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BILL DOUHAN 

Standardrutter i 
Uppsala län 2009

Lunds universitet har sedan 1970-talet organiserat häckfågelin-

venteringar med syftet att följa upp populationsutvecklingen 

hos i första hand de mer allmänt förekommande arterna i 

landet. År 1996 infördes en ny inventeringsmetod, benämnd standard-

rutter, som i motsats till tidigare metoder är standardiserad även vad 

gäller rutternas placering. Standardrutterna är jämnt fördelade över 

landet och kan inte påverkas av inventeraren. På så sätt kommer man 

till rätta med en av de största svagheter som tidigare använda metoder 

har, d.v.s. att inventeraren själv har kunnat välja den rutt han/hon vill 

inventera. Detta gjorde att det fanns en tendens till att rutterna 

förlades i fågelrika biotoper (lövskogar) och att fågelfattiga 

(t.ex. granplanteringar) blev underrepresenterade.

KUNGSFÅGEL. Placerad på 14:e 
plats som talrikaste fågelarten 
på standardrutterna 2009. 
FOTO: JÖRGEN LINDBERG

Uppsala län innehåller 14 stan-
dardrutter och av dessa invente-
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Den stora fördelen med standardrutterna är 
således att de på ett bra sätt täcker in alla 
biotoper i proportion till deras förekomst. 
På så sätt finns det goda förutsättningar att 
erhålla en bra bild av arternas numerär och 
fördelning över landet. Nackdelen är att det 
fortfarande är svårt att få tag i inventerare 
som kan täcka in alla de rutter som finns i 
den norra delen av landet, d.v.s. Norrlands 
inland och i fjällvärlden. Det har man nu 
börjat komma till rätta med genom att allt 
fler länsstyrelser har insett värdet av dessa 
inventeringar i sin miljövårdsövervakning och 
många ställer upp med ekonomiska medel för 
att få rutterna inventerade. Tidigare har man 
varit helt beroende av intresserade som ställt 
upp helt ideellt och många rutter har sällan, 
eller aldrig, inventerats. Även länsstyrelsen i 
Uppsala län har insett detta och 2007 inledde 
de ett samarbete med UOF för att få så många 
som möjligt av rutterna i länet inventerade.

Inventeringen 2009
Samarbetet mellan länsstyrelsen i Uppsala 
län och UOF fortsatte som planerat även 
2009. Det innebar att föreningen tog på sig 
att försöka se till att samtliga standardrutter 
i länet blev inventerade på samma sätt som 
tidigare. Peter Schmidt var den i föreningen 
som åter hade till uppgift att binda upp 
inventerare och detta lyckades så till vida 
att samtliga 14 rutter blev bokade. I motsats 
till föregående år blev tyvärr inte riktigt alla 
rutterna i slutänden inventerade, men 13 av 
14 får ändå ses som godkänt. Förhoppningen 
inför 2010 är dock att vi åter skall få samtliga 
rutter inventerade.

Grundfakta om inventeringen av länets  
standardrutter 2009 
Uppsala län innehåller 14 standardrutter och 
av dessa inventerades alla utom en (11H7C). 
En rutt (13H2H) är till övervägande delen 
belägen i Dalälven och här inventerades de 
två punkter och likaledes två delsträckor 
som är möjliga att inventera. En av de övriga 
(13I2C) blev ej inventerad helt enligt instruk-
tionen vilket delvis påverkar utvärderingen 
av resultatet. Av maximalt 106 punkter och 

sträckor erhölls detta år resultat från 94 
punkter respektive 98 sträckor.

