
*Specificering: "säkert häckande fåglar" betyder inte alltid att själva boplatsen finns inom detaljplansområdet, utan boplatsen kan 
också finnas i det direkt angränsande området, d.v.s. detaljplansområdet ingår i artens häckningsrevir. 

 
FÅGLAR I DRAGSVIK DETALJPLANERINGSOMRÅDE 
Markus Öst, på basen av egna observationer 1.1.2008-12.11.2009 

 
 

A. SÄKERT HÄCKANDE FÅGLAR *  (varje år) 
 

1. GRÅSPETT 
2. KATTUGGLA (t.ex. i år fick den 3 ungar på ett ställe som i detaljplanen presenterad i 

Västra Nyland omringas av 5 boningshus inom 50 m:s radie; nära staketet mot Ekåsen) 
3. MINDRE HACKSPETT 
4. GÖKTYTA 
5. TRASTSÅNGARE 
6. Större hackspett (flera par) 
7. Trädkrypare 
8. Rörsångare 
9. Stare (flera par) 
10. Sångsvan (mer österut i Dragsvikfjärden; fick 2 flygga ungar år 2009) 
11. Sothöna (flera par) 
12. Svarthätta (flera par bara i den lund som ska bosättas allra tätast) 
13. Trädgårdssångare 
14. Enkelbeckasin 
15. Drillsnäppa 
16. Steglits (flera par) 
17. Tornsvala (tiotals par i anslutning till existerande boningshus) 
18. Sävsångare (flera par) 
19. Sävsparv (flera par) 
20. Talgoxe 
21. Blåmes 
22. Bofink 
23. Kaja (häckar bl.a. i de gamla alarna norr om den civila sandstranden) 
24. Lövsångare 
25. Skrattmås (en stor koloni omfattande hundratals individer häckar i östra ändan av 

Dragsviksfjärden) 
 

B. HÄCKAR POTENTIELLT 
 

26. VITRYGGIG HACKSPETT (ljudbaserad observation från i oktober 2008; habitatet ser 
lovande ut för arten) 

27. Rördrom (2 individer hördes från Dragsviksfjärdens östra ända år 2008, d.v.s. området 
ligger egentligen utanför detaljplansområdet) 

28. Vattenrall (1 individ hördes i våras från samma ställe som rördrommarna) 
29. Kärrsångare (1 hane sjöng ivrigt i en månads tid i maj-juni år 2009 ca 200 m nordväst om 

den civila bryggan) 
30. Skäggmes (jag har observerat ett par vid stranden i Knipnäs, vilket ligger en aning utanför 

detaljplansområdet) 



 
C. OBSERVERAS REGELBUNDET UNDER FLYTTNINGSTIDER 

 
31. Mindre flugsnappare 
32. Trana (möjligen häckar ett par i Dragsviksfjärdens östra ända) 
33. Brun kärrhök 
34. Häger 
35. Fiskgjuse 
36. Havsörn 
37. Turkduva (19.4.2009) 
38. Varfågel (t.ex. vintern 2008/2009) 
39. Nötkråka 

 
D. RARITETER 

 
40. Taigasångare 17.10.2009 i strandlundens alar (nära den civila bryggan) 

 
E. ÖVRIGT 

 
Nordisk fladdermus (observeras regelbundet i strandlunden och kring simstranden) 

 
 
Ekenäs den 12 november 2009, 
 
 
Markus Öst 
Doc. i zoologi 
Specialforskare vid ARONIAs kustlandsteam, ornitolog, Dragsvikbo 


