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Resultatet av inventering av mindre hackspett 2019
Område: Ruta MH8 (alsumpskogen mellan Finja och Mjölkalånga inom Hässleholms
kommun)
Tre inventeringar genomförda: 2019-04-01, 04-08 och 04-13
Inventerare: Thomas Johnsson, thomas@clangula.se, 070-331 61 26

Hona resp hane av mindre hackspett i alsumpskogen vid NV Finjasjön
Det var endast i den omfattande alsumskogen längs Finjasjöns nordvästra strand som jag fann
mindre hackspettar vid mina tre besök i april månad. Hela området har dock besökts.
Jag har femtio års erfarenhet av skogen och kan konstatera att det så gott som alltid funnits
häckande mindre hackspettar inom området. Vid mina tre morgonbesök noterades följande
mindre hackspettar:
1 april: 1 ropande hane och en födosökande (hackande) hona vid samma tillfälle i områdets
mellersta del, 1 trummande hane och möjligen 1 individ i områdets södra del.
8 april: 1 ropande hane i områdets norra del.
13 april: 1 trummande individ som jag inte kunde fastställa exakt position för (trots att den
faktiskt hördes nära) och en sjungande entita. Dessutom sågs denna morgon en trummande
hane några hundra meter norr om rutan.
Slutsats: Jag gör bedömningen att inom området hade två, sannolikt tre par revir. Kanske inte
så konstigt då biotopen torde vara ytterst lämplig för den mindre hackspetten! Dock märkligt
att jag observerade entita vid endast ett tillfälle! Observationerna framgår av kartan i bilaga 1.
Följande fågelarter observerades också i alsumskogen: Större hackspett, nötväcka, talgoxe,
blåmes, trädkrypare, boXink, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, gransångare, stjärtmes och
taltrast.
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Då det gäller biotopbeskrivningen har jag inte hunnit att i detalj kontrollera upp områdets
alla delar. Alsumpskogen (300-500 m in från Finjasjöns strandkant) har varit i stort sett intakt
och i stort sett opåverkad de senaste decennierna. Detta gör att det Xinns gott om döda träd
och ved i skogen (se bifogade bilder). Inom de delar av området, som ligger längre in från sjön
har jag mig veterligen aldrig sett några mindre hackspettar. Här har det bedrivits ett mer
aktivt skogsbruk, om än i liten skala.

En representativ bild av alsumpskogen jämte en drönarbild över inventeringsområdet.
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Alsumpskogen översvämmas regelbundet under f f a vinter och vår.
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Bilaga 1
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