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Uppdrag och syfte 
Ecocom har häckningssäsongen 2017, på uppdrag av Jönköpings kommun, genomfört en 

revirkartering av fågelfaunan samt en inventering av nattaktiva fåglar i Naturreservatet 

Rocksjön, Jönköpings kommun. Inventeringen är en uppföljning av delar av den omfattande 

inventering som genomfördes 2005-2006 (Blank 2006). Syftet med inventeringen är att följa 

upp hur den häckande fågelfaunan förändrats sedan 2005 och om möjligt belysa hur 

förändringar i naturreservatet påverkar fågelfaunan. 

Föreliggande rapport presenterar resultatet av en uppföljande inventering av fågelfaunan 

inom naturreservatet som skall utföras enligt skötselplanen. Resultatet av 2017 års 

revirkartering jämförs med resultatet från revirkarteringen från 2005 och där en tydlig 

förändring går att se förs en kort diskussion om bakgrunden och orsaken till förändringen av 

antalet arter/revir i respektive delområde. 

Samtliga bilder i rapporten är tagna av Fredrik Litsgård, Ecocom AB. 

 

Bakgrund 
Rocksjöområdets stadsnära läge och goda tillgänglighet med spångar och gång-/cykel-vägar 

innebär att området blivit ett välbesökt och uppskattat rekreationsområde för Jönköpings 

innevånare. Fågelskådare och naturfotografer samsas med motionärer och personer som tar 

vägen genom vasshavet på väg till eller från jobbet. Rekreationsvärdet är stort både för 

patienter inlagda på Länssjukhuset Ryhov men även för arbetande människor som upplever 

naturen under lunchrasten. Naturreservatet Rocksjön bildades 2010 och omfattar ett 79 ha 

stort område som innehåller en stor variation av habitat, från lövsumpskog, slingrande åar, 

större vassområden och öppen våtmark till skötta parkmiljöer, lekpark, kanotarena och 

badstrand. Denna variation av habitat innebär att många olika växter, svampar och djur trivs 

i området och Naturreservatet Rocksjön är en lokal ”biologisk hot-spot” med flera mindre 

vanliga eller hotade arter representerade. Under de senaste 10 åren har omgivningen runt 

Rocksjön förändrats, särskilt i området mellan Kålgården och Rocksjön där ett större 

ruderatområde omvandlats till parkmiljö och flera höghus har byggts i de södra delarna av 

Kålgården. 

Inför bildandet av Naturreservatet Rocksjön genomförde Länsstyrelsen i Jönköpings Län, 

på uppdrag av Jönköpings Kommun, en omfattande fågelinventering av Rocksjön och dess 

omgivningar under ett helt år, från februari 2005 till januari 2006 (Blank 2006). I 

skötselplanen för Naturreservatet Rocksjön ingår att fågellivet skall inventeras med jämna 

mellanrum, omkring vart 10e år i syfte att följa upp hur fågelfaunan förändras över tiden och 

om möjligt belysa hur förändringar i naturreservatet påverkar fågelfaunan. Föreliggande 

rapport redovisar den första uppföljande fågelinventeringen sedan naturreservatet bildades. 
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Lokalbeskrivning 
Området som har inventerats är 92 ha stort och innefattar den naturliga begränsningen runt 

Naturreservatet Rocksjön enligt kartan i (figur 1). Den öppna vattenytan i Rocksjön utgör 

knappt halva ytan av det inventerade området och har ett största djup på 11,4 meter. 

Rocksjöns omgivningar utgörs av både lövdominerade sumpskogar, vassdominerade 

områden och ytor med hävdade strandängar i söder till parkmiljöer och badstrand i den 

norra delen av sjön. Rocksjöområdet var tidigare en del av ett omfattande våtmarksområde 

vid Vätterns sydspets och ännu idag återfinns en djur- och växtfauna som vittnar om 

områdets historia. För detaljerade beskrivningar om Rocksjöområdets ingående biotoper, se 

t ex ”Utredning Rocksjön” (Höök & Patriksson 2004). 

 

  

Figur 1: Rocksjöområdets olika delområden. Lövsumpskogar utgör stora ytor och förekommer på skilda 

platser i området, varför de i den ursprungliga inventeringsrapporten (Blank 2006) delats upp och 

numrerats (H1-H5). Gränsen mellan delområde H1-H5 utgörs av Simsholmskanalen och gränsen mellan 

H3-H4 utgörs av GC-vägens passage över järnvägen, båda gränserna är markerade i kartan. För att kunna 

jämföra inventeringsresultat har samma områdesindelning använts i föreliggande inventeringsrapport. 
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Metod 
Inventeringen av fågelfaunan vid Rocksjön utfördes under totalt sju dagar/kvällar, 16/5 – 

10/6 2017, där revirkartering av dagaktiva fåglar genomförts vid fyra tillfällen och inventering 

av nattaktiva fåglar genomförts vid tre tillfällen, se tabell 1. Då inventeringen syftar till att 

övervaka den häckande fågelfaunan har inventeringsperioden begränsats till den period då 

häckfågelinventeringar normalt utförs enligt rekommendation från Naturvårdsverket.  

Revirkartering utfördes i enlighet med vedertagen metodik för inventeringsmetoden, men 

antalet inventeringsbesök begränsades till 4 besök under dagtid vilket kompletterades med 3 

besök kvällstid. Detta är samma metodik som användes vid föregående revirkartering 2005, 

med undantaget att ingen inventeringsinsats från båt genomfördes, däremot kunde 

inventering ske från en nyanlagd spång genom vasshavet som inte fanns vid den föregående 

revirkarteringen. Inventering skedde från gryning fram till ca 9:00 i första hand från stigar 

inom naturreservatet.  

Inventering av nattaktiva fåglar genomfördes enligt samma metodik som användes vid 

den föregående inventeringen av nattaktiva fåglar 2005, där inventeraren vandrade längs 

stigar i naturreservatet och noterade nattaktiva fåglar.  

 
Tabell 1. Inventeringstillfällen och typ av inventering. Samtliga inventeringstillfällen genomfördes av Fredrik 

Litsgård 

 

Materiel 

Vid fältinventeringen har en handkikare (Kamakura 8*32) använts. Positioner har bestämts 

med en Garmin Dakota 20 GPS med Friluftskartan pro. Övrigt kartunderlag har utgjorts av 

terrängkarta och flygfoto över området. Samtliga observationer har digitaliserats i ArcGIS 

och finns tillgängliga som shapefiler. 

 

Resultat 
Under Ecocoms inventeringar i maj och juni 2017 noterades sammanlagt 68 arter, varav 65 

arter noterades under revirkartering och 11 arter noterades under kvällsinventering. Av de 

68 arterna har 43 arter noterats med revir. Ytterligare 2 arter som möjligen har revir inom 

inventeringsområdet noterades, men för dessa två arter kan inventeringsresultatet lika 

gärna tolkas som att det rör sig om tillfälligt förbiflygande fåglar. 

Den art som har högst antal revir inom inventeringsområdet är lövsångare, med ca 40 

revir. Andra vanliga revirhållande arter är koltrast, sävsparv, bofink, gärdsmyg, svarthätta, 

björktrast, blåmes och rödhake som alla noterats med fler än tio revir. Under inventeringen 

noterades ett flertal arter som använder Rocksjön och dess omgivningar som 

födosöksområde men som inte häckar här eller häckar i liten omfattning. Dessa arter är 

bland andra backsvala, kråka, kaja, strandskata, skrattmås, fisktärna och tornseglare. 

Inventeringstyp Datum Tid Kommentar 

Revirkartering från land 16 maj 05:36 – 08:55  

Inventering av nattaktiva arter 23 maj 21:15 – 22:30 Påtagligt tyst  

Revirkartering från land 26 maj 04:50 – 09:30 En kull nyligen utflugna stjärtmesar och 
trastsångare vid södra bron 

Revirkartering från land 6 juni 04:10 – 08:10 Både mindre korsnäbb och havstrut noteras 
sträcka mot SV. 