Resultat 
Vid årets inventering registrerades totalt 113 
arter (se Tabell 1) vilket är i nivå med de två 
föregående åren (110 arter 2007 och 117 år 
2008). Den rutt som hade flest, 73, var åter 
igen 11H2H (81 arter 2007 och 78 år 2008) 
vilket var väntat då den innehåller många 
olika biotoper. Den rutt som hade näst flest 
arter var 12I2H, dock klart distanserad med 
sina 59 arter, och därefter följde 13I2C med 
55. Föregående år var det 12I7H som kom 
närmast efter 11H2H med 67 arter, men nu 
registrerades här mer blygsamma 51, san-
nolikt mest en följd av den sena tidpunkten 
för inventeringens genomförande. Minst antal 
arter hade 13H2H (endast två punkter och 
två linjer) med 29, men även 12I7C hade få 
med 36 arter. Resterande sju rutter hamnade 
alla inom intervallet 38-55 arter. Att antalet 
varierar så pass mycket mellan rutterna är 
naturligt och beror på flera orsaker. Mest av-
görande är givetvis var rutten är belägen. En 
rutt som till övervägande delen består av skog 
innehåller naturligtvis  betydligt färre arter 
än en som täcker in flera naturtyper. Därtill 
spelar självklart  även faktorer som dag för 
inventeringen (tidigt eller sent), vädret samt 
inventerarens erfarenhet och kunnande in.

Tabell 1. Antalet registrerade arter på standard-
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13H2H 
13I2C 
Totalt

2007 

55 
81 
59 
- 
68 
55 
49 
41 
52 
60 
46 
65 
33 
- 

110

2008 

51 

62 
35 
58 
44 
41 
40 
51 
62 
42 

32 
33 

117

2009 

50 

- 
50 
53 

43 
38 
59 
51 
36 
51 
29 
55 

113
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Under årets inventering registrerades fyra ar-
ter färre än föregående år. Att det blev så kan 
bero på att en rutt inte blev inventerad, men 
skillnaden är ändå så liten att det mest kan 
ha berott på slumpen. Man får givetvis räkna 
med en viss variation mellan åren, även om 
lika många rutter inventeras. Även om antalet 
arter var färre 2009 kan ytterligare sex nu 
läggas till den totala listan över arter som har 
observerats på standardrutterna i Uppsala län 
2007-09 (nu totalt 129; se Appendix). Nya 
är knölsvan, storskrake, storlom, ljungpipare, 
skräntärna och kattuggla; d.v.s. fem arter som 
årligen häckar i länet samt ljungpipare. Fyra av 
de fem häckar uteslutande i insjöar och/eller 
längs kusten. Även om ingen av de fyra, möj-
ligen med undantag för skräntärna, är direkt 
fåtalig i länet gör häckningsbiotopen att de 
inte täcks in särskilt väl vid en inventering av 
detta slag. Skräntärnan häckar undantagslöst 
vid kusten och är därför än svårare att få med 
då denna biotop endast marginellt täcks in av 
standardrutterna. Att en kattuggla noterades 
berodde givetvis mest på slumpen då den 
normalt inte ses under dagtid. Ljungpipare 
var tidigare en årlig häckfågel på åtminstone 
någon av de större mossarna i nordväst, men 
den anses numera utgången som sådan.

AV DE 123 ARTER som noterats 2007-2008 var 
det 16 som inte iakttogs vid årets inventering; 
kricka, rördrom, sparvhök, fiskgjuse, stenfalk, 
lärkfalk, rapphöna, kornknarr, gluttsnäppa, 
dvärgmås, hornuggla, svart rödstjärt, flod-
sångare, kärrsångare, trastsångare och stjärt-
mes. Att inte stenfalk och gluttsnäppa åter 
observerades är givetvis förståligt då de ej 
häckar i länet och detsamma gäller även för 
de som häckar mycket fåtaligt; t.ex. rördrom, 
rapphöna, dvärgmås, svart rödstjärt, flod- och 
trastsångare. Mer förvånande är kanske att 
vare sig kricka, sparvhök, lärkfalk, fiskgjuse 
eller stjärtmes noterades, men det beror på 
att inte heller de är särskilt talrika i kombina-
tion med att de inte är helt lätta att se under 
häckningstid. Mest anmärkningsvärt är kanske 
att sparvhök inte blev registrerad och det för 
andra året i följd.

