Fåglar i Växjö
Artlista som bygger på en sammanställning i Växjö fågelklubbs tidskrift
Lommen. Den är gjord av Mats Henriksson och bygger på fågelrapporter till
Artportalen.
KNÖLSVAN: Häckningar har rapporterats från Bergundasjöarna, men även
från Lidhemssjön, Törnåkra-Salen och Torsjön-Ingelstad. Vintertid ses knölsvan
regelbundet i Bergkvara - Räppe - Bergundasjöarna - Växjösjön.
Det största antalet är blygsamma 16 ex som sträckte över Vikaholm 22/12-12.
Sådana vintersträck ses av och till vid väderomslag.
SÅNGSVAN: En vanligare häckfågel än knölsvan i kommunen med minst 15
häcklokaler under perioden. Såväl slättsjöar som myrgölar utnyttjas. Rastande
flockar om flera hundratal ses de flesta år t.ex 464 ex på Södra udde 29/2-08.
MINDRE SÅNGSVAN: Kommunen berörs av ett koncenterat vårsträck i april
och ett glesare och mera utdraget på hösten. 34 ex rastade på Djurle myr 3/4-01.
Ibland dröjer sig några flockar kvar in i december t.ex 20 ex 8/12-01 vid
Jätsberg och 19 ex 13/12-11 på Södra udde. Endast en ren vinterobs finns,
nämligen 7 sträckande svanar över Evedal 6/1-12. Sommarobservationer saknas.
SÄDGÅS: De bästa rastmarkerna i kommunen finns i Lidhemsområdet och
Södra udde. (Dessa hotas f.ö. nu av motoriserade skärmflygare som utnyttjar
samma ställen för start och landning). Högst antal noterades i Lidhem 5/3-13
med ca: 4500 ex. de flesta runt Skye. Sommarobservationer saknas.
Tundrasädgås är säkerligen förbisedd, men 17 observationer finns i arkivet.
SPETSBERGSGÅS: Enstaka individer ses varje vår och höst, som mest 41 ex
under årets gåsboom i Lidhem 9/3-13.
BLÄSGÅS: Flest rastande var 300 ex på Djurle myr 15/3-09. Sommar; 1 ex höll
till på Djurle myr 25/5 - 6/6-05 och 1 ex sågs i Lidhemssjön 3/8-07.
GRÅGÅS: Stora flockar ansamlas under sensommar - förhöst i fr.a.
Lidhemsområdet. 4000 ex fanns här under hösten 2011.
KANADAGÅS: 10/3-02 sågs 1012 ex i Lidhem. (En bedrift i sitt slag att räkna
över tusen kanadagäss en och en, det är ingen som orkat det sedan dess).
VITKINDAD GÅS: Jäts badplats på våren är ett hett tips! 1907 ex sträckte mot
SO 10/5-10. Enstaka rapporter finns från sommarmånaderna. Närmaste
häckningen är dock sjön Åmen i Uppvidinge kommun.

PRUTGÅS: Prutgåsen sträcker mycket koncentrerat i slutet av maj och missas
vissa år helt i kommunen. 25/5-12 sågs 3255 ex över Södra udde. På hösten är
sträcket utbrett och fåtaligt, enstaka gäss kan ibland ses ända in i november.(
Som vid Allhelgonaracet vid Bergunda stall för några år sedan). En ljusbukig
prutgås flög över Jäts badplats under den mäktiga sträckdagen 25/5-12.
ROSTAND: En honfärgad fågel höll till vid Trummendamarna 12-17/7 under
invasionsåret 1990.
GRAVAND: Enstaka ses under vår och höstflyttning, som mest 8 ex i
Lidhemssjön 3/4-11. Vinterobsar saknas, men på sommaren finns fyra obsar,
senast 27 juli 2010.
BLÄSAND: De största ansamlingarna brukar ses i Lidhemsområdet under oktbörjan av nov. Högsta antalet 390 ex i Lidhemssjön 4/11-00. På senhösten har
bläsand setts ända till nyårsafton-07, men sedan är det ett glapp till 6/3-07. På
sommaren finns det gott o ströobsar, men inga häckningsindikationer under
perioden.
SNATTERAND: Högsta antalet är 31 ex i Södra Bergundasjön 9/12-11. För
övrigt saknas vinterobsar under perioden. Ett par i Djurle våtmark under
försommaren 2004 är det närmaste vi kommer en häckning, men några ungar
sågs ej.
KRICKA: Våren 2006 var hela södra Djurle myr översvämmat och många
rekordantal för änder och vadare stammar från den festen. För kricka ca 700 ex
10e april. De flesta vintrar ses enstaka övervintrade i sjöarna runt Växjö.
GRÄSAND: Stora flockar från Bergkvara, Södra udde och Lidhem. Från
Lidhems gods planteras änder ut för jakt och därmed summan 1000 ex 18/8-04.
STJÄRTAND: 110 ex sträckte över Rottne 2/9-05 och 57 ex rastade i Norra
Bergundasjön 20/8-01. Från juni finns fyra rapporter men inga
häckningsindikationer. Tidigaste stjärtänderna sågs 9/3-12 i Lidhemssjön och de
senaste 16/12-00 i Växjösjön.
ÅRTA: Årtan är inte årlig i kommunen men det finns troliga häckningar från
Lidhemsområdet 2006 efter översvämningen (2 par) och 2007. Högsta antalet är
8 ex i Bergkvarasjön 27/4-01. Förstaobs 3e april och sista 30e sept.
SKEDAND: Under översvämningen 2006 sågs 55 ex på Djurle myr den 2e maj.
Sedd mellan 13/3 och 6/11. Häckningar har genomförts i Djurle våtmark under
fyra år samt vid Åkerö 2006.

