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   Nytt från KOF
Henrik Ehrenberg
Ordf

Vårvinter i nordvästra Skåne

Dagarna blir längre och längre, solens strålar
börjar värma och tina upp vår frusna natur. I
blomsterrabatterna börjar vårblommornas
stjälkar skymta och i skyn drillar de första
sånglärkorna. Den svenska våren är något jag
längtat efter sedan början av november.
    Även inom KOF går vi en ny vår och ett
nytt verksamhetsår till mötes. Uppstarten blir
årsmötet den 16 mars klockan 19.00 på
Albertsgården i Heljaröd. Sedan följer under
året... inventeringar av skrattmås och skogs-
höns, spännande föreningsexkursioner,
höstartracet med tillhörande middag, arbetet i
Hasslarpsgruppen,  uthyrningen av
klubbstugan på Kullaberg, sammanställ-
ningen av 2001 års fågelobservationer,
bevakningen av Kullabygdens pilgrimsfalkar,
BO.02., Falkpriset 2002 och ständig förnyelse
av hemsidan m.m.
  Ett spännande 2002 inom Kullabygdens
Ornitologiska förening som du bara inte får
missa. Har du inte redan gjort det, se till att
stödja föreningens verksamhetsår genom att
betala årets medlemsavgift så fort du bara kan.
  Nu sitter du med årets första rapport från 

KOF. Denna gång ett temanummer om
pilgrimsfalkarna Kornelia och Råger i
Helsingborg. 
  Läs om hur det gick till när de upptäcktes och
arbetet med att få fram en bolåda och driftsätta
en webkamera. Fortsättning kommer att följa i
kommande rapporter samt genom berättelser på
hemsidan.

Ha en trevlig fågelvår!

Henrik Ehrenberg
Ordförande i KOF

Hämtat från hemsidan...
....”Med en enkel beckasin, men
ingen skön mandarin....vi hade
ärlan, en cinerea, så vidimera,.... och
där har blivit populärrt för mesar
med stjärt, .... för där var fyra, så
framåt kvällen det kommer flera.”

2             Fåglar i Nordvästskåne nr 1 2002

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

Henrik Johansson

Av rapporterna att döma var fågeltillgången
god under årets tre sista månader. Framförallt
gällde detta oktober då markerna stundtals
kryllade av fåglar, till stor del beroende av att
stora mängder trast och fink uppträdde
invasionsartat redan i mitten av månaden.
Något som för övrigt tydde på dålig
födotillgång norröver. Detta i kombination
med några fina lågtryckspassager med därtill
följande havsfågeldagar bidrog samtidigt till
hög aktivitet bland rapportområdets
ornitologer. Något som inte minst märktes av
antalet rapporter till föreningens hemsida på
Internet.
  Under blåsdagarna i oktober noterades såväl
vitnäbbad- som svartnäbbad islom, båda
arterna för övrigt vid vardera tre tillfällen.
Förstnämnda vid Hovs hallar och Kullen
11.10 samt Båstad 28.10, och sistnämnda vid
Kullen 17.10 samt Hovs hallar och Båstad
28.10. 
  Vidare iakttogs en hel del havsfåglar och
förutom enstaka stormfåglar och ganska
många havssulor, som mest 42 ex Båstad
4.10, kan nämnas att grålira rapporterades vid
sex tillfällen, bl.a. vardera 3 ex på Kullen både
28.10 och 30.10. Vi sidan om dessa
observationer skall en mindre lira nämnas
vilken sågs sträcka förbi Hovs hallar och

Kullen 11.10, samt fyra fynd av klykstjärtad
stormsvala, bl.a. 4 ex vid Båstad 1.11.
Dessutom noterades riktiga rariteter i form av
en ”vanlig” stormsvala vid Båstad 1.11 samt
en obestämd petrell som på långt håll sågs dra
västerut vid Hovs hallar 28.10. Den senare för
övrigt ej tidigare sedd i landet.
  Under en dryg veckas tid i mitten av oktober
observerades en hel del mindre sångsvanar
på väg mot sydvästliga övervintringsområden.
Totalt bokfördes mer än 150 ex och bland
dessa räknades höga 62 ex i Farhult 21.10. På
samma plats uppehöll sig för övrigt en inte helt
utfärgad hanne amerikansk bläsand 13.10
vilket  innebar f järde fyndet för
rapportområdet.
  På avdelningen rovfåglar fortsatte hösten i
samma goda stil som den inletts, d.v.s. med
flera trevliga observationer av såväl vanliga
som ovanliga arter. Den goda bevakningen vid
Hittarp och Domsten resulterade t.ex. i några
dagar med ett imponerande antal utsträckande
ormvråkar, 2180 ex 17.10 samt inte mindre
än 3714 ex 18.10. De inom rapportområdet 2:a
och 3:e fynden för året av stäpphök utgjordes
av en hanne mellan Väsby och Ornakärr 6.10
samt en ungfågel vid Kristinelund norr om
Helsingborg en vecka senare. Under perioden
gjordes naturligtvis också flera fynd av
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pilgrimsfalk medan ytterligare en observation
av en ung aftonfalk (i september tre olika
fåglar) vid Björkeröd 2-10.10 var
anmärkningsvärt.
   En intressant rapport kom från skogarna norr
om Munka-Ljungby där en järpe sågs
tillfälligt 17.10. December månads enda fynd
av vattenrall gjordes vid Sandön 22.12 och
under årets sista vecka noterades därutöver en
del övervintrande vadare, bland dessa fyra
kustsnäppor vid Klören samt en morkulla
längs Råån vid Görarps mölla på årets sista
dag.
   I samband med de västliga kulingvindar som
tidvis rådde i oktober noterades även tre arter
labbar, bl.a. storlabb vid Hovs hallar och
Svanshall 11.10 samt Kullen dagen därpå, och
bredstjärtad labb vid Hovs hallar 11.10 samt
Båstad (4 ex) och Kullen 28.10. Vid Kullen
sågs dessutom en vittrut tillfälligt 11.11 och
vid Viken tilldrog sig en stationär gammal
svarthuvad mås stort intresse fr.o.m. 26.12.
En ovanligt sen svarttärna vid Båstad 11.10
bör i dessa sammanhang också nämnas.
  Trevligt var det dessutom att både
lunnefåglar och alkekungar uppträdde
tämligen talrikt i oktober och november. I
skrivande stund har drygt tjugo individer av
förstnämnda art rapporterats, bl.a. 7 ex Hovs
hallar 4.10 och 6 ex på samma plats 11.10.
Alkekungarna dök som vanligt upp några
veckor senare och högsta antalet var 30 ex
Båstad 1.11. Totalt sex sydsträckande
jordugglor noterades i oktober och spännande
var det att en tornuggla fanns på en gård strax
utanför gränsen för vårt egentliga
rapportområde 1.12.
  Kungsfiskare bokfördes på fem platser i
oktober och vid ett tiotal tillfällen under
samma månad noterades enstaka berglärkor,
bl.a. 2 ex på Kullen 20.10. I samband med snö
och sträng kyla under årets sista vecka fanns

dessutom övervintrande trädlärkor vid såväl
Öresunds- som Bjärekusten. Dessförinnan
rapporterades en anmärknings-värt sen
fältpiplärka från Hittarp 15.10 medan det
fr.o.m. samma datum noterades tre olika
vattenpiplärkor, bl.a. 1 ex vid Hasslarps
dammar just 15.10.
  I mitten av oktober iakttogs ringtrast vid
både Harbäckshult och Kullen och i samband
med dessa noterades bl.a. ovanligt stora
mängder rödvingetrastar. Det samma gällde
för övrigt gråsiskor där högsta summan
räknades vid Kullen med drygt 1000 ex 13.10.
I gråsiskflockarna gömde sig inte oväntat en
och annan snösiska, varav hittills 1 ex vid
Stenkrossen 12.10 rapporterats.
  En kvardröjande gransångare uppehöll sig
vid Ripagården 13.12 på Kullen sågs två
stjärtmesar av kontinental ras 14.10. Vidare
gjorde vardera en forsärla övervintringsförsök
vid Höganäs- och Helsingborgs reningsverk
vilket även gällde en sädesärla vid
reningsverket i Höganäs. En av årets fåtaliga
lappsparvar observerades för övrigt vid
Rönnen 5.10 vilken samtidigt blev årets sista.

Prislista: 
Fågelrapporten 2000: 20 kronor
Pin: 20 kronor
Dekal: 10 kronor

För att täcka porto och kuvert så erlägger
tillkommer en avgift på 15 kr per beställning.
Beställning gör via postgirokonto 2-24-39-4
och notera på talongen vad beställningen
avser.
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“BO-02" - upptäckten !
 “... vad döljer sig hos Lantmännen”

Christer Strid

När jag – Christer Strid - skriver dessa rader har det gått nästan ett år sedan den inledande
episoden inträffade. Det visade sig bli en historia som skulle stanna kvar i minnet hos många
med mig och som även skulle bli inledningen till något som framöver döptes till ”BO02”. Det
kom också att bli en massmedial förstasidesnyhet.

Den 27 januari 2001, genomförde vi, Bengt
Lundgren och jag, vårt årliga deltagande i
”Midvinterinventering av sjöfågel”. Vårt
inventeringsområde sträcker sig bl.a. genom
hamnområdet i Helsingborg och vid vårt stopp
vid Lantmännens produktions-anläggning blev
vi uppmärksammade på ett läte som vi inte
direkt kunde lokalisera. Efter en stunds ivrigt
spanade hittade vid den skyldige som visade
sig vara en ung pilgrimsfalkshanne. Det blev
en fantastisk observation där vi fick se fågeln
cirkla runt mot en klarblå himmel i ett solsken
som både värmde och gav ett ljus som
framhävde falken på ett speciellt sätt.
  Av beteendet att döma kände sig falken väl
hemma på lokalen och vi kunde även se på
duvornas uppmärksamhet att han inte var helt
okänd, utan snarare ökänd. Då fågeln efter en
liten stund landande på ett ställe som vi
upplevde lite märkligt började vi få lite
funderingar och vi spånade på flera olika
scenarior. Falkhanen valde att stanna till på en
avsats där en lejdare slutade. Han satt stilla en
stund, spanade sig ivrigt omkring, hoppade

därefter några trappsteg ner och därefter upp
igen. Detta beteende upprepades ytterligare
några gånger innan han på nytt gav sig ut i
luftrummet, för att strax därpå återvända till
avsatsen. Nu stannade han kvar och vi lämnade
honom och återgick till inventeringen.
  Vad var nu detta? Kunde man möjligen tänka
sig att det var ett revirbeteende. Fanns det
ytterligare någon fågel? Ja, frågorna fanns där
men inga svar. Inte för tillfället i alla fall. Men
vi hann inte därifrån. Plötsligt var dom två.
Honan var också på plats. Vi fick vara med om
en yster dans i luftrummet, där hanen gjorde
allt för att imponera på sin ”tilltänka”. Där
lämnade vi fåglarna.
Sporadisk kom vi under vårmånaderna att
besök hamnområdet men vi gjorde inga nya
iakttagelser som styrkte vår nu framväxande
teori att det möjligen kunde vara ett
revirhävdande par. Men när vi sedan fick höra
om det häckande paret på Kockumskranen i
Malmö, insåg vi trots allt möjligheten.
  Nyfikenheten på att kanske få konstatera
ytterligare en liten ornitologisk sensation med
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pilgrimsfalkar inblandade gjorde att jag inte
gav upp. Jag ville få svar på mina frågor!
Fanns det en möjlighet? Höll paret sig kvar på
lokalen?

Den 12 maj blev det BINGO! Från havet kom
honan inflygande mot (som vi senare kunde
konstatera en omtyckt slaktplats) en avsats på
en av silobyggnaderna. I klorna hade hon en
vitfågel. Troligen en skrattmås som fallit byte
för parets jakt. Hanen flög strax intill ivrigt
påhejande med ett gällt läte. Bytet tydligen
tungt och moraliskt stöd kunde ju behövas.
Men mer blev det inte. Hanen fick så snällt
titta på med honan plockade fjädrar som
spreds för vinden. Min dotter Clara, 7 år, var
också med men min entusiasm smittade inte av
sig på henne. Konstaterade bara att det var två
fina fåglar men återgick sedan till att titta på
de fartyg som för tillfället låg vid kaj.
  På kvällen tog jag en första kontakt med
Peter Lindberg samordnare för Sveriges
Naturskydds förenings Pilgrimsfalksprojekt.
Han blev stum i telefon och orden stakades
sig. Trodde inte det var riktigt sant. Vi beslöt
att hålla kontakt och avvakta vidare beteende
på paret.

13 maj, Björn Ekelund och jag tog oss ner till
hamnen. Vi hade som mål att verkligen
försöka göra ingående studier av fåglarna. Vår
förhoppning var att försöka se om dom
möjligen var ringmärkta. Nu visade det sig att
vi kanske inte valt den ”bästa dagen” ur
observations-synpunkt. Regnet hängde tungt
i luften och det började också så smått komma
nederbörd då vi kommit på plats i hamnen.
  Hannen gillade Lantmännens loggotype
”Grodden” som satt på huvudbyggnadens
vägg. En perfekt plats att spana ifrån ut över
domänerna. Honan syntes inte till under de ca
2 timmar som vi befanns oss därnere. 

  Dräkten ”dyngsur”! Fågeln sitter still på ett
ben gärna med huvudet under vingen, som ett
försök att skyla sig mot det ökande regnet.
Tycks inte ha en minsta lust att visa benen.
Dock fick vi till sist en lite skymt av ringarna
och efter förnyad kontakt med Peter kunde vi
konstatera att det troligen rörde sig om en unge
efter Kullabergsparet, född år 2000. Den
iakttagelsen kunde vi senare konstatera vara
riktig.
  Under veckan därpå var Björn och Bengt på
plats ett par dagar och vid ett tillfälle såg dom
på nytt paret, medan enbart honan vid andra
besöket. Individen var åldersmässigt att
beteckna som en gammal fågel.

22 maj, nytt besök. tillsammans med hustrun.
På långt håll såg vi hannen på ”Grodden”, men
när vi kom på plats var han borta, för att lika
snabbt dyka upp på nytt. Honan syntes inte till.
Detta beteende - att vi bara vid enstaka tillfällen
såg honan och då i regel bara under en mycket
kort stund och ytterst sällan samtidigt med
hannen - gjorde att vi nu började fundera i
termerna häckning. Kunde det vara så att det
fanns en ”bohylla” någonstans?
  
Ja, vi kom inte sanningen närmare än så..

3 juni. Hanen satt på sitt ”vanliga” ställe d.v.s.
slaktplatsen på stegen. Jag tittade på honom i ca
20 min. Frågan var om det inte var ömsesidigt
beskådande. ”Knepig figur den där som står
med ett öga och spanar upp mot mig”, tänkte
kanske falken. Plötsligt sticker han rak norrut,
utom synhåll och lika plötsligt sitter istället
honan på plats på avsatsen. Var kom nu hon
ifrån? Honan åt under ca 10 minuter från något
gammalt byte. Hanen dyker upp på nytt och
sätter sig till rätta strax sidan om. Där lämnar
jag paret för detta tillfälle. 
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Fiskgjuse
Teckning: Thomas Rönnertz

I min anteckningsbok noterade jag från denna
dag… ”att honan troligen också är ringmärkt”.
Tyckte mig skönja ringar på bägge tarserna.
Skrev dessutom …”tyder nog på att bo eller
ungar inte finns med i bilden…”

21 juni, var där nere på nytt. En fiskgjuse
fiskade i hamnbassängen. Inte en helt vanlig
syn på denna lokal. I övrigt tomt!

Ingen större lycka den 27 juni heller. Falkarna
fanns inte på plats, dock såg jag resterna efter
slagna byten på marken. 

8 sept, KOF:s artrace i NV-Skåne.
Fredrikförbundet (dvs Bengt, Björn och
Christer) deltar.En säker art bör ju falkarna i
Sydhamnen vara. Mycket riktigt, paret fanns på
plats hann vi snabbt konstatera i regnet och
beger oss vidare. 
  Notabelt var att samtliga deltagande lag såg
pilgrimsfalk och detta på minst tre olika
lokaler.

Hösten blev en vändpunkt på falkparet, i vart
fall när det gällde att ”leva i det dolda”. Efter
några publicerade iakttagelse på föreningens
hemsida i slutet av oktober, beslöt vi oss för att
”offentliggöra” det hela genom att kontakta
KOF:s ordförande Henrik Ehrenberg. 



Fåglar i Nordvästskåne nr 1 2002 7

Foto: Thomas Friström, 
Natura Media

Häckande pilgrimsfalkar i
Helsingborgs hamn?!

Henrik Ehrenberg

Den 1 november 2001 fick jag ett e-post från Christer Strid i Helsingborg. Anledningen var de
två observationer av pilgrimsfalkar som kommit ut på KOF:s hemsida i slutet av oktober.
Christer berättade att det funnits ett par pilgrimsfalkar i Helsingborgs Sydhamn under nästan
hela 2001. Dock har observatörerna inte velat berätta något om dem förrän dom kommit till
mera allmän kännedom. Vi bestämde att jag skulle kontakta Svenska Lantmännen på vars
byggnader falkparet har uppehållit sig samt kontakta Peter Lindberg på Falkprojektet och
Kenneth Bengtsson i SkOF och orientera dem om våra planer. 

Torsdagen den 29 november. 
I tjock dimma gjorde jag mitt första besök i
Helsingborgs Sydhamn. Jag hade stämt möte
med Claes Nilsson på Lantmännen för en
guidad tur i byggnaderna samt ett
samrådsmöte om framtiden av pilgrims-
falksprojektet. Tyvärr omöjliggjorde dimman
falkobservationer men spåren efter dem var
lätta att hitta. På den högsta byggnadens
sydsida hittades en slaktplats. Flera hundra, ja
kanske tusen tamduvor som födosöker runt
spannmålsanläggningen borgar för att det
finns gott om föda för falkarna.
  Claes och jag bestämde att jag skulle komma
tillbaka den 14 december och informera hela
personalen om pilgrimsfalkens liv och leverne

í syfte att sprida kunskap och väcka ett intresse
bland personalen att hjälpa sina nya
hyresgäster.
  Kenneth Bengtsson ordförande i SKOF
lovade under ett telefonsamtal på stående fot
en av Malmös storholkar och Lantmännen sade
sig vara mycket intresserade att sätta upp den
på en lämplig plats vid anläggningen.

Måndagen den 3 december.
Idag tillsammans med Alf Pettersson. Målet
var att lokalisera och eventuellt läsa av
falkarnas färgringar. Ganska snart såg vi
hannen flyga över anläggningen och landa på
sin favoritplats. Det lilla metallblecket precis
ovanför ”Grodden” och ”Skånska
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Lantmännen” bokstäverna på nordsidan av
den högsta silodelen. Hannen satt strax under
fönsterraden i toppen av byggnaden. Medan vi
försökte läsa av hanens ring kom även honan
flygande och satte sig överst på den
brandstege som sitter trettiotalet meter öster
om hanen fast på nästa byggnad. Trots att vi
står så nära rakt under falkparet så omöjliggör
höjdskillnaden en säker avläsning. Jag ser att
honans ring är svart eller mörkblå! Fjädrarna
på magen hänger ner och döljer effektivt
ringen på högertarsen. Avståndet är bara 30-
40 meter och trots det gick det inte att se
ringen, mycket frustrerande.
  Efter knappt två timmars kyligt besök så
lämnar vi hamnen. Det är inte bara det kyliga
vädret som gör att jag längtar till våren. Det
här ser onekligen mycket bra ut!
  Det ska bli spännande att se Alfs videobilder
från vårt besök. Under vår vistelse i hamnen
kom några av de anställda fram till oss för att
få sig en titt i våra kikare. Även hamnchefen
kostade på sig ett besök för att höra sig för vad
vi sysslade med! Alla jag mött hittills har varit
mycket positiva och nyfikna på att få veta mer
om pilgrimsfalkarna. Det blir nog en rolig
föreläsning  på Svenska Lantmännen den 14
december.
  På kvällen bestämde jag och Alf att vi skall
bjuda ner Peter Lindberg från Falkprojektet så
han kan lämna sina synpunkter på den bästa
placeringen av bolådan.
  Jag ringde Kenneth Bengtsson SkOF igen att
fick reda på att bolådan mäter ungefär
1mx0,7mx0,7m. Bolådan går att hämta i
Malmö när vi vill, perfekt!
  Claes Nilsson börjar projektera för att ordna
fram en webkamera som vi kan montera in i
bolådan i samband med uppsättningen på
Svenska Lantmännen. Det vore mycket
trevligt att kunna sitta hemma i Ängelholm
och se pilgrimsfalkarna flytta in. 

Projektet bör för övrigt döpas till BO02 och
skall ses som en uppföljare till bomässan i
norra hamnen kallad H99. 