ÄVEN OM ÅRETS inventering resulterade i att 
ytterligare fem av de arter som årligen häckar 
i Uppland kan läggas till listan över de som re-
gistrerats 2007-09, är det fortfarande relativt 
många (50) som ännu inte har iakttagits (se 
Tabell 2). Att de hittills inte har observerats 
är i flertalet fall, av olika skäl, egentligen inte 
så förvånande. Många av dem är knutna till 
vatten, såväl insjöar som skärgården, och arter 
i dessa miljöer har svårt att komma med vid 
en inventering som har som målsättning att 
i första hand täcka in de som häckar i den 
terrestra miljön. Andra arter är i huvudsak 
nattaktiva eller så fåtaliga att chansen att 
få se dem av dessa skäl är liten. Att vare sig 
backsvala, skäggmes, råka, rosenfink eller orto-
lansparv ännu inte har registrerats kan kanske 
ändå tyckas anmärkningsvärt. Man skall dock 
beakta att även om ingen av dem är direkt 
sällsynt så är de alla numera mer eller mindre 
fåtaliga och därtill begränsade till att häcka 
på ett fåtal lokaler i länet. Alla, möjligen med 
undantag för skäggmes, har också en negativ 
beståndsutveckling vilket gör att chansen att 
få se dem kommer att bli än mindre om denna 
utveckling fortsätter.

Tabell 2. Arter tillhörande kategorin regelbund-

registrerats på standardrutterna i Uppsala län 

 

Smådopping, gråhakedopping, svarthake-
dopping, vitkindad gås, gravand, bläsand, 
snatterand, stjärtand, årta, skedand, brunand, 
vigg, ejder, svärta, småskrake, ängshök, kungs-

strandskata, mindre och större strandpipare, 
rödbena, roskarl, kustlabb, silltrut, havstrut, 
silvertärna, svarttärna, sillgrissla, tordmule, 
tobisgrissla, turkduva, berguv, sparvuggla, 
pärluggla, nattskärra, kungsfiskare, gråspett, 
tretåig hackspett, backsvala, skärpiplärka, 
forsärla, strömstare, höksångare, skäggmes, 
råka, rosenfink och ortolansparv.
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Trender hos vanliga häckfågelarter 
Samarbetet mellan länsstyrelsen och UOF 
har hittills pågått i tre år och det är givetvis 
omöjligt att redan nu redovisa trender kring 
populationsutvecklingen för häckande arter 
i länet. Om detta över huvud taget är möj-
ligt med så få rutter. Förhoppningsvis kan 
vi ändå efter några år se vissa tendenser för 
åtminstone de vanligaste arterna och jämföra 
utvecklingen här med landet i stort. Även 
om det är omöjligt att redan nu dra några 
slutsatser kan det vara intressant att studera 
resultaten för de gångna tre åren och kanske 
finna något av intresse.

I TABELL 3 redovisas fakta kring de 20 arter 
som registrerades i störst antal på standard-
rutternas linjer i Uppsala län 2009 och en 

jämförelse med motsvarande resultat för de 
två föregående åren. Som vi ser är de två i 
särklass vanligaste arterna, bofink och lövsång-
are, fortsatt ohotade i topp och den inbördes 
ställningen mellan dem är densamma, d.v.s. 
bofink som etta med lövsångare strax efter. 
Båda arterna registrerades på drygt 90 % av 
samtliga linjer även 2009.

Övriga arter i Tabell 3 är klart fåtaligare 
än de två talrikaste. Några håller ändå sin 
plats väl jämfört med tidigare år; t.ex. träd-
piplärka (5:a 2007, 6:a 2008 resp. 5:a 2009), 
koltrast (8, 8 resp. 8) och gulsparv (11, 10 
resp. 10) medan andra varierar mer. Vissa 
har haft en tendens att förbättra sin plats, 
d.v.s. registrerats i allt högre tätheter; t.ex. 
rödhake, taltrast, svarthätta och gärdsmyg, 
medan andra istället hamnat längre ned i 

Tabell 3.