BRUNAND: Tegnabysjön var under många år särskilt bra just för brunand. 75
ex sågs 27/10-01. Andra bra lokaler har varit Lidhemssjön, Djurle våtmark,
Rinkabysjön och Södra Bergundasjön. Tyvärr dock inga häckningar.
Vintertid har man chans på brunand i Bergundasjöarna, Bergkvara och
Bäckaslöv.
VIGG: Det usla vädret under månadsskiftet april-maj 2006 orsakade det största
nedfallet av marina änder hittills under 2000-talet. För vigg noterades 1 maj
617 ex i Bergundasjöarna och 530 ex i Trummen. Troliga häckningar
genomfördes i Djurle våtmark under fem år och i Lidhemssjön 2002. Enstaka
viggar blir kvar över vintern om det finns öppet vatten exv. i Räppe-Bergkvara.
BERGAND: Samma nedfallsdag som ovan 1 maj, sågs 40 ex utanför Ekna
naturcamping i Helgasjön. Annars är bergand inte helt årlig i kommunen.
EJDER: Med tanke på de stora ejderflockar som passerar över inlandet under
flyttning framstår 55 ex vid Jäts badplats 25/4-10 som mycket blygsamt. Det
verkar också vara så att ejder ses senare i kommunen än då sträcktoppen
passerar kusterna. Vi har tre juniobsar bl.a. 34 str vid Jät 1/6-12. Senaste
höstobsen utgörs av 30 ex i S.Bergundasjön 10/11-11.
ALFÅGEL: En mycket udda obs var vår enda vinterobs; en hane som låg i
diket vid Bäckaslövs skjutbana 19-29/1-07. Högsta antalet, 12 ex, sågs i Innaren
9/11-11. Ytterligare fem novemberobsar och en från 20/12-06 i Norra
Bergundasjön antyder att man kan leta efter arten ännu på senhösten.
SJÖORRE: Stora flockar sträcker över kommunen under nätterna i april och
maj. Ett försök att uppskatta antal gav ca 5000 ex över Eke mellan kl 00-03,
28/4-06. En stor rastande flock, 330 ex, låg i S.Bergundasjön 6/4-08. Sjöorrar
sträcker även under högsommaren, det är väl inte helt utrett varifrån och
varthän. Sålunda finns 3 juli-och 8 aug-obsar. Senaste höstrapporten är från
Kalvsviksfjorden 22/11-03.
SVÄRTA: Svärtan följer andra marina arters tidtabell; apr-maj på våren och
sept-nov på hösten. Den 2e maj-08 var en exceptionell sträckmorgon vid Jäts
badplats med 191 ex. 60 ex rastade i S.Bergundasjön 11/5-04 och i Madkroken
28/4-06. Den 5e maj 2010 rastade en kritvit, helalbino svärta i Växjösjön, minst
sagt udda!
KNIPA: Högsta antal utgörs av 115 ex i S.Bergundasjön 16/11-05.
En hane knipskrake uppehöll sig i Sundetviken, N.Bergundasjön 3-18/3-2012.
AM. KOPPARAND: 1 hane i vinterdräkt rastade i Sundetviken 15/11-88.

SALSKRAKE: Tidig vår är bra för salskrake i Bergundasjöarna, t.ex 32 ex i
den södra sjön 14/3-08. Sommar: en honfärgad fågel i Djurle våtmark 22/7-13/82011.
SMÅSKRAKE: Småskrake häckar sällsynt i våra näringsfattiga sjöar men är
underrapporterade. De enda som begåvats med häckningskriterier är från Åsnen
2009 och 2011 samt från Örken 2012. De rastar även med andra marina änder,
som mest 25 ex Ekna 1/5-06. Enstaka iakttagelser finns från alla
vintermånaderna.
STORSKRAKE: Storskraken häckar i våra näringsfattiga sjöar. De stora
senhöstflockarna från Åsnen ( 6000 ex 2001 0ch 2002) har minskat, möjligen
pga minskat siktdjup efter stormarna. På senare år är den högsta summan 3000
ex vid Törnåkra 22/11-10.
SKOGSHÖNS: Inventeringsintresserade hänvisas till skogsgruppen i KOF!
Goda orrmossar är t.ex. Möcklerydsmossen i Gåtahult och Store mosse i
Fägerstad. En rackelhane sågs vid Fornatorp 2/1-13.
RAPPHÖNA: Närmast utgången som häckfågel och helt beroende av
utsättningar. Förr var Djurle myr, Jätsberg och Gårdsby bra områden.
VAKTEL: I motsats till rapphöna har vakteln haft en positiv trend. Goda
områden är Marklanda, Lidhemsområdet och Södra Udde. 6 ex spelade i
Lidhemsområdet 4/7-00. En mycket tidig fågel hördes 28/4-12 vid Djurle
våtmark. Chansen att stöta en fågel på hösten har också ökat. Vi har fyra
septemberfynd och en från 31/10-09, 2 ex stöttes vid Kullarna.
SMÅLOM: Det är möjligt att smålom häckar i norra kommundelarna, men
häckningsfynd saknas. Dock finns ett par juli-obsar av förbiflygande lommar
och 26/8-08 låg tre fåglar i Helgasjön. Sträcket över inlandet i början av maj ser
vi mycket lite av, som mest tre ex vid Jäts badplats 15/5-07. Vinterobsar saknas.
STORLOM: Sensommaren är tiden för ansamlingar av storlom t.ex. 26 ex i
Helgasjön 27/7-10. Första obsen är från 24/3 och den sista från 15/11.
VITNÄBBAD ISLOM: 1 ad i so-dräkt chockade tre utvalda vid Jäts badplats
9/5-12 då den sträckte mot sydost.
SMÅDOPPING: Häckning har genomförts fyra år under perioden i Djurle
våtmark.
Vintertid har arten setts årligen mellan Räppegölen-Bergkvara sedan 2009, som
mest med 3 ex.

SKÄGGDOPPING: Häckning har rapporterats från 18 sjöar i kommunen.
Störst kolonier i Bergundasjöarna med 20-talet par. Högst antal ses under septnov i Åsnen och Bergundasjöarna, som mest 300 ex 22/11-03 i Kalvsviksfjorden
resp. N.Bergundasjön 10/9-00. Vinterobsar görs varje år, men i slutet av februari
är det glest.
GRÅHAKEDOPPING: Samma mönster som övriga marina arter; max 17 ex i
N.Bergundasjön 11/5-04. Ett sommarfynd finns från S.Bergundasjön 20/8-01.
SVARTHALSAD DOPPING: 1 ex i Madkroken 25/4-06.
SVARTHAKEDOPPING: Under översvämningen på Djurle myr 2006 gjordes
ett misslyckat häckningsförsök, det torkade bort i slutet av maj. Två doppingar
spelade i Dällingen 3/6-02. En 1K-fågel sågs i Djurle våtmark 27-31/7-00.
Största rastflock var 9 ex i Innaren 28/4-06.
STORSKARV: Inga häckningsfynd, men många sommarrapporter.
312 ex sträckte vid Jäts badplats 17/9-11 och 204 ex rastade i Norra
Bergundasjön 6/9-06.
RÖRDROM: Permanenta revir har funnits i Lidhemssjön, Åsnen vid Jäts
badplats, Barnsjön, Rinkabysjön, Furen-Öja, Furen-Ör och KyrkesjönOrmesberga. Tre tutande fåglar har hörts i Lidhemssjön 2002 och Furen-Ör-08.
Det finns en vinterobs från 15/2-07 då en drom gick på mkandsvägen ovanför
Furen-Ör. Senaste “höstobs” är så tidigt som 5 juli 2001.
ÄGRETTHÄGER: I Lidhemssjön sågs en ägrett hela somrarna 2000 och 2001,
samt flera dagar under översvämningen 2006. Därefter 2 ex i Ldhemssjön 4/5-08
samt 2 ex sträckande över Rottne 28/9-12.
GRÅHÄGER: Enda rapporterade häckningen är från Tolgsjön (5 bon) 2004.
Större ansamlingar ses fr.a vintertid t.ex. 40 ex i Kassaviken-S.Bergundasjön
26/12-08.
VIT STORK: 9 observationer mellan 19/3 - 22/6.
BIVRÅK: Sedd mellan 28/4 - 5/10. Kommunen har inga höga siffror för
rovfågelssträck. De flesta flyttar på bred front här över. För bivråk är toppsiffran
16 ex från Lidhemssjön 18/8-05.
BRUN GLADA: 9 fynd mellan 15/4 - 4/10, de flesta från Lidhemsområdet.
RÖD GLADA: Ökningen speglas i rapporterna om årsungar på sensommaren.
Endast 4 st före 2005 mot 33 st fr.o.m. 2006. Minst 20 ex fanns i
Lidhemsområdet 4/9-11. Enstaka fåglar ses även under vintermånaderna.