Inventering av nattaktiva arter 7 juni 20:20 – 22:00 Gräshoppsångare spelar längs östra sidan 

Inventering av nattaktiva arter 9 juni 20:35 – 22:00  

Revirkartering från land 10 juni 04:48 – 08:45 En aftonfalk och spelande skogssnäppa 
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Påträffade arter 2017 

I det följande görs en genomgång av resultatet av den genomförda inventeringen, där 

artlista med bedömt antal revir redovisas i tabellform. Artvis genomgång görs enbart för de 

arter som bedöms som särskilt intressanta, dvs arter som är rödlistade (Artdatabanken 

2015), märkta med ”S,B” i bilagan till Artskyddsförordningen eller som är regionalt ovanliga. 

 

Fisktärna (Fdir) 

Fisktärna är upptagen på EU:s fågeldirektiv och medlemsstater har därmed ett ansvar att 

tillse att arten håller en positiv bevarandestatus. Arten har en svagt ökande population 

under de senaste 30 åren (Gärdenfors 2015). 

Fisktärna födosöker frekvent i Rocksjön och transporterar byten från sjön mot sydväst in 

över industriområdet Solåsen. Upp till tre individer av fisktärna noterades födosöka samtidigt 

i sjön.  

 

Brun kärrhök (Fdir) 

Brun kärrhök är upptagen på EU:s fågeldirektiv och medlemsstater har därmed ett ansvar att 

tillse att arten håller en positiv bevarandestatus. Arten är inte rödlistad i Sverige. Antalet 

reproduktiva individer i Sverige beräknas till ca 3400 och populationen är ökande. Arten 

häckar i vassrika sjöar och havsvikar och livnär sig i första hand på gnagare, amfibier och 

fågelungar.  

Brun kärrhök häckade tidigare i Rocksjön, men sedan några år tillbaka har arten slutat 

häcka i reservatet. Observationer av arten görs fortfarande vid Rocksjön och Munksjön 

under hela häckningsperioden och vissa år ses även indikationer på häckning i närområdet. 

 Under inventeringen observerades en adult hane brun kärrhök med byte eller möjligen 

bomaterial lämna Rocksjön mot väst-nordväst, längs Rocksjöån den 6 juni. Observationen 

kan ev tolkas som en indikation på häckning vid Tabergsåns utlopp i Munksjön under år 

2017.  

 

Trastsångare (NT) 

Trastsångare är en relativt sentida nykomling i den svenska faunan och den totala 

populationen av reproduktiva individer beräknas till knappt 1000 fåglar. Trastsångarens 

nationella population har ökat med 50 – 100 % under den senaste 30-årsperioden men då 

huvuddelen av populationen förekommer vid ett fåtal vassrika sjöar, där Tåkern hyser den 

tätaste populationen, klassas arten som ”nära hotad” men på gränsen till kategorin ”Sårbar” 

(VU). 

Trastsångare hördes sjunga en gång under inventeringen, den 26 maj i vassen längst i 

söder. Trastsångaren noterades av andra fågelskådare under några efterföljande dagar men 

tystnade/försvann innan påföljande inventeringstillfälle. Rocksjön är inte en optimal 

häckningsbiotop för arten och sannolikt gäller observationen en tillfälligt rastande individ. 

 

Gräshoppsångare  

Gräshoppsångare var tidigare rödlistad som ”nära hotad”, men har vid den senaste 

revideringen av den svenska rödlistan (Gärdenfors 2015) lyfts till kategorin ”livskraftig”. 

Arten är ovanlig i Jönköpingsområdet och endast enstaka fynd av potentiellt häckande 

individer noteras varje år, främst vid Landsjön.  

Gräshoppsångare noterades endast vid ett tillfälle under inventeringen, den 7 juni, och 

något revir kan därmed inte beläggas. Sångaren hördes från ett vass- och örtrikt område på 
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den östra sidan av Rocksjön och arten finns rapporterad i Artportalen från samma plats även 

den 3 juni 2017 av Peter Berglin.  

 

Stare (VU) 

Stare är en relativt vanlig art, men är, till följd av en pågående populationsminskning med ca 

45 % under de senaste 15 åren, numera upptagen på den svenska Rödlistan i kategorin 

”sårbar” (VU). 

Stare noterades med 2–3 revir. En observation gjordes vid bohål i Knektaparken, en 

observation av sjungande och födosökande vid John Bauers park/Kålgårdsparken och senare 

under säsongen noterades ett par med nyligen utflugna ungar vid Rocksjövallen. 

 

Rosenfink (VU) 

Rosenfink etablerade sig i Sverige på 1950-talet men har under de senaste 30 åren minskat i 

antal. Populationsminskningen uppgår till omkring 65 % under den senaste 30-årsperioden. 

Arten förekommer främst i halvöppna fuktiga marker, ofta igenväxande buskrika betes- och 

odlingsmarker omgivna av buskage och lövträd. Arten återfinns ofta vid sjöar och längs 

vattendrag med frodiga örtdominerade områden, vass och bärbuskar men den återfinns 

även i torrare marker av alvarskaraktär eller uppväxande granplanteringar, lundar, parker 

och trädgårdar. 

Endast en notering av rosenfink gjordes under inventeringen, en ung hane som sjöng 

tillfälligt från Stora vassen vid Kålgårdsparken innan den flög iväg mot norr och bedömdes 

lämna området.  

 

Sävsparv (VU) 

Sävsparv förekommer i bladvassbälten med busksnår vid sjöar, dammar och vattendrag samt 

i buskrika sumpmarker. Arten har minskat nationellt med omkring 35 % under den senaste 

10-årsperioden och klassades i den senaste revideringen av Rödlistan till hotkategori 

”sårbar”, arten minskar i motsvarande omfattning även i Finland och Norge. 

Sävsparv noterades med flera revir i vassområdena som omger Rocksjön. Totalt 

uppskattas området hysa omkring 10 revir jämnt fördelade över Rocksjöns vassdominerade 

ytor. 

 

Övriga anmärkningsvärda observationer 

Nedan listas observationer av arter som är regionalt ovanliga, lokalt ovanliga som häckande 

fåglar eller på annat sätt anmärkningsvärda vid Rocksjön.  

 

Aftonfalk 

Aftonfalk observerades tillfälligt då en ung hane passerade över Rocksjöparken mot nordost. 

Arten är inte en svensk häckfågel. 

 

Gulärla 

Ett par av sydlig gulärla, underarten flava, noterades den 26 maj i Kålgårdsparken och en 

ensam sträckande individ noterades i Knektaparken den 16 maj. Arten noterades inte mer 

under inventeringen och observationen av paret bedöms därmed gälla rastande individer. 

Rastande gulärla av den nordliga underarten thunbergii har noterats vid Kalmar udde vid två 

tillfällen i början av maj. 
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Backsvala (NT) 

En observation av en backsvala gjordes den 6 juni. Arten häckar inte vid Rocksjöns 

naturreservat men förekommer häckande vid lämpliga habitat på många platser i 

kommunen. 

 

Snatterand  

En ensam snatterandshane uppehöll sig i Rocksjön tillsammans med gräsänder och verkade 

genomföra sin ruggning av kroppsfjädrar och vingfjädrar. Arten var tidigare rödlistad, men 

den nationella populationen är sedan 2005 klassificerad som ”Livskraftig” (LC). Arten är 

mindre vanlig i Jönköpings kommun och ses främst under höst och vårflyttning. Det finns 

svaga indikationer på att snatterand möjligen häckar med något enstaka par i Landsjön men 

häckning har inte konstaterats. 

 

Storlom (Fdir) 

Observationen av storlom gäller en tillfällig observation av en översomrande individ från 

Vättern som flög över Rocksjön mot sydväst. Arten häckar inte vid Rocksjön. 

 

Vitkindad gås (Fdir) 

Observationen av vitkindad gås gäller två individer som flög över sjön i slutet av artens 

normala sträckperiod. Arten häckar inte vid Rocksjön. 

 

Gråtrut (VU) 

Observationen av gråtrut gäller en ensam adult individ som rastade i 

Knektaparken/Liljeholmsparken den 19 juni. Arten häckar inte vid Rocksjön, men möjligen 

förekommer enstaka häckningar på hustak i närområdet. 

 

Gransångare 

Gransångarens population har expanderat kraftigt i regionen under det senaste 10 åren, 

vilket tydligt framgår av inventeringsresultatet. 