Tisdagen den 11 december.
Idag är det dags för turen till Kenneth
Bengtsson i Malmö. Syftet med utflykten är att
hämta bolådan vi fått av våra Malmövänner.
Med på dagens tur är Thomas och Heléne från
Natura Media i Helsingborg. Min förhoppning
är att det kanske kan bli några minuter film
som kan användas i framtiden. 
  Jag kom ner till Svenska Lantmännen
klockan 12.00 en timme före utsatt mötestid. I
det soliga och lugna vädret gick jag runt en
timme i området utan att se någon av falkarna.
Vid 13.00 kom Thomas och Heléne från
Natura Media, vi tryckte in oss i deras Volvo
745:a. Detta visade sig senare vara ett mycket
bra val av bil.
  En timme senare nere i Malmö. Ute på
Spillepengen mötte Kennet Bengtsson oss och
vi åkte in till Fågelskydd Spillepengens
lokaler. Bolådan visade sig vara målad i en blå
nyans och mycket större än Kennet från början
antytt (1,20x0,9x0,9) och det var tvunget att
fälla baksätet på Volvon. Kennet undrade vem
av oss tre som skulle få åka Pågatåget hem till
Helsingborg. Vi skrattade lite och tryckte in
oss i Volvon och sade skämtsamt att böterna
tar KOF. Tur vi hade Volvon jag hade aldrig
fått in bolådan i min Saab 9.3. Kennet fick
symboliskt en av våra nya KOF-pins som gåva
och tack för hjälpen. Bilturen gick bra utan en
skymt av lagens långa arm.
  Väl tillbaka i Helsingborg vid 15.30-tiden
mötte vi Bengt Andersson, en anställd på
Lantmännen, som tog hand om bolådan och vi
andra spanande av området i jakt på
pilgrimsfalkarna. Jag visade Thomas och
Heléne var vi funderat på att sätta bolådan och
precis där satt falkparet. Ren nybörjartur!
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Platsen är på huvudbyggnadens sydvästra
gavel. Paret satt i toppen på brandstegen,
hanen till vänster och honan 1 meter till höger.
Natura Media fick bra bilder i den avtagande
kvällssolen. Efter cirka 20 minuter gav sig
hannen och strax därefter honan sig av ut över
Öresund i det avtagande dagsljuset. Troligen
en jakttur men det är bara en kvalificerad
gissning.
  Thomas och Heléne skall skicka digitala
utklipp från filmen till mig senare i kväll,
spännande.
  Bilder visar att det sitter en blå ring runt
vänster tars på hanen. Det betyder att han är
märkt med en svensk aluminiumring. Bilderna
på honan gick tyvärr inte att se något på.

En bra dag i BO.02-projektets korta historia.

Fredagen den 14 december.
Jag kom ner till Lantmännen vid 11-tiden och
gjorde ett litet försök att observera falkarna
men det var ingen inom synhåll. Tittade
däremot lite närmare på den sydvästra gaveln
på ”Spannmålshuset”. Därefter var det hög tid
att förbereda föredraget!
  Föredraget gick alldeles utmärkt och Natura
Media var med och förevigade tillställningen.
20 talet anställda på Spannmålsavdelningen
var med samt någon från foderavdelningen
också.
  Jag visade Alfs bilder från hemsidan samt
skrev och ritade på whiteboardtavlan i
matsalen. Jag fick många intressanta frågor
och personalen ser med spänning fram emot
fortsättningen. Det var inte sista gången jag
höll föredrag för dem. Personalen undrade lite
om eventuella besökare som kan komma om
vi låter massmedia skriva om falkarna. Jag
sade att vi måste sätta oss ner och diskutera
detta samt fråga oss hur KOF och Lantmännen
vill ha det. Vi var alla överens om att inte ännu

prata vitt och brett om falkarnas existens. 
  Claes och jag samverkade efter mötet och han
var nöjd med föredraget. På måndag skulle han
prata mer med dotterföretaget Conagri som
hjälper Lantmännen med IT-lösningar.
   Nästa besök i Helsingborg blir på söndag
eller måndag. Huvudsakligen för att kunna läsa
av falkarna samt på måndag när Claes eller
någon annan av de anställda är på plats kunna
gå upp på taken en andra gång och studera de
två potentiella uppsättnings-platserna för
bolådan. Uppsättningsplatsen måste givetvis
vara den bästa platsen för falkarna men kan
den också vara på en plats där webkameran
och annan filmning möjliggörs så vore det
perfekt. I dagsläget så tycker jag att det står
mellan de båda gavlarna på ”Spannmåls-
byggnaden”
  Thomas och Heléne (Natura Media) kommer
att vara och filma i hamnen under vintern i
syfte att försöka läsa av falkarna. När det
närmar sig häckningstid så får vi vara
försiktigare så inte våra närmanden stör
falkarna, trots att de verkar väldigt vana vid
alla människor i hamnområdet. Det ska bli
spännande hur falkarna kommer att reagera när
det närmar sig häckning. 
  Vi ska kontakta Peter Lindberg och se när
han kan komma ner och titta på området. Det
vore mycket dumt att inte utnyttja Peters stora
kunskaper om falkarna och deras behov. Peter
måste komma till Helsingborg innan vi
bestämmer var lådan ska sitta. Alternativet är
att skicka upp digitala bilder på de alternativa
platserna. Det är viktigt att vi bestämmer
bolådans plats i god tid så vi tillsammans med
Lantmännen kan beställa kran eller annat
hjälpmedel till uppsättningsdagen.
 
Lördagen den 15 december.
Efter att ha forskat lite om pilgrimsfalkarnas
färgmärkning så har jag nu lärt mig att de
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Att läsa av ringarna har gett oss mycket bekymmer och tagit lång tid. Röd respektive svart ring med
en blå ring på andra benet.

vanliga aluminiumringarna är blå och sitter på
vänster tars på de svenska falkarna och själva
färgmärkningen sitter på höger tars. Detta gör
att den observationen vi gjorde och som
filmades av Thomas och Heléne bekräftar att
hanen är en svensk falk men ännu har vi inte
läst av höger tarsens märkning. Honan har jag
sett dåligt men en gissning är att hon är svensk
från åren 1998 eller 1999 då jag skymtade en
blå eller svart ring vid mitt besök den 3
december.
  Under år 2001 märktes falkungarna i södra
Sverige med en blåröd stor ring på höger ben
och en blå liten ring (RC-aluminiumringen) på
vänstra benet. Motsvarande färg för de
sydnorska falkarna var röd liten vänster ben
och blåröd höger ben. 
  Färgerna för år 2000 var för svenska falkar
blå vänster, stor röd höger, 1999 blå vänster,
stor svart höger och 1998 blå vänster, stor blå
höger.
 
Måndagen den 17 december.
Vilken härlig dag både väder- och
projektmässigt! Det var soligt och 2
plusgrader när jag kom ner till Svenska
Lantmännen som det heter efter

sammanslagningen. Klockan var 11.30 och jag
gick runt området på jakt efter falkarna men
det tog till cirka 13.00 innan honan kom
cirklande över ”Spannmålsbyggnaden” och
slog ner på favoritplatsen, toppen på
brandstegen på byggnaden till vänster.

Jag gick fram längs kajen tills jag stod ca 30-
40 meter ifrån henne snett underifrån. Direkt
såg jag att färgringen var svart och efter en
kvart eller så såg jag även att siffran var 0.
Efter 2,5 timmes stirrande på honan som
vägrade sträcka ut benet så lyckades jag läsa
av bokstaven! Detta först efter att honan
snurrat runt 360 grader på räcket! Jag hade inte
lyft blicken från okularet en sekund på hela
tiden! Vilken fantastisk glädje som bubblade
fram inom mig när jag såg bokstaven P
ovanför nollan på den svarta färgringen runt
höger tars.
  Sista timmen hade Thomas från Natura
Media varit med och även han rycktes med i
den allmänna glädjeyran. Thomas filmade lite
och jag bifogar en bild av henne i dagboken.
Under eftermiddagen så hade många av de
anställda kommit ut och studerat honan och
mitt kämpande med färgringen.
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“Falk med byte”
Teckning: Peter Elfman

  Efter ett samtal till Peter Lindberg så fick jag
veta att SVART P0 är en av de två honor som
föddes på Kullaberg 1999. Honan ringmärktes
som bounge den 2 juni 1999. Med hjälp av
Alfs text på vår hemsida så vet vi att hon är
född 7-8 maj 1999. Jag har även en bild på
henne från ringmärkningstillfället.
  Efter telefonsamtalet med Peter så guidade
anställde Lennart mig och Thomas uppe på
Spannmålsbyggnadens tak och fasad. Syftet
var att titta på framtida filmplatser samt få lite
film och digitala bilder på den plats som jag i
nuläget tycker är den mest lämpliga att sätta
upp bolådan och webkameran på!
  Thomas bilder från dagens filmande blev bra
och jag har precis skickat dem via datorn till
Peter Lindberg i Göteborg. För övrigt kan jag
tillägga att det är otäckt högt uppe på 75
meters höjd, klättrande i en brandstege med
kajen svart och hård nedanför.
  I övrigt har jag idag pratat med Svenska
Lantmännens datakonsulter Conagri i Malmö.
De sköter i samarbete med Svenska
Lantmännen allting med webkameran och dess
installation och driftsättning. Dock har de
massor att göra och kan inte ta tag i projektet
förrän den 7 januari. Jag skall ringa och tjata
lite lagom innan dess! Vi ska ha lite snack om
vilka prylar vi behöver. I dagsläget står det
och väger mellan en bomonterad eller en
fristående kamera. Bilderna kommer sedan att
presenteras både på Lantmännens och KOFs
hemsida.
  Nu gäller det bara att få kläm på hanens
ursprung. Vi får väl hoppas att han inte
härstammar från samma föräldrar som honan!

Tisdagen den 18 december.
Kom ner till Helsingborg i sällskap med
fågelskådarkompisen Daniel Bengtsson vid
klockan 10.30. Disigt men knappt någon vind
och 2 plusgrader. Inga falkar syntes till när vi

gick längs kajen ut mot hamnen. När vi kom
längs ut vid silo 2 dök hanen upp och satte sig
högst upp på silon. Jag hann få upp tuben och
läsa av en röd färgring med siffran 2 på den
högra tarsen. När Daniel kom flög falken runt
på baksidan av spannmålsbyggnaden och
försvann.
  Vi gick tillbaka öch tog en kopp kaffe inne
hos Lantmännen. Efter en halvtimme gick vi
tillbaka till silo 2 och nu satt hanen i en av
fönstergluggarna på insidan av silon. Samma
sak igen den flög och försvann på baksidan av
spannmålsbyggnaden. Den här gången gick vi
efter och på baksidan av spannmålsbyggnaden
satt bägge falkarna tätt intill varandra i toppen
av brandstegen. Nu lyckades vi läsa av hannen
till RÖD A2 på höger tars och svensk blå på
vänster tars. Vi lämnade hamnen vid 12.30 och
då sett de kvar på samma plats.
  Jag ringde Peter Lindberg och fick veta att
hanen är född år 2000, på KULLABERG! De
fyra ungarna tre hanar och en hona

ringmärktes på Kullaberg den 30 maj 2000.
Han blev lite bekymrad och skall kontakta mig
igen. 
  Hanens kullsyskon RÖD A3, är den falkhane
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som gjorde ett misslyckat häckningsförsök (2
st. obefruktade ägg ) med en adult hona på
Möns Klint i Danmark under våren i år.
  Jag har även pratat med en Bengt T i
personalen som skall måla bolådan i en
fasadliknande färg och funderar ut en listig
lösning på hur vi ska fästa bolådan på fasaden
eller toppen av byggnaden. 
  På eftermiddagen ringde Claes Nilsson från
Lantmännen och sade att färgen på den
nymålade bolådan höll på att torka nu samt att
han tar kontakt med Conagri och pratar
kameraval!

Onsdag den 19 december.
Telefonsamtal med Peter Lindberg och han
var bekymrad över läget. Det känns ju inte bra
att uppmuntra en syskonhäckning. Dock kan
det hända mycket. När hanen blir könsmogen
till våren så kanske han ger sig iväg. Det kan
dyka upp en annan hanne till honan.
Syskonparet kanske ändå försöker häcka men
vi kan eventuellt byta ut ägg eller ungar med
avelsparet på Nordens Ark. Eventuellt
infångade och bortforslande av den unga
hanen. Möjligheterna är många men vi skall
höras av och Peter återkommer igen runt den
7 januari. Då skall han komma ner och vi skall
besöka Svenska Lantmännen. Under besöket
är målsättningen att vi bestämmer
bouppsättningsdag i samarbete med
Lantmännen.
  Jag ringde Claes Nilsson på Svenska
Lantmännen och berättade vad Peter sagt. Jag
och Claes skall höras av i början på januari när
han börjar jobba igen.
 
Fredagen den 4 januari 2002.
Årets första besök i Sydhamnen började 10.45
i 2 minusgrader och sol. Syftet med dagens
besök var inte att studera falkarna utan att
strukturera upp det fortsatt arbetet inom

projektet med Claes. Vi bestämde att han
skulle prata med Conagri under dagen. Det är
viktigt att de sätter fart med de tekniska
lösningarna. Vi ska prioritera en bomonterad
kamera men utesluter inte att även en yttre
kamera också införskaffas och ansluts till
Internet under våren! Claes berättade att
Svenska Lantmännens informationschef var
mycket positiv till projektet, vilket är mycket
roligt att höra.
  Vidare tar Claes en kontakt med Ralling om
lånet av kran till bouppsättningsdagen. Vi
bestämde även att bolådan lyfts upp utifrån
och skall fästas på ytterfasaden med två rejäla
vinkeljärn som lådan sedan skall vila på. Detta
för att tillse med säkerhet att inte snö eller
andra tunga saker får bolådan att trilla ner!
  Jag hittade ett duvkadaver liggande på ett av
våningsplanen i brandstegen på sydvästra
gaveln av spannmålsbyggnaden. Falkarna
själva var utom synhåll men har setts i området
de senaste dagarna. Dock fanns det två
ormvråkar vid spannmålsbyggnaden som
visade stort intresse för duvkadavret men inte
riktigt våga sig fram till det.
 Christer Strid har ringt mig och sagt att hanen
verkar försöka imponera på honan så fort han
får chansen. Kan det vara ett mänskligt drag?
  Mycket nöjd trots att falkarna inte syntes till
lämnade jag hamnen vid 12.15.

Måndagen den 7 januari.
Första dagen på arbetet både för mig och Peter
Lindberg. Jag ringde honom för att bestämma
vilken dag han kommer ner och besöker mig
och pilgrimsfalkarna i Helsingborg. Vi
bestämde att han ska komma ner nästa mån-
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“På spaning över reviret”
Teckning: Thomas Rönnertz

dag den 14 januari. Enligt Peter är besöket
främst för att se så bolådan inte hamnar alltför
svåråtkomligt för den som skall klättra ner till
bolådan vid ringmärkningen av eventuella
ungar. Jag ringde Claes på Lantmännen och
orienterade honom om att Peter och jag
kommer på besök den 14 januari.
  Claes berättade också att Bosse i fredags
hade sett pilgrimsfalkarna anfalla en av de
ovan beskrivna ormvråkarna så den

attackerade vråken höll på att mista livet.
Ormvråken kraschlandade på isen i hamnen
och halvlåg därute en timme innan den orkade
ge sig iväg. Typiskt att jag inte var kvar då
och fick uppleva detta drama. 

Måndagen den 14 januari.
Jag hade tagit ledigt för att Peter Lindberg
skulle komma ner och se hur det ligger till hos
oss i Helsingborg. Vi möttes i Ängelholm och
så körde jag före så det skulle vara lättare att
hitta. Vädret var nollgradigt och hela
landskapet var täckt av dis och dimma. Vinden
var kall måttlig och från sydväst. När vi kom

ner till hamnen vid 10.30 så gick vi runt hela
anläggningen men såg inga falkar i diset.
  Efter den rundvandringen på utsidan så tog
Bosse med oss på en rundvandring på insidan
av byggnaderna. I samråd så bestämde jag och
Peter att sätta lådan på den översta avsatsen på
brandtrappan på Spannmålsbyggnadens SV
gavel. Peter tyckte inte att det var en sämre
placering än att fästa lådan på fasaden. Denna
placering gör det också lättare att komma åt
bolådan om vi skulle vilja det. Vi gick även
ner till verkstaden och tittade på bolådan. Peter
tyckte att vi skulle göra en öppningsbar lucka
på ena kortsidan. Detta för att lättar kunna
justera kameran eller få tag i ägg eller ungar.
Lantmännenkillarna kastade sig över uppgiften
med en gång.
  Klockan började närma sig lunch så jag och
Peter sökte upp Claes som lovat bjuda oss på
lunch. På vägen bort till matsalen så passerar
vi rakt under honan som satt sig tillrätta i
toppen på brandstegen, sin favoritplats.
  Under lunchen drog Claes och jag upp
riktlinjerna för det avslutande arbetet. Claes
skulle ringa Conagri då vi nu hade bestämt
lådans placering. Conagri skall åka till
Helsingborg under veckan och dra de stora
ledningarna. När det är klart så kontaktar Claes
mig så bestämmer vi uppsättningsdag. Den blir
förhoppningsvis under vecka 4 den 21–25
januari. Under uppsättningsdagen skall
bolådan på plats, kameran monteras samt
nätanslutningen driftsättas.
  Efter lunchen så dök Thomas och Heléne upp
och de följde med när Bosse visade oss den
byggnad där honan brukar sitta. Vi gick ut
genom branddörren och fick se avsatsen full av
gammal duvspillning, kadaver och annat
äckligt. Även avsatsen en våning under var full
med dylikt mög. På dessa avsatser skulle
faktiskt falkarna kunna skrida till häckning.
Jag gissar dock att bolådan blir det nya
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“Henrik tar hand om massmedia”
 Foto. Thomas Friström, Natura Media

favoritstället.
  Efter vår andra rundtur så gick vi tillbaka
mot spannmålsbyggnaden och då såg vi
hannen sitta på silon längst ut. Strax dök även
honan upp och de satte sig tillsammans. De
höll till där hela eftermiddagen. Honan flög
några varav runt anläggningen och satte sig
sedan på sin favoritplats brandstegen igen. Då
satt hanen lugnt kvar ute på den yttre silon.
  Peter vände hemåt mot Göteborg vid 14.30
och jag körde hem klockan 15.00. Det var kul
att pilgrimsfalkarna visade upp sig så fint när
vi hade riksprojektchefen på besök.

Söndagen den 20 januari.
Inget besök i Sydhamnen men jag vet att
falkarna är kvar. Claes och jag har pratat lite
om veckan som kommer och nu är det nära till
bouppsättningen! Det som fördröjer lite är
kabeldragningen. De som skall utföra arbetet
har mycket att göra men Claes skall skynda på
dem lite. Webbkameran levereras till Svenska
Lantmännen i slutet av veckan.
Vi bestämde att jag ska ta ledigt en dag i
veckan och få bolådan och webbkameran på
plats med eller utan kablarna färdigdragna.
Sedan kan vi ansluta prylarna enkelt i
efterhand.
  Efter att ha surfat runt i världen och bekantat
mig med de olika pilgrimsfalks-projekten så
upptäckte jag att BO.02. missat en sak. Vi
måste så klart döpa våra projektfalkar. Det är
ju alldeles för opersonligt att kalla dem för
hanen och honan så från och med idag så heter
de: RÅGER och KORNELIA. 

Måndagen den 21 januari.
En omtumlande dag! Jag satt på jobbet när
min mobiltelefon ringde 08.30. Det var
Sveriges Radio Malmöhus som ringde och
frågade om Pilgrimsfalkarna i Helsingborg.

Jag har väntat att den här dagen skulle komma
men var ändå inte helt förberedd. Vi bestämde
att intervjun skulle spelas in på plats i
Helsingborg klockan 13.00. Jag fick gå till
chefen och be om ledigt hela dagen!
  Korta telefonsamtal till Peter Lindberg och
Kenneth Bengtsson så de skulle veta om vad
som hände. Därefter ringde jag Natura Media
och meddelade att nu kör vi och de utnyttjade
sitt kontaktnät. Detta gjorde att Sveriges
Radio, Sveriges Television (Sydnytt) och
HD/NST var på plats i Sydhamnen strax efter
13.00. Alla journalisterna stod i kö för att
intervjua mig och tävlade sinsemellan om vem
som skulle publicera nyheten först! Innan detta

hade jag hunnit med en lunch med Claes
Nilsson på Lantmännen och lagt upp planerna.
  Det var inte slut med de första intervjuerna
senare på eftermiddagen hade jag
telefonintervjuer med Kvällsposten,
Sydsvenskan och Metro.
  Sydnytt långa sändning vid klockan 19.10
hade hela det filmade och jag är mycket nöjd
med resultatet. Även Riksprogrammet Rapport
och SVT Europa sände kortare inslag under
kvällen!
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Webbkameran monteras på plats vid holken.
Foto: Thomas Friström, Natura Media 

  Detta visar att den framförhållning vi haft i
film- och bildmaterialet var ett lyckokast! Kul
för Natura Media att deras satsning på
projektet redan givit sådan frukt. Deras
kontakter inom mediabranschen är guld värd!
Det är även roligt att Lantmännen och KOF
får så mycket god PR.
  Bolådan har suttit uppe över helgen och i
morse satt en falk vid den (enligt de anställda).
Idag togs bolådan in för att fyllas med
lämpligt bomaterial. Bolådan monteras upp i
morgon igen.
  Det var en olycklig omständighet som gjorde
att bolådan kom upp utan fyllning!
Pilgrimsfalkarna lär inte ta någon skada av
misstaget i detta skede av säsongen.
  Webbkameran kommer att fästas på en
specialbygd anordning designad av de
anställda på Lantmännen. Den kommer
levereras under veckan och monteras upp när
alla nödvändiga kablar är dragna! Svårt att
säga när bilden ligger på Svenska
Lantmännens, Falkprojektets och KOF:s
hemsidor. Vi kommer provköra systemet i
några dagar innan vi släpper in ”hela världen”
i det blivande falkhemmet!
  Sent nu på kvällen har jag författat en liten
kort information som vi genom Thomas
Wallins försorg lägger ut på KOF hemsida.
Ska även skriva en informationstext som skall
ligga på Svenska Lantmännens hemsida.

Vad händer i morgon?! 

