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          Nytt från KOF

     Henrik Ehrenberg
     Ordf

Hejsan kära KOFare!

Våren är en härlig tid, allting är så efterlängtat.
De ljusa timmarna på vardagskvällarna som
gör det möjligt att fågelskåda lite även mitt i
veckan. En chans att efter jobbet få komma ut
och känna solens strålar som så här på våren
värmer lite och som sätter fart på naturens
växter och djur. Blommor och djur, alla så
välkomna fram efter vintern.
  Jag har väntat och väntat de senaste
månaderna och nu är alla så efterlängtade.
Hjärtat klappar lite extra för fåglarna. Varje
månad har sin tjusning och sina arter. I mars
kommer fågelarterna som inte flyttat så långt,
vissa övervintrar också i enstaka exemplar.
Bland ”marsfavoriterna” måste jag bara nämna
vårsträcket av ejder. I flock efter flock flyger
de söderut längs västkusten, rundar Skånes
s y d k u s t  o c h  v ä n d e r  n o r r u t  m o t
häckningsplatserna i Östersjön.
  I april är det en ny favorit som gästar
nordvästskåne på sin färd norrut. Jag brukar
leta efter den på Kullaberg eller Hovs hallar
men ibland stöter man på den där man minst
anar det. Om jag skriver att den är väldigt
skygg och man skiljer den från koltrasten på
det vita bandet över bröstet så kan ni nog
gissa att det är ringtrasten jag menar. En kär 

apriltradition som jag inte vill vara utan.
  Maj, drottningen bland vårens månader av
många ansedd som den bästa. Av mig klassad
som en av året härligaste fågelmånader.
Naturen fullkomligt exploderar av fåglar. Hela
Afrika har tömts av övervintrare som nu drar
nytta av norra Europas långa ljusa dygn. Ett
utnämna en speciell favorit fågelart under maj
månad är nästan en omöjlig uppgift. Det finns
ju så många att välja mellan. Jag måste säga att
den första observationen av varje art för året är
lite extra. I år ska det bli lite extra intressant då
den även ger 50 öre till skyddet av våra
pilgrimsfalkar uppe på Kullaberg.
  Jag syftar givetvis på tävlingen “Falkpriset”
där undertecknad är tävlingsledare och aktiv
deltagare.
  Om nu inte anmälningstiden gått ut så tycker
jag att du skall anmäla dig nu med det samma.
Det gör du genom att kontakta mig, via e-post:
henrik.ehrenberg@engelholm.se eller telefon.
Anmäl n ings t i
d e n går ut
d e n 31/3.

2              Fåglar i Nordvästskåne 1/01

Sett se´n sist ... observationer
under oktober - december 2000 

Henrik Johansson

Det nya årtusendets första nordvästskånska
fågelhöst gick inte till historien som någon bra
havsfågelhöst och inte heller som särskilt
minnesvärd ur raritetssynpunkt. Det var istället
alla kvardröjande flyttfåglar som väckte störst
uppmärksamhet. Hela hösten och en bra bit in
i december dominerades nämligen av vindar
från sydsektorn och för årstiden mycket milt
väder vilket gjorde att en del fåglar stannade
kvar ovanligt länge.
  Som vanligt börjar vi med avdelningen
lommar där fem svartnäbbade islommar bör
omnämnas, 1 ex Tjällran 31.10, 1 ex Kullen
11.11, 1 ex Ripagården 24.11 samt 2 ex Årnacke
hamn 25.11. Vidare räknades hela 57 rastande
svarthakedoppingar vid Sten-krossen 17.12
vilket troligen är en av de största ansamling
som noterats. Vid de få tillfällen som vindarna
vred upp mot väster bevakades i vanlig
ordning havsfågelsträcket. Detta resulterade
endast i sammanlagt 10-talet havssulor och tre
gråliror .  Att t.ex. inga stormfåglar
obse rve rades  unde r  pe r ioden  va r
anmärkningsvärt.

  Två observationer av vit stork  gjordes i
början av oktober gällande 3 ex Björkeröd,
Kullaberg 1.10 samt 1 ex Görarps mölla,
Råådalen 7.10. Huruvida det rörde sig om
märkta fåglar eller ej gick inte att avgöra.
Anmärkningsvärt var höstens uppträdande
av mindre sångsvan. Inte nog med att de
gjordes ovanligt många observationer,
sydsträcket pågick från början av oktober
ända långt in i december. Totalt rapporterades
omkring 200 ex vilket är en i Nordvästskåne
hög höstsumma.
  Under hösten fanns ovanligt gott om gäss
kvar i markerna. Framför allt var det grågäss
som dröjde sig kvar men bland dessa hittades
även en och annan udda art, t.ex. upp till två
spetsbergsgäss och en stripgås  på Rönnen i
början av oktober. Möjligen var det samma
stripgås som sedan sågs mellan Lönhult och
Svedberga i slutet av december. Utöver detta
kan nämnas att hela 1500 vitkindade gäss
rastade vid Västraby 3.11 och att en prutgås
höll till på Rönnen fram till årsskiftet.
  På Västersjön låg en hanne rödhuvad dykand
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i en flock med brunänder 28.10 och två dagar
tidigare sträckte en honfärgad alförrädare
förbi Hovs hallar. Ytterligare minst 1 ex av
sistnämnda art rapporterades för övrigt från
Rönnen på årets sista dag. Höstens första
salskrake noterades vid Sandön 12.10 och i
både Rönneå och Råån uppehöll sig vardera
fyra mandarinänder under årets slut.
  Observationer av havsörn, kungsörn och
pilgrimsfalk gjordes på flera lokaler runt om i
området och  över Sandön sträckte en flock
med 30 tranor söderut så sent som 19.12.
Ovanligt sena fynd var också större
strandpipare vid Jonstorp 26.12, mindre
strandpipare i Farhult 3.11 och gluttsnäppa vid
Sandön t.o.m. 27.11. På Tjällran rastade
omkring 30 skärsnäppor 10.11 och vid Sandön
dröjde sig fem myrspovar kvar i slutet av
december. I dessa sammanhang skall också
nämnas att höstens enda riktiga ”stänkare”,
den från förra perioden rapporterade
prärielöparen vid Stenkrossen, var kvar även
1.10.
  Troligen tre olika bredstjärtade labbar flög
förbi Skepparkroken 1.10 och vid Torekov
uppmärksammades en ung kaspisk trut 18.12.
Blåsdagarna i slutet av oktober tryckte också
in en del alkor och bland observationerna
märktes drygt ett dussin alkekungar , bl.a. 9 ex
på Kullen 11.11 samt en sträckande lunnefågel
vid Hovs hallar 26.10 och ytterligare två vid
Torekovs rev fem dagar senare.
  Jordugglor sågs vid endast tre tillfällen
under perioden, 1 ex vardera vid Hittarps rev
27.10 samt både Ripagården och Svedberga
28.12 medan observationer av kungsfiskare
glädjande gjordes i eller i anslutning till såväl
Stensån, Rönneå, Vegeå samt Råån under
senhösten.
  Rapporter om totalt över 40 berglärkor

utspridda på sju olika lokaler under perioden
är en i Nordvästskåne ovanligt hög summa.
Största flockarna bestod av 9 ex
Margreteberg, Höganäs 22.10, 12 ex
Nyhamnsläge 5.11 och 9 ex Gröthögarna
16.12. Än mer anmärkningsvärt var det att
hela åtta vattenpiplärkor fördelade på fyra
olika lokaler noterades fr.o.m. slutet av
oktober. Som mest rörde det sig om 3 ex
Stenkrossen 3.11, 2 ex Rammsjöstrand 9.12, 2
ex Gröthögarna 25.12 samt 1 ex innanför
Grytskären 20.12.
  Listan över ovanligt sena tropikflyttare
kunde göras lång och bland de mest extrema
fynden märktes tornseglare vid Kullen 4.11,
ladusvala över Sadeln, Kullaberg 9.12 (!!!),
rödstjärt i Svanebäck 22.11 och sjungande (!)
lövsångare i Hasslarp 28.10.
  Vid Höganäs reningsverk upptäcktes en
sädesärla av den engelska rasen yarrellii
4.12 och fågeln sågs därefter regelbundet på
samma plats fram till årsskiftet. En blåhak e
syntes  vid Gröthögarna 8.10 och på Kullen
observerades två ringtrastar samma dag. I
en villaträdgård i Viken sågs för övrigt
ytterligare tre ringtrastar 25.10.
  Sidensvansar började dyka upp på allvar en
bit in i december och på vissa platser
noterades stora flockar, t.ex. minst 1000 ex
Tågaborg, Helsingborg 27.12. I samma veva
sågs också stora ansamlingar med
björktrastar och bland dessa även många
rödvingetrastar. På en mängd platser dröjde
sig också taltrastar  och järnsparvar kvar,
bl.a. hela 15 taltrastar intill Norrebro hamn,
Ripagården 31.12.
  Mitt i ett villaområde i Bjuv uppehöll sig en
taigasångare 3-4.11 vilket var den andra
observationen under hösten och längs
k u s t e n  v i d  H i t t a r p  u p p t ä c k t e s
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r a p p o r t o m r å d e t s  t r e d j e  f y n d  a v
kungsfågelsångare 13.11. Än mer spännande
var det för övrigt med en icke helt säkert
bestämd videsångare vid Strandbaden på
annandag jul. Vidare inkom rapporter om
kvardröjande gransångare från både Bjuv och
Höganäs sista dagen i december och
dessförinnan en brandkronad kungsfågel
längs Sundskusten vid Gråläge 22.10. 

Vad gör en rödhake 10 meter
under marknivån?...

... den frågan ställde jag mig strax före jul, då
jag mötte en liten rödhake på tredje
garageplan på min arbetsplats. Detta plan
befinner sig alltså cirka 10 meter under
marknivå.
  Precis då jag skulle köra in på min
parkeringsplats fladdrade något till framför
bilen. Jag hoppade ur och spanade upp bland
några vattenledningsrör. Jo minsann, där uppe
satt en liten rödhake som verkade vara lätt
förvirrad av miljön och mina blickar, men vid
god vigör.
  Kanske inte den lämpligaste platsen att välja
för en eventuell övervintring, men tillgång till
vatten och ett och annat småkryp till föda fanns
det säkert.
   Hur hade den nu kommit dit? Ja, säkert hade
den “smugit sig in” genom den öppna
garageporten, precis som vissa andra “gäster”
gör ibland. Att sedan leta sig ner i halvmörkret,
utan tillgång till sol, måne eller stjärnor, ställer
ju alltid krav på en viss “lokalkännedom”.

  På tal om att ha lokalkännedom och att
välja rätt miljö för sitt uppträdande, kan jag
berätta om ytterligare ett möte med en
rödhake. 
  Att fåglar förvirra sig in på varuhus
förekommer som bekant. Det är med en viss
munterhet (kanske inte för butiks-
föreståndarna) när man kan noterat ett glatt
kvitter ovan brödhyllorna på något av det
större varuhusen i vårt “rapportområde”.
Och jag har varit med om att fånga både
gråsparv och talgoxe med hjälp av
ringmärkningsnät ute på Väla. Men det får vi
ta en annan gång.
  I början av köpcentrats historia, medan
OBS fanns kvar därute, kunde man en höst
se en rödhake i sällskap både med talgoxe
och gråsparv på varuhuset. Rödhaken hade
med viss förkärlek valt ett konstgjort träd,
placerat på blomsteravdelning strax till
höger om kassorna. Det var vid flera
tillfällen då jag väntade på min tur att få
betala som man kunde höra fågeln sjunga
ljudligt och klart från detta “träd”, tillverkat
i papper. Att det var ett strategiskt val,
kunde man lätt förstå. Det fanns tillgång till
både fågelfrö i lösvikt och vatten ifrån
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blomsteravdelningens bevattningssystem.
  Visst fick man lite konstiga blickar från övriga
kunder då man ivrigt spanade in i “trädkronan”,
men vad gjorde de´. En lite udda obs är ju alltid
kul.

- Christer Strid -

Sträcket vid Hittarp hösten 2000

Under perioden augusti till oktober men även
början av november har främst rovfågel sträcket
kontrollerats vid Hittarp.
  Liksom tidigare år är det mest sporadiska
besök mitt i veckorna men oftast från skymning
till eftermiddag under helgerna med lämplig
väderlek. Hösten präglades av sydost och
ostvindar vilket inte gynnar sträcket i området.
Bäst sträck uppnås vid svaga sydväst och
västvindar då korridoren oftast ligger rakt över
revet. Det finna vädret gjorde att inga
koncentrationer uppstod som det oftast gör
efter en period med lågtryck utan det sträckte
rovfågel under i stort sett varje dag. T.ex.
konstaterades ingen dag med mer än 1000
ormvråkar vilket det gjorts andra år. Mer än 500
ormvråkar noterades vid 5 tillfällen med högsta
antal den 12 oktober då 928 ex sträckte. Inte
heller bivråkarna kunde ses i några högre antal
utan måttliga 232 ex 26 augusti blev bästa dag.
Bland övriga arter sågs 2 havsörnar med en
tidig sträckare redan den 3 september då det för
ovanlighetens skull denna höst rådde
nordvind. En brunglada sågs på retursträck
25/8. Bland falkarna kan omnämnas inte mindre
än 3 sträckare 10 september. Samma dag
räknade de danska kollegorna på andra sidan
Öresund in 4 ex.

  En dag värd ett omnämnande är 28 oktober.
Dagen började med en dimma som svepte in
området. Jag märkte dock att mycket fågel
var i rörelse och att det inte var läge att
kasta in kikaren. I min iver att hitta någon
sångare från öster med vingband gick jag
mot Kulla-Gunnarstorp slott och ställde mig
intill en hästhage. I dimman började
mängder att trast att röra sig och under en
timmes tid kunde jag räkna in inte mindre än
1680 rödvingetrastar, 910 björktrastar, 70
taltrastar samt 20 dubbeltrastar. När dimman
började lätta fick jag bråttom ner till revet.
Om det var så mycket fågel i rörelse i skogen
vad skulle då inte kunna ske över havet…
Första svepet med tuben över Öresund
avslöjade 2 större flockar med ejder som
sträckte norrut. Ejdern ses under vårarna
sträcka söderut i stora antal medan den om
hösten är fåtalig som sträckare. När dagen
var över hade totalt 2335 ex passerat.
Gässen var också på gång och då främst
grågäss som sågs med 385 ex. Men även
flockar av prut och vitkindade gäss sågs,
där den senare var mest talrik med 103 ex.
Hur gick det med rovfåglarna denna dag då?
Jo, när dimman väl hade lättat blev det bra
fart och “saxet” från obsboken förkunnar:
ormvråk 746, fjällvråk 21, tornfalk 2,
sparvhök 149 och duvhök 1.
  Denna hösten var det även premiär för
telefon kontakt med danskarna på andra
sidan. Den 4 november fick de besked om
att en havsörn var på väg över och glada
som tusan kunde de efter någon minuts
spanande få korn på den! Glädjande är även
att de tackade för tjänsten och lovade att
återkomma under ”förårsträcket”. Undrar var
man är den dag då telefonen ringer och
meddelandet låter – ”skrigeörn på väg”.
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  Sträcket vid Hittarp och Domsten är ett
skådespel och värt att prova. Så jag kan bara
upprepa den uppmaning som stod omnämnd i
ett KOF alster för 10 år sedan. Packa
kaffekorgen, hitta en bra gräsplätt, lägg dig och
titta på alla de rovfåglar som äntrar luftrummet!
Men under ejderns sträck – glöm för all del inte
att kolla efter praktejdern!

Väl mött!

- Thomas Svanberg -

“Vår ordförande funderar ...”

"Jaktfalken som sågs vid Strandbaden den 6-7
januari satte sig ofta för att vila på stenarna,
efter sin energikrävande födojakt på de
rastande änderna.
Det är vad jag kallar att ta en and-hämtnings-
paus..."

“Fåglar ger sig på IT-
branschen...”

I SEKOmagasinet från januari månad fanns att
läsa en artikel om den senaste trenden inom IT-
sektorn. Det har visat sig att korparna tagit sig
in på detta område och fåglarna har lyckats
sabotera den bredbandskabel som Svenska

Kraftnät har hängt upp i topplinan på
kraftledningarna. 
Det är en blå plasthylsa som används vid
monteringen av optokabeln som blivit
föremål 
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för korparnas besvärliga härjningar.. Tack vara
denna “hacker-verksamhet” har det inträffat en
del driftstörningar. Enda sättet att komma till
rätta med problemet är att ersätta den blåa
plasthylsan med en annan typ av
monteringssats, alternativ att dra kabeln helt
skyddad från omgivningen.
  Fenomenet är inte helt ovanligt, utan finns
sedan tidigare känt från både Norge och
Storbritannien.

- Christer Strid -

Skådartipset: 

Rönneåns dalgång 
-ett fågeleldorado i skymundan

Johan Hammar

Nämn Rönneåns dalgång och den inbitna nordvästskådaren tänker på gäss och änder under
några få veckor i mars och april. Men Rönneå mellan Ugglarps broar i väster och Sånna
mader i öster är så mycket mer. Här ljuder storspovens spelläte intensivare än på de flesta
platser i Skåne och i gräset lyser gulärlorna ikapp med kabbelekorna. Gör ett besök en
sommarnatt och du får höra gräshoppssångarens svirrande, kärrsångarens upphetsade
imitationer och med lite tur kryddas natten av kornknarrens raspande läte. Nu när våren gjort
sitt intåg, besök inte bara de lite mer kända kustlokalerna utan ge även nordvästra Skånes
förnämsta våtmarkslokal chansen. Här följer lite tips om var man bör skåda första gången
man besöker området och vilka arter som kan tänkas dyka upp. Siffrorna i texten hänvisar till
en plats på kartan. Lämpliga observationsplatser är markerade med en stjärna(*).

Var skall jag skåda?
Börja dagen vid Pinnåns utflöde i Rönne å,
det är broarna här som kallas för Ugglarps

broar (1). Området nedströms broarna brukar
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hysa mest fågel. För att få lite bättre överblick
kan du stå på någon av broarna eller gå upp
på höjden i nordväst. 
Fortsätt sedan mot Källna och tag höger efter
ca 600 m. Efter ytterligare 200 m gör vägen en
svag  högersväng. Parkera på vänster sida på
en liten markväg. Nu har du riktig bra
överblick över norra delarna av Starby ängar
(2). Här kan du med fördel promenera
uppströms längs ån men se upp för i området
häckar mycket fågel. Följ kanten på dalgången
så har du en bra överblick och slipper störa
fåglarna. Morgon och framför allt kväll ger det
bästa skådarljuset.  
Nästa stopp är Starby kyrka (3). På nordsidan
av kyrkan går det bra att stå och spana men
här är avstånden långa. Du spanar mot Starby
ängarna i nordost. Här har du medljus under
större delen av dagen. 

Vi fortsätter turen mot sydost och ca 1 km
efter Starby kyrka gör vägen en skarp
högersväng. Kör ner på en liten grusväg till
vänster ner till några växthus och parkera
längs grusvägen. Tänk på att parkera så att
andra fordon kan passera. Nu har du kommit
till de södra delarna av Starby ängar (4).
Härifrån kan du gå längs staketen mot söder
och på det sättet spana av stora delar av
området. Så småningom kommer du till en liten
träddunge och en liten höjd. Här är det dags
att plocka fram fikakorgen.  

När kaffet är intaget i solen, styr du kosan
vidare sydost, mot Dynget (5), ett litet
naturreservat strax intill E4. Här går det bra att
parkera bilen på en liten smal grusväg som
leder in till reservatet. Själva reservatet
domineras numera av salixbuskar men de
omgivande betesmarkerna drar till sig mycket

fågel. 