 

Sothöna och rörhöna 

Arterna har ökat kraftigt i antal under de senaste 10 åren. Sothöna och rörhöna påträffades 

inte alls under inventeringen 2005 men under inventeringen 2017 konstaterades 10 

häckande par sothöna och 4 revirhävdande rörhönor i Rocksjöområdet. 

 

Fågelfaunans utveckling i Rocksjöområdet 
Fågelfaunan i Rocksjöområdet utgörs huvudsakligen av regional vanligt förekommande 

fågelarter i denna typ av biotop. Flertalet arter visar ingen påtaglig förändring i antal, som 

lövsångare, rödhake, skäggdopping, trädgårdssångare m fl, medan andra arter uppvisar 

kraftiga förändringar i antal revir inom inventeringsområdet. Till exempel kan nämnas 

arterna sävsparv, gransångare, sothöna och rörhöna som ökat markant i antal medan till 

exempel rörsångare, sävsparv, bofink, koltrast, björktrast, blåmes och gräsand har minskat i 

antal. Mindre hackspett, brun kärrhök, storskarke och rödstjärt är några arter som helt 

försvunnit som häckande fåglar i Rocksjöområdet. I tabell 2 redovisas en totallista över 

förändringen av antalet revir i Rocksjöområdet för respektive fågelart. 
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Tabell 2: Tabellen visar den totala förändringen av antalet revirhävdande fåglar inom Rocksjöområdet fördelat på 

respektive art. Arter som tillkommit till Rocksjöområdet sedan inventeringen från 2005 har markerats med +, då 

någon procentuell förändring inte kan beräknas. Notera även den kraftiga nedgången i antal för flera arter, t ex 

rörsångare, björktrast och gräsand. 

Artnamn Revir 2017 Revir 2005 Förändring 
 

Artnamn Revir 2017 Revir 2005 Förändring 

Lövsångare 41 54 -24% 
 

Knipa 2 2 0% 

Sävsångare 17 8 113% 
 

Rödvingetrast 3 1 200% 

Svarthätta 11 13 -15% 
 

Stare 2 4 -50% 

Gärdsmyg 12 11 9% 
 

Nötväcka 2 1 100% 

Rödhake 13 11 18% 
 

Morkulla 2 0 + 

Sävsparv 12 20 -40% 
 

Törnsångare 2 4 -50% 

Bofink 12 27 -56% 
 

Taltrast 2 0 + 

Koltrast 10 17 -41% 
 

Gräsand 2 14 -86% 

Sothöna 10 0 +++ 
 

Grönsångare 2 0 + 

Blåmes 12 22 -45% 
 

Järnsparv 1 0 + 

Björktrast 10 29 -66% 
 

Svartvit flugsnappare 1 5 -80% 

Talgoxe 9 15 -40% 
 

Ärtsångare 1 1 0% 

Trädgårdssångare 7 7 0% 
 

Drillsnäppa 1 0 + 

Skata 7 13 -46% 
 

Kärrsångare 1 0 + 

Skäggdopping 6 7 -14% 
 

Fiskmås 1 0 + 

Härmsångare 6 4 50% 
 

Stjärtmes 1 2 -50% 

Pilfink 6 7 -14% 
 

Brun kärrhök 0 1 -100% 

Rörhöna 4 0 ++ 
 

Grå flugsnappare 0 1 -100% 

Rörsångare 3 27 -89% 
 

Kråka 0 4 -100% 

Grönfink 4 6 -33% 
 

Storskrake 0 2 -100% 

Grågås 4 3 33% 
 

Gräshoppsångare 0 1 -100% 

Gransångare 4 0 ++ 
 

Rosenfink 0 1 -100% 

Gråsparv 3 0 ++ 
 

Mindre hackspett 0 1 -100% 

Kanadagås 3 0 ++ 
 

Fasan 0 2 -100% 

Ringduva 3 1 200% 
 

Gök 0 1 -100% 

Sädesärla 3 3 0% 
 

Rödstjärt 0 1 -100% 

Entita 4 2 100% 
     

 

I den föregående inventeringsrapporten från 2006 (Blank 2006) gjordes en genomgång av 

varje delområde med avseende på delområdets ingående biotoper samt artsammasättning. 

Nedan presenteras en jämförelse av hur antalet revir för ingående arter har förändrats i 

respektive delområde och om en tydlig förändring kan noteras förs en kort diskussion om 

orsaken till förändringen. 

För arter och revir presenteras totalsummor för respektive delområde med resultatet från 

revirkarteringen 2005 (Blank 2006) och 2017 gemensamt presenterat. Graferna i figur 2 är 

en utveckling av de grafer som presenterades i figur 5 i den föregående 

inventeringsrapproten (Blank 2006). 
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Förändring i antal / ha för arter och revir i Rocksjöns 
delområden

Arter / ha 2005 Arter / ha 2017 Revir / ha 2005 Revir / ha 2017

Figur 2: Översikt av fördelningen av revir och häckande arter i Rocksjöområdet 2005 och 2017. Övre grafen redovisar antalet revir och 
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delområde redovisas resultat i bägge graferna, från både 2005 och 2017.  
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Inventeringsresultat per delområde 

På följande sidor presenteras inventeringsresultatet från 2017 års inventering fördelat på 

respektive delområde. Delområdena är desamma som användes i den föregående 

inventeringen (Blank 2006) och delområdena redovisas på karta i figur 1. För varje 

delområde redovisas inventeringsresultaten från 2005 och 2017 parallellt och om det 

föreligger en nämnvärd förändring i antal revir eller artsammansättning förs en kortare 

diskussion om bakgrunden. 

 
Tabell 3: I tabellen anges förändringen i antal arter och antal revir i respektive delområde mellan 2005 till 2017, 

alltså förändringen mellan staplarna som ses i grafen i figur2. 0-värdet i tabellen är satt till 2005 års värde och ett 

positivt värde innebär alltså en ökning i delområdet och ett negativt värde innebär en minskning. 0 % förändring 

innebär att antalet arter / revir är oförändrat.  

Delområde Förändring antal arter Förändring antal revir 

Sumpskogen SV (H1) -38 % -61 % 

Stora högstarrkärret (E) 250 % 150 % 

Sumpskogsdunge (H2) 100 % 0 % 

Sumpskogen S (H3) -13 % -45 % 

Ö vasskanten (F) 83 % 59 % 

Ö sumpskogen mm (H4, G) 42 % 3 % 

Rocksjöbadet mm (L) 33 % 0 % 

Knektaparken (K) 38 % 7 % 

John Bauers park (J) -19 % -37 % 

Kalmarudde mm (C, H) -50 % -56 % 

Stora vassen (D) -11 % -53 % 

Kålgårdsparken mm (B, I) -47 % -77 % 

Rocksjöåns utlopp (A) 0 % 0 % 

Sumpskogen V (H5) -43 % -61 % 

Rocksjön 20 % 33 % 
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Sumpskogen i sydväst (H1) 

Delområde sumpskogen i sydväst, H1 utgörs av en lövsumpskog som är belägen i den 

sydvästligaste delen av naturreservatet och begränsas av Simsholmskanalen i nordväst och 

stora högstarrkärret (delområde E) i öster. Likt övriga sumpskogar längs Rocksjön är området 

relativt fågelrikt. Tätheten av antal arter per hektar och antal revir per hektar har dock 

minskat sedan 2005, från 3,3 arter och 7,9 revir per hektar till 2,03 arter och 3,05 revir per 

hektar 2017. 

Majoriteten av de arter som påträffades i området 2005 har minskat i antal, men fyra 

arter har tillkommit som inte påträffades häcka/hävda revir 2005. Noterbart är att de tre 

hålhäckande arterna blåmes, talgoxe och svartvit flugsnappare samtliga har minskat vilket 

förvånar då ingen skötsel av skogen skett och mängden död ved och lämpliga bohål därmed 

borde vara hög. 