   Antal Linjer Antal Antal Index Index
   individer med individer individer för för
   /linje förekomst /linje /linje 2008 2009
   2009 ( i %) 2007 2008 

  1. Bofink (1, 1) 5,80 95,5 6,69 5,75 87 88
  2. Lövsångare (2, 2) 5,01 91,1 5,61 5,51 99 90
  3. Rödhake (7, 5) 1,97 77,8 1,92 1,97 103 103
  4. Taltrast (10, 9) 1,93 73,3 1,40 1,37 99 134
  5. Trädpiplärka (5, 6) 1,84 71,1 2,26 1,48 66 79
  6. Ringduva (4, 7) 1,73 73,3 2,33 1,43 62 75
  7. Talgoxe (6, 4) 1,66 72,2 2,10 1,98 94 79
  8. Koltrast (8, 8) 1,64 70,0 1,75 1,43 82 94
  9. Svarthätta (13, 11) 1,09 58,9 1,20 1,09 93 93
10. Gulsparv (11, 10) 0,91 46,7 1,34 1,25 95 69
11. Stare (3, 3) 0,90 16,7 2,70 2,79 106 34
12. Gärdsmyg (24, 15) 0,82 48,9 0,59 0,69 117 139
13. Sånglärka (9, 12) 0,76 18,9 1,56 0,93 61 50
14. Kungsfågel (15, 16) 0,74 42,2 1,15 0,69 61 66
15. Trädgårdss. (17, 13) 0,69 44,4 1,05 0,83 78 65
16. Kaja (12, 18) 0,59 11,1 1,33 0,63 49 46
17. Blåmes (28, 29) 0,57 31,1 0,57 0,32 57 101
18. Grönfink (18, 21) 0,54 30,0 0,82 0,54 67 68
19. Rödvingetrast (24, 14) 0,53 28,9 0,60 0,80 136 90
20. M. korsnäbb (13, 17) 0,53 14,4 1,15 0,64 54 45
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tabellen; t.ex. stare, sånglärka och mindre 
korsnäbb. Att de förstnämnda har blivit allt 
vanligare stämmer väl överens med trenden 
i landet som helhet och är åtminstone delvis 
en följd av mildare vintrar. Att stare och sång-
lärka minskar är också i överensstämmelse 
med tendensen i hela landet, men det beror 
troligen på andra orsaker (t.ex. förändrade 
jordbruksmetoder). Staren är för övrigt den 
art som har minskat mest mellan 2008 och 
2009, men det beroddes sannolikt i första 
hand på att ungstararna denna gång ännu inte 
hade hunnit bli flygga när flertalet rutter hade 
inventerats. Även om staren aldrig registreras 
på särskilt många linjer har frånvaron av några 
stora familjegrupper ändå stor betydelse för 
totalantalet registrerade individer. Mindre 
korsnäbb tappar åter placering, men det är 
inget att förvånas över då den är känd för att 
variera kraftigt mellan åren, beroende på en 
fluktuerande föda, och den kan mycket väl 
återta sin ställning redan 2010.

Var 2009 ett sämre fågelår än de två          
föregående? 
Att besvara denna fråga är inte lätt. Om vi ser 
till hur vädret var under i första hand början 
av juni, d.v.s. den period då flertalet arter 
har ägg eller små ungar, kan man misstänka 
att häckningsutfallet inte var särskilt gott. 
Vädret var då osedvanligt dåligt med både 
ihållande regn och ovanligt låga temperaturer. 
Kontroll av småfågelholkar i samband med 
ringmärkning visade också mycket riktigt 
på mycket stor dödlighet hos åtminstone de 
vanligaste arterna som gärna använder holkar, 
i första hand talgoxe och svartvit flugsnap-
pare (Lars Gustavsson, muntligen). Dålig 
häckningsframgång under innevarande år är 
dock ingenting som i sig påverkar resultatet 
av årets inventering. Det är först nästa år som 
detta kommer att ha betydelse. Det dåliga 
vädret under första halvan av juni påverkar 
dock resultatet av årets inventering på så 
sätt att det var ytterst få dagar som bjöd på 
bra inventeringsväder. Regn, kyla och/eller 
blåst var snarare regel än undantag. Dåligt 
väder innebär rimligtvis att färre fåglar blir 
registrerade.