Tisdagen den 22 januari.
Morgonen började med jättebild på HD/NSTs
första sidan och ett stort reportage inne i
tidningen. En artikel i Sydsvenskan och jag
väntar med spänning på att få läsa den. En
kortare text i gratistidningen Metro. På
morgonen gick nyheten ut via TT och når
således alla nyhetsbyråer. Aftonbladet har

nyheten på sin hemsida under dagen.
Kvällposten har en helsida inne i dagens
tidning!
  Sveriges Radio Malmöhus har sänt intervjun
men jag har tyvärr inte hört den själv! Radio
Stella ringde och vi skall göra en direktintervju
nere i Helsingborg i framtiden!
  Bolådan monterades på plats idag av Ivar och
Bengt T på Lantmännen övervakade av
Thomas och Heléns filmkameror. Jag har i
kväll skickat bilderna till Thomas Wallin så de
kommer strax ut på hemsidan. 
  Thomas och Heléne observerade även
beteenden hos falkparet som stärker
parbildningen. Råger och Kornelia jagade
varandra ovanför ”spannmålsbyggnaden” och
tumlade runt i luften i ”kamp” om en slagen
duva!
   Ja det finns massor att skriva om de senaste
två dygnen men nu får det vara bra för idag.

Onsdagen den 23 januari.
Små textrutor om vårt falkprojekt ses i landets
alla lokaltidningar då nyheten kablats ut över
hela världen och Sverige via TT. Jag får mig
hemskickat utklipp från Nerikes Allehanda,
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Östgöta Correspondenten och Motala Tidning.

Fredagen den 25 januari.
Var i Sydhamnen under större delen av dagen.
Någon plusgrad och nordvästlig hård kuling
på gränsen till storm. Ibland var solen framme
och nu börjar solens strålar värma så smått! 
  Webbkameran som levererades av
Lantmännens dotterbolag Conagri ankom till
Helsingborg under dagen och vi provkörde
systemet. Det fungerade alldeles utmärkt. I
början av nästa vecka genomförs
kabeldragningen de 110 metrarna fram till
bolådan. I slutet av veckan kommer kameran
monteras på plats och systemet provköras
ännu en gång samt webbsidorna (Lantmännen
och KOF) designas. När allt är klart så
kommer bilderna publiceras och massmedia
informeras. Jag vågar inte lova när detta blir!
  I skymningen lämnade jag Sydhamnen och
då satt falkparet tillsammans på
grannbyggnadens tak, 50 meter öster om
bolådan. Hittills har ingen mig veterligen sett
någon av falkarna flyga in i bolådan. Jag
hoppas få se dem vid bolådan i morgon då jag
ska studera Kornelias och Rågers beteende
samt observera hur många falkintresserade
nordvästskåningar som är på plats.
 
Fredagen den 1 februari.
En delegation bestående av mig, Clas, Bosse,
Thomas, Heléne, Bengt T, Inge, Philip och
herr Kant från Conagri satte idag upp och
driftsatte webkameran. På Lantmännens
intranet kunde vi se rörliga bilder från
bolådan. Under början av februari ska
systemet finjusteras och hemsidorna designas.
Därefter väntar en pressrelese om att
direktsända bilder från Råger och Kornelias
b o l å d a  f i n n s  a t t  b e s k å d a  p å
www.lantmannen.se och www.kof.just.nu  

Givetvis kommer det under februari vara
väldigt stiltje i bolådan. Vi ska nog räkna med
att det inte kommer att synas några falkar i
bolådan. Chansen är nog större att det
inledningsvis blir mest duvobservationer.
Dock bör det hända saker i början av mars! 
  Thomas och Heléne filmade uppsättnings-
arbetet och omgivningarna. Det var ju bra
väder idag! Vi har inte varit bortskämda med
det på slutet.
  Vi skrattade även åt den tur vi haft med
bilderna till BO.02. De bilder som visats i TV-
inslagen lyckades Thomas och Heléne filma
med en för naturfilmare minimal arbetsinsats!
Få besök och mycket samarbetsvilliga
pilgrimsfalkar.
  Jag har även blivit inbjuden av Peter
Lindberg till årets Falkmöte i Göteborg den 2
mars. Jag skall hålla ett anförande och berätta
om vårt arbete med BO.02. Thomas och
Heléne planerar att följa med och föreviga
dagen.
  Vi skall även genomföra en bevakning av
området i sydhamnen under häckningstiden.
Sammanhållande för den blir Christer Strid,
Bengt Lundgren och Björn Ekelund. Det är
givet att ”upptäckarna” skall få detta ärofyllda
uppdrag. 
  Claes Nilsson ska sätta upp ett anslag i
Lantmännens matsal med en intresseanmälan
att deltaga i bevakningen. Jag skall sedan
skicka den vidare till Christer. Kan vi engagera
några av Lantmännens anställda så kan vi
säkert göra många besök i hamnområdet under
kvällar och framförallt helger.
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Kan den här platsen tilltala falkparet? I vart fall ser
det ganska behagligt ut i solljuset.
Foto: Thomas Friström, Natura Media

“Råger på brandstegen”; Foto Henrik Ehrenberg

Till sist vill jag också berätta att jag, Thomas
och Heléne fått förtroendet och möjligheten att
disponera Silo 2 (den som ligger längst ut mot
Öresund) för att inifrån silons topp kunna
filma bolådan och dess omgivningar. Vi
kommer befinna oss på 70 meters höjd cirka
100 meter från bolådan med en vidunderlig
utsikt över Öresund. Snacka om fågeltorn! Jag
längtar inte bara efter grymma observationer
av falkarna utan även ett fantastiskt
ejdersträck! 

Bolådan och kameran är på plats. Råger och
Kornelia nu är ni välkomna att flytta in!
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Föreningsaktiviteter 

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

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

Söndagen den 12 maj.
Fågelskådningens Dag
Krapperup-Mölle fälad

Landet runt dammas kikare av denna söndag.
Vi i KOF gör vår insats genom att bjuda in till
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offentlig exkursion med start från parkeringen
vid Krapperup. Platsen är vald utifrån de
kriterier vi brukar ha för ett arrangemang av
den här typen; en samlingsplats som inte kan
missförstås, parkeringsutrymme och så
förståss en biotop med variation och chans till
publikvänliga fågelobsar.

Samling: Parkeringen Krapperup
Kl: 09.00.
Ledare: Ulrik Alm, Kaj Möller, Alf Petersson

Lördagen den 25 maj.
Nattsudd vid Kranke.

Inte alla fågelarter följer människans
dygnsrytm – till tröst eller förbannelse.
Skymningen och kvällen har sina artister och
Krankesjön med omgivningar är en härlig scen
för olika nattsångare, rallar, rördrom, katt- och
hornuggla, kanske sommargylling. Vi åker sen
eftermiddag och är tillbaka framåt midnatt i
NV-skåne.

Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Kl; 16.00
Ledare: Lennart Johansson

Onsdagen den 5 juni.
I denna ljuva sommartid…

…när trastar sjunger in kvällen vid Traneröd
på Söderåsen, när trädpiplärkorna dalar mot
småtallarna i mosskanten, när skogs-
snäpporna klipper i kastande flykt över
trädtopparna, när smådoppingarna ger sig ut
på klarvattnet i dammen vid Lilla
Klåveröd…då, då är inte kvällens höjdpunkt
långt borta; nattskärrornas osannolika
spinnande. Kanske får vi också syn på dessa

säregna fåglar. De kommer i stel flykt över
raggiga grantoppar, försvinner i mörkret, så
går några sekunder – sen kommer åter detta
rullande rrrrrrrr…..Oh, ljuva sommarkväll !

Samling: Bjuvs vattentorn.
Kl. 19.00 , åter hemma innan midnatt
Ledare: Ulrik Alm, Lasse Karlsson

Falkpriset - slutställning
2001 

KOFs medlemstävling! 

Sammanlagt har vi inom Falkpriset observerat
257 stycken arter inom rapportområdet. Utöver
våra arter har det väl setts cirka 5-6 arter till
under året. 
Observerade och rapporterade arter inom
rapportområdet under 2001. 
 
1. Mårten Müller, Helsingborg 247 st. 

GRATTIS!!!!!!

2. Patrik Söderberg, Helsingborg  240 st. 
3. Ulf Ståhle, Ängelholm   232 st. 
4. Bengt Andersson, Helsingborg  231 st. 
5. Henrik Johansson, Ängelholm  230 st. 
6. Alf Petersson, Nyhamnsläge  228 st.
7. Karl Göran Nilsson, Höganäs  226 st. 
8. Tomas Svanberg, Helsingborg  219 st. 
9. Mats Rellmar, Helsingborg   218 st. 
9. Henrik Ehrenberg, Ängelholm  218 st. 
11. Kristian Linde, Ängelholm  217 st. 
12. Aina Persson, Helsingborg   215 st. 
13. Jan Persson, Helsingborg   209 st. 
14. Rune Johansson, Ängelholm  207 st. 
15. Oskar Lindberg, Helsingborg  206 st. 
16. Lars Helgesson, Helsingborg  200 st. 
16. Patric Carlsson, Harbäckshult  200 st. 
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18. Göran Paulson, Höganäs   191 st. 
19. Christer Strid, Helsingborg  173 st. 
20. Ulrik Alm, Ingelsträde   165 st. 
21. Jan Sköldenberg, Uppsala   88 st. 
22. Uno Magnusson, Helsingborg  72 st
Ekonomiskt gav denna lyckade satsning totalt
2 216 kr som alltså kommer “falkverk-
samheten” tillgodo. Ett STORT tack till alla
som deltagit!. År 2002 kommer att bli ett ändå
bättre år (i flera demissioner), inte minst
därför deltagarlistan redan nu har ökats på.

Hur ser det nu ut i år, 2002. Vi kan presentera
hur läget var per den sista januari, men en hel
del har hänt sedan dess, men det får vi
återkomma till i ett senare medlemsblad:

1. Alf Petersson, Nyhamnsläge 110 arter
2. Mårten Müller, Helsingborg 108 arter
3. Johan Stenlund, Viken 106 arter
4. Mats Rellmar, Helsingborg 103 arter
5. Thomas Svanberg, Helsingborg 101 arter
5. Henrik Johansson, Ängelholm 101 arter
7. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 99 arter
8. Kristian Linde, Ängelholm 93 arter
8. Kaj Möller, Höganäs 93 arter
8. Ulf Ståhle, Ängelholm 93 arter

11. Bengt Anderson, Helsingborg 91 arter
12. Göran Paulson, Höganäs 89 arter
13. Lennart Johansson, Viken 84 arter
13. Thomas Terne, Helsingborg 84 arter
15. Patrik Söderberg, Helsingborg 80 arter
16. Lars Helgesson, Helsingborg 77 arter
17. Göran Cederwall, Höghult 74 arter
18. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 72 arter
19. Patric Carlson, Harbäckshult 70 arter
20. Oskar Lindberg, Helsingborg 69 arter
21. Christer Strid, Helsingborg 61 arter
22. Rune Johansson, Ängelholm 53 arter
23. Karl Göran Nilsson, Höganäs 47 arter
24. Lars Linderström, Helsingborg 33 arter
25. Jan Sköldenberg, Uppsala/Nyhamnsläge 0
arter
25. Uno Magnusson, Helsingborg 0 arter
25. Ulrik Alm, Ingelsträde 0 arter

Toppen i januari 2001:
1. Henrik Johansson, Ängelholm 117 st.
2. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 115 st.
3. Kristian Linde, Ängelholm 103 st.
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Exkursionsreferat

Vi inom redaktionen uppskattar verkligen och då det dyker upp bidrag till vårt medlemsblad.
Men, när det då helt spontant dyker upp i “dubbel upplaga”, ja, då hamnar man lite i ett
dilemma, tycker man vid ett första intryck.  Men nej, inga problem, så är inte fallet! Eftersom
vi alla är olika och man kan uppfatta en sak olika (även en fågelexkursion och en
naturupplevelse) publicerar vi givetvis bägge berättelserna. Ett stort tack till skirheterna! Vi
vill mer än gärna se nya bidrag från Er framöver! (Red) 

Vintervandring 13 jan 2002

Denna gråa, dimmiga söndagsmorgon
samlades en handfull entusiaster vid Bjuvs
vattentorn. Ulrik var ledare och som deltagare
dök även Lasse Karlsson upp. 
  Första stopp var Bjuvs reningsverk. I
dammarna simmade knölsvanar och gräsänder
runt, men även brunänder, kricka, knipa och
en smådopping. När vi tittat färdigt på dem
gick Lasse och hämtade en forsärla till oss. Vi
såg den bara i flykten, men det var ju fint
ändå. 
  Så gick färden till Åvarp. Vi parkerade vid
Hembygdsgården och gick på den isbelagda
vägen mot GA-stugan. Några nötskrikor åt
upphängt foder och medan vi tittade på dem
kom bonden ut och undrade vad vi tittade på.
Han visade oss kattugglans bo i ett stort
gammalt träd. Väl framme vid GA-stugan, såg
vi kattugglan på sin vanliga plats i skorstenen.
Extra roligt för mig eftersom den hittills aldrig

har varit hemma när jag har varit där. Sedan
halkade vi vidare över Åvarps fälad. Följde
Vegeå å fram till Hallabäckens utlopp i ån. Här
fikade vi. Gick över Hallabäcken och fortsatte
över de frusna våtmarkerna. Vi hörde en korp,
men annars var det ont om fågel. Följde vägen
mot stenbrottet. Här fick vi vår belöning, för
strömstaren fanns i bäcken. Den flög lite, stod
och neg på isen och simmade lite. Alldeles
oskygg var den så det blev en riktigt fin obs. Vi
stenbrottet stod vi och pratade om miljöpolitik
och landskapshistoria och kultur. Halkade
sedan tillbaks mot bilarna. Inte det stora utbytet
fågelmässigt, men vi var mycket nöjda med
dagen, som nog annars skulle ha tillbringats på
soffan.

  Tack till Ulrik och Lasse samt övriga
deltagare för en fin dag.

- Birgitta Kegel - 
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Januarifåglar i Åvarp

Det är söndag den 13 januari kl 06.30. Den
som tog in tidningen rapporterade att vädret
var som ”vanligt”; tät dimma, vindstilla strax
över 0-punkten. 
  Några vilsna kanadagäss skrockar över
stranden i det dåliga flygvädret. KOF har sin
första exkursion för året, den kan vi väl inte
missa trots det miserabla skådarvädret. Vi
kokar kaffe och gör några mackor, packar ner
kikare, fågelbok, sittskydd och skaffningen i
ryggsäcken. 
  Till Bjuvs vattentorn går färden. När vi
närmar oss målet ser vi bara en spöklik kontur
av ”svampen”. Ett glatt gäng med Lasse i täten
välkomnar oss till dagens skådning. Ulrik
kommer på tidtabell och vi startar mot
vattenverket i kommunen. Lasse har utlovat
diverse vadare med Forsärla som bonus. Vi
söker skydd bakom en vägg för den svaga,
men ändå kyliga, vinden. Vi ser Knipa,
Kricka, Sothöna, Gräsand, Brunand,
Smådopping samt ett ståtligt Svanpar, kanske
något mer. Forsärlan står inte direkt på parad
och säger hej. Lasse äntrar bassänger på högre
nivå och minsann där lyfter Forsärlan och gör
några eleganta svängar runt oss, men vill inte
komma ner och posera på något av räcken.
Men vi fick både se och höra denna trevliga
kommunfågel.
  Färden gick vidare mot Åvarp. Något stopp
på Vrams ängar var inte meningsfullt då sikten
fortfarande var minimal varför vi åkte direkt
till målet för dagen. Fordonen ställdes av på
Hembygdsgårdens parkering. På slippriga
vägar tog vi oss in mot Åvarp. Några
Nötskrikor mumsade på en matsäck upphängd
i ett träd. Matvärden – ”husmannen” som
bodde där – kom ut och tipsade oss om att
Kattugglan häckade i hans ihåliga
gårdskastanj. Ett antal av vinterns tättingar

snurrade runt i trädkronorna. Väl framme vid
nästa hus fanns Kattugglan på plats där den
tydligen sitter större delen av året i sin
skorstensglugg. Efter ytterligare slirande och
ömsesidiga stöttningar på det hala underlaget
var vi framme vid Vege å. Den flöt ganska
lugnt och stilla utan att bjuda på fågel. Ulrik
lyckades kommunicera med en pratsjuk Korp
som gärna förmedlade sina åsikter till oss. En
ormvråk gör några branta svängar över åkern
intill.
  Det börjades mumla kaffe i leden och snart
hade ledarduon funnit en trevlig plats för
fikapausen. Ytterligare kunskap om fåglar samt
om lokala kulturskatter i Bjuvs kommun blev
den andliga delen av pausen förmedlade av
Ulrik och Lasse. Det nämndes också att
Mandarinand observerats i Råån vi den gamla
bron på Råå. 
  Kylan gör att vi inte sitter alltför länge och
den utlovade Strömstaren lockar oss vidare. Vi
vandrar över gamla kulturmarker bevuxna med
starrgräs och skall snart ansluta till Hallabäcken
där mycket riktigt en Strömstare ger uppvisning
i vinterbad och sätter sig på sköra iskanter för
att visa upp sig efter doppen. Vi skådar honom
en längre stund och detta får bli dagens
höjdpunkt, en underbar naturupplevelse när den
är som bäst. Vandringen upp mot
Hembygdsgården bjöd på ett idylliskt levande
kulturlandskap, kanske inte med kor och getter.
Hästgårdarna och en del andra småbrukare har
tagit över rollen och det är väl glädjande att det
öppna landskapet bevaras av några entusiaster.
  Nio tacksamma fågelskådare, som trotsade
den så trista vintermorgonen och kom till Ulrik
och Lasses mycket trevliga tur i vintermarker
vid Söderåsens fot, tackar för sig och ser fram
emot nya vandringar på temat fåglar. 
  Här kunde rapporten slutat om inte det där
lilla tipset om Mandarinand i Råån kommit
upp. Vi kunde självklart inte kör ”dörr förbi”
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till Fortuna utan att även kolla av Råån.
Mycket riktigt fanns alldeles intill den gamla
bron på Råå, bland de många permanenta
gräsänderna, två ståtliga Mandarinandhannar
samt en lite mörkare hona. Fåglar bjuder på en
fantastisk färgdräkt, en kontrast mot
Skånevinterns gråa toner. Det blev en sällsynt
lyckad skådardag för oss.

Fortuna Strand  den 13 januari 2002
Inger o Erland Rosberg

Bjäre stopp den 27 januari 2002

Vi var 22 stycken som samlades på Stora
Brännborns parkering i Ängelholm klockan
nio på morgonen. Vinden var frisk och kall
från nordväst och det regnade ganska kraftigt.
 Jag hade kopierat några kartor som fördelades
mellan bilarna. En preliminär exkursionsrutt
fastställdes och vi gav oss av.
Dagens rutt blev i tur och ordning:
Lervik/Grytskär – Vistorps hamn –
Glimminge Plantering (fika) – Torekov –
Torekovs Rev – Ängalag/Tjällran –
Ripagården (fika) – Kattvik.
  Stoppen varierade från 20 minuter till knappt
en timme beroende på lokal och fågeltillgång.
Regnet upphörde tämligen omedelbart men
solen kom att lysa med sin frånvaro.
  Fågeltillgången var tämligen mager och
vårfåglar var det mycket ont om!
  Adulta pilgrimsfalkar såg vi två gånger under
dagen. Ett exemplar kom och landade på ett av
de södra skären utanför Hallands Väderö och
en pilgrimsfalk kom sakta flygande över våra
huvuden vid Ripagården. Det kan inte
uteslutas att det var två observationer av
samma individ!
När de flesta av exkursionsdeltagarna lämnat

Ripagården för att enskilt ta sig hemåt dök den
i trakten gästande unga vittruten upp. Den
landade på vattnet utanför stranden för att 10
minuter senare flyga bort mot Gröthögarna.

  Kul att så många entusiaster kom trots det lite
tråkiga vädret!

- Henrik Ehrenberg -

 

PÅMINNELSE !!

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

Upprop !

Vi behöver fler / nya exkursionsledare !

Programkommittén/styrelsen tar tacksamt emot alla kandidater, likaså
förslag på exkursionsmål eller andra föreningsaktiviteter.

Är Du intresserad hör av Dig till någon i styrelsen.
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   Nytt från KOF

Henrik Ehrenberg
Ordf

Hejsan KOFare!

En ny KOF-rapport har sett dagens ljus! Fylld
med spännande sommarläsning om fåglarna i
Kullabygden. Dessutom en lite mera långväga
reseberättelse.
  I fågelmarkerna är det redan höstkänsla.
Vadarna samlas längs kusterna och i var och
varannan buske sitter det någon fågelunge och
tigger mat från sina föräldrar. Längs kusten
har de många lågtrycken pressat in lite olika
havsfågelarter som glatt oss fågelskådare. 
  På Kullaberg har det strävsamma falkparet
lyckats få tre nya ungar på vingar. De flög ut
från bohyllan de första dagarna i juli och har
setts öva upp sina flygmuskler i hissnande
uppvisningar längs Kullabergs nordsida. Tänk
att 20 falkungar sett dagens ljus på Kullaberg
sedan vårt falkpar etablerade sig!
  Inne i Helsingborg så gick det tyvärr inte
som vi tänkt oss men falkarna är kvar så vi
och de får ta nya tag till nästa häcknings-
säsong! Lantmännen tackas för sitt stora
engagemang och vi inom KOF hoppas att vårt
samarbete skall utvecklas ytterligare.
  Inom föreningen är det lite sommarstiltje och
semester men snart är det dags att börja jobba
inom kommittéer och styrelse igen.
  Vill du ha hjälp att utforska våra

 fågelmarker så är du hjärtligt välkommen att
deltaga i våra exkursioner. I denna rapport
hittar du vårt gedigna exkursionsprogram. Ett
måste för alla KOF-medlemmar är ju att deltaga
i vårt nu klassiska artrace som går av stapeln
den 7 september. Det utlovas en trevlig dag och
en rolig kväll!