 
Tabell 4: Häckande fåglar i delområde H1, sumpskogen i sydväst. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet 

text indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid 

artnamnet innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes 4 revir 1 revir Morkulla 0 revir 1 revir 

Björktrast 1 revir 1 revir Rödhake** 2 revir 0 revir 

Bofink** 2 revir 0 revir Skata 1 revir 1 revir 

Entita 0 revir 1 revir Stjärtmes** 1 revir 0 revir 

Fiskmås 0 revir 1 revir Svarthätta** 1 revir 0 revir 

Gransångare 0 revir 1 revir Svartvit flugsnappare** 2 revir 0 revir 

Gärdsmyg** 1 revir 0 revir Talgoxe** 3 revir 0 revir 

Koltrast** 2 revir 0 revir Trädgårdssångare** 1 revir 0 revir 

Lövsångare 10 revir  5 revir    

      

Revir / ha 7,9 3,05    

Arter / ha 3,3 2,03    

 

 

Figur 3: Förutom fåglar är även förekomsten av bäver en attraktion i Rocksjöområdet. Här ses bävern i 

Simsholmskanalen, från den s k Rallhägerbron. 
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Stora högstarrkärret (E) 

Delområdet stora högstarrkärret, E, utgörs av en hävdad strandäng som i väster begränsas 

av en lövsumpskog, i norr av en vassbård mot Rocksjön, i öster återfinns både en mindre 

barrsumpskogsdunge och en långsmal vassbård (delområde F) och i söder en GC-väg i 

kanten av Solåsens industriområde.  

Fågelfaunan har ökat sett till antal arter och antal revir sedan 2005, från 0,8 arter och 1,5 

revir / ha 2005 till 2,8 arter och 4 revir / ha 2017. Troligen återspeglar förändringen i täthet 

delvis att ett buskage längs norra kanten av cykelvägen vuxit sig stort och utgör sångplats 

och häckningsplats för flera arter. Rörsångare och lövsångare var de enda arterna som 

noterades 2005 och dessa har minskat i delområdet, vilket är en trend som återfinns i mer 

eller mindre samtliga delområden där dessa arter noterades 2005. Sex arter har tillkommit.  

 
Tabell 5: Häckande fåglar i delområde E, stora högstarrkärret. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet text 

indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid artnamnet 

innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Rörsångare** 2 revir 0 revir Svarthätta 0 revir 1 revir 

Sävsparv 2 revir 2 revir Rödhake 0 revir 1 revir 

Lövsångare 0 revir 1 revir Talgoxe 0 revir 1 revir 

Sävsångare 0 revir 3 revir Skata 0 revir 1 revir 

      

Revir / ha 1,5 4    

Arter / ha 0,8 2,8    

 

Figur 4: Morgonljus vid stora högstarrkärret. Till vänster i bild ses spången som leder över Simsholmskanalen 

och Rocksjöån och vidare genom Stora vassen fram till John Bauers park. Spången fanns inte vid den 

föregående inventeringen 2005.  
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Sumpskogsdunge vid Rocksjöns sydvästra kant (H2) 

Sumpskogsdungen vid Rocksjöns sydvästra kant, delområde H2, skiljer sig från övriga 

sumpskogsytor i Rocksjöområdet genom att vara talldominerad och genom att fältskiktet 

domineras av skvattram. Därmed kan miljön närmast beskrivas som skogsbevuxen myr enligt 

definitionen i Natura 2000.  

Delområdet är art -och individfattigt och tätheten av arter och revir har förändrats från 

2,3 arter och 4,6 revir per ha 2005 till 4,6 arter och 4,6 revir per ha 2017. Förändringen är 

liten man kan sannolikt ha påverkats av att ett lövsångarrevir bedömts tillhöra det 

angränsande delområde E och att brynkanten mot delområde E har mognat och nu hyser en 

trolig häckning av ett gråsparvspar. 

 

 
Tabell 6: Häckande fåglar i delområde H2, sumpskogsdunge i sydväst. Fetmarkerad text anger förändring. Svart 

fet text indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid 

artnamnet innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Lövsångare 2 revir 1 revir Gråsparv 0 revir 1 revir 

      

Revir / ha 4,6 4,6    

Arter / ha 2,3 4,6    
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Södra sumpskogsområdet (H3) 

Det södra sumpskogsområdet, delområde H3, omfattar ca 10 ha och hyser det största 

antalet arter och revir. Sett till områdets storlek är dock inte tätheterna av arter eller revir 

påtagligt höga. Antalet noterade arter i området har minskat något och antalet revir har 

minskat kraftigt, främst gäller det arterna björktrast, bofink och lövsångare. 

Vid inventeringen 2005 noterades 2,2 arter och 7,2 revir per ha, vid inventeringen 2017 

noterades 1,9 arter och 3,9 revir per ha. 

Orsaken till minskningen är inte uppenbar. Det har inte skett någon omfattande 

habitatförändring i området utan sannolikt är en minskning kopplad till naturlig 

mellanårsvariation, det anmärkningsvärt låga vattenståndet i regionen 2017 som kan ha 

påverkat födotillgången samt storskaliga populationsfluktuationer. Noterbart är att de tre 

hålhäckande arterna blåmes, svartvit flugsnappare och talgoxe samtliga minskat i området 

trots att någon skogsskötsel inte genomförts och att mängden död ved och tillgången på 

bohål därmed bör ha ökat. 2017 var för övrigt det första året sedan den förra inventeringen 

som mindre hackspett inte noterades i Rocksjöområdet, varken under revirkarteringen eller 

av övriga fågelskådare.  

  
Tabell 7: Häckande fåglar i delområde H3, sumpskogen i söder. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet text 

indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid artnamnet 

innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes 3 revir 1 revir Nötväcka 1 revir 1 revir 

Björktrast 8 revir 3 revir Stjärtmes 1 revir 1 revir 

Bofink 9 revir 2 revir Rödhake 5 revir 3 revir 

Entita 0 revir 1 revir Rödvingetrast 3 revir 2 revir 

Gransångare 0 revir 1 revir Skata** 1 revir 0 revir 

Grå flugsnappare** 1 revir 0 revir Svarthätta 3 revir 3 revir 

Gräsand** 1 revir 0 revir Svartvit flugsnappare** 2 revir 0 revir 

Grönfink 3 revir 1 revir Sävsparv 0 revir 1 revir 

Gärdsmyg 3 revir 3 revir Sävsångare 2 revir 1 revir 

Härmsångare 3 revir 2 revir Talgoxe** 2 revir 0 revir 

Koltrast 4 revir 1 revir Taltrast 0 revir 1 revir 

Lövsångare 13 revir 8 revir Trädkrypare** 1 revir 0 revir 

Mindre hackspett** 1 revir 0 revir Trädgårdssångare 3 revir 4 revir 

Morkulla** 1 revir 0 revir Stenknäck 0 revir 1 revir 

      

Revir / ha 7,2 3,9    

Arter / ha 2,2 1,9    
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Östra vasskanten (F) 

Längs Rocksjöns östra och sydligaste delar sträcker sig östra vasskanten, delområde F; en 

smal vassbård som breddar sig längst i norr utanför Rocksjövallen. Vid inventeringen 2005 

noterades 1,9 arter och 5,5 revir per ha och 2017 noterades 3,5 arter och 8,6 revir per ha. 

Sannolikt har vassområdet utvecklat en något mer variationsrik sammansättning, med 

inslag av buskar och örter i större utsträckning sedan år 2005, vilket verkar haft en positiv 

effekt på artsammansättningens variation och antalet revir. Möjligen har även det relativt 

låga vattenståndet i Rocksjön inneburit att inventeraren haft lättare att besöka detta område 

och därmed haft möjlighet att dokumentera revir som annars hade förbisetts. Endast två 

arter har minskat antalet revir i delområdet medan tre arter har ökat och sex arter tillkommit 

sedan förra inventeringen. Notera att förekomsten av bon av skäggdopping inte kunnat 

kontrolleras då någon inventering från båt inte genomförts. 