Bläsinge ängar (6) i Klippans kommun är nästa
anhalt. Kör söderut under E4 och nordost över
gamla bron mot Östra Ljungby. Strax innan
Östra Ljungby, kör sydost mot Klippan. Efter
ca 0,5 km svänger du sydväst in på en
grusväg mot Bläsinge ängar.  När grusvägen
gör en skarp sväng åt vänster efter ca 1,8 km,
parkerar du bilen in på en liten traktorstig. Se
bara till så att du inte står i vägen för traktorer
och andra maskiner. Du är nu framme vid
Bläsinge ängar. Följ traktorvägen ner mot ån
och skåda dig norrut. Följ åkerkanten så stör
du inte fåglarna och får dessutom lite bättre
överblick. Härifrån når du också den gamla
järnvägsvallen i öster. Gå upp på vallen för att
få ytterligare lite bättre överblick och spana
dessutom av områdena österut.

Sista anhalten på vår tur är Sånna mader (7).
Kör tillbaka till Tranarp och vidare mot
Kvidinge. Precis innan järnvägen i Kvidinge
svänger du av mot Tommarps kungsgård.
Fortsätt förbi kyrkan mot kungsgården men
vid fyrvägskorset fortsätter du rakt fram, in på
en återvändsgata. I Egnahem delar sig vägen
och du kör till höger. Efter 500 m gör vägen en
skarp vänstersväng och här har du bra
överblick över ängarna mot öster. Fortsätt till
fots och spana av området i nordväst som
dessvärre är uppodlat men svämmar över vid
högflödessituationer.

Så är dagsturen till ända och förhoppningsvis
har du haft en trevlig tur i det
nordvästskånska våtmarkslandskapet.
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Översiktskarta över Rönneås dalgång mellan
Ugglarps broar och Sånna mader. Siffrorna på
kartan hänvisar till platser som beskrivs närmare
i texten ovan. De svarta rutorna markerar bra
observationsplatser.
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Vintern:
Under vintern står det ofta mycket vatten
längs ån vilket lockar till sig övervintrande
gäss och svanar. Längs dalgången håller
någon enstaka kungsörn till och med lite tur
ses  pilgrimsfalk jaga i området. Spana av de
stora kraftledningsstolparna, här sitter ibland
pilgrimsfalkarna och pustar ut mellan
jaktpassen.  Alla ovan nämnda lokaler kan
vara intressanta att spana av.

Våren: 
Det är främst under tidig vår som dalgången
besöks av fågelskådare. Vattenståndet är ofta
högt vid den här tiden och omgivande marker
är översvämmade vilket drar till sig mycket
fågel. Ett besök i februari brukar resultera i
endel gäss, sångsvan, salskrak och änder men
även de första vårfåglarna som sånglärka och
tofsvipa har kommit på plats. På de
översvämmade markerna kan man vid den här
tiden se lite större brunandsflockar, upp till
200 fåglar har observerats. 
  Från mitten av mars till mitten av april är
dalgången, om vattenståndet är rätt, en
mycket bra rastlokal för framför allt gäss och
änder. Det är nu det gäller att passa på de
dagar då legat på från västsektorn och pressat
upp vatten i ån. Har det dessutom regnat är
förutsättningarna de bästa för att få en mycket
bra dag. Förutom bläsgås och sädgås finns
goda chanser att se mindre sångsvan vid den
här tiden. Bläsand och kricka är nu talrika med
viss uppblandning av skedand och stjärtand.
Under 60- och 70-talet rastade här ibland
mängder med fågel. Som mest har 1500
bläsänder, 2000 krickor, 22 skedänder och 41
stjärtänder observerats. Från 80- och 90-talet
är antalet änder måttligare men några hundra
bläsänder är ingen ovanlig syn. Det finns

även fynd av spetsbergsgås, snögås och
rödhalsad gås från våren. 

Under våren, vid högvatten är alla de nämnda
lokalerna värda att spana av då fåglarna ofta
flyger mellan de olika platserna.

Sommar:
När översvämningarna dragit sig tillbaka är det
sällan området besöks av fågelskådare men
även under senvåren och försommaren är
området intressant. Ett kvällsbesök i slutet av
maj - början av juni brukar resultera i
gräshopps-, säv- och kärrsångare och med lite
tur får man även höra kornknarrens
”snärpande”. Bra områden för att lyssna efter
nattsångare är området strax norr om
växthusen (4) och österut till det lilla
naturreservatet Dynget (5). Dessvärre gör
närheten till E4:an att det kan vara lite svårt att
höra när man kommer i närheten av
motorvägen. En annan bra nattsångarlokal är
Bläsinge ängar (6) prova även Sånna mader
(7). 

Hösten:
Det är sällan någon fågelskådare besöker
området under hösten men vid liknande
väderläge som är bra på våren dvs. hård vind
från västsektorn och nederbörd, lockar
dalgången säkerligen till sig mycket fågel.
Kungsörn och pilgrimsfalk ses med jämna
mellanrum. Gör ett försök, vem vet vad
dalgången har att erbjuda under denna tid. 

Häckande fåglar:
Våren och försommaren 1999 genomförde
KOF, Naturskyddsföreningen i Ängelholm
och Klippan en häckfågelinventering av
Rönneåns dalgång. Det var förvånande hur



Fåglar i Nordvästskåne 1/01 11

mycket fågel som häckade. Bland annat fanns
årta, skedand, 30-32 par storspov, 9-10 par
rödbena, 59-62 par tofsvipa, 13 par enkel-
beckasin och hela 49-54 par gulärla. Tidigare
har även rödspov och brushane häckat.

Dessvärre är området väldränerat och vattnet
försvinner snabbt från näraliggande marker
efter högvatten. För att gynna den häckande
och rastande fågelfaunan borde åtgärder
utföras för att förmå vattnet att stanna kvar
längre. Genom att lägga igen diken skulle
vattnet hindras från att ta sig ut till ån och
små vattensamlingar skulle bildas. Om sedan
delar av området hade betats eller slagits
maskinellt för att hålla vegetationen nere
skulle Rönneåns dalgång bli en av nordvästra

Skånes bästa fågellokaler. Under våren skickas
en redovisning av häckfågelin-venteringen ut
till alla medlemmar i KOF och vi hoppas att
den kan bidra till att öka intresset kring en
fågellokal i skymundan.

Litteraturtips:
Skånsk skådarguide Anser, Supplement 42,
Lund 1999

Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att passagerarna
gemensamt betalar 15 kronor per mil till föraren.

Onsdagen den 21 mars

Årsmöte

Ikväll är det dags för föreningens årliga
årsmöte som hålls en gång om året varje år. Så
kan man väl inte skriva..!? OK, då,  Du kallas
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härmed till ovan rubricerat möte. Efter 

sedvanliga förhandlingar blir det god kaffefika,
lotteri och bildvisning/lekfull tävling.
Välkommen !
Plats: Albertsgården, N Heljaröd
Tid: Kl. 19.00

Söndagen den 1 april
Våra vårfåglar

-”Alla fåglar kommit re´n, vårens glada
gäster…” Var det inte så texten gick i det
oranga häftet ”Nu ska vi sjunga” ? Hur som
helst med detta; nu ska vi välkomna
sädesärlor, strandpipare, strandskator,
fiskgjusar och mer därtill. Skäldervikens
stränder långgrunda stränder och tångbankar
är rena rama VIP-rummet för nyanlända fåglar.
Kom och bilda välkomstkommitté !

Samling: KOF-stugan, Häljaröd. Kör ner på
Sjömadsvägen, parkera på hamnplan.
Tid: Kl: 09.00.
Ledare: Jan o Aina Persson

Tisdagen den 24 april
“Kring Björkeröd”

Nu börjar ljuset räcka till för mitt-i-veckan
exkursioner. Björkeröd på Kullabergs sydsida
är ofta inbjudande så här års. Vill du vara
påläst inför kvällens tur rekommenderar vi;
smådopping, vigg, morkulla, ringtrast och
ladusvala.

Samling: parkeringen Björkeröd. Skyltat
”Kullabergs strövområde”, strax nordväst om
campingen vid Möllehässle.
Tid: Kl: 18.30
Ledare: Alf Petersson, Kaj Möller, Ulrik Alm

Söndagen den 6 maj
Hallands Väderö

Ett härligt stycke natur, utslängt i havet
utanför Torekov. Mångfald av naturtyper –
gräsmarker, enbuskar, bokskog, småvatten,
klippstrand och sandstrand – ger underlag för
mångfald i fågelfaunan. Vi möter änder,
måsfåglar i mängd, ett par olika alkfåglar,
kanske pilgrimsfalk på utflykt från Kullaberg.
Dessutom allehanda småfåglar.- Missa inte
Väderön !

Samling: Olympiaskolan, Helsingborg , 
kl. 06.45och Brännborns på öster, Ängelholm
kl. 07.15. 
Båt avgår från Torekov : kl. 08.00
Ledare: Ulrik Alm

Söndagen den 13 maj
”Fågelskådningens dag”

Vi gör som alla andra ornitologiska föreningar
landet runt denna dag. Vi ställer upp som
guider med avsikt att visa den ordinäre
söndagsvandraren vilken trevlig hobby vi har.
Tid och platser är valda med omsorg; folk
hinner sova ut, bilen är lätt att parkera,
terrängen är hyfsat gå-vänlig, fåglarna är
vidtalade och vi är trevliga. Sköter sen bara
meteorologerna sitt och du hjälper till med
marknadsföringen på jobbet och vid
släktmiddagen – då är succén given !



Fåglar i Nordvästskåne 1/01 13

Samling: Parkeringen Krapperup alternativt
Parkeringen Hasslarpsdammarna
Tid: 09.00
Ledare: Alf Petersson och Kaj Möller. 

Onsdagen den 6 juni
Traneröd på Söderåsen

Sveriges nationaldag ! Du firar den bäst med
en kvällsvandring kring Traneröds mosse på
Söderåsen. Det är inte de många arternas
exkursion, istället är det kvalitén som räknas.
Trastsång, morkulldrag över raggiga
skogshorisonter, skogssnäppespel medan vi
fikar vid Lilla Klåveröd

Samling: Bjuvs vattentorn 
Tid:kl.19.00
Ledare: Kaj Möller och Ulrik Alm

Programkommittén önskar trevlig sommar !

q q q q q

Tänk vad färger kan förmedla ! 
... färgmärkt kustsnäppa 

Henrik Johansson

När jag den 20 juli i fjol var ute vid
Farhultsbadet för att titta efter höstens första
arktiska vadare lade jag märke till en
kustsnäppa som var färgmärkt runt båda

benen. Den sällskapade med två fåglar av
samma art och samtliga var fortfarande vackert
utfärgade i full sommardräkt. Tydligast var att
den runt sitt vänstra ben hade en gul liten
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flagga ovanför en vit ring och att det runt
höger ben satt en gul ring nedanför en
ljusare (vit) ring. Vid närmare granskning
visade det sig också att den nederst runt
sin vänstra tars bar en röd ring som till en
början var svår att urskilja.
  Via en speciell Internet-sajt där många
olika färgmärkningsprojekt står omnämnda
var det sedan inte särskilt svårt att hitta
folk som sysslar med just kustsnäppor.
Kontakt togs med Bernard Spaans från
staden Den Burg på ön Texel i Nederländerna
och några veckor senare svarade han att det
var en kustsnäppa från hans projekt.
  Bernard skrev att de fångade och ringmärkte
kustsnäppan som 1k hona den 13 augusti
1998 vid ”The Richel” på de Västfrisiska
öarna i nordvästra delen av landet. Sedan
ringmärkningstillfället hade den aktuella
fågeln endast setts till en gång innan den
uppmärksammades vid Farhult. Nämligen nio
dagar efter fångsttillfället på ”the Island of
Griend” inte särskilt långt från märkplatsen.
  Vidare meddelar Bernard att den holländska
vadargruppen sedan projektet startade i
augusti 1998 fram till november 1999
färgringmärkt över 900 kustsnäppor längs det
holländska Vadehavet. De planerar för övrigt
att  ringmärka omkring 500 kustsnäppor per
säsong under de närmaste åren.
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Ett lite axplock från vår hemsida

Christer Strid

Torke rev 11 jan ...

Gravand, strandskata, rödbena, taltrast - en av
varje. Torekov 12/1. Hällde het cacao i
årtullsfästena för att avlägsna isen, två cm
tjock is från durken och rodde sedan ut till
Vinga skär. 20 grågäss lyfte kacklande. Åtta
tobisgrisslor höll på att få sommardräkt. Rodde
sedan vidare mot Orskär, sammanlagt 15
bläsänder och 7 krickor. Två unga havsörnar
flyger in mot Hallands Väderö. Inga
skärsnäppor på Orskärs väst- och nordsida,
inga på Sanneskär. 
  Fortsatte mot Svarteskär. På det lilla skäret
precis  väster om står de. Ror förbi och låter
strömmen föra mig mot fåglarna. Ingen av de
18 skärsnäpporna är ringmärkt, men tre är
enbenta. Kan på två-tre meters avstånd höra
deras pipande och detaljstudera fåglarna. De
tre inte bara sov på ett ben, utan hoppade
även runt på ett ben. Med sina stora gula
fötter håller skärsnäpporna fast sig på den hala
klippan. Ror därifrån när jag njutit ordentligt -
utan att skärsnäpporna lämnat sin sten. 
  Gick sedan iland på Hallands Väderö och
lyssnade till hoande ringduva och ringande
spillkråka. På hemvägen sträckte en storlom
förbi. 

Torekov - Tjällran t.o.r. 13 jan ...

 Dimman kom smygande, så jag valde att ro
längs kusten och avlade mitt första besök vid
Tjällran, där jag träffade en gammal bekant;
nämligen skärsnäppa gul över gul (hö) och
ljusblå över metall (vä). 
  Den färgringmärktes på Nidingen 27/3 1997 kl
12.00 av Tommy Järås (vinge 140mm, näbb
31.9, vikt 77g) Sedd på Nidingen 25/5 1999.
Nästa vår gjorde den en utflykt till Svarteskär
på Hallands Väderös västsida, där jag avläste
ringen den 2/4. Därefter avläst på Nidingen 24-
30/4 och 8-16/5 1999. 
  Sedan var det en dimmig dag, antagligen i
början av februari 200o då ett gäng
skärsnäppor höll till vid foten av Torke rev
och där avlästes dels av Johan Hammar, dels
av mig.  Nu sprang den omkring på Tjällran
tillsammans med 34 andra (ej ringmärkta)och
tvåbenta skärsnäppor letande föda. Kom även
idag ca 3 meter ifrån dem. Det rör sig säkert om
andra skärsnäppor än dem jag träffade på Ön
i går. Jag utgår från att ungar från samma kull
håller ihop i samma vinterflock, åtminstone
första året och gör antagandet att 
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de tre enbenta är syskon, som fötts med denna
defekt, ev. p.g.a. genförändringar efter
påverkan från allt radioaktivt skrot som ligger
slängt i norr. Tar gärna emot kommentarer om
denna hypotes. 
För övrigt sågs ca 1000 gräsänder, 8 krickor, 10
bläsänder, 30 knipor, 12 småskrakar, ett
hundratal hoande ejder, ca 150 storskarvar,
några skärpiplärkor, 20 svanar, 10 hägrar och
en sparvhökshanne (på fortet vid Råle). 

- Bodil Kollberg,  Torekov -

Medlemsavgift 2001

Här kommer en liten påminnelse till Dig som
ännu inte betalt in medlemsavgiften för
innevarande år. Årsavgiften är 100 kr för
ordinarie medlem och 10 kr per familjemedlem.
Mer information hittar Du i rutan på baksidan
av omslaget!

q q q q q

PÅ SPANING EFTER: 

Fiskgjuse och Fältpiplärka inom KOFs
rapportområde under 2001.

Årets riksinventeringsart har av  Sveriges
Ornitologiska Förening utsetts till att vara
fiskgjusen. Den kommer att inventeras i hela
riket för att försöka utröna hur många par som
häckar i landet.
  Vi i KOF är intresserade av att få in

observationer av fiskgjusar som flyger med
byten samt givetvis bofynd eller uppgifter om
gamla häckningar inom vårt rapportområde.
En fiskgjuse med byte brukar ofta flyga raka
vägen tillbaka till boet. Försök räkna ut åt
vilket väderstreck fiskgjusen flög. Det är läge
att ha med sig en kompass ut i markerna i år.
  Inom Skåne, i samarbete med Skånes
Ornitologiska Förening, har vi även
Fä l tp ip l ä rkan  som en  av  å r e t s
inventeringsarter. Alla observationer av
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fältpiplärka under häckningstiden är därför av
stort  intresse. Den häckar på sanddyner och
fält med låg vegetation. Samt i områden utan
dessa biotoper  även i grustag, på
utfyllnadsområden och hyggen. Arten har
minskat de senaste åren och frågan är om de
finns kvar som häckare inom KOFs rapportområde.
  

Rapportering av observationer med
misstänkta häckningar av fiskgjuse och
fältpiplärka görs till Tomas Svanberg,
sammankallande i vår Forskningskommittè.

Thomas kan Du nå via e-post:
svan-ber@algonet.se eller 
tfn 042-16 50 52

Exkursionsreferat

13 januari 2001

Örnar och tallbitar i öst

Morgon på Brännborns parkering i Ängelholm
och kajorna kraxar i mörkret ovanför våra
huvuden. Klockan är halv åtta lördagen den
trettonde januari. Det är sex grader kallt och
efter hand har ett tjugotal hugade örnskådare
samlats runt Thomas Wallin som håller ihop
det hela. Sorlet överröstar alikorna. 
  I bilarna och mot Kristianstad. Vi gör ett kort
stopp vid Forsmöllan för att hämta upp några
skådare till. Nu är vi nästan trettio. En timme
senare plockar vi upp Ulf Jungbeck,
gåsräknare från Nordöstra Skånes fågelklubb,
som skall guida oss runt. Nu är det strålande
solsken, ett par minus, lugnt och en fantastisk

sikt.
Första mål blir Nymölla och den lilla dungen
där tre tallbitar hållit till i flera veckor. Vi
sprider oss i dungen, och där…… , nej en
mindre korsnäbb. Efter en stunds
dammsugande så hittar vi tre engelsmän och
……..två tallbitar. Honfärgade. Nu stod
kryssen tätt. Och skådarna. Inom en
halvtimme passerade förutom vi och
engelsmännen en studiecirkel från
Helsingborg, Växsjö Fågelklubb och ett gäng
danskar. Tala om dragningskraft. En ormvråk,
en tornfalk och några sädgäss passerade
tämligen obemärkt.
  Nu drog vi oss mot Skräbeåns mynning där
förutom kaffepausen kungsfiskarna lockade.
Den annonserade sin närvaro med ett lockläte
just när vi gick ur bilarna men sen var den mer
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Havsörn och kråka; teckning av Peter Elfman

svårflirtad. På stigen längs ån grönsiskor och
steglits. Nere vid havet var vi några som fick
en obs på långt håll på en flygande havsörn.
Just då vi var tillbaka till bilarna fick Solle som
var nästan sist äntligen syn på kungsfiskaren.
Hela gänget återvände och han satt snällt kvar
på gott tubavstånd.
  Nästa mål, var gåsmarkerna öster om Trolle
Ljungby. Ulf hittar snart en flock på 1500 - 2000
gäss på rätt långt håll men i mycket bra
medljus. Här kommer nästa havsörn som blir
kraftigt mobbad av en glada. Paret vinglar in
över gåsflocken som ser det säkrast att lätta i
ett jätteuppflog. Örnen sätter sig strax i ett träd
och gåsflocken återgår till lunchen. Mest
sädgäss är det men en hel del bläsgäss också.
En spetsbergsgås visar sig bara för de mest
tränade ögonen.
  Vid Tosteberga hamn, Bodarna, ser vi fyra
havsörnar men det är rätt långa håll. Örnarna
rör sig lite fram och tillbaka ute över öarna.
Närmre land är det mycket sjöfågel bl.a. 

alfågel och en flock salskrakehonor. En
fjällvråk sitter och trycker i ett buskage nära
hamnen. En ny runda upp på fälten mot
Vanneberga resulterar i en ny gåsflock med
samma arter som tidigare inklusive några
kanadagäss. Klockan börjar närma sig två och
några bilar drar hemåt. Vi andra fortsätter en
stund till i det fina vädret mot Landöns
välbekanta hamn där fikapaus 2 lockade med
ytterligare sex havsörnar, stora flockar knipor,
vigg, några skägg- och en gråhakedopping.
Över en av öarna drar en honfärgad blå
kärrhök fram innan en havsörn med bestämda
vingslag närmar sig land utifrån öarna och
passerar på låg höjd nästan över våra
huvuden. - En värdig avslutning på en härlig
vinterskådardag.
Tack Ulf och Thomas.