Ni får ha en skön sommar!

Henrik Ehrenberg
Ordförande
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Sett se´n sist ... observationer
under januari - mars 2002 

Henrik Johansson och Mårten Müller 

Först ett litet påpekande. Rubriken i
föregående nummer av rapporten (1/2002)
blev lite tokig. “Sett se´n sist” avsåg
månaderna oktober och november 2001 och
inget annat.

Den kalla perioden från slutet av 2001 höll i
sig en bit in på det nya året. Troligtvis tog
kylan hårt på övervintrande småfågel vilket
bl.a. märktes av att tillgången på arter som
järnsparv och sävsparv var mager. Däremot
noterades det en del subrariteter inom området
där vissa till många skådares belåtenhet
stannade en längre tid.
  En svartnäbbad islom passerade Kullen
29.1 och dagen därpå noterades en stor
ansamling på drygt 1000 lommar utanför
Grytskären. Några veckor senare sågs en
svarthalsad dopping tillsammans med
skäggdoppingar vid Lerhamn 17.3. 
  Ett antal blåsdagar förekom under perioden
vilket medförde en del havsfågel. Dominerade
gjorde stormfågel med bl.a. minst 125 str.
Kullen 10.3 medan havssula sågs med endast
enstaka exemplar. En grålira visade
överraskande upp sig vid både Kattvik och
Hovs hallar 10.3 och en obestämd lira drog
norrut vid Kullen 29.1. 

  Efter köldknäppen vid årsskiftet uppehöll sig
ett antal rördrommar längs Vegeå mellan
mynningen och bilbron i Vegeholm. Som mest
noterades 4 ex 5.1. Något oväntat noterades
spetsbergsgås vid fyra tillfällen under
perioden, bl.a. 4 rast. Rebbelberga, Ängelholm
18.1 och 9 str. Domsten 28.3.
  Under januari sågs snatteränder på flera
lokaler och därtill något ovanligare, en hanne
skedand vid Torekovs rev med omnejd. Vid
Ranarpsstrand upptäcktes dessutom en kricka
(hanne) av den amerikanska rasen carolinensis
30.3. 
  Efter det att årets första praktejder
observerades vid Lervik 29-30.1 gjordes
ytterligare fem fynd av utfärgade hannar,
Rammsjöstrand 2.2, Kullen 17.3 och Domsten
(2 ex) 26.3. Vid Lervik upptäcktes ytterligare
en trevlig bekantskap 31.1, nämligen en vackert
utfärgad hanne alförrädare. Fågeln stannade
till mångas glädje i området runt Grytskären
t.o.m. 1.3.
  En intressant andrahandsuppgift gällande en
tjädertupp vid Tåstarp i januari följdes av den
lika trevliga rackelhannen som för andra
vårvintern i rad spelade i området vid Snoggarp
på Hallandsåsen.
  I vanlig ordning övervintrade en del vadare
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Alkekung, teckning Peter Elfman

och bland de mest intressanta observationerna
kan nämnas kustsnäppa på Klören 6.1,
sandlöpare tillfälligt vid Rönnen 10.2,
skärsnäppa med upp till 16 ex på Torekovs
rev och morkulla vid Görarpsdammen 22.1.
Senare när våren började göra sig påmind, i
slutet av mars, märktes ett visst inflöde av
dvärgbeckasiner.
  Den adulta svarthuvade mås som
upptäcktes vid Viken i slutet av fjolåret fanns
kvar större delen av januari och på yttre
Bjärehalvön observerades en 2k vittrut vid
flera tillfällen under perioden 18-27.1.
Hyfsade antal av tretåig mås och enstaka
dvärgmåsar sågs då vindarna friskade i från
väster.
  Vid Kattvik uppehöll sig enstaka
alkekungar under januari och vid Parapeten
i Helsingborg sågs ytterligare en 27.1. Två
observationer av lunnefågel, vid Kullen 23.1
och Grytskären 9.2, var förmodligen en följd
av höstens massuppträdande. 
  En pärluggla ropade vid Harbäckshult 9.2
och under en lyckad uggletur 17.3 hördes både
sparvuggla och pärluggla söder om Långhult
på Hallandsåsen. Ännu en sparvuggla
noterades för övrigt vid Finstorpsdammarna
6.1. Därutöver sågs en jorduggla vid
Strandbaden 23.1. Trots de relativt besvärliga
isläget under januari verkade åtminstone några
kungsfiskare klara livhanken. I Rönneå,
Ängelholm och Råån vid Gantofta fanns
vardera minst 1 ex i januari-februari. 
  På årets första dag sågs en berglärka vid
Lervik och vid Sandön flög en ovanligt tidig
ladusvala förbi 30.3. Vattenpiplärka sågs på
fyra lokaler i januari, Viken 5.1, Torekov 5.1
och 13.1, Farhult 7.1 och 23.1 samt Rönnen
9.1. Av övervintrande småfåglar kan
fortsättningsvis nämnas forsärla vid både
Höganäs och Helsingborgs reningsverk och
svarthätta vid två fågelbord i Helsingborg. 

  Från Domsten rapporterades vidare om minst
en kontinental stjärtmes 22.1 medan
brandkronad kungsfågel sågs i både Arild
26.3, Viken tre dagar senare samt på Hallands
Väderö 30.3. Slutligen iakttogs sträckande
lappsparv vid både Kullen 23.3 och Sandön
31.3. 

Påminnelse
medlemsavgiften 2002 !

Till vår stora glädje har det kommit många nya
medlemmar under de inledande månaderna. Vi
hoppas givetvis också på att få behålla alla
gamla medlemmar.
   Med detta medlemsblad kommer därför en
påminnelse till dig som ännu inte betalt
avgiften för år 2002. Vi hoppas du fortfarande
vill stödja föreningens verksamhet med ditt
medlemskap!
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Reseberättelse Södra Spanien
 26 april - 3 maj 2002

Johan Stenlund

Deltagare: Johan Stenlund, Peter Bjurenstål, Bengt Andersson

Resrutt: En veckas hårdskådning med utgångspunkt från Malaga. Första dagen norrut till
Serenaslätten, ”Embalse de la Serena” och byn Cabeza del Buey, med stopp på vägen vid
fågelsjön Fuente de Piedra. Dag två vidare norrut till byn Torrejón el Rubio där vi stannade
två nätter. Därefter ned mot Cot Donana och den lilla westernstaden El Rocio där vi också
skådade i två dagar. Efter att ha korsat Guadalquivir kom vi sjätte kvällen ner till
medelhavskusten och hamnstaden Tarifa nära Gibraltar. Sista övernattning utanför bergsbyn
Grazalema.

Höjdpunkter: fina obsar av spelande trappar på Serenaslätten och Belenslätten, bra obsar av
spanska specialiteter som spansk kejsarörn, kopparand, kamsothöna och marmorand,
närkontakt med svartvingad glada i Extremadura väster om el Rubio, den fantastiska
fågelrikedommen i vasshaven och våtmarkerna i Cot Donana samt det imponerande insträcket
av gåsgam vid Gibraltar.

Malaga på tidtabell 11.20 trots långsam
boarding i Köpenhamn. Hyrbilsutlämningen
går trögt och skapar stor irritation i kön men
halv ett sitter vi i bilen, en Ford Mondeo, och
kör mot Fuente de Piedra, den stora
flamingosjön. På par-
k e r i n g e n  t i l l
naturcentrat packar vi
upp fältutrustning och
anpassar klädseln till
sol och minst 25-
gradig värme. Därefter ger vi oss ivriga i kast
med de första obsarna, hundratals flamingos
översållar sjön och karaktärsart nummer två är

sandtärna med minst ett hundratal ex som
snappar insekter i luften. 2 st 2K svarthuvade
måsar , skrattmås, mycket rörhöns, sothöna,
>2 svarttärna, 1 st 2K långnäbbad mås, 2
gulhämpling , flera härfåglar, 10 brunand,
häckande biätare, 3 småsnäppa i rufsig
sommardräkt , styltlöpare, brushane,
drillsnäppa, glutt, 10  svartbent strandpipare,
skärfläcka, kornsparv, 2 sammetshätta,
tofslärka och 2 snatterand  antecknas vid vårt
första stopp.  Vidare en transportsträcka mot
Serenaslätten och den lilla staden Cabeza del
Buey. Inne vid kyrkan stannar vi och spanar.
Över staden flyger åtskilliga rödfalkar minst
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Rosafärgade flamingos en fantastisk upplevelse

30-talet. Kyrkan, liksom många andra
byggnader, innehåller storkbon, svarta starar
sitter också tätt på hustaken, vanliga och bleka
tornseglare korsar luftrummet. Vi frågar oss
fram till det lilla hotellet och installerar oss
snabbt för att hinna med en tur ut på slätten
innan det blir mörkt. I solnedgången över den
vackra Serenastäppen hittar vi två stortrappar
på håll och minst 3 småtrappar. Vaktel spelar,
ängshök jagar och tofs-, kalanderlärkor och
kornsparv sjunger för fullt. Det lovar gott
inför morgondagen! Nöjda med första dagen
beställer vi öl och mat på hotellet på knackig
spanska.

Lördag 27.4
Klockan står på 06.30 Värdinnan har hört oss
larma och plockar nycklarna då vi släpar ut
vår packning från hotellet i gryningsljuset

ackom- panjerade av gråsparvarnas serenad.
Några kilometers färd ut på Serenastäppen
hittar vi de första trapparna. En stortrapp
spelar i fullt ”skumbad”. Vid 7-tiden sprider
sig morgonljuset över stäppen. Tofslärkor,
kalanderlärkor och kornsparvar är i full gång.
Flera vaktlar spelar liksom härfåglar. Steglits
hörs ideligen. Småtrapp ses på flera håll och
det trumpna spellätet hörs regelbundet. Vi
stannar med god utsikt västerut och vandrar ut
p å  d e n  b l o m m a n d e  s t ä p p e n .
Stortrappshanarna gör upp om honorna både
genom skumbadande och genom att mer
handgripligt köra bort inkräktare. Två
minervaugglor sitter på ett stenröse men tar
skydd på långt håll då man närmar sig.
Ormvråk, flera bruna glador och en
smutsgam dyker också upp. 
  Vi fortsätter bilfärden norrut över stäppen
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och stannar vid små vattenpölar eller då någon
småtrapp exponerar sig fint vid vägen. 6
styltlöpare, 1 grönbena, några rödhöns
noteras. På ett ställe ses fyra stortrapphanar
tillsammans på ett fält och 5-6 småtrappar far
runt bredvid. 10 vitbukiga flyghöns drar över
liksom 2 rödvingade vadarsvalor. Totalt ser vi
minst 10 stortrapp och kanske 20 småtrapp.
 Vid dammarna norr om slätten sitter fiskande
spanjorer utspridda längs med stränderna och
väntar på napp. Vid bron vid Embalse del
Zujar vimlar det av svalor, gott om hussvalor,
2 klippsvalor och enstaka rostgumpsvalor.
Drillsnäppa, 1 rödfalk, mindre strandpipare,
medelhavsgråtrut och en ängshök ses även
här.
  Området nedanför en stor dammbyggnad är
otroligt fågelrikt. Det vimlar av tättingar i
första hand spansk sparv i en jättekoloni, flera
sydnäktergal sjunger, gulhämpling och steglits
ses överallt. Gråsparvar, biätare,
trastsångare, sommargylling, flera rödhuvade
törnskator och gökar, ängshök och en
ormvråk med byte.
  Vi har svårigheter att hitta vägen över
stäppen mot Campanario men lyckas tillslut.
Landskapet är här gulblommande, mjukt
kuperat och översållat av vassa stenar, som ett
fantasilandskap ur Sagan om Ringen. Inne i
staden ses minst ett 10-tal rödfalkar, och vit
stork häckar allmänt. Vi letar upp en
supermercado för bunkring och därefter en
pub för en cervesa. Därefter känner vi oss
stärkta för fortsatt färd. Utanför byn finns
holkar i ledningsstolparna uppsatta och i en av
de första häckar ett par blåkråkor som dock
retsamt far iväg utan att låta sig fotograferas.
Många holkar är upptagna av tornfalk. En ny
transportsträcka upp genom Extremadura och
området runt El Rubio. Första stopp vid en
liten pöl i det idylliska landskapet norr om
Trujillo där korna betar i grönskan omgivna av

ett gäng på 7 kohägrar. Biätare, grässångare
och svarthakad buskskvätta ses vid samma
stopp. Ytterligare en bit norrut sitter ett tiotal
gåsgamar en bit från vägen och har kalas på
något kadaver. Rovfåglarna har tidigare lyst
med sin frånvaro men nu tätnar iakttagelserna
av bruna glador, dvärgörn, ormörn och
gåsgamar. Väl uppe vid byn checkar vi in vid
det förbokade hotellet för två nätter och far
därefter västerut några km till en pinjedunge
full med storkbon där svartvingad glada
brukar hålla till. Någon timmes spanande ger
dock inget resultat. En tysktalande spanjor ger
oss lite tips och bekräftar att gladorna ses
regelbundet i området skymning och gryning.
Strax väster om Rubio häckar kejsarörn och
har två ungar i en stor kraftledningspylon.
Peter vet en bra obsplats men tyvärr
uppmanas vi vänligen av en spanjor som
bevakar området att lämna utkiksplatsen och
får istället spana på lite längre avstånd vid en
vit gård längs grusvägen märkt med skylten
”Tahena”. I området är det gott om blåskator,
en trädlärka sjunger, biätare ses här och där.
En dvärguv hörs kort trots att det är ljust. Det
blir middag på ett närliggande hotell där en
svensk skådargrupp från Stockholm också
håller till. Det är gott om skådare och hotellen
är fulla. Peter försöker orientera oss hem med
hjälp av grodornas kvällskoncert men dom
spelar runt hela byn!

Söndagen 28.4
Uppstigning 06.30. I byn är det behagligt
svalt, tupparna gal, och fårens klockor
klämtar. Gryning vid den mäktiga klippan
Penafalcon. Blåtrast, klippsparv, svart
rödstjärt, gärdsmyg, guhämpling, biätare,
sommargylling, rostgumpsvala och stensparv
håller till nära parkeringen. En svart
stenskvätta visar sig mycket kort. I klippan
sitter åtskilliga gåsgamarna och väntar på
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värme i luften. 2
s m u t s g a m a r ,

tornfalk och bruna
glador finns här också.
En svart stork häckar på
bästa plats i en stor

grotta som en kung i
klippan. Dvärgörnar
passerar, totalt ser vi ett

tiotal grågamar i området
och två hökörnar på vingarna liksom tiotalet
alpseglare. En bit förbi klippan har Peter en
bra lokal för lagerlärka och påstår också
bestämt att första bästa tofsprydda lärka är just
en lager. Ytterligare några gamklippor
inspekteras. Vid den bortre häckar en ny svart
stork och dvärgörn har bo i ett träd intill
klippan. Vi spanar förgäves efter den berguv
som häckar här. I korkekskogen lyssnar vi på
trädgårdsträdkrypare innan vi vänder tillbaka.
Ett kort stopp igen vid Penafalcon ger
pilgrimsfalk och en smutsgam som mycket
skickligt jagar iväg en korp från klippan. I
området noterar vi också några rödstrupiga
sångare, sydnäktergalar, turturduvor, mycket
blåskator. Flera dvärg- och ormörnar är på
vingarna.
  Nästa mål blir en vägsträcka med
blåkråkeholkar ett par mil västerut. 3-4
blåkråkor ses också men samtliga är skygga
och flyger iväg på långa håll. Vid en liten
ödegård ses en härfågel och en minervauggla.
Rödfalk, alpseglare, varfågel och ängshök.
noteras
  Embalsa del la Talavan, en liten sjö i området
innehåller 10 skäggdopping, intensivt
spelande smådoppingar, snatterand, flera
grässångare. 2 trastsångare, rörhöna och
häger. 
  Tillbaka vid pinjedungen för spaning efter
svartvingad glada möter vi Mikael Nelin m.fl.
som gör Spanien runt på 10 dagar. Efter någon

timmes spaning dyker en ungfågel upp och
efter ytterligare väntan dyker en gamal fågel
upp med byte till ungfågeln. Dessa glador
måste ha varit igång tidigt med häckningen,
redan i skiftet februari/mars. Två gånger
försöker jag komma inom håll för ett foto
genom tuben men ungfågeln är rastlös och
byter utkiksplatser. Vid ett tredje försök far
den iväg för att få en ny sork av en gammal
fågel och jag chansar på att den skall komma
tillbaka till samma sittplats och rusar fram i
position i skydd av träd och buskar. Turligt
nog landar fågeln på samma plats igen vilket
resulterar i fina närbilder. I området ses också
varfågel, brun glada, grässångare,
svarthakad buskskvätta och dvärgörn. På väg
hem mot hotellet hittar vi en påkörd biätare
och beundrar de osannolika färgkom-
binationerna. Middag på hotellet

Måndag 29.4
Vi tar sovmorgon till 07.30 för att få frukost
på pensionatet vilket blir en kopp kaffe och en
rostad macka sittande i baren. Lunchbröd
inhandlas i byns panaderia. Kosan styrs mot
kejsarörnsboet i hopp om att få se fåglarna i
bättre ljus och ev på vingarna. Vi respekterar
hövligt instruktionerna från vår spanska
kontakt från lördagen och fattar posto vid den
vita ladan. I boet sitter en gammal fågel i fint
morgonljus. Efter en dryg halvtimmes väntan
kommer en gammal kejsarörn över pylonen
och ligger sedan och kretsar under 20 minuter
i området innan den drar sig västerut. En
kanonobs! Under vår väntan underhålls vi bl
a av flera härfåglar, sjungande trädlärkor,
kornsparvar, turkduva, gök och nötskrika. Det
är vardag igen och på den lilla grusvägen
passerar lantarbetare och skolbuss.
  Vi kör någon km ytterligare västerut för att
gå längs en liten bäckravin. Det visar sig
idylliskt men relativt fågeltomt. Vi packar
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Prov på spansk arkitektur

ihop och kör söderut mot Trujillo. Ett kort
stopp vid bäckfåran med kohägrarna innan vi
kommer in till byn för att jaga rätt på batterier
till Petta vilket visar sig gå oväntat lätt.
Fotoaffären ligger mitt i staden vid kyrkan där
den ”fördömda” ostmässan just avslutas och
stånden packas ihop. I kyrkan klapprar
storkarna och rödfalkarna far ut och in i
bohålorna. Tornseglare och bleka dito far runt
hustaken.
  Ut på stäppen öster om Trujillo,
Belénstäppen. Ett första stopp vid en jättelik
sten som sticker upp i landskapet och
attraherar ett gäng rödfalkar som dock inte
låter sig fotas utan lyfter. Vidare ut på stäppen
där färgerna är bedövande vackra i violett och
gult med idylliskt betande kreatur och
kohägrar rännande runt benen. Ett fält lyser
intensivt lila. I luftrummet tätnar det med
gamar. Ett drygt hundratal är på vingarna och
singlar ner på slätten mot något kadaver. På
marken blir skillnaderna mellan gås- och
grågam tydligare där grågamen sticker av
ordentligt mörkare. Uppe på ett krön har vi
bästa utsikt, här har redan ett trevligt engelskt
par parkerat och visar oss på 5
stortrappshanar som står strax nedanför
obsplatsen och flämtar i hettan. Tyvärr går
dom inte att fota med vettigt resultat pga av
värmedallret. Småtrapp spelar också i
området. Vi söker sedan förgäves efter
skatgök på en mindre tvärväg utan resultat.
Anmärkningsvärt många vanliga skator håller
dock till i området liksom 2 sjungande
varfåglar, ängshök m m. Annars fågeltomt.
Kalandelärka och korttålärka visar sig fint på
grusvägen innan vi tar sats mot Sevilla och
Cot Donana.
  Lite trötta anländer vi till norra infarten av El
Rocio då asfalten överraskande tar slut och vi
rullar in i en västernstad från svunna tider med
breda gator och vidlyftiga torg allt i sand.

Lyckligtvis är hotellet fullbelagt när vi frågar
och vi hänvisas till pensionatet ”Cristina” där
värdinna ställer ifrån sig svabben och fimpar
ciggen för att boka in oss, inga problem!
  Vi hänförs över stämningen i staden och har
våtmarken bokstavligen om knuten. Folk med
kikare spankulerar på gatorna, häst verkar
vara bästa transportmedel och nyttjas flitigt.
Efter att ha fått nycklarna kastar vi oss ner till
lagunen. Ljuset blir allt knappare och vi tar ny
post i östra delen av lagunen för att fånga de
sista obsarna innan solen dalar. 100-tals
skäggtärnor vimlar över våtmarken,
styltlöpare syns överallt liksom flamingo. En
flock om minst 500 brushane rastar och en
annan vadarflock på flera hundra individer
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innehåller kärrsnäppor, spovsnäppor, någon
glutt och småsnäppor. Skedstorkar,
silkeshägrar, en sandtärna, rödhuvade
dykänder och brunänder noteras i lagunen där
hästarna betar tillsammans med vadarna.
Euforiska av den spännande miljön och de
goda fågelmarkerna beställer vi dubbel
whiskey och får in varsitt dricksglas! Dom
slinker ner och en härlig köttbit till det. I
restaurangen kombineras ägarnas familjeliv
med pensionatsverksamheten. Ett hörn är
inrett till ”vardagsrum” och flera generationer
hjälper till. Gammelfarmor har hand om
kassan under bordsduken. Familjen tittar på
TV, pratar i telefon och förmanar
tonårsdottern som skall ut och roa sig allt
medan god mat serveras. Mätta och belåtna
vinglar vi ut i den ljumma natten till en
öronbedövande grodkonsert som dränker in
hela staden och hörs väl in på hotellrummet.
Till vår förvåning stöter vi ihop med en
gammal bekant från Uppsala, Gunnar
Steinholtz, i dörren.