HAVSÖRN: Fortfarande 2001-2002 rapporterades 40-talet örnar på vintern i
Åsnen. Med upphörd matning har antalen av naturliga skäl minskat.
BRUN KÄRRHÖK: Sedd mellan 20/3 - 7/10. Häckning har rapporterats från
14 lokaler. Inga höga sträcksiffror finns, 6 ex har setts i Lidhemssjön vid några
tillfällen på sensommaren.
BLÅ KÄRRHÖK: Högsta antalet utgörs av 12 ex i Lidhemsområdet 8/10-03.
Enstaka obsar finns från alla vintermånaderna. Från somrarna märks 1 ex
Fängsjön 26/7-07 och 1 ex Djurle våtmark 31/7-00.
ÄNGSHÖK: 10 obsar mellan 25/4 - 13/9.
DUVHÖK: -.
SPARVHÖK: Med tanke på de magra sträcksiffrorna för rovfåglar känns 50 ex
sträckande över Dällingen 7/10-05 som en mycket hög summa.
ORMVRÅK: 308 ex sträckte över Hovshaga 4/10-06 och 305 ex över NyborgRottne 6/10-12.
FJÄLLVRÅK: 30 ex sträckte över Öjaby 7/10-05. Sommar: 1 ex Djurle myr
1/6-06 och 1 ex Uråsa 12/6-12.
KUNGSÖRN: -.
FISKGJUSE: Sedd mellan 22/3 - början av okt + en mycket sen obs 29/10-05
över Lidhemssjön. Högsta sträcksiffran endast 5 ex över Marklanda 7/9-07.
RÖDFALK: 1 hane Åkerö, Lidhem 25/5-97
TORNFALK: Mycket sparsam häckfågel under 04-09 på Djurle myr, 07-08 på
Bergkvararuinen och fr.o.m. 08 i Marklanda. Högsta sträcksiffrorna endast 4 ex
8/10-03 och 19/9-10.
AFTONFALK: Här gjorde jag en utflykt och fann 11 fynd mellan 1981-2013.
sedd mellan maj - okt med fyra fynd vardera i maj resp.sept.
STENFALK: Ses fr.a på sträck under april - början av maj och sept - början av
okt. Som mest 3 ex vid flera tillfällen. Enstaka vinterobsar, bl.a. 1 ex 21/1 vid
Mariakyrkan som jagade trastar under massuppträdandet (av trastar alltså) 2010.
Ett uppehåll mellan 17/5 och 1/9 bryts av en fågel 23/8-03 i Bäckaslövs
våtmark.

LÄRKFALK: Sedd mellan 23/4 - 23/10 ( Drevsjön 2010-en mycket sen fågel!).
Som mest endast fyra fåglar vid Jäts badplats 5/5-12.
JAKTFALK: 1 1K-fågel sträckte över Nyborg, Rottne 9/10-03.
PILGRIMSFALK: Det har aldrig setts mer än en fågel samtidigt. Bra
utkiksplatser är Marklanda, Jäts badplats och Lidhemsområdet. Statistik: jan (1),
febr (0). mars (2), april (9), maj (7), juni (1), juli (0), aug (4), sept (19), okt (12)
och nov-dec (0)
VATTENRALL: Häckar i sjöar med vass och kaveldun som Lidhemssjön,
Barnsjön, Djurle våtmark, Jäts badplats, Sjöamellan, Bäckaslöv, Borsjön och
Dällingen och säkerligen ytterligare några lokaler. Kullar har setts t.ex i Djurle
våtmark gärna från tornet på östra sidan. Vinter: En bra vinterlokal särskilt vid
isläge är varmvattnet från Sundets avloppsverk vid utflödet i norra
Bergundasjön. Här måste man röra sig mycket försiktigt för att inte störa!
SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA: En tidig sumphöna ropade i Djurle våtmark
14/4-09. Sista “höstobsen” är från samma lokal 13/8-05. 2 ex har hörts i
Rammsjön, Borsjön, Sjöamellan och Barnsjön. Ingen häckning är känd.
MINDRE SUMPHÖNA: 1 ex i Dällingen 1/6-03, alltså bara en enda natt.
KORNKNARR: hörs de flesta år från skiftande lokaler med högre gräs. Tre ex
knarrade runt Dädesjö 10-11/6. I Växjös närhet har Marklanda varit en god
lokal. En ungfågel utan trafikvett blev dessvärre överkörd på bron över Aggån,
Jät 12/9-10. Fenologidata f.ö är 20/5 - 21/6.
RÖRHÖNA: Häckar i små dammar på golfbanor, vid reningsverk mm.
Rapporter finns från Strandbjörket, Trummen, Bäckaslöv, Noremark, Araby och
Glasrikets golfbanor, Sjöudden samt Djurle våtmark. Vinter: under många
vintrar (01 - 10) kunde man se rörhöna i Strandbjörket. 2012 fanns den i
Bäckaslöv.
SOTHÖNA: Svalanmaterialet talar för en pågående minskning av sothöns i
kommunen. Högsta antalet 56 st är från 2000 den 14/9 i Norra Bergundasjön. På
senare år har bästa häcklokalen varit Klockaregöl i Ör. Den finns även
rapporterad från Lidhemssjön, Rinkabysjön, Djurle våtmark, Bäckaslöv och
Södra Bergundasjön. På vintern kan man ibland se sothöna i Räppegölen.
TRANA: Tranan har istället ökat i kommunen. Den häckar lite överallt och
översomrande flockar kan ses i Lidhemsområdet. Sträcktoppen brukar infinna
sig i början av oktober, t.ex. 3220 ex 7/10-12.

