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Observationer under perioden
oktober-december 1995.

Det blev ett fågelrikt sista kvartal 1995.
Väderleken bidrog säkert till detta med sin
varma inledning och kalla avslutning. 
Oktober bjöd på några fina havsfågeldagar
samtidigt som flera arter började uppträda
invasionsartat, t.ex nötkråka, alkekung, grå-
siska och rödvingetrast.
  Vid Torekov drog en obestämd islom mot
öster 15/12 och dessförinnan uppehöll sig en
svarthalsad dopping utanför Årnacke hamn,
Farhult 9-19/11.
  Från Kullen rapporterades 24 stormfåglar,
två gråliror och 92 havssulor 19/10. Dagen
efter sågs bl.a tre gråliror och en klykstjärtad
stormsvala vid Hovshallar samt minst tre
?klykor? vid Båstads hamn.
  En gammal och en ung toppskarv upp-
täcktes på Hallands Väderö 8/10 och flockar
av mindre sångsvan sågs vid tre tillfällen, t.ex
20 ad rastande intill Rönnen 15/10. På
sistnämnda lokal fanns även en spets-
bergsgås 21/10.
  Den 15/10 kunde dessutom ca 1000
vitkindade gäss inräknas på Rönnen och
minst 1000 prutgäss beskådas på vattnet
utanför Stenkrossen.
  På årets sista dag sågs en gravand vid
Ripagården och som vanligt numera fanns
snatterandshanen även denna vinter vid
Rekekroken.

Höstens första havsörn sträckte vid
Strandbaden 10/10 vilken följdes utav 4-5 olika
ex väl spridda inom rapportområdet. Vid fyra
sträckdagar i början av oktober räknades ca
2000 ormvråkar över Helsing-borg och
sammanlagt rapporterades ett tiotal
kungsörnar. Pilgrimsfalk noterades på inte
mindre än 14 olika lokaler men det rör sig
troligen i vissa fall om samma fåglar som drar
runt över ganska stora områden.
  Årets sista vattenrall visade sig öster om
Ripagårdens hamn 16/12 och i Helsingborg
fanns över 40 rörhöns vid årsskiftet. Minst 24
strandskator inledde övervintring vid Sandön
och troligen var det samma tofsvipa som
envist dröjde sig kvar vid Svanebäck 26/12,
Pålsjö 28/12 samt Domsten 29/12.
Höstens första skärsnäppor, 2 ex, observe-
rades vid Kullen 2/10 och sammanlagt rap-
porterades 18 dvärgbeckasiner. Två mor-kullor
fanns även kvar vid Bauserödsdalen 22/12 och
29/12 resp. Torekov 27/12.
  Upp till 21 storspovar höll till runt
Sandön-Rönnen vid årsslutet samtidigt som 18
rödbenor sågs vid Torekov och tre roskarlar
noterades på Strandbadenören.    Utanför
Stenkrossen rastade dessutom en brednäbbad
simsnäppa 4/11.
  En ad+1 juv bredstjärtad labb sträckte förbi
Svanshall 19/10 och ytterligare en ad ?brelle?
rastade på Sandön 28/10. Dessutom sågs tre
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vanliga labbar och några storlabbar, 2 str
SW+1 mot N vid Kullen 19/10 och 1 ad mot
W vid Svanshall samma dag. Från Båstads
hamn rapporterades även 2 ex dagen efter.
  På en åker intill Västraby gård upptäcktes en
svarthuvad mås i 1:a vinterdräkt tillsam-mans
med andra måsfåglar 19/10 och helt
sensationellt upptäcktes ytterligare 1 ex, nu i
2:a vinterdräkt vid en liten damm i stadsdelen
Sofieberg, Helsingborg tillsam-mans med
brödätande skrattmåsar 25/12. Samma fågel
sågs dagen efter vid Pålsjö-badet.
  Den 19/10 räknades 465 tretåiga måsar, 1500
sillgrisslor/tordmular och en lunne-fågel vid
Kullen. Denna dag blev också inledningen till
en liten invasion av alke-kungar som därefter
uppträdde ganska talrikt runt kusten året ut,
bl.a sågs 37 ex vid Kullen 28/10 och 20 ex
mellan Farhult och Rönnen 12/11.
  På Kullen observerades en turturduva 1/10
och från Hallands Väderö rapporterades
överraskande en fjälluggla på annandag jul.
  Två berglärkor fanns vid Rönnen 4/11 och
ett par veckor senare sågs 1 ex vid Farhult.
Två forsärlor uppehöll sig vid Torekovs
reningsverk 9/12 samt 1 ex 31/12 och vid
Höganäs reningsverk noterades en sädesärla
13/12. I Torekov sågs dessutom två sädes-
ärlor  9-20/12.
  Järnsparv rapporterades från sju lokaler i
december och i Helsingborgs norra hamn
observerades en svartrödstjärthane 26- 28/12.
  Höstens verkliga superraritet var en ung
hane nunnestenskvätta som upptäcktes vid
Rönnen 22/10, vilken till många tillresta
?kryssares? lycka fanns kvar hela dagen
därpå. Det var för övrigt första fyndet i Skåne
och elfte i Sverige.
  Vid Eskilsminne sågs en ringtrasthona 8/10
och att björk resp. rödvingetrast uppträdde
talrikt i slutet av december undgick väl ingen
? Taltrast noterades med 1 ex vardera vid
Vattenmöllan 25/12 samt Ripagården 31/12
och även dubbeltrastar sågs vid ett par till-
fällen.

  Årets sista svarthätta var en hona vid
Eskilsminne 30/11 och i början av oktober
observerades fyra kontinentala stjärtmesar.
Snösiska sågs vid Rönnen 4/11, Höganäs (3
ex) 27/11 samt Lervik 2/12 och vid Vegeåns
mynning fanns åtta sävsparvar kvar i slutet av
december.

- Henrik Johansson -

PROGRAM 
MARS T O M JUNI 1996

6 mars Årsmöte
Onsdag

Föreningens medlemmar kallas och hälsas
hjärtligt välkomna till årsmötet, som
stadgeenligt hålls  enligt följande dagordning:

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om mötet behörigen utlysts
5. Godkännande av kassaberättelse

samt årsberättelse
6. Revisorernas årsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande för två år
9. Val av två ordinarie styrelseledamöter

för två år

10. Val av två styrelsesuppleanter för ett
år

11. Val av revisorer för ett år
12. Val av revisorssuppleant för ett år

13. Val av ledamöter i valberedning för
ett år

14. Fastställande av årsavgift för näst-
kommande år

15. Förslag som skriftligen tillsänts
styrelsen

16. Övriga frågor

Efter årsmötesförhandlingarna blir det lotteri
och bildvisning som speglar KOF under 25
år. Föreningen bjuder på kaffe och bröd.

Samling: Albertsgårdens kaffeservering i
Norra Heljaröd kl 18.30.

24 mars     Sandön och Klören
Söndag

Vi börjar vid Sandön där spanar in alla de
nyanlända storspovar, större strandpipare,
gravänder och skärfläckor som kommit med
våren. Skäggmesar drar runt i vassarna och
sädesärlan har kanske kommit. Vi avslutar
med en promenad på Klören och om vi har tur
så får se tofsmesen, som varit försvun-nen, i
området. 
Samling: Sandön, parkering vid masten kl
09.00
Ledare: Mary Petersson och Boris Olsson

14 April         Hallands Väderö
 Söndag
Nu har våren kommit på allvar och den
upplevs allra bäst på Hallands Väderö, som
kan erbjuda alla nyanlända vårfåglar i
skogen, vid kusten och till havs. Ejdrarna är
samlade i stora flockar utanför ön och inne i
bokskogen håller skogsduvorna konsert.

Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 06.45, Brännborns parkering i
Ängelholm kl 07.15. Båten går från Torekov kl
08.00.
Ledare: Ulrik Alm

28 April      Hallands kusttrakter
Söndag
Vi besöker några av de förnämsta lokalerna
söder om Halmstad, t ex Skottorpssjöarna,
Påarp, Laxvik och hamnen i Halmstad.
Hemkomst ca kl 16.00.
Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 07.00 och Brännborns
parkering på öster i Ängelholm kl 07.30.
Ledare: Lennart Johansson

5 Maj Fågelskådningens dag på Kul-
Söndag      -laberg och vid Farhult
Exkursioner för allmänheten då vi tittar och
lyssnar på fåglar under den mest intensiva
fågeltiden på året. Vi informerar även om
fågelskådning och Kullabygdens Ornito-
logiska Förening.
Ledare: Så många som möjligt.
Samling: Kl 09.00 vid Josefinelusts parkering
på Kullaberg eller Farhultsbadens parkering
samma tid.

8 Maj   Hasslarps sockerbruksdammar
Onsdag
Det fina fågelområdet kring Hasslarps
sockerbruksdammar är hotat sedan
sockerbruket lagt ner driften. Helsingborgs
stad har planer på att köpa in området och
göra det ännu attraktivare för fåglarna. Per
Persson som inventerat och gjort projektplan



för området medverkar. Vi tittar på vår största
skrattmåskoloni, doppingar, vadare och
änder. Exkursionen sker i samverkan med
Helsingborgstraktens natur.
Samling: Kl 18.30 vid de södra dammarna,
infart från Västkustvägen mellan Fleninge
norra och Hasslarp
Ledare: Ulrik Alm och Boris Olsson

15 - 24 Maj           POLEN
Avfärden sker med färja sent på kvällen den
15 maj och vi kommer fredagen därpå. Vi åker
med husbilar till de nordöstra delarna av
Polen där vi besöker våra gamla lokaler och
några nya intressanta, som vi fått nys om. Vi
har 10 platser, som går till de som först anmält
sig. Sista anmälningsdag är den 1:e april. Tre
platser finns kvar när detta skrives. Resan blir
två dagar kortare än vad som angavs i förra
programmet och därmed hinner vi inte in i
Littauen denna gång. Upplysningar kan ni få
av exkursions-ledningen, som också tar emot
anmälningar
Ledare: Kjell Åke Hall tel 0431/ 88416 och Alf
Petersson tel 042/ 344991.

8 juni      Krankesjön, kvällsexkursion
Lördag
Fågellivet vid Krankesjön är fenomenalt. Vi
kommer när det ljust och vi kan titta på alla
sevärdheterna och åker hem igen efter
mörkret då alla nattsångare har satt igång sin
nästan öronbedövande konsert. Några
rariteter kan utlovas.
Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 16.00. 
Ledare: Kaj Möller

12 - 23 Juni   Varangerhalvön i                     
                  Nordnorge

Om Polen är välbekant så är Varanger-halvön
ny mark för oss. Många ornitologer har varit
här och berättelser om kombina-tionen av
fjällfåglar, arktiska arter och havsfågel i

oanade mängder har gjort Johan Hammar och
Mikael Rosén heltända på att ordna en resa
dit. Förläggning sker i stugor och vandrarhem.
F l e r  u p p l y s n i n g a r  f å r  n i  a v
exkursionsledningen, som också tar emot
anmälningarna. Hör av er snarast, dock senast
den 1 april.
Ledare: Johan Hammar tel 054/ 836792 eller
070/ 7183290 och Mikael Rosén tel 046/ 392842
eller 010/ 6900519

Kontakta exkursionsledningen, eller ev
någon i styrelsen, om ni vill ha hjälp med

vägbeskrivning eller samåkning. Vid
samåkning rekommenderas att bilföraren

ersätts med 10 kronor per mil av
medpassagerarna tillsammans!

