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Uppföljning av sjöfåglar

Punktinventering av sjöfåglar

• Målsättningen är att övervaka årliga förändringar i de häckande 
bestånden i olika typer av vattendrag och i olika delar av Finland, samt 
att reda ut orsakerna till variationerna.   

Ruttinventering

• Man samlar in data om de häckande sjöfågelbestånden i olika 
livsmiljöer  och bedömer populationernas storleksförhållanden för  
ett vattendrag i sin helhet.
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Punktinventering av sjöfåglar

• Inventeringsobjekt: En tjärn eller sjö, en sjö- eller havsvik, ett 
kustområde eller ett älvavsnitt 

-> fågeltorn / udde / strandklippa / pir

• Från punkten bör man ha obehindrad översyn över den sektor som 
skall inventeras 

-> notera att förändringar i vattenväxtlighet/ svåra ljusförhållanden samt 
vinden kan inverka på genomförandet av inventeringen

• En punktinventering är lätt att kombinera med andra typer av 
fågelexkursioner
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Punktinventering av sjöfåglar

• Görs på morgonen eller på förmiddagen (kl 6–13)

• Solsken eller uppehållsväder är bäst

• Endast svag vind bör råda under inventeringen

• Med kikare eller tubkikare granskas hela den synliga sektorn av 
vattenområdet – från en sida över till den andra

-> notera också de fåglar som finns invid strandlinjen och inne bland  
växtligheten.
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När skall man inventera sjöfåglar

• 1. inventeringen görs i början eller medlet av maj 

• 2. inventeringen görs i slutet av maj (I Lappland i början av juni)

• Inventerigenstiden justeras i förhållande till hur våren framskridit
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Följande arter noteras vid sjöfågelinventering

• 1.inventeringen: gräsand, kricka, stjärtand, skedand, brunand, knipa,

storskrake, sothöna (enkelbeckasin, sävsparv)

• 2. inventeringen: storlom, smålom, skäggdopping, gråhakedopping, 
svarthakedopping, sångsvan, sädgås, kanadagås, snatterand, bläsand, 
årta, vigg, sjöorre, svärta, småskrake, salskrake (rödbena, drillsnäppa, 
sävsångare)

• Alla fåglar skall art- och könsbestämmas (gäller för andfåglar)

• Fåglarna antecknas per flock



Tolkning av resultaten
• Definition av antalet par för andfåglar (frånsett Aythya-arterna):

• Ett par som uppehåller sig skilt från andra individ

• 2–4 hanar i en flock

• En ensam hane

• Antalet honor, om de är flere än hanarna

• Brunand och vigg:
• Mängden honor anger antalet par

• Knipa:
• En hane i praktdräkt tolkas som ett par

• Ett par
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Tolkning av resultaten
• Angående sothöna är ett par:

• en ensam fågel
• ett par 
• läte från en sothöna

• Lommar och doppingar:
• en ensam fågel tolkas som ett par 
• ett par

• Svanar och gäss:
• Ett par som setts vid sin boplats

• Måsfåglar:
• En ensam fågel eller ett par vid en förmodad boplats
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Tolkning av resultaten

• Problematiska arter:

• kricka (under sena vårar ser man ofta flyttande flockar under 
inventeringsrunda 1)

• bläsand (icke häckande fåglar och flyttande fåglar försvårar valet av en 
optimal inventeringstidpunkt)

• Skedand och årta (en del av beståndet har redan lagt ägg då de sent 
häckande paren börjar ta sina revir i besittning)

• stjärtand (i fågelsjöar i södra Finland ses flyttande fåglar ännu under 
inventeringsrunda 1 och sporadiskt även ännu senare)



Registrering 
av data



Registrering 
av data

Anapla 2/, 2/, 1/1
Anacre 1/1, 3/3, 1/1
Buccla 1/
Mermer 1/1, 5/2
Podcri 1,1



Den insamlade kunskapen används för

• Utvärdering av arternas hotgrad



Den insamlada kunskapen används för

• Data som sänts in senast i juni: 
Används av Naturresursinstitutet 
som underlag för ordnandet av 
sjöfågeljakten på hösten

• Uppföljning av bestånd, 
vetenskapliga artiklar (bl.a. 
Lehikoinen, A., Rintala, J., Lammi, E. & 
Pöysä, H. 2016: Habitat-specific
population trajectories in boreal
waterbirds. Alarming trends and 
bioindicators for wetlands. Animal
Conservation 19: 88–95.)



2013‒2016 räknades totalt 538 
inventeringspunkter

2016 fanns det 416 aktiva 
inventeringspunkter för sjöfåglar 

Läget angående uppföljning  
av sjöfågelbestånd

http://luomus.fi/fi/vesilintulaskenta
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