 
Tabell 8: Häckande fåglar i delområde F, östra vasskanten. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet text 

indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. *Då inventering inte skett från båt har 

antalet bon av skäggdopping inte kunnat räknas. En dubbel asterisk (**) vid artnamnet innebär att arten inte 

påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes 1 revir 2 revir Rörhöna 0 revir 2 revir 

Gärdsmyg 0 revir 1 revir Rörsångare 4 revir 1 revir 

Härmsångare 0 revir 1 revir Skäggdopping* 2 bon - bon 

Lövsångare 1 revir 4 revir Sävsångare 4 revir 6 revir 

Koltrast 0 revir 1 revir Sävsparv 5 revir 4 revir 

Rödhake 0 revir 2 revir Talgoxe 0 revir 3 revir 

      

Revir / ha 5,5 8,6    

Arter / ha 1,9 3,5    

 

  

Figur 5: Sädesärla häckar med tre par vid Rocksjön men ytterligare ett flertal par verkar häcka i 

närområdet och födosöker inom Rocksjöområdet. Bildfågeln är en hona som matade ungar vid 

Rocksjöbaddet 
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Östra sumpskogen (H4) och starrkärret (G) 

Östra sumpskogen och starrkärret, 

delområdena H4 och G, liknar den södra 

sumpskogen till stor del. Det finns dessutom 

en smal korridor som binder samman dessa 

områden mellan östra vassen och banvallen. 

Vd inventeringen 2005 noterades 1,6 arter 

och 4,1 revir per ha och 2017 noterades 2,3 

arter och 4,3 revir per ha. Antalet revir är 

ungefär detsamma mellan inventeringarna 

och antalet arter har ökat något sedan 2005. 

De hålhäckande arterna blåmes, talgoxe och 

svartvit flugsnappare har minskat något 

tillsammans med björktrasten medan två 

arter ökar och 9 arter nyetablerat sig i 

området. Orsaker till förändringarna i 

delområdets fågelfauna är inte uppenbara. 

För vissa arter, som svartvit flugsnappare, 

törnsångare och trädgårdssångare kan 

förklaringen vara att revirets mittpunkt 

placerats i det angränsande delområdet ”L”. 

Möjligen kan även det låga vattenståndet i 

Rocksjön sommaren 2017 inneburit att 

inventeraren lättare kunnat röra sig i detta delområde och därmed kunnat identifiera fler 

arter/revir. 

 
Tabell 9: Häckande fåglar i delområde H4 och G, sumpskogen i öster och starrkärret. Fetmarkerad text anger 

förändring. Svart fet text indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel 

asterisk (**) vid artnamnet innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes 4 revir 2 revir Morkulla 0 revir 1 revir 

Björktrast 6 revir 1 revir Ringduva 0 revir 1 revir 

Bofink 4 revir 4 revir Rödhake 0 revir 2 revir 

Entita 0 revir 1 revir Skata 0 revir 1 revir 

Gransångare 0 revir 1 revir Stjärtmes** 1 revir 0 revir 

Grönfink 1 revir 1 revir Svarthätta 2 revir 1 revir 

Grönsångare 0 revir 1 revir Svartvit flugsnappare** 1 revir 0 revir 

Gärdsmyg 0 revir 2 revir Talgoxe 2 revir 1 revir 

Härmsångare 0 revir 1 revir Trädgårdssångare** 1 revir 0 revir 

Koltrast 2 revir 3 revir Törnsångare** 1 revir 0 revir 

Lövsångare 6 revir 8 revir    

      

Revir / ha 4,1 4,3    

Arter / ha 1,6 2,3    

 

  

Figur 6: Kabbeleka är en karaktärsört i områdets 

lövdominerade sumpskogar. 
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Rocksjöbadet och Rocksjövallen (L) 

Delområdet vid Rocksjöbadet och Rocksjövallen, L, består till stor del av bryn, antropogena 

ytor med låg eller ingen vegetation (fotbollsplan, badplats, Rocksjöbadets hotell) samt en 

bäck som omges av frodig vegetation och träd.  

2005 noterades 1,7 arter och 2,3 revir per ha och 2017 noterades 2,3 arter och 2,3 revir 

per ha. Den observerade fågelfaunan domineras av fåglar som inte häckar i delområdet men 

som utnyttjar sandstranden eller de kortklippta gräsmattorna för att söka föda. Antalet arter 

har ökat sedan 2005 men antalet revir är konstant. Förändringar i fågelfaunan är sannolikt 

kopplade till skötseln av gräsmattorna och aktiviteter vid hotellbyggnaden snarare än 

”naturliga” habitatförändringar inom reservatet. 

 
Tabell 10: Häckande fåglar i delområde L, Rocksjöbadet och Rocksjövallen. Fetmarkerad text anger förändring. 

Svart fet text indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) 

vid artnamnet innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Björktrast 2 revir 1 revir Koltrast** 1 revir 0 revir 

Bofink** 1 revir 0 revir Svarthätta** 1 revir 0 revir 

Gråsparv 0 revir 1 revir Sädesärla 0 revir 1 revir 

Gräsand** 2 revir 0 revir Svartvit flugsnappare 0 revir 1 revir 

Grönfink 0 revir 1 revir Talgoxe 1 revir 1 revir 

Härmsångare 0 revir 1 revir Törnsångare 0 revir 1 revir 

      

Revir / ha 2,3 2,3    

Arter / ha 1,7 2,3    

 

  

Figur 7: Utanför badplatsen ligger ofta knipa och vilar. Här en hona med sex dunungar. 
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Knektaparken (K) 

Knektaparken, delområde K, består 

av både glest trädbevuxen parkmijlö 

med kortklippt gräsmatta, 

vassområden och sjöstränder. 

Knektadammen i Knektaparkens 

nordvästra hörn var tidigare en 

kraftigt igenvuxen damm men genom 

restaurering 2011 togs vattenytan 

åter fram och kanalen till Rocksjön 

rensades. De senaste åren har en 

publikläktare för kanottävlingar 

byggts upp vid Rocksjöns strand.  

Vid inventeringen 2005 noterades 

2 arter och 4,5 revir per ha och 2017 

noterades 2,8 arter och 4,8 revir per 

ha. 

Antalet arter och revir är ungefär 

detsamma mellan inventeringarna i 

detta delområde men 

artsammansättningen har ändrats. T 

ex har rosenfink, grönfink och tre arter 

sångare försvunnit medan entita, drillsnäppa, rörhöna, sothöna, stare (naturligt hål i träd), 

sävsparv, sävsångare och ärtsångare tillkommit.  

I Knektaparken uppehåller sig dessutom områdets reproducerande gäss, nämligen 4 par 

grågås (+ 17 ungar) och 3 par kanadagås (+3 ungar). Dessa par har dock räknats till 

delområdet Rocksjön istället för Knektaparken i likhet med den föregående inventeringen. 

 
Tabell 11: Häckande fåglar i delområde K, Knektaparken. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet text 

indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid artnamnet 

innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. *Då inventering inte skett från båt har antalet bon av 

skäggdopping inte kunnat *räknas. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes 2 revir 3 revir Rörsångare** 4 revir 0 revir 

Björktrast 5 revir 2 revir Skata 0 revir 1 bo 

Bofink 2 revir 2 revir Skäggdopping* 1 bo - Bo 

Entita 0 revir 1 revir Sothöna 0 revir 1 revir 

Drillsnäppa 0 revir  1 revir Stare 0 revir 1 revir 

Gråsparv 0 revir 1 revir Svarthätta** 1 revir 0 revir 

Grönfink** 1 revir 0 revir Sädesärla 1 revir 2 revir 

Koltrast 3 revir 2 revir Sävsparv 0 revir 1 revir 

Lövsångare 1 revir 3 revir Sävsångare 0 revir 2 revir 

Pilfink 4 revir 4 revir Talgoxe 2 revir 1 revir 

Rosenfink** 1 revir  0 revir Trädgårdssångare** 1 revir 0 revir 

Rörhöna 0 revir 2 revir Ärtsångare 0 revir 1 revir 

      

Revir / ha 4,5 4,8    

Arter / ha 2 2,8    

Figur 8: Knektadammen, här ses det mycket låga 

vattenståndet som rådde under sommaren 2017. I dammen 

noterades revir av både rörhöna och sothöna, vilka är 

nyetablerade i delområdet sedan 2005. 
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John Bauers park (J) 

John Bauers park, delområde J, angränsar till Knektaparken men utgörs av en mer vildvuxen 

lövskog med tät vegetation både vad gäller krontak och buskvegetation. Vissa delar av John 

Bauers park har även sumpskogskaraktär. 

År 2005 noterades 7,5 arter och 14,6 revir per ha i John Bauers park, år 2017 noterades 

6,1 arter och 9,3 revir per ha.  