STRANDSKATA: Häckar företrädesvis på platta tak i Växjös industriområden.
Har även häckat i Rottne. Fenologidata är mellan 14/3 - 20/9. 2 maj 2008
sträckte hela 459 ex förbi Jäts badplats.
SKÄRFLÄCKA: passerar de flesta år oupptäckt genom kommunen på
vårflyttningen men det finns ändå 7 fynd mellan 14/3 - 25/5. Sträckdagen 2/5-08
sågs tre ex från Jäts badplats.
MINDRE STRANDPIPARE: Har setts mellan 7/4 - 15/9. Häckar vid insjöar, i
grustag och på industriområden och på soptippar. 13 häcklokaler finns
rapporterade under perioden.
STÖRRE STRANDPIPARE: Kommer tidigare (25/3) och stannar längre
(9/10) än den mindre släktingen. Största antalet, 37 ex, noterades i Lidhemssjön
24/8-06. En mycket anmärkningsvärd samhäckning med mindre strand vid
Biltema 2012 resulterade i minst tre ungar.
FJÄLLPIPARE: Första halvan av maj lönar det sig att spana efter denna godbit
på nysådda åkrar. Det finns fem fynd
mellan 3-22/5, de flesta från norra änden av Djurle myr. Den största flocken på 5
ex sågs dock vid Nyborg, Rottne 11-12/5-12.
LJUNGPIPARE: En vinterfågel sågs i Djurle 4-5/1-08, annars ligger data
mellan 11/3 - 6/11. Största flocken, 236 ex, sågs på norra Djurle myr 2/5-08.
Denna lokal är mycket bra för ljungpipare på våren. Ligger alltså vid norra
delarna, men heter på vägskyltar Västra Djurle.
KUSTPIPARE: Flyttar koncentrerat genom kommunen på våren 21/5-26/5 och
mer utsträckt under hösten 18/7-24/10. 118 ex sträckte över Marklanda 6/8-12.
TOFSVIPA: Högsta antalet, 1000 ex räknades i Lidhemsområdet 5/9-01.
KUSTSNÄPPA: I vårt sparsamma vadarsträck utgör kustsnäppan russinet i
kakan. Endast 2 vårobsar 22/5-04 och 16/6-08. Höststräcket passerar mellan
23/7-2/9. Största antalet 56 ex trycktes ner av åskväder över Lidhemssjön 3/808.
SANDLÖPARE: En rapport från Djurle myr 7/9-05.
SMÅSNÄPPA: En vårrapport 26/5- 09 i Djurle våtmark. På hösten är den mer
regelbunden 22/7-1/10.
MOSNÄPPA: Denna vadare ses även på våren 5/5-29/5, med max 9 ex på
Södra Djurle 22-29/5-06. På hösten faller rapporterna mellan 5/7-15/9.

TUVSNÄPPA: 1 ex sågs på norra dyöarna Lidhemssjön 18-19/9-04.
SPOVSNÄPPA: Inga vårnoteringar men ganska regelbunden i små antal under
7/7-10/9.
SKÄRSNÄPPA: Ett högst överraskande fynd på Tärnehall utanför Fornatorp,
Rottnen 23-24/10-11.
KÄRRSNÄPPA: Vår vanligaste arktisvadare har dock inte setts i högre antal än
35 ex, Lidhemsjön 25/7-05. Vårflyttningen passerar mellan 3/5-30/5 och på
hösten 24/6-18/10.
MYRSNÄPPA: 1 ex i Gemla 20/5-79. 1 ex Lidhemssjön 7/8-00. 1 ex
Lidhemssjön 2-5/6-12.
BRUSHANE: Fenologidatum 3/4 - 7/10. Hela 75 ex sågs på fälten runt
Kullarna 18/9-01.
DVÄRGBECKASIN: var nog på 70-talet häckfågel i kommunen i t.ex
Sjöamellan och Fängsjön , men knappast på senare år. Spelande fåglar på våren
har hörts mellan 30/3-9/5 oftast i Sjöamellan. På hösten har dvärgbeck stötts
mellan 20/8 - 14/11. En bra höstlokal på senare år har varit Bäckaslövs våtmark,
Men största antalet, 5 ex, är från Södra Udde 11/10-08.
Vinter: 1 ex Gemlasjön 19/12-09, 1 ex Trummen 16-23/2-02 och 1 ex Sundets
avloppsverk 3-5/2-06.
ENKELBECKASIN: 250 ex i Lidhemssjön 20/8-04 är en imponerande summa.
Vinterobsar finns från Lidhemssjön 12/12-00 och 4/2-08.
DUBBELBECKASIN: Djurle myr har varit en pålitlig lokal under senare år
med 15 obsar mellan 25/4-22/5 och 2/9-14/10. Aprilobsen var det årets första
dubbelbeck i hela Sverige.
Spelande fåglar har hörts under minst tre vårar och vid ett tillfälle stöttes två
fåglar från spelplats. Det hördes även en spelande fågel på Södra Udde 2008.
MORKULLA: Ses allmänt hela året utom i februari då det bara finns ett fåtal
rapporter.
RÖDSPOV: Nio ströfynd mellan 24/4-14/6 och 23-28/7 från Lidhem, Jät,
Rottne och Dällingen.
MYRSPOV: Ses ibland i större sträckflockar på våren exv. 140 ex 26/5 och 160
ex 27/5 2012 från Jäts badplats. Fenologidata 13/5 - 30/5 på våren och 27/6 28/8 på hösten.

SMÅSPOV: Fenologidatum 16/4 - 21/8 med otydlig avgränsning mellan vår
och höststräck.
Fem av de sju största flockarna passerade samma dag, 1/5-06. Flest, 80 ex, över
Löpanäs, Rottne.
STORSPOV: Vi bevittnar en sorglig nedgång av denna fågel, med den
(jämsides med lärkans)mest underbara vårsången. Enda säkra häckningslokalen
nu är Lidhemsområdet. Spoven kommer 15/3 och lämnar oss 29/8. Spovdagen
1/5-06 sträckte 190 ex över Innaren.
SVARTSNÄPPA: Här är det också svårt att avskilja vår-från höststräck mellan
15/4 - 1/10. 32 ex rastade i Dällingen 13/6-03 under sjöns korta historia som
vadareldorado.
RÖDBENA: Häckning finns bara rapporterad från Lidhemssjön och Djurle
våtmark. Fenologidatum ligger mellan 20/3 - 10/9 och högsta antal blygsamma
15 ex i Lidhemsjön
23/5-09.
DAMMSNÄPPA: 1 ex rastade kort 22/4-03 i Dällingen. Få Växjöskådare har
den på kommunlistan.
GLUTTSNÄPPA: Två mycket tidiga ex sågs samma vår 30 resp 31/3 i Osaby
resp. Djurle myr. Normala intervall ligger mellan 15/4 - 18/9. 42 ex höll till på
Djurle myr 2/5-06.
SKOGSSNÄPPA: En härdig vadare med obsar mellan 17/3 - 8/9. ( senare osar
bör vara fullt möjliga). Som mest 24 ex vid Jätsberg 29/3-10.
GRÖNBENA: En häckning finns rapporterad i Dällingen 2011. Hur är läget på
myrar och
mossar? Fenologidatum mellan 10/4 - 16/9. Hela 225 ex på Djurle myr
översvämningsåret 06 den 9/5.
TEREKSNÄPPA: 1 ex i Trummendammarna 27/5-71. Dessa slamdammar var
också ett övergående Mekka för vadare.
DRILLSNÄPPA: Rapporterad mellan 7/4-3/10 med som mest 12 ex från
Fornatorp 4/8-09 resp. Lidhemssjön 23/7-11.
ROSKARL: Det finns 8 fynd mellan 2/5-26/5 och 17/7-21/8. Tre ex passerade
Jäts badplats 13/5-07.
SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA: 1 ex Lidhemssjön 30/5-02 och 1 ex Dällingen
8/6-03. Repris önskas!