EXKURSIONSREFERAT är en rubrik vi
hoppas få återkomma till under året. Vi i
programkommitten sätter därför vår tillit till
dig som deltar i våra aktiviteter.  Ju fler som
skriver, desto roligare blir det att läsa. Och
ju fler som läser och låter sig inspireras,
desto sannolikare att dessa dyker upp på
nästa aktivitet. Därmed finns det fler som
kan skriva...o. s. v.
Så, efter nästa långresa, exkursion eller
inneträff - anmäl din skrivklåda till
vederbörande ledare. Han eller hon kommer
att bli jätteglad och du kommer själv att
upptäcka, vilken "magi" det finns i att se
sina egna rader i tryck. Ingen människa har
nånsin blivit mindre av det.

RÖNNEN  26/12 - 1994
  Vi ankom strax efter klockan åtta till Rönnen
där Lars Karlsson var vår exkursionsledare.
Allt som allt samlade turen 15 deltagare. Till
en början var det uppehåll, men mulet.
Inledningsvis  såg vi en sittande fjällvråk som
såg mycket stor ut. Närmare vattnet gick en
storspov som efter lite mer spanande visade
sig ha sällskap av flera artfränder. - Helt
plötsligt lyfte många fåglar och vi misstänkte
att en rovfågel var i farten. Vi försökte

upptäcka en eventuell pilgrimsfalk, men vi
kammade noll.
  Vi fortsatte i den blöta marken längre ut mot
Rönnen. Många gäss höll till ute på
gräsmarken, framförallt grågäss, men även
många kanadagäss. Några i gänget fick också
syn på en alfågel.
  På väg tillbaka mot Heljaröd och KOF-
stugan började det snöa. Enormt stora flingor
!  Jag har aldrig sett något liknande tidigare.
Väl framme i stugan drack vi glögg och åt
pepparkakor innan vi begav oss hemåt vid
tolvtiden.

- Jari Ursin -

SÖDERÅSEN  15/1 - 1995
  Vi samlades vid Bjuvs vattentorn klockan
nio. Vår första anhalt var Åvarp och där
kunde vi observera en ensam kattuggla sitta
och värma sig i en skorstensglugg. Vi
promenerade vidare och det var mycket halt
vid somliga ställen. Så småningom kom vi ut
till den vackra Åvarps fälad. Från
Hallabäcken skrämde vi upp en häger och
några hade turen att se en strömstare.
  Med bil körde vi vidare till Åbromölla och
vår exkursionsledare  - Lars Karlsson - lovade
oss alla en strömstare. Och han fick rätt, vi
kunde studera en strömstare ganska länge.
Senare på dagen fick vi se en del rovfågel.
Till vår förtjusning observerade vi en ung
kungsörn. Över Wrams ängar dansade fyra
stycken blå kärrhökar, två hanar och två
honfärgade.

- Jari Ursin -

ÅVARP, VRAMS ÄNGAR 
 28/1 1996

Söndagen den 28 januari 1996 hade vi bokat
in för fågelskådning. Med Lars som ledare
skulle vi vandra längs Vegeå och

Hallabäcken. För oss som nybörjare i KOF var
detta nya marker. Samlingsplatsen var Bjuvs
vattentorn. Inga problem, tänkte vi, ett
vattentorn bör vara högsta punkten som vi
inte kan missa. Men vi hade glömt en sak, -
dimman. När vi kom till Bjuv var sikten noll.
Klockan kvart i nio, en söndagsmorgon fanns
det ingen att fråga i Bjuv, inte en människa
syntes som vi kunde fråga om vägen, men vi
körde vidare och helt plötsligt låg
vattentornet där då dimman lättade ett
ögonblick.
  Vi var cirka 20 st som hade mött upp. Innan
vi körde upp mot Åvarp började vi tala om att
nötkråkan hade varit vanlig i vinter. Inga
problem, sa Lars, den finns här i Bjuv, och
mycket riktigt, 2 st nötkråkor fanns i en
trädgård. Det är ju inga skygga fåglar så vi
fick betrakta dem på nära håll.
  När vi sedan körde mot Åvarp tittade solen
fram och det blev en underbar vinterdag. När
vi hade parkerat vid Åvarps hembygdsgård
började vi vandra mot Hallabäcken. Lars
berättade att det var mycket gammal
kulturmark vi rörde oss på. Första målet var ett
mycket berömt sommarhus. Anledningen till
att det är berömt är att det i skorstenen sitter
sedan många år tillbaka under vintertiden en
kattuggla. Och mycket riktigt, en sömnig
uggla kisade mot oss. Sedan visade det sig att
i en annan skorsten på samma hus satt
ytterligare en uggla. Efter ett tag kom vi in i ett
naturskyddat område. Härliga marker med
många enbuskar. I en av enbuskarna tittade
ett par svartmesar fram. En ormvråk satt i en
ek och njöt av det vackra vädret. Många
björktrastar såg vi också. När vi passerade en
frusen Hallabäck såg vi en trädkrypare klättra
upp för stammen av en al. I samma träd högt
upp letade grå- och grönsiskor efter mat bland
alens kottar. Det är rena akrobatiken dessa
små trevliga fåglar håller på med. Vi fick också
av Lars tips på var vi senare kunde se
forsärlor. När vi sedan kom tillbaka till bilarna
smakade det gott med en fika.



Men även om vi åt och drack så hade vi
ögonen öppna. Någon fick syn på en flock
färggranna fåglar och enligt expertisen var
det en flock stenknäckar. Nästa etapp gick till
Fälleberga kvarn och där fick vi se den
verklige vinterbadaren, dvs strömstaren. En
pigg rackare som tydligen inte är rädd för
kallt vatten.
  På tillbakavägen till Bjuv stannade vi till vid
Wrams  ängar för att förhoppningsvis få se
"stor fågel", dvs örn. Men någon örn fick vi
inte se idag, vi såg på avstånd orm- och
fjällvråk. Alltid något. Nu var det tid för sista
etappen och till detta målet garanterade Lars
att vi skulle få se fågel. Vi skulle nämligen till
Bjuvs reningsverk. Och det stämde att där
fanns fågel, mängder av gräsänder, en del
krickor, två smådoppingar, ett svanpar, en
rörhöna och i buskarna runt reningsverket
såg jag min favorit, gulsparven.
  Så var en härlig fågelskådaredag till ända
och vi var alla överens om att det hade varit
en härlig och lärorik dag. Vi ser fram emot
nästa skådaredag.

- Folke Unger -

VÅRFÅGELEXKURSION 
RÖNNEN-STENKROSSEN  

26/3 - 1995
  Över tjugo deltagare hade mött upp till
denna samexkursion med Helsingborgs-
traktens natur. Trevligt nog hade också en
härlig fågelblandning stämt möte vid Skäl-
dervikens stränder. Så här års får man både
hälsa välkommen och vinka avsked. Vi gjorde
det förstnämnda till en tapper sädesärla i
strandkanten och det sistnämnda till ett par
snösparvar ute på Rönnen. Svart  och vitt är
typiska marsfärger, och var finns en vackrare
kombination samlad än hos skärfläckan...
  Hela trettiotre exemplar stod på revlarna
tillsammans med några storspovar, en flock
kärrsnäppor, en handfull strandpipare och

några tofsvipor. Rovfåglar var det sämre
bevänt med. En fiskgjuse kämpade lågt över
böljorna, faktiskt i riktning mot sydväst.
Kanske hade gjusen varit uppe i Småland,
bara för att finna sin häckningssjö tillbommad
av is.
  I lä borta vid Stenkrossen tog vi oss tid att
granska ut över havet. Skäggdopping och
svarthakedopping fångades in i tubkikarna,
liksom prutgäss, knipa, alfågel, kricka, bläsand
och tobisgrissla. 
  Frånsett de tidigare nämnda snösparvarna
och sädesärlan var det dåligt med småfåglar.
Grupper av mesar tullade kvarglömda insekter
bland tallar och buskar och vid gräsmarkerna
"sippade" enstaka ängspip-lärkor upp framför
våra fötter.

- Ulrik Alm -

BJÄREHALVÖN  9/4 - 1995
  Thomas Wallin och Mona Tuvesson ledde
oss  till en ganska ny lokal, nämligen Skot-
torps dammar. Många sånglärkor var igång
över oss och när vi blickade ut över dammen
såg vi kanadagäss, sothöns och knölsvanar.
Från en annan observationspunkt kunde vi
ingående studera två stycken gråhake-
doppingar. Några hade turen att få syn på
snatteränder, men de var emellertid skygga
och försvann bort. Sävsparvar hördes. Utav
rovfåglar såg vi blå kärrhök, glador och en
fiskgjuse, som även stannade upp och
ryttlade över damen innan den drog vidare. På
h e m v ä g e n  s t a n n a d e  v i  t i l l  v i d
Margaretetorpsån för att kolla eventuella
strömstarar eller forsärlor. Jag såg dock bara
en korp, men det var också roligt.

- Jari Ursin -

FÅGELSKÅDNINGENS DAG 
 7/5 - 1995

Hur väl man än förberett sig, och även om det
inte är första gången, så känns det alltid lite

pirrigt att ge sig iväg till samlingsplatsen för
ett offentligt arrangemang. - Man undrar över
hur vädret ska bli, vilken "sorts" människor
som kommer, om det kommer någon
överhuvudtaget eller om det kommer 150
pers...
  KOF markerade revir vid två ställen; dels
uppe på Kullaberg, med utgångspunkt från
Hjorthagsstugan, där gänget kring Kaj Möller
och Alf Petersson gjorde en strålande insats
för drygt fyrtiofem besökare, dels vid Farhult
där undertecknad med benäget bistånd av
Henrik Johansson, Boris Olsson och Thomas
Rönnertz försökte lotsa ett tjugotal
"allmänhet". Fåglar är underbara - det vet vi
alla som redan utövar denna hobby - och vid
dagar som denna skänker jag alltid en
tacksam tanke till Galileo, som på 1600-talet
inledde den produktutveckling som gett oss
dagens tubkikare. - Oj, vad småtärneparet där
ute på stenen gjorde succè. De var absolut
dagens stjärnor. Annars tycker jag alltid det
är svårt att sovra under evenemang av typ
Fågelskådningens Dag. Finessen är - såvitt
jag förstår - att inte peka på allt. Vanligt folk
(hur artbestämmer man sådana?) kan inte
värdera olika fågelarter på skalan allmänt -
raritet. Skärfläckornas eleganta ritsande i
sanden, gravandhannens blänk från hals och
huvud, grönfinken i toppen av nyponbusken
- under Fågelskådningens Dag får man
verkligen ge sig tid att se.
  Det är väldigt tacksamt att agera guide och
jag är övertygad om att föreningen hade all
heder av sitt engagemang. Dessutom kunde
vi detta året erfara att klockan nio är en lagom
starttid, fjolårets klockan sju var
uppenbarligen något tidigt i allmänhetens
smak.