Antalet revir och antalet arter har minskat sedan 2005. Detta kan sannolikt härledas till 

omvandlingen av Kålgårdsparken och att Kålgården bebyggts med höghus vilket minskat de 

omkringliggande, artrika ruderatmarkernas area kraftigt sedan 2005. Skötseln av parken har 

anpassats och parken har en mera ”vårdad” karaktär än 2005. De flesta arterna har minskat 

något eller har stabila antal revir i delområdet, tolv arter har minskat i antal, åtta arter har 

stabil population, tre arter har tillkommit och endast en art som noterades 2005 har ökat i 

antal. Ingen enskild art har minskat eller ökat anmärkningsvärt i antal utan förändringen är 

svagt negativ för flera arter vilket innebär en total minskning från 41 noterade revir 2005 till 

26 revir 2017. 

 
Tabell 12: Häckande fåglar i delområde J, John Bauers park. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet text 

indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid artnamnet 

innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes** 2 revir 0 revir Ringduva 0 revir 1 revir 

Björktrast 4 revir 2 revir Rödhake 2 revir 2 revir 

Bofink 4 revir 3 revir Rödvingetrast 1 revir 1 revir 

Grönfink 1 revir 1 revir Rörsångare** 2 revir 0 revir 

Grönsångare 0 revir 1 revir Skata** 1 revir 0 revir 

Gärdsmyg 2 revir 1 revir Stare 4 revir 1 revir 

Härmsångare 1 revir 1 revir Svarthätta 3 revir 4 revir 

Koltrast 2 revir 2 revir Svartvit flugsnappare** 1 revir 0 revir 

Kråka** 1 bo 0 bo Sävsparv** 1 revir 0 revir 

Lövsångare 3 revir 1 revir Talgoxe** 1 revir 0 revir 

Nötväcka 1 revir 1 revir Taltrast 0 revir 1 revir 

Pilfink 2 revir 2 revir Trädgårdssångare 1 revir 1 revir 

      

Revir / ha 14,6 9,3    

Arter / ha 7,5 6,1    
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Kalmar udde m m (H) och brunstarrkärret (C) 

Kalmar udde, tillsammans med närliggande sumpskogsdungar och brunstarrkärret, 

delområdena H och C, utgör ett litet område om ca 0,6 ha.  

Inventeringsresultatet från 2005 gav 11,9 arter och 13,4 revir per ha. Inventeringen från 

2017 gav 6,0 arter och 6,0 revir per ha.  

Området är trots sin litenhet art- och individ-rikt och det är tätt mellan reviren, men 

många av reviren har inte sitt kärnområde inom delområdets gränser, varför tabellen nedan 

antyder att antalet revir och arter minskat i området. Blåmes, bofink, svarthätta har stabila 

antal, gärdsmyg, lövsångare, rödhake, sädesärla och sävsparv har minskat i antal och ingen 

art har ökat i antal. Skillnaderna mellan de båda inventeringarna beror till stor del på var 

kärnpunkten av respektive revir har bedömts vara och många revir har hamnat i 

angränsande delområden, vilket också kommenterades i den föregående 

inventeringsrapporten (Blank 2006). Det är troligt att ett antal av förändringarna i 

revirtätheten beror på inventerarens bedömning av placeringen av revirets kärnområde. 

    
Tabell 13: Häckande fåglar i delområde H och C, Kalmar udde m fl sumpskogsdungar i stora vassen s samt 

brunstarrkärret. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet text indikerar en ökning och röd fet text indikerar en 

minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid artnamnet innebär att arten inte påträffades vid 

inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes 1 revir 1 revir Rödhake** 1 revir 0 revir 

Bofink 1 revir 1 revir Svarthätta 1 revir 1 revir 

Gärdsmyg** 1 revir 0 revir Sädesärla** 1 revir 0 revir 

Lövsångare 2 revir 1 revir Sävsparv** 1 revir 0 revir 

      

Revir / ha 13,4 6,0    

Arter / ha 11,9 6,0    

Figur 9: En koltrast håller kvällsserenad från ett av träden i gränsen mellan sumpskogsdungarna vid Kalmar 

udde och Kålgårdsparken. 
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Stora vassen (D) 

Delområdet stora vassen, D, utgörs av Rocksjöområdets största sammanhängande 

vassområde, och är sannolikt boplats för ett antal revir som har förts till angränsande 

delområden.  

Vid inventeringen 2005 noterades 1 art och 3,4 revir per ha och 2017 noterades 0,9 arter 

och 1,6 revir per ha. Antalet arter är alltså ungefär konstant jämfört med inventeringen 

2005, men fyra arter har försvunnit och tre arter som inte funnits i området tidigare har 

etablerat sig. Fyra arter har minskat i antal och den enda art som noterades 2005 och som 

ökat antalet revir är lövsångare. Det totala antalet revir har minskat, främst till följd av att 

rörsångare minskat från 12 revir 2005 till endast 2 revir 2017. 

Noterbart är att brun kärrhök inte längre häckar i vassen, vilket möjligen är en effekt av 

ökad mänsklig närvaro i vassen genom den populära spången. En hane av brun kärrhök 

noterades dock jaga i området vid två tillfällen. 

 
Tabell 14: Häckande fåglar i delområde D, stora vassen. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet text 

indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid artnamnet 

innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes** 1 revir 0 revir Lövsångare 1 revir 3 revir 

Brun kärrhök** 1 revir 0 revir Rödhake 0 revir 1 revir 

Entita** 1 revir 0 revir Rörsångare 12 revir 2 revir 

Gräshoppsångare** 1 revir 0 revir Skata 3 revir 1 revir 

Gärdsmyg 0 revir 1 revir Sävsparv 6 revir 3 revir 

Järnsparv 0 revir 1 revir Sävsångare 4 revir 2 revir 

      

Revir / ha 3,4 1,6    

Arter / ha 1 0,9    
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Utfyllnadskanten (B) och Kålgårdsparken (I) 

Vid den tidigare inventeringen 2005 var Kålgårdsparken och utfyllnadskanten, delområde I 

och B, ett ca 4 ha stort ruderatområde med sly och bar jord kombinerat med 

strandvegetation ner mot stora vassen. Området var rikt på fåglar, med femton olika arter 

och drygt två revir per art i genomsnitt.  

Inventeringen 2005 noterade 3,4 arter och 8 revir per ha och inventeringen 2017 

noterade 1,8 arter och 1,8 revir per ha. I takt med att Kålgården bebyggts och 

Kålgårdsparken genomgått omfattande anläggningsarbete har området helt ändrat karaktär 

som habitat för fåglar. 2017 identifierades endast åtta arter, med ett revir vardera. 

Förändringen i habitatet bedöms vara den största orsaken till förändringen av fågelfaunan. 

Möjligen kan inventerarens subjektiva bedömning av revirens kärnområden påverka i 

enstaka fall men detta kan inte förklara hela förändringen. Med tiden kommer sannolikt de 

träd som planterats att växa upp och området kommer sannolikt att få habitatsmässiga 

likheter med Knektaparken (se delområde K). För tillfället kan Kålgårdsparken och 

Utfyllnadskanten bäst beskrivas som att dessa befinner sig i en mellanperiod då den gamla 

fågelfaunan är borta och habitatet inte ännu är moget att hysa större antal revir. Mycket få 

fåglar häckar i området men det används dock som födosöksområde för de arter som häckar 

i John Bauers park och i västra sumpskogen.  

 
Tabell 15: Häckande fåglar i delområde B och I, Utfyllnadskanten och Kålgårdsparken. Fetmarkerad text anger 

förändring. Svart fet text indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel 

asterisk (**) vid artnamnet innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes 2 revir 1 revir Rödhake** 1 revir 0 revir 

Björktrast** 2 revir 0 revir Skata** 3 revir 0 revir 

Bofink** 2 revir 0 revir Svarthätta 3 revir 1 revir 

Fasan** 2 revir 0 revir Sävsångare 0 revir 1 revir 

Gärdsmyg** 2 revir 0 revir Talgoxe 3 revir 1 revir 

Koltrast** 1 revir 0 revir Trädgårdssångare 1 revir 1 revir 

Kärrsångare 0 revir 1 revir Törnsångare 2 revir 1 revir 

Lövsångare 9 revir 1 revir Ärtsångare** 1 revir 0 revir 

Pilfink** 1 revir 0 revir    

      

Revir / ha 8 1,8    

Arter / ha 3,4 1,8    
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Öppen vattenyta, Rocksjöåns utlopp (A) 

Delområdet öppen vattenyta, Rocksjöns utlopp, A, utgörs av den öppna vattenytan 

uppströms Herkulesvägen och kan bäst beskrivas som en begränsad vattenspegel med bryn 

av vass och salixbuskar.  