- Per Muhr - 
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   Nytt från KOF

Henrik Ehrenberg
    Ordf

Hejsan KOFare!

Nu sitter ni med ytterligare en rapport från
KOF i er hand. Jag får önska er en trevlig
läsning. Nedan följer ett exempel på vad
föreningen håller på med för tillfället. Här
följer själva textmassan av det svar som
föreningen skickat in på de bygglovs-
ansökningar om vindkraftsutbyggnad på
”Örnrundan” som inkommit: 

”Inledningsvis vill KOF deklarera sin
allmänna åsikt om vindkraften. Idag, då
nackdelarna med de fossila bränslena är
välkända och vi har fått uppleva en del av de
risker som kärnkraften medför, är det naturligt
för KOF att stödja en satsning på alternativa
energikällor i kombination med en konstruktiv
resursbesparing. Vindkraften har i
sammanhanget blivit ett alternativ som
uppfyller kraven att vara både ren och
förnyelsebar.
  Det aktuella området mellan Västraby och
Stureholm utgör en del av nordvästra Skånes
absolut viktigaste övervintringsområde för
flera arter rovfåglar och gäss. De stora öppna
jordbruksytorna, uppbrutna med träddungar,
buskridåer, märgelhål m.m., drar till sig en
mängd fåglar, vilka utnyttjar fälten som

rastplatser och födosöksområden. KOF känner
därför stor oro att en vindkraftsanläggning av
sådan omfattning som föreslagits skall
påverka det rika fågellivet negativt. 
  I de viltrika markerna jagar vintertid åtmin-
stone 2-4 kungsörnar och 1-2 havsörnar
årligen. Därtill övervintrar flera blå kärr-hökar,
ormvråkar, fjällvråkar och tornfalkar. I
samband med att pilgrimsfalken etablerat sig
som häckfågel på Kullaberg, för övrigt Skånes
enda par, ses numera arten regelbundet i det
aktuella området under höst, vinter och vår. 
  Under hösten och vintern uppehåller sig
även stora antal gäss i området. Flockar på
upp till 3000 rastande exemplar har noterats.
Framförallt nyttjas fälten som betesmarker av
grå- och kanadagäss med inslag av ovanligare
arter såsom säd-, bläs-, spetsbergs- och
vitkindade gäss. Även sångsvanar (upp till
200 ex) utnyttjar området för födosök under
vinterhalvåret. Hösten innebär också att
tusenhövdade flockar med söderut flyttande
starar, tofsvipor och ljungpipare rastar på
åkrarna.
  Sommarhalvåret är vad gäller fågellivet sämre
kartlagt. Rovfågelsarter som röd glada, brun
kärrhök och duvhök ses dock regelbundet
vilket innebär att dessa arter med största
sannolikhet häckar i omgivningen. Detta gäller
även den i det moderna jordbrukslandskapet
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missgynnade rapphönan. Vidare har de
sällsynta och hotade jordbruksarterna vaktel
och kornknarr hörts spela i området under de
senaste årens försommarnätter.
  Med beaktande av ovanstående följer att
KOF anser att en utbyggnad av vindkraftverk
i det aktuella området är synnerligen
olämplig. I första hand bör därför alternativa
platser för anläggande av vindkraftverk
utredas vilka medför mindre risk för negativa
effekter på fågellivet. Om vindkraftverk ändå
placeras i området måste redan vid
projekteringen största möjliga hänsyn tas till
områdets rika fågelliv. T.ex. anser vi det vara
viktigt att spara dungar, gärdesgårdar, alléer,

diken, märgelgravar och andra för djurlivet
värdefulla nischer. Så långt möjligt skall också
de av rastande och födosökande gäss och
rovfåglar mest frekventerade områdena
undantas  från en etablering. I syfte att
identifiera dessa områden bör en detaljerad
kartläggning av fågellivet snarast genomföras.
Projektet i sig innebär en unik möjlighet att
göra en noggrann uppföljning vad gäller
fågellivets påverkan av en så pass omfattande
vindkraftsutbyggnad i jordbruksmiljö. En
sådan undersökning skulle i högsta grad bidra
till vår framtida kunskap om vindkraftens
eventuella effekter.”

Sett se´n sist ... observationer
under jan - mars 2001 

Henrik Johansson

Det milda väderläge som rådde under fjolårets
sista månader satte sin prägel på fågeltill-
gången även efter årsskiftet. Många arter som
normalt sett påträffas med enstaka
övervintrande individer förekom denna vinter
tämligen talrikt.
  Att sträckan mellan Stenkrossen och Sandön
vid vissa tillfällen är utomordentligt bra för
rastande svarthakedoppingar är sedan tidigare
känt. Detta faktum bekräftades ytterligare 12.1
då 53 ex inräknades. Dessutom har det under

senare vårvintrar uppehållit sig relativt stora
flockar med skäggdoppingar längs norra
Öresunds-kusten. Denna vår slogs dock
rekordet med råge då inte mindre än 500-600 ex
noterades utanför Vattenmöllan 18.3.
  Vad beträffande havsfåglar var det en dålig
period då förekomsten av ordentliga låg-
tryckspassager var lätträknade. Nämnas kan
dock en stormfågel vid Svanshall 18.2 och
ytterligare två vid Kattvik tre dagar senare.
  Vid Vegeåns mynning sågs rördrom vid
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åtskilliga tillfällen fram till 25.3 och troligen
rörde det sig om åtminstone två olika exemplar.
Vidare gjordes under andra halvan av mars en
del observationer av mindre sångsvan, bl.a.
nio rastande exemplar mellan Hjärnarp och
Ängeltofta 16.3.
  En prutgås dröjde sig för ovanlighetens skull
kvar på Rönnen in på det nya året och i grå-
och kanadagåsflockarna på Kullahalvön
syntes  dessutom en stripgås  med jämna
mellanrum under vintern. Något ”hetare” var
en sträckande praktejderhanne vid Domsten
27.3 och ytterligare en på samma lokal 31.3.
Som vanligt inkom under perioden en strid
ström av havsörn-, kungsörn- och pilgrims-
falkobservationer men mer oväntat var det att
en ung jaktfalk behagade visa upp sig vid
Vattenmöllan 6-7.1. Ytterligare en trevlig
upptäckt gjordes i närheten av Snoggarp på
Hallandsåsen där en rackelhane (korsning
mellan tjäder och orre) noterades 24.3. 
  Vid eller i anslutning till Vegeå vid Utvälinge
noterades troligen minst två övervintrande
vattenrallar  och vid Tjällran på yttre
Bjärehalvön fanns en fin flock med 35
skärsnäppor 7.1 och 13.1. I samband med detta
kan också nämnas två kvardröjande myrspovar
på Sandön fram till 9.1, sammanlagt sju
övervintrande dvärgbecka-siner samt minst
åtta observationer av morkullor  inom
rapportområdet i januari-februari.
  En bredstjärtad labb drog västerut förbi
Svanshall 21.2 och vid Rönnen iakttogs
vinterns enda alkekung  12.1. Långa perioder
av öppet vatten i åar och andra vattendrag
gynnade säkert de kungsfiskare som stannat
kvar. I både Råån, Vegeå och Rönneå samt på
yttre Bjärehalvön gjordes observationer under
vintern liksom i diken vid Påarp 9.2 och

Filbornatippen 30.3.
  En jorduggla var för ovanlighetens skull
stationär på dagkvist vid Strandbaden fram till
periodens slut och utöver denna sågs
ytterligare en handfull exemplar, bl.a. 3 ex vid
Svedberga 4.3. På Söderåsen hördes en
ropande pärluggla vid två tillfällen i mitten av
februari och i samma veva hördes
revirhävdande berguvar på några redan kända
häcklokaler.
  En trädlärka uppehöll sig vid Höganäs
utfyllnad 3-4.2 och längs kusten norr om
Lervik observerades upp till elva berglärkor
under första januariveckan. Ytterligare 2 ex
sågs för övrigt vid Höganäs 3.2. På tre
sträckor längs Bjärekusten fanns för övrigt
vattenpiplärkor fram till början av februari och
uppskattningsvis rörde det sig om 4-6 olika
individer.
  En av vinterns i särklass mest betittade fåglar
var säkert den sädesärla av rasen yarrellii
som länge dröjde sig vid Höganäs
reningsverk. På samma plats fanns för övrigt
goda möjligheter att årskryssa såväl forsärla
som svart rödstjärt under samma tid.
Från Sandön rapporterades en gransångare
3.2 och samma dag fanns en hona svarthätta i
Rydebäck. Dessutom bör nämnas att vinterns
enda lappsparv bokfördes vid Lervik 14.1.
Slutligen var det glädjande att konstatera att
även Nordvästskåne fick känna av den
kraftiga tallbitinvasion som berörde södra
Sverige under hösten och vintern 2000. Vid
Torekovs camping fanns nämligen en hanne
och två honfärgade fåglar under årets två
första dagar och från Häljaröd rapporterades
en överflygande fågel en vecka senare.
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Januari 2001 - Ett rekord ?

Mats Rellmar

Årets första månad blev ytterligare en i raden
av flera år av milda januarimånader. En
märkbar skillnad från många av de
föregående vintrarna var att januari 2001 inte
föregicks av någon utpräglad köldknäpp i
november och december. Följden av detta
blev att många av senhöstens sista flyttfåglar
stannade långt in i december eller t.o.m.
vågade sig på övervintringsförsök. Ovanligt
många tofsvipor, ljungpipare, enkel-
beckasiner, gransångare och svarta
rödstjärtar fanns kvar i södra Sverige i
december 2000. I Halland observerades
lövsångare medan det i nordvästra Skåne

sågs bl.a. fiskgjuse och ladusvala, några
exempel på arter som aldrig tidigare iakttagits
i Sverige denna månad! 
  Som en direkt följd sågs ovanligt många
fågelarter under januari och kanske var det för
Nordvästskåne även ett rekordantal? En
summering visar att minst 145 arter sågs trots
att vädret var ganska enhetligt utan t.ex. hård
västvind (vilket ju ofta bidrar till att enstaka
mer havsbundna fågelarter ses). Bland de
relativt få ovanligheter som sågs fanns
rördrom, jaktfalk, vattenpiplärka och tallbit.
Orsaken till det höga antalet arter var snarare
att i stort sett alla tänkbara övervintrare såsom
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skedand, myrspov, vattenrall, sädes- och
forsärla, gransångare, svart rödstjärt, m.m.
noterades. Det var dock inget rekord!
Januari 1993 bjöd på inte mindre än 155 arter,
mycket tack vare en rejäl vinterstorm i mitten
av månaden. Denna resulterade i att arter som
t.ex. större lira, klykstjärtad stormsvala,
vitvingad trut m.m. observerades. Lägg därtill
några stationära rariteter som toppskarv och
ringand samt rikligt med övervintrande
vadare och tättingar och man får en ytterst
svårslagen månadssumma!
  En tillbakablick på de senaste tio åren (fig
1.) visar att årets antal är det näst högsta
under denna period, om än med knapp
marginal.1993 står i särklass men hur ser
årtiondena innan ut? I fig 1. märks ingen
påtaglig förändring under tio- års perioden
utan antalen följer ganska väl vädret i form av
omväxlande kalla eller milda januarimånader.

På längre sikt (fig 2.) tycks en tydligare
uppgång finnas. Under denna tidsperiod
återfinns också år eller t.o.m. följder av år med

riktigt kallt vinterväder. 
  Sjuttiotalets slut och åttiotalets inledning
bjöd på flera rejält kalla vintrar vilket i fig 2.
indikeras av en rejäl svacka 1980 och 1985.
Diagrammets inledning, 1975, var dock ett år
med milt januariväder och följaktligen sågs
också många arter (knappt 130 st.). (Observera
att diagrammet bara bygger på några utvalda
år och att enskilda januarimånader mycket väl
kan ligga högre eller lägre än vad diagrammet
visar.)
  I fig 2. påverkas kurvan förutom av enstaka
strängare vinterperioder också av flera andra
faktorer: hur många fågelskådare som rört sig
i markerna (ett större antal idag än för tjugo år
sedan!), en förbättrad rapportering (lättare att
göra mer exakta samman-ställningar) och en
större fokusering på övervintrande fåglar i
form av målmedvetet sökande efter
månadskryss, s.k. artrallyn m.m.  

Ju längre bak i tiden, desto svårare att helt
rekonstruera en månad men av vad som
framgår av tillgängligt material är inget år

6              Fåglar i Nordvästskåne 2/01

artrikare än just 1993. Ostabilt, milt och
blåsigt väder förekom även t.ex. tio år
tidigare, 1983, men endast (minst) 141 arter
sågs denna januarimånad (ett stort antal
rariteter men avsaknad av en del vanligare
arter). Därutöver är det få år som kommer
över 140 observerade januari- arter. Hur
vinterförekomsten av olika arter ser ut före
1970 (= KOF:s bildande!) är svårare att få en
uppfattning om och med tanke på den
utveckling som skett (enligt föregående
stycke) är det mycket osannolikt att någon
januarimånad de senaste 50 åren skulle
komma i närheten av t.ex. nuvarande års. Om
så skulle vara fallet är detta nog en
omöjlighet att fastställa beroende på
avsaknad av fullständiga rapporter, m.m.
Kan man då med ledning av antalet
observerade fågelarter i januari månad dra
någon slutsats  om att t.ex. klimatet skulle ha
blivit mildare? Nej, egentligen inte. För många
faktorer påverkar, delvis ”fel” arter speglas
av undersökningen och den undersökta
perioden är för kort. Däremot är det
uppenbart  att vissa arter ses eller uppträder
i långt större antal nu än för tjugo år sedan

 (lommar, doppingar, flera arter simänder).
Arter som glada, vattenpiplärka, 
svart  rödstjärt och gransångare var tidigare
ovanliga i januari- februari men är fr.o.m. 
början eller mitten av 90-talet helt normala
övervintrare. Enstaka arter som tofslärka,
tornuggla och kornsparv har däremot
försvunnit, inte bara som övervintrare utan
även som häckfåglar. Anledningen till detta
bör nog sökas i andra faktorer än den
eventuella klimatförändring som kan vara
orsaken i de föregående fallen. Likaså finns
pilgrimsfalken sedan mitten av 80-talet åter
året runt i Nordvästskåne vilket beror på helt
andra orsaker än en och annan mild vinter.
Som sammanfattning kan konstateras att
januari 2001 inte var något rekord för
nordvästra Skåne utan hamnar någonstans på
topp 5 över år med störst antal observerade
arter i januari. Rekordet på minst 155 arter från
1993 kommer sannolikt att stå sig ett tag
framöver. 
Ska man då som fågelskådare glädja sig åt att
fler fåglar finns att titta på under vintern eller
bekymra sig över anledningen till detta? Själv
försöker jag göra båda!

Rackelhane på Hallandsåsen

Mats Rellmar

På morgonen 20 mars, 2001 besökte jag området
kring Snoggarp, norr om Rössjön. Området
består av granskog, blandskog, myrmark med
en del tallskog, öppna hagar och enstaka

åkerlappar. I området, främst i anslutning till
mossarna finns en mindre orrstam vilken
också var målet för mitt besök. 
Strax väster om Snoggarp, i kanten av ett
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öppet fält noterade jag en stor mörk hönsfågel
i toppen av en björk. Efter en snabb titt i
handkikaren var jag övertygad om att fågeln var
en tjädertupp. Jag körde närmare men efter
ytterligare en stunds observerande blev jag
tveksam om det verkligen rörde sig om en artren
fågel då stjärt och näbb verkade avvika. Jag
började misstänka en korsning mellan tjäder
och orre och i tubkikaren kunde jag under ca 20
minuters tid notera nedanstående karaktärer. 
  Fågeln var snarlik en tjädertupp i utseendet.
Storleken var något svårbedömd eftersom
fågeln sågs för sig själv hela tiden men
bedömdes vara ungefär i tjäderklass, dock
förmodligen något mindre. Huvudet likt
tjädertupps men med mörk näbb, närmast
gråsvart  (ej ljust halmfärgad). Fågeln tycktes
även ha kortare ”hakskägg” än vad som är
normalt för en tjäder. Över ögat ett ganska stort
rött ögonbryn, dock normalstort för arten. Hals
och bröst svagt bruntonade, skimrade lite i
blågrönt beroende på vinkel. Vingovansidor var
tjäderlikt mörkt brunaktiga och med tjäderns
rent vita skulderfläck men utan andra synliga
vita inslag. Buken mörkt blåsvart, undergump
mörk med enstaka vita inslag (svårsett). Stjärten
upplevdes som ett mellanting mellan orr- och
tjädertupps: i längd ej fullt lika lång som
tjäderns och med en mindre kil mitt i, vilken kan
ha berott på avsaknad av de mittersta fjädrarna.
Helhetsintrycket av stjärten var dock att de
yttersta stjärtpennorna på varje sida var lite
längre och att stjärten saknade tjäderns jämna
solfjäderformade stjärt. 
  Utseendet som helhet låg alltså nära tjäders
med undantag av mörk näbb, märklig form på
stjärten och ganska kort hakskägg och fågeln
skulle t.o.m. vid en längre observation kunna
tas för en artren tjäder. Däremot var spelet väl

skilt från både orres och tjäders: på plats i
björktoppen reste fågeln huvudet på tjäderlikt
manér men istället för djupa, ekande
”kluckanden” hördes ett gutturalt ”ahrr” i tre-
fyra jämna stötar. Detta upprepades vid tre
tillfällen under den tid jag såg fågeln.
  Efter ca 20 minuter flög ”tjädern” ner på
marken och tappades ur sikte. Jag blev
nyfiken på hur den uppträdde på marken och
gick sakta in mot den plats där fågeln
försvunnit. Ca 100 m från den plats där jag
bedömde att rackelhanen landat stötte jag
istället två orrtuppar. Någon mer skymt av
halvtjädern fick jag inte. 
  Helgen 24-25 mars sågs rackelhanen åter
nära Snoggarp och iakttogs även då spela. En
kontroll med de boende i området visade att
”tjädern” faktiskt setts i området redan för ett
år sedan, då den spelade med orrarna. Den
ska därefter ha setts ”ganska ofta” och tycks
således vara stationär i markerna runt
Snoggarp.
Enligt uppgift skall en rackelhane ha setts i
östra delen av Båstads kommun (Hallands
län) för ett tiotal år sedan och det går ju att
spekulera i om det faktiskt rör sig om samma
individ? 
  Tjädern är sällsynt i nordvästra Skåne och i
synnerhet inom Båstads och Ängelholms
kommuner. I Örkelljunga kommun ses den
däremot regelbundet, om än i små antal. Att
en rackelhane dyker upp i de (förmodat)
tjäderfattiga markerna kring Rössjön/
Västersjön (Ängelholms  kommun) kan därför
förvåna. Möjligen är dock korsningar
vanligare just i utkanten av artens
utredningsområde, där det av naturliga skäl
blir svårare att finna en partner av samma 
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art. Orren, däremot, finns sparsamt på
Hallandsåsen från den västliga Älemossen och
österut inåt Skåne och kan då möjligen i större
utsträckning än annars utgöra en potentiell
partner.

Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att
passagerarna gemensamt betalar 15 kronor per mil till föraren.

Den 1 augusti
Bör du senast anmäla dig till Bornholmresan
senare i höst

Onsdagen den 8 augusti
Mellanlandning Skälderviken

Vadare med häckplatser långt uppe i norr är
redan på väg söderut. Så här i början av
trippen är dräkterna vackra, vilket underlättar
bestämning och ökar skönhetsupplevelsen. En
spovsnäppa eller myrspov i övervägande
sommardräkt är inte så dumt. – Kom och se !
Chansen att möta dessa och andra vadararter

är stor.
Samling: KOF-stugan, strax invid hamnen, N
Heljaröd. Parkera på hamnplan.
Kl: 18.30.
Ledare: Ulrik Alm

Torsdagen den 16 augusti
Mellanlandning Hasslarp

Hasslarpsdammarna är för många arter ett
perfekt ”stopover”; grönbenor, glutt- och
svartsnäppor, gulärlor, kärrsångare och
många fler, hittar bland dystränder och vass

KOF:s hemsida

April 2001 är den bästa månaden
hittills  i webbsidornas historia! 121,5
besök/dag i obsboken, tidigare
rekord var maj 2000 med 118
besök/dag.
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både föda och skydd. Givetvis räknar vi med
att även träffa ställets ordinarie hyresgäster
som doppingar, brun kärrhök, skärfläcka m fl.
Samling; Parkeringen vid Fleningedammarna
Kl: 18.30
Ledare: Lennart Johansson, 

Fredag den 24 augusti
Bör du senast kolla programpunkten den 8
september

Söndagen den 26 augusti
“Bivråkens Dag” på Falsterbohalvön

Vi åker snålskjuts på Skånes Ornitologiska
Förenings arrangemang som brukar
innehållande en mängd allmänbildande och
publikfriande inslag. Fältföreläsningar,
fågelmåleri, auktioner och – givetvis –
fågelskådande. Vi samordnar bilåkandet, i
övrigt får var och en ta ansvar för sin egen
trevnad.
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Kl: 07.00
Ledare: Lennart Johansson

Lördagen den 8 september
Artracet / Skådartävling i valfritt tempo

I samband med föreningens 30-årsjubileum i
fjol genomfördes ett ”artrace”, som väckte
berättigad uppskattning. Många av oss minns
Henrik och Thomas genomgång när OH-bilden
täcktes av alltfler kryss. Samtidigt var det
också en bild över vad som kan vaskas fram i
fågelväg i NV-skåne när många ögon och öron
är igång. Därmed blir evenemanget något mer
än bara tävling. 
Bra aktiviteter kan man upprepa. Vi kör artracet

under dagen och samlas framåt kvällskvisten
för genomgång och en bit mat. 

Tider, plats och annan information får du
genom att anmäla dig  och ditt lag till; Henrik
Ehrenberg, tel 0431 – 194 05. e-post;
henrik.ehrenberg@engelholm .se   
Senast 24/8 vill Henrik att ni hör av er !
Välkomna !

Fred 21 – Sönd 23 september
Bornholm – en ö solen

Några timmars båtfärd från Ystad, rakt ut i
Östersjön, ligger Bornholm. En behändig liten
ö med blandat fågelliv. – Kanske tornugglan
blir helgens kryss ? Isåfall värt att fira med
något gott från det bornholmska köket. Vi
planerar att åka från Ystad på fredagmorgon
och är åter hemma under söndagkväll.
Deltagarantalet är begränsat! Anmäl dig till
Lennart Johansson på tel 042 – 23 74 60
senast den 1/8

Söndagen den 7 oktober
Åskanten på höstkanten

En stilla vandring förbi GA-stugan (sitter
kattugglan i gluggen ?), ut över Åvarps fälad,
tvära Vegeådalen och vidare in mot
stenbrotten utmed Hallabäcken. Vi brukar får
ihop en varierad artlista med rovfåglar, ett par
hackspettarter, trastar, stenknäck och kanske
nötkråka.
På hemväg är det värt att kolla Vrams ängar
beträffande kärrhökar, vråk och tornfalk.
Samling; Bjuvs vattentorn.
Kl 09.00
Ledare: Ulrik Alm
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Ringmärkning 
 Återfynd • Kontroller

Christer Strid

Gråhäger Ardea cinerea, märktes som
bounge 2000-05-15 vid Bergkvara, Majör
(Småland).
  Fågel hittades död 2001-02-20 vid Glugg-
storp, Tågarp, vilket innebär att häger rört sig
ca 200 km i västsydvästlig riktning. 
  Den blev med andra ord inte ett år gammal
och det oftast just det
första levnadsåret som
ställer stora krav på
överlevnadsmöjlighe-
terna för många arter.
K a n s k e  v a r  d e t
köldperioden i februari
som bidrog till problem
för hägern?

Bofink, Fringilla coelebs, Bruxelles 7319098,
en hane som märktes i Kinrooi, Limburg,
Belgien 99-11-27. 
  Fågeln blev trafikdöda vid Örkelljunga
knappt ett år senare, 2000-11-07. En sträcka på
755 km från märkställe till fyndplats.

S i l l t r u t ,  L a r u s  f u s c u s ,
Köpenhamn  4204633, märktes
som bounge på Anholt 1979-07-
21. Funnen död vid N Heljaröd
1996-07-22. En gammal fågel med
andra ord, ca 19 år.



Fåglar i Nordvästskåne 2/01 11

Frågefemma i ornitologi 

Mats Peterz
 

I början på år 2000 hade vi denna lilla tävling på föreningens hemsida och vi tyckte det
kunde vara på sin plats att även presentera denna i detta forum.
  Svara på tio frågor i KOF's frågetävling i ornitologi. Rätt svar vid första ledtråden ger 5
poäng, vid nästa ledtråd 4 poäng o.s.v. ner till 1 poäng.  Fel svar på en fråga ger 0 poäng
oberoende på vilken poängnivå man svarar. Det kan alltså vara farligt att chansa om man är
osäker.   
  Rätt svar hittar Du på annan plats i denna publikation. Lycka till!

Fråga 5 poäng 4 poäng 3 poäng 2 poäng 1 poäng

1. En

invandrare  
  
  
 

Så här
beskrivs arten
i en av våra
fågelböcker:
"I flykten
liknar den
genom sin
långa stjärt
och sina korta
vingar rätt
mycket en
gök."

Det uppges
att arten i
Österrike kan
lägga upp till
fem kullar på
ett år.

Arten har
minskat i
Sverige
under senare
år.

Numera
beräknas
närmare
2500 par
häcka i
Sverige.

Det gjordes
en
riksinventerin
g av arten
1999.
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2. Ett år
under

60-talet  
  
  
 

Detta år
avslöjade
polisrazzior
olaglig
handel med
utrotningshot
ade fåglar
och
omfattande
äggsamling.

De två första
fynden i
Sverige
gjordes av
den mindre
av två
närbesläktad
e arter.

Det enda
fyndet under
1900-talet
gjordes av
en art som
sågs ett
flertal
gånger
under
1800-talet.

Samtidig riks-
inventering
av tre olika
arter
genomfördes.

Vår
Fågelvärld
övergick till
modernare
layout med
fotografi på
omslags-
sidan.

3. Ett
svenskt

landskap  
 

Landskapet
tillhör
tio-i-topp
listan över
antal
observerade
arter och
hyser en
spännande
blandning av
nordliga,
sydliga och
östliga arter.

En art som
ofta
förknippas
med
landskapet
har sitt
utbredningso
mrådes
sydgräns här.

En av
Sveriges
främsta
fågelsjöar,
som
egentligen
är en vik av
en större
svensk sjö,
ligger här. 

T.o.m. 1998
har 345 arter
observerats i
landskapet.

I landskapets
residensstad
ligger en
domkyrka.

4. En

fågelbok   
 

Boken
behandlar
848
fågelarter.

Så här
beskrivs en i
Sverige
häckande art:
" 
övervägande
ljust blågrå,
men flertalet
häckande
anlägger
rostbrun rygg
"

Huvudtextförf
attaren var
pionjär inom
modern
ornitologi
när det
gäller att
studera
fågelskinn på
museer. 

Boken väckte
en hel del
debatt på
grund av att
ett antal arter
getts nya
namn.

Efter många
års arbete
utkom boken
1999.

5. En
svensk
ornitolog 

Han föddes i
Helsingborg i
början på
1900-talet
men flyttade
senare till
Lund.

Han skrev
Sverige första
doktorsavhan
dling om
fåglar.

Avhandlinge
n handlade
om
rovfågelsträc
ket vid
Falsterbo. 

I samband
med hans
80-årsdag
utgavs en bok
om honom.

Han har ett
stipendium
uppkallat
efter sig.

6. En
fågellokal i
Nordvästsk
åne

Platsen
utgörs av en
flack udde
som sticker ut
i havet mot
nordväst.

Området
består av
klapperstens
mark med
låga buskar
och betas för
närvarande
av hästar. 

Här brukar
ibland större
antal
doppingar
kunna ses.

Under senare
år har en
liten koloni
skrattmåsar
etablerat sig
här. 

Lokalen
ligger
mellan
Rönnen och
Farhult.
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7. En färg  
 

I den svenska
Holartic listan
finns det 16
arter som har
namn som
börjar med
denna färg.

Det tredje
fyndet av en
vacker fågel
med denna
färg som
artepitet
gjordes i
Sverige
1998.

Namnet på
en av våra
vanligaste
fågelbordsart
er börjar
med denna
färg. 

En känd
internationell
naturvårdsorg
anisation har
det engelska
namnet på
denna färg i
sitt namn. 

Bland arter
som i sitt
namn har
denna färg
finns t.ex.
-bena, -fink
och -göling.

8. En tätting Arten är
något av en
nordvästskåns
k specialitet
som
framförallt
observeras i
slutet av
april.

Hanen och
honan är
olika men har
genomgåend
e mörk
fjäderdräkt. 

Storlek: ca
25 cm.

Den häckar i
bergig
terräng, t.ex.
i de svenska
fjällen. 

Hanen har
en vit
halvmåne
över bröstet.

9. Ett
europeiskt
land

Antalet
observerade
fågelarter i
landet är ca
300. Drygt 70
arter häckar.

Den
häckande
populationen
av storlabb
uppgår till ca
6000 par. 

Här finns
närmare 10
miljoner
lunnefåglar
och arten
räknas som
landets
nationalfåge
l. 

Landet är en
ö.

Till landets
häckfåglar
hör
strömanden.

10. På
tillbaka-

gång  
  
  
 

Så här
beskrivs arten
i en känd
fågelbok:
"Alla känna
dock ej till att
ungfågeln är
enfärgat
gråbrun "

" och att
både unga
och gamla
om hösten få
den grön-
och
violettskimran
de svarta
dräkten " 

" översållad
av ljusa
fläckar,
något i stil
med
nötkråkan." 

Texten har
skrivits av en
av Sveriges
mest kända
ornitologer
som var
bosatt i
Örebro.

Tusenhövda
de flockar av
arten brukar
övernatta i
vassar eller
kalasa på
körsbär.
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Ett lite axplock från vår
hemsida

Vårsträcket av ejder - en av
årets högtidsstunder

Östersjöbeståndet av ejder har sina
viktigaste övervintringsområden i södra
Östersjön, i Bälten samt längs den danska
Kattegattskusten. Vårsträcket, som äger rum
i mars och april, är spektakulärt och
tiotusentals  ejdrar kan under gynnsamma
sträckdagar ses passera framförallt  sydöstra
Skåne, Blekinge och Öland. Den del av
ejdrarna som övervintrar i Kattegatt måste
antingen sträcka söderut genom Öresund
och runda Skåne eller korsa Sydsverige över
land för att nå Östersjön. 
  I Nordvästskåne kan man uppleva vårens
ejdersträck på flera sätt. Redan i februari
börjar flockarna längs kusten att öka i antal.
Kring Kullaberg, runt Hallands Väderö och i
inre Skälderviken ses under senvinter och
tidig vår ofta ansamlingar i fyrsiffriga tal. 
Fram mot mitten - slutet av mars börjar det
egentliga sträcket ta fart (se nedan) och det
kan då beskådas på flera ställen. I inre
Skälderviken och i Laholmsbukten kan
flockar av ejder ängsligt ses flyga fram och
åter innan de vågar ge sig in över land. En
kanske större andel drar ner genom Öresund.
Längs Skånekusten från Viken i norr till
Falsterbokanalen i söder kan man uppleva
detta spektakulära sträck. I Nordvästskåne

kan man bäst beskåda ejdersträcket längs
kusten någonstans mellan Viken och
Helsingborg. Lämpliga lokaler är t.ex. Domsten,
Hittarp eller Laröd. Mest intensivt brukar
sträcket vara i samband med varmluftsinbrott
och vindar från västsektorn. Som många andra
fåglar föredrar ejdrarna att flytta i medvind.
Västliga vindar brukar också bidra till att
fåglarna flyger närmare den svenska kusten
och blir lättare att se. 
  I norra Öresund har man under åren 1972  
2000 räknat in mer än 1000 sträckande ejdrar
under en dag vid minst 135 tillfällen (se
diagrammet nedan). Det totala antalet
observerade individer under dessa dagar
uppgår till ca 760.000. Tidigaste rapport är från
15 mars 1998 och senaste 22 april 1979. Högsta
noterade dagssiffra är 67.800 den 12 april 1986.
  Mediandatum, dvs den dag då hälften av de
flyttande ejdrarna passerat, infaller 6 april.
Sträckperioden är tidsmässigt koncentrerad
med 80% av fåglarna observerade under en
dryg tvåveckorsperiod mellan 28 mars och 13
april. 
  Nu är det alltså hög tid att ge sig ut och
uppleva de böljande ejderflockarna dra söderut
genom sundet. Om man granskar flockarna
noga kanske man också kan hitta en grann
praktejderhane! 

- Mats Peterz -
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Vårsträcket av ringtrast - 
en Nordvästskånsk specialitet

Nordvästskåne torde stå i särklass i Sverige
när det gäller att erbjuda observationer av
ringtrast under vårsträcket. Sträcket startar i
början på april och pågår till mitten av maj.
Enstaka fåglar kan dock dyka upp redan i
början   mitten på mars och ibland ses något
exemplar så sent som i slutet av maj. I
samband med kallfronter och nordvindar som
stoppar upp sträcket kan större antal rasta.
Tillfälligtvis har flockar på upp till hundratalet
ex  noterats. 
  Denna sammanställning bygger på rapporter
till KOF under åren 1990 - 1999, då antalet
fynd per år varierade mellan 7 och 26 och antal

observerade ringtrastar mellan 18 och 90.
Största flock/ansamling var på 16 ex och
majoriteten av fynden (80%) gällde färre än tio
ex. 
  Under 1990-talet gjordes 80% av
observationerna mellan 14 april och 7 maj (se
nedanstående diagram). Mediandatum (dvs.
den dag då hälften av fåglarna passerat) inföll
26 april. 
  Ringtraststräcket har tidigarelagts med
ungefär en vecka under senare år. Åren 1971 -
1984 gjordes 80% av observationerna mellan
26 april och 10 maj, och mediandatum inföll 2
maj (Jönsson m.fl 1990). 
  Det i särklass bästa området för rastande
ringtrast är Kullaberg. Under 1990-talet
dominerar, liksom tidigare, två lokaler stort
bland rapporterna: Kullaspetsen med Mölle
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golfbana (28% av fynden) och Björkeröd med
omkringliggande ängsmarker (47%). 
  Enligt rapporterna var under 1990-talet 74%
av de könsbestämda fåglarna hanar. Detta
stämmer bra med rapporter från Skåne åren
1982   1985, då andelen hanar varierade
mellan 67 och 78% (FiSk 1985). Man skall dock
ta dessa siffror med en nypa salt eftersom det
kan vara mycket svårt, ja t.o.m. ibland nästan
omöjligt, att säkert skilja hanar och honor åt
(Svensson 1992, Jansson 1981, 1996). Vissa
honor kan vara mycket hanlika! 
Rapporterna antyder trots allt  att
ringtrasthanarna sträcker förbi ca en vecka
tidigare än honorna. Under 1990-talet inföll
mediandatum 22 april resp. 1 maj. Även här
verkar en förändring ha skett under senare år.
Baserat på data huvudsakligen från 1970- och
1980-talen inföll mediandatum för hanarnas
sträck 28 april och för honorna 3 maj (Jansson
1996). 
Det är alltså hög tid att ge sig ut till 

Kullaberg för ringtraststudier! Passa på att
bilda dig en egen uppfattning om möjligheten
att könsbestämma fåglarna. Är det lätt eller
svårt? Eller varför inte följa med på KOF:s
exkursion till Björkeröd den 24 april, dvs
nästan på dagen när ringtraststräcket enligt
den senaste statistiken skall kulminera! 

- Mats Peterz -
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Exkursionsreferat

KOF:S Vårfågelexkursion på
Rönnen den 1 april 2001

  Dagens ledare Aina Persson och Henrik
Ehrenberg träffade tolv av föreningens

medlemmar vid KOF-stugan i Heljaröd. Vädret
var inte det bästa då dis och dimma
försvårade sikten. Dock märktes det att
stämningen bland fågelskådarna var på topp
och vi startade med att spana ut över havet i
skydd av stugan. Några få ejderflockar flög
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ute i diset och snart stod det klart för oss att
det inte var någon idé att spana över havet idag.
  Istället gick vi ute mot Rönnen och tittade
efter de fåglar som fanns på lite närmare
avstånd. Dagens målart var för de flesta
sädesärla. Vi såg gott om större strandpipare
och skärfläckor å vägen ut mot Lilla viken.
Efter en stunds väntan kommer det en
sädesärla flygande ute över Rönnen. Tyvärr
får inte alla deltagare se denna vårprimör.
Exkursionsledarna känner sig ändå nöjda. Tänk
om vi inte ordnat fram den utlovade sädesärlan…
  En trevlig om en något för disig förmiddag
avslutades med fika vid KOF-stugan.