OM VI SER till hur många fåglar som totalt note-
rades på linjerna innevarande år jämfört med 
tidigare är det ingen påtaglig skillnad mellan 
2008 och 2009. Det genomsnittliga antalet 
individer/linje 2009 stannade på 45 medan 
motsvarande värde för föregående år var 44. 
Skillnaden är marginell, men med hänsyn 
taget till vädret borde således 2009 ha varit 
ett bättre år jämfört med 2008.

DET GENOMSNITTLIGA ANTALET individer/linje 
var således likvärdigt 2008 och 2009. Om 
vi istället jämför dessa två år med det första 
året, d.v.s. 2007, finner vi att motsvarande 
värde för detta år var klart högre; 56. Det är 
en stor skillnad och den förklarar också varför 
så många arter har betydligt lägre index både 
2008 och 2009 (se Tabell 3 samt Appendix). 
Det var bara fyra arter som hade ett högre 
index 2008 jämfört med 2007 (=100). För 
hälften av de 16 arter som hade lägre index 
föll värdet med minst en tredjedel (till 54-67). 
Även om sex av dessa åtta tillhör den nedre 
delen av tabellen så fanns också två bland de 
tio med de högsta tätheterna; trädpiplärka 
och ringduva.

Det är rimligt att tro att index för fåtaliga 
arter påverkas mer av slumpen jämfört med 
de som är mer talrika, särskilt i ett så litet 
material som resultatet av de få rutterna i 
Uppsala län. Stora förändringar i index bland 
arter i den övre halvan av Tabell 3 borde så-
ledes vara mer signifikanta än motsvarande 
i den nedre halvan. Att så också tycks vara 
fallet kan vi se av värdena i tabellen. För de 
tio arterna med de högsta tätheterna 2009 
varierade index mellan 62-103 respektive 69-
134 för 2008 respektive 2009. Motsvarande 
intervall för resterande tio arter var avsevärt 
större, 49-136 respektive 34-139, d.v.s. en 
klar skillnad. 

ÄVEN OM INDEX för fåtaliga arter påverkas mer 
av slumpen än för mer talrika finns det skäl att 
tro att vanliga, väl spridda, arter också är mer 
stabila i sina numerär från ett år till nästa än 
de som är sparsamt förekommande. Allmänt 
förekommande arter är bättre anpassade till 
sin häckningsmiljö och drabbas kanske därför 
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inte lika lätt av plötsliga och tvära kast i sin 
förekomst. Att förändringar i miljön drabbar 
även dessa arter vet vi, men dessa förändringar 
drabbar mer långsiktigt och saknar snabba 
kast upp och ned.

Om vi ser till resultaten av standardrut-
terna i länet blir svaret på frågan i rubriken 
ovan att det sannolikt inte var så stor skillnad 
i fågelrikedom mellan 2008 och 2009, men 
att det finns en del som talar för att 2007 var 
ett bättre år än dessa två.

Andra intressanta och, mer eller mindre, 
oväntade observationer vid årets inventering 
Bland alla noteringar av mer eller mindre 
vanliga arter på årets standardrutter fanns 
det även denna gång enstaka observationer 
av mer fåtaliga, alternativt svårsedda, arter 
som kan vara värda att nämna. Ljungpipare 
var den enda av årets arter som inte tillhör 
länets regelbundna häckfåglar. Det var en 
individ som sågs av Magdalena Sterno vid 
Hummelsta och det finns inte heller i detta 
fall något som talar för att den skulle ha varit 
annat än en tillfällig gäst.

Även detta år hade Peter Schmidt grönbe-
nor, sex individer, på Floran och det är gläd-
jande att arten tycks hålla ställningarna som 
regelbunden häckfågel i detta stora myrkom-
plex. Likaså hade Jan Wärnbäck, åter igen, en 
spelande vaktel på rutten som tangerar den 
norra delen av Lövstaslätten, d.v.s. i klassiska 
marker för arten. Petter Haldén var inte 
sämre han utan hade årets enda iakttagelse 
av mindre flugsnappare på samma linje som 
fjolårets tillika enda notering av arten, d.v.s. i 
skogsområdet nordväst om Huddunge.