- Ulrik Alm -

HALLANDS VÄDERÖ  
21/5 - 1995

Trettiotalet skådare stod på kaj i Torekov,

beredda att ge sig ut till Väderön denna
ganska blåsiga, halvklara dag. Det första mer
gemensamma kikarlyftet kom - som vanligt -
strax innan vi tuffade in i Sandhamns-bukten.
Vet man var tordmularna  brukar stå (idag 7-8
ex) är det ingen konst att hitta dem, men ska
man från en gungande och bortflyende
plattform ta till sig alla goda råd och
riktningsangivelser, då blir det värre. 
Ilandstigna på ön inledde svalorna småfågel-
paraden, som vid hemfärden som vid
hemfärden kunde räkna in en försvarlig
artlista. Inget fyrstjärningt kanske, men
sångarbataljerna i skogen och bland
enbuskmarkerna är en fröjd så här års. Vi tog
fika nummer två uppe vid fyrpersonalens
gamla båtplats, och jag kan inte tycka annat,
än att en fullt  utfärgad gammal silltrut är värt
en paus i tuggandet. Tobisgrisslor svirrade
runt i jakt på lämpliga stenskravel  att häcka i
och samma ärende hade säkert också
stenskvättorna. Ett fiskmåspar tronade på
toppen av ett stenröse och sen vi upptäckt att
den ena fågeln var märkt med en kraftig ring,
gjorde vi allt för att avläsa densamma. Ringen
var svart med vit text; AL 60, men något svar
från ringmärkningscentralen har jag ännu inte
fått.
PS; I brunt kuvert från "Vogelvarte
Helgoland" har anlänt följande besked:
måsen är märkt som fyraåring eller äldre,
den 95 01 07 vid Hamburg, Tyskland.



EN FYRA SKÅNE
Under denna stolta lagbeteckning hamnade ett
gäng "tunga" KOF:are - Kjell-Åke Hall, Lars
Karlsson, Kaj Möller och Alf Petersson - på
en mycket hedrande andraplats i artrallyt på
Öland den 18 augusti 1995. Helt "orekade"
gav de sig ut i den öländska naturen klockan
sex på morgonen, för att nio timmar senare
återkomma med 134 (!) arter i bagaget
(bildligt talat, alltså). Blott en art ifrån
segrande lag, som dessutom sörplat upp en
betydligt större mängd bensin.
  Resultatet berättar inte enbart om Ölands
fågelrikedom, utan också om betydelsen av
rutin, pricksäker art-biotopkänsla och god
lokalkänne-dom. Visste ni t. ex,. att bara Karl
X Gustav, Långe Jan och en handfull antika
SOF:are var före Lasse Karlsson nere på

-Ulrik Alm -

SVEDBERGA - SKÄLDERVIKEN 10/12 
1995

Ett tunt snölager (nog så besvärligt med
sommardäck...) och temperatur runt nollan,
bildade inramning för denna exkursion som
trevligt nog samlade upp mot tjugo deltagare.
Sen vi puttat alla bilar rätt på
parkeringsplatsen vid Svedberga kulles
västsida, var det dags att plocka fram kikarna.
Vintern är en årstid då man är tacksam för
varenda fjäder som visar sig. Man kan gå
ganska länge utan ett livstecken, men så -
ofta i närheten av al eller björk - händer det
saker. Så även idag; några gråsiskor lät sig
inte störas av närgånget skådande, inte heller
talgoxar, blåmesar och en ensam trädkrypare.
Sjä lv  s tod  jag  och väntade  på
sparvhöksattack, men den dröjde säkert
någon timme. Ett korppar svängde runt
kullen, kungsfåglar sisade högt och ihärdigt
inne bland granarna. Vid östra sidan av
Svedberga, där tuviga beteshagar sträcker
sig bort mot ett par dammar, hade jag så
gärna velat visa på en varfågel på klassiskt
manér i toppen av ett träd. Men, tyvärr - jag
tycker det börjar bli allt svårare att hitta

pålitliga varfåglar. Trots att lokalerna - såvitt
jag kan bedöma - ser likadana ut som för 10
-15 år sedan. Vad säger ni, är jag snett på det...
  Just som vi skulle lämna Svedberga, dök
Kjell-Åke Hall upp och meddelade att en
kungsörn satt på en av ledningsstolparna
längs gamla järnvägen. Vår bilkaravan drog
iväg för spaning. Och visst, långt därute på
slätten satt kungsörnen som en fin toppspira.
Andra storfåglar var fjällvråk och kanadagäss.
Vid middagstid var vi ute KOF-stugan i
Heljaröd, där en gammal pilgrimsfalk ute på
Rönnenspetsen länge förmådde uppskjuta alla
hungerkänslor.

- Ulrik Alm -

SYDVÄSTSKÅNE 
14/1 1996

Över telefon rapporterar Henrik att denna
exkursion gick i tjock dimma. Säkert var det en
förklaring till att endast fyra tappra själar
mötte upp. Första stoppet var vid Falsterbo
kanal, som innehöll öppet vatten och därmed
en hel del fågel. Mest änder; vigg var talrik,
men även brunand och alfågel siktades genom
tjockan. Skönhetspriset gick till salskrakarna
( en flock på ca 100 ex), tätt följda av
storskrake, skäggdopping och pilgrimsfalk.
Den senare satte ordentlig fart på fågellivet i
kanalen.
  Nästa uppehåll blev Nabben, som var mycket
fågeltom, sånär som på några
björktrastar och en blå kärrhökhona. Bästa
behållningen från det helt igenfrusna Näset
var fikan i lä bakom ett par nyponbuskar. Så
hemåt via ett första stopp vid Malmö
oljehamn. Här sågs ett par salskrakhonor, en
snatterandhane, två smådoppingar samt ett
femtiotal krickor. Snösiskor hade rapporterats
från Lomma hamn, men av dem såg vi inga,
däremot en flock sidensvansar. Avslutningen
vid Barsebäck gav några gåsflockar

PÅMINNELSE!
Har Du ännu inte betalt Din medlems-
avgift för 1996 är det hög tid nu. Vi
hoppas  att Du även i fortsättningen vill
vara med och stödja föreningens
verksamhet och arbete inom natur och
miljö.
Beträffande årsavgiften se nedan!

OBS! Nr 2 av Fåglar i Nordvästskåne
kommer enbart att skickas ut till de
som har betalt in medlemsavgiften

(kanadagås) samt 40-50 sångsvanar.

- Henrik Johansson gm Ulrik - 
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Observationer under
perioden april-juni 1996

 Några blåsiga dagar i maj-juni medförde att
enstaka havsfåglar noterades. Stormfågel
sågs vid Kullen 18/6 och 19/6, medan
havssula observerades vid Sandön 5/5 och
Kullen 16/5 samt 19/6.
 En ringmärkt vit stork spatserade omkring
vid Älleberga 5/5 och i april räknades vid
fyra tillfällen sammanlagt 64 sträckande
mindre sångsvanar, bl.a. 42 ex Hallands
Väderö 14/4.
 Ganska exakt 1000 insträckande bivråkar
räknades vid Hittarp-Domsten 20-21/5 och
vid Björkeröd sågs en ängshökshona dra
norrut 8/6. Pilgrimsfalkarna på Kullaberg
inledde häckning och allt verkade bra tills
ett oväder med hård nordostlig vind och
kraftigt regn tyvärr spolade bort ungar och
ägg från bohyllan.
 I Hasslarps dammar sågs en småfläckig
sumphöna tillfälligt 23/4 och öster om
Varalöv ?snärpte? en kornknarr 1- 2/6.
  Många fina vadararter visade upp sig
under våren, en sandlöpare vid Rösan 26/5,
hela 32 mosnäppor på Rönnen 18/5, en tuv-
snäppa på Rönnen 1/5, två skärsnäppor på
Hallands Väderö 14/4, en dammsnäppa i

Hasslarp 12/5 och på sistnämda lokal även
en tereksnäppa 1/6. Dessutom kan nämnas
att en rödspov fanns i Hasslarp 24- 30/4
och att inte mindre än totalt tio
dvärgbeckasiner rapporterades i april, bl.a.
4 ex Lervik 21/4.
 Två gamla bredstjärtade labbar observera-
des vid Sandön 5/5 och minst två olika
svarthuvade måsar upptäcktes i månads-
skiftet april-maj, 1 (3k) Stureholm 30/4 och
1 (3k)+ 1 (2k) Hasslarp 1/5. Tretåig mås
rapporterades från Kullen 16/5 och 19/6
samt  Arild 18/6. Dessförinnan hade hela 15
svarttärnor setts vid Sandön 19/5 och 13 ex
i Hasslarp tre dagar senare.
 På en numera ganska känd häcklokal för
berguv, noterades 1 ex på bo i april. Från
fem lokaler på Söderåsen rapporterades
spelande pärlugglor under våren och vid
tre tillfällen visade sig jordugglor, Lerhamn
14/4, Traneröds mosse 6-7/5 samt Hasslarp
12/5.
 En av vårens trevligaste arter var en
härfågel som kom flygande söderut vid
Hittarps rev 21/4.
 En berglärka rastade tillfälligt vid
Magreteberg, Höganäs 7/4 och blåhakar
sågs vid Kullen, Vattenmöllan och
Grytskären i mitten av maj. Vårens bästa

KOF:s styrelse 1996 har följande
utseende:

Mats Peterz (ordf)  042-282412
Ulrik Alm (v ordf) 042-147021
Kaj Möller (kassör) 042-330559
Boris Olsson (sekr) 042-114156
Mona Tuvesson 0431-34071
Henrik Johansson 0431-83803
Ann-Marie Karlsson 042-298239
Thomas Rönnertz 0431-54885
Lennart Johansson 042-237460
Mary Petersson 042-344991

ringtrastdag blev den 20/4 med 8 ex
Björkeröd och några dagar tidigare, 17/4,
gjorde minst 100 dubbeltrastar sträckförsök
på Kullen.
  I Magnarp sjöng en lundsångare 22/6 och
i Ängelholms kronoskog uppehöll sig en
hane brandkronad kungsfågel fr.o.m 17/5
till periodens slut.
  Vårens enda sommargylling sjöng på Kul-
len 8/6 och tidigare hade på denna lokal
även noterats gulhämpling 17/4 och 30/4
samt en ortolansparv 18/5.