- Henrik Ehrenberg -

Traneröds mosse 6 juni 2001

Sommarens höjdpunkt. Vid Bjuvs vattentorn
samlades 5 glada KOF:are. Vid Traneröds
mosse väntade ytterligare 6. Normalt samlar
denna exkursion 30-40 deltagare. Var det
fotbollen som lockade eller den dåliga
väderleksutsikten? Värst för dem som inte kom.
Redan i bilen såg vi en spillkråka som satt i
vägkanten. Vi vandrade ut på mossen i den
sköna kvällssolen och njöt av stillheten och
den friska luften. Fick demonstrerat fin
uppvisning av trädpiplärkans flykt, först upp
i luften, därefter fallande, sjungande. Tillbaks
till grenen och sedan om igen. Ovanligt lite
fågelsång, enligt Kaj beroende på förra
sommarens dåliga väder, som medfört dålig
tillväxt. Vi hörde i alla fall bofink, rödhake,
lövsångare och säkert något mer. Fikade vid
Lilla Klåveröd tillsammans med mygg och
knott. I dammen såg vi en kniphona. Upptäckte
även smådopping som såg ut att häcka. Så

kom skogssnäppan flygande. Vandrade
vidare på skogsvägen genom granskogen.
Såg nötskrika. Lyssnade på fin duett av
taltrastarna, med koltrastens sång i
bakgrunden. Så kom morkullorna. Så
småningom närmade sig klockan 22 och då
kom den, som beställd. Nattskärran, denna
spännande fågel med sitt underliga ljud. Vi
hörde den länge och tydligt och såg den i
flykten två gånger. Kvällen var fullbordad.
Nöjda kunde vi vända hemåt igen.
Tack till Kaj och Ulrik för utomordentlig
guidning, tack till er andra för trevligt
sällskap.

- Birgitta Kegel -

Rätt svar på tävlingen:

1. Turkduva
2. 1969
3. Uppland
4. Fågelguiden av Mullarney,

Svensson och Zetterström
5. Gustaf Rudebeck
6. Stenkrossen
7. Grön
8. Ringtrast
9. Island
10. Stare

PÅMINNELSE!

F i s k g j u s e  o c h
Fältpiplärka inom KOF:S

rapportområde under 2001

Årets riksinventeringsart har av  Sveriges
Ornitologiska Förening utsetts till att vara
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Teckning. Thomas Rönnertz

fiskgjusen. Den kommer att inventeras i hela
riket för att försöka utröna hur många par som
häckar i landet.
  Vi i KOF är intresserade av att få in
observationer av fiskgjusar som flyger med
byten samt givetvis  bofynd eller uppgifter om
gamla häckningar inom vårt rapportområde. En
fiskgjuse med byte brukar ofta flyga raka
vägen tillbaka till boet. Försök räkna ut åt
vilket väderstreck fiskgjusen flög. Det är läge
att ha med sig en kompass ut i markerna i år.
  Inom Skåne, i samarbete med Skånes
Ornitologiska Förening, har vi även
Fältpiplärkan som en av årets inventerings-
arter. Alla observationer av fältpiplärka under
häckningstiden är därför av stort intresse. Den
häckar på sanddyner och fält med låg
vegetation. Samt i områden utan dessa
biotoper även i grustag, på utfyllnadsområden
och hyggen. Arten har minskat de senaste
åren och frågan är om de finns kvar som
häckare inom KOF:S rapportområde.
  Rapportering av observationer med
misstänkta häckningar av fiskgjuse och
fältpiplärka görs till Tomas Svanberg,
sammankallande i vår Forskningskommittè..

Thomas kan Du nå via e-post:
svan-ber@algonet.se eller 
tfn 042-16 50 52

ñ   ï   ñ  ï  ñ  

Var hittar vi näktergalen i
Nordvästskåne 2001? 

Har förekomsten av näktergalen minskat de
senaste åren? Hur stor numerär kan vi tänkas

ha i Nordvästskåne? Ja, kanske kan detta vara
några frågor som vi kan få besvarade genom
denna inventering. I vart fall hoppas KOF:s
forskningskommitté att få någon form av
indikering på åt vilket håll det lutar. 
  Upplägget på inventeringen sker efter
samma koncept som gällt för t.ex. kattuggla
och rapphöna, som varit vinterns
"elektroniska inventeringsarter". 
  För att vi nu inte skall få med de
sträckandeindividerna utan förhoppningsvis
endast revirhävdande fåglar, är det tänkt att
inventeringen först skall sätta igång i senare
delen av maj månad. Fr.o.m. den 20:e maj är
vi intresserade av att få in alla iakttagelser av
näktergal. 
  Rapporter om revirhävdande fåglar kan
lämnas till direkt till Christer Strid (Christer
Boijes v 2 B, 254 54 Helsingborg eller e-post:
christer.strid@swipnet.se) eller via vår
elektroniska obsbok på KOF:s hemsida
(http://kof.just.nu). Framöver är det givetvis
även intressant att få rapporter om
häckningar och/eller ungkullar.
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Klipp från klipphyllan

Ulrik Alm

Att läsa andras dagboksanteckningar anses simpelt. Jag tar risken att bli betraktad som en usel
varelse. Dagboken jag citerar ur, hänger på väggen i gömslet på Kullabergs nordsida. En glipa
på motsatt  vägg i gömslet ger fri sikt mot ravinen och klipphyllan – pilgrimsfalkarnas
häckningsplats. Under tidigt 90-tal sköttes falkbevakningen delvis som ett
arbetsmarknadsprojekt, men de senaste åren har vi i KOF själva skött sysslan. Låt oss
tillsammans glädjas över falkparets lyckade häckningar.

13 april. Efter flera besök med negativt
resultat, så äntligen, honan låg och ruvade
och hanen satt på klipphyllan till vänster
om…Snett upp till vänster från boet finns en
klätterögla , jag kan inte komma ihåg att
den var där i fjol, kan någon annan ?      
       

- Alf Petersson -

14 april. Nä, jag kan inte minnas någon
klätterögla från förra året…

- Lars-Göte Nilsson -

16 april. 12.10 kommer hanen inflygande
och landar på hyllkanten. Honan reser sig
genast och lämnar hyllan. 4 St. ägg ser vi nu
tydligt i bogropen, precis som Alf noterat
14/4.

- Lasse o Sven Unger -

29 april. Kommer hit för 1:a gången. Alf är
med och visar o berättar. Fantastiskt… Enl.
Alf är det hanen som ligger o ruvar. Härligt

att se. Ömsom sol och regn. Allt lugnt.

- Kaj Bohlin -

30 april. Kommer hit i regn, det är riktigt
mysigt att höra smattrandet.

- Sonja Gunnarsson -

5 maj. Allt lugnt vid boet. Honan ruvar.

- Kaj Möller- 

8 maj. 13.30 kommer hanen förbiflygande vid
”hyllan”. Honan i boet ”jamar” några ggr
o c h  s e d a n  l ä g g e r  s i g  å t e r
lugnet…Simbassängen på gömslets tak har
utnyttjats flitigt av framförallt bofinkar men
också två stycken blåmesar var och tog sig
ett dopp… 14.20 varnar ”Pilisarna” ljudligt.
En ormvråk glider in i ravinen mot bohyllan.
Hanen kastar sig från boet och attackerar
och även honan kommer till undsättning.
Alla tre försvinner runt berget i riktning mot
fyren under höga skrik. Boet helt öppet ca 1
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min varefter kommer tillbaka och  lägger sig
tillrätta.

- Lasse Unger -

13 maj. Allt lugnt och normalt, hanen ruvar,
ligger pall.

- Alf o Mary Petersson -

14 maj. 12.20 Honan kommer till bohyllan
och avlöser hanen, som med lite “keck” (en
lätesbeskrivning, reds anm.) reser sig, går
mot klippkanten och seglar iväg. Ett ganska
lugnt vaktombyte som gav mig chans att se
bo och fåglar ganska bra. En liten fin unge
+ 3 ägg i boet.

- Lasse Unger -

17 maj.  Kl 05 – 07. Läget nu på morgonen
är två ungar och två ägg.

- Alf Petersson -

17 maj.  Kl 18 – 20. Mobilen ringer och jag
sätter mig ner, när jag pratat färdigt och
reser mig upp håller hanen precis på att
lägga sig – skit ! – där rök chansen att se
hur många ungar det fanns i boet… Jag har
tur, ett nytt tyst byte och hemligheten
avslöjas. Det finns faktiskt tre ungar och ett
ägg i boet, alltså en kläckning under dagen.
Nu håller vi tummarna för fjärde ägget. (Falk
A3, kläckt år 2000 här på Kullaberg, häckar
på Mön i Danmark)

- Alf Petersson -

17 maj. 20.30 Fantastiskt, våra vaktombyten
(som vi sköter ”på känn”) sker lika smidigt
som på klipphyllan. Möter Alf vid
parkeringen, Alf hemlighetsfull och tycker

att; - ”lite får du upptäcka själv”. 
”Vår” hona – norska till börden -.firar ju
syttene maj på ett alldeles praktfullt sätt.

- Ulrik Alm -

20 maj. 15-18.00 Sitter de första 30 min vid
utkiken, lugnt. När vi kommer ner håller
honan på att mata de tre ungarna med en
skrattmås. Ett okläckt ägg kvar i boet

- Jonathan o Ulf Ståhle -

21 maj. Hanen dimper ner på bohyllan med
en huvudlös rödbena (annars intakt) i
klorna. Honan reser sig, tar över rödbenan
och startar matningen. Hanen lämnar genast
bohyllan.

- Lasse Unger -

23 maj. Hanen vaktar ungarna (3 st) som
ligger i en hög och vilar. Vi ser inget ägg. Kl
14.20 anländer honan till boet. Hanen flyger
iväg, matningen påbörjas. Bytet var en duva
och tog 15 minuter att portionera ut.

- Henrikk E och Fredrik S -

24 maj. Hanens byte var troligen något från
skafferihyllan, ej någon hel fågel. Hanen
matade i 5 min, sen kom honan tillbaka.
12.30 kommer hanen med en rödbena. Honan
börjar mata ungarna – bara de två största.
12.45 kommer hanen på nytt med byte,
antagligen en gulsparv.

- Stefan Persson -
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24 maj. Kl 19 Honan på boet när jag kommer.
Lämnar strax och blottar under någon minut
”unghögen” och det okläckta ägget. En
ormvråk på smygarstråt runt gömslet, sätter
sig perfekt i en björk, precis i siktlinjen – 15
meter bort. Föräldrarna pilgrimsfalk kommer
och går. Stundtals är ungarna ensamma på
klipphyllan mellan 15 – 20 minuter.

- Ulrik Alm -

26 maj. En härlig morgon. En tornfalkhane
irriterar pilgrimsfalkhanen i luften.
Pilgrimsfalkhanen piper lite och viker
undan, attackerar ej tillbaka. – Har jag
aldrig varit med om.

- Stefan Person -

29 maj. Rötägget  finns kvar. Efter en veckas
bortvaro ser man hur ungarna utvecklats
från vita dunbollar till brungrå betydligt
större.

- Alf Petersson -

2 juni. Allt lugnt tills vi går vid 12-tiden…
men när vi kommit upp för branten och tar
den obligatoriska vilopausen ser vi honan
flyga utanför klippan. Plötsligt tar hon fart
västerut där hanen möter upp. Tillsammans
flyger dom i hög fart österut. Falkarna har
fått ögonen på en tamduva o sida vid sida tar
dom upp jakten. Duvan hinner inte reagera
då honan slutför sin attack. Hanen viker av
och skriker ut sin glädje .

- Mårten Müller, Patrik Söderbergh -

4 juni. 9.45 hanen anländer till bohyllan,
tittar till ungarna ett par minuter, ger sig

sedan  iväg igen. En kort stund (5 min) efter
kommer honan med en duva som hon matar
ungarna med under en halvtimme. Flyger
sedan iväg med resten av duvan. Ungarna
sätter sig mätta och belåtna och putsar sig,
lägger sig sedan i en hög och ”knoppar”.

- Stefan Persson -

När vi lämnar dagboksbladen sitter tre
vitrufsiga ungar, med begynnande fjäderdräkt,
och blickar ut över Skälderviken med Väderön
och Hovs hallar långt där borta. När
programbladet kommer i din brevlåda hoppas
vi ”falkbevakare” att de tre ungarna blivit
flygga. Och att sommarens och höstens
inskolningsperiod går bra, liksom vinterns
nålsöga. Sen står bostadsmarknaden öppen
för nya pilgrimsfalkpar; Kullaberg har fler
attraktiva klipphyllor, så även Väderön (där
Vinga skär hyst häckande pilgrimsfalk), Hovs
hallar, Skäralid (som ju blir nationalpark till
sommaren) m fl klassiska lokaler.

På tal om falkar ...
och då kanske då speciellt pilgrims-falkar. Man
har i år kunnat  konstatera att ett par häckar på
Möns Klint i Danmark. Det som gör det lite
speciellt i detta fall är att hanen i paret kommer
från “Kullabergs-falkarna” och den föddes i
fjor.
  Det är ganska ovanligt att så pass unga
fåglar går till häckning. Hanen är som sagt
inne på sitt andra levnadsår. Däremot är det
mera vanligt att par etablerar revir tidigt. Nu
kan man kanske tänka sig att det är en gammal
och erfaren hona som är med i bilden.

- Christer Strid -
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Falkpriset 2001

Så var det då dags för en uppdatering av KOFs medlemstävling Falkpriset.
Tävlingen där du ska se så många fågelarter som möjligt inom föreningens
rapportområde under år 2001. När året är slut så förbinder de tävlande sig att skänka
50 öre per rapporterad art till skyddet av våra pilgrimsfalkar uppe
 på Kullaberg.

Nu när anmälningstiden har gått ut så är det nedanstående 22 fågelvänner
som deltar. Vem får höja Falkpriset mot himlen på Årsmötet 2002?
 
Aktuell ställning:
Observerade arter inom rapportområdet t.o.m. den 31 maj. 

Mårten Muller, Helsingborg 215 st.
Patrik Söderberg, Helsingborg 209 st.
Henrik Ehrenberg, Ängelholm 205 st.
Henrik Johansson, Ängelholm 202 st.
Kristian Linde, Ängelholm 201 st.
Bengt Andersson, Helsingborg 195 st.
Karl Göran Nilsson, Höganäs 194 st.
Alf Petersson, Nyhamnsläge 192 st.
Mats Rellmar, Helsingborg 186 st.
Oskar Lindberg, Helsingborg 184 st.
Rune Johansson, Ängelholm 182 st.
Tomas Svanberg, Laröd 181 st.
Patric Carlsson, Harbäckshult 173 st.
Lars Helgesson, Helsingborg 169 st.
Göran Paulson, Höganäs 167 st.
Aina Persson, Helsingborg 148 st.
Jan Persson, Helsingborg 140 st.
Ulf Ståhle, Ängelholm 120 st.
Ulrik Alm, Ingelsträde 116 st.
Christer Strid, Helsingborg 103 st.
Jan Sköldenberg, Uppsala 64 st.
Uno Magnusson, Helsingborg 35 st.
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Ormvråkar; teckning Thomas Rönnertz

Eldsjäl sökes !!

Kan Du tänka Dig lägga ner några timmar då
och då på vår stuga i Häljaröd? Att fungera lite
som “stugvärd”, fixa  till gräsklippningen m.m.
Alltså, att ha lite koll på huset och dess 

omgivning. Detta med du givetvis spanar av
den fina fågellokalen Rönnen.
  Hör av Dig omgående till styrelsen så kan vi
diskutera mera. Tack på förhand!

- Styrelsen -
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   Nytt från KOF
Henrik Ehrenberg
Ordf

Arbetet inom föreningen går framåt. Styrelsen
har haft sitt första möte för hösten. På mötet
visades den nya föreningsdekalen upp för de
nyfikna styrelseledamöterna .Snart skall de
även spridas ut till Er medlemmar. Styrelsen
har beslutat att varje fullbetalande medlem
skall på ett exemplar av den nya fina dekalen.
Vill ni ha ytterligare dekaler går de bra att
köpa på våra evenemang/exkursioner. Vi har
även en pin på gång., den väntas bli klar under
hösten. 

När detta skrivs i början av september så sitter
jag och sammanställer de anmälningar till
KOFs artrally som går av stapeln nu på lördag
(8/9).Det lutar åt att det blir sex olika lag som
gör upp och vi får hoppas på många fina
fågelobservationer. Slutresultatet kan du läsa
om längre fram i den här rapporten.

Föreningen hemsida får väldigt många besök,
vilket är mycket roliga för webgruppen med
Thomas Wallin i spetsen  som lägger ner
mycket tid på hemsidan. Besöksstatistiken för
augusti var 106 stycken besökare per dag, inte
dåligt! Vi jobbar dock på att bli ännu bättre!!!

Årsrapportsredaktören och tillika nyblivne
pappan till dottern Märta,  Henrik Johansson

har i dagarna fått ihop alla våra rapporterade
fågelobservationer till ett som vanligt mycket
läsvärt alster. Lite senare i höst kan ni se fram
emot en duns i brevlådan/brevinkastet och
någon timmes trevlig årsrapportsläsning om
fågelåret 2000.

Riktig tuff fågelskådning nästan på gränsen till
artjakt bedrivs sedan årsskiftet i KOFs
medlemstävling Falkpriset. Efter augusti-
månads utgång så har det sammanlagt
observerats 138 stycken fågelarter inom KOFs
rapportområde.

Mårten Müller, Helsingborg har jobbat på
mycket bra ute i markerna och leder överlägset
på 229 fågelarter. Tävlingen fortsätter och det
är nu i september/oktober som det kommer att
avgöras. 

Går det att nå ”drömgränsen” 250 stycken
fågelarter inom rapportområdet under 2001.
Följ tävlingen här i rapporten och på hemsidan
www.kof.just.nu

I denna rapport får ni även läsa om ett
infångande av en havssula. Jag vill passa på att
varna er för att ge er i kast med större fåglar då
det är lätt att få en näbb eller klo i ögat. Ingen
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skadad fågel är värd att utsätta sig för risker
med. Ska ni ändå närma er en skadad större
fågel, tag hjälp av någon med erfarenhet. Vi i
styrelsen hjälper er gärna att hitta rätt person.

Ni får ha en trevlig fågelhöst och snart är det
dags att damma av fågelborden igen! Då är det
även dags att anmäla sig till nästa års 

upplaga av tävlingen som aldrig tar slut:
Falkpriset 2002.

Skådarhälsningar

Henrik Ehrenberg
Er Ordförande

Sett se´n sist ... observationer
under april -juni 2001 

Henrik Johansson

Efter vårens nötande i hemmamarkerna var
nog de flesta av oss ense om att det blev
ganska hyfsad utdelning av intressanta
fågelobservationer. Framförallt maj brukar
bjuda på ett par ordenliga ”stänkare” här i
Nordvästskåne och detta år blev inget
undantag. Det var nämligen på eftermiddagen
den 19.5 som bomben briserade då en
svartbrynad albatross upptäcktes utanför
Hovs hallar. Fågeln, för övrigt landets första
fynd, drog mängder av fågelintresserade från
i stort sett hela landet och visade stundom upp
sig på riktigt behagligt avstånd vid både
”Hovet” och längre in vid Kattvik. Lyckligtvis
hade den vänligheten att hålla till i
Laholmsbukten till dagen därpå då den sågs
sträcka västerut under förmiddagen.
   Den hårda västvinden under dessa majdagar

pressade även in en del andra sällsyntheter,
bl.a. en svartnäbbad islom i sommardräkt vid
Kattvik 19.5, samt inte oväntat enstaka
stormfåglar och havssulor vid både Hovs
hallar och Kullen. Dessförinnan passerade
ytterligare en islom Domsten 8.4 vilken p.g.a.
avståndet förblev obestämd. Nämnas kan också
att det en vecka senare räknades hela 55
svarthakedoppingar vid Stenkrossen och att
det i Hasslarps dammar rastade upp till två
svarthalsade doppingar 6-7.6.
  Vårens största flock med mindre sång-
svanar, 25 ex, rastade vid Lerhamn 1.4 och
samma dag sågs en spetsbergsgås tillfälligt vid
Rönnen. På sistnämnda plats fanns dessutom en
sädgås under i stort sett hela juni vilket hade
sin förklaring i att fågeln tyvärr var vingskadad.
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På avdelningen gäss bör också en snögås av
blå morf vid Farhult 16.5 omnämnas.
 Kontinuerlig bevakning av rovfågelsträcket
över Domsten under våren resulterade i tre
observationer av brunglada, 1 ex 10.4 och 2
ex 21.4, samt en 2k-hanne aftonfalk 12.5. Vid
Sandön sågs vårens sista havsörn, en ungfågel
4.4 och vid Nellåkra sågs en kvardröjande ung
kungsörn så sent som 14.4. Under våren
rapporterades även fyra ängshökar, Vegeåns
mynning 17.5, 29.4 och 30.4, samt Rögle
29.4. Pilgrimsfalkparet på Kullaberg lämnade
glädjande åter en lyckad häckningssäsong
efter sig och efter det att tre ungar kläcktes i
mitten av maj, kunde medlemmar som hjälpte
till med bevakningen följa ungarnas uppväxt
fram till dess att de lämnade bohyllan i slutet
av juni.
 Från Långhult på Hallandsåsen inkom
uppgifter om en mycket orädd tjäderhöna
18.4 och vid Örby ängar söder om Råå hördes
vårens enda revirhävdande kornknarr 14.5-
1.6. I dessa sammanhang ska även nämnas att
enstaka fynd av vaktel noterades, Ängeltofta,
norr om Ängelholm 16.5, Stureholm 23.5 och
14.6, Rögle gård 6.6 samt nära Brandsvig
öster om Ängelholm18.6.