SKRÄNTÄRNA REGISTRERADES PÅ en linje och det 
var således en ny art för projektet. Som för 
så många andra udda arter var även denna 
iakttagelse en ren tillfällighet, i detta fall en 
individ, sedd av Per Johan Ulfendahl, flygande 
över skogarna nordost om Skärplinge, kanske 
på väg mot kolonin i Björns skärgård. Än mer 
av en slump var den katt- respektive slaguggla 
som observerades väster om Tierp, av Ulrik 
Lötberg, respektive nordväst om Huddunge, 
av Petter Haldén. Chansen att stöta på en 

uggla under dagtid är som bekant inte särskilt 
stor, men det är ändå under inventeringar av 
detta slag som möjligheten trots allt finns. 
Det finns även dagaktiva arter som kan vara 
svåra att få med på standardrutterna, t.ex. 
nötkråka. Under årets standardrutter regist-
rerades endast två individer av denna art som 
vid tiden för inventeringen  för ett mycket 
tillbakadraget liv i skogar som sällan besöks 
av oss fågelintresserade.

Inför 2009 
UOF och länsstyrelsen i Uppsala län fortsät-
ter samarbetet med inventeringar även under 
2010. Detta samarbete utökades 2008 till 
att omfatta även ett antal punktrutter som 
inventerades vid tre tillfällen under perioden 
mars-juni. Dessa rutter inventeras under den 
mörka delen av dygnet och syftet med dem 
är att få fakta om arter som normalt inte re-
gistreras på standardrutterna. Det är i första 
hand ugglor, men också andra nattaktiva arter 
som t.ex. rördrom, enkelbeckasin, nattskärra 
samt flera arter ”nattsångare” (gräshoppsång-
are, kärrsångare m.fl.).

ÄVEN OM VI LYCKADES binda upp inventerare 
till samtliga standard- och punktrutter fö-
regående år behöver vi utöka vår kader av 
inventerare. Detta för att minska arbetsbör-
dan för vissa av oss, men också för att ha 
ersättare om en, eller flera, inventerare av 
olika skäl inte kan inventera den rutt han/
hon har tagit på sig. Anmäl dig därför som 
intresserad att inventera en rutt. Hör av dig 
till Peter Schmidt!

Bill Douhan, 
Åsby 320, 
741 94 Knivsta   
bill.douhan@lm.se
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Appendix 1. Art-
namn med fet text artnamn med fet och röd text