KUSTLABB: Jäts badplats dominerar stort bland de nio fynden. Det verkar
passera ett sträck tvärsöver fastlandet här under en snäv period i början på maj.
Sju av fynden ligger under sista april - de två första majveckorna.
Fenologidatum 28/3 - 27/5. Det mycket överraskande marsfyndet gjordes i
Bergkvarasjön 2006 innan sjön gått upp, labben stod på isen!
SVARTHUVAD MÅS: 1 ad rastade med skrattmåsar på Södra Udde, en kort
stund 2/4-2010.
DVÄRGMÅS: Dvärgmåsarnas majsträck genom kommunen utgör en årlig
höjdpunkt! På hösten är de mer fåtaliga och i mindre anslående dräkt.
Fenologidatum ligger mellan 3/4 - 30/6 och 29/7 - 23/10. De flesta ses i
Bergundasjöarna och vid Jäts badplats som har rekordet med 37 ex 7/5-2011. En
udda vinterobs efter västlig storm gjordes på Södra Udde 4/1-2012. Den måsen
födosökte flygandes över vattenfyllda åkerfåror.
TÄRNMÅS: Ingen har väl glömt den unga tärnmåsen i Södra Bergundasjön 1012/10-2007.
SKRATTMÅS: Skrattmåsen går kräftgång i landet, så även här. Största antalet
2000 ex, räknades in i Lidhemssjön redan 8/5 2002. Kolonin här höll som mest
500 par. Häckning har rapporterats även från Djurle våtmark, Växjösjön,
Klockaregöl, Dällingen och Lammen. Det finns tre strödda vinterobsar från dec
och jan.
FISKMÅS: 800 ex räknades runt Stojby, Rottne den 12 april 2012.
SILLTRUT: Ses fåtaligt under sträck vår och höst mellan 24/3 - 28/5 resp. 16/9
- 30/11. 6 ex sträckte över Djurle myr 28/4 - 2011.
GRÅTRUT: Ses vissa vintrar i höga antal mellan Häringatorp, Bergkvara- och
Bergundasjöarna. År 2000 står ut med upp till 3000 ex i området
VITTRUT: 1 ungfågel i N. Bergundasjön 16e mars 1999.
HAVSTRUT: Häckar glest i större sjöar, 13 sådana lokaler finns noterade.
50 ex noterades i Norra Bergundasjön 11e jan trutvintern 2000.
TRETÅIG MÅS: En ungfågel sågs i Växjösjön 19-20/8-2007.
SKRÄNTÄRNA: Ses under vårsträck samt under sommaren efter häckningstid
då en del fåglar söker sig till insjöar. Fenologidatum 17/4 - 18/8, där augusti är
bästa månaden.

KENTSK TÄRNA: Denna starkt kustbundna tärna har setts vid två tillfällen i
kommunen: 5/9-2001 i S. Bergundasjön och 20/6 samma år vid Rottnekvarn.
FISKTÄRNA: Som alla tärnor har även fisktärnan det besvärligt. Häckning
under perioden har rapporterats från 16 sjöar, men med minskande trend.
Fenologidatum 15/4 - 2/10. Som mest 400 ex under sträcket i S. Bergundasjön
9e maj 2012.
SILVERTÄRNA: Ses fr.a under vårsträcket i maj men även enstaka ex i slutet
av sommaren. Fenologidatum 23/4 - 16/6 resp. 15/7 - 26/9. Största ansamlingen
400 ex i Bergundasjöarna 5e maj 2004 och bästa sträcksiffran 198 ex från Jäts
badplats 2e maj 2008.
SMÅTÄRNA: 1ad i Trummen 3/8-1975, 2 str över Teleborg 6/6-2002, 1ex
Växjö 17/7-2006 och 1 ex fiskande utanför Jäts badplats 10/5 2013.
SVARTTÄRNA: Tävlar med dvärgmåsarna om skönhetspris under majflytten
särskilt i Bergundasjöarna. Högsta noteringen är dock från Innaren med 18 ex 8e
maj 2003. Fenologidatum 29/4 - 28/5 resp. 13/8 - 12/10. Det finns också
7 sommarrapporter, men inga häckningsindicier.
SKOGSDUVA: Häckar glest i områden med gamla lövträd, dock ej längre i
Bokhultet. En imponerande flock om 60 ex sågs 14e mars 2007 över Skye. Det
finns 14 rapporter från jan-febr, men ännu ingen från dec.
RINGDUVA: 30e sept 2004 var en massiv sträckdag i kommunen med 13.650
ex över Djurle.
TURKDUVA: En stannfågel som finns i stadsdelarna Söder och Väster i Växjö
resp. i Braås året om. Gissningsvis häckar 3-4 par i kommunen. Den är ändå
alltid svår att hitta pga sina diskreta vanor, om man inte har turen/oturen att ha
en ropand fågel på TV-antennen. Som mest sågs 8 ex på Väster 18/10-2008.
TURTURDUVA: 1 ex vid Sundet 9e maj 2001, 1ex stöttes av motionär på
samma lokal 15e maj 2007.(Ni ser var ni skall förlägga joggingrundan!)
Dessutom en duva vid Borsjön, Rottne 18-23/9 2008 som sågs födosöka på en
nyplöjd åker under några dagar.
GÖK: Sedd mellan 27/4 - 22/9. På en standardrutt i Herråkra hördes 9 gökar
4/6-2012.
BERGUV: Förefaller nu sedan några år tyvärr att saknas i kommunen.

HÖKUGGLA: Denna invasionsart har uppträtt enligt följande: 2003 (1ex i
sept, Hovshaga). 2005 (1 ex övervintrande på Braås soptipp). 2006 (Braås +
Långstorp, vinter).2012 (Skärsjön och Marklanda, senhöst). 2013- bästa åretugglan i Marklanda kvar och dessutom sedd i Ramnåsa, Böksholm och
Fägerstad).
SPARVUGGLA: Välspridd i skogarna. Se Roland Ylvens inventeringsrapporter för denna och följande ugglor!
KATTUGGLA: dito
LAPPUGGLA: 1 dec 2012 satt den stora Tita Grå vid Röda mossen, Berg. Tog
vattensorkar från mosskanten inför en andäktig beundrarskara!
HORNUGGLA: Förekomsten varierar kraftigt med gnagartillgången. 2013 fins
t.ex endast en rapport! Enstaka ugglor ses vintertid; 8 rapporter, men inga obsar
alls under sept-nov.
JORDUGGLA: Enstaka fåglar ses de flesta år; 16 rapporter mellan 11/3 24/11. Dessutom en oväntad januariobs på Norremarksfjället 18-19/1-2011.
PÄRLUGGLA: Också en art med starkt fluktuerande förekomst. (Se Roland
Ylven!). Spel har hörts mellan 17/1 - 23/6. Fem obsar under hösten, senast
17/11, men den hittades död. Pärlugglan skall ha ett ekorrliknande höstläte.
Själv har jag aldrig hört det vare sig på inspelning eller i verkligheten.
NATTSKÄRRA: Spel har hörts mellan 20/5 - 27/7. Bra områden fins runt
Fägerstad och i skogarna mellan Attsjö och Dädesjö. I Hagerås, Ramnåsa har
fyra ex hörts samtidigt vid flera tillfällen. Dessutom några ströobsar under
hösten, tre i aug och en i sept.
TORNSVALA: Fenologidatum 29/4 - 8/9. Hela 1000 ex sågs från Marklanda
28/7-2013 i samband med en väderfront.
BIÄTARE: Det var bara Tomas som slöande på sin balkong fick uppleva en
flock på fem biätare den 2e maj 2013! Nåja, en dam i Blekinge hade faktiskt sett
dem också, insträckande samma morgon.
KUNGSFISKARE: Ingen konstaterad häckning, men sannolikt har det nog
förkommit. Det är främst vintertid (sept-april) som vi får njuta av denna juvel.
Oftast i vattnen runt Växjö och gärna vid isläge med öppna strömmande
vattendrag. Hittills i år ser det mörkt ut. Endast en obs i samband med
Trettonhelgsrallyt, i N. Bergundasjön.

