora mängden död ved gynnar
27. De delar som domineras av äldre hällmarkstallskogar och den västra kanten med
övervägande lövträd och öppna brynmiljöer mot Kroppkärrssjön.
29. Det lilla delområdet är rikt på död ved och sålunda viktigt för främst hackspettar men
många andra arter utnyttjar de insektsrika markerna. Treåig hackspett oberverades.
33. Den lågt liggande, lövdominerade sänkan har i dagsläget lägre naturvärde men här finns
en del lövskogslevande arter som entita och stjärtmes. Skogen är generellt relativt ung.
Området kommer på kort sikt utveckla högre naturvärden genom ackumulation av död ved
och åldrande träd.
34-35. I norra delen mot E18 återfinns en del äldre skog som hyser vissa värden knutna till
den gamla barrskogen. Födosöksspår av spillkråka i området.
32. Äldre blandskog med värden för främst skogslevande mesar.
36-37. Lövdominerade delar hyser bland annat stjärtmes
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38. Äldre barrblandskog på hällar med livsbetingelser för barrskogsmesar och spillkråka.
Födosöksspår av spillkråka funna i området.
41. Lövbranten har höga naturvärden mest grundat i äldre hassel och ädellövträd.

4.2 Välsviken NO
Det lilla skogspartiet har begränsade naturvärden att redovisa bland fåglarna. Skogen består
av en mager barrskog med inslag av björk och asp. Här står ett antal äldre tallar, granar och
björkar där tallarna på hällarna sannolikt är äldst. Ett antal av träden bär spår av en sentida
brand. En indikatorart för barrskogar noterades (tofsmes) och här fanns gamla födosöksspår
efter tretåig hackspett.
Delområden med naturtyper och strukturer som är viktiga för fågelfaunan är följande (enligt
karta i fig. 1.):
1. Hela området är relativt homogent och håller en jämnt relativt hög klass då trädens ålder är
hög. Dock är de högsta naturvärdena knutna till träden och inte i första hand till de häckande
fåglarna i området.

4.3 Välsviken S
Det i största och i särklass mest varierade av de tre områdena.
Här utgör våtmarkerna och vassarna kring Välsvikstjärnet och längs Vänerstranden en
betydande del och här finns en artrik fågelfauna med ett flertal sällsynta våtmarksfåglar.
Vassarna är breda och här finns insprängda buskage med gråvide och björk. I västra delen
finns en avsnörd lagun med en öppen vattenyta, Välsvikstjärnet, som utgör en viktig miljö för
stora antal fåglar både under häcktid och som rastplats under flyttningen.
Här märks främst häckande trastsångare och rördrom som har några av sina tätaste
förekomster i Sverige just i norra Vänerns vassområden. Täta populationer av sävsparv och
busksvätta är även värt att påpeka liksom häckningar av vattenrall och enkelbeckasin.
Skogarna kring är av vitt skilda karaktärer med de äldsta partierna närmast stränderna.
Här finns äldre löv- och barrskog med ett antal mycket gamla tallar precis i strandlinjen. Invid
lagunen, strax söder om cykelvägen i områdets nordvästra del (delområde 17, 18, 24) finns ett
parti med alsumpskog med en hel del död ved i. I anslutning till detta observerades mindre
hackspett i maj 2015 och sannolikt häckar den i området.
Lövskogarna längs stränderna har en rik fågelfauna med flera lövskogsgynnade arter som
grönsångare, härmsångare och nötväcka.
De barrskogsdominerade delarna i mellersta och östra halvan av den norra delarna är något
fattigare men i de refuger med äldre skog som finns här så återfinns de vanliga
indikatorarterna i sådana miljöer, nämligen talltita och tofsmes. Även rödstjärt häckar här
talrikt. Spillkråkan hade 2015 ett bohål precis norr om avgränsningen för området, dvs. i en
asp på norrsidan om järnvägen. Men den födosöker regelbundet i området och häckar
sannolikt vissa år.
Sammantaget är naturvärdena höga i delar av skogen och då främst i de delar som hunnit
uppnå en lite högre ålder. Även de yngre skogarna kommer dock att nå ett högre naturvärde
inom en inte alltför avlägsen framtid om de tillåts stå kvar.
Skogens högsta naturvärden finns sannolikt inte bland de häckandel fåglarna utan med stor
sannolikhet speglar vedlevande insekter, epifyter och svampar dessa högre värden mer
rättvist.
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Delområden med naturtyper och strukturer som är viktiga för fågelfaunan är följande (enligt
karta i fig. 1.):
Välsvikstjärnet och Vänerstranden:
Samtliga i våtmarken inkluderade delområden är värdefulla för fågelfaunan i området:
3, 24, 25, 42, 43 samt vassområdena kring Kroppkärrsbäcken som rinner genom delområde
20, 22 och 23.
Det är även värt att nämna att även om strandskogarna per definition inte hör till våtmarken så
hyser de ofta ett rikt växt och djurliv. I Välsvikenområdet så är strandskogarna ofta de äldsta
delarna av bestånden så här är naturvärdena höga.
Lövdominerade områden har höga värden som representeras av ett flertal häckande fågelarter
(se ovan). De särskilt intressanta delområdena är:
3, de strandnära delarna av 10, 13 och 25 samt sumpskogarna kring inloppet av
Kroppkärrsbäcken, norr om Välsvikstjärnet: västra kanten 17, 18 och 24.
I de barrdominerade skogarna är det främst områden med en äldre trädålder som är av värde
för fågelfaunan:
2, 4, 7, 10, 11, 12 samt 13.
För en mer ingående redovisning och naturvärdesklassning av delområden så hänvisas
till rapport - Fördjupad inventering av skogliga naturvärden i Välsviken, Karlstad kommun,
Pro Natura, Persson, O., Fasth, T., Ottosson, E. 2015

