
Fågelinventering på Berghägnans bostadsområde i Godby 
För markplanering 
 
Inventeringen skedde under tre tillfällen. Den 13.5 kl.10 , den 20.5 kl. 21 och 
den 28.5 kl. 06.  Jag har besökt området under tre olika tidpunkter på dygnet.  
 
Området består av ett hygge, ett litet barrskogsområde,  två åkrar och en 
våtmark i mitten av hela området. Fåglarna är de förväntade på åkern, hygget 
och barrskogen- rödhake, bofink, taltrast, trädpiplärka m.fl. Våtmarken är dock 
intressant ur fågelhänseende för där häckar troligen både enkelbeckasin och 
stjärtmes. Enkelbeckasinen klassas som VU= sårbar enligt finska rödlistan för 
fågelarter. 
 
Med undantag av de djurarter som är föremål för jakt är samtliga vilda 
däggdjur och fåglar samt fåglarnas bon och ägg ständigt fridlysta.  
 
86 av 246 fågelarter är hotade i Finland , 18 är akut hotade. Största hotet är 
förändringar i livsmiljön som människan förorsakar. Därför är det viktigt vid all 
markplanering att man tar hänsyn till fågellivet och stör deras livsmiljö så litet 
som möjligt.  
 
Vid inventeringen såg eller hörde jag följande fågelarter: 
Bofink (Fringilla coelebs) 
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago) (troligen häckande) 
Fiskmås (Larus canus) (överflygande) 
Gransångare (Phylloscopus collubita) 
Gråhäger (Ardea cinerea) (överflygande) 
Gräsand  (Anas plathyrhynchos) (flera par, troligen häckande) 
Gulsparv  ( Emberiza citrinella) 
Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) 
Gök. (Cuculus canorus) 
Koltrast (Turdus merula) 
Lövsångare (Phylloscopus trochilus) 
Ringduva (Columba palumbus) 
Rödhake (Erithacus rubecula) 
Stjärtmes  (Aegithalos caudatus)(ett par, troligen häckande) 
Storspov (Numenius arquata) 
Talgoxe (Parus major) 
Taltrast  (Turdus philomelos) 
Trana (Grus grus) 
Trädpiplärka (Anthus trivialis) 



Jag noterade 19 olika fågelarter under inventeringen. De flesta i den omgivande 
skogen, men koltrast, gulsparv, trana och gärdsmyg fanns på hygget och 
enkelbeckasin, koltrast, lövsångare och stjärtmes fanns runt och i våtmarken. 
 
Som sammanfattning kan sägas att utom enkelbeckasinen är det troligen ingen 
fågelart som klassas som hotad eller sårbar inom inventeringsområdet. 
 
Rekommendationen är att våtmarken i mitten av området bör behållas så 
orörd som möjligt för fåglarnas skull. Ett sådant område bidrar mycket till den 
biologiska mångfalden. Där finns också säkert både insekter och växter som är 
viktiga för fåglarna. 
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