- Henrik Johansson -

Vi som sammanställer detta lilla
KOF-blad har många gånger bönat, bett,
hotat eller smickrat medlemmarna - allt i
syfte att krama ur dem några skrivna
rader. Åtgärderna har satts in med
varierande - och ofta icke mätbar -
framgång. Därför blir man glatt
överraskad när det dimper ner sju (!)
sidor personligt skrivet Polenreferat,
signerat Börje Löfblad. För er som var med
på resan; läs och minns !  För oss andra;
läs och bestäm dig för att hänga med på

nästa KOF-resa.

POLEN  -  maj 1996

  Under ledning av Kjell-Åke Hall och Alf
Petersson deltog 15 KOF-are i en resa till
Polen under 8 dagar. Vi reste i 3 husbilar
med start hemifrån torsdagen den 16 maj
via Karlskrona till Gdynia i 4-bäddshytter.
  Båten lämnade Karlskrona kl 20. Hela
sällskapet avåt ett  välsmakande
smörgåsbord under kvällen. Östersjön
visade upp sitt vänligaste ansikte utan
minsta vågrörelse. Det var som att färdas
på en flodångare och vi kunde rätt utvilade
purras kl 5. Efter frukost ombord anlände vi
punktligt till Gdynia kl 7.
  Redan under den rätt tröga väntetiden
före passkontrollen skådades flitigt i hamn-
området och kryssandet i artlistor fick sin
första påfyllning. Någon tofslärka kunde
dock ej påträffas. Kanske är denna art nu
helt borta. Den har vid tidigare resor alltid
kunnat ses i detta område.
  Efter någon mils körning var vi Gdansk,
där vi tillbringade några timmar med
sightseeing i de äldre delarna av staden
som påminde en hel del om Lübeck. Pengar
växlades, men på växlingskontoret var det
helt papperslöst så något kvitto kunde vi ej
få. Det hela blev ej enklare eftersom man
serverade både gamla och nya sedlar, vilka
hade fyra nollor mindre. Jag tror att det
trots allt blev rätt ändå. 
  Färden går nu österut i riktning mot det
stora våtmarksområdet Biebrza, men långt
innan vi hunnit så långt, påträffas först
åtskilliga sångare, av vilka en sydnäktergal
kanske blev en av dagens höjdare. För mig
var dock många av de andra sångarna lika
nya. Eftersom jag ej har ett “tränat öra”
vågar jag bara kryssa de sångare som jag



också ser, helst samtidigt som de sjunger -
därför blev det för min del, utöver
sydnäktergalen, “bara” kärr- och
törnsångare vid detta första stopp.
  Snart dök de första vita storkarna upp till
allas förtjusning; stående på ängarna,
häckande på hustaken och på elektriska
led-ningsstolpar. Mona räknade dem alla.
Det blev 410 stycken, varav en gång ca 100
i ett blickfång. 
  Nästa upplevelse för mig, den första
dagen, var 3 - 4 turturduvor sittande på
lednings-trådar invid vägen.
  Sen kom dagens höjdare, jag tror även för
Kjell-Åke och Alf. Tre, eller var det fyra,
blåkråkor på 50 meters håll - underbart
förspel. Jag hittade en rapphöna, men det
var bara jag som tyckte det också var värt
att notera. För mig blev det 6 “x” denna
första dag.
  Efter blåkråkorna började vår bil konstra,
vilket var lite oroande eftersom klockan var
18 en fredagskväll. Generatorn hade slutat
ladda batteriet. Det handlade om tvärstopp
när som helst. Vi hittade efter en halvtimme
en liten bilverkstad. killen som undersökta
bilen, med assistans av Heinz, kunde
konstatera att generatorn var kass. Han
ville ej ha något betalt för sin korrekta
diagnos. Vi lyckades med stor möda trycka
ner 20 zloty i hans byxficka  - ca 60 kronor.
Han gav oss information om en stor
bilverkstad någon timmes körning på vägen
längre österut i vår planerade färdriktning.
Detta var mycket värdefullt, eftersom
generatorn kunde repareras med byte av
kol och diverse andra komplicerade
justeringar under näst-kommande dag
mellan klockan 8 och 12 en lördag.

Dag nr 2 lördagen 
  Efter lite borttappad förmiddag åter alla

redo för skådande. För egen del fick jag
både höra och se trädpiplärkan, men bara
höra sommargylling.
  Nu kommer en av resans höjdpunkter -
spikrakt 20 km på kullerstensväg mot
våtmarker nära den ryska gränsen. Jag tror
byn vi skulle komma till hette Brzotovo,
men säker är jag inte. När vi passerade väg-
skylten hade just ett av köksskåpen öppnat
sig och konservburkarna flög som vilda
örnar genom husvagnen. Chauffören gick
ej att hindra. Han försökte förmå husbilen
att i hög fart glida över kullerstenarna.
Eftersom framförvarande bilar ej var inne på
samma tanke, kom han snabbt ikapp dem.
Flygandet över stenarna blev därför som
man säger “intermittent”, eller bara under
korta stunder, genom växelbrukande av
broms  och gaspedal. Det kommer säkert att
lyckas bättre vid nästa besök i Brzotovo.
  Plötsligt var den där framför oss -
våtmarken i Brzotovo, närmast en sjö,
någon meter djup, 2-3 km bred och säkert
10 km lång. Vår första utkiksplats vid en
liten by med storkpar på taket, med svart
rödstjärt och härmsångare strax intill. Över
vattnet massor av svarttärnor och
vitvingade tärnor och på andra stranden
två stora älgar (dom för väl också vara
med?). Kjell-Åke såg en havsörn i fjärran.
Jag bara anade den. 
  Efter förflyttning någon kilometer norrut
fanns dom där; fyra - eller var det tre -
havsörnar mot en klarblå himmel. Underbart
att se den vita breda stjärten blixtra i
solljuset när den svängde runt. Jag glömde
visst en svarthalsad dopping. Nu vände vi
tillbaka över vägens stenar, vilka snart
skulle bytas mot andra marodörer -
myggorna.
  Vi åker nu in på en mycket gammal riksväg
som går mot ryska gränsen. Vägen börjar
nu växa igen. Det är som en regnskog i

Nybörjarcirkel

Under se senaste åren har KOF fått flera nya
medlemmar och det gläder vi naturligtvis oss
åt. Samtidigt vet vi att det under en exkursion,
med kanske 25 - 30 deltagare, är svårt att
riktigt hinna “bry sig” om dem som;
 - inte hittar skogsduvan i den stora

flocken av ringduvor,
- egentligen inte såg någon skillnad

mellan bivråken och ormvråken som
seglar däruppe,

- vill veta varför fåglar alltid visar sig för
dem som skådat i massor av år.

  I en studiecirkel tar vi oss tid! Vi resonerar
och försöker lära oss läsa naturen med
“fågelögon”. Under tiden oktober - mars/april
har vi tänkt köra en nybörjarcirkel i ornitologi
omfattande fem - sex träffar. Vi genomför
cirkeln som en kamratcirkel i samarbete med
Studiefrämjadet.
  Anmäl Dig till Ulrik Alm. Han träffas under
kontorstid på Studiefrämjandet tfn 042-14 90
70, övrig tid 042 - 33 52 13.
  Ledare för cirkeln blir Ulrik Alm, Alf
Petersson och Kaj Möller.
  När vi fått ihop en grupp på ca 8 - 12

Sydamerika. Bilarna pressar sig fram genom
grenverket. Temperaturen har stigit till 28
grader. Träskmark på båda sidor om vägen.
Myggorna blir glada, för här ska vi bo
inatt.Vi stannar vid brofästet vid floden
som är ca 200 m bred. Bron sprängdes bort
både under det första och det andra
världskriget, men har härefter ej byggts upp
igen. 
  Under kvällen lyssnas och skådas. Själv
kan jag ej undgå rördrommen. De andra
kunde ej undgå en hel del andra fåglar som
jag ej kunde avslöja. Men nu fick jag se en
ej utfärgad sommargyllinghane.
  Såsom tidigare, tidig morgon kl 4. Det blev
sådan rutin att det närmast blev en
självklarhet. det var förresten lätt att stiga
upp när myggvätskans verkan avklingat. 

Detta är dag 3
  Morgonen börjar med bäver. Lite murrig
och ljus i pälsen - typisk polsk. Vi försökte
bjuda honom på polsk frukost - ett stort
glas vodka och en sockerbit. En grå flug
såg jag, medan många såg vitstjärnig
blåhake.
  Ut ur träsket kom vi till en härlig
sommaräng. Några skådar, andra slöar
några timmar på liggunderlag ute på ängen.
Min olycksbroder i diskarelandslaget,
Bengt Lindqvist-Rasmusson, beräknade att
vi föregående afton hört rördrommen
brumma ca 203 gånger. Efter en längre



promenad kunde Bengt R bekräfta att jag
sett en rosenfink flyga förbi. Han såg den
sittande, jag kryssar.
  Nu kom den - den mindre skrikörnen - 
uxen och hängande med vingarna på
skrikörnas vis. Och sedan två bivråkar, lätta
att identifiera - titta på lilla bleka
huvudknoppen.

Dag 4 -  övernattning vid ny bondby
  Britt och töserna talar med gammelmor
som har döttrar och barnbarn i Chicago och
Kanada. Storkar på taket förståss och
massor med kickar. Vad sägs om
svarthakad buskskvätta, flera törnskator
och gulhämp-ling ? Alf och Kjell-Åke
hävdade att den svarthakade var av den
ostliga rasen. Eftersom jag helt saknar
erfarenhet av denna art, hävdar jag att den
nog var av den ostliga rasen. Jag skall fråga
Lindqvist när jag kommer till Höganäs.
  Där kom den flygande på låg höjd och där
satt den på en stolpe 50 meter från oss i 45
minuter. Närmare tror jag ej man kan komma
en örn - en mindre skrikörn förståss. Denna
örn i sittande utförande tycker jag är
mycket lik en kungsörn. Lite närmare oss i
samma synfält en halsbandsflug med med
ryggen mot oss - och en steglits.
  Här blev det för halva styrkan en
övernattning på ett hotell i fritidsanlägg-
ningen i Bialowiezas urskogsområde. Jag
tror det var natten mellan dag 4 och dag 5.
I alla fall åt vi en god middag alla
tillsammans i en trevlig restaurant i
grannskapet till hotellet.

