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Gotlands Ornitologiska Förening
Visby 2019
Omslag. Ringduva. Arten är vanlig på Nya Wisborg. Under inventeringen våren 2019 beräknades
antalet till 42 par. Ringduvan var efter lövsångare, koltrast och bofink tillsammans med talgoxe
den fjärde vanligaste arten i området. Foto: Zenita Krantz.

1. Inledning
Region Gotland har ett pågående samhällsbyggnadsprojekt på Wisborgsområdet
i Visby där detaljplaner tas fram etappvis. I samband med pågående och inför
kommande detaljplaneprojekt har Gotlands Ornitologiska Förening fått i uppdrag
att genomföra en inventering av förekommande fågelarter på området.
Inventeringen skall utföras enligt revirkarteringsmetoden (Naturvårdsverket
2012-06-21) och omfatta minst fyra (4) inventeringstillfällen under våren (apriljuni) 2019. Rapportering skall ske i form av en biotopkarta över inventeringsområdet med tillhörande artlista. För att underlätta orientering skall observationer
av rödlistade arter vara markerade på ett ortofoto.
Alla arter skall rapporteras i Artportalen. Rödlistade arter som rapporterats i
Artportalen tidigare skall beskrivas separat i rapporten. Det finns inget behov av
att alla uppgifter om vanliga fåglar rapporteras i Artportalen. Däremot skall
uppgifter om rödlistade arter, arter i EU:s fågeldirektiv (B-arter i artskyddsförordningen) och arter som bedömts minska mycket de senaste 10 åren läggs
in i Artportalen.

2. Områdesbeskrivning
A. Biotoper / naturtyper
Området Nya Wisborg består av skiftande biotoper. Här finns äldre bebyggelse,
industriverksamhet, parker, frodiga lövskogar, slättmarker, ungskog och äldre
orörd skog. Detta bidrar naturligtvis till ett rikt fågelliv.

Foto: Clas Hermansson

B. Avgränsningar och omgivningar

Figur 1 (på föregående sida). Ortofoto över inventeringsområdet. Totalt omfattar
det 1,83 km², uppdelat på två områden. Det största området, 1,68 km², begränsas
i väster av väg 144 mellan rondellerna avfart till Kneippbyn och Färleleden,
fortsättningsvis i norr till ljussignalerna vid Uncle Joes, söderut till Maxi arena och
västerut norr om skjut-banorna till södra delen av Visborgs slätt. Det minsta
området, 0,15 km², utgörs av skogen mellan öster om motorbanan och väster väg
142 vid Langs hage.

Foto: Clas Hermansson

C. Platser och miljöer på Nya
Wisborg

Donners hage.

Industriområde.

Rondellen Maxi arena.

Målområdet vid motionsspåren.

Södra delen Visborgs slätt.

Mellersta delen Visborgs slätt.

3. Kunskapsläget – allmänt om fågellivet på Nya Wisborg
Trots närheten till Visby stad och centrum finns det inte mycket dokumenterat om
fågellivet på Nya Wisborg. Resultatet från en inventering av Donners hage har
dock publicerats nyligen (Hermansson 2019). Området är en träddunge med
blandade trädslag, både barr och lövträd. Fågellivet är rikt och totalt registrerades
81 revir av 28 arter. Därutöver visar rapporter på Artportalen att fågellivet är rikt
och skiftande över hela området, inte minst med anledning av olika miljöer,
bebyggelse, parker och skogsområden.
Tabell 1. Fjorton av de 46 fågelarter som påträffats på Nya Wisborg 2000–2018
och som finns uppförda på den svenska rödlistan – SR (ArtDatabanken 2015).
Tabellen upptar endast arter som häckat eller rastat i området. Fynden grundar
sig på rapporter till Artportalen.
Art
Rapphöna
Kornknarr
Storspov
Spillkråka
Mindre hackspett
Sånglärka

SR
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Rosenfink. Foto: Per Smitterberg

Art
Svart rödstjärt
Buskskvätta
Kungsfågel
Stare
Vinterhämpling
Rosenfink

SR
NT
NT
VU
VU
VU
VU

Rosenfink Carpodacus erythrinus
Rosenfinken ökade markant i antal i Sverige fram till 1990-talet. Sedan dess har
beståndet minskat kraftigt och uppgick 2008 till ca 17 000 par (Ottosson et al.
2012). Även på Gotland har en kraftig nedgång i beståndet konstaterats under
de senaste 10–20 åren och det uppgick 2008 till ca 700 par (Ottosson et al. 2012).
På Stora Karlsö har beståndsminskningen följts noggrant (Hermansson 2017).
Arten är svårinventerad eftersom de sjungande hanarna är mycket rörliga i
området. Det finns inga säkra uppgifter om häckningar under 2000–2018. Arten
föredrar örtrika buskmarker, gärna i anslutning till lövskog. Regionalt är bevarandestatus oklar då orsaken till beståndsnedgången inte är känd. Arten saknades inte under inventeringen 2019.