Tätheten av arter och revir är densamma mellan inventeringarna, 5,9 arter och 5,9 revir per 

ha. Då området är mycket litet, endast ca 0,1 ha är också artlistan mycket kort. 2005 

noterades endast ett par av gräsand, och 2017 saknades gräsänderna men ett par av 

sothöna häckade i vasskanten. I anslutning till delområdet noterades även rörsångare, 

sävsångare och sävsparv men dessa fördes till delområde D, I eller H5. 

 
Tabell 16: Häckande fåglar i delområde A, öppen vattenyta vid Rocksjöåns utlopp. Fetmarkerad text anger 

förändring. Svart fet text indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel 

asterisk (**) vid artnamnet innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Gräsand** 1 par 0 par Sothöna 0 bo 1 bo 

      

Revir / ha 5,9 5,9    

Arter / ha 5,9 5,9    
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Sumpskogen i väst (H5) 

Den lövdominerade sumpskogen i väst, delområde H 5, karaktäriseras av att Rocksjöån 

rinner genom den, vilket skapar en tydlig karaktär på delområdet. Öster om Rocksjöån 

återfinns en mindre dunge med artfattig tallsumpskog som till stor del liknar delområde H3, 

men i övrigt är sumpområdet lövdominerat och längs rocksjöån växer salix-buskage och 

vass/säv. Sumpskogsområdet gränsar till ett flertal andra delområden, varav de med mest 

angränsande yta är stora vassen (D) och sumpskogen i SV (H1). I sydväst angränsar 

delområdet till bl a JRABs deponi och en större parkeringsyta, vilket innebär att området 

tidvis attraherar stora mängder kråka, kaja, fiskmås och gråtrut.  

Vid inventeringen 2005 noterades 23 arter och 59 revir per ha, 2017 noterades 13 arter 

och 23 revir per ha. Även med hänsyn taget till att förekomsten av kråka och kaja har 

bedömts på olika sätt i inventeringen 2005 och 2017 kan det konstateras att både antal arter 

och täthet av revir har minskat kraftigt i detta delområde. Elva arter har helt försvunnit från 

området, nio arter har minskat i antal revir, en art har samma antal revir i båda 

inventeringarna, en art som noterades 2005 har ökat i antal och tre arter har tillkommit 

sedan 2005.  

I den föregående inventeringen 2005 noterades en ungefärlig uppskattning av antalet kaja 

och kråka och dessa antogs ha revir i direkt anslutning till delområdet och inkluderades 

därmed i inventeringsresultatet. Vid den efterföljande inventeringen 2017 noterade 

inventeraren återigen stora mängder kråkfåglar vid JRABs anläggning, men ingen boplats för 

kråka eller kaja kunde noteras trots visst eftersök. Därmed har inte heller några revir för 

dessa arter noterats, då ingen indikation på reproduktion eller annat revirhävdande 

beteende observerats. Två aktiva boplatser för skata har dock noterats inom delområdet. 

 
Tabell 17: Häckande fåglar i delområde H5, sumpskogen i väst. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet text 

indikerar en ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid artnamnet 

innebär att arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Blåmes 2 revir 1 revir Ringduva 1 revir 1 revir 

Björktrast** 1 revir 0 revir Rödhake 5 revir 2 revir 

Bofink** 2 revir 0 revir Rödstjärt** 1 revir 0 revir 

Entita** 1 revir 0 revir Rörsångare** 3 revir 0 revir 

Gransångare 0 revir 1 revir Skata < 5 revir 2 bon 

Gräsand** 2 revir 0 revir Skäggdopping 0 revir 1 revir 

Gärdsmyg 2 revir 4 revir Svarthätta** 1 revir 0 revir 

Gök** 1 revir 0 revir Svartvit flugsnappare** 1 revir 0 revir 

Kaja <10 revir - revir Sävsparv 3 revir 1 revir 

Koltrast 2 revir 1 revir Sävsångare 0 revir 2 revir 

Kråka <3 revir - revir Talgoxe 3 revir 1 revir 

Lövsångare 6 revir 5 revir Trädgårdssångare 2 revir 1 revir 

Pilfink** 1 revir 0 revir Törnsångare** 1 revir 0 revir 

      

Revir / ha 59 23    

Arter / ha 23 13    
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Rocksjön 

Delområdet Rocksjön, som saknar beteckning i den föregående inventeringen, utgörs av den 

öppna vattenytan i sjön och omfattar omkring 36 ha. Den södra änden av Rocksjön har en 

naturlig karaktär med vassbevuxna stränder som övergår i lövsumpskogar eller strandängar 

(stora högstarrkärret) medan den norra delen av sjön är tydligt mer påverkad av mänsklig 

aktivitet, med badstrand, anlagd park och kanotstadion. Under sommarhalvåret lägger 

kanotklubben ut bojar och flytbryggor i den öppna vattenytan som används vid träning och 

tävlingar. De fåglar som ses på sjön har sina häckningsplatser i strandkanten och olika 

delområden runt sjön, men då mer än hälften av deras revir kan antas utgöras av den öppna 

vattenytan har de förts till detta delområde.  

Antalet arter och revir är stabilt, 2005 noterades 0,1 arter och 0,5 revir per ha och 2017 

noterades 0,1 arter och 0,6 revir per ha.  Noterbart är att storskrake inte påträffades alls 

under inventeringen 2017 och att både kanadagås (3 par) och sothöna (8 par) är 

nyetablerade arter sedan 2005. En generell minskning kan noteras för gräsand, för vilken 

endast två par noterades i hela Rocksjöområdet 2017 medan arten förekom med flertalet 

par i ett flertal delområden vid inventeringen 2005. 

 
Tabell 18: Häckande fåglar i delområde Rocksjön. Fetmarkerad text anger förändring. Svart fet text indikerar en 

ökning och röd fet text indikerar en minskning av antalet revir. En dubbel asterisk (**) vid artnamnet innebär att 

arten inte påträffades vid inventeringen 2017. 

Art 2005 2017 Art 2005 2017 

Grågås 3 par 4 par Skäggdopping 4 par 5 par 

Gräsand 7 par 2 par Sothöna 0 par 8 par 

Kanadagås 0 par 3 par Storskrake ** 2 par 0 par 

Knipa 2 par 2 par    

      

Revir / ha 0,5 0,6    

Arter / ha 0,1 0,1    
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Diskussion 
Rocksjöns fågelfauna är, med tanke på dess stadsnära läge och de industridominerade 

omgivningarna, god och variationsrik.  

En positiv effekt sedan 2005 är att ett flertal arter har nyetablerat sig eller kraftigt stärkt 

sina populationer i Rocksjöns naturreservat, som sothöna, entita, gransångare, gärdsmyg och 

ringduva. Det går inte att förklara dessa arters uppgång som en följd av habitatförändringar i 

reservatet utan uppgången beror sannolikt på både mellanårsvariationer i revirtäthet samt 

en reell populationsökning på nationell nivå. 

Det kan dock konstateras att fågelfaunan i Rocksjöområdet har utarmats något sedan 

2005. Flera arter, t ex hålhäckande småfåglar som talgoxe, blåmes och svartvit flugsnappare 

samt den vassområdesbundna rörsångaren och, har minskat i antal och de mest 

anmärkningsvärda häckande arterna 2005, brun kärrhök, rosenfink och mindre hackspett 

saknades helt som häckande arter vid Rocksjön 2017. Svartvit flugsnappare, rörsångare och 

rosenfink uppvisar en vikande populationstrend på nationell nivå vilket sannolikt är en del av 

förklaringen till att arterna minskar även vid Rocksjön. Blåmes, talgoxe, brun kärrhök och 

mindre hackspett är däremot stabila eller möjligen ökande i populationsstorlek sedan 2005. 