17

Inventering av häckfågelfaunan vid Välsviken 2015

2015

5. Källor
Observationsdata från Artportalen. ArtDatabanken SLU 2015.
http://www.artportalen.se
Hämtad 20150519
Rödlistade arter 2015. Rödlistan ArtDatabanken SLU 2015.
www.artdatabanken.se/media/2013/hela-boken.pdf
Hämtad 20150601
EU’s fågeldirektiv 2009. ArtDatabanken SLU.
http://www.artdatabanken.se/media/1088/fageldirektivet-artlista.pdf
Hämtad 20150519
Fåglar, revirkartering generell metod v1.1, Naturvårdsverket, 2012
Övervakning av fåglarnas beståndsutveckling – Årsrapport för 2013, Lindström, Å., Green,
M., Lunds Universitet, 2014
Övervakning av fåglarnas beståndsutveckling – Årsrapport för 2014, Lindström, Å., Green,
M., Lunds Universitet, 2015
Fördjupad inventering av skogliga naturvärden i Välsviken, Karlstad kommun, Pro Natura,
Persson, O., Fasth, T., Ottosson, E. 2015

18

Inventering av häckfågelfaunan vid Välsviken 2015

2015

6. Bilagor
6.1 Bilaga 1 – Fågelbruttolista
Lista över fåglar med som indikerar högre naturvärden, är rödlistade eller upptagna i EUs
fågeldirektiv.
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Kategori

Riparia riparia

backsvala

Nära hotad (NT)

Aythya marila

bergand

Sårbar (VU)

Bubo bubo

berguv

Sårbar (VU)

X

Pernis apivorus

bivråk

Nära hotad (NT)

X

Circus cyaneus

blå kärrhök

Nära hotad (NT)

X

Milvus migrans

brun glada

Starkt hotad (EN°)

Circus aeruginosus

brun kärrhök

INDIKATOR

Aythya ferina

brunand

Sårbar (VU)

Calidris pugnax

brushane

Sårbar (VU)

Saxicola rubetra

buskskvätta

Nära hotad (NT)

Acrocephalus dumetorum

busksångare

Nära hotad (NT°)

Accipiter gentilis

duvhök

Nära hotad (NT)

Hydrocoloeus minutus

dvärgmås

INDIKATOR

Poecile palustris

entita

INDIKATOR

Pandion haliaetus

fiskgjuse

INDIKATOR

X

Sterna hirundo

fisktärna

INDIKATOR

X

Locustella fluviatilis

flodsångare

Nära hotad (NT°)