HÄRFÅGEL: Det finns sju fynd mellan 24/4 - 22/5 resp. 20/9 - 9/12.
Höstfåglarna misstänks ibland tillhöra den östliga rasen saturata.
Decemberfågeln sågs 8-9/12-2003 i Nöbbele, Öjaby.
Att leta härfågel kan vara knepigt! De undviker alla kända fågellokaler och
smälter in perfekt i omgivningen tills de plötsligt exploderar iväg som ett
flygande schackbräde.
GÖKTYTA: Förr i varje ekhage, kan den nu t.o.m. vara svår att få in på
kommunårslistan. Sorgligt! Fenologidatum 17/4 - 8/9. En sen tyta sågs
även12/10 i Djura Nöbbele 2001.
GRÖNGÖLING:
SPILLKRÅKA: Under ett par år med barkborreangrepp koncentrerades
hackspettar i Kråketorpskogen. Sex spillkråkor vid flera tillfällen under 20072008.
STÖRRE HACKSPETT: Likaså 25 st. hack vid flera besök på samma lokal,
samma år.
SÅNGLÄRKA: Sånglärkan som förr fanns på varje åkerlapp hör till
jordbrukslandskapets stora förlorare. Den ses nu bara där det finns större
sammanhängande åkermarker. Runt Marklanda sågs den 10e mars 2008 ca
500 ex, kanske en för alltid svunnen syn i kommunen?
TOFSLÄRKA: 22-28/10 -1991 höll en fågel till i Växjö centrum på Stortorget.
TRÄDLÄRKA: Trädlärkan har hämtat sig något de senaste decennierna och
påträffas på hyggen och grustag i t.ex Tomsjöarna, Möcklehults grustag,
Knapelid, Väderlanda, Nyborg, Ramnåsa och Uråsa flygplats. Den har setts
mellan 26/2 - 24/10 med som mest 30 ex över Löpanäs, Rottne 3/10-09.
BERGLÄRKA: Fyra senhöstnoteringar mellan15/10 - 23/11 i kommunen;
Braås-97, Lidhemssjön-05, V. Industriområdet-05 och Fornatorp-12. Fågeln i
Braås sågs under nästan en hel vecka vid en matning i en park, annars har det
varit sträckande fåglar.
BACKSVALA: Har setts mellan 17/4 - 29/9 med som mest 240 ex runt
Kronobergs slottsruin 2003. Häckningar har även rapporterats från Långahalls
stenbrott, Jonsboda, Sjöanäs och Tunatorps grustag, Svartekärr, Furuby,
Drättingen och jordhögar vid Hovsgöl o Norremark.
LADUSVALA: Har setts mellan 26/3 - 10/10 med som mest 3000 ex över N.
Bergundasjön 18/9-01.

HUSSVALA: Noteringar mellan 17/4 - 24/9 med som mest 500 ex över
Lidhemssjön 22/7-05.
STÖRRE PIPLÄRKA: 1 ex Bäckaslövs våtmark 7/10-05, 1 ex över Teleborg
10/10-05 och 1 ex på Djurle myr 27-28/4-13.
TRÄDPIPLÄRKA: Sedd mellan 7/4 - 2/10 med som mest 75 str över Jäts
badplats 23/8-08. Nog borde det väl sträcka större mängder än så över
kommunen?
ÄNGSPIPLÄRKA: Fyra januariobsar och därefter mellan 8/3 - 18/11. 350 ex
sträckte över Nyborg 26/9-09.
RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA: Det finns endast tre vårobsar mellan 5-18/5.
Desto fler rapporter från perioden mellan 25/8 - 6/10. 6 ex höll till vid Skye 916/9-06. Bra lokaler att leta rödstrupig på är t.ex. som väntat Marklanda, Djurle,
Skye, Jätsberg och Södra udde.
SKÄRPIPLÄRKA: Vi har 14 fynd mellan 25/3-15/4 resp. 7/9 - 6/10.
GULÄRLA: Gulärlan har minskat som häckfågel här som på andra håll i
landet. Det är nu endast området runt Djurle, Jätsberg och Lidhemssjön som
återstår. Flyttande fåglar ses mellan 19/4 - 13/10. 500 ex sågs på Djurle myr
25/8-00 och 150 ex sträckte över Jäts badplats 30/8 - 12.
FORSÄRLA: I motsats till gulärlan har forsärlan blivit en vanligare syn i
kommunen vid strömmar, forsar och gamla kvarnar. Att leta forsärla vid
Bergkvaraforsen har blivit ett allmänt nöje! Fenologidatum ligger mellan marsnov, men därutöver finns ett tiotal vinterobsar.
SÄDESÄRLA: Sedd under alla årets månader (3 vinterobsar) med som mest
250 ex på Djurle myr 5/9-01.
SIDENSVANS: Sedd mellan 4/10 - 8/5 med under perioden som mest 350 ex
vintern 05-06. Tidigare år har betydligt större flockar setts, det varierar ju
mycket som bekant.
STRÖMSTARE: Vi har inga häckningsuppgifter från kommunen, men det
verkar inte otroligt att någon kan ha undgått vår uppmärksamhet. Fynden ligger
mellan 21/10 - 5/5. Som flest har 7 ex setts i standardlokalen Bergkvaraforsarna.
GÄRDSMYG: Inga kommentarer

JÄRNSPARV: Tio vinterobsar och därutöver sedd mellan 18/3 - 6/11.
Häringatorps och Norremarks soptippar är bra vinterlokaler. 70 ex sträckte över
Slätten, Rottne 20/9-10.
RÖDHAKE: Inga kommentarer.
NÄKTERGAL: Tidigare regelbunden, nu mer tillfällig i kommunen mellan 3/5
- 21/6 resp. 15/8 - 23/8.
BLÅHAKE: I första hand en ringmärkningsart särskilt i Djurle våtmark. Följer
du med dit på en “små nära mål” utflykt med VFK i sept är chansen stor att du
får njuta av denna juvel! Fenologidatum ligger mellan 21/4 - 9/5 resp. 29/8 5/10. Aprilfågeln i Djurle våtmark sågs inte framifrån, men det tidiga datumet
gör att man måste misstänka att den kan ha varit av vitstjärnig ras.
SVART RÖDSTJÄRT: En fågel för industriområden och sågverk med
häckningslokaler i Kvarnagården, Braås Rottne industri, Åryd, Fellesson
Norremark och Västra industriområdet, Värendsvallen, Sjöudden och nära
Trummen. Den är lättast att hitta under sennatt och gryning sjungande från
någon hög plats. Fenologidatum ligger mellan 2/4 - 31/10.
RÖDSTJÄRT: En av våra vackraste fåglar som åtminstone här tycks ha blivit
vanligare och flyttat in i bl.a. villaträdgårdar. Sedd mellan 13/4 - 24/10.
BUSKSKVÄTTA: Sedd mellan 16/4 - 5/10 och dessutom en mycket sen fågel
vid Kronobergs kungsgård ända till 5/12-06. 25 ex, som mest, har setts efter
häckning i Marklanda, Nyborg och Djurle.
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA: En sjungande hane på Djurle myr 13 - 17
maj 2009.
STENSKVÄTTA: Sedd mellan 20/3 - 4/11 med som mest 120 ex (!) på norra
Djurle myr 16/9-11.
RINGTRAST: Att leta ringtrastar i trastflockarna ssk på våren är ett spännande
nöje! Det handlar om tiden mellan 2/4 - 10/5 med som mest åtta individer runt
Växjö 15-16/4-13. Slogs det rekordet i år? Mindre glamoröst på hösten, men
chansen ges mellan 8/10 - 7/11.
KOLTRAST: Inga kommentarer.
BRUNTRAST: Mellan 6-9/1 2012 blev Bergkvara och Svenska Tantens Cafe
känt i hela Skådarsverige. Under Trettonhelgsrallyt i VFK missade flera lag
gråsparv, men alla hängde in bruntrast!

