
Inventering av fågelfaunan på och kring RA områden på Gunnholmen och Stackörarna 

 

Inventeringen utfördes den 6 juni 2021 ca kl. 11 – 13 i bra fågeltaxeringsväder. Endast fåglarna 

taxerades. De fyra RA-områdena (markerade med pilar på kartan) utgör skogklädda delar av större 

holmar och är därför mindre lämpade som häckningsplatser för sjöfågel, möjligen med undantag för 

vadare såsom drillsnäppa och strandskata samt hålhäckande såsom knipa och storskrake. I 

undantagsfall ejder och grågås. Samtliga områden bär rikligt med spår från krigstiden i form av 

”poteron” och liknade stenansamlingar och gropar. Skogen är i allmänhet inte speciellt välvuxen och 

troligen mestadels av efterkrigstida ursprung. Naturtyper som lyder under naturvårdslagen eller 

skogslagen sågs ej. Fåglarna i området är sådana som förväntas förekomma på skogklädda holmar i 

mellanskärgård. 

 

 

Karta över området med de fyra inventerade RA-områdena numrerade.  

 

Område 1 

Till övervägande del skog av CT-typ med tall på berg. Omgivningen MT-typ med huvudsakligen tall, 

gran, björk och asp. Enar och någon lönn. Klippstrand och morän. Liten grusstrand mot norr. I 

området och dess omedelbara närhet hörs eller ses: bofink, svartvit flugsnappare, lövsångare, 

trädpiplärka, rödhake, kungsfågel och drillsnäppa. Sjöfågel ses ej. 



 

Område 1.  

 

Område 2 

Stenigt område med mestadels skog av MT-typ. Huvudsakligen björk och tall, med undervegetation 

av blåbär, lingon, vårfryle, örnbräken och liknade. Klippstrand med inslag av morän och vass. Fåglar 

som hörs eller ses i området: bofink, lövsångare, trädpiplärka och blåmes.  

 

Område 2. 



 

Område 3 

Område med skogstypen VMT med tall, gran, asp, björk och en som övervägande. Även några grova 

aspar. Stranden mest morän med inslag av vass. Fåglar som hördes i området: bofink, grönsångare, 

koltrast, ärtsångare, talgoxe kråka och större hackspett. I viken utanför sågs en ungkull av knipa samt 

närvarande men inte häckande: fiskmås, fisktärna, gråhäger, trana, strandskata, skrattmås och vigg.  

 

Område 3. Strandområdet. 

 

 

Område 3 inre delarna. 

 



Område 4 

Område med björk, tall och granskog av i det närmaste MT-typ. Ojämn skog av huvudsakligen tall, 

gran och björk.  Marken stark påverkad av krigstiden. Stranden rätt omväxlande klippstrand med 

vassig vik med liten strandäng med ordinär artsammamsättning (Phragmithes, Juncus gerardii, 

Eleocharis uniglumis osv.). Fåglar som hörs i området: talgoxe, svartvit flugsnappare, bofink, 

lövsångare, ärtsångare och koltrast. Sjöfågel sågs inte i närheten. 

 

 

Område 4. 
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