Tisdagen 30 april
Vi möter åter Gunnar som visar oss en fin
karta med alla irrvägar i området. Efter två
försök på det ”fina” hotellet lyckas jag få köpa
en likadan. Vi börjar dagen vid den ”trail”
som anlagts vid infocentralen strax söder om
bron. Tillrättalagda spångar och gömslen ger
inte den riktiga vildmarkskänslan.
Purpurhönor går ute i våtmarkens grönytor
och plockar rötter av något slag. 2 natthägrar
stöts upp och här finns också rallhägrar och
silkeshägrar. Flera trädgårdsträdkrypare, och
gulhämplingar sjunger från pinjeträden, en
polyglottsångare avnjuts extatiskt sjungande
liksom en vassångare. Även rörsångare hörs.
Sandtärnor flyger över med mat i näbben.
  Efter en kaffe och rostat bröd på hotellet och

inhandlande av lunchmat ger vi oss ut för en
heldag i Marismas på irrande vägar med god
hjälp av vår nya karta. En målart är dvärglärka
och flera lärkor längs med vägen skärskådas.
Vi hittar snart ett par dvärglärkor som verkar
häcka intill vägen öster om infocentrat.
Karaktärer som streckat bröst, tydlig hp
projektion och lockläte gör att vi lär oss skilja
korttå- och dvärglärka lätt och vi hittar snart
nästan lika många dvärg som korttå. Lärkorna
finns överallt liksom grässångare som hörs i
stort sett vid varje stopp men nästan alltid
lyckas gäcka fotograferna. 2 grå
flugsnappare, 1 träd-gårdssångare och en
polyglottsångare ses i småfågelväg. Väl
framme vid infocentrat blir vi först besvikna
över att man byggt så klantigt att det är svårt
att skåda i närområdet. Även om det inte finns
någon riktigt bra obsplats och inget torn eller
plats med överblick framgår att vassen
formligen kokar av hägrar. Minst 100
purpurhäger, 10-tals bronsibis, ca 10
natthäger, mängder med ko- och silkeshäger
häckar. Dvärgrör-drommar pilar förbi med
jämna mellanrum. 
  Vidare ut i Marismas är fågelrikedomen lika
bedövande; 100-tals kustpipare, 1000-tals
brushane, 1000-tals kärrsnäppor 100-tals
drillsnäppor, 1000-tals skäggtärnor, >50
skedstork, <20 bronsibis, många silkeshägrar,
1 tjockfot, <50 rallhäger, mängder med
trastsångare, sandtärnor, >100 rödvingade
vadarsvalor, >100, rödhuv dykänder,
snatterand, 1 marmorand, 1 par vitögd
dykand, några buskvättor, 1 mosnäppa,
gluttsnäppor m m. Över detta svävar enstaka
gåsgamar, ormörnar och dvärgörnar. En
yngre pilgrimsfalk jagar i vadarflockarna och
enstaka bruna glador patrullerar området. På
en gård i norra delarna sitter en minervauggla.
  På kvällen jobbar vi fram en rödhalsad
nattskärra väster om staden.
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Onsdagen 1 maj
En ”mellandag” i reseplaneringen. Fria
aktiviteter till kl 09.00 då supermercado och
pensionatets kök öppnar. Vi hinner spana av
lagunen utan att finna något nytt. Peter tar en
sista turistpromenad genom staden. 09.45 är vi
färdiga för avfärd och far åter ut i Marsismas
för en repris av gårdagens fantastiska
upplevelser. På vägen ut ses bl.a. >15
turturduvor som verkar ha flyttsäsong nu, en
blåkråka sitter på en tråd men är lika tråkigt
skraj som tidigare individer och flaxar iväg på
långt håll. Trots vår fina karta lyckas
kartläsaren villa bort oss lite i områdets
väglabyrint. Vi gör några stopp på vägen och
går bl a ut en kort sväng på saltstäppen för att
spana efter  glasögonsångare men det enda i
fågelväg här ute är dvärg- och korttålärkor i
mängder. En liten kornsparvsunge sitter
hjälplös på vägen och hamnar oskadd mellan
hjulparen. Den förevigas då den klättrat upp
på min axel. 
  Väl nere i Marismas hittas vi ett par
marmoränder som simmar mycket fint och
perfekt kamoflagetecknade i det vita havet av
flytväxter. 1 eller 2 unga skäggtärnor drar
förbi bland alla de vuxna, en småspov och en
rödspov är nya för resan. 4 svarthalsade
doppingar. Vi tar en café solo i infocentrat
och avnjuter ännu en gång myllret av hägrar i
vasshavet. Innan vi lämnar Marsimas besöker
vi lagunen i SO längs med kanalen som dock
ger magert utbyte.  Därför avslutar vi besöket
i Coto Donana och letar oss ner till Isla
Minima för att leta upp minifärjan (3 bilar)
över floden. Vi kommer till vägs ände och
hittar bara en uppgrävd strandbrink där ett par
morrande hundar markerar sitt ogillande.
Bakom igenbommande grindar hittar vi färjan
som definitivt ser ut att vara ur drift. Vi lyckas
inte tolka den stora skylten på grindarna. En
stor harv är för säkerhets kull placeras framför

påkörningsrampen. Lite fågel hoppar dock
som en klen tröst i buskarna bl a en
cettisångare som levererar ett par salvor men
sedan tystnar trots att vi lockar med CD
spelaren. Turturduva, rödhuvad törnskata och
ett tiotal silkeshägrar ses också. Först på väg
därifrån hittar Peter rätt i parlören ”Varning
för hundarna” stod det på skylten!
  Uppe vid nästa by hittar vi så en liten färja
som elegant tar oss över tillsammans med ett
sjungande gäng skolflickor. Vi tjänar således
in lite tid och behöver inte ta hela vägen om
Sevillia utan kan sätta kurs direkt på Laguna
del Medina nere vid Cadiz. Målarterna här är
kamsothöna och kopparand men vi är inte
säkra på någondera. Det blåser friskt och sjön
är stor men tre kopparänder ligger i den
närmsta viken till vår stora glädje. I övrigt ser
vi 100-tals sothöns, flera 10-tals svarthalsade
doppingar och rödhuvade dykänder. En liten
väg runt sjön leder ner till buskmarker där
man också ser ut över sjön över vassen.
Sydnäktergal ,  polyglottsångare, en
cettisångare och sametshätta sjunger. Jag
klämmer mig igenom det taggtrådsstängslet
och hittar en fri sikt genom vassen
motkopparänderna och får några bilder. Som
tur är hinner jag ut igen inne en myndig vakt
i uniform passerar. Vi är nära att ge upp
sökandet efter kamsothöna då jag får in en
halsmärkt sothöna. Vi har hört att just
kamsothönorna kan vara halsmärkta och
mycket riktigt kan man ana små lingonröda
knoppar över den vita näbbplåten. Ytterligare
två omärkta individer finner vi i flocken. Den
vita näbben är lite mindre och svagt blågrå
och fåglarna ligger lite högre i aktern. De är
dock notoriskt svåra att plocka ut och tom att
följa i vimlet av vanliga sothöns. Genom
tuben fås dock några ”bevisbilder”. 
  Vi tar en mycket vacker bergsväg ner mot
Tarifa dit vi anländer just i skymningen och
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Den berömda klippan på Gibraltar

tar in på första bästa hotell. (40 euro/
dubbelrum). Real Madrid/Barselona spelar
cupmatch och ett ohejdat tutande och
skrikande utbryter efter TV-sändningen.
Tyvärr är hotellet placerat vid genom-
fartsleden och öronpropparna får plockas
fram.

Torsdag 2 maj
Vi lämnar hotellet och en yrvaken
hotellvärdinna i gryningen och letar oss ut till
stranden NV om staden, Tarifa beach vid
fotbollsplanen. Morgonen är bistert kall med
nordliga isvindar. Tjocka tröjor och jackor
plockas fram djupt ner i packningarna.
Stranden är pepprad med vadare. >100
sandlöpare, flera 100 kärrsnäppa, 1 roskarl,
1 kustsnäppa, 2 myrspov, 1 mindre
strandpipare, flera större strandpipare och
minst 20 svartbenta strandpipare. Uppe vid
lagunen i norr skymtar en grupp om ett 20-tal

trutar som vid närmare granskning visar sig
innehålla tre rödnäbbade trutar i tre olika
åldersklasser. En silltrut och medelhavstrutar
utgör resten av trutflocken. Spaning ut över
havet ger ett tiotal gulnäbbade liror på långt
håll och flera kenstska tärnor.
  Efter bunkring i supermercado far vi upp till
El Mirador för att leta efter insträckande
rovfågel. Vi hittar en god utkikspost och fyra
sommargyllingar sveper förbi nedan oss i en
grupp. Små grupper tornseglare och bleka
tornseglare drar in. Två havssulor passerar.
Långt i öster skymtar vi ett tiotal gåsgamar,
en bivråk och en smutsgam men det blir ingen
riktig fart på rovfågel. 
  Ny förflyttning till Ponte Camero och fyren
varifrån man har en strålande utsikt över
Gibraltarklippan och Medelhavet ner mot
Marocko. Redan innan vi rundar klippan ser
vi bruna glador som sveper in. Det ser
lovande ut. Strax öster om fyren hittar vi
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engelsmannen och rovfågelspecialisten Robin
Khan. Han berättar att detta är bästa obsplats
för tillfället och att bivråkarna går betydligt
längre österut trots att vinden är måttligt
västlig. Vi har setts förut i Israel för två år
sedan och han har studerat rovfågelsträck över
hela världen, inklusive Falsterbo och
Hellebäck! Jag frågar om de gåsgamar vi sett
är sträckare eller stationära fåglar och får till
svar att de inte flyttar. Strax därefter hittar
Robin en liten ”myggsvärm” över bergen på
marockanska sidan. Eftersom han krossat
tuben för några dagar sedan ber han oss tuba
och vi kan konstatera att det är just gåsgamar,
250 st i en flock som jobbar sig över vattnet
rakt mot oss. Det är ett imponerande skådespel
att se gamarna komma allt närmre, vissa drar
sedan rakt över huvudet på oss på låg höjd. De
samlar sig igen över bergskammen bakom oss
och försvinner i ett brett band vidare norrut,
totalt ser vi minst 280. Enligt Robin en helt
unik upplevelse! Det övriga rovfågelsträcket
är också imponerande med >45 dvärgörnar,
>15 ormörnar, 3 smutsgamar, 5 bivråk, >75
bruna glador, 1 rödfalk. Bleka tornseglare
drar in i små grupper med nasala skrianden.
Mitt i gamflocken ser vi samtidigt två
havssulor som rör sig västerut.
  Mycket nöjda med detta stopp tar vi så sikte
på bergen och Grazalema. Väl uppe i bergen
spanar vi efter stenskvättor och lyssnar efter
sångare med det är överraskande tomt på
tättingar. Kanske är vi ute för sent på dagen.
Flera ttk, bk och svarthättor hörs dock. Vid en
jättelik klippa håller åtskilliga gåsgamar till
och ett 50-tal går ner intill vägen vid en liten
by, troligen vid ett nyfunnet kadaver. Vägen är
idylliskt vacker med fina vyer och idylliska
små byar. Fårflockar passerar vägen och vi ser
en fåraherde som får lyfta upp den sistfödda
lammungen ur diket för att den skall kunna
följa med flocken. Vi hittar inte det häckande

par hökörn som vi fått tips på men ser senare
ett par på vingarna. Framme vid Grazalema
tätnar trafiken av turister. Vid den röda
klippan strax nedanför staden går ett par
alpkråkor i sluttningen. Av någon anledning
är byn full av folk och vi finner inget hotel.
Istället styrs vi till den nya anläggningen
utanför staden som håller mycket hög klass
till rimligt pris. Mörka regnmoln sveper in
genom dalen och vi får en känsla av svenska
fjällen.

Fredagen 3 maj
Vi vaknar till gyllingtoner utanför fönstret.
Bengt tar en promenad i omgivningen innan
frukost efter vissa problem att få upp dörren.
Vädret har bättrat sig, det är blå himmel men
friskt i luften. Vi spanar åter av
omgivningarna kring röda klippan där det nu
är god aktivitet. Här häckar svart stenskvätta,
svarthakad buskvätta, klippsparv, stensparv,
flera par alpseglare far in i hålor i klippan
liksom klippsvalor. Flera alpkråkor ses i
området. Sametshätta, trädlärka,svart
rödstjärt, tornfalk, rödfalk, trädlärka, gök och
blåtrast ses även här.
  Nästa mål är Ronda och klippravinen genom
staden. Väl inne i staden avskräcks vi att
turistmyllret och trafiken och kör vidare utan
att stanna. Istället letar vi upp naturparken
Sierra de las Nieres och kör upp mot bergen
för att söka efter stentrast och
medelhavsstenskvätta som vi inte lyckats se
ännu på resan. Det blåser isande kallt och
fuktigt, därför avstår vi de högre höjderna. I
sluttningen ner mot parkens centra är det god
aktivitet på fågel. Flera klippsparvar och
bergssångare sjunger, ett par häcksparv
häckar, polyglott och rödstrupig sångare hörs,
flera dubbeltrastar rastar, rödhöna spelar, 2
alpkråkor. Tofsmes och svartmes är nya
reskryss. 39 bivråkar passerar i en grupp. Vi
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stannar även vid bäckfåran någon km från
stora vägen och ser bl a provencesångare och
trädlärka.
  Resans sista lokal blir floden Guadalhorces
mynning i Medelhavet. En lokal som ligger
inklämd mellan exploaterade områden men
som nu fredats och kommer restaureras.
Åtskilliga rariteter har setts på lokalen.
Området avgränsas av flodens två armar och
man kommer åt det genom att gå nere på
stranden. Ute i vattnet ligger 10 rödnäbbade
trutar bland gråtrutarna. I närmsta vattenytan
står en blåaktig häger som sannolikt är en
hybrid mellan revhäger och silkeshäger. En
”officiell” spansk skådare kommer körande i
en skruttig Renault 4L och erbjuder mig skjuts
ut i området. Tyvärr kan han endast några få
engelska ord och latinska fågelnamn men vi
kommunicerar hyfsat ändå. I en av de norra
dammarna förevisar han kopparand och
skriver på en lapp att det finns 1400-1500 ex
i Spanien. Styltlöpare finns i flera dammar, en
purpurhäger lyfter liksom några kohägrar och
rallhäger. Jag hittar en dvärgrördrom i
skyddsställning med fötterna brett isär om
varsitt vasstrå. Tyvärr styltar den iväg innan
jag hinner rigga kameran. Spanjoren förevisar
vidare en holk där dvärguv häckar,
överflygande förvildade parakiter, sjungande
cettisångare och grässångare på flera platser,
flera biätare. Nere vid stranden visar han på ett
bo av mindre strandpipare och strax intill står
två rödvingade vadarsvalor. En gjuse lämnar
området med fisk i klorna. Bengt och Peter har
under tiden havssula, 4-5 gulnäbbade liror
och 20-talet mindre liror ute över havet. Kl 18
packar vi ihop skådarutrustningen för gott
denna gång. Sista obs blir en gråsparv som
irrar runt inne i transithallen där vi inväntar
det försenade planet hem.

UPPROP !
Inventerare till sjöfågelräkningar

Är Du intresserad att hjälpa till??! 

Under ca 30 år har en del av föreningens med-
lemmar varit engagerade i de internationella
sjöfågelinventeringarna som företas två
gånger per år, januari respektive september.
Våra inventeringssträckor är placerade på
kust-sträckan Landskrona i söder till Båstad i
norr, alltså ganska stora områden.
  Det har alltid varit en ganska intakt skara
personer som räknat, vilket ha varit en stor
trygghet får oss som administrera. Att det sker
lite byte då och då är dock ganska naturligt. I
regel har det också gått ganska bra att
rekrytera nya inventerare.
  Ett nytillskott behövs dock alltid! Inte minst
är det mycket bra att ha någon att ta till som
reserv då det kniper.
   Inför kommande säsong behövs det lite nya
krafter och extra viktigt är det för att täcka
upp en av våra “bästa” delområden, nämligen
sträckan Farhult-Sandön vari Rönnen ingår.
KarlGöran Nilsson har aviserat att han vill
slippa framöver. Ett hjärtligt tack för dessa år
skall Kalle ha!
  Eftersom det krävs speciellt tillstånd för att
visats på Rönnen, måste jag få in namnet på
eventuell ny inventerare snarast möjligt. 
Hör av Dig på tfn 042-13 98 32 eller e-
post:christer.strid@swipnet.se
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Föreningsaktiviteter 

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

Onsdagen den 7 augusti
Vadare mot söder

Långt upp i norr, vid Svalbard, Grönland och
Sibirien, börjar det redan märkas vilken tid
som randas. Dags att ge sig av mot varmare
latituder. Höststräcket är lugnare till sin
karaktär än vårsträcket; inga revir ska mutas in
och några dagars ”stop-over” vid
Skäldervikskusten passar många arter. Vi
hoppas möte myrspovar, kustsnäppor,
kustpipare och flera andra polarfarare.
Samling: KOF-stugan, Norra Heljaröd.
Parkera på hamnplan
Kl: 18.30
Ledare: Jan o Aina Persson

Torsdagen den 15 augusti
Vadare  mot söder, variant Hasslarp

Repris på förra veckans exkursion. Fast ikväll

kollar vi dom som föredrar gyttja framför
sandstrand. OK, flera arter kan vi se både här
och där, men läs gärna på lite extra om
svartsnäppor, grönbenor, skogs- och
gluttsnäppor. Dessutom bjuder säkert Hasslarp
på en hel del från småfågelfronten.
Samling: Parkeringen Hasslarps dammar.
Skyltat från Fleningevägen, söder om
Hasslarp.
Kl;: 18.30
Ledare: Henrik Ehrenberg.

Se framåt !  
Glöm inte anmäla dig/laget till artracet

den 7 september ! 

Senast den 25 augusti vill Henrik E ha
din anmälan
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Lördag-söndag den 24-25 augusti
Bland trädgårdsfolk.

I dagarna två håller Sofiero sin jättelika
trädgårdsfest. För flera år sedan var vi som
förening inbjudna att delta som domare i en
tävling kring fågelholksarkitektur (finns det
ordet..?). Sen dess har vi häckat stadigt vid
arrangemangets rådgivningsgata. Här pratar vi
fågel, fågelskydd, kikare, böcker och tusen
andra saker. Besöker du Trädgårdsfesten  -
missa inte KOF !
Plats: Sofiero norr om Helsingborg
Kl:  Se dagspress för aktuella uppgifter.

Söndagen den 1 september
Bivråkens Dag i Falsterbo

Ett arrangemang till skydd för svenska
flyttfåglar kring Medelhavet. Det blir föredrag
av Jan Danielsson, Magnus Ullman och Dag
Petersson. Dessutom lotterier, fågelböcker,
fågelmålare och annan happening på temat
flyttfåglar. Dagen genomförs av SOF, SkOF
och Naturskyddsföreningen. Vi hänger på
genom samåkning från Helsingborg, därefter
ansvarar du själv för din egen trivsel.
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Kl: 08.00
Ledare: Lennart Johansson

OBS !!
Se oktober för intresseanmälan till
Ölandshelg !

Lördagen den 7 september
Artrace - om konsten att stämma träff
med maximalt antal arter med
begränsning i tid och rum

En lång rubrik för något väldigt kul; bilda ett

lag, se så många arter som möjligt inom KOF:s
rapportområde. Om starttider, tid och plats för
återsamling, kostnad mm får du reda på när du
anmäler dig och ditt lag till Henrik Ehrenberg

Anmälan till Henrik Ehrenberg, 
tfn: 0431 – 194 05,  0705 – 73 53 76, 
e-post: henrik.ehrenberg@engelholm.se
senast den 25 augusti.

Söndagen den 15 september
Falsterbo

Missade du ”Bivråkens Dag” får du ny chans
idag. Fast det är klart – de mänskliga
aktiviteterna inskränker sig nog till traditionellt
skådande. Tiden är avvägd för en lagom
blandning av sköna rovfåglar som vråkar,
hökar, någon falk, glador, kanske örn. Slå en
titt i fågelboken innan du åker, läs på de svarta
silhuettsidorna – det blir många kikarfält med
ljus himmel som bakgrund ! – Matsäck ?
Jajamen, minst två sittningar !
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Kl: 06.00.
Ledare: Lennart Johansson, Anne-Marie
Karlsson

Söndagen den 22 september.
Dagens Damernas

Tjejexkursion. Aina Persson och Sonja
Gunnarsson inbjuder till vandring utmed
Skäldervikens stränder. Ett perfekt tillfälle för
dig tjej/kvinna som kanske sneglat på
fågelskådandets charm, samtidigt som du känt
en viss tvekan inför allt det som (du tror) man
måste kunna för att platsa i en ornitologisk
förening. Aina och Sonja kan ge dig sina
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bevekelsegrunder till varför dom skådar fågel.
– Känn dig välkommen !
Samling; Farhultsbaden
Kl: 08.00. Vi håller på till framåt middagstid.
Ledare: Aina Persson och Sonja Gunnarsson

Fredag  - Söndag   4 – 6 oktober
Hösthelg på Öland

Detaljerna kring detta arrangemang är i
skrivande stund inte helt klara. Dock vet vi att
det blir ett begränsat antal platser. 
Anmäl ditt intresse till Lars-Göte Nilsson tel
070 – 634 11 13.