 
index 100 med röd stil 

Art  A B C D E F G H

Knölsvan 3 0,03 3 0,03 - - - 100
Sångsvan 0 - 2 0,02 0,07 0,06 85 31
Grågås 0 - 17 0,17 0,11 0,16 144 156
Kanadagås 11 0,12 11 0,11 0,08 0,02 24 144
Kricka 0 - 0 - - 0,02 100 0
Gräsand 1 0,01 3 0,03 0,28 0,12 44 11
Knipa 1 0,01 4 0,04 0,14 0,14 98 28
Storskrake 0 - 1 0,01 - - - 100
Järpe 0 - 2 0,02 0,03 0,01 28 61
Orre 5 0,05 20 0,20 0,22 0,08 34 92
Tjäder 0 - 5 0,05 0,02 0,01 42 230
Fasan 3 0,03 8 0,08 0,09 0,04 42 92
Vaktel 1 0,01 1 0,01 0,01 0,01 85 92
Storlom 0 - 1 0,01 - - - 100
Skäggdopping 7 0,07 13 0,13 0,11 0,07 59 119
Storskarv 0 - 3 0,03 0,01 0,03 255 276
Rördrom 0 - 0 - - 0,01 100 0
Gråhäger 1 0,01 7 0,07 0,03 0,06 170 214
Bivråk 0 - 1 0,01 0,03 0,04 113 31
Havsörn 2 0,02 4 0,04 - 0,01 100 433
Brun kärrhök 0 - 5 0,05 0,07 0,06 85 77
Duvhök 0 - 1 0,01 0,01 0,01 85 92
Sparvhök 0 - 0 - 0,02 - 0 0
Ormvråk 0 - 4 0,04 0,14 0,13 91 28
Fiskgjuse 0 - 0 - 0,04 0,02 42 0
Tornfalk 1 0,01 0 - 0,01 - 0 92
Stenfalk 0 - 0 - - 0,01 100 0
Lärkfalk 0 - 0 - 0,03 0,01 28 0
Rapphöna 0 - 0 - 0,01 - - -
Kornknarr 0 - 0 - - 0,01 100 0
Sothöna 2 0,02 1 0,01 0,07 0,05 71 15
Trana 14 0,15 24 0,24 0,43 0,17 39 57
Ljungpipare 0 - 1 0,01 - - - 100
Tofsvipa 14 0,15 43 0,44 0,64 0,29 45 68
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Enkelbeckasin 10 0,11 39 0,40 0,58 0,31 54 69
Morkulla 0 - 1 0,01 0,04 0,05 106 23
Storspov 0 - 2 0,02 0,08 0,02 24 26
Skogssnäppa 3 0,03 17 0,17 0,39 0,21 53 45
Gluttsnäppa 0 - 0 - 0,01 - 0 0
Grönbena 6 0,06 6 0,06 0,04 0,04 85 138
Drillsnäppa 1 0,01 2 0,02 0,02 - 0 92
Dvärgmås 0 - 0 - - - - -
Skrattmås 15 0,16 165 1,68 0,32 0,06 18 523
Fiskmås 2 0,02 25 0,26 0,42 0,03 7 60
Gråtrut 29 0,31 125 1,28 0,31 0,22 70 410
Skräntärna 0 - 1 0,01 - - - 100
Fisktärna 0 - 1 0,01 0,02 0,06 255 46
Skogsduva 6 0,06 8 0,08 0,22 0,06 25 37
Ringduva 61 0,65 170 1,73 2,31 1,43 62 75
Tamduva 2 0,02 4 0,04 0,06 0,02 34 73
Gök 24 0,26 33 0,34 0,32 0,18 56 105
Kattuggla 0 - 1 0,01 - - - 100
Slaguggla 0 - 1 0,01 - 0,01 100 108
Hornuggla 0 - 0 - - 0,01 100 0
Tornseglare 19 0,20 49 0,50 1,10 0,58 52 45
Göktyta 1 0,01 0 - 0,09 0,03 32 0
Spillkråka 0 - 6 0,06 0,07 0,09 142 92
Gröngöling 2 0,02 5 0,05 0,13 0,16 120 38
Större hackspett 7 0,07 35 0,36 0,52 0,57 108 68
Mindre hackspett 0 - 2 0,02 0,02 - 0 92
Trädlärka 1 0,01 2 0,02 0,01 0,07 594 184
Sånglärka 37 0,39 74 0,76 1,52 0,93 61 50
Ladusvala 12 0,13 22 0,22 0,66 0,26 40 34
Hussvala 6 0,06 30 0,31 0,19 0,25 130 162
Trädpiplärka 34 0,36 173 1,84 2,23 1,48 66 79
Ängspiplärka 0 - 3 0,03 0,03 0,02 57 92
Gulärla 1 0,01 4 0,04 0,09 0,09 106 46
Sädesärla 6 0,06 26 0,27 0,58 0,44 77 46
Gärdsmyg 12 0,13 80 0,82 0,59 0,69 117 139
Järnsparv 9 0,10 36 0,37 0,30 0,29 97 122
Rödhake 39 0,41 193 1,97 1,91 1,97 103 103
Näktergal 2 0,02 9 0,09 0,08 0,06 73 118
Svart rödstjärt 0 - 0 - - 0,02 100 0
Rödstjärt 0 - 1 0,01 0,11 0,08 68 9
Buskskvätta 1 0,01 25 0,26 0,32 0,25 76 79
Stenskvätta 0 - 4 0,04 0,04 0,08 170 92
Koltrast 50 0,53 161 1,64 1,76 1,43 82 94
Björktrast 2 0,02 26 0,27 0,46 0,40 87 58
Taltrast 51 0,54 181 1,84 1,38 1,37 99 134
Rödvingetrast 15 0,16 52 0,53 0,59 0,80 136 90
Dubbeltrast 4 0,04 13 0,13 0,22 0,42 187 60
Gräshoppsångare 0 - 1 0,01 0,01 0,02 170 92
Flodsångare 0 - 0 - - 0,01 100 0
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Art  A B C D E F G H