(Svensk Fågeltaxering 2017) 

Vidare indikerar avsaknaden av mindre hackspett som häckande fågelart att området blivit 

mer isolerat på så sätt att kontakten med närliggande naturområden blivit svagare sedan 

2005 och att arean lämpligt habitat för mindre hackspett i närområdet numera sannolikt 

ligger precis vid den lägre gränsen för vad arten tolererar med avseende på habitatkrav.  

Då antalet häckande fåglar i ett givet område skiljer sig mellan olika år, av naturliga 

orsaker, är det inte lämpligt att dra långtgående slutsatser om fågelfaunans utveckling i 

Rocksjöområdet enbart utifrån jämförelsen mellan inventeringsresultaten från två 

inventeringar. Ofta kan storskaliga förändringar i artens populationsstorlek eller 

utbredningsområde på nationell eller internationell nivå vara orsaken till lokala upp eller 

nedgångar i revirantal på lokal nivå utan att habitatet förändrats, men lika ofta handlar det 

om årsvisa variationer av populationen eller tillfälligheter. Det är vanligen inte uppenbart vad 

en förändring av antalet arter och/eller antal revir på lokal nivå beror av, en del av 

förklaringen kan vara att den subjektiva bedömningen av revirens kärnområde placerats 

utanför eller innanför gränsen för det inventerade området eller delområdet. Därtill skall 

man inte underskatta de skillnader i detektionsförmåga och bedömning av antal revir som 

uppkommer av att inventeringen utförts och analyserats av olika personer.  

Våren 2017 var en relativt kylslagen vår, vilket fick negativa effekter på 

insektspopulationen och i förlängningen även på pollinationen av fruktträd. En kall vår kan få 

negativa effekter på födotillgången (insekter) för häckande fåglar och detta kan sannolikt 

vara en betydande orsak till många arters förhållandevis låga revirantal under inventeringen 

2017.  

Framtidens fågelfauna vid Rocksjöns naturreservat kommer att vara till stor del beroende 

på skötseln av området. Det är viktigt att de habitat som förekommer inte minskar i area och 

att området fortsatt har god konnektivitet med angränsande naturområden, något som 

konstaterades i inventeringsrapporten från 2006. Fortsatt hävd av gräsmarker, god 

vattenföring i sjösystemet, bevarande och eventuellt även tillförsel av död ved och naturliga 

hålträd är några viktiga åtgärder för att bevara och stärka den befintliga fågelfaunan. 

Möjligheten att placera en häckningsflotte i Rocksjön för att förbättra 

häckningsförutsättningarna för t ex måsar och tärnor diskuteras och det är sannolikt en 

positiv åtgärd för fågellivet i Rocksjön.  

Fågelfaunan påverkas även av mer övergripande skeenden. Häckningssäsongen 2017 

karaktäriserades av anmärkningsvärt och tidvis problematiskt låga grundvattennivåer i hela 

södra Sverige, vilket även har påverkat vattennivån i Rocksjön (se bild i figur 8) så att 
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områdena med sumpskog var påtagligt torra. Många klimatmodeller prognosticerar att 

situationen med ihållande torka och lägre grundvattennivåer kan komma att bli vanligare i 

framtiden. Hur långvarig torka och lågt vattenstånd i naturreservatet påverkar fågelfaunan 

och övriga djur och växter är svårt att förutse i detalj. Därtill kommer planerna på att anlägga 

höghastighetsjärnväg genom Jönköping, med station vid Solåsen, vilket riskerar att 

ytterligare isolera Rocksjöområdet från angränsande grönområden söder om Jönköping.  

Att vårda naturreservatet och bevara de befintliga värdena samtidigt som man främjar nya 

värden utan att utestänga närboende och verksamhetsutövare kräver åtgärder och 

förutsätter en långsiktig planering av de värden man vill bevara/främja. För att bevara och 

främja Rocksjöområdets värden och egenskap av grön lunga med ett rikt naturliv centralt i 

staden, krävs insatser som bör koordineras och främjas av reservatsförvaltaren. 
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Bilaga 1 
Totallista över antal revir av respektive fågelart 
Tabellen redovisar en total artlista under inventeringen samt det antal revir som noterats för respektive art. För 24 

arter har inget revir noterats då de varit tillfälligt förbiflygande eller det varit uppenbart att boplats/revir 

huvudsakligen är beläget utanför Rocksjöområdet. 

Nr Total artlista Antal revir Kommentar 

1 Lövsångare 40 - 45  

2 Sävsångare 17-19  

3 Svarthätta 12 - 14  

4 Gärdsmyg 12 - 14  

5 Rödhake 12 - 14  

6 Sävsparv 12 - 13  

7 Bofink 10 - 12  

8 Koltrast 10 - 11  

9 Sothöna 10  

10 Blåmes 9 - 13  

11 Björktrast 9 - 11  

12 Talgoxe 8 - 10  

13 Trädgårdssångare 7 - 8  

14 Skata 7 7 bebodda bon noterade 

15 Skäggdopping 6 - 8 Svårräknade då inventering inte genomfördes från båt. 

16 Härmsångare 6  

17 Pilfink 6  

18 Rörhöna 4 - 5  

19 Rörsångare 3 - 5  

20 Grönfink 3 - 4  

21 Grågås 4 Grupp med 9 ad och upp till 17 juvenila 

22 Gransångare 4  

23 Gråsparv 3 Svårräknat, ev flera revir i koloni 

24 Kanadagås 3 Grupp med 6 ad och upp till 3 juv 

25 Ringduva 3 Simsholmskanalen och John Bauers park 

26 Sädesärla 3 Fler par häckar trol utanför 

27 Entita 2 - 4 2 matande fåglar och två varnande i olika delar av reservatet 

28 Knipa 2 - 4  

29 Rödvingetrast 2 - 3 Södra sumpskogen 

30 Stare 2 - 3 John Bauers park och Knektaparken 

31 Nötväcka 2 - 3 Bobesök i John Bauers park, par i Knektaparken vid ett tillfälle och ett 
revir i södra sumpskogen 

32 Morkulla 2 - 3 I de lövdominerade sumpskogarna i Rocksjöns östra och sydvästra 
delar. 

33 Törnsångare 2 Rocksjövallen och Kålgårdsparken 

34 Taltrast 2 John Bauers park och södra sumpskogen 

35 Gräsand 2 2 konstaterade häckningar, Knektaparken och sydöstra sidans vass. 

36 Grönsångare 2  

37 Järnsparv 1 Stora vassen 

38 Svartvit 
flugsnappare 

1 Rocksjövallen 

39 Ärtsångare 1 Knektaparken 
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Nr Total artlista Antal revir Kommentar 

40 Drillsnäppa 1 Ungar noterade vid badstranden under kvällsbesök 23 maj 

41 Kärrsångare 1 Kålgårdsparken 

42 Fiskmås 1 En konstaterad häckning längs gångväg vid Simsholmskanalen 

43 Stjärtmes 1 En kull med 7 nyligen flygga ungar noteras vid bron i södra sumpskogen 

44 Stenknäck 0 - 1 Två observationer av förbliflygande par i södra sumpskogen 

45 Trädkrypare 0 - 1 John Bauers park 

46 Fisktärna 0 Fiskar i Rocksjön och flyger med fisk mot sydväst (Solåsen och 
Simsholmen troliga häckningsområden 

47 Strandskata 0 Födosöker vid Rocksjövallen 

48 Gulärla 0 Endast rastande/sträckande individer observeras 

49 Steglits 0  

50 Aftonfalk 0  

51 Backsvala 0  

52 Brun kärrhök 0  

53 Grå flugsnappare 0  

54 Gråtrut 0  

55 Havstrut 0  

56 Kråka 0  

57 Lärkfalk 0  

58 Mindre korsnäbb 0  

59 Skogssnäppa 0  

60 Snatterand 0  

61 Stenskvätta 0 Ett par i Kålgårdsparken, verkar häcka inne på Kålgården. Ses endast en 
gång. 

62 Storlom 0  

63 Storskrake 0  

64 Större hackspett 0  

65 Trastsångare 0  

66 Vitkindad gås 0  

67 Gräshoppsångare 0  

68 Rosenfink 0  

 


