Fågelinventeringen av Hedenstorp Skogslund

Området består av flera olika biotoper och det är stor variation i växligheten. Allt från
ädellövskog till barrskogsplanteringar.
Mängden av död och döende ved ihop med skiftande ålder på träden gör området
högintressant för fågelfaunan. Med tanke på hur mycket hålhäckare det är i området,
trots att det i stort sett saknas holkar, så är det tydligt hur värdefulla sådana här
områden är, som delvis har stått orörda en längre tid.
Det som överraskade mig var förmodad häckning av tofsmes. De har höga krav på
barrskog och då variationsrik och äldre barrskog. Även häckande entita som i sin tur är
mera lövskogsbunden visar att området har kvaliteter för en bredd av fåglar.
Tyvärr missades ugglorna då jag inte inventerade så tidigt på våren, men jag har
muntligt fått veta att sparvuggla är sedd i området.
Under inventeringen sågs även ekorre samt rödräv som hade ungar i området.
Även en blå jungfruslända visade sig under en inventeringsrutt.
Inventeringen gjordes 11 och 24 maj samt 4 juni och genomfördes som en
linjetaxering. Alla 3 inventeringstillfällena finns på Artportalen under lokal
Hedenstorp Skogslund
https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=6421&identifie
r=1E8E63C5. Där kan man se antal och aktivitet för varje individ.
Totalt antal noterade fågelarter blev 39 st.
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Columba palumbus
Dendrocopos major
Picus viridis
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone cornix
Periparus ater
Lophophanes cristatus
Poecile palustris
Cyanistes caeruleus
Parus major
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Curruca communis
Regulus regulus
Troglodytes troglodytes
Sitta europaea
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Sturnus vulgaris
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Turdus pilaris
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Muscicapa striata
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Ficedula hypoleuca
Phoenicurus phoenicurus
Prunella modularis
Motacilla alba
Anthus trivialis
Fringilla coelebs
Coccothraustes coccothraustes
Pyrrhula pyrrhula
Chloris chloris
Linaria cannabina
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Emberiza citrinella
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