  Svartbent strandpipare observerades vid
två tillfällen under några få dagar i slutet av
april, 1 hona Rönnen 27.4 och 1 hanne Sandön
29.4-1.5. På Hallands Väderö sågs därefter
minst tio skärsnäppor 6.5 vilket var ganska
sent och i maj-juni rapporterades tre olika
rödspovar. Två dammsnäppor dök upp
under våren och båda stannade några dagar, 1
ex Rönnen 27-29.4 och 1 ex Hasslarp 14-17.5.
På Rönnen sågs dessutom vardera en
smalnäbbad simsnäppa 21.5 samt 4.6.Vid
Kattvik och Hovs hallar sträckte en vacker
bredstjärtad labb västerut 20.5 och under
våren sågs även totalt fyra ”vanliga” labbar.

I samband med blåsdagarna i maj sågs även en
del tretåiga måsar, bl.a. en flock med 13 ex
vid Sandön 19.5. 

  Nordsträckande jordugglor rapporterades vid
åtta tillfällen i april-maj och nämnas kan att den
individ som tillbringade en stor del av vinter på
en dagkvist i Strandbaden sågs t.o.m. 2.4. I
närheten av Snoggarp på Hallandsåsen hördes
dessutom en sparvuggla tillfälligt 1.4.
Kungsfiskare sågs längs såväl Rönneå och
Kägleån som Vegeå och Råån under våren
medan göktyta observerades vid sammanlagt
sex tillfällen från slutet av maj och en månad
framåt, bl.a. 1 ex Kärreberga under hela maj.
  På Rönnen rastade en fältpiplärka 27-28.4
och under perioden 12-23.5 rapporterades fem
olika rödstrupiga piplärkor vilket var en
ovanligt hög vårsumma. På Rönnen iakttogs
dessutom en s.k. gulhuvad gulärla 12.5 medan
blåhake sågs vid tre tillfällen mellan 7.5 och
10.5. 

  En del ringtrastar sågs i vanlig ordning i
slutet av april och början av maj. Totalt
rapporterades upp mot 30 ex varav som mest 8-
9 ex Björkeröd 30.4. Trevliga och skön-
sjungande bekantskaper var även den
lundsångare som uppehöll sig i Tivoliparken
i Höganäs under andra halvan av juni samt den
mindre flugsnappare som fanns väster om
Östra Karup på Hallandsåsens nordsluttning
26.5-4.6.

  I Hasslarp sågs en pungmes tillfälligt 4.4 och
från både Björkeröd 26.5 och Magnarp 8.6
rapporterades flöjtande sommargylling. På
Kullaberg noterades gulhämpling både 20.5
och 10.6 medan ortolansparv för
ovanlighetens skull observerades vid fem
tillfällen under våren, bl.a. 1 ex vid Björkeröd
så sent som 4.6.
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Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att passagerarna
gemensamt betalar 15 kronor per mil till föraren.

Onsdagen den 31 oktober
Skogshöns i Skåne ?

Naturvårdaren, ornitologen och skogsmannen
Anders Ekstrand berättar med hjälp av
diabilder om skogens betydelse för
skogshönsens existens i Skåne. Han ger också
en inblick i den inventeringsmetodik som
krävs för att inventera orre, tjäder och järpe.
Arrangemanget sker i samarbete med SkOF,
Naturskyddsföreningen, Jägareförbundet och
Studiefrämjandet. KOF:are är varmt välkomna
!

Plats: Ängelholms bibliotek, Hörsalen
Tid: Kl 19.00
Information: Leif Dehlin, Studiefrämjandet
NV-skåne 0435 – 140 70

Torsdagen den 8 november
Svalbard – 
öarna med de kalla kusterna

Naturfotografen BoKristiansson visar ett
bildspel från Svalbard med utgångspunkt från
historia, geografi och naturperspektiv. Detta är
ett samarrangemang mellan Frilufts-
främjandet, Naturskyddsföreningen, Svenska
TuristFöreningen och Studiefrämjandet. Även
här är KOF:are mycket välkomna.

Plats: Gustav Adolfs församlingshus,
Furutorpsgatan, Helsingborg
Tid: Kl. 19.00
OBS! Entre 40 kr
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Söndagen den 25 november
Stadens toppar

”Soptippen” sa vi förr om den lilla kullen vid
Filborna, öster om Helsingborg. Idag är det en
avfallsanläggning med bioceller, rötkammare,
återvinningsgård, tillika är det en av de högsta
punkterna inom kommunen. Dagens exkursion
kan bjuda på både högt och lågt; vitfågel,
kråkor,  rovfåglar,  vinterhämpling,
övervintrande ”flytt”-fåglar förutom intressant
och nyttig miljöinformation. Anders
Lorentsson, KOF:are som jobbar på NSR
(bolaget som driver stället), kommer att visa
oss runt.

Samling: Parkeringen vid infarten till
Filbornaanläggningen.
Tid: Kl: 10.00

Lördag /söndag den 8 – 9 december
Jul på Fredriksdal

Som vanligt under detta trevliga arrangemang
häckar KOF i vedskjulet vid stadskvarteren.
Ta dig dit för att snacka fågel och lätta på
börsen. Sortimentet rymmer julkort, böcker
och tidskrifter. Dessutom har vi fågelgodis av
olika sorter, liksom även holkar i olika
”modischanger”. – Missa inte KOF-båset och
bemanning – garanterat säreget !

Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg
Öppet mellan 11 – 18.

Söndagen 16 december
Hamn till hamn

Årstiden vimlar ju inte av fågel, men den som
finns, brukar påfallande ofta välja

uppehållsplats nära människans hank och stör.
Doppingar, kanske lom, änder, vitfågel
naturligtvis, någon alka, möjligen någon
överraskande övervintrare. Vi börjar norr om
Helsingborg, drar sen upp mot hamnarna i
Kullabygden för att avsluta med liten julfika i
Hjorthagsstugan på Kullaberg.

Samling: Parkeringen Sofiero, här möter
Thomas Svanberg upp och han avgör var vi
hamnar (obs; vitsigt !) till en början. Närmare
Kullabygden hänger Alf Petersson och Kaj
Möller på för att visa sina ”stoppeställen”.
Tid: Kl: 09.00

God jul önskar KOF !

Onsdagen den 26 december
På ön en annan-dag

Sällskapet Hallands Väderös Natur och Bjäre
Naturskyddsförening har skapat en fin
tradition: att varje år åka ut till Väderön på
annandag jul. Som KOF:are är du välkommen
att följa med och kanske möta havsörn,
lommar, toppskarv, skärsnäppa för att nu
nämna några av vintergästerna kring ön. 
Samling: Båt avgår från Torekov kl.10.00
Kostnaden för båtresan beror på antalet
deltagare. Stadig fika rekommenderas, liksom
varm, vindtät klädsel.

Gott Nytt År önskar KOF !
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HALLANDS VÄDERÖ I
FOLKMUN...

Hallands Väderö är ju ett omtyckt resmål för
många av oss. Vi vill väl företrädesvis njuta
av den underbara naturen därute. Ön´s
historia är kanske däremot inte allom bekant.

Förr i tiden var det ju ganska vanligt att det
berättades sägner och sagor. Folk såg saker
man sällan hört talas om idag och Hallands
Väderö var inget undantag. Inför min yngsta
dotter Clara´s skolutfärd till “ön” i våras, fick
hon hem följande berättelse...

  En spännande historia är den om
"länsmanskistan". En förmögen gammal
länsman från Bjärebygden började fundera på
var han skulle gömma alla sina pengar för att
ingen skulle stjäla dem ifrån honom. Han
letade länge och väl innan han slutligen fann
det perfekta stället ute på Hallands Väderö.
Det var en stenkista med en gigantisk sten som
passade som lock. Naturligtvis kunde han inte
lyfta stenen själv och ordnade därför hjälp. 10
starka män tog han med sig och begav sig ut
till ön med alla sina pengar. Dessa placerades
i kistan och männen hjälpte till att få locket på
plats. Allt borde vara frid och fröjd, men den
gamle mannen litade inte på någon. l0
personer som kände till hans hemlighet var
alldeles för många, det hade han redan
förstått och därför hade han lejt ytterligare l0
män som slog ihjäl alla hans medhjälpare.
Länsmannen var nu ende som visste var hans
förmögenhet fanns och ingen lyckades lista ut
det så länge han levde. Om sagan är sann lär
det fortfarande ligga en förmögenhet i en
stenkista någonstans på ön, men var den finns
är det inte många som vet.

Slutligen har vi också historien om
gårdsherren. Han bodde för länge sedan
ensam ute på Hallands Väderö och besöktes
sällan då han var känd för att vara enormt
sträng och elak En dag stötte han på en
fiskare, som av misstag landstigit på ön.
Fiskaren bad om sitt liv och till slut gick
gårdsherren med på att skona honom om
fiskaren ville göra honom en tjänst. Fiskaren
vågade inte annat än att gå med på det. Han
ombads då att resa till Halmstad med ett
vackert guldskärp som han skulle spänna runt
midjan på en speciell vacker flicka. Sagt och
gjort, fiskaren gav sig iväg. Efter den långa
resan, från Bjäre till Halmstad ville han rätta
till sin klädsel innan han uppsökte flickan. För
att inte tappa bort skärpet, som var viktigare
än något annat spännde han det runt en stor
ek. Men innan han hann blinka var trädet
borta och endast ett hål fanns kvar i marken.
Fiskaren visste inte vad han skulle tro, men
vågade inte längre visa sig på Bjärebygden
och gårdsherren lär ha blivit besviken när en
ek kom farande till gårdsslätten istället för
hans vackra flicka. Stubben av Hallandseken
kan man fortfarande finna på  gårdslätten,
men själva gården lär ha sjunkit ner i jorden
tillsammans med sin herre.

- Christer Strid -
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Lite fakta om Hallands Väderö:

Trots  namnet så tillhör ön Skåne. Det finns olika förklaringar till varför ön heter som
den gör. En är att ön kan ha hört till Halland en gång i tiden när det var danskt. Halland
var då indelat i två landskap, Nord och Sydhalland och det är mycket möjligt att Bjäre
då tillhörde Sydhalland. En annan förklaring är att ön är en förlängning av
Hallandsåsen, som skiljer Skåne och Halland åt. Ön är endast 3,1 kvadratkilometer stor.
Den är 3,2 km lång från sydspetsen till Stora Tången i norr och högsta punkt finner man
på Kallskärlid 23,8 meter över havet.

På Hallands Väderö finner man ofta vackert väder. Ön har Sveriges näst högsta
årsmedeltemperatur, bara Falsterbo, som ligger l2 mil söderut är varmare. Och när det
gäller regn så kommer det ca 1/4 mindre regn på Väderön jämfört med Båstad inte så
långt därifrån. Tack vare att ön är så låg och det varma havet som omger ön blir den ett
sommarparadis. Ön består till en dryg fjärdedel av skog, en något större del är gräsmark
och knappt hälften är kala berg eller enbevuxna klippiga och steniga områden.
Sandstränderna är få, men de som finns är fina och vattnet otroligt klart och fint
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Foto: Martin Christensson

Ett lite axplock från vår
hemsida

28 augusti 2001

Efter en trevlig men ganska fågelfattig
förmiddag på Hovs hallar (gulnäbbad lira och
några havssulor) så kom jag hem till hemmets
lugna vrå. Telefonen ringer och det är från
SkälderMarin i Skälderviken. De har en stor
vit fågel på sin kundparkering. Medan vi
pratar i telefonen email:ar killen över en
digital bild. Det visar sig vara en adult
havssula! 

Jag beväpnar mig med en filt och kör ner till
Skälderviken. Väl på plats är havssulan lätt att
hitta. Den är vad jag kan se vid god vigör och
går undan samt väser/skriker då jag kommer
inom 2 m. Jag bestämmer mig för att fånga in
fågeln för en närmare undersökning samt
eventuell transport till lämplig vårdinrättning.
Jag går in och pratar med Martin som ringt
mig. Han skänker mig en kartong i lämplig
storlek. Ut på parkeringen igen och efter ett
snyggt kast med filten så har jag fått övertaget
på den mycket starka fågeln. Här gäller det att
få tag i huvudet kvickt annars är risken stor för
ett välriktat hack i ögat. Allt går planenligt tills
jag ska stänga kartongen. Pang, aj ont! Helt
plötsligt sitter 

högerhanden i näbben. Blodvite uppstår och
några icke tryckbara ord flög ur munnen till
den ivrigt lyssnande havssulan. Till saken hör
också att när jag tog tag i fågeln så
förvandlades den annars så vita och vackra
fjäderdräkten till en mörk och kryllade massa
av fågelloppor!!! Väl inpackad i bakluckan
styrde jag och Lars Linde mot Djursjukhuset i
Helsingborg. Efter en liten redogörelse om vad
havssulan är för en fågel. Hur den lever och
vad den äter så skrevs den in som patient. 

Efter den Helsingborgsturen väntade ett besök
på akutmottagningen i Ängelholm.
Stelkrampsspruta och en veckas antibiotikakur,
roligt. Till saken hör att sjuksyster fick
avlägsna en fågelloppa mellan mina
skulderblad innan hon satte dit sprutan. Jag

l o v a r  a t t
berätta vidare
o m  h a v s -
sulans öde
och äventyr! 

- Henrik
Ehrenberg -
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Christer och Kaj i KOF-tältet

Chamören Ulrik pratar om storleken på ...

Exkursionsreferat

Vad gjorde Kullabygdens Ornitologiska Förening 
på Sofieros Trädgårdsmässa…?

Ja, det var en fråga som vi fick vid flera
tillfällen under de två dagar – 25 och 26
augusti –  vi närvarade på mässans
”rådgivningsgata”. 

Även om vi i mässprogrammet var placerade
under rubriken ”Trädgårdsföreningar” så
kände vi att våra tips och råd blev uppskattade
och inte alls malplacerade i ”trädgården”. Å
andra sidan finns det ju en variant av
skådning som passar in - ”tomtskådning” och
just denna helg var det dags för SM-tävling.

Just kontakten med besökarna var mycket givande
och många frågor kom upp. Att sedan vår dagen
yngsta representant, Clara 8 år, lyckades sluta avtal
med föreningen sidan om oss, att hämta gratis godis
var 30 min, var lyckan gjord (i vart fall för Clara).

Vad skulle man köpa för typ av kikare, lämpliga
fågelböcker eller vad var det för fågel som just höll
till hemma i trädgården, var vanliga frågor. Att just
artbestämma fåglar på ”beskrivning” kan många
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Christer pratar kikare

Två generationer Strid som jobbade i KOF-tältet

gånger vara ganska vansklig uppgift, men med hjälp
av fågelböckernas bilder kunde vi i de flesta fall
komma fram till just den ”rätte”.

I andra fall kom vi in på riktigt stora och
djuplodande frågor om EU-bidragens ”påverkan”
på fågellivet, vår inställning till jakt,
vindkraftsfrågan mm. Något som förvånade mig
(undertecknad) var just hur väl många av ”våra
besökare” kände till den otroligt stora jakten eller
snarare massakern som sker på mängder av våra
flyttfåglar nu när dom flyttar söderut.
En annan sak som väckte både uppskattning och
frågor var den förteckning vi förde över iakttagna

fågelarter från vår mässplats. Totalt kom vi upp i 42 arter under dessa två dagar. En siffra som
kanske låg under våra egna förväntningar, men som för gemene man tycktes vara väldigt
imponerande.

Vad såg vi då? Ja, kanske inte något direkt märkvärdigt. Många ställde sig frågande till en
storskarv på Sofiero! Den skall ju vara vid havet. Men så var inte fallet. Givetvis en
översträckare. Annars kunde vi väl konstatera att fågellivet nog till viss del under mässdagarna
påverkades av antalet besökare. Det var väl i stort sätt bara mesarna som kom oss in på livet,
med en entita som gärna slog sig ner i äppelträdet ovanför vårt stånd.

Här kommer en förteckning på vad vi såg: backsvala, bivråk, björktrast, blåmes, bofink, entita,
fiskmås, glada, gråtrut, grönfink, gulärla, havstrut, hussvala, häger, hämpling, kaja, koltrast,
kråka, ladusvala, ljungpipare, lövsångare, mindre korsnäbb, nötväcka, ormvråk, pilfink,
ringduva, råka, skata, skrattmås, sparvhök, stare, stenfalk, storskarv, större hackspett,
sädesärla, talgoxe, tamduva, tornfalk,
tornseglare, trädkrypare, trädpiplärka
och ängspiplärka.

Vi som var engagerade denna helg från
föreningen var Ulrik Alm, Ingrid och
Björn Ekelund, Kaj Möller, Alf Petersson,
Clara och Christer Strid.

- Christer Strid -

Foto: Alf Petersson
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KOF´s artrally den 8 augusti 2001

Stefan Lithner

Fjärde helgen i september år 2000, firade Kullabygdens Ornitologiska Förening
trettioårsjubileum. Ett mycket uppskattat inslag i denna tillställning var “Jubileumsartrallyt”.
I själva verket var det så uppskattat att klubben - inför hösten 2001 - beslöt sig för att inbjuda
till  artrally även i år. Denna gång två veckor tidigare än i fjor.

  Tävlingsregler för ett artrally är mycket
enkla. Ett lag består av minst två personer.
“Jakten” kan påbörjas på valfri lokal, klockan
00.00, medan målgången är bestämd till tid
och plats. Arter som får räknas  laget till godo
ska vara påträffade inom K.O.F.´s
rapportområde och vara konstaterade av
lagets alla deltagare. 

  Dagen för rallyt var lördagen den 8
september. Årets målgång var bestämd till
Barkåkra skola klockan 18.00. 

  K.O.F.´s rapportområde omfattar
Helsingborgs, Höganäs, Åstorps, Bjuvs
Ängelholms och Båstads kommuner. 