Senast 5 september

FALKPRISET 
 läget

Den aktuella ställningen sista maj 2002 är som
följer:

1. Mårten Müüller, Helsingborg 209 arter
2. Johan Stenlund, Viken 206 arter
3. Thomas Svanberg, Helsingborg 203 arter
4. Henrik Johansson, Ängelholm 200 arter
5. Ulf Ståhle, Ängelholm 196 arter
6. Patrik Söderberg, Helsingborg 194 arter
7. Mats Rellmar, Helsingborg 193 arter
8. Bengt Anderson, Helsingborg 192 arter
9. Kjell Högström, Helsingborg 184 arter
10. Martin Ekenberg, Grevie 181 arter
11. Kristian Linde, Ängelholm 179 arter
12. Jan Persson, Farhult 176 arter
12. Aina Persson, Farhult 176 arter
14. Göran Cederwall, Höghult 171 arter
15. Göran Paulson, Höganäs 168 arter
16. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 163 arter
17. Lennart Johansson, Viken 161 arter
18. Oskar Lindberg, Helsingborg 159 arter
19. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 145 arter
20. Ulrik Alm, Ingelsträde 139 arter

21. Rune Johansson, Ängelholm 126 arter
22. Kaj Möller, Höganäs 125 arter
23. Lars Helgesson, Helsingborg 123 arter
24. Thomas Terne, Helsingborg 122 arter
25. Alf Petersson, Nyhamnsläge 120 arter
26. Christer Strid, Helsingborg 111 arter
27. Björn Ekelund, Helsingborg 90 arter
28. Karl Göran Nilsson, Höganäs 89 arter
29. Lars Linderström, Helsingborg 81 arter
30. Patric Carlson, Harbäckshult 80 arter
31. Uno Magnusson, Helsingborg 67 arter
32. Jan Sköldenberg, Uppsala/Nyhamnsläge
50 arter
33. Mikael Jönsson, Helsingborg 00 arter

Toppen motsvarande period  2001:

Mårten Muller, Helsingborg 215 st.
Patrik Söderberg, Helsingborg 209 st.



Fåglar i Nordvästskåne 2 2002 17

En fiskmåshistoria

Årets tredje dag var på Mårten Müllers förslag
förlagd till Öresundskusten där sträckan mellan
Mölle och Domsten skulle finkammas i jakt på
förhoppningsvis något sällsynt. Vi var en
handfull personer som var och en bestämde sig
för en lagom lång kustremsa där allt av intresse
skulle bokföras för att senare sammanställas. 
  Med sol och vind i ryggen begav jag mig
norrut från Vikens hamn. Det stod snart klart
att den senaste veckans väder med tidvis sträng
kyla och snö satt sin prägel på fågeltillgången
då en hel del fåglar tvingats söka sig ut till
strändernas ännu inte helt igenfrusna
tångbankar. En mindre flock starar sågs t.ex.
omgående och vid revet i Svanebäck noterades
två rödbenor och en sävsparv. Lite längre
norrut, strax innan Lerberget sprang några
snösparvar ivrigt födosökande längs stranden,
vilka kunde studeras på riktigt fint avstånd.
  Efter en stärkande fika, där förövrigt
föreningens numera bilburne ordförande mötte
upp med wienerbröd och ”köpemackor”!!!,
avverkades den sista sträckan mot Höganäs.
Strax innan hamnen fanns en del rastande
måsfåglar och det var bland dessa som en av
dagens intressantaste observationer gjordes. En
av fiskmåsarna som stod på iskanten var
nämligen försedd med vardera en ring runt
varje ben, en aluminiumring samt en färgring.
Då avståndet inte var alltför långt fick jag
möjligheten att läsa av den röda färgringen
vilken hade beteckningen 7CN.
  Väl hemkommen ledade jag utan framgång
efter information på Internet vilket fick mig att
ta kontakt med Kenneth Bengtsson i Malmö.
Några dagar senare meddelade han mig att det
var den danske mås- och trutentusiasten Kjeld
Pedersen som ringmärkt just denna fiskmås vid
Gilleleje på Nordsjälland den 22 januari 1989.
I rapporten framgår att fågeln vid märktillfället

var inne på sitt tredje kalenderår vilket innebär
att den nu uppnått den respektabla åldern 15
år.
  Intressant var även det faktum att måsen
under sin levnadstid endast kontrollerats på
ytterligare en plats, nämligen vid Klaipeda i
Litauen i slutet av mars 1998. Inte lika skoj var
det faktum att fågeln var nersmetad av olja på
delar av buk och bröst.

- Henrik Johansson -

Drama i fågelvärlden

Nu ska jag berätta om något som jag aldrig
varit med om förut.
  När jag igår gick ut på tomten hörde jag ett
väldigt oväsen från kajor och skator som
cirklade i luften en bit från mig.
Kajorna skrek på ett hemskt sätt som jag inte
någonsin hört förut. Det lät som småbarn som
fått knivar i sig, om ni förstår vad jag menar. 
  Det kom fler och fler kajor och skator från
hela Mölle som cirklade runt grannhuset.
Oväsendet blev bara värre och värre. Det
började likna den ångestfyllda stämningen i
Hitchcoks ”Fåglarna”, men jag vågade trots
det sakta närma mig uppträdets centrum.
  Där, vid grannhusets grundmur, låg en liten
hök på marken och såg paralyserad ut. Några
kajor hackade på den så gott dom tordes.
Denna vackra rovfågel måste räddas, tänkte
jag, så jag närmade mig ”offret”. 
  Då såg jag att höken hade klorna i en av
kajorna. Den hade alltså tagit en kaja, och
tänkt äta den på platsen, eftersom bytet var för
stort för att den lilla höken skulle kunna flyga
iväg med det. Då kom alla Mölles övriga kajor
för att rädda sin artfrände, och försöka
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Hökens skarpa blick kan skrämma de flesta, teckning Peter Elfman

skrämma duvhöken på flykten. Även skatorna
ställde upp på deras sida.
  När jag närmade mig för att se om höken var
skadad, släppte den sitt grepp om kajan och
flög iväg, utan synbar skada. Även kajan flög
sin kos. 
  Skränet i luften upphörde omedelbart när den
fångade kajan blev fri, fåglarna skingrade sig
och övergick till det vanliga vårbestyret; att
parvis fortsätta bobygget och föröka sig.
  Eftersom höken var så liten gissar jag att det
vara en duvhökshanne. Antagligen var det en
ganska ung och oerfaren fågel.
 

 Eftersom vi har alldeles för mycket kajor och
kråkor här, var det synd att höken inte
lyckades i jakten. Vi pratade bara för några
dagar sedan om varför inte pilgrimsfalk och
hök jagar i byn när det finns hur mycket
levande mat som helst. Men nu förstår jag
varför. De erfarna rovfåglarna har lärt sig att
så snart de visar sig, blir de mobbade av
samhällets alla kråkfåglar, och vågar sig därför
inte hit.

- Stig.Peterson -
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Exkursionsreferat

Rönnen 
24 mars 2002

Ca 30 personer hade samlats vid KOF-stugan
för att delta i vårexkursionen vid Heljaröd.
Jan Persson hälsade alla välkomna och vi
begav oss iväg i den strålande vårsolen. Vi
gjorde ett första stopp och spanade ut över
stranden. Snart kunde vi räkna in ett antal av
de pålitliga vårfåglarna såsom gravand,
storspov, större strandpipare och strandskata.
Eller har de kanske tillbringat hela vintern på
Rönnen? Sånglärkan hängde över våra
huvuden och sjöng intensivt, vilken ljuvlig
vårlåt. Plötsligt fick vi i kikarna in en fågel
som vi efter litet diskuterande bestämde till
hona av snösparv. Tydligen var hon ensam,
fler exemplar hittade vi inte i alla fall. Ett av
huvudmålen med denna exkursion var att
upptäcka vårens första sädesärla, och det
lyckades också. Flera ärlor sprang omkring i
gyttjan och tången och letade insekter som
det nog fanns gott om där. Vi vandrade
vidare ett stycke till och hittade en bra
fikaplats  med fin utsikt över det blå havet.
Men en isande vind blåste och påminde om
att sommaren ännu var avlägsen, trots
solskenet. Medan vi satt där drog en alfågel
förbi långt ute i bukten. Väl tillbaka vid 

KOF-stugan igen som erbjöd lä mot vinden
kunde man känna hur skönt solen gassade. Vi
var nog alla nöjda och belåtna med denna
härliga vårpromenad när vi skildes åt.

- Sonja Gunnarsson -

Krankesjön och Vombs Ängar 
2002-05-25 

Lennart Johansson var värd för en annan
melodifestival än Eurovision Song Contest,
som samtidigt gick på TV. Nio förväntansfulla
skådare utgjorde både kvällenspublik och jury.

  Vid Krankesjön var scenen där konserten
ägde rum smyckad med blomster och omgiven
av den grönaste vårliga grönskan.  Lennart
p resen te rade  e legan t  den  fö r s ta
orkestermedlemmen. Denne höll sig diskret i
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Årta, teckning Thomas Rönnertz

bakgrunden och var helt gömd för publiken
och dess klädsel kunde därför inte
kommenteras. Denne artist angav bastonen
och bakgrunden i musikstycket. Tonen var
låg men stark, mäktig och vittljudande. Det
var rördrommen. I vassarna fanns både en 2:e
och 3:e rördrom som utfyllnad. Gökar stämde
in och markerade takten. Uppspelta flög både
hane och hona fram och tillbaka över scenen.
Klädda helt i vitt var knölsvanarna
tillsammans med svartklädda sothönor
baletten i bakgrunden på spegelblank
vattenyta. Svarttärna rörde sig sirligt i elegant
dräkt på ett högre plan. Kärrsångare och
sävsångare stämde in. Storspoven spelflög
över årta och gulärla på nyrestaurerade
Vombs Ängar. Vid Vombs Fure var publiken
lagom uppvärmd och då var det dags för
solisten. Med denna grannaste, men ändå inte
uppseende-väckande dräkten, som det anstår
en artist av klass, ställde han sig högst på
scenen. Från toppen av en björk lät han
vemodigt sprida sina klara, rena och flöjtande
toner. Publiken kom nästan i extas, men fann
sig och lät sig dämpas av stämningen i
sommargyllingens framförande. I toppen på
en död alm vid Vombs Vattenverk fanns
en annan åskådare, en i medljus vacker
lärkfalk. Damm rördes upp när
åhörarna till konserten snabbt
förflyttade sig för att kunna
bestämma om den ljusa fågeln på
elledningen var en fältpiplärka. Mest
troligt var det så! En vit stork
spatserade värdigt på höga ben utan
ringar på en äng, tillsynes oberörd av
musiken. Finalen närmade sig vid
Almentornet. Rördrommarna klämde i för
sluttonerna och näktergal höjde volymen.
Gökhonan stämde in med ett gurglande
och  b u bb lande   l ä t e .
Enkelbeckasin och morkulla

anslöt sig. Grågäss susade när de for över oss
för att övernatta i sjön. I örat hördes myggans
surr. Gräshoppssångaren höll tyst. Juryn
enades snabbt och gav kvällens bidrag tolv
poäng. Värden tackades varmt medan publiken
stod upp. Bildörrar stängdes och konserten
slutade.
  Väl hemma vid tolvtiden på natten kunde den
som orkade sätta på sin TV lagom för att se
upplösningen av ett pråligt Eurovision Song
Contest där Lettland vann, eller vem det nu
var och vem bryr sig egentligen mer än Bert
Karlsson. Jag ångrade i alla fall inte mitt
musikval denna vackra försommarkväll.

- Boris Olsson - 
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   Nytt från KOF
Henrik Ehrenberg
Ordf

  Det är den 19 oktober och idag har vintern
gjort sig påmind här i nordvästra Skåne. Jag
ringde för en stund sedan till skådarkollegan
Peter Franzén som precis haft snöfall och
brandkronad kungsfågel uppe på Kullaberg.
Vintern har kommit lite väl tidigt i år. Jag
hoppas att det blir lite mildare snart igen så de
sista flyttfåglarna hinner iväg. Det verkar som
det fortfarande finns mycket fåglar kvar som
skall flytta söderut.
  Jag är inte så glad åt att vi går mot den mörka
årstiden men vissa glädjeämnen finns ju även
under vintern. Bland vinterns ljuspunkter är
promenaderna längs kusten spanande efter
övervintrande piplärkor, vadare och sjöfåglar
samt spaningsturerna efter kungsörn och
havsörn på Örnrundan, ute vid Stureholm och
Svedberga.
  Ska ni ut på vinterexkursion så surfa in på
www.kof . ju s t . nu  fö r  de  senas te
observationerna inom KOFs rapportområde.
Glöm sedan inte att efteråt skriva in vad du
själv observerat när du var ute på din fågel-
skådartur. Tar du del av andras observationer
och själv delger dina egna så kommer vår
hemsida även i framtiden vara världens bästa
hemsida om du vill veta vad som setts i
fågelväg i nordvästra Skåne.
  Vintern ger en också tid till funderingar och
eftertanke. Vi inom styrelsen ska i vinter ta oss

en funderare på våra medlemsskrifter. Den här
rapporten och vår årsrapport ska nagelfaras och
kritiskt granskas. Vad vill våra medlemmar läsa
om? Är det dags att ta nya grepp? Hjälp oss
gärna med idéer och uppslag! Jag tar gärna
emot dina förslag och synpunkter. Det är alltid
svårt att veta vad ni medlemmar har för
önskemål på verksamheter som vi i styrelsen
skall jobba med. Ta chansen att kunna påverka
din styrelse!
  Nu när året börjar gå mot sitt slut så hårdnar
kampen om Falkpriset. Förra året så hade
Mårten Müller avgjort tävlingen så här dags
men i år är det en helt öppen affär. Den siste
september hade Mårten Müller 227 arter, Johan
Stenlund 226 arter, Thomas Svanberg 225 arter
och Patrik Söderberg 223 arter. Jag tror att
vinnaren kommer att vara någon av dessa fyra
herrar. 
  Totalt är vi 34 tävlande nordvästskåningar och
jag tycker att det är mycket trevligt att
administrera det hela. Oavsett vem som vinner
så ska jag med glädje överlämna det av Lennart
Johansson tillverkade Falkpriset på KOFs nästa
årsmöte. 

På med mössa, handskar och vinterdäck!

- Henrik Ehrenberg
Ordförande -
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Sett se´n sist ... observationer
under april - juni 2002 

Mårten Müller & Henrik Johansson

  En obestämd islom landade norr om Sandön
24.5 och i Hasslarp rastade en svarthalsad
dopping tillfälligt 30.4. Ostadigt väder med
friska västvindar i slutet av juni medförde att
del havsfågel siktades längs kusten. Förutom
mindre antal stormfåglar och havssulor sågs
en grålira och två mindre liror på Kullen
23.6 samt vardera en mindre lira vid Kullen
respektive Båstads hamn dagen efter.
  Två nilgäss drog västerut förbi Farhult 28.4
och i Rössjön upptäcktes en vacker hanne
buffelhuvud samma dag. Fågeln, som troligen
rymt från någon park, kunde även beskådas i
Rössjön samt i intilliggande Västersjön dagen
efter. En bra sträckdag inföll den 7.4 då det
vid Domsten räknades 12 250 ejdrar samt
imponerande 7 129 sjöorrar.
  Brun glada rapporterades från både
Björkeröd, Kullaberg samt Vindrarp,
Hallandsåsen 1.4 och vid Grytskär gjordes en
sen observation av kungsörn 22.4. Vid
Domsten sågs våren sista havsörn 28.4 samt
en insträckande ängshök 10.5. En ormvråk
som uppvisade karaktärer av östligare ras (s.k.
stäppvråk) noterades vid Sandön 14.5 medan
vårens enda aftonfalk, en icke utfärgad hanne,
observerades vid Väla Södra, Helsingborg 1.6.
  Under de ljumma försommarkvällarna i maj
– juni hördes omkring femton vaktlar, minst
sju kornknarrar, en småfläckig sumphöna
i Hasslarp 1-8.5 samt två dubbelbeckasiner

vid Ornakärr 8.5. 
  På Rönnen rastade en hona svartbent
strandpipare 21.4 och drygt tre veckor senare
sågs ytterligare ett exemplar, en hanne på
Sandön 14.5. På Rönnen observerades för
övrigt en myrsnäppa 29.5 vilken var vårens
enda. En flock på inte mindre än 65 småspovar
sträckte förbi Kullen 9.5 medan vårens enda
rödspov sågs i Farhult 12.6 där även en
dammsnäppa noterades 27.4. 
  Vid Domsten sträckte en adult bredstjärtad
labb mot söder 4.5 medan tre ”vanliga” labbar
sågs vid Sandön samma dag. Under
blåsdagarna i slutet av juni noterades ett tiotal
storlabbar vid Kullen varav 6 ex den 27.6.
Periodvis noterades höga antal av vissa arter
vid Sandön under våren, bl.a. ca 90
dvärgmåsar 12.5 och 27 svarttärnor dagen
dessförinnan. Till detta ska även nämnas en
adult svarthuvad mås 14.4 samt två
skräntärnor 29.5. Hela 28 sträckande
svarttärnor vid Domsten 11.5 är naturligtvis
också värda ett omnämnande.
  En turturduva flög över väg 111 i höjd med
Laröd 23.5 och en andrahandsuppgift gör
gällande att en härfågel sågs utanför Påarp,
Helsingborg 8.5. Göktyta observerades vid tre
tillfällen i april-maj och vid Rönnen drog
vårens enda rödstrupiga piplärka norrut 8.5.
En sädesärla med svart rygg, d.v.s. av rasen
yarrelli, sågs vid Lya, Båstad 15.4 och i maj
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noterades blåhake vid Mölle 10.5, Hasslarp
11.5 samt Kullen 12.5.  
   Ett 15-tal ringtrastar noterades från mitten
av april fram till början av maj, bl.a. 5 ex
Kullen 27.4. Därefter noterades en sjungande
trastsångare vid Vegeåns mynning 7.5 samt
en sen sidensvans på Kullen 9.5 och 12.5. På
sistnämnda lokal sågs även en brandkronad
kungsfågel 2.4 vilken följdes av ytterligare en
vid Björkeröd 24.4. I Kronoskogen vid
Sibirien i Ängelholm kunde en 

tofsmeshäckning konstateras vilket inte gjorts
på många år och i Farhult sågs fyra pungmesar
12.4. 
  Vårens och försommarens enda sommar-
gylling noterades på Kullen 23.6 där även ett
par gulhämplingar uppehöll sig under
perioden vilka visade vissa tecken på häckning.
Ytterligare fem gulhämplingar sågs för övrigt
under perioden 6.4-26.5 och vid Hittarp sågs
vårens näst intill obligatoriska svartkråka
20.5. Lappsparv observerades på Kullen 7.4
och 22.4 medan det under perioden 2-20.5
noterades sex ortolan-sparvar, bl.a. 2 ex
Kullen 2.5.

FALKPRISET - läget i
sept

Tävlingen där du skall se så många fågelarter
som möjligt inom KOFs rapportområde under
2002. Varje deltagare förbinder sig att skänka
50 öre per observerad fågelart till skyddet av
våra pilgrimsfalkar i Nordvästra Skåne. Den
aktuella ställningen sista september är som följer:

1. Mårten Müller, Helsingborg 227 arter
2. Johan Stenlund, Viken 226 arter
3. Thomas Svanberg, Helsingborg 225 arter
4. Patrik Söderberg, Helsingborg 223 arter
5. Bengt Andersson, Helsingborg 221 arter
6. Ulf Ståhle, Ängelholm 220 arter
7. Henrik Johansson, Ängelholm 219 arter
8. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 212 arter
9. Mats Rellmar, Helsingborg 211 arter
9. Martin Ekenberg, Grevie 211 arter
11. Kaj Möller, Höganäs 208 arter
12. Karl Göran Nilsson, Höganäs 205 arter
13. Kristian Linde, Ängelholm 198 arter

14. Göran Cederwall, Höghult 193 arter
15. Kjell D Högström, Helsingborg 192 arter
16. Lars Helgesson, Helsingborg 190 arter
17. Oskar Lindberg, Helsingborg 184 arter
18. Göran Paulson, Höganäs 183 arter
19. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 182 arter
20. Thomas Terne, Helsingborg 180 arter
21. Jan Persson, Farhult 176 arter
21. Aina Persson, Farhult 176 arter
23. Lennart Johansson, Viken 172 arter
24. Rune Johansson, Ängelholm 160 arter
25. Bengt Lundgren, Helsingborg 149 arter
26. Ulrik Alm, Ingelsträde 148 arter
27. Mikael Jönsson, Helsingborg 125 arter
28. Alf Petersson, Nyhamnsläge 120 arter
29. Christer Strid, Helsingborg 111 arter
30. Lars Linderström, Helsingborg 99 arter
31. Björn Ekelund, Helsingborg 90 arter
32. Jan Sköldenberg, Uppsala 81 arter
33. Patric Carlson, Harbäckshult 80 arter
34. Uno Magnusson, Helsingborg 71 arter

Toppen 2001
Mårten Müller, Helsingborg 235 st.
Patrik Söderberg, Helsingborg 224 st
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Föreningsaktiviteter 

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

Sön 3 november
Öppen tur
Målet för dagen bestämmer ledaren Bengt
Andersson in i det sista med ledning av väder
och vind och tillgången på fåglar, vilket allt
kan förändras snabbt under årstiden. Kom med
och se vart färden bär hän.
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Kl: 08.00
Ledare: Bengt Andersson

Tors 21 November
Föreningsafton
Alf Petersson och Ulf Ståhle gjorde i våras en
resa till Kazakstan och nu delar de med sig av
sina upplevelser genom att visa bilder och
berätta till. Missa inte detta tillfälle till en
garanterat spännande och intressant kväll!
Plats: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41,
Helsingborg
Tid: Kl. 19.00

Sön 24 november
Lundåkra/Barsebäck
Tråkig novembersöndag? Inte om du följer
med oss söderut! Vi åker till de vidsträckta
fälten i trakterna kring Barsebäck. Här brukar
stora gåsflockar hålla till, liksom ljungpipare

och tofsvipor. Gott om rovfågel hör november
till och kanske stöter vi på spännande
övervintrare. Vi gör ev. en avstickare till
någon hamn för att spana av vad som finns i
Lundåkrabukten.
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Tid: Kl 09.00
Ledare: Lars-Bertil Nilsson

Lör-Sön 7-8 december
Fredriksdal Julmarknad
KOF deltager även i år i detta arrangemang på
Fredriksdal och kan hittas på sin sedvanliga
plats i vedskjulet vid stadskvarteren. Tag
tillfället i akt att besöka oss och fynda böcker,
julkort och tidskrifter, fågelmat av olika slag,
holkar mm. 
Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg
Öppettider: Se aktuell dagspress

Tors 26 december
Hallands Väderö
Enligt tradition ordnar Sällskapet Hallands
Väderös Natur och Bjäre Naturskyddsförening
en utflykt till Väderön annandag jul. KOF:are
är välkomna att följa med för en härlig
vandring i juletid.
Samling: Båt avgår från Torekov. 
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Ormvråk, en syn som tillhör hösten sträck
vid t.ex Domsten., teckning Peter Elfman

Tid: Troligtvis kl. 10.00 som tidigare år. För
exakt tid kontakta Väderöbåtarna, 
t e l .  0 4 3 1 - 3 6  3 0  2 0 ,  h e ms i d a :
http://www.vaderobatarna.se.
Kostnad beroende på antal deltagare. 