4. Inventeringsmetodik
Inventeringen har utförts enligt revirkarteringsmetoden (Naturvårdsverket 201206-21) och omfattat fyra tillfällen. Normalt bör antalet tillfällen uppgå till 8–10, men
det har i detta fallet bedömts att färre tillfällen är tillräckligt.
Revirkartering är en omfattande metod som används främst när man är
intresserad av att detaljstudera ett visst område och få absoluta mått på individantal av olika arter. Metoden lämpar sig endast för arter som är stationära och
revirhävdande. Den stora nackdelen med metoden är att den är arbetsintensiv.
En fördel är att man förutom antalet fåglar också får information om var reviren
ligger. Det är naturligt värdefull kunskap vid till exempel planerad exploatering av
områden (Ekblom 2007).
Vid inventeringen på Nya Wisborg krävdes två på varandra följande dagar för att
täcka hela området. Den totala sträckan omfattade 120 km eller 30 km per
inventeringstillfälle. För att kunna hinna med detta användes cykel när det var
möjligt. Samtliga fågelarter markerades på kartor, som användes som underlag
för bedömning av fågelförekomsten.
Inventeringsdagar: 23–24 april, 10–11 maj, 29–30 maj och 25–26 juni. Därutöver
gjordes besök kvälls- och nattid i mars, april och juni på den fasta punkt som
sedan 2010 finns vid Donners hage i svensk fågeltaxerings nattrutter. För att
underlätta inventeringsarbetet indelades området i åtta delområden, benämnda
A-H. Resultatet och områdenas storlek framgår av Appendix.

5. Fågelförekomsten
A. Allmänna kommentarer
Vid inventeringen av fågelförekomsten på Nya Wisborg våren 2019 påträffades
46 arter. Dessa konstaterades med säkerhet häcka, häckade troligen, arter som
var möjliga häckfåglar då de förekom i lämplig häckningsbiotop eller bedömdes
vara tillfälliga besökare. Förbiflygande fåglar finns inte redovisade i denna
rapport. Samtliga arter visas i systematisk ordning i Appendix 1. Det finns inga
kända systematiska inventeringar gjorda tidigare på Nya Wisborg, så säkra
jämförelse för att få ett begrepp om utvecklingstrender hos de lokala bestånden,
är svåra att göra.
Av de 46 arter som påträffades finns 8 uppförda på den svenska rödlistan
(ArtDatabanken 2015) och eller i artskyddsförordningens bilaga 1 med B-markering (Artskyddsförordning 2007:845). Mindre hackspett och kungsfågel är inkluderade då arterna förekommer på Nya Wisborg, men ej noterades vid inventeringstillfällena våren 2019. Samtliga dessa arter visas i Tabell 2.
Tabell 2. Åtta av de 46 fågelarter som påträffats på Nya Wisborg våren 2019
finns uppförda på den svenska rödlistan – SR (ArtDatabanken 2015) och eller i
artskyddsförordningens bilaga 1 med B-markering* – AF (Artskyddsförordning
2007:845). Mindre hackspett och kungsfågel är inkluderad då arterna förekommer på Nya Wisborg, men ej noterades vid inventeringstillfällena våren 2019.
Art
Rapphöna
Spillkråka
Mindre hackspett
Sånglärka
Ängspiplärka
Kungsfågel
Stare
Gulsparv

SR-kateg.
NT
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU

AF-kateg.
-

* Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden
(art- och habitat-direktivet) behöver utses. Arten finns upptagen i bilaga 1 till
fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.