  Sex lag hade anmält sig till denna
holmgång; Se och hör, Bland näbbar och kor,
Fredrikförbundet, M.U.P(P-arna), Pärlorna
och Lag Nivea - feta och dryga. Tyvärr hade
ett lag försvagats kraftigt, medan å andra
sidan hade ett annat lag inhämtat
förstärkning. Inget av fjolårets båda segrande

lag hade infunnit sig för att  för-svara sin titel.
Spekulation om varför förekom.

Såväl vid fältarbete som vid andra typer av
utomhusaktiviteter spelar vädret stor roll.
Väderprognosen under eftermiddagen och
kvällen före rallyt, berättade om en ganska
massiv front som skulle passera området från
väster under natten och delar av förmiddagen
och under sin passage släppa ner en hel del
regn. Inte oväntat föranledde detta ett visst
mått av särskilt strategiskt arbete timmarna
före start. Hur skulle man kunna befinna sig på
en bra fågellokal och samtidigt komma undan
nederbörden medan övriga lag blev kvar i
densamma? 

  Mat är också en strategiskt viktig storhet. De
som stannar en timma på en välrenommerad
restaurang, och dessutom intar sin lunch där,
förlorar omkring en timma och missar därmed
kanske tio arter. Något färre arter förlorar
kanske de som stannar i fält, men dukar fram
bord, stolar, duk, vas att sätta en blomma i och
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matkorg med tre eller fyra rätter. Därför var
det inget av lagen, inte ens det mest genuint
skånska, som förfor på detta sätt. Istället
varierade alternativen från stopp vid någon
korv- eller snabbmatkiosk till färdigbredda
smörgåsar och termos.

Lagen körde mellan 105 och 182 km från
respektive startpunkter till målgången vid
Barkåkra skola. Nära nog alla välkända,
någorlunda lättåtkomliga lokaler inom
rapportområdet besöktes. Varje lag hann
besöka sju till tio lokaler. Nästan alla lag
besökte Hasslarp, Farhult, Rönnen och
Sandön, medan besöken i periferin var
fåtaligare. Ett par lag hann med besök i
Torekov och Kattvik, medan vardera ett lag
hade besökt någon av lokalerna Kullen,
Hittarp, Pålsjö, Dalhem, Nellåkra, Ornakärr,
Klören, Grytskär och Vejbystrand. 

Varje lag med självaktning hoppas alltid att
hitta någon art som de är ensamma om. Helst
en art som dessutom är ovanlig. 

Det hetaste laget påbörjade sina aktiviteter
före klockan 04.00, medan det lag som höll
fast vid den mera genuint skånska stilen
började först framemot klockan sju.

Som ett extra och pikant inslag i tävlingen
hade tävlingsledningen, bestående av Henrik
Ehrenberg och Thomas Svanberg, lagt in
tävlingsmomentet: ”Stilpoäng”. Reglerna för
detta var i korthet: ”Är man på en lokal när
ett annat lag uppenbarar sig på samma lokal
så har man fått ett stilpoäng”.  Det andra
laget kan klara sig ur situationen med äran i
behåll om laget inte stannar till på lokalen
utan byter observationsplats. Stannar laget på
lokalen drages ett stilpoäng av! Alla dessa
möten måste därför antecknas med tid och

plats.” Följden blev framför allt att flera lag
var ovanligt måna om att hälsa och presentera
sig, gärna vid olika tillfällen - och på olika
lokaler.

Direkt efter målgången klockan 18 vidtog
redovisning. Detta skedde i den av de gamla
skolbyggnaderna som står kvar i Barkåkra. Nu
avslöjades och utvärderades nattens strategier
och dagens resultat. Allt under intagande av
smörgåstårta med dryck och kaffe med kaka.

Förstärkningen hade tillkommit i lag Se och
Hör. Eftersom detta lag tagit sitt namn som
följd av att lagets ena medlem inte ser och
lagets andra medlem inte hör (- riktigt så bra
som de flesta andra) hade ännu en KOF:are
från tidernas begynnelse Gösta Friberg anslutit
sig till laget med en viss mindre justering av
lagets namn: Se och Hör – Gösta kör! 
Försvagningen hade drabbat  Lag Nivea - feta
och dryga, så till den milda grad att laget
nödsakats lämna walk over. Kvar i laget fanns
vid starten nämligen endast Henrik Ehrenberg.
Vilket av komponenterna i lagets namn Henrik
representerar blev inte helt klarlagt.

Stilpoäng hade insamlats av vissa lag med
bravur. Även en mindre mutning av
organisatörerna under redovisningens
inledning, vilket kanske inte betraktades som
”insamlat med bravur”, gav ändå stilpoäng för
”uppfinningsrikedom”. Andra lag hade å sin
sida frikostigt bjudit på stilpoäng. Vinnande
lag i detta nog så pikanta tävlingsmoment
vanns hårfint av det lag som varit månast om
att hälsa och presentera sig under dagen. Tillåt
mig presentera MUP(p-arna): Mårten Müller,
Ulf Ståhle, Patrik Söderberg.
Redovisning av dagens fågelfynd skedde art
för art i fem nästan likstora etapper. Samtliga
lag var väl införstådda med att fjolårets
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segerresultat 89 arter, som uppnåddes av två
lag : Förstafyndarna, bestående av Alf
Pettersson, Kjell-Åke Hall och Lars Göte
Nilsson och  Parakiterna bestående av
Henrik och Rune Johansson, borde
överträffas. Helst med bred marginal.Ganska
snart framgick att det borde bli så, t.o.m. för
flera lag. Dessutom framstod också ganska
snart var segertrofén, ett nyinstiftat
vandringspris, skulle hamna. Även här visade
det sig att MUP(P-arna) stod i en klass för
sig. Laget hade under dagen lyckats hitta hela
124 arter. Tvåa blev Pärlorna; Thomas
Svanberg, Aina Persson, Jan Persson och
Bengt Andersson med 111 arter. Tredje fjärde
och femte lag hade under dagen hunnit hitta
105, 99 respektive 94 arter. Således hade
samtliga lag hittat fler arter än segrande laget
i fjor, vilket tveklöst gladde alla och en var
som var där.

Eftersom K.O.F. är en ornitologisk förening
kan man väl förstå att det nyinstiftade
vandringspriset utgörs av en fågel. Eftersom
Kullabygden är den första plats i Sverige där
havsfågelskådningen tog fart, och eftersom
K.O.F.´s rapportområde  under 2001
dessutom blivit det rapportområde där
Sveriges första albatross konstaterades, kunde
man förstå om vandringspriset utgörs av en
uppstoppad vandringsalbatross.  Emellertid är
tillgången på sådana en aning knapp i dessa
trakter, varför vandringspriset utgörs av en
”vandringsgöktyta” som  donerats av Thomas
Svanberg.

Totala antalet arter sedda under dagen blev
hela 140 stycken. Totala antalet arter under
Jubileumsracet uppgick till 122, vilket
sannolikt väl speglar det antal arter som en
tidsskillnad på två veckor medför.

Alla lag lyckades hitta åtminstone någon art
som de var ensamma om. Se och Hör – Gösta
kör bestående av  Stefan Lithner, Rolf
“Bagaren” Svensson och Gösta Friberg hade
hittat tornseglare, domherre och ortolansparv,
Bland näbbar och kor; Lars Helgesson, Kjell
Högström var ensamma om gröngöling,
trädlärka och ringtrast. Fredrikförbundet;
Christer Strid, Bengt Lundgren och Björn
Ekelund hade hittat snatteränder. Pärlorna var
ensamma om att ha sett tobisgrissla,
dubbeltrast, törnskata och nötkråka medan det
segrande laget MUPparna var ensamma om att
ha sett gråhakedopping, rapphöna, labb, gök,
kattuggla, rödstrupig piplärka, sävsångare och
stjärtmes. Flera av de nämnda arterna hittades
på lokaler som aktuella lag varit ensamt om att
besöka.

Utöver dessa 140 arter känner vi till att det
finns ytterligare ett antal regelbundna arter i
området och att det vid tillfället fanns
ytterligare några arter som är ovanliga för
området. Man kan ställa sig frågan om
artrallyn som dessa har någon funktion att
fylla. 

  Dess vetenskapliga värde är sannolikt ringa.
Däremot kan dylika rallyn vara en tämligen
god måttstock på hur lätta olika arter är att
hitta inom rapportområdet. Åtskilliga av de
arter som för tjugo år sedan var vanliga eller
åtminstone tämligen vanliga, är mycket svåra
att hitta idag, medan en del arter som inte gick
att hitta för tjugo år sedan, idag är lätta eller
åtminstone tämligen lätta att hitta. Goda
exempel på förstnämnda företeelse är att inget
av lagen hade sett eller hört vare sig talltita,
tofsmes eller mindre hackspett, vilka inte var
så väldigt svåra att hitta för tjugo år sedan.
Ytterligare arter som tämligen säkert också har
samma tendens är gröngöling, rapphöna  och
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kanske även sävsångare. Ett par mycket goda
exempel på sistnämnda är att alla lag såg
pilgrimsfalk och flera av lagen såg vitkindad
gås, vilket var näst intill omöjligt för tjugo år
sedan. 
I år kämpade flera lag in i det sista för att
hitta gråsparv eller pilfink? Hur såg detta ut
för tjugo år sedan? Det har vi svårt att
bedöma idag.

Regelbundet återkommande artrallyn vid
samma tid varje år, ger sannolikt en ganska
god fingervisning om vilka arter som blir
svårare respektive lättare att hitta inom
området. Låt vara att man knappast kan
bedöma skillnaden från ett år till ett annat,
men tendenser över längre perioder kan
mycket väl indikera förändringar.

En funktion som däremot aldrig behöver
ifrågasättas är att artrallyn är mycket trevliga.

Följande stod att läsa i Club300:s
mailinglista för ett tag sedan då man
diskuterade brevduvor som
företeelse...

“Med anledning av en dylik (brevduva
alltså) som vilat på mitt tak ett par
dygn och sedan dragit iväg igen (efter
att ha druckit mycket) undrar jag - var
är eg. en "brevduva" ? 

Är detta en speciell ras  (av vad?) el-
ler någon slag av hybrid/korsning ? 

"Mitt" ex såg snarast ut som en
juvenil turkduva...”

- Som ett svar kom strax därefter...

I en avhandling av några “Letter”
skriver de att postjuvenila brevduvor
delas in i två kön; Mail och Femail...!

................... Ridå!!
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"Citatet" - bevingade ord från Ulrik´s bokhylla

.
"Det är kanske lyckligt för naturen och de människor som älskar den att inte alla gör
sammalunda. Ändå beklagar jag att så många låter livet passera utan att med seende,
upptäckande ögon ha kikat in i den oförlikneligt inspirerande och tjusande värld som naturen
utgör. Det kan ske med enkla medel och i närmaste skogsbacke"

 - Ur boken; Arktis och tropik, av Kai Curry-Lindahl -
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FÖR DIG SOM ÄR NY 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 bensinpengar
kommer att glädjas åt ditt förutseende.
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   Nytt från KOF
Henrik Ehrenberg
Ordf

Hejsan KOF-are!!!

Nu sitter ni med årets sista rapport från KOF
i Er hand. Jag hoppas att den  skall innehålla
lite trevlig läsning under den mörka och kalla
årstiden som väntar. Sätt dig i soffan, tänd ett
ljus, ta en filt och en kopp kaffe till rapporten
så är du en kvart närmare våren när du läst
färdigt.
  Hösten har varit mycket bra ur vår synvinkel
som fågelskådare i Nordvästra Skåne.
Lågtrycken har kommit som på ett pärlband på
sin bana från väster till öster. Detta har lätt till
dagar av hård vind från västsektorn vilket i sin
tur givit fina havsfågeldagar längs vår kust.
Fågelskådare från hela Sverige har besökt
Hovs Hallar och Kullaberg i sin längtan att få
närkontakt med vanliga och ovanliga
vinddrivna fågelarter. En helt vanlig onsdag
mitt i veckan besöktes Hovs Hallar av mer än
100 stycken fågelskådare, helt otroligt.   
Falkpriset fortsätter och jag är imponerad av
deltagarnas förmåga att vaska fram nya arter
inom rapportområdet. Mårten Müller är på väg
att sätta ett rekord som vi övriga deltagare får
försöka slå under 2002. Frågan är om det blir
250 arter eller ej! Aktuell ställning finns som
vanligt på hemsidan www.kof.just.nu.
  I detta nummer finns en nyhet i form av ett
referat från vårt senaste styrelsemöte. Tanken
är att du käre medlem ska få reda på lite vad

som händer i det fortlöpande styrelsearbetet
inom föreningen.
  I förra rapporten skrev jag om havssulan som
jag och Lars Linde omhändertog och skrev in
som patient på Djursjukhuset i Helsingborg.
Havssulan avled tyvärr efter fem dagars vård.
Veterinären meddelade mig att den var mycket
pigg och de hade planer på att släppa den, då
den en morgon hittades död i in bur. 
  Glöm inte heller bort vinterfågelmatningen.
Har ni möjlighet så är det en stor källa till
glädje och många fina fågelobservationer. Våra
bevingade vänner äter det mesta men undvik
risgryn då de sväller i magen på de små liven.
Framförallt under senvintern då den mesta
lagrade maten är uppäten så kan stödutfodring
få någon tätting att överleva den sista tiden till
våren anländer.
  Vintern är ju örntid och jag rekommenderar
verkligen ett besök på ”Örnrundan”. För
aktuella örnobservationer rekommenderar jag
ett besök på hemsidan eller ett telefonsamtal till
ordföranden som gärna ger råd och tips på hur
man får syn på de mäktiga fåglarna.

  Jag får även passa på att önska alla en GOD
JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!!  

Henrik Ehrenberg
Ordförande i KOF
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Sett se´n sist ... observationer
under juli - september 2000 

Henrik Johansson

Perioder med såväl stabila högtryck som mer
lågtrycksbetonat väder var sannolikt en
bidragande orsak till att sensommaren och
förhösten blev en tid med ganska varierad
artsammansättning i de Nordvästskånska
fågelmarker. 

Vid några tillfällen passerade lågtryck från
väster vilket innebar att en del havsfåglar,
speciellt till några av Falkprisdeltagarnas
glädje, trycktes in till kusten. Bland
observationerna kan nämnas vardera en
mindre lira vid Kullen 31.7 samt 11.8,
gulnäbbad lira vid Hovs hallar och Torekov
såväl 10.8 som 28.8, samt en obestämd stor
lira vid Kullen 31.7. Dessutom noterades
enstaka stormfåglar och havssulor vid dessa
tillfällen.

Något oväntat dök en rördrom upp vid
Vegeåns mynning 8.9 vilken även sågs på
samma plats en dryg vecka senare. Noterbart
är att arten i våra trakter brukar ses först i
samband med den första riktiga köldknäppen
som islägger sjöar och vattendrag i inlandet.
På Rönnen iakttogs sensommarens och
höstens numera obligatoriska stripgås 3-4.8
och på samma lokal sågs en rostand tillfälligt
en vecka senare.

Säsongens första havsörn bokfördes vid
Hittarp 25.9 och på samma lokal räknades inte

mindre än 18 utsträckande fiskgjusar 19.8, för
övrigt nytt dagsrekord för lokalen! En
brunglada uppehöll sig tillfälligt vid
Stureholm 3.9 och via Domsten lämnade en
ung stäpphök landet 26.9. Det var för övrigt
ovanligt gott om stäpphökar i landet under
hösten och troligen sträckte ytterligare 1 ex ut
över Öresund, denna gång vid Hittarp 16.9.
Fågeln kunde dock inte med säkerhet
artbestämmas. En annan rovfågelart som
uppträdde invasionsartat var aftonfalken och
inom rapportområdet sågs tre olika individer,
samtliga ungfåglar vid i tur och ordning
Höghult 1-5.9, Rögle - Stureholm 10-16.9
samt Hittarp 26.9. Nämnas måste naturligtvis
även den tatarfalk som visade sig på Kullen
30.9.

En tjäderhöna rapporterades från
Björnamossa mellan Ängelholm och
Örkelljunga 14.8, d.v.s. i samma område som
det under de senaste åren setts åtminstone en
tjädertupp. Vidare bokfördes spelande vaktel
vid tre olika platser i början av juli, bl.a. upp
till tre individer vid Höghult 1.7. Vid Vegeåns
mynning sågs senare under sommaren årets
enda småfläckiga sumphöna 20.8.

Vid Stureholm rastade en ung fjällpipare 15.9
och under sensommaren rapporterades troligen
13 olika myrsnäppor, bl.a. hela 6 ex vid
Farhult 20.7. Antalet smalnäbbade
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simsnäppor uppgick till totalt fyra, varav den
sista vid Farhult 15.9. Från Sandön inkom
dessutom en rapport om en dammsnäppa
19.8, vilken om den godkänns, innebar tredje
fyndet för året inom rapportområdet. På
Rönnen noterades för övrigt årets enda
dubbelbeckasin 24.8.

Havsfågelskådning gav vid några tillfällen
även en del fina iakttagelser av labbar, bl.a.
sågs storlabb vid fyra tillfällen, därav 2 ex på
Kullen 31.7. Bredstjärtad labb noterades
däremot endast vid Hovs hallar 9.8 medan
fjällabb observerades vid både Sandön 27.8
och Svanshall 16.9. På Sandön fanns två
gråtrutar av rasen cachinnans 21.8 och vad
beträffar skräntärnor sågs minst sex olika
individer, den sista vid Rönnen 9.9.

Periodens enda jorduggla siktades vid Kullen
29.9 och fyra dagar dessförinnan sågs en
sydsträckande turturduva vid Hittarps rev.
Observationer av kungsfiskare gjordes
regelbundet vilket kan tyda på ännu en lyckas
häckningssäsong, bl.a. sågs 3 ex samtidigt vid
Sandön 22.9. Nämnas kan även att höstens 

första göktyta visade upp sig vid Harbäckshult
25.8.

Vid Harbäckshult noterades dessutom en
ringtrast 27.9 och ännu en rastade vid
Hittarps rev två dagar senare. Höstens enda
rapporterade blåhake ”sparkades fram” i
Hasslarp 14.9 och i  september sågs
sammanlagt åtta rödstrupiga piplärkor.
Under några enstaka septemberdagar var det
även en del större piplärkor i farten och totalt
minst fem olika fåglar kom till kännedom, 3-5
ex Lervik 21.9, 1 ex Stureholm 22.9 samt 1 ex
Hittarps rev 22-23.9. I samband med detta kan
även en av årets få fältpiplärkor nämnas.
Fågeln upptäcktes mellan Lerberget och Viken
19.8.

Den från juni revirhävdande lundsångaren i
Sjökronaparken i Höganäs var kvar till
åtminstone 10.7 och vid Borgen, Råådalen
sågs en pungmes 5.8. Två gulhämplingar
rapporterades under sommaren, Strandbaden
4.7 samt Glimminge plantering 18.8 och
avslutningsvis inkom två rapporter om
lappsparv från Bjärehalvön under höststräcket
i mitten av september.
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Internet - tipset

“Ringmärkningscentralen”

Mats Rellmar

  Är du ute och surfar efter fåglar? Passa då på
att besöka Ringmärkningscentralens hemsida!
Här kan man läsa om RC’s verksamhet,
beställa ringmärkningsrapporter, få
information om antalet ringmärkta fåglar totalt
eller per år, t.o.m. art för art. Här finns
information om återfynd liksom kartor som
visar märk- och fyndplatser för olika arter.
Vidare kan man direkt från hemsidan
rapportera återfynd av ringmärkta fåglar eller
k o m m a  i  k o n t a k t  m e d  o l i k a
ringmärkningsprojekt. 