Sön 19 januari
Söderåsen
En kär repris för många av oss; en
vintervandring längs Vegeån/Hallabäcken.
Guidade av Lasse Karlsson upptäcker vi de
fåglar som kan ses under denna kalla årstid,
t.ex. siskor, mesar, trastar och hackspettar.
Med lite tur får vi se nötkråka och stenknäck,
och kanske sitter  kattugglan ännu i sin
skorsten på GA-stugan.
Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: kl. 09.00
Ledare: Lasse Karlsson

Kommande program
Mer information om praktiska detaljer och
tider följer i nästa föreningsblad (se även vår
hemsida som uppdateras fortlöpande, alt.
”Föreningsnytt” i dagspress):

Sön 9 feb: Kustlokaler på Bjärehalvön

Tis 25 Feb: Ugglekväll, Pålsjö Skog

Sön 2 mars: Kustlokaler på Kul-lahalvön

Ons 12 mars: KOFs årsmöte

Mars: ”Vildmarkstur” till Dalarna
alt. Värmland med 3-4
övernattningar

Sön 23 mars: Sandön/Rönnen

11-13 april: Store Mosse med två
övernattningar

Tors 24 april: Björkeröd, Kullaberg

Sön 4 maj: Hallandskusten

Sön 11 maj: Fågelskådningens Dag

23-24 maj: Österlen (Drakamölla med
omnejd) med en övernatt-
ning

Maj V 22 alt. 23: Gotland ca en vecka

Ons 11 juni:  Traneröds Mosse
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Ringmärkning 
 Återfynd • Kontroller

“93:an” – rörsångaren i vassen

Sensommar i Nordvästskåne och traditionell
ringmärkning vid Hasslarps dammar. 
  Det är tidig söndagsmorgon den 4: e augusti
och näten är uppspända i väntan på fångst.
Precis återkommen till märkplatsen vid
parkeringen gås de första infångade fåglarna
systematiskt igenom. Mätning, vägning och
fettkontroll är standard. Ur påsen som nr ett
kommer en rörsångare, redan försedd med  ring.
Snabbt konstateras att ringen ser typiskt
”gammal” ut, lite smutsig och matt och inte alls
så silverblank som de nya ringarna. Fågeln är en
s.k. 2K+, dvs. inne på minst sitt andra
kalenderår. Hos rörsångare kan bara två
åldersklasser urskiljas på fjäderdräkten,
ungfågel och äldre, 2+.
  Ringnumret avläses som BP46993 och en
snabb kontroll i tidigare års loggböcker visar att
fågeln fångades och ringmärktes av oss, i
Hasslarp, 19 juli 2001, även då som 2+.
Rörsångaren är alltså minst 3 år gammal. Det är
alltid kul att fånga ”sina egna” fåglar igen och
samtidigt kunna ana sig till vilka resor och
strapatser de gått igenom sen man sist sågs! 
Standardproceduren med vikt, vinglängd och
fettkontroll ger normala värden och ännu inget
lagrat fett. Tack och adjö för den här gången! 
  Fem dagar senare, 9 augusti, finns ring-

märkargänget på plats igen. Efter någon
timme kommer någon tillbaka med ett gäng
rörsångare, 3 unga och en gammal – redan
ringmärkt. Jodå, konstateras det, det är
BP46993 igen. Och fångad i samma nät som
för en knapp vecka sedan, visar det sig.
Standardproceduren igen och fortfarande utan
fett. Tja det är väl några veckor till den ska ge
sig av och vädret är ju fortfarande varmt.
  Morgonen 13 augusti finns vi åter på plats
och proceduren upprepar sig. 93: an, som
rörsångaren nu kallas, fångas igen. Samma nät
i vassruggen och inte heller nu något lagrat
fett, inte ens en etta på den sjugradiga skalan.
Märkligt att fågeln så troget återvänder till
den lilla vassruggen, märkplatsen ligger ju
ändå närmare 300 m därifrån. Kanske har den
häckat i vassruggen, kanske har den till och
med halvvuxna ungar som den matar? Det
skulle kunna förklara varför den inte har
börjat lagra något eget flygbränsle inför
flytten till Afrika. Tydligen hittar 93: an
vägen tillbaka till vassen vid det här laget, så
vi gör oss inget besvär att gå tillbaka med den.
Kanske fångar vi den igen?
  Svaret lät vänta på sig i till nästa
ringmärkningstillfälle, tre dagar senare.
Samma fågel, samma nät och inget fett.
Denna gång släpps 93: an direkt vid
fångstnätet utan vidare åtgärder.
  Åter tidig morgon i Hasslarp, datumet är 18
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augusti och andra fångstrundan för dagen når
93:ans hemvist, vassnätet. Redan på håll hör vi
ett svårlokaliserat och helt obekant fågelläte
från vassen. En kort paus, och fågeln tystnar. Vi
tittar på varann, rycker på axlarna och fortsätter
in till nätet. Helt tomt i nätet men längst in i
vassgatan skymtar något på marken… vad i
hela friden? En gökunge? Jo, där bland
nedtrampade vasstrån sitter en halvvuxen
gökunge och glor på oss. Den verkar helt
oskygg så vi går närmare och efter några
sekunders funderande kastas en tröja och vips
är göken infångad. På väg tillbaka till
märkplatsen gläds vi åt fångsten, vår först
fångade gök i Hasslarp! Halvvägs tillbaka inser
vi att göken ju måste ha kläckts i vassen och
förmodligen fötts upp av en rörsångare eller
något… men, men inte tusan är det väl 93:
an??? Varför inte? Det skulle ju förklara
mycket i denna historia. Samma vassrugge och
aldrig något fett - det ska gudarna veta att
övervikt knappast är ett problem för den som
försöker föda upp en unge, tio gånger ens egen
storlek! 

  Göken märks och släpps sedan på samma
plats längst in i vassgatan, varifrån den sedan
följer vårt arbete resten av dagen. 
  Augustimorgon igen, datumet är den 21:a
och ytterligare en tidig morgon vid dammarna
strax söder om Hasslarp. Första nätrundan för
dagen och minsann, sitter det inte en gök i
vassnätet! Jodå, inte helt oväntat är det samma
gök som vi ringmärkte för tre dagar sedan.
Precis intill sitter en rörsångare, redan försedd
ring. Ringen ser typiskt ”gammal” ut, lite
smutsig och matt och inte alls så silverblank
som de nya ringarna. Numret avläses till
BP46993… 
  Historien tycks ha fått sin lösning och båda
fåglarna släpps i vassen. Lite nöjda
konstaterar vi att 93:ans ”minsting” faktiskt
lärt sig flyga nu…

- Ringmärkarna i Hasslarp, 
skrivet av Mats Rellmar - 

Artrace 
2002-års upplaga

MUP(P) arna  (116 körda km)127 arter NYTT REKORD ! 
Mårten Müller, Ulf Ståhle, Patrik Söderberg.
saknade dock rödstjärt, tornseglare, björktrast, törnskata och pilgrimsfalk. 
Ensamma om snatterand, nattskärra, grönsångare, grå flugsnappare och årta.  
De Namnlösa (ca 100 körda km) 120 arter
Peter Bjurenståhl, Johan Stenlund.
saknade bland annat skäggdopping, smånäppa, törnsångare.
Ensamma om tofsmes, skäggmes, gök, grönbena och silvertärna. 
Trots Många Försök Bara Lergök (84 körda km) 118 arter
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“Trots Många Försök
Bara Lergök” - så här
gick det kanske till i
försöket att se nämnda
gök?!

Kristian Linde, Henrik Johansson, Henrik Ehrenberg.
saknade dock: vitkindad gås, brunand, bivråk, smånäppa, sandlöpare, järnsparv, gråsiska.
Ensamma om storlom, svarthakedopping, bläsgås och bredstjärtad labb.

Grabbarna von Kullen (101 körda km) 103 arter
Teuvo Karjalainen, Alf Petersson.
Ensamma om bändelkorsnäbb.

Jan O Bengt (92 körda km) 100 arter
Jan Persson, Bengt Andersson.
Ensamma om skogssnäppa och småfläckig sumphöna. 

Bland Näbbar Och Kor (114 körda km) 98 arter
Lars Helgesson, Kjell D Högström.
Ensamma om stenknäck och bergand. 

Lady Birds  (107 körda km) 93 arter
Sonja Gunnarsson, Aina Persson, Ingar Olsson.
Ensamma om duvhök.

Tillsammans såg alla lagen 156 arter att jämföra med fjolårets resultat på 140 arter.

Mitt lag började strax efter klockan 06.00 vid Sibirien strax utanför
Ängelholm. Jag, Kristian och Henrik J ställde oss vid den bunker som
finns längs asfaltsvägen västerut från parkeringen. När vi kommit på
plats så började det bli ganska ljust och lite flockar med tättingar kom
sträckande söderut längs stranden. Några piplärks- och sädesärleflockar
passerade och med dem fanns även gulärlor och så många som ett tiotal
forsärlor.
  Helt plötsligt ropar Kristian att han ser en labb och högt över skogen,
flygande in över land ser vi en bredstjärtad labb med sina karaktäristiska
långa grova stjärtspröt. Den arten satt fint och var en riktig bonusart på
de övriga lagen!
  När sträcket efter två timmar mattades av så gick vi en tur inne i
fågelreservatet. Henriks gamla bekant kattugglan satt uppe i sin
favoritstubbe och vi kände oss nöjda. Strax innan klockan nio satte vi

oss och fika på parkeringen. Detta visade sig vara bra då vi fick höra spillkråka till kaffet.
  Sedan styrdes kosan till Hasslarps Sockerbruksdammar. Klockan var nu nio och vi hade sett
56 arter och i efterhand har jag koll på att de blivande vinnarna hade sett 54 arter vid samma
tid.
  Vi gjorde en total genomsökning av området med Kristians uppskrämda dubbelbeckasin som
ett mycket välkommet kryss i artlistan. Området gav väl inte den utdelning som vi tänkt oss på
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förhand men inte helt missnöjda styrde vi vidare ut på Örnrundan för att till slut hamna i
Jonstorp, där vi tänkte äta lunch. Pizzerian var dock stängd så vi fick högst motvilligt köra enda
till Höganäs bara för att äta. Efter god mat och en liten paus i fågelskådandet så körde vi till
Farhult. Klockan var nu 12.00 och vi hade fått ihop 90 arter. De blivande vinnarna hade vid
samma tidpunkt 93 arter. 
  Tanken var att vi nu längs Skäldervikskusten skulle börja plocka in lite vadare på vår artlista.
Sammanlagt blev det 15 vadararter under eftermiddagen, något mindre än vi på förhand tänkt
oss. Efter stoppet vid Farhult stannade vi vid Årnacke hamn och gick en lång tur ut på
Stenkrossen. Det gav oss bland annat gråhakedopping och tobisgrissla. Nästa anhalt var Rönnen
där vi parkerade uppe vid stora vägen och gick ner till Lilla viken samt österut för att få
överblick över Rönnens nordöstra del. Detta stopp gav vår enda och mycket efterlängtade
sånglärka. Tillbaka till bilen och nästa stopp var bryggan vid Sandön och Vegeåns mynning.
  En liten promenad ut på Sandön för en bättre överblick av området samt en tur in till
Tegelbruksdammarna var det som vi hann med innan det var dags att styra mot mötesplatsen
som i år var kyrkan i Rebbelberga inne i Ängelholm. Vår sista art blev den björktrast som flög
över oss vid trafikljusen öster om Ängelholms sjukhus. Alla lagen var på plats vid kyrkan då
klockan blev 18.00.
  Under kvällen inmundigade vi god och riklig mat och härmed tackas Lars Linde för mycket
hjälp under kvällen och för lånet av Civilförsvarets lokal. 
Vinnarna korades och fick behålla Vandringsgöktytan ytterligare ett år. Mätta, trötta och glada
skildes vi åt i den ljumma septemberkvällen. Nästa år kör vi igen!!! 

- Henrik Ehrenberg -  Tävlingsledare    

Exkursionsreferat
   Hösthelg på Öland 4 – 6 okt 2002

Efter en fantastisk sommar med badväder
långt in i september var det med högt ställda
förväntningar vi såg fram mot en
fågelskådarhelg på Öland. Tyvärr så var
vädrets makter inte på vår sida, utan fredagen
började med att vi vaknade med regnet
smattrande mot rutan. När vi styrde mot
Helsingborg i den tidiga morgontimmen
mötte vi endast hundägare och tidningsbud
som hukade i snålblåsten. Efter lite knixande
i Helsingborg där vi samlade upp några andra

Ölandsresenärer längs vägen strålade vi
samman med resten av KOF-gänget vid
Idrottens Hus. På vägen mot Öland hämtade vi
upp ytterligare några fågelskådare och efter
Hässleholm var vi fullt manskap i båda
minibussarna. 
  Det pratades om förra Ölandsturen och om
hur många arter som vi kunde få syn på denna
gång. Vi pratade om de rariteter som
inrapporterats under veckan och bestämde att
åtminstone jaktfalken ska vi leta upp under
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våra tre dagar på Öland, däremot blir det nog
inte så lätt att hitta den taigasångare som
synts till på några olika platser under de
senaste dagarna. En farhåga som dessvärre
visade sej vara riktig.
  Ungefär halvvägs till Öland satt det fint med
fikapaus vid Galtasjöns rastplats. Regnet
gjorde att alla fick äta sin matsäck inomhus.
Vi fortsatte österut och minsann, när vi
närmade oss Kalmar avtog regnet och vi hade
tur med vädret under nästan hela helgen. De
flesta regnskurar kom när vi var på väg i
bussarna mot våra utvalda stoppställen.
  När vi passerat högsta punkten på
Ölandsbron började allvaret och åtta par ögon
i respektive buss spanade efter fåglar i luften
och på vattnet. Fynden ropades ut efter hand.
Det var ejdrar, tranor och vitkindade gäss i
stora flockar som syntes sträcka över vattnet.
  Vårt första stopp på eftermiddagen var
Stenåsabadet, där vi bland annat kunde se
lärkfalk och tornfalk. Ute i vattnet låg en
flock vidkindade gäss guppande på vågorna
och efter en stunds skådande i tubkikarna
kunde vi konstatera att det fanns några
prutgäss i flocken också. Vi såg också
småskrake och drillsnäppor här och flockar
av rödvingetrast drog förbi.
  Rovfåglar blev vår signatur under denna
helg. Vi lyckades kryssa samtliga falkarter
som häckar i Sverige.
  Efter Stenåsabadet blev det lite omkastning
i programmet eftersom det inrapporterats att
jaktfalken hade synts till längs vägen mellan
Näsby och Grönhögen. Vi bestämde oss för
att köra dit och när det sedan dessutom
konstaterades att en viss Alf Petersson stod
för inrapporteringen kände vi oss säkra på att
falken skulle hittas. Vi ringde upp Alf och
han lotsade oss rätt. Den stora falken satt och
poserade på en staketstolpe, en imponerande
fågel som vi alla fick skåda ordentligt. För de

flesta av oss dessutom för första gången. Var
detta månne resans höjdpunkt, redan efter bara
några timmar på Öland eller skulle det komma
mera?
  Under jaktfalksstoppet spanade vi dessutom
på överflygande flockar av bläsgås och
ljungpipare. En ormvråk satt i en
hagtornsbuske en bit bakom ”parkerings-
platsen” och några tranors trumpetande
passade väl in i det ödsliga landskapet.
  På vägen till vår inkvartering Södra Bruket
strax söder om Degerhamn, passade vi på att
proviantera i affären i Grönhögen. På
anslagstavlan i affären satt denna tänkvärdhet
som jag tar mej friheten att citera: ”Fördelen
med att bo på en liten ort är att när du inte
själv vet vad du gör, så vet alla andra det.”  
  Efter incheckning och uppfräschning
samlades vi igen för att åka tillbaka till
Grönhögen för gemensam middag på
restaurang Möllan, där många av oss valde
den speciella skådarbuffén och vi skålade för
jaktfalken. Summeringen av första dagens
skådande slutade på 40 arter.
  Lördag morgon startade vi strax efter
sjutiden och körde ner till Ottenby. Det var vi
minsann inte ensamma om, för det var nästan
fler skådare än fåglar. Det påminde nästan om
ståplatsläktaren på Olympia.
  Kungsfågel och rödhake studsade omkring i
buskarna vid fågelstationen och ute i vattnet
kunde vi skåda skedand och bläsand. När vi
gick ner mot udden kom en fjällvråk och tog
en runda runt fyren.  När vi rättat in oss i ledet
bland alla skådare fick vi bevittna en stunds
luftakrobatik när en sparvhök jagade en
stenfalk alldeles ovanför oss.
  Vi begav oss till södra lunden vid Ottenby
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där vi startade med att ta en fikapaus och vi
hann knappt sätta oss till bords förrän det dök
upp en pilgrimsfalk i skogskanten. Efter
fikapausen gick vi på vandringstur i lunden
och kunde se en mängd småfåglar som gjorde
oss sällskap på vandringsturen. Inga
märkvärdigheter, det var talgoxe, blåmes,
gransångare och givetvis rödhake. En duvhök
kom också i synfältet ovanför träden. Mot
slutet av promenaden gick vi och småpratade
och höll mest ögonen på stigen för att
undvika att trampa i något olämpligt, fick
Sonja syn på något stort som flög ute på
fältet. Det
b l e v
rusning ut ur
skogen för att
få fri sikt och
språngmarsche
n  v a r  i n t e
förgäves. Det var
inte en, utan två
havsörnar som hade
flyguppvisning för oss.
På vägen tillbaka till
parkeringen fick några
syn på en gröngöling i en
skogsglänta.
  Vi körde vägen där vi sett jaktfalken dagen
innan. Ingen falk i sikte denna morgon, men
mängder av rastande tranor och vitkindade
gäss.
  Turen gick sedan till Sebybadet där vi mest
fick skåda vadare som gick och letade föda i
strandkanten. Kärrsnäppa och sandlöpare var
några av arterna vi såg men den dopping av
något slag som undertecknad trodde sej ha
hittat var vid närmare besiktning en
småskrake.
  Vi hade sedan tänkt att åka till Stenåsa, men
larmet gick att taigasångare hade siktats vid
Tribergaläge mellan Seby och Stenåsa. Det

passade utmärkt att stanna till där för att
försöka hitta denna raritet. Vi lyckades tyvärr
inte så bra. Några påstod sej ha fått en snabb
glimt, men det var också det hela. Vi fick i alla
fall fyra kilometers stärkande promenad för
denna fågels skull och nu var vi riktigt
fikasugna och körde upp till Stenåsa för att
fika och besöka Naturbokhandeln.
  Under tiden vi gick i affären kom rapport om
att en härfågel hade skådats i Mellsta by, cirka
en mil söderut från Stenåsa. Vi körde dit och
möttes av beskedet att fågeln hade försvunnit
in i skogen och det var nog inte stor chans att

h i t t a
d e n

igen. Vi gick
en sväng runt

skogen och
plötsligt kom
besked att nu

sitter fågeln i en
rishög på andra sidan
skogen, där vi nyss

varit.
  Det blev rusning tillbaka och fågeln

var vänlig nog att sitta kvar tills alla
fått sej en ordentlig titt, innan den drog iväg in
över skogsdungen igen.
  Det började skymma och vi körde hemåt för
att skala av oss ett lager kläder, lämna kikare
och ryggsäckar innan vi körde till restaurang
Möllan igen för middag och lördagkvällens
skål tillägnades härfågeln. Jag tänker inte
avslöja några detaljer men en av oss fick ett
närgånget bevis på den så kallade
Gnosjöandan under besöket i restaurangen
denna kväll. 
  När vi kommit hem igen samlades vi runt
köksbordet i en av våra lägenheter och
summerade två dagars skådning. Vi hade nu
kommit upp i sammanlagt 71 arter.
  Innan vi packade och lämnade Södra Bruket
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hann vi med en snabb tur ner till Ottenby på
söndagmorgonen. Precis vid avtagsvägen ner
mot Ottenby fick vi en kort skymt av en blå
kärrhök. Det var stark blåst och vi ställde oss
någorlunda i lä vid en mur och fick bevittna
ett mäktigt skådespel en bit ut i vattnet rakt
framför oss. En havsörn jagade en ejder och
efter några flyktförsök från ejdern var
kampen över och havsörnen lyfte från vattnet
med ejdern i fast grepp i klorna. Örnen
landade på en pir i närheten och började
kalaset. Det gick inte många minuter förrän
några kråkor ansåg att dom också var bjudna
på fest och dom turades om att distrahera
örnen så pass mycket att kompisen kunde ta
för sej av maten.
  När vi stod vid muren kom Henrik
Ehrenberg förbi och hälsade på oss och med
hans hjälp kunde vi hitta brunand, bergand
och stjärtand i de flockar av mestadels vigg
och gräsand som låg på vattnet.
  På vägen hem till Södra Bruket fick vi en
sista skymt av jaktfalken som nu höll till vid
Ottenby Kungsgård och vi kunde se den
flygande över trädridån längs vägen.
  När vi städat våra lägenheter var det dags
för hemfärd, ett stopp till skulle vi hinna med
och det blev Eckels udde, halvvägs mellan
Degerhamn och Mörbylånga. Här fick vi se
olika vadare. Kustpipare, brushane och
myrspov hade vi inte sett tidigare under
helgen. Efter en stund kom sångsvan och
mindre sångsvan och landande på vattnet.
Det var under en kort stund möjligt att se
båda dessa i samma kikarbild, så vi kunde
riktigt pedagogiskt jämföra de båda. Att man
samtidigt bakom svanarna också såg en
pilgrimsfalk sitta på en sten, gjorde inte saken
sämre.
  På vägen upp mot Färjestaden hann vi också
med ett kort stopp på Ölands örtagård, där vi
kunde gå en sväng ute i odlingarna eller

hinna med ett besök i butiken och köpa
kryddor, thé eller godis.
  Vi spanade alla intensivt från bilfönstren när
vi körde över bron igen, men det blev inte fler
arter, utan vi ”fick” 12 kryss på söndagen.
Sammanlagt hade vi nu fått ihop 83 arter.
Färre än vad vi hoppats på men inte så tokigt
ändå.
  Vi njöt av de vackra höstfärgerna längs
vägen söderut, i regnvädret på fredagen hade
vi inte lagt märke till dem. Det blev ett kort
fikastopp vid Galtasjön på hemvägen också.
Nu var vädret så behagligt att några satt
utomhus och fikade. Strax efter klockan fem
på eftermiddagen var vi tillbaka i Helsingborg.
Vi var alla trötta, nöjda och fulla av intryck
efter en intensiv helg och alla deltagarna
tackar för en alltigenom lyckad resa.