Sävsångare 2 0,02 10 0,10 0,13 0,04 28 77
Kärrsångare 0 - 0 - - 0,03 100 0
Rörsångare 2 0,02 16 0,16 0,11 0,08 68 147
Trastsångare 0 - 0 - 0,01 0,01 85 0
Härmsångare 0 - 2 0,02 0,02 0,05 212 92
Ärtsångare 5 0,05 22 0,22 0,22 0,18 81 101
Törnsångare 12 0,13 24 0,24 0,40 0,40 99 61
Trädgårdssångare 23 0,24 68 0,69 1,07 0,83 78 65
Svarthätta 27 0,29 107 1,09 1,18 1,09 93 93
Grönsångare 4 0,04 13 0,13 0,36 0,19 53 37
Gransångare 3 0,03 6 0,06 0,11 0,08 76 55
Lövsångare 122 1,30 491 5,01 5,59 5,51 99 90
Kungsfågel 14 0,15 73 0,74 1,13 0,69 61 66
Grå flugsnappare 1 0,01 30 0,31 0,42 0,20 47 73
Mindre flugsnappare 0 - 1 0,01 - 0,02 100 54
Svartvit flugsnappare 8 0,09 30 0,31 0,63 0,33 52 48
Stjärtmes 0 - 0 - 0,27 0,07 25 0
Entita 0 - 6 0,06 0,08 0,10 133 79
Talltita 2 0,02 14 0,14 0,19 0,11 60 76
Tofsmes 4 0,04 15 0,15 0,42 0,15 36 39
Svartmes 4 0,04 19 0,19 0,21 0,22 103 92
Blåmes 9 0,10 56 0,57 0,57 0,32 57 101
Talgoxe 35 0,37 163 1,66 2,10 1,98 94 79
Nötväcka 3 0,03 25 0,26 0,23 0,10 44 109
Trädkrypare 2 0,02 26 0,27 0,18 0,11 64 149
Törnskata 0 - 20 0,20 0,20 0,07 33 102
Nötskrika 4 0,04 13 0,13 0,16 0,08 55 85
Skata 2 0,02 20 0,20 0,23 0,29 125 87
Nötkråka 0 - 2 0,02 - 0,01 100 216
Kaja 16 0,17 58 0,59 1,30 0,63 49 46
Kråka 29 0,31 48 0,49 0,53 0,31 58 92
Korp 10 0,11 31 0,32 0,16 0,09 61 203
Stare 16 0,17 88 0,90 2,64 2,79 106 34
Gråsparv 0 - 15 0,15 0,20 0,09 47 77
Pilfink 0 - 11 0,11 0,74 0,22 29 15
Bofink 161 1,71 568 5,80 6,62 5,75 87 88
Grönfink 13 0,14 53 0,54 0,80 0,54 67 68
Steglits 1 0,01 5 0,05 0,10 0,07 66 51
Grönsiska 22 0,23 104 1,06 0,64 0,34 53 165
Hämpling 0 - 3 0,03 0,11 0,06 51 28
Mindre korsnäbb 14 0,15 52 0,53 1,18 0,64 54 45
Större korsnäbb 0 .- 7 0,07 0,13 0,25 191 54
Obest. korsnäbb 1 0,01 0 - 0,16 0,33 212 0
Domherre 2 0,02 3 0,03 0,07 0,04 57 46
Stenknäck 1 0,01 4 0,04 0,02 0,01 42 184
Gulsparv 29 0,31 89 0,91 1,31 1,25 95 69
Sävsparv 3 0,03 32 0,33 0,23 0,20 85 140

Pippi-Q. Den var liten och brun...