SVARTHALSAD TAIGATRAST: 1 hona sågs kort på Kläcklingen 14/11-98,
men skrämdes bort av en lågt flygande militärhelikopter!
BJÖRKTRAST: 25e okt 2004 sågs 1900 ex på Södra Udde.
TALTRAST: Sex vinterobsar och f.ö. mellan9/3 - 8/11. 60 ex vid Bergkvara
12/10-06.
RÖDVINGETRAST: 4e april 2010 sågs 600 ex runt Drev.
DUBBELTRAST: Största flocken är 55 ex i Skye 9/4-12.
GRÄSHOPPSÅNGARE: Noterad fåtaligt mellan 9/5 - 15/8 i fält och dessutom
ringmärkt i Djurle våtmark mellan 23/8 - 19/9. Häckning har misstänkts i
Lidhemsområdet och Borsjön.
FLODSÅNGARE: Perioden har 12 fynd mellan 20/5 - 7/7.
VASSÅNGARE: Sjungande fåglar vid snötippen, S. Bergundasjön 2/5-90 och
Barnsjön 14/6-3/7 - 01.
SÄVSÅNGARE: Sedd mellan 23/4 - 26/9. Häckar bl.a. vid Jäts badplats, Djurle
våtmark, Barnsjön, Lidhemssjön, Rinkabysjön och S. Bergundasjön.
FÄLTSÅNGARE: En fågel ringmärktes i Djurle våtmark 1/9-10 och
återfångades dagen efter.
BUSKSÅNGARE: Sjungande fåglar vid Gårdsby 1-15/6-05, Rydet, Borsjön
3-9/6-10, Hult, Ormesberga 8-17/6-12 och Marklanda 19-20/6-12.
KÄRRSÅNGARE: Obsar mellan 18/5 - 19/9 med häckningar i Högnalöv och
Djurle myr. Den 13/8-11 ringmärktes 5 individer i Djurle våtmark.
RÖRSÅNGARE: Fenologidatum mellan 25/4 - 8/10. Minst 21 ex sjöng i S.
Bergundasjön 19/6-07.
TRASTSÅNGARE: Sju fynd mellan 20/5 - 6/6 resp 9/8 - 31/8, där ibland några
ringmärkta i Djurle.
HÄRMSÅNGARE: Häckar sparsamt i lämpliga lövskogsbioptoper.
Fenologidatum 11/5 - 20/8.
HÖKSÅNGARE: 1 ungfågel rm i Djurle våtmark 22/8-11. Betydligt fler av oss
minns och såg den fågel som hävdade revir i enbuskmarker i Marklanda ända
från 22a maj till 9e juli 2008.

ÄRTSÅNGARE: Sedd mellan 14/4 - 4/10.
TÖRNSÅNGARE: Sedd mellan 26/4 - 21/9.
TRÄDGÅRDSSÅNGARE: Obsar mellan 28/4 - 13/9.
SVARTHÄTTA: Fem vinterobsar oftast vid fågelbord och f.ö. 29/3 - 30/11.
LUNDSÅNGARE: Hörd vid Törnåkra 1/6-04 och Skirshult NO Växjö 3-14/6 2011.
TAIGASÅNGARE: Gladde skådare i Rottne 7-8/10-00, på Villagatan, Öster
8/10-11 och i Hagtorpet, Ormesberga ?/10-13.
GRÖNSÅNGARE: Sedd mellan 21/4 - 26/8.
GRANSÅNGARE: Sedd mellan 27/3 - 12/11 och häckar väl numera i
kommunen även om bevis saknas.
LÖVSÅNGARE: Sveriges vanligaste fågel gläder oss mellan 10/4 - 18/10.
KUNGSFÅGEL: Inga kommentera.
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL: En hane sjöng på Örhöjden 26-29e maj
2006
GRÅ FLUGSNAPPARE: är sedd mellan 1/5 och 1/10. Oktoberfågeln sågs vid
Trummen 2007.
MINDRE FLUGSNAPPARE: Denna juvel häckar väl troligen i kommunen
och permanenta revir har rapporterats från Pene och Örhöjden. Den har setts
varje år under perioden utom 2002. Fenologidatum ligger mellan 10/5-3/7.
Därutöver två sena fåglar 20/7 - 08 i Åryd och 23/8 - 11 vid Araby badplats.
Den sistnämnda var en ungfågel, annars saknas märkligt nog sådana höstfynd.
HALSBANDSFLUGSNAPPARE: Vårhanar har setts i Öjaby 8/5-06 och vid
Lidhemssjön 25/4 - 09.
SVARTVIT FLUGSNAPPARE: Fenologidatum mellan 13/4 och 24/9. En
egendomlighet med den svartvite är att den är mycket svårsedd under juli månad
för att sedan dyka upp i augusti igen.
SKÄGGMES: Vi har åtta fynd mellan 29/3 och 7/12 från Lidhemssjön, Örken
och Rinkaby-sjön. 6 ex i Lidhem 21/10-10 är största flocken.

STJÄRTMES: Största flocken är hela 44 ex vid Bendersviken, Braås 23/9-06.
ENTITA: Högsta antal 10 ex från ett flertal lokaler, alltså ingenstans talrik.
TALLTITA: Runt Rammsjön sågs 17 ex 2/11 - 08 av denna minskande
skogsmes.
TOFSMES: 15 ex har noterats vid flera tillfällen på olika lokaler. Skogsnära
fågelmatningar är bra ställen för närobservationer på vintern.
SVARTMES: Här är 20 ex maxantal. Kan vara knepig på vintern när den inte
sjunger.
BLÅMES: 40 ex från Teleborgsskogen toppar.
TALGOXE: 49 ex i Bokhultet - dessa senare mesantal är nog lätta att överträffa
för den som så önskar.
NÖTVÄCKA: -.
TRÄDKRYPARE: -.
PUNGMES: Kommunens enda fynd gjordes av en hane i Telestadsbacken
13/5- 91.
SOMMARGYLLING: 8 fynd, ses alltså ca vartannat år i kommunen mellan
15/5 - 8/6. Bäst är att lyssna i Bokhultet.
TÖRNSKATA: Sedd mellan 4/5 - 26/9, som mest 20 ex samtidigt vid
Trummen 15/8-01 Arten verkar minska på ängsmark, men öka på skogshyggen.
VARFÅGEL: Är ju en vintergäst hos oss från 22/9 till 26/4.
NÖTSKRIKA: Landets vanligaste kråkfågel ses sällan i högre antal hos oss
(max 30), trots att den egentligen finns överallt
SKATA: 95 ex på Djurle myr 3/11-12, bör ha varit en tjusig upplevelse!
NÖTKRÅKA: Denna förr ganska vanliga fågel i kommunen ses nu regelbundet
endast på ett fåtal platser, lättast kanske söder om Teleborg på förhösten.
Häckning är rapporterad från 11 lokaler under perioden.