Det har blivit sent på torsdagkvällen, när jag
skriver dessa sista rader. Jag har nyss kommit
hem från Malmö musikteater, där jag sett
andra sångfåglar i musicalen ”Nine”. Slås av
en tanke att de intriger och skådespel som
finns i böcker, på film eller teaterscener är
rena söndagsskolan jämfört med den dramatik
som finns i naturen varje dag mitt framför våra
ögon. I vår stressade tillvaro idag tar vi oss
alltför sällan tid att upptäcka det.
  Helgen på Öland har förhoppningsvis gett
intryck som stannar kvar länge än.
  Tack alla deltagare för tre trivsamma dagar.
Tack Karin och Sonja för anteckningar och
obslista. Tack Lennart och Sonja för
arrangemang, engagemang och er vilja att dela
med er av ert stora fågelkunnande.

- Glumslöv 02/10/10
Thomas Göransson -
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   Nytt från KOF
Henrik Ehrenberg
Ordf

Ett nytt år står för dörren. KOF börjar göra
bokslut för 2002 och ser med tillförsikt på
framtiden och i synnerhet 2003. Vi har aldrig
varit så många KOFare som under 2002.
Givetvis hoppas jag och övriga styrelsen att vi
får behålla dig som medlem även under
kommande år!
  Föreningen har ett stort antal
verksamhetsområden och jag vill lova att alla
jobbar hårt inom sina olika ansvarsområden.
Vår programkommitté planerar föreningens
exkursions och föreläsningsevenemang. De
försöker blanda gamla traditionella
exkursionsmål med nya intressanta dito vilket
inte alltid är en lätt uppgift. Den mörka delen
av året är ju innekvällarnas årstid och den
senaste i raden blev en riktig succé. Alf och
Ulfs mycket trevliga digitala bildvisning, den
första i sitt slag i KOF: s historia blev mycket
välbesökt. Utan att ha räknat så noga så tror
jag att vi var närmare 50 stycken åhörare som
lärde oss både det ena och det andra om
Kasakhstan och dess fåglar. 
  En stående punkt i mina ledare brukar vara
att slå ett slag för vår tävling Falkpriset. Den
behöver väl ingen närmare beskrivning nu när
den snart pågått under två år. Under 2001
vann Mårten Müller men i år är jag ganska
säker på att det blir en ny segrare. Se aktuell
ställning den sista november på annan plats i
vårt medlemsblad. Vinnaren kommer att få sitt
pris på årsmötet i vår. 

  Falkpriset kommer att fortsätta under 2003
och jag som tävlingsledare önskar dig
välkommen att deltaga. Jag tycker att det är
väldigt roligt att så många ställer upp och ger
skådaråret lite extra krydda samt bidrar till
fågelskyddet på ett lite lättsamt sätt. 
  Till sist så vill jag passa på och önska mig en
julklapp inför den stundande julen. Jag som
ordförande i KOF önskar mig en stor skara
aktiva medlemmar som möjliggör och
inspirerar till en fortsatt fin utveckling för vår
förening. 
  Den aktive föreningsmedlemmen är en hotad
art som uppvisar en liten men naggande god
population. Den stödjande medlemmen har
däremot mycket glädjande visat sig öka och har
i skrivande stund aldrig uppvisat en starkare
numerär rent antalsmässigt. 
  Nu får framtiden utvisa om några av dessa
stödjande medlemmar möjligen kan konvertera
och på så sätt stärka den akut hotade aktiva
medlemmen. Till sist vill jag påpeka att det är
mycket vanskligt att våga sig på en korrekt
artbestämning då skillnaderna arterna emellan
är mycket små och subtila. För att förvirra till
det ytterligare så kan den enskilde medlemmen
växla mellan de olika arterna under året! Är det
möjligt att vissa KOFare är stödjande på
vintern/sommaren och aktiv under vår/höst?

      God jul och Gott nytt år! 
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Sett se´n sist ... observationer
under juli - september 2002 

Mårten Müller & Henrik Johansson

  I Hasslarps dammar uppehöll sig upp till 30
smådoppingar i början av september. 
  Under de dagar då friska västvindar förekom
siktades i vanlig ordning en del stormfåglar
och havssulor. Glädjande noterades även
ovanligare arter såsom fyra mindre liror vid
Kullen 23.7 samt ytterligare två 25.7.
Därutöver noterades totalt nio gråliror under
perioden 31.8-29.9, bl. a. 3 str. Båstad hamn
29.9. Samma dag observerades oväntat en
hanne vitnackad svärta vid Hovs hallar. För
övrigt tredje fyndet för rapportområdet,
samtliga gjorda i september.
  I området runt Hasslarps dammar sågs en ung
brun glada vid tre tillfällen 13-21.9 och
kanske var det samma fågel som även
observerades vid Laröd 15.9. Den 31.7
sträckte en trolig mindre skrikörn mot
sydväst över Maria by, Helsingborg medan
höstens första havsörn flög förbi Hittarps rev
4.9. En ung kungsörn observerades på Wrams
ängar redan 15.9 och på Kullaberg häckade
för sjätte året i rad pilgrimsfalkparet
framgångsrikt med resultatet att tre ungar
lämnade boet i månadsskiftet juni-juli. 
  I juli kunde spelande vaktlar och kornknar-
rar fortfarande höras inom rapportområdet
bl.a. fem vaktlar och tre kornknarrar mellan
St. Borrstorp och Förslövsrondellen norr om
Ängelholm 8.7. Småfläckig sumphöna
hördes spela i Farhult 7.7 samt Höghulta
mosse 7-11.7. Därtill sågs minst 1 ex vid

Vegeås mynning under perioden 6.8-2.9, 1 ex
i Farhult 25.8 och 4.9 samt 1 ex i Hasslarp 6.9.
  Den högtrycksbetonade sensommaren var en
orsak till att inga större mängder vadare rastade
inom rapportområdet, dock gjordes några
intressanta fynd. På Rönnen upptäcktes en adult
tuvsnäppa 6.8 och på Sandön sågs
överraskande en skärsnäppa redan 22.9. På
sistnämnda lokal hade dessförinnan säsongens
första myrsnäppa rastat 2.7 vilken följdes av
ytterligare tre fåglar under perioden 4.7-12.8,
samtliga på Rönnen. 
  Från det att den första dubbelbeckasinen sågs
i Hasslarp 21.8 bokfördes ytterligare minst 10
ex fram t.o.m. 23.9, bland dessa 3 ex Ornakärr
30.8. Två rödspovar observerades vid
Vegeholm 21.7 och i Farhult noterades inte
mindre en fem individer 27.8. Kanske var det
en av dessa som dröjde sig kvar i området
Farhult – Sandön fram till periodens slut. På
Rönnen rastade fyra smalnäbbade
simsnäppor 26.7 varav 2 ex sågs fram t.o.m.
6.8. En knapp månad senare noterades
ytterligare 1 ex på Sandön 2.9.
  Utöver de drygt 20 ”vanliga” labbar som
noterades under perioden, bl.a. 5 ex Kullen 1.9,
sågs bredstjärtad labb vid Sibirien,
Ängelholm 7.9, 2 ex vid Gröthögarna och 1 ex
vid Kattvik 28.9, en fjällabb vid Sandön 14.9
samt vardera en labb/fjällabb vid Hovs hallar
och Hittarps rev 1.9. Efter det att minst sex
storlabbar observerades vid Kullen 23.7 sågs
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vardera 1 ex vid Kullen 1.9, Hovs hallar
samma dag men även 29.9 samt Kattvik 30.9.
  En (2k) svarthuvad mås sågs två kvällar i
rad vid Sandön 25-26.8 och drygt en vecka
senare observerades en ungfågel i
Farhultsviken 6.9. Troligen var det samma
ungfågel som därefter förflyttade sig till
Hittarps rev där den sågs 12.9 och 14.9. En
silltrut som uppvisade karaktärer av raserna
graellsii/heuglini sträckte förbi Kullen 23.7
medan det vid Sandön noterades tre
skräntärnor 11.7 och hela 140 kentska
tärnor 22.9. Lika många räknades för övrigt
även längs Bjärekusten tre dagar tidigare.
  Gynnsamma vindar i slutet av september
bidrog sannolikt till att lunnefåglar uppträdde
ovanligt talrikt längs kusten. Totalt sågs drygt
40 ex under perioden 24-30.9 där toppdagen
blev 29.9 med 14 str. Hovs hallar och 10 str.
Kullen. 
  Under sensommaren iakttogs kungsfiskare
på flera platser och med all säkerhet hade
arten en god häckningssäsong. Som mest
observerades 4 ex vid Sandön 22.9 men även
den ungfågel som ringmärktes vid Hasslarps
dammar  9.8 förtjänar ett omnämnande.
Göktyta observerades både på Kullen 28.8, i
Hasslarp 5.9 samt en död Himmelstorp,
Kullaberg i mitten av augusti.. 
  Fältpiplärka rapporterades från Rönnen
14.8 samt mellan Sibirien, Ängelholm och
Klören 1.9 medan det under september totalt
noterades ca 30 rödstrupiga piplärkor. På
Klören observerades upp till två blåhakar vid
flera tillfällen 12-18.9 medan vardera 1 ex
sågs i Hasslarp 15.9 och på Stenkrossen 28.9.
  I Vikingsbergsparken, Helsingborg upp-
täcktes en mindre flugsnappare 9.9 och på
Klören sågs tofsmes i september. Vid Jonstorp
häckade skäggmes framgångsrikt och i
Farhult sågs en pungmes tillfälligt 10.9. På
sistnämnda plats upptäcktes dessutom en ung

rosenstare 25.8 vilken även rapporterades 2.9,
för övrigt det tredje höstfyndet av ungfågel
sedan oktober –99.
  En gulhämpling flög över Magnarp 12.7 och
i augusti började bändelkorsnäbbar
observeras på diverse lokaler. Arten uppträdde
därefter regelbundet perioden ut med största
antalet rapporterade fåglar från Kullen med 19
ex 15.9. Under perioden 10-27.9 observerades
lappsparv vid sju tillfällen varav 1 ex höll till
på Hittarps rev 21-26.9. 

I slutet av september månad fick föreningen ett
överraskande och mycket glädjande besked och
också en bekräftelse på att KOF:s arbete för
ornitologin uppskattas och stöds av många. 
  Genom Elin A Karlssons testamente har
föreningens verksamhet erhållit ett ekonomiska
stöd av betydande belopp. 
  Vi vill genom dessa rader uttrycka vår
tacksamhet.

KOF:s styrelse 

Midvinterinventeringen
av sjöfågel sker som vanligt under januari
månad och den s.k. åtelinventeringen av örn
går också av stapeln i samman månad.

Är Du intresserad eller har frågor i anledning
av någon av ovan inventeringar, kan Du höra
av Dig till Christer Strid, tfn 042-13 98 32 eller
e-post: christer.strid@swipnet.se 
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Föreningsaktiviteter 

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

Tors 26 december
Hallands Väderö
Enligt tradition ordnar Sällskapet Hallands
Väderös Natur och Bjäre Naturskyddsförening
en utflykt till Väderön annandag jul. KOF:are
är välkomna att följa med för en härlig
vandring i juletid.
Samling: Båt avgår från Torekov. 
Tid: Troligtvis kl. 10.00 som tidigare år. För
exakt tid kontakta Väderöbåtarna, 
tel. 0431-36 30 20,
hemsida: http://www.vaderobatarna.se.
Kostnad beroende på antal deltagare. 

Sön 19 januari
Söderåsen
En kär repris för många av oss; en
vintervandring längs Vegeån/Hallabäcken.
Guidade av Lasse Karlsson upptäcker vi de
fåglar som kan ses under denna kalla årstid,
t.ex. siskor, mesar, trastar och hackspettar.
Med lite tur får vi se nötkråka och stenknäck,
och kanske sitter  kattugglan ännu i sin
skorsten på GA-stugan.
Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: kl. 09.00

Ledare: Lasse Karlsson

Sön 9 februari 
Kustlokaler Bjärehalvön
Februari är ofta årets kallaste månad och
relativt fågelfattigt. Vi besöker några olika
lokaler på Bjärehalvön för att titta närmare på
de arter som tappert uthärdar vinterns
strapatser. Dagens målart är vattenpiplärka. Du
som aldrig har sett denna rara fågel som kan
vara nog så knepig att artbestämma, läs på i
fågelboken och följ med för att se om
exkursionsledaren Henrik lyckas i sitt uppsåt
att hitta något exemplar.
Samling: Brännborna, Ängelholm.
Tid: kl. 09.00
Ledare: Henrik Johansson

Tors 20 feb
Föreningsafton med Peter Lindberg 
Peter Lindberg, ansvarig för "projekt pilgrims-
falk" i Sverige, gästar oss denna kväll. Han
kommer att visa bilder och berätta om statusen
för landets pilgrimsfalkar, och även om "våra"
falkar i Skåne. Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Tid: kl. 19.00
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Plats: Höganäs, lokal meddelas senare på vår
hemsida. Se även aktuell dagspress.

Tis 25 februari
Ugglekväll i Pålsjö Skog
Det är ännu vinter men ett tidigt vårtecken
som kan höras nu är kattugglornas hoanden.
Förhoppningsvis är vädret gynnsamt och
ugglorna på rätt humör för att underhålla oss
i kvällsmörkret!
Samling: Parkeringen vid Thalassa, Pålsjö
skog, norr om Helsingborg
Tid: kl.20.00
Ledare: Ulrik Alm

Sön 2 mars
Kustlokaler Kullaberg
En exkursion en dag i brytningstiden mellan
vår och vinter kan som bekant innebära
mycket skiftande väderlek. Våra ledare för
dagen bestämmer vilka lokaler som är
lämpliga med hänsyn till väder och
fågeltillgång. Följ med och spana av
markerna. 
Samling: KOF-stugan, Norra Heljaröd.
Tid: kl. 09.00 
Ledare: Kjell-Åke Hall, Lars-Göte Nilsson

Ons 12 mars
Årsmöte
Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på
Albertsgården i Heljaröd kl. Efter sedvanliga
årsmötesförhandlingar bjuder föreningen på
kaffe och hembakat bröd. Det blir även lotteri
och bildvisning. Henrik Ehrenberg kommer att
visa bilder från Ottenby. Välkommen!
Plats: Albertsgården, Norra Heljaröd
Tid: Kl. 19.00

Sön 23 mars
Vårvandring på Sandön/Rönnen
Våren börjar äntligen närma sig och en del

fåglar har kommit tillbaka från sina
övervintringsplatser. Det är hög tid för den
första vårexkursionen i våra hemmamarker. De
långgrunda stränderna vid Sandön och Rönnen
brukar locka till sig många olika arter.
Drillande lärkor är säkert på plats, gravand,
strandskata och större strandpipare kan vi nog
räkna med att få se, och kanske årets första sädesärla.
Samling: Sandön, Utvälinge
Tid: kl. 09.00
Ledare: Ulrik Alm

Fred 11 apr - sön 13 apr
Nationalparken Store Mosse
Vi tillbringar en stughelg (två övernattningar)
i Nationalparken som ligger strax nordväst om
Värnamo i Småland. Vi kommer att bo mitt i
parken med orre, tjäder, tranor, sångsvanar,
skogssnäppor m.m. som närmsta grannar.
Även ett besök vid fågelsjön Draven kommer
att ingå. Avfärd sker på fredag em med
hemkomst söndag em. Vi åker i privatbilar.
KOF rekommenderar samåkning, vid full bil
1+3 personer beräknas kostnaden till ca 250:-/
person. Detta belopp skall inbetalas på KOF:s
pg-konto omedelbart efter anmälan som
därmed är bindande. 
Anmälningar och förfrågningar till ledaren
Alf Petersson tel. 042-34 49 91 alt.
070/1712134. 

OBS! Begränsat antal deltagare!

Kommande program - preliminärt

Mer information om praktiska detaljer och
tider följer i nästa föreningsblad (se även vår
hemsida som uppdateras fortlöpande, alt.
”Föreningsnytt” i dagspress):
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Tors 24 april Björkeröd, Kullaberg
Samling: Parkeringen Björkeröd, kl. 18.30

Sön 4 maj Hallandskusten
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl.
06.30, Brännborns, Ängelholm kl. 07.00

Sön 11 maj Fågelskådningens dag
Samling: Fredriksdal kl. 09.00

V 22 Gotland - mer information om anmälan
etc följer i nästa medlemsblad!

Ons 11 juni Traneröds Mosse
Samling: Kl. 19.00 vid parkeringen

13-14 juni Österlen med en övernattning

Ons 13 Aug Vadarexkursion
Samling: Norra Heljaröd, kl. 19.00

Lör 23-24 aug Trädgårdsdagar på Sofiero

Sön 31 aug Bivråkens Dag i Falsterbo

Lör 6 Sept Artrace

Sön 14 sept Fyledalen 
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl.
07.00

28 sept Glumslövs Backar
Samling: Olympiaskolan, kl. 07.00

Fred-sön 3-5 Okt Bornholm

Sön 19 okt Öppen exkursion
Samling: Olympiaskolan Helsingborg, kl.
09.00

Tors 6 nov Föreningsafton

Sön 23 nov Landskrona m. omnejd
Samling: Olympiaskolan Helsingborg, kl.
09.00

Lör-Sön 6-7 dec Julmarknad FredriksdalFred
26 dec Hallands Väderö

Medlemsavgiften 2003

Med detta programblad kommer också inbetal-
ningskort för medlemsavgiften 2003.

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.

Häger - ny “elektronisk”
inventeringsart

Upprop och mera information kommer på vår
hemsida, www.kof.just.nu
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Exkursionsreferat

  

“Öppen exkursion” - 3 nov 2002 
Ett tiotal personer samlades vid
Olympiaskolan i Helsingborg på morgonen.
Ledaren Bengt Andersson hälsade alla
välkomna och berättade om sina planer för
dagen. Vädret hade varit bra dagarna innan,
men denna morgon blåste en kall vind från
öster. Solen sken i alla fall. 
Första anhalten blev Hittarps rev. Skogen gav
lä och vattnet var lugnt. Bengt som har
tillbringat många timmar där berättade vilka
fåglar som kan ses vid olika tider på året.
Denna dag var det dock ingen större mängd
fågel, vid revet låg en del gräs- och bläsänder
och vi såg några hägrar. Men plötsligt hände
något. Ett stycke ut över vattnet blev en
ringduva slagen av en ung duvhök. Med
duvan i klorna och livligt mobbad av ett gäng
kråkor flög den och landade en bit upp på
stranden, där den sedan satt stilla en stund.
Uppenbarligen var duvan fortfarande vid liv,
för plötsligt gjorde den ett utbrytningsförsök
och flydde ut över havet igen. Men glädjen
varade inte länge, duvhöken for efter, hann
ifatt och slog klorna i den. Nu tryckte den ner
duvan under vattenytan och satt sedan kvar så
en god stund. Det var en märklig syn, en
duvhök sittande med halva kroppen under
vattenytan! Det hela slutade med att höken
lyfte ur vattnet och med den dