Miljö- och byggenheten

Kajan (Corvus monedula)
- en myntätande korp
Bakgrund
Runt om i Svenljunga kommun finns stora flockar med kajor som smutsar ner och förstör
i trädgårdarna. Att detta är ett problem är vi på miljö- och byggenheten medvetna om
och särskilt stora blir problemen när Kajorna kommer i stora flockar.

Skyddsjakt
Jakt på kajor har en kortvarig effekt då
de återkommer efter 1-2 dygn. Det går
inte att skjuta av en hel flock med kajor
och det finns en risk att nerskjutna kajor
blir liggandes då de inte alltid kan hittas.
Döda kajor kan medföra dålig lukt och i
värsta fall sprida smitta.

Åtgärder mot Kajan
Det krävs ett alternativ till skyddsjakt då
detta inte är en hållbar åtgärd. Nedan
nämns 6 olika åtgärder som privatpersoner kan använda sig av:
Ögonattrapper; går att göra själv, en
cirkelrund platta med en diameter på ca
1 dm. Plattan målas på bägge sidor med
en svart pupill och en gul/orange iris. De
hängs upp i buskar, träd, verandor etc.
och hängs två och två för att på sätt efterlikna ett rovdjur.
Skrämselballonger; färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.
Reflekterande remsor och blåa band;
Det sägs att skator skyr blå färg, så en
det sägs att blå remsor i träden kan
skrämma bort skatorna. Reflekterande
remsor ska ha samma effekt plus att de
ger ifrån sig ett ljud i vinden.

Rovfågelsiluetter; skär ut en svart siluett av en sparv eller duvhök i deras
naturliga storlek. Placera en balansvikt
mitt på så att fågeln håller sig upprätt
när den hänger i träd, buskar, verandor
etc.
Uvbulvaner; Finns att köpa i många
jakt- och fiskebutiker, dessa kan placeras på huset.
Elektronisk fågelskrämma; kajans
eget dödsläte spelas upp var tjugonde
minut i ca 2 veckor (inte nattetid).

Artbeskrivning
Kajan är en ca 33-36 cm stor fågel som lever i par hela livet. Kajparen häckar ofta i stora
flockar om det finns gott om sovplatser. Inne i bostadsområden använder de sig av skorstenar och nischer som lämpliga häckningsplatser. Under våren är det vannligt med bråk
då de strider om boplatser och honor. Kajan lägger ägg i maj som ruvas i 18-20 dygn. En
kaja kan flyga efter 30-35 dygn. En kaja lägger ca 4-5 ägg och kan börja häcka vid 1-2
års ålder.
Kajans kost är varierande och består av säd, växtdelar, insekter och andra smådjur samt
avfall. En del kajor flyttar i oktober-november till Danmark och västra Europa och de
kommer tillbaka i februari-april, dock stannar majoriteten kvar i Sverige under hela året.
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