Sjöbergens fågelliv
Uppdaterad 2014-03-26
Uppgifter om rödlistning har tagits från vår nationella lista från Artdatabanken.
Kriterierna är följande.
RE försvunnen (som häckande)
CR akut hotad
EN Starkt hotad
VU Sårbar
NT Missgynnad
De fåglar som är med på nationella rödlistan finns också upptagna på EU:s fågelskyddslista och/eller
på habitat direktivet.
ART
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Grågås
Kanadagås
Gräsand
Eider
Knipa
Småskrake
Storskrake
Storskarv
Gråhäger
Bivråk
Havsörn
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Fiskljuse
Tornfalk
Pilgrimsfalk

RÖDLISTAD

NT EU direktiv

NT EU direktiv

VU EU direktiv
NT EU direktiv

NT EU direktiv

VU EU direktiv

HÄCKFÅGEL ELLER FLYTTARE
häck i havet utanför
sträcker förbi
sträcker förbi
sträcker förbi
häck i havet utanför
se i par som letar boplats
häck i havet utanför
kan häcka vid havet om holk finnes
sträcker förbi
finns det några häckträd
sträcker förbi
sträcker förbi
kan häcka bra myrområde
passerar över älven
jagar möjlig häckfågel
häckar
passerar
passerar
häckar troligen i närområdet Käringberget ?
häckar hos Gryyab
födo sök men en fågel i april 2013 +
1

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Sothöna
Strandskata
Tofsvipa
Drillsnäppa
Gluttsnäppa
Morkulla
Enkelbäckasin
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Kenstk tärna
Fisktärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Sparvuggla
Kattuggla
Tornseglare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängpipslärka
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal

NT EU direktiv

NT EU direktiv
NT EU direktiv
EN EU direktiv

NT EU direktiv

NT EU direktiv

NT EU direktiv
NT EU direktiv
NT EU direktiv

hör älven till
hör älven till
sträcker förbi
har rastat vid bäcken
sträcker förbi
möjlig häckare
sträcker förbi
födosöker o älven
födosöker o älven
födosöker o älven
födosöker o älven
födosöker o älven
sträcker förbi
födosöker o älven
brevduva på rymmen
finns det inga holkar så sträcker den förbi
häckar
häckar med flera par
hörd
besök från Ryaskog
ringmärkt i starholk
häckar vissa år
häckar vissa år
häckar
observerad sträck
häckar flera par
häckar
mycket trolig häckart
häckar
födosöker
häckar
trolig häckare
trolig häckare
häckar
sträcker förbi
häckar
vintergäst
passerar
häckar ringmärkt
häckar
häckar ringmärkt
häckar
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Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågelsångare
Kungsfågel
Gråflugsnappare
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling
Törnskata
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink

NT EU direktiv

NT EU direktiv

häckar
trolig häckare
häckar
passerar
häckar
häckar ringmärkt
häckar
ev. häckare
ev. häckare
häckar
häckar
häckar
ev. häckare
häckar bo hittat
häckar
häckar
häckar
mycket tillfällig gäst
häckar
ev. häckning
ev. häckning
häckar
observerad
observerad
observerad
häckar ringmärkt
häckar ringmärkt
häckar
häckar
hörd
observerad
observerad
häckar
ev. häckning
observerad bo brist
häckar
häckar
födosöker vår o höst
häckar många par
häckar
häckar
passerar o födosöker
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Steglitz
Grönsiska
Hämling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Domherre
Stenknäck
Gulsparv

NT EU direktiv

ny häckart 2013
ev. häckning
häckning
häckning
sträckgäst
sträckgäst
vintergäst häckning ?
häckar
häckar
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