Fugler i Berga
Berga har et rikt fugleliv. Naturgrunnlaget her er svært gunstig med en kombinasjon av at berggrunnen og løsmassene er rike, og dette er
det lokalklimatisk beste området for både vekster og dyreliv i Stadsbygd og i hele kommunen. Generelt er det mange sørvendte hellinger.
Naturtyper og vegetasjon varierer mye, mye mosaikk, og med et meget rikt insektliv som mat for fugler. Vekstsesongen er lang i Berga.

Blåmeis er vanlig særlig i
randsonene.

Gulspurv har gått mye tilbake og er nå kommet
på rødlista (NT-Nær truet). Den er først og
fremst knyttet til skogkantene mot dyrkamarka.

Stillits er først og fremst en vinterfugl her. En fargerik fugl. Vinteren 2017 var flokker på opptil 35
individer til stede.

Kjøttmeis er vanlig hele året —
ved bebyggelsen og i skogen.

Bokfink (her hannen) hekker tett i de
rike lauvskogene og kantskogene.

Lauvmeis hekker først og fremst i
randsonene i Berga. Granmeisa som
ser lik ut, er særlig vanlig i barskogen.

Spettmeis ble første gang sett i juni 1971, øst for Rein.
Nå finner man den mange steder i sørligste halvdel av
Berga, særlig der det vokser hassel og nøtter.

Berga er viktig for fugleliv hele året
Mange fuglearter overvintrer her, inkludert insektspisende fuglearter. Hekkesesongen
starter her tidlig for mange arter.
I sommerhalvåret er det et særlig rikt fugleliv med mange fuglearter. Tetthetene av hekkende fugler i skog er dokumentert å være blant de høyest registrerte i Skandinavia, særlig i de varmekjære skogliene som utgjør de østre og vestre delene av Berga. Fjære– og
sjøområdene har mange andre fuglearter enn i skogen.

Stær var tidligere svært
tallrik. Hekket overalt, og i
store antall på seinsommeren. Den har gått mye tilbake og er nå kommet på
rødlista (NT-Nær truet).

I trekktidene om vår og høst er det store mengder trekkende fugler som raster.

Fiskemåke har gått mye tilbake og er nå
kommet på rødlista (NT-Nær truet).
Randsonene til Berga er viktige som
hekkeområder og for å finne mat.

Gransanger hekker tett i deler av
Berga. Særlig i de rike lauvskogene.
Den kommer tidlig om våren her.

Gråspurv (her hunnen) er vanlig
hele året ved hus og hager i randsonene til Berga.
Pilfink har kommet de siste tiårene. Den
er nå til stede hele året i randsonene til
Berga.

Kattugle — hekkende
voksenfugl .

Flaggspett er vanlig å se i
Berga og i randsonene.

Svarttrost hekker tallrikt i
det meste av Berga. Flere
overvintrer, særlig hanner.

Dompap er til stede hele
året, og hekker i skogen.

Havørn ses særlig mye i vinterhalvåret.
Flere kjente sitteplasser. Her en voksen.

Berga har usedvanlig mange rike punktlokaliteter med stor tetthet av fugl

Hele Berga er usedvanlig fuglerik. Det er mange enkeltvise punktlokaliteter av meget stor verdi for det rike fuglelivet, fordelt gjennom hele Berga. Her kan man registrere mange fuglearter gjennom en større del av året enn det som ellers er vanlig.

Fjæreplytt — vadefugl i
fjæra her om vinteren.

Sidensvans — i vinterhalvåret, Gråhegre — fisker i fjæra,
oppsøker særlig rognebær.
ses overalt, hekker i koloni.

Siland — hekker — og ses det
meste av året langs fjæra.

Jerpe — ekskrementer legges
i hauger hos hønsefuglene.

Fuglelivet i Berga er meget sårbart:

Ærfugl flokk på sjøen. Den er nå på rødlista
(NT-Nær truet).
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Her er det vist et lite utvalg av fuglearter fra Berga og kantene mot dyrkamark og stranda. Over
180 fuglearter er registrert i området. Mer enn 10 fuglearter på den siste rødlista over truete og
sårbare arter hekker årlig i området, flere av dem i høye sårbarhetskategorier. Alle er særlig sårbare for forstyrrelser og inngrep i hekkesesongen fra april til juli. Det er viktig å beskytte de
mange sårbare punktlokaliteter for å hindre ytterligere nedgang i disse bestandene.
Fram til nå har Berga vært en oase for fugleliv, et eldorado for alle som er glad i naturen i Stadsbygd. Her i Berga kan man stadig oppdage nye fugler man ikke tidligere har blitt kjent med.