Picus canus

gråspett

INDIKATOR

Larus argentatus

gråtrut

Sårbar (VU°)

Tringa glareola

grönbena

INDIKATOR

Picus viridis

gröngöling

Nära hotad (NT)

Phylloscopus sibilatrix

grönsångare

INDIKATOR

Emberiza citrinella

gulsparv

Sårbar (VU)

Haliaeetus albicilla

havsörn

Nära hotad (NT)

Delichon urbicum

hussvala

Sårbar (VU)

Hippolais icterina

härmsångare

INDIKATOR

Surnia ulula

hökuggla

INDIKATOR

X

Asio flammeus

jorduggla

INDIKATOR

X

Bonasia bonasia

järpe

INDIKATOR

Crex crex

kornknarr

Nära hotad (NT)

Alcedo atthis

kungsfiskare

Sårbar (VU)

Regulus regulus

kungsfågel

Sårbar (VU)

Aquila chrysaetos

kungsörn

Nära hotad (NT)

Stercorarius parasiticus

kustlabb

Nära hotad (NT)

Strix nebulosa

lappuggla

Nära hotad (NT)

Phylloscopus trochiloides

lundsångare

Nära hotad (NT°)

Ficedula parva

mindre flugsnappare

INDIKATOR

Dendrocopos minor

mindre hackspett

Nära hotad (NT)

Limosa lapponica

myrspov

Sårbar (VU)

Caprimulgus europaeus

nattskärra

INDIKATOR
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Nucifraga caryocatactes

nötkråka

Nära hotad (NT)

Sitta europaea

nötväcka

INDIKATOR

Tetrao tetrix

orre

INDIKATOR

Emberiza hortulana

ortolansparv

Sårbar (VU)

X

Falco peregrinus

pilgrimsfalk

Nära hotad (NT°)

X

Remiz pendulinus

pungmes

Starkt hotad (EN)

Aegithalos caudatus

pärluggla

INDIKATOR

Carpodacus erythrinus

rosenfink

Sårbar (VU)

Phoenicurus phoenicurus

rödstjärt

INDIKATOR

Botaurus stellaris

rördrom

Nära hotad (NT)

Mergus albellus

salskrake

Sterna paradisea

silvertärna

INDIKATOR

X

Hydroprogne caspia

skräntärna

Nära hotad (NT)

X

Panurus biarmicus

skäggmes

Nära hotad (NT°)

Strix nebulosa

slaguggla

INDIKATOR

X

Phalaropus lobatus

smalnäbbad simsnäppa

INDIKATOR

X

Porzana porzana

småfläckig sumphöna

Sårbar (VU)

X

Gavia stellata

smålom

Nära hotad (NT)

X

Oriolus oriolus

sommargylling

Sårbar (VU)

Glaucidium passerinum

sparvuggla

INDIKATOR

Dryocopus martius

spillkråka

Nära hotad (NT)

Sturnus vulgaris

stare

Sårbar (VU)

Falco columbarius

stenfalk

INDIKATOR

Anas acuta

stjärtand

Sårbar (VU)

Gavia arctica

storlom

INDIKATOR

Numenius arquata

storspov

Nära hotad (NT)

Phoenicurus ochruros

svart rödstjärt

Nära hotad (NT)

Podiceps auritus

svarthakedopping

INDIKATOR

Podiceps nigricollis

svarthalsad dopping

Starkt hotad (EN)

Chlidonias niger

svarttärna

Sårbar (VU)

Alauda arvensis

sånglärka

Nära hotad (NT)

Cygnus cygnus

sångsvan

INDIKATOR

Anser fabalis

sädgås

Nära hotad (NT)

Emberiza schoeniclus

sävsparv

Sårbar (VU)

Poecile montanus

talltita

INDIKATOR

Tetrao urogallus

tjäder

INDIKATOR

Apus apus

tornseglare

Sårbar (VU)

Grus grus

trana

INDIKATOR

Acrocephalus arundinaceus

trastsångare

Nära hotad (NT°)

Picoides tridactylus

tretåig hackspett

Nära hotad (NT)

Certhia familiaris

trädkrypare

INDIKATOR

Lullula arborea

trädlärka

INDIKATOR

X

Lanius collurio

törnskata

INDIKATOR

X

Coturnix coturnix

vaktel

Nära hotad (NT)

Locustella luscinioides

vassångare

Nära hotad (NT°)

Emberiza rustica

videsparv

Sårbar (VU)

Branta leucopsis

vitkindad gås

Dendrocopos leucotos

vitryggig hackspett

Akut hotad (CR)

Anas querquedula
Anthus pratensis

årta
ängspiplärka

Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6.2 Bilaga 2 – Tabell över häckningskriterie i resp. delområde
Högsta
Art

Delområde

Brun kärrhök
Busksvätta
Enkelbeck
Entita

Circus aeruginosus
Saxicola rupetra
Gallinago gallinago
Poecile palustris

Fiskgjuse
Gransångare
Grönsångare
Gulsparv

Pandion haliaeetus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Emberiza citrinella

Gök

Cuculus canorus

Härmsångare

Iduna icterina

Kungsfågel
Mindre hackspett
Näktergal
Nötväcka

Regulus regulus
Dendocopus minor
Luscinia luscinia
Sitta europea

Rödstjärt
Rördrom
Skogssnäppa

Phoenicurus phoenicurus
Botaurus stellaris
Tringa ochropus

Sothöna

Fulica atra

Spillkråka

Dryocopus martius

Stjärtmes

Aegithalos caudatus

Sävsparv
Talltita

Emberiza schoencinclus
Poecile montanus

Tofsmes
Trastsångare
Tretåig hackspett

Lophophanes cristatus
Acrocephalus arundinaceus
Picoides tridactylus

Trädkrypare

Certhia familiaris

Vattenrall

Rallus aquaticus

42-43
43-24
42-43
26
27
29
33
42-43
19
Flertal områden
1
5
26
33
1
26
3
19-20
28
Flertal områden
16-17-24
25
1
16
19
27
Flertal områden
43
10
19
42
43
(5)
27, 33, 35, 38 m.fl.
35-36-39
26-27
42-43
4
38
Flertal områden
43
1
29
27
39
42-43

21

häckningriterie
4
16
5
5
8
3
4
2
8
13
5
3
8
4
5
7
5
8
5
2
8
5
13
13
8
5
2
8
10
13
20
0
13
5
16
13
8
13
5
0
0
14
16
2

Antal par

Kommentar

0-1
2-3
2-3
1
1-2
1
0-1
0-1
1
Allmän i lämpliga miljöer
1
1
1
1
1
1-2
1
1
1
~10
1 Rörlig i flera närliggande delomr.
1
1
1
1
1
Allmän i lämpliga miljöer
2-3
0-1
1
1-2
2-3
1
Precis på områdesgränsen
0-1
Födosöksspår
1
1
6-7
1
1
~10
1-2
0
Födosöksspår
0-1
Obs utanför häcktid
1
1
0-1

Möjlig

1. Arten observerad under häckningstiden
2. Arten observerad under häckningstid i möjlig häckningsbiotop
3. Sjungande hanne (hannar) observerad, andra häcknings- eller revirläten hörda eller annat motsvarande beteende iakttaget under häckningstid
4. Ett par observerat i lämplig häckningsbiotop under häckningstid

Trolig

5. Permanent revir sannolikt genom observation av revirbeteende (t.ex. sång) eller motsvarande på samma plats under minst två olika dagar
6. Parningsceremonier och spel, inklusive parning
7. Besök vid sannolik boplats
8. Ängsligt, eller oroligt beteende eller varningsläten från gamla fåglar tydande på ägg eller ungar i närheten
9. Ruvfläckar på gamla fåglar studerade i handen

Säker

6.3 Bilaga 3 – Häckningskriterier

10. Bobyggande eller utgrävande (uthackande) av bohål
11. Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad
12. Använt bo påträffat
13. Nyligen flygga ungar (bostannare) eller dunungar (borymmare)
14. Gammal fågel som lämnar eller flyger in i eller till bo eller bohål under omständigheter eller på sätt som tyder på att boet är bebott
15. Gammal fågel som bär exkrementsäck
16. Gammal fågel med föda åt ungar
17. Äggskal påträffade
18. Bo där gammal fågel iakttagits ruvande
19. Ungar hörda i bo
20. Ägg eller ungar sedda i bo