Under en rubrik redovisas de senaste och mest
intressanta återfynden eller kontrollerna.
Från hemsidan har följande exempel saxats.
Läs och förundras!
Vitkindad gås: ringmärkt som unge i
Pildammsparken i Malmö den 8 juli 1996.
Ringen hittad i däggdjursgryt (troligen
fjällrävsgryt) på den ryska ön Kolguev den 18
juni 1998 (2291 km NE). Gåsen som är född
i parkmiljö har troligen efter vintervistelsen i
Västeuropa slagit följe med vitkindade gäss
som varit på väg mot det arktiska
häckningsområdet. 

Stormsvala fångad och ringmärkt som gammal
fågel på Måseskär i Bohuslän den 24 augusti
1996. Fågeln kontrollerades i Skottland 940 km
väster om märkplatsen på Faraidh Head den 16
augusti 1997. Endast tio stormsvalor har märkts
i Sverige och detta är det första återfyndet. 

Bivråk: märkt som unge i Medelpad den 5
augusti 1995. Skjuten i Begoro, Ghana den 3
januari 1998 (6432 km SSW). Tidigare har 17
bivråkar märkta i Sverige rapporterats från
tropiska Afrika. Med ett undantag kommer alla
fynd från Västafrika där nu 10 rapporterats från
Ghana. 

(Att tänka på när bivråkarna återvänder i maj-
direkt från värmen ca 600 mil bort!)

Sillgrissla: märkt som unge på Stora Karlsö
den 12 juli 1969. Fångad i fisknät utanför
Ventspils i Lettland i april 1997, mer än 27 år
efter märkningen. Detta är den hittills äldsta
sillgrissla som återfunnits med svensk ring. 

Tordmule: märkt som unge på Gunnarstenarna
utanför Nynäshamn i Stockholms södra
skärgård den 17 juni 1974. Fågeln
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kontrollerades som häckande på samma plats
den 17 juli 1998. Vid kontrollen var fågeln
drygt 24 år och den är därmed den äldsta
kända svenskmärkta tordmulen.

Rörsångare: ringmärkt som årsunge vid
Falsterbo fågelstation den 27 augusti 1991.
Fågeln fångad och frisläppt vid Nara, Balle, i

Mali den 13 mars 1998. Detta är det femte
återfyndet från tropiska Afrika av en rörsångare
märkt i Sverige. Tid mellan märkning och
återfynd 6 år och 200 dagar. Avstånd 4816 km.
Riktning 211 grader SSW.

Mer finnas att läsa på:

 www.nrm.se/rc/welcome.html.se

Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att passagerarna
gemensamt betalar 15 kronor per mil till föraren

Söndagen den 13 januari
Gå efter å.....

Åvandring  en klassiker under vintern. Vatten
är som alltid en magnet för det vilda.
Strömstaren   som ju kan ha en nordvästskånsk
å som sitt Afrika är trevlig att möta i sitt
vinterrevir. Utmed åstränder växer ofta alar
och dessa träd räddar många kalla nätter åt
svultna grön-/gråsiskor, blåmesar och

hackspettar. Siskor och mesar som i sin tur
ständigt måste hålla utkik efter kringstrykande
sparvhökar. Äta eller ätas näringskedjan kan
illustreras tydligt i ett avskalat vinterlandskap.
Vi åker mot Vegeån/Hallabäcken.

Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: kl. 09.00
Ledare: Ulrik Alm
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Söndagen den 27 januari
Stopp på Bjäre

Bjärehalvön har sina goda sidor, men kanske
är dom inte alltid så lätta att hitta. Kanske läser
du hemsidans obs-bok och undrar hur man tar
sig till dessa flugskitar på kartan. Lommar,
doppingar, alkor, albatrosser (!), andra
oceanfåglar, övervintrande vadare, måsar och
trutar med skum härstamning alla väljer dom
med förkärlek små vikar, hamnar och andra
skrymslen på Bjärehalvön. Idag har du
chansen att orientera dig. Om bra obsplatser,
om fikaställen i lä, om hur du alltid har solen
i ryggen. Förbered klädsel och skaffning för
flera korta stopp.

Samling: Brännborns på öster, Ängelholm
Tid: kl. 09.00
Ledare: Henrik Ehrenberg

Söndagen den 10 februari
Öppen exkursion

Nära eller lite mer fjärran- det är frågan.
Vädret, väglaget, heta fågeltips, deltagarnas
önskemål  se där några variabler som kan styra
valet av exkursionsmål. Ett normalår är det
högvinter vid dagens datum och det bör
betyda att det är de välrustade arterna som
hängt med så här långt.  Kom med öppna
sinnen och se vad dagen bjuder!

Samling; Olympiaskolan, Helsingborg
Tid: kl. 09.00
Ledare: Lennart Johansson, 042-23 74 60
samt Anne-Marie Karlsson

Tisdagen den 26 februari
Ugglor nära stan

Pålsjö skog under dagen ett pålitligt ställe för
joggare, hundmänniskor, ryttare och vanliga
promenerare. Framåt kvällskvisten tar
kattugglorna över åtminstone det vokala
spektrat av skogen. Fjolåret bjöd på fler ugglor
än deltagare det upprepar vi mer än gärna ! Se
därför till att komma du också !

Samling: Parkeringen vid vandrarhemmet
Thalassa
Tid: kl. 20.00
Ledare: Ulrik Alm

Onsdagen den 13 mars
Årsmöte

Klubbslag och välkommen. Dagordning och
paragrafer. Uppläsningar och redogörelser.
Förslag och idéer. Planer och förväntningar.
Kassabok och verksamhetsberättelse. Frågor
och svar. Kaffe och lotteri. Bilder och
berättande. (Johan Hammar med Islandsbilder)
Hej och tack !
Du medlem, kallas härmed till KOF:s årsmöte.
Välkommen !

Plats: Albertsgården N Heljaröd
Tid: kl 19.00

Söndagen den 24 mars
Vår i luften och på stranden

Nu inleds luftlandsättningen; gravänder,
strandskator, lärkor, strandpipare, sädesärlor
och många flera, upprättar brohuvuden. Vi står
på första parkett ute vid Heljaröd och
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välkomnar förhoppningsvis en hoper löften
om vår och ljusare tider. De grunda stränderna
utmed Skälderviken hyser pålitliga lokaler för
nyss anlända flyttfåglar. 

Samling: Hamnplan N Heljaröd
Tid: kl. 09.00
Ledare: Sonja Gunnarsson, Jan o Aina
Persson

Tisdagen den 16 april
Kullakväll vid Björkeröd

Ljuset återvänder, ett par timmar en
vardagkväll kan räcka för några fina
upplevelser.  Packa termosen och
kvällsmackorna och häng med på en vandring.
Första stoppet vid Björkerödsdammen kan
bjuda på smådopping, några andarter, svanar,
någon vadare och kanske säsongens
höjdpunkt; ringtrast. Vi fortsätter bort över
hagarna mot Himmelstorp och när vi
återkommer till parkeringen har vi säkert mött
gulsparvar, rödhakar, ett par rovfågelarter,
morkulla och möjligen någon rekordtidig
svala.

Samling: Parkeringen, Björkeröd. (Infart;
Strövområde Kullaberg strax NV om
Möllehässle camping)
Tid: kl. 18.30
Ledare: Alf Petersson, Kaj Möller

Söndagen den 28 april
Nya marker: Bulls måse 
Gammal ledare: 
Lars Karlsson

Jag har ett ställe jag måste visa. Jag leder
gärna en exkursion dit.  Kan en
programkommitté motstå ett så sällan  men så
välkommet - hört erbjudande ? Knappast; visst
vill vi ge Lasse Karlsson, KOF:s ordförande
under de första 25 åren, chansen att visa en
lokal i krokarna kring Duveke/Halmstad by.

Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: kl: 09.00
Ledare: Lars Karlsson, 042 782 51

Falkpriset 
KOFs medlemstävling! 

KOFs medlemstävling Falkpriset. Tävlingen
där du ska se så många fågelarter som möjligt
inom föreningens rapportområde under år
2001. När året är slut så förbinder de tävlande
sig att skänka 50 öre per rapporterad art till
skyddet av våra pilgrimsfalkar uppe på
Kullaberg. 

Det har observerats totalt 254 olika
tävlingsgodkända fågelarter hittills under år
2001. 

Aktuell ställning: Observerade och
rapporterade arter inom rapportområdet t.o.m.
den 31 oktober 2001. 

Mårten Muller, Helsingborg 244 st. (96,1% av
totala summan)
Patrik Söderberg, Helsingborg 236 st. (92,9%)
Karl Göran Nilsson, Höganäs 225 st. (88,6%)
Henrik Johansson, Ängelholm 225 st. (88,6%)
Bengt Andersson, Helsingborg 224 st. (88,2%)
Ulf Ståhle, Ängelholm 224 st. (88,2%)
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Alf Petersson, Nyhamnsläge ca 220 st.
Kristian Linde, Ängelholm 217 st. (85,4%)
Henrik Ehrenberg, Ängelholm 216 st. (85,0%)
Mats Rellmar, Helsingborg 215 st. (84,6%)
Tomas Svanberg, Laröd 214 st. (84,3%)
Oskar Lindberg, Helsingborg 205 st. (80,7%)
Rune Johansson, Ängelholm 204 st. (80,3%)
Patric Carlsson, Harbäckshult 196 st. (77,2%)
Aina Persson, Helsingborg 192 st. (75,6%)
Göran Paulson, Höganäs 190 st. (74,8%)

Lars Helgesson, Helsingborg 187 st. (73,6%)
Jan Persson, Helsingborg 186 st. (73,2%)
Christer Strid, Helsingborg 170 st. (66,9%)
Ulrik Alm, Ingelsträde 152 st. (59,8%)
Jan Sköldenberg, Uppsala 88 st. (34,6%)
Uno Magnusson, Helsingborg 35 st. (13,8%)

Snitt Ängelholmare: 217,2 arter.
Snitt Helsingborgare: 187,4 arter

Ännu ett bra mesår på Kullaberg
Kontroll av KOF:s småfågelholkar 

på västra Kullaberg

Henrik och Rune Johansson

 I juni kontrollerades för femte säsongen i
följd föreningens småfågelholkar på
Kullaberg. Traditionsenligt gjordes första
besöket under första juniveckan med viss
uppföljning under den därpå följande
treveckorsperioden. Nedan följer en kortfattad
sammanställning av häckningsresultatet.

Till att börja med gjordes under vårvintern en
ganska omfattande insats för att dels rensa,
men även renovera och komplettera holkarna
som under årens lopp varit utsatta för vädrets
makter. Inför årets häckningssäsong var målet
att göra det svårare för mård och större
hackspett att plundra bona på ungarna. Ett

problem som existerat ända sedan holkarna
sattes upp men som tenderade att accelerera
under fjolåret. Sålunda förseddes de flesta av
holkarna med en extra uppborrad brädstump
kring ingångshålet för att på så sätt göra
sträckan ner till bobalen längre och därmed mer
svåråtkomlig. Detta visade sig vara relativt
framgångsrikt då flertalet av häckningarna
resulterade i utflugna ungar. Problemet finns

dock till viss del fortfarande.
Talgoxe: I de totalt 90 holkarna

konstaterades 23 häckande
par. Som vanligt påträffades
allt från ruvande vuxna fåglar

till nästan flygfärdiga ungfågelkullar vid det
första besöket 6 juni. Talgoxen var med detta
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den vanligaste holk-häckaren på Kullaberg
under årets säsong. Resultatet tillhör de bästa
under nämnda femårsperiod. Inte heller detta
år ringmärktes några talgoxar.

Blåmes: Med totalt 15 blåmeshäckningar
tangerades rekordet från 1999. Förekomsten
har visat sig variera stort mellan åren, t.ex.
påträffades endast 3 par under fjolåret vilket
var en riktig bottensäsong. I tio av
ungfågelkullarna ringmärktes sammanlagt 74
ungar, bl.a. två fina kullar med tio ungar i
varje. Tyvärr blev några av häckningarna
spolierade p.g.a. predation av större hackspett
och/eller mård.

Entita: För andra året i rad konstaterades
häckande entita i en av holkarna. Detta i eller
i närheten av samma revir som ifjol då
häckningen misslyckades till följd av
predation. I år kom av allt att döma minst tre
ungar på vingar, vilka för övrigt ringmärktes
6 juni.

Svartvit flugsnappare:
Efter fjolårets rekord-
notering (13 par) var det
denna försommar något av
en besvikelse att endast 3
par påträffades. Säsongen
var för arten sålunda en av
de sämsta sedan holkarna
sattes upp –97. Strax efter midsommar
ringmärktes en av kullarna innehållande sex
stora ungar. Nämnas kan att en av de övriga
häckningarna blev utsatt för predation.

Rödstjärt: Efter att ha varit en fåtalig men
ganska regelbunden holkhäckare under
tidigare säsonger lyste rödstjärten detta år med
sin frånvaro. Trots att enstaka sjungande
hannar hördes i området attraherade tydligen

inte holkarna så pass mycket att häckning kom
ifråga.

Utöver ovanstående kan nämnas att det likt
tidigare år fanns en hel del holkar med
bomaterial men där häckning sannolikt inte
genomfördes. En av holkarna fungerade även
detta år som sovplats åt en individ av någon
mindre fladdermusart. För övrigt i samma holk
som de senaste två somrarna. Dessutom
stiftades en ny bekantskap i form av en
skogsmusfamilj som tagit en av holkarna i
besittning.

Adressändringar:

Normalt brukar vi inte avisera
adressändringar, men här kommer
denna gång två som gäller våra för-
eningsfunktionärer.
Henrik Johansson har flyttat till
Stormgatan 8 L, 262 42 Ängelholm
och Christer Strid till Pilfinksgatan
23, 254 50 Helsingborg. Övriga
uppgifter för respektive är
oförändradrade..
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Exkursionsreferat

Bornholm 21-23/9 2001

Minibussen lämnade Ystad 8.20 fredags-
morgon med katamaranen och var i Rönne 1
timme och 20 min senare. Det märktes tydligt
att ön hade lugnat ner sig efter sommarens
turistströmmar. Men hur var det med fågellivet
då? Något höststräck kunde vi nog inte räkna
med för det var vindstilla och lite småruggigt.
Efter att ha studerat Paul Axelssons artikel i
Anser nr 2, år 2000 och varit inne  på nätet på
d e n  y p p e r l i g a  s a j t e n
http://www.bornholmsfugle.dk/  samt med
Lennarts detaljerade Bornholmskarta var vi
väl förberedda.

Fredag 21/9: Vi åkte norrut längs västkusten
upp till Hammershus. I buskagen runt omkring
dolde sig en mängd småfåglar. En kretsande
ormvråk, en skymt av fiskgjuse hastiga räder
av såväl sparvhök som lärkfalk och tornfalk ,
utspelade sig ovanför våra huvuden. Ett besök
i hamnen i Sandvig gav 
bl a steglits, hämpling och stenskvätta. Allt
som allt 50 arter första dagen!

Lördag 22/9: Söderut mot Nexö sydstrand som
hade både vadare och änder att bjuda på. Vi
noterade bl a kärrsnäppa, roskarl och brun
kärrhök.
  
Efter att ha handlat lite mat och utfört en del
bankärenden i Nexö åkte vi vidare längs
ostkusten till Salthammer Odde. En väldigt
omväxlande lokal där man kan gå en bra stund.
En uttröttad törnskata satt i en buske och
rödstjärtar i många andra buskar.
Överhuvudtaget såg vi mycket rödstjärt på
olika platser på ön. Man kan gå längs stranden
här och komma ganska nära vadare eftersom
det ligger en hel del tång som har blåst upp från
havet. Nästa stopp var Dueodde. Här var det
klitter och mycket människor som gjorde sina
motionspromenader med eller utan hund. Vi
såg dock en intensivt vit vadarflock som
innehöll 7 st sandlöpare. Tjusigt! På vägen
tillbaka såg vi en svarthakad buskskvätta, inte
alla, men de flesta av oss. Det finns skogar
också på Bornholm. Dit for vi nu och kom till
ett grunt sjöområde vid Ölene. Otroligt mycket
änder. Flera brunhökar i luften och 4 tranor
klev omkring i vassen. Det började kvällas och
vi åkte till Bastemosse, som inte gav mycket
mer än blöta stövlar. Dessutom började det
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regna ganska rejält. Vi hann precis in och göra
ett studiebesök i Österlars rundkyrka innan
stängningsdags. Sen blev det hemfärd till
Gudhjems vandrarhem där vi bodde dessa
nätter.

Söndag 23/9: Vi började med att åka norrut
till Hammerens Fyr. Det bar uppför den sista
biten och vi stannade till och spanade in bl a
gulsparv och grå flugsnappare. Nära fyren låg
ett gammalt stenbrott där det var mycket
aktivitet. Vi fick en fin obs av en jagande
duvhök. Stället var perfekt för en fika, men vi
var inte ensamma. En rödhake följde allt vi
hade för oss mycket intresserat. Om någon
haft en kamera hade det blivit en kanonbild
när den helt lugnt satt på Bosses sko.

  Vi ville testa några andra lokaler också innan
vi åkte hem. Därför åkte vi söderut och letade
upp Udkär, ett nytt våtmarksområde.
Fantastiskt välbesökt av både gäss, änder,
vadare och måsfåglar. Vi såg bl a
enkelbeckasin, brushane, tofsvipa,
smådopping, dvärgmås och korp. Den
sistnämnda lär inte vara så vanlig på
Bornholm. Plötsligt säger Bosse: "Vad är det
för en fågel där i buskarna med blå stjärt?"  Vi
andra försökte lite halvhjärtat leta upp den
utan resultat. Vi gav honom förslag såsom
blåkråka och papegoja. Efter en stund
lyckades äntligen Bosse ställa in en tubkikare
och tyckte vi också skulle se denna fina fågel.
Jo men visst: Det var en kungsfiskare!!! Vi
andra vaknade till och fick se den, (utom
Hasse). 

  Dagens sista lokal var Gallökken, strax söder
om Rönne. Rastande småfåglar, duvor och
änder hade vi läst att där brukade vara på
höststräcket. Men dock inte denna söndag.
Heintz räknade i stället in flera hundra röda

flugsvampar på ett litet gräsområde. Om någon
är intresserad så lyckades vi se 93 arter (fågel ej
svamp) dessa tre dagar. 

  Nu var det i alla fall dags att lämna Bornholm
och Carl-Magnus vår utomordentligt duktige
chaufför körde upp på bilfärjan. 2 timmar och
30 min tog resan denna gång. Fast Iréne fick ta
sig av färjan till fots eftersom hon hade sin bil
kvar i Ystad. 

- Ann-Marie Karlsson- 

 

Upprop !

Vi behöver fler / nya
exkursionsledare !

Programkommittén/styrelsen tar
tacksamt emot alla kandidater, likaså
förslag på exkursionsmål eller andra
föreningsaktiviteter.
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TACK till Rotakett 
Sponsring av föreningens

nya dekaler

Duvhök, teckning Peter Elfman

Med detta programblad
kommer också inbetal-
ningskort för medlemsavgiften
2002.

Precis som föregående år
förtrycker vi uppgifterna.
Kontrollera och ändra om så
behövs.

Avgiften är oförändrad dvs
100 kr (vid betalning från
utlandet150 kr) för ordinarie
medlem och 10 kr per
familjemedlem..

Hemside-nytt
www.kof.just.nu

Vi vill också passa på att avisera våren så här
dax då det är som  mörkast ute. På vår hemsida
www.kof.just.nu kommer vi nästa år att som
vanligt följa upp vad som händer i
fågelmarkerna och NÄR det händer.

Fenologilistan drar igång under januari månad.
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