B. Svenska rödlistan och Artskyddsförordningen
Den aktuella svenska rödlistan presenterades 2015. Rödlistan uppdateras vart
femte år och nuvarande version är den fjärde i ordningen. Den är tänkt som ett

redskap för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen. Kriterierna är
arternas populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Antalet hotade
fågelarter som är uppförda i den svenska rödlistan är för närvarande 52.
Rödlistning i Sverige följer det system som utvecklats av Internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen.
Resultatet – rödlistan – är ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, men
har ingen juridisk status. Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken och
fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
Av de arter som påträffades på Nya Wisborg våren 2019 finns 8 upptagna i den
svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015). Av dessa finns 3 i kategorin Sårbar VU,
nämligen kungsfågel, stare och gulsparv. I kategorin Nära hotad NT förekommer
5 arter. Dessa är rapphöna, spillkråka, mindre hackspett, sånglärka och
ängspiplärka (Tabell 1). Bland dessa ingår mindre hackspett och kungsfågel som
förekommande på Nya Wisborg även om arterna inte noterades vid vårens
inventeringar.

De arter som uppfyller kriterier för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE),
Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och Nära hotad (NT) benämns
rödlistade, se Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Rödlistans kategorier. © Rödlistan, 2015.
Nationellt utdöd
Akut hotad
Starkt hotat
Sårbar
Nära hotad
Livskraftig

RE
CR
EN
VU
NT
LC

Hotade
Hotade
Hotade
-

Rödlistade
Rödlistade
Rödlistade
Rödlistade
Rödlistade
-

Artskyddsförordningen (2007:845) innehåller fyra förbud. ”Förbuden i 4 §
artskyddsförordningen är uppdelade i fyra punkter och gäller alla vilda fåglar samt
de vilda arter av djur som markerats med N eller n i bilaga 1 till
artskyddsförordningen samt alla levnadsstadier hos dessa djur. Med vilda fåglar
avses alla i Sverige naturligt förekommande fågelarter. Även om alla fågelarter
omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen,
rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i
skyddsarbetet (Naturvårdsverket 2009).
I bilaga 1 till artskyddsförordningen (Förteckning över vissa djur- och växtarter)
betyder N: Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten
finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet. I samma bilaga betyder n:
Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller till följd

av ett internationellt åtagande. Arten finns inte upptagen i bilaga 4 till art- och
habitatdirektivet.
Inga fågelarter i artskyddsförordningens bilaga 1 är markerade med N eller n.
Samtliga fågelarter finns med i bilaga 1, men art som markerats med B skall alltså
prioriteras i skyddsarbetet. B innebär: Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och
habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses.
Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och
habitatdirektivet.).

C. 4 § punkterna 1–4
Bestämmelserna i 4 § artskyddsförordningen gällande djur omfattar förbud att
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Punkt 1. kan inte anses vara relevant i detta fall då avsikten med den sökta
verksamheten inte är att fånga eller döda individer av vilda djur.
Punkt 2. Varken störa eller avsiktligt störa definieras i artskyddsförordningen eller
i EU:s naturvårdsdirektiv. Unionens tolkning ger dock vid handen att störning kan
vara till exempel ljud eller ljus och det kan handla om både direkt och indirekt
påverkan. Exempelvis kan störningen innebära flykt från ett område som i sin tur
kan skapa negativa följdeffekter. Skilda arter kan ha olika känslighet för olika
former av störning och kan dessutom variera över tid. Artskyddsförordningen
betonar störningens eventuella påverkan på artens bevarandestatus såväl lokalt
som i ett nationellt perspektiv.
Punkt 3 är inte relevant i detta fall.
Punkt 4. Förbud mot skada eller förstörelse av fortplantningsområden och
viloplatser gäller oavsett om påverkan sker avsiktligt eller oavsiktligt. Förbudet
innebär att mänskliga aktiviteter som påverkar en arts uppehållsplats inte får
innebära att området förlorar sin kontinuerliga ekologiska funktion för berörda
arter. Området får alltså inte utsättas för sådan påverkan att dess betydelse för
arten/arterna reduceras. Om områdets funktion riskerar att skadas, försämras
eller förstöras av verksamheten krävs en dispens.