Dag 5 - Urskogens och myggornas dag
  Under ledning av en engelsktalande polsk
guide vandrade vi i urskogsparken som
fredades redan 1921 och på den polska
sidan omfattar 6oo km2 och ca 300 km2 på
den vitryska sidan. Urskogsområdet för

endast besökas under ledning av en
parkguide. Parken är mest känd för sin
uråldriga stam av bisonoxar, för närvarande
till antalet 250 individer.
  Trots tre timmar, från kl 5 till 8, obsades
inte så mycket fågel. Kanske beroende på
att vi alla var fullt upptagna med att freda
oss från myggsvärmarna. Om man räknar
med att det var en cm mellan varje mygga,
betyder det 1000 mygg per dm3. Otroligt,
men sant. Just när vi lämnar urskogen
påträffas en mindre skrikörn sittande lugnt
och stilla på en gren 100 meter bort. Efter en
stund börjar den vandra på ängen 50-60
meter ifrån oss, helt obesvärad.
  Vi lämnar nu parkområdet och börjar söka
oss fram till Alf´s och Kjell-Åke´s egna
lokaler. Vid det första skogsbesöket
påträffades vargspår och något senare på
dagen hördes ett kraftigt brakande ett
stycke ifrån oss. Det var säkert en bison,
eftersom vi i närheten såg fotspåren.
Sångarna var som vanligt talrika, men
flertalet för mig svåridentifierbara. Däremot
såg jag åtskilliga halsbands- och grå
flugsnappare. 
  Nästa besök gäller spettarna. Vi kommer in
på en bred grusväg och passerar en
välutrustad rastplats, men efter 300 meter
blir vi stoppade av en gubbe i skärmmössa
och brun uniform - skogsgeneralen själv.
Ganska snart förstod han, att vi ej fattade
vad som var fel, när han talade polska. Han
talade sedan ryska med stor myndighet i
rösten, ungefär som Yngve Gamlin. Enligt
ett papper som så småningom uppvisades,
var det ej tillåtet att utan särskilt tillstånd
köra på vägen som gick genom skogen. Vid
överträdelse böter man 30 000 zloty per
fordon. Efter hyfsning till nya zloty blev det
75 kr. Mitt lilla ryska ordförråd räckte bara
till ett vänligt “spasiba bolsjoj”. Jag borde
tillagt “malinka Stalin”, men sånt kommer

man ju på först efteråt.
  Nåväl, vi backar tillbaka till rastplatsen,
parkerar och startar veckans längsta
fotvandring. Strax bakom oss dök en
busslast, som vi först trodde var vanliga
turister, upp. När vi släppte förbi dem
visade det sig vara en välutrustad grupp
engelska skådare under ledning av en polsk
guide, förmodligen Nordpolska föreningen
för fågelbeskyddande (PTOP). Lite senare
återfann vi sällskapet vid sidan om vägen.
De studerade en vitryggad spett som
matade sin ruvande hona i ett hål i en al 30
meter upp. När jag efter mycken möda
lyckades lokalisera det av lövverket
stundom väl dolda hålet, hade hanen tagit
middagspaus för att själv få något i sig.
Men efter en halvtimmes bortvaro var han
tillbaka och jag behövde ej säga som en av
de engelska damerna “I saw him just
briefly” (Jag såg honom bara helt kort),
vilket är ett understatement som jag också
använder ibland och är ett polerat sätt att
säga att man inte såg ett dugg.
  Alf fick nu av en vänlig man detaljerade
uppgifterom häckningsträdet för en tretåig.
Det var säkert 6-7 km därifrån. Det var en
prestation att hitta granen med hålet på 30
meters höjd. Denna gång var det en hona
som matade ungar. Den tretåiga hade
kommit lite längre med sin häckning.
Återkomna till parkeringen fick vi en
mellanspett som regelbundet genomsökte
en av de 600-åriga ekarna. Dagen
avslutades med tofsmes och bivråkar och
lång färd på gropig väg mot vad de erfarna
polen-resenärerna kallar världens ände.

Dag 6
 När vi vakande upp på morgonen vid
4-t iden visade det  s ig at t  det
iordningsställts  en campingplats intill där vi
placerat våra husbilar. Det fanns också en

skylt på vilken det stod; Pole Biwakve. Som
på beställning dyker en gubbe upp,
utrustad med konduktörsväska och myndig
stämma. När vi villigt betalat för
övernattningen, och mottagit bannor för
vår dåliga toalettkultur, var vår nye vän på
solskenshumör. Han berättade att det i
vintras var 30 minusgrader och 1.5 meter
snö. 
  Dagen började sedan för min del med
trädlärka - med hjälp av alltid tillmötes-
gående Lennart.
  Sedan vandring ut i det öppna träsket, där
man oftast kan höra dubbelbeckasin.
Varken jag eller någon av de goda öron
kunde höra den, men vi kommer tillbaka.
Kanske var det för mycket vatten. Stövlar
med längre skaft nästa gång. Inga mygg
och 5 plusgrader - det var skönt.
  Så en behaglig skogs- och ängspromenad.
Många stenknäckar, gyllene gulsparvar
och 9 vita storkar på sträck. Två
sommargyl-lingar - utfärgade hanar - under
flera sekunder i flykt, observerades. Och i
hagen med hästarna upptäckte Bengt A
härfågeln, den första vi såg, d v s vi fick gå
närmare för att jag skulle se den “briefly”.
Nästa dag såg jag den bättre  där det fanns
mer hästskit.
  Nu är det dags, sa KÅ på återvägen, för
de svarta storkarna - garanterat inom 5
minuter.
De kom punktligt 4 stycken. Som
havsörnar, men med lång hals och den
underbart symetriskt fulländade vita
teckningen under buken - en vit triangel
sammanfogad med en välvd cylinderyta. Ja,
tänk hur man kan få till det.
  På väg till sista nattlägret i
Nordösterlandet åtskilliga stopp vid
underbara  grunda stora vattenhål. Vi, även
jag, noterar skäggtärna och lärkfalk. För min
personliga del också rödspov och med



Totalt noterades 150 arter och 410
vita storkar. År 1994 räknade man
förresten 4950 häckande storkpar.

hjälp av Mary en vigg som trycker i
vasskanten så att jag inte kunde se tofsen.
Vitvingade och svarttärnor i mängd och
kanske en havsörn i fjärran.
  Framkomna till nattlägret, en välordnad
campingplats, bänkar och bord, vindskydd
och dubbeldass. Vad kan man mer begära,
men jag skulle aldrig kunna hitta tillbaka dit.
  Vi tog oss en liten en, medan den sista
hästdyngan spreds på åkern vid sidan om
oss. När skiten lagt sig tillrätta kom
härfåglarna. Mera hästar, mera härfåglar -
så enkelt är det.

Dag 7 
  Ute kl 5, börjar bli lite senare nu. Heinz
sover gott i sitt tält, ljudligt, tänk va skönt,
mild väckning av Lennart; svar Ja... nytt
snark.
  Lång, lång vandring ca 15 km tur & retur.
Längst bort på en 1,5 km lång brygga, helt
nybyggd som slutade vid en öppen
träskmark kringgärdad av skogsridåer. Ett
underbart ställe om vädret varit  det rätta.
Vi hörde en kronhjort alldeles nära
plattformen som avslutade den långa
gångbron. Konstigt, hur kunde det vara så
lite fågel på en sådan plats. Man ska inte
vara på rätt plats vid fel tillfälle, då kan man
åka på en propp, sa Lindquist.
  Jag tog på återvägen en liten sidstepp in
i skogen och kunde blanda mitt med
vildsvinens, vilka dock ej var på plats vid
detta tillfälle. Sens moral - tag med en kopp
när ni går av vägen.
  Vid återkomsten till vår campsite hittade vi
en grå flug på ägg i en klyka i vänstra
grindstolpen. Lite före de övriga åskade
Lennart tystnad inför att hackande ljud
nära husvagnarna, men det var bara
ljudkaskaderna från vår slumrande kamrat
som under uppvaknandet varierade
sången. När han så småningom visade sig

i tältmynningen såg han lite vitruggig ut
framifrån sett. HG hade drabbats av den
polska gästfriheten vid besök i
granngården, posk ursäkta polsk korv och
skogsstjärnan ensam med 5 värdar, det är
inte lätt. Trots att många glas av HG
kastades över axeln måste en mindre del
hamnat där det var ämnat.
  På grund av den ibland begränsade
tillgången på vatten i vår husbil i
kombination med det fullständiga
engagemanget av hela köksutrustningen
vid varje måltid och därtill utstuderat
svårdiskade fetter och kryddor blev
åtgången av diskmedel som man säger
extraordinär. Det fick till följd att vi för den
sista disken fick låna lite grön diskvätska
av AnnMari, vilken påfylldes i en flaska
gammeldansk - gröna hissen.
  Mera härfågel -3 stycken samtidigt. Några
kilometer på återfärden åter öppet landskap
med “lögvatten” och vassar. Ett hundra
vita storkar stående på strandängarna,
praktiskt taget i ett synfält. Det kanske inte
är så konstigt när man inventerat nära 5000
häckande par på en yta av 16 000
kvadratkilometer i Polen.
  Min upplevelse från det ett av de sista
stoppen på resan var att titta ned i den röda
halsen på de många trastsångarna i vassen,
det var fint att höra sången samtidigt som
man iakttog struprörelserna. En sävsparv
lokaliserade jag helt på egen hand.
  Så ett stopp till - en ängshök, den första
och enda vi såg -  fullgod avslutning på
skå-dandet.  Övernattning i hamnområdet i
Gdynia - just perfect.

Julklappsbekymmer ? 
Läshungrig ?  Kalenderbitare ?

KOF  har svaret om du känner igen dig i
något av ovanstående. Köp boken
Nordvästskånska  Fåglar, till det ytterst
facila priset av 50 kronor. Boken är en
översikt  över fågelfaunan i Höganäs,
Helsingborgs, Bjuvs, Åstorps och
Ängelholms kommuner. Till grund för
resultaten ligger fågelrapporter alltifrån
L i n n é  f r a m  t i l l  v å r a  d a g a r s
KOF-rapportering. 
  Kontakta Ulrik Alm - tel 042 - 33 52 13
- eller någon annan exkursions-/ förenings-
edare, så förmedlar vi det praktiska inför ett
köp. Slå till !

 Dag 8 
  Uppe med tuppen som vanligt, kl 4.45,
Rasmus, Lindquist och jag. Lindquist - för
den som inte vet - är Bengt’s alter ego. Som
Karlsson på taket ungefär. En timmes
skådande - inte en tofslärka nu heller. Så
ombord på glest befolkad färja. Lugn
överfart och punktlig ankomst till
Karlskrona kl 19.30. Busväder, hemkomst
vid mittnatt.
  Några fortsätter norröver. Karin, Heinz
och Rasmus, får vi be om en hälsning till
Sydvaranger och knotten i Rovaniemi.
  Berättelsen är nu slut, så ock
Bisonvodkan.

Enligt uppdrag

Börje Löfblad

KOF-program oktober 1996 t.o.m
januari 1997

13 oktober söndag - Hallands Väderö
I föreningens regi brukar vi åka till Väderön på

lite olika tider - i förhoppning om att du tar dig
ut på egen hand när reguljära turer erbjuds på
sommaren. Väderön i oktober kan locka en härlig
och överraskande blandning. Ett besök på
Väderön ger alltid en skön känsla av frihet och
rymd.
Samling: Olympiaskolan i Helsingborg kl 6.45
och Brännborns i Ängelholm kl 7.15. Båten går
från Torekov kl 8.00.
Ledare: Ulrik Alm

27 oktober söndag -  Sydskåne
Till gäss gladors, örnars och kärrhökars land. Vi
kryssar på mindre vägar mot mål som Vomb - 
Krankeområdet, Fyledalen och sjöarna i söder.
Hemfärd eventuellt via Barsebäck. Omstän-
digheterna får styra dagens tur.
Samling: Olympiaskolan Helsingborg kl 08.00
Ledare: Lennart Johansson

14 november torsdag - Fåglar som flyttar
Ett föredrag av och med Magnus Ullman.
Magnus är en duktig fältornitolog och en god
berättare. Föredraget ger behållning åt både
nybörjaren och den mer avancerade.
Arrangemanget är i samarbete med Bjäre
naturskyddsförening och Studiefrämjandet.
Samling  Hörsalen i Ängelholms bibliotek kl
19.00

27 nov onsdag - Hjälp åt skadade fåglar
Helsingborgs djursjukhus är ett av landets
största och bästa. Djursjukhuset får hand om
många skadade fåglar. Vi får berättat för oss om
hur fåglarna och andra skadade djur tas om hand.
Tillsammans med KFV lär vi hos hur man tar
hand om skadade fåglar. Vi får prova på att
tvätta oljeskadade fåglar.
Samling : Djursjukhuset i Helsingborg kl 18.30.
Ledare: Boris Olsson

7 december lördag -  Kullaberg
Så här dags på året har alla flyttfåglarna
försvunnit  och vi får tillfälle att titta närmare på
de som finns kvar. Vad passar då bättre än att
göra  en vandring i adventstid på det vackra



Kullaberg. För att gardera oss mot bistert väder
kommer vi att servera kaffe, glögg och
pepparkakor i Hjorthagsstugan.
Samling: parkeringsplatsen vid Josefinelust kl
14.00

19 jan söndag - N O Skåne och Landön
Vi beger oss utanför våra hemmamarker till
trakterna kring Kristianstad. Om inte vädret är
allt för ruggigt kan vi få se många gäss och
änder. Oavsett kylan kan vi förvänta oss fler
havsörnar, än vad som kan ses på andra platser
i Sverige så här års.
Anmäl  om ni kommer till någon av
exursionsledarna senast den 17 januari. De
försöker organisera samåkningen från andra orter
än Ängelholm.
Samling: Brännborns parkering på öster i
Ängelholm kl 07.30
Ledare Kjell-Åke Hall, tel 0431-88416, och
Thomas Wallin, tel 0431-52024.

25 jan lördag - Köpenhamns zool museum
Om det är ont om fåglar i naturen i januari så går
det bra att titta på muséets fina samlingar av
uppstoppade exemplar. Alla tänkbara och
otänkbara  arter finns; örnar, falkar, vadare, sulor
och . . ?just name it? och det finns till
beskådande. Utöver fåglar finns det mycket
annnat i djurväg att titta på. Vi åker med färja,
tåg och buss. Tag med pengar till transporter
och fika.
Samling: Nya Knutpunkten i Helsingborg kl
09.00
Ledare: Ulrik Alm

SVERIGE
PORTO
BETALT
PORT PAYÉ

Fåglar i Nordvästskåne en rapport från
Kullabygdens Ornitologiska Förening
Adress: KOF c/o Boris Olsson, Nils Kaggs gata 47
F, 254 54 HELSINGBORG, tfn 042-214156
Årsavgift för ordinarie medlemskap i föreningen är
100 kr för år 1996. Familjeavgift är 10 kr per person.
Avgiften sätts lämpligast in på postgirokonto 2 24
39 - 4, Kullabygdens Ornitologiska Förening .
Ordinarie medlem erhåller rapporten utan extra
kostnad.
Rapportmottagare: 

Avs B FÖRENINGS-
Kullabygdens O F         BREV
c/o Ch Strid        
Christer Boijes väg 2 B
S-254 54 HELSINGBORG
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Observationer under perioden 
juli-september 1996.

Endast ett fåtal dagar var gynnsamma för
havsfågelskådning vilket resulterade i totalt
åtta stormfåglar och lika många havssulor i
mitten av juli. Dessutom observerades åtta
gråliror under de sista septemberdagarna, bl a
4 str Kullen 30/9.
  Två unga svarta storkar rastade tillfälligt vid
Vegeåns mynning 9/8 och periodens enda vita
stork flög över motorvägen vid Råån 14/7.
  Bland bläsänderna vid Sandön fanns en
honfärgad individ som uppvisade karaktärer
liknande amerikansk bläsand 1/9- 10/9 och fem
snatteränder som sträckte förbi Kullen 30/9
förtjänar även de en plats i denna spalt.
  I närheten av Höghult noterades en ung
aftonfalk 24/8 och från grannbyn Mjöhult
rapporterades en spelande vaktel 4/8. Upp till
fyra vattenrallar höll till vid Vegeåns mynning
i aug.- sept. där även en ganska svårsedd
småfläckig sumphöna sågs då och då under
tiden 18/8- 17/9. I Hasslarp iakttogs dessutom
en småfläckig sumphöna 16/9 och ytterligare 1
ex 23/9.
  Unga småsnäppor uppträdde ovanligt talrikt
i september och största ansamlingarna var 134
ex Sandön 12/9 samt 108 ex Hasslarp fyra dagar
senare. Myrsnäppa noterades på Rönnen 13/7,
18/7 samt 28/7 och 1 ex i Hasslarp 19/7.
  Hela 360 brushanar räknades i Hasslarp 23/9

och dubbelbeckasin fanns vid Rönnen 14/8
och Farhult 10/9- 23/9, bl a 2 ex på sistnämnda
lokal 20/9. Tre olika rödspov rapporterades från
Hasslarp respektive Sandön i juli- aug. och
årets andra tereksnäppa sågs fint vid Rönnen
17-18/7. 
  En art, som till skillnad från många andra
vadararter uppträdde sparsamt, var
smalnäbbad simsnäppa. Endast 1 ex Farhult
14/9 och 1 ex Hasslarp 16/9-23/9.
  Vid Kullen drog en storlabb mot sydväst 10/7
och sedan ytterligare två sträckande på samma
lokal 15/7. Dessutom fanns en ad+ en juv
skräntärna vid Sandön 6-7/7.
  Från de båda kända berguvslokalerna
rapporterades tyvärr att  båda paren
misslyckats med häckningen och vad värre är,
att döda uvar hittats på båda lokalerna. En
insträckande jorduggla sågs vid Kullen 30/9
och på Sandönbryggan satt en kungsfiskare
16/8 vilken faktiskt är årets enda hittills.
  Hela femtiotre sträckande trädlärkor noterades
vid Glumslövs backar 22/9 och sammanlagt
rapporterades tolv rödstrupiga piplärkor i
september, bl a 4 ex Farhult 10/9.
  En för nordvästskåne sällsynt gäst var en ung
höksångare som sågs intill Rönnen 10/9 men
sommarens häftigaste art var utan tvekan den
unga vattensångare som Johan fångade och
ringmärkte i Hasslarp 20/8. Fågeln stannade i
fyra dagar och många skådare fick nöjet att
sätta 

Johan Hammar - vår man vid
Hasslarpdammarna - har resplaner inför
kommande sommar och söker intresserade
medresenärer. Här hans presentation:

ISLAND  12 - 26 JULI 1997
Island, denna sagornas, de varma källornas,
vulkanernas och inte minst fåglarnas ö, är målet för
sommarens långresa. Vi bekantar oss med unik
fågelfauna, fantastiska vyer, glaciärer och varma
källor. Myvatn på norra Island lockar med sina
enorma mängder häckande änder. Utmärker sig gör
både strömand, islandsknipa och islom. Kusten
erbjuder enorma koncentrationer av havsfågel. - Vad
sägs om 8 - 10 miljoner par lunnefåglar, 2 miljoner
par av vardera sill- och spetsbergsgrissla, 1 miljon
par tordmule, 1miljon par stormfåglar och 12 000
par storlabber ? På högfjällsplatåerna häckar
jaktfalk, skärsnäppa samt både smalnäbbad och
brednäbbad simsnäppa.
På båtresan över bjuds vi ypperliga tillfällen att
studera havsfåglar, däribland liror och två arter
stormsvalor. Dessutom är chanserna mycket goda
för att se flera arter valar.

Resrutt
Resan startar i Helsingborg den 12 juli 1997.
Därifrån åker vi minibuss till Esbjerg i Danmark. Här
väntar färjan som tar oss till Island via Färöarna.
Färöarna avnjuts i två dagar innan färden går vidare
mot Island. Torsdagen den 17 juli siktas land igen,
Island. Minibussen tar oss till exotiska platser som
Vatnajökul, Myvatna och Dettifoss. Inte bara fåglar
beskådas utan även växter, geologiska fenomen m.m
i mån av  tid. Vi beräknar vara hemma den 26 juli.
Bor gör vi på vandrarhem.

Kostnad
Det är svårt att beräkna exakt vad kostnaden
stannar på i nuläget, prutningen har inte börjat, men
den preliminära kostnaden hamnar runt 7500
kronor. Förhoppningsvis kommer priset att bli
lägre.

Anmälan
Antalet  deltagare är begränsat. Är du intresserad hör
av dig snarast, dock senast 15 januari till Johan
Hammar, tel 054 - 85 36 88.

Arrangör och guide är Johan Hammar. Läser

ytterligare ett X i artlistan.

  Sjungande lundsångare rapporterades från
Hälsovägen/Vikingsb.parken 1/7-21/7 samt
Häljaröd 26/7 och i Ängelholms kronoskog
konstaterades ett par brandkronad kungsfågel

häcka framgångsrikt. Dessutom observerades
skäggmesar även denna sensommar vid
Vegeåns mynning och Farhult. 
  Till sist kan nämnas att gulhämpling sågs i
Ängelholm 18/7 och att lappsparv sågs på
Sandön 10/9 samt på Rönnen 22/9.    

- Henrik Johansson -

EXKURSIONSREFERAT

Fågelskådningens dag  5 maj 1996 

Fågelskådningens dag var blåsandets dag.
Ännu kvart i nio var Henrik och jag ensamma
vid Farhultsbaden. Men så - runt tio i nio -
lossnade det. Gamla bekanta som Bert och
Gunvor Weinitz, Lennart och Barbro Niles dök
upp tillsammans med mer sällan sedda
ansikten. Dessutom kom en flock nykomlingar
som nåtts av vår information via annonser och
affischer.
  Vi “ringlade” iväg, totalt ca 25 personer - en
riktigt bra samling med tanke på omstän-
digheterna. Någorlunda i lä i tallskogen
lyssnade vi till lövsångare och gulsparv. Vi
hade även tid att bekanta oss med hämplingen
- roligt tyckte jag, eftersom det är en art som är
relativt vanlig, men ändå  ganska okänd. En
vacker rödstjärthanne väckte berättigad
uppmärk-samhet. Om rödstjärten var lätt att
upptäcka genom sina återkommande utfall mot
insekter och annat, så var gluttsnäppan desto
svårare. Det var grått bland grått och Henrik
hade emellanåt ett styvt jobb att ange mellan
vilka stenar som glutten stod. Några
knölsvanar och gravänder simmade förbi,
längre ut, bakom vågbrytaren, kryssade
mängder av svalor i en tuff jakt efter något
ätbart. Samma ärende hade en ensam fisktärna.
   Som sagt; en Fågelskådningens Dag utan
någon trängsel vare sig i luftrummet eller på
landbacken. Samma erfarenheter gjorde gänget
som skötte parallellarrangemanget upp på



Kullaberg. Nästa är - 1997 - säger ryktet att
Fågelskådningens Dag över hela landet ska gå
av stapeln den andra söndagen i maj. Kanske
ett klokt val - vi får se.

- Ulrik Alm -

Hasslarpsdammarna  6 aug 1996

Efter sommarens stillestånd på fågel-
kådarfronten var det nu dags att med hjälp av
Ulrik Alm ta en titt på fågellivet i Hasslarps-
dammarna.
  Dessa dammars framtida öde är ovisst, men vi
gör väl alla och bör på en förhoppning om att
något ska kunna göras, så att dammarna
bevaras som en betydelsefull fågellokal.
  Den här kvällen bjöd på både större- och
mindre strandpipare, drillsnäppa och ljung-
pipare. Massor av tornseglare for över våra
huvuden och tornfalken gjorde en liten raid,
men det “blidde” inget. Enkelbeckasinerna
kunde studeras under så gott som perfekta
förhållanden, både ljus- och avståndsmässigt.
Vår minsta and, krickan, var på plats, så även
gulärlan. Smådoppingen hann vi också se
mellan dess dykningar.
  Kvällens sista programpunkt var något
alldeles extra. Johan Hammar - KOF:are och
biologistuderande i Karlstad - ägnar en del av
sitt sommarlov till ett ringmärkningsprojekt vid
Hasslarpsdammarna. Syftet med projektet är att
se vilken betydelse dammarna har som
rastplats för kärrsångarna. Han har ett antal nät
uppsatta där fåglarna fångas, och naturligtvis
är det ju inte bara kärrsångare som fastnar. Nu
fick vi se hur han tog loss fåglarna och därefter
artbestämde, mätte, vägde, blåste undan
fjädrarna på magen för att se hur mycket fett
fågeln hade lagrat, och ringmärkte, samtidigt
som alla data och resultat protokollfördes och
till sist var fågeln fri att flyga iväg igen.
  Det var en fascinerande avslutning på
kvällen. 

- Bodil Forsberg -

Falsterboläger 27 - 29 september

Den 27 - 29 september var det dags för den
årliga exkursionen till Falsterbo under ledning
av Mona Tuvesson, Kjell-Åke Hall och Alf
Petersson. Det var 18 medlemmar som
inkvarterade sig i Villa Örnas. Fredagskvällen
var regnig och det var med spänning man
tittade ut på lördagsmorgonen. Men det hade
klarnat upp under natten och när gänget gav
sig iväg kl 6.45 var det en strålande vacker
morgon. Först ställdes färden till Nabben.
Under några morgontimmar fick vi där se bl. a
stenfalk, lärkfalk, stjärtand, bläsand och
kustpipare. Fint var det också med alla
blåmesar som drog fram tätt över sanddyner
och nyponsnår.
  På väg tillbaks till bilarna gjordes en liten
avstickare till Kolabacken. Där gjordes obsar
av bl. a. sparvhökar och mesar. Nästa längre
stopp blev Skanörs kyrka. Lunchen förtärdes
uppe på en liten kulle med fin utsikt över
landskapet runt om och i den sköna höstsolen
passade många på  att ta en liten vilopaus. För
sen blev det vandra av !
  Gruppen gick över ängarna ut till Knösen och
följde sen stranden tillbaka. Hundratals vitkin-
dade gäss rastade ute på sandrevlarna och
obsar av bl. a. gluttsnäppa, storspov och
brushane gjordes också.
  Sen blev gruppen kulturell och gick på konst-
utställning på muséet. Där fanns en utställning
som kallades "Under höststräcket". Motiven
var givetvis fåglar, som oljemålningar, foto och
smide. Sista anhalten för dagen gjordes vid
Ängsnäset. Här hade under ca en vecka
observerats en ägretthäger. Det var med spän-
ning skådargänget drog sig ner mot havet.
Skulle den finnas kvar ? Jo, visst gjorde den
det ! Under några minuter fick alla möjlighet att
titta på den snövita hägern där den klev runt i
det grunda vattnet. Och det var tur att vi kom

just då, för 15 - 20 minuter senare skrämdes
ägretthägern, och alla andra fåglar i viken, iväg
av tre ryttare !
  Efter tio timmars skådande i  strålande soligt
höstväder var vi nöjda och återvände till Villa
Örnnäs. På väg tillbaka kom regnet, och nu
också i sällskap med åska. Efter gemensam
kvällsmat visade Alf Petersson bilder av
välkända fåglar i ovanliga situationer.  Det
gällde för de övriga skådarna att gissa vilka
fåglar som bilderna föreställde. Alf fortsatte
sen med bilder från resor till Marocko och
Israel.
  På söndagsmorgonen skulle gänget ge sig ut
igen  6.45 men nu regnade det rejält och kl 7.30
gav vi oss iväg. Men efter en kort promenad i
Falsterbo bestämdes gemensamt att åka
tillbaka till Villa Örnnäs. Vi fikade sen
tillsammans i matsalen och så körde var och en
hem till sitt. Och efter en sådan skådardag som
vi hade under lördagen, var det nog ändå
ingen som var besviken att exkursionen
avbröts lite tidigare än beräknat. 
- Tack -  Mona, Kjell-Åke och Alf  för en
trevligt ordnad helg !

       - Sonja Hallberg -

Hallands Väderö  13 oktober 1996

"Morgonstund har guld i mun  " sägs det. Det
är möjligt, men i själva uppstigandet är den
känslan långt ifrån verkligheten. Under mörker
åker jag med Ulrik till det ljusnande Torekov i
dubbel bemärkelse. Ljuset försöker tränga sig
genom det tjocka diset, som ligger tungt över
hamnen och havet ut mot Hallands Väderö.
Trots detta kliver en liten grupp "koffare"
ombord på båten som ska föra oss ut till
fågelparadiset. Entusiasmen är stor och det
påverkar vädrets makter, som släpper mer och
mer på diset.
  Väl framme kliver gruppen av och skepparen
meddelar "att båten avgår nästa lördag klockan

två från spår ett". Gruppen ornitologer kliver
något förbryllade av båten, men de glömmer
det fort på grund av öns magiska kraft att ge
fantastiska fågelupplevelser.
  Ledaren Ulrik samlar ihop sina "får" och några
andra smågrupper försvinner ut i terrängen.
Jag och "fåren" går mot Söndre skog. Vid
Oadammen uppenbarar sig den första rariteten
nämligen rödvingetrast. Vi står alla och
beundrar fågeln med sina röda band vid
vingarna. Hösten färger blir mer och mer
påfallande ju längre vi kommer in i Söndra
skog. Naturen glöder. Småfågelsång kvittar
och det känns underbart att vandra genom
skogen. Men hungern tar mer och mer över
känslorna och det är inte så konstigt för vi är
framme vid "första" matpausen.
  Naturen öppnar sig vid Kungshamn och
havet syns framför oss. Vi finner snabbt en
lämplig rastplats och det är inte så svårt
eftersom traditionen styr "koffarna" till rätt
plats. Termosar och smörgåsar kommer fram i
full fart. Maten smakar gott och under tiden
uppenbarar sig myrspoven och dubbeltrast.
Nötskrikorna flyger med flaxande vingslag över
våra huvuden. Mätta och belåtna styr vi kosan
mot norr längs öns västra strand. Terrängen
ändrar karaktär från mjuk till hård. Över
stenhällarna svävar en ormvråk. Gruppen
stannar vid en viks innersta del och ställer upp
sina tubkikare och samtidigt radar upp sig i
traditionell rad. Inne i buskvegetationen
studeras  svar thä t ta  och s t jä r tmes .
Översvallande av upplevelser beslutar
gruppen att packa ner sina kikare och fortsätta
upp mot fyren. Sälarna ute till havs iakttager
oss.
  Hungern tränger på igen och "andra"
matpausen ska inmundigas. Det tycks som om
änderna också är hungriga och har gett sig ut
på matinsamling, för det är ganska tomt på
fågel. Det kan kännas skönt för en
fågelentusiast att för en gångs skull få äta i
lugn och ro. Gruppen slår sig ner bland
klippskrevorna. Mattermosen, besticken och



F Ö R  D I G  S O M  Ä R  N Y  I
FÖRENINGEN, eller kanske inte ute i
skog och mark så ofta, vill vi gärna lämna
några  goda råd som avsevärt kan förhöja
värdet på en exkursion.

* Ta med matsäck ! De flesta exkursioner
innehåller minst en fikapaus, ofta två.

* Deltagare  som är för varmt klädda är
sällan något problem (- och i
förekommande fall enkelt att åtgärda).
Däremot är det omvända inget kul. Tänk på
att fågelskådande kan innehålla en hel del
väntan.

* På fötterna rekommenderas grova skodon.
Tar du stövlar kan det aldrig bli fel.

* Ryggsäck är bäst, axelremsväska kan
fungera, bärkasse fungerar inte alls.

* Om du tänker på det; töm spargrisen på
"tior" och "tjugor". Bilföraren som ska ha

smörgåsarna packas upp från ryggsäcken..
  Dagen går  mot s i t t  s lut  och
sammanhållningen är inte så god längre, ty en
del av gruppen finner det vara lämpligt att i
sakta mak gå till båtbryggan och invänta båten
från Torekov. Jag och en del av gruppen
beslutar sig för att gå mot Tångakärret.
Brittsommaren svävar över ön och inne i
skogen möts vi av våren, ty en vitsippa
blommar. Rödhaken kvittrar underbart i
skogen. Framme vid Christians hamn ställer vi
upp våra tubkikare och ser skarvar ute på
skäret. Mitt ibland dem befinner sig en
toppskarv och raritetskänslan återkommer, som
en positiv rysning genom ornitologens kropp.
Samtidigt svävar sparvhöken över våra
huvuden. Efter denna upplevelse är det tid att
packa ihop våra kikare och ställa kosan mot
Sandhamn.
  På gräsmattan kring bryggan samlas
" k o f f a r n a "  i  s m å  g r u p p e r  o c h
eftermiddagstörsten tränger på. Termosarna
kommer åter fram och eftermiddagskaffet
smakar gott i väntan på att båten ska dyka upp
vid horisonten. Dagens sista smörgåsar slinker
ner och "koffaren" sitter och funderar över
dagens fågelintryck. Det känns skönt. Ute i
viken simmar sälar och kanske även de njuter
av brittsommaren. Båten uppenbarar sig och
belåtna ornitologer stiger ombord för återfärd.

            Vid pennan;         Torbjörn Gerward

Sydskåne 27 oktober

Vid nio-tiden anlände vi , 17 personer, till Kran-
kesjön. Det var lite smådisigt, ca 10 grader,
men solen försökte bryta igenom när vi från
tornet spejade ut över sjön där flockar av
ljungpipare och vipor flög. En häger satt och
spanade i toppen på ett träd, några småfåglar
bl. a. domherre, bergfink, blåmes och talgoxe
fyllde magarna med frön från träden runt
omkring. Det var lugnt och stilla, på sjön

kunde vi se skäggdopping, sothöns gräsand
och skarv.
  Nästa mål blev Vombs ängar där vi såg en blå
kärrhök vackert segla omkring och några
grågäss som gick och åt gräs. På väg mot
Fyledalen kunde vi skåda både glada, ormvråk
och fjällvråk. Väl framme i Fyledalen vandrade
vi ut i hagarna längs ån. Några nötskrikor och
nötkråkor skränade, dessutom såg vi bläsgäss,
sparvhök och även här blå kärrrhök och så

äntligen kom två kungsörnar. Det är ståtligt att
se dem sväva omkring !
  Efter kaffepaus fortsatte vi mot Ellestadssjön
där vi se två havsörnar, en ung och en gammal,
precis  när vi anlände. Det blev tyngre och
tyngre i vädret när vi stod och spejade ut över

sjön där bl. a lite skäggdopping och sothöns
simmade omkring.
  Klockan hade nu blivit tre på eftermiddagen
så tackade vi Lennart Johanssson som var vår
ledare för en mycket givande och trevlig dag.

                                      - Marianne Almåker -

Återfynd och kontroller

Återfynd och kontroller är en rubrik som har
förekommit i rapporten lite då och då. Vi ser
gärna att den blir återkommande även i
fortsätt-ningen. Men till detta krävs givetvis -
just det återfynd av ringmärkta fåglar. Nu har
vi samlat på oss en liten hög och följande rader
förtäljer lite “historia”.
  Ibland kan ett ringfynd ta sig underliga vägen
innan allt “har fallit på plats”. Först gäller det
en ring fick jag i min ägo från en Margaretha
Ewetz i Arvika...
  Bergfink  Fringilla montifringilla (Bruxells
33V 8669=Belgisk ring) märktes 94-11-17 i
Willebroek, Antwerpen, Belgien. Det var en
hona född samma år. 

  Fågeln mötte tyvärr
sitt öde mot en
glasruta i Jössefors,
Värmland, 95-04-26.
Förfluten tid sedan
märkning 160 dagar
och avstånd 1083

km 25o NNE.
  Nästa, lite märkliga fynd, fick jag i våras då ett
brev damp ner i brevlådan från Sima Elgqvist i
Mölle innehållande ett gammalt återfynd
(“legat till sig hemma”). Märkningen avsåg en
koltrast  “vars sista rest jag hittade under min
soffa, ditsläpad av min trädskällande
Norrbottentik”, skriver Sima. Fynddatum 1985-
12-25. Fågeln märktes i England, Scarborough,
North Yorkshire 1984-11-02 och var en hona ett
år eller äldre (1+) 

Tobisgrissla Cepphus grylle (6134523) märktes
som bounge på Nidingen 93-06-23. Hittades 25
dagar senare död på stranden vid Vejbystrand.
122 km SSE från mäkningsplatsen.

Att berguven Bubo bubo är hårt drabbad av
“människans framfart” i naturen framgår av vår
rapport. Så även denna unge (X 4410) som inte
klarade första levnadsåret, utan blev funnen
död 164 dagar efter märkningstillfället. Uven
blev märkt i en kull på tre ungar den 26 maj -95
och hittades 95-11-06 vid Örtofta. Blev troligen
dödad av tåget eller strömmen i ledningarna.

Kattuggla Strix aluco, 9089181, märktes som
bounge i Pålsjö skog 93-03-16. Blev upphittad
i närheten av Djursjukhuset 93-09-14. “Vänster
vinge var frakturerad mitt i armbågsleden öppet
sår”. Avlivad.

Hårt drabbade av vår biltrafik tycks tornfalken
Falco tinnunculus vara. 7090990 märktes i en
kull på sex ungar 93-06-15 i på Filborna i
Helsingborg. Funnen död vid vägkant. Inga
yttre skador..Troligt att den kolliderat med en
bil. Fyndplats Påarp och datum 93-10-06. 
  Från samma kull som föregående, med ring
70900986, finns ytterligare ett återfynd. Fågeln
hittades/blev inlämnad till polisen i
Helsingborg för vidare färd till Djursjukhuset
93-07-07. Falken hade sådan skador att det
bedömdes lämpligast att avliva denna. 
  Ytterligare två syskon av tornfalk har fått i
återfyndsskörden. 6086491 och 6086492
märktes i Bårslöv 93-06-24. Kullen bestod av
fyra ungar totalt. “91-an” återfanns vid
Trollenäs, Eslöv, 93-07-29. Fynddetaljer:
“Sparvhök? Fågeln har förolyckats”. “92-an”
lyckades leta sig över till Danmark och
återfanns 93-09-04 vid Snaevre, Holbaek,
S j a e l l a n d  9 3 - 0 9 - 0 4 ,  “ F u g l e n
dödfundet...tilsyneladende trafikdraebt. Som
synes  första levnadsåret blir väldigt tufft och
kräver många offer.



Ormvråk Buteo buteo, 9089185, märktes i en
kull på fyra ungar 93-06-08 i närheten av
Kattarp. Hittades 93-11-08 vid Tyvelse,
Ringsted, Danmark. “Fundet på jaernbanen i
Tyvelse (mellan Ringsted och Naestved) har
vaeret död i lang tid...rovfugl”.

Storskarv Phalacrocorax carbo (Moskwa A
336450) märktes som bounge 95-06-22,
Bolshoy fiskar, S:t Petersburg, Ryssland. Blev
fångad i ett fisknät utanför Höganäs 95-10-12.

Strandskata Haematopus ostralegus, 8042331,
ringmärktes som bounge 87-06-11vid Väla.
Fågeln hittades svårt medtagen, med bägge
benen avslagna och söndertrasade (ev från
kollision med bil). Strandskatan avlivades
senare pga skadan. Fyndplats vid Krematoriet,
Helsingborg, 96-08-15. En gammal fågel med
andra ord. Förfluten tid sedan märkningen 9 år
och 68 dagar.

- Christer Strid -

KOFs program januari t o m mars 1997

19 januari    N O Skåne och Landön
Söndag
Vi beger oss utanför våra hemmamarker till
trakterna kring Kristianstad. Om inte vädret är
allt för ruggigt kan vi få se många gäss och
änder. Oavsett kylan kan vi förvänta oss fler
havsörnar, än vad som kan ses på andra
platser i Sverige så här års.
  Anmäl om ni kommer till någon av
exkursionsledarna senast den 17 januari. De
försöker organisera samåkningen från andra
orter än Ängelholm.
Ledare: Kjell-Åke Hall, tel 0431-88416, och
Thomas Wallin, tel 0431-52024.
Samling: Brännborns parkering på öster i

Ängelholm kl 07.30

25 januari  Köpenhamns zoologiska museum
Lördag 
Ulrik har sedan fältbiologtiden haft förkärlek
till detta museum. Nu visar han oss runt bland
en stor samling uppstoppade fåglar, ordnade
systematiskt och i naturliga biotoper. 
Samling: Nya Knutpunkten i Helsingborg kl
09.00
Ledare: Ulrik Alm

2 februari            Trakterna kring Bjuv
Söndag
Lars Karlsson pratar gärna om Åvarp med

strömstarar i Vegeå och Hallabäcken, Bjuvs
reningsverk med sina smådoppingar och
Vrams ängar med sina örnar och kärrhökar. Vi
kanske inte hinner med alla platserna men
Lasse vet var de flesta fåglar finns.
Samling: Bjuvs vattentorn kl 9.00
Ledare: Lars Karlsson

25 februari         Ugglekväll på Kullaberg
Tisdag
De senaste åren har detta varit ett mycket 

uppskattat evenemang. Vi träffas och äter
ärtsoppa till självkostnadspris och pratar om 
ugglor innan vi kommit i stämning och ger oss
ut i natten för att lyssna på kattugglornas rop.
Skillnaden mellan olika individers rop kan vara
ganska stor. Kanske känner vi igen någon från
i fjol. Var och en tar med sig kåsa och sked.
Samling: Josefinelust parkering på Kullaberg
kl 19.00

12 mars                 Årsmöte
Onsdagen
Föreningens medlemmar kallas till stadgeenligt
årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder
föreningen på kaffe och kakor. Det blir lotteri
och Lennart Johansson visar sina diabilder
från Equador där han besökte Anderna och
Amazonas 
Samling: Albertsgårdens kaffeservering i
Norra Heljaröd kl 18.30

16 - 23 mars             Eilat i Israel
Föreningen anordnar en resa till Eilat. Nu finns
är otroliga mängder med sträckande rovfåglar.
I buskarna sitter rariteterna uppradade. Detta
säger de som varit där. Har du tur så kanske
det finns någon plats kvar. Ring Kaj Möller, tel
042/ 330559, om du är intresserad.

23 mars             Rönnen och Sandön
Söndagen
Om eilatresenärerna har varmt och skönt så är

vädret här hemma mer osäkert. Gravand,
skärfläcka och större strandpipare kan vi nog
glädje oss åt även om vädret är bistert. Någon
skruv med ormvråk och årets första sädesärla
visar kanske upp sig om vädret är mer vårlikt.
Samling: KOF-stugan vid hamnen i Norra
Heljaröd kl 09.00
Ledare: Ulrik Alm och Boris Olsson 



SVERIGE
PORTO
BETALT
PORT PAYÉ

HALKA INTE

ur KOF:S medlemsregister !  Vi hoppas att Du vill vara
med oss även under 1997. Fullt medlemsskap kostar 100
kronor. Du får dessutom gärna ansluta övriga "i huset"
som familjemedlemmar. Det kostar 10 kronor per person
och år.
Inbetalningskort får Du genom att kontakta Ulrik, Kaj
Boris  eller någon annan i styrelsen. Underlätta vår re-
gisterhållning genom att ange om Du är ny medlem (= Du
var inte medlem under föregående kalenderår).

PS! Med detta utskick skall Du få ett
inbetalningskort för medelmsavgiften 1997.

Avs B FÖRENINGS-
Kullabygdens O F     BREV
c/o Ch Strid        
Christer Boijes väg 2 B
S-254 54 HELSINGBORG
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