KAJA: De stora vinterflockarna skrämmer allmänheten men är en njutning för
oss skådare. De lär inte bestå av våra egna kajor som dragit söderut, utan härrör
snarare från finska och ryska bestånd. 4025 ex sågs vid Lidhem 20/2 - 02.
RÅKA: Ses sparsamt under vårflyttningen under mars - april, för övrigt endast
ströfynd under året. På högsommaren saknas iakttagelser.
KRÅKA: 1179 ex sågs i Lidhemsområdet 20/2 - 02. På senare år har en
svarkråka setts i samma område och åtminstone vid några tillfällen fått
hybridkråkor som avkomma.
KORP: 300 ex sågs vid Häringatorps soptipp 25/1 - 04.
STARE: Tusenflockar har setts i mars vid Södra Udde och Skye. Enstaka ex
övervintrar milda vintrar.
ROSENSTARE: En fågel i Sandsbro 22/8 - 06 sågs endast av husfolket, men
ungfågeln i Marklanda 3-8/10 samma år visade upp sig även för klubbskådare.
GRÅSPARV: Arten minskar, men väldigt trogen sina favoritbuskar där den
finns.
PILFINK: De flesta “gråsparvar” som ses nuförtiden är pilfinkar, högsta antal
60 ex.
BOFINK: 5000 ex runt Djurle våtmark 8/10 - 05. Enstaka övervintrar varje år.
BERGFINK: Imponerande 18000 ex sträckte över Lidhemssjön 8/10 - 03.
Under år med mycket bokollon kan man se flockar om flera hundra ex på
vintern i Bokhultet, särskilt nära Sundet. Mellan 23/5 och 4/9 saknas
observationer
GULHÄMPLING: 1 ex Växjösjön 5/5 - 02. 1 sjungande hane runt
Skogslyckans kyrkogård 16 - 30/5 - 08 fick många av oss njuta av! 1 ex
Norregård 25/5 - 12.
GRÖNFINK: Som mest 500 ex Högnalöv 23/8 - 09.
STEGLITS: På vintern har vi störst chans att se steglitser på Norremarksfjället,
vid Barnsjön och på Djurle myr, som mest 30 ex. Häckar säkert i kommunen,
men det finns bara en rapport om permanent revir i kvarndungen, Lidhem
29/7-12.
GRÖNSISKA: Antalen varierar starkt mellan åren. 1000-flockar sågs vintern
2000-2001

HÄMPLING: Numera en fåtalig häckfågel i kommunen i bl.a. Jonsboda,
Lidhemsområdet, Södra Udde, Marklanda, Långahall, Bergkvara, Telestad och
Kronoberg. Ett vinterfynd finns från Törnåkra 30/1 - 05. Största antalet 100 ex
vid Jätsberg 7/9 - 10.
VINTERHÄMPLING: Ser vi främst under vår- och höstflyttning särskilt i
Lidhemsområdet och Marklanda. Största antalet 90 ex vid Lidhemssjön 2227/10 - 11. Enstaka ex ses vintertid, men mellan 13/5 och 12/9 är det tomt
GRÅSISKA: Denna invasionsart växlar liksom grönsiskan mycket i antal.
Vissa vintrar ses många och stora flockar, som mest 300. Ses fåtaligt, men i
ökande frekvens även sommartid. Man kan ju gissa att det då rör sig om rasen
kabaret, “brunsiska”.
SNÖSISKA: Frågan är väl om man skall betrakta snösiska som art eller ras.
Fåglar med snösiskeutseende rapporteras i varje fall årligen mellan 14/10 och
28/3.
BÄNDELKORSNÄBB: Bändlarna har gått från stor raritet i kommunen till en
återkommande muntration, nu nästan årlig. Toppåret 2011 finns hela 133
rapporter och 2012 flera misstänkta häckningar. Största flocken 2011 i Backen,
Asa innehöll 75 korsnäbbar. Det näst bästa året under perioden var följdriktigt
2012 med 31 rapporter.
MINDRE KORSNÄBB: 75 ex sträckte över Vikaholm 7/2 - 01.
STÖRRE KORSNÄBB: Häckar glest i talldominerad skog bl.a. på Osaby
mosse, runt Feresjön, Holmahult, Fägerstad, Långstorp och Kråketorp ( där 25
ex sågs 27/1 - 03).
ROSENFINK: En minskande art i såväl kommunen som i landet. Vi har under
perioden 44 fynd mellan 13/5 - 19/7 och 3/8 - 4/9, de senare ringmärkta
ungfåglar i Djurle våtmark
TALLBIT: Vintern 2000-2001 finns 15 fynd, inkl. 12 ex i Vikaholm den 7e
februari. Vintern 2011-2012 finns 14 fynd. Enstaka fynd under tre ytterligare år.
Man hoppas varje senhöst att “dumsnutarna” skall gå till. Det är omöjligt att
tröttna på att betrakta en tallbitsflock i ett rönnbärsträd!
DOMHERRE: 50 ex sågs i Bergkvara 20/2 - 10.
STENKNÄCK: Hela 82 ex på Plogvägen, Teleborg 17/1 - 08.

LAPPSPARV: Här är det flyttande fåglar som gäller. Sparsamt på våren mellan
13-24/4 och mer regelbundet på hösten 4/9 - 25/11. Stubbåkrar i Marklanda,
Lidhem och Södra Udde är bra lokaler. Största flocken, 11 ex, sågs ändå på
våren 19/4 - 08 på Djurle myr.
SNÖSPARV: Ses mellan 6/10 och 14/4, med 91 ex på Marklanda 21-26/3 - 08
som toppnotering.
GULSPARV: 400 ex höll till på Marklanda 5/1 - 08.
ORTOLANSPARV: Tidigare årlig under flyttning, nu endast sporadisk. 26
fynd finns ändå under perioden mellan 1/5 - 1/6 och 15/8 - 23/9. 5 ex sågs
tillsammans i aug 2000, vi kan
VIDESPARV: 1 ungfågel sågs på Djurle myr 16/9 - 01.
SÄVSPARV: 200 ex sågs på Djurle myr 19/9 - 05. Enstaka vinterfynd görs
varje år
KORNSPARV: Avslutar den här serien med en fågel i Marklanda 19/4 - 10 och
kanske samma fågel 9/5 - 11.
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