D. Artportalen
Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av fågelarter som finansieras
av ArtDatabanken och Naturvårdsverket. Den enskilde rapportören bestämmer
själv vad som ska rapporteras och databasen används ofta som en internetbaserad dagbok och som ett verktyg att föra listor. När det gäller trovärdigheten
i systemet är det ett problem att rapporterade fynd är fragmentariska, d.v.s.
observationerna är sporadiska och tillfälliga. Dessutom rapporteras i regel inte
”nollobservationer”, d.v.s. tillfällen när en art eftersökts, men ej påträffats. Ett
annat problem är den sena kvalitetsgranskningen och eventuellt godkännande
av fågelobservationerna. I de flesta fall dröjer detta över ett år. Med tanke på
Artportalens brister är det av stor vikt att genomföra väl planerade inventeringar
för att få kännedom fågelförekomsten i det aktuella området. Den information som
finns att hämta från tidigare år i Artportalen avseende förekomsten av rödlistade
arter på Nya Wisborg är ofullständig.

E. Artvisa kommentarer
Nedan kommenteras de 8 aktuella arter enligt Tabell 2, som finns uppförda på
den svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015) och eller i artskyddsförordningens
bilaga 1 med markering B (Artskyddsförordningen 2007:845).

Rapphöna. Foto: Per Smitterberg

1. Rapphöna Perdix perdix
Rapphönan är en vanlig art på Gotland. Arten gynnas av att markerna hålls öppna
genom betning. I de fall betning ej är möjlig bedöms röjning av sly och kratt vara
tillräckliga åtgärder för att arten skall finna sig tillrätta. Två par fanns på området
Nya Wisborg. Det samlade beståndet på Gotland antas uppgå till 3 000 par.
Nationellt har arten haft en tillbakagång och beståndet bedöms nu ligga på ca 14

000 par (Ottosson et al. 2012). Rapphönan är ett uppskattat jaktvilt och
utsättningar av 10 000-tals individer sker runt om i södra Sverige varje år (Laikre
& Palmé 2005, Wiberg & Gunnarsson 2007). Det är dock oklart i vilken
utsträckning de utplanterade fåglarna bidrar till att stärka det vilda beståndet.

Spillkråka. Foto: Per Smitterberg.

2. Spillkråka Dryocopus martius
Spillkråkan, en av Gotlands karaktärsarter, finns i områden med grovstammig
barrskog. Det lokala beståndet på Nya Wisborg beräknas uppgå till tre par. Arten
är mycket viktig för andra hålbyggande arter. Begagnade håligheter som spillkråkan lämnat efter sig i grova trädstammar är boplatser för bland annat
skogsduva, pärluggla och kaja. I Sverige har det häckande beståndet beräknats
till 29 000 par. På Gotland häckar ca 250 par (Ottosson et al. 2012).

3. Mindre hackspett Dendrocopos minor
Arten är svårinventerad och kräver för sin häckning biotoper som idag försvinner
vid skogsavverkningar och utdikningar. Tunnstammig död lövskog, med till
exempel al och björk, är viktig för arten. På Nya Wisborg finns flera områden som
är lämplig för arten. etta gäller framför allt skogarna vid Donners hage och
områdets sydvästra och södra del. Arten registrerades inte under inventeringen
men trots detta beräknas två par häcka på Nya Wisborg. Den gotländska
populationen har uppskattats till 60 par, medan det i hela Sverige antas häcka ca
7 000 par (Ottosson et al. 2012).

Sånglärka. Foto: Per Smitterberg

4. Sånglärka Aluada arvensis
Sånglärkan förekommer i alla typer av öppet landskap. Under de senaste 30 åren
har arten minskat kraftigt i stora delar av landet och det samlade beståndet
bedöms uppgå till ca 800 000 par (Ottosson et al. 2012). Det är framför allt i
jordbrukslandskapet som nedgången är omfattande. Detta gäller för övrigt för fler
talet arter som är knutna till uppodlade marker (Green et al. 2017). Minskningen
är förmodligen inte lika omfattande på Gotland eftersom sånglärkan här i stor
utsträckning även förekommer på öppna, obrukade marker. På Gotland uppskattas beståndet till ca 50 000 par. I inventeringsområdet fanns tre sjungande
fåglar, alla i den mellersta delen av Visborgsslätten.

5. Ängspiplärka Anthus pratensis
Ängspiplärkan är en markhäckande art. Boet placeras bland grästuvor. Den är
vanlig på Gotland och det häckande beståndet uppskattas till 3 500 par. I ett
nationellt perspektiv har arten haft en relativt stabil beståndsstorlek under flera
decennier fram till 2008 (Ottosson et al. 2012). Enligt Green et al. (2017) har
ängspiplärkan dock visat en antydan till nedgång enligt de s.k. standardrutterna,
som drogs igång inom ramen for Svensk Fågeltaxering 1998. På Nya Wisborg
finns lämplig biotop för arten på Visborgs slätt. Vid inventeringen våren 2019
bedömdes det lokala beståndet uppgå till 2 par.

Kungsfågel. Foto: Per Smitterberg

6. Kungsfågel Regulus regulus
Kungsfågeln häckar i granskog, men även i lövskog med inslag av gran. Det
svenska beståndet bedömdes 2008 uppgå till 3 miljoner par. Samtidigt konstaterades att arten haft en negativ utvecklingstrend under de senaste tre
decennierna. Det har beräknats att det finns 18 000 par på Gotland (Ottosson et
al. 2012). På inventeringsområdet finns biotoper som uppfyller kungsfågelns
krav. Den häckar troligen på flera platser inom området. Att arten inte
registrerades under vårens inventeringar beror säkerligen på att den förbisetts.
Den har setts regelbundet under häckningstid tidigare år. Under höstflyttningen
kan kungsfågeln vara mycket vanlig.

Stare. Foto: Per Smitterberg

7. Stare Stunus vulgaris
Starens bestånd i Sverige har uppskattats till 640 000 par år 2008. Under de 19
år som Svensk Fågeltaxerings standardrutter (Green et al. 2017) pågått har
staren minskat signifikant i antal i landet. Staren är en hålbyggare, som häckar i
hålrum i trädstammar och på byggnader. På inventeringsområdet finns endast ett
fåtal fågelholkar som är lämpliga och de 10 par som noterades häckade i
håligheter i träd. På övriga Gotland är staren vanlig och finns över hela ön. Det
gotländska häckande beståndet uppskattas till 35 000 par (Ottosson et al. 2012).

Gulsparv. Foto: Per Smitterberg

8. Gulsparv Emberiza citrinella
Gulsparven har minskat i Sverige sedan 1980-talet. Enligt beräkningar skulle
antalet 2008 uppgå till ca 900 000 par (Ottosson et al. 2008). Sedan dess har
nedgången fortsatt (Green et al. 2017). Arten är fortfarande vanlig på Gotland
och ca 30 000 par bedöms häcka (et al. 2012). Antalet par på inventeringsområdet beräknades till 5. Anledningen till att det inte fanns fler par inom området
beror på att biotopen inte är optimal. Gulsparven föredrar till exempel trädridåer
och buskmarker i anslutning till jordbruksmark.

6. Sammanfattning
I samband med Region Gotlands pågående samhällsbyggnadsprojekt på Wisborgsområdet (kallat Nya Wisborg) i Visby, där detaljplaner tas fram etappvis, har
det beslutats att fågelförekomsten skall inventeras i området. Det konstaterades
att inga kända inventeringar av områdets fågelliv fanns att tillgå.

Gotlands Ornitologiska Förening fick i uppdrag att utföra inventeringen. Avsikten
med de inventeringar som genomfördes på Nya Wisborg 2019 var därför att få
en bild av aktuell status för de fågelarter som förekommer i området. Detta gällde
både att sammanställa äldre kända uppgifter från Artportalen och resultatet från
inventeringen våren 2019. Samyliga uppgifter från inventeringen 2019 finns enligt
uppdraget rapporterade på Artportalen. Fältarbetet utfördes vid fyra tillfällen, 22–
23 april, 10–11 maj, 29–30 maj och 25–26 juni med vissa smärre kompletteringar
både tidigare och senare under häcknings-säsongen. I huvudsak användes en
inventeringsmetod, revirkartering, för att uppnå ett tillförlitligt resultat.
Av de 46 fågelarter som påträffades på Nya Wisborg fanns 8 på den svenska
rödlistan och eller var listade med B-markering i bilaga 1 till artskyddsförordningen. Vid analysen av inventeringsresultaten prioriterades dessa arter.
Ytterligare två arter bedöms häcka på Nya Wisborg, men noterades inte under
vårens inventeringstillfällen. Dessa arter är mindre hackspett och kungsfågel
(rödlistade – VU). Göktyta förväntades finnas i området, men inga fynd gjordes
av denna art. Orsaken till göktytans frånvaro är oklar, men kan bero på att lämplig
biotop med bohål saknades.
Av de 8 arter (inkl. mindre hackspett och kungsfågel) som bedömts avseende
bevarandestatus och eventuella hot finns enligt vår bedömning inga som bör
följas upp avseende den framtida verksamhetens påverkan på de lokala häckfåglarna. Området har undanhållits modernt skogs- och jordbruk. Tillsammans
med tidigare militära aktiviteter har detta gett vissa delar av området den speciella
karaktär som skapat förutsättningar för en art och individrik fågelfauna.
Denna rikedom beror till stor del på att störningar på faunan är minimala eftersom
området ej exploaterats och att det rörliga friluftslivet och andra aktiviteter är
begränsade till de många vägar och strövstigar som finns i området. Planerade
aktiviteter bör kunna anpassas till de lokala förhållandena vad gäller fågelförekomst och ske i samråd med lokal ekologisk expertis. Med ovan nämnda
försiktighetsmått beaktade bedöms den planerade exploateringen på Nya
Wisborg inte ha någon avgörande negativ inverkan på någon av de 8 arternas
bevarandestatus lokalt eller regionalt. Exploatering av Nya Wisborg anses inte
strida mot förbudsbestämmelserna i 4 § artskyddsförordningen och ansökan om
dispens för densamma bedöms därmed inte krävas.
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Appendix 1. Förteckning över antal par, häckande, revirhävdande eller fåglar som funnits i lämplig biotop.
Överflygande fåglar redovisas inte i tabellen. A = N om färjeleden, B = Donners hage, C = Visborgsslätten, D = Nya Wisborg, byggnader och
grönområden,
E = SV skogen, F = Maxi arenaskogen, G = Skjutbaneskogen, H = Kilen.
Följande förkortningar har använts; bo = bo med ägg eller ungar. kull = utflugna ungar. fs = födosökande (ej revir). r = rastande (ej revir). Se karta och
bilder för beskrivning av delområden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------Områdede
Totalt
A
B
C
D
E
F
G
H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------Antal arter
46
11
32
32
24
23
20
15
14
Antal revir
567
15
120
131
82
78
56
52
33
Areal km²
1,83
0,05
0,26
0,70
0,36
0,10
0,11
0,10
0,15
Antal revir / km²
310
300
462
187
228
780
509
520
220
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------Rapphöna
2
1
1
Fasan hane
14
4
8
2
Ormvråk
1
1
Strandskata
1
1 kull
Skogsduva
3
1
1
1
Ringduva
Turkduva
Gök
Spillkråka
Större hackspett

42
1
1
1
12

2
1

3
2 bo

11
5

11
1
1

5
1

5
1
2

3
1
-

2
-

Sånglärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Sädesärla
Gärdsmyg

3
14
2
4
11

-

1
3

3
4
2
-

4
-

5
1

1
1

6

3
-

Rödhake
10
1
2
2
2
1
2
Rödstjärt
1
1
Koltrast
65
2
15
10
9
10
8
8
3
Björktrast
14
2
7
3
2
Taltrast
11
2
2
1
1
2
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Område
Totalt
A
B
C
D
E
F
G
H
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------Dubbeltrast
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta

1
2
9
2
21

1
1

1
3
1
5

1
5
2

1

1
5

1

4

1
2

Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Halsbandsflugsnappare
Svartmes

7
10
92
14
21

1
-

1
4
20
4
4

1
3
24
2
2

1
6
3
1

3
15
1
3

13
2
1

3
9
6

1
5
1
4

Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Nötskrika
Skata

23
42
1
9
1 + 10 r

3
1
1 bo

5
8
1
1
1r

5
10
2
6r

6
7
3r

1
9
1
-

1
5
1
-

2
1
2
-

1
2
-

Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare

1 + 30 fs
2 bo
15
1
11 + 17 fs

-

9 fs
1 fs
2
2 + 2 bo

30 fs
1 fs
7
1 kull
17 fs

14 fs
2 bo
1 + 1 bo
5

1
1
-

1
2

1
-

1
-

Bofink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling

53
5
3
4
1

1
-

15
3
1
2
-

12
1
-

8
2
2
1

5
1
-

5
-

3
-

4
-

Gulsparv
3
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

Appendix 2. Förekomst av rödlistade arter vid inventering av Nya Wisborg 2019

Rapphöna

Spillkråka

Mindre hackspett (tidigare års förekomst, gäller troligen också 2019)

Sånglärka

Ängspiplärka

Stare

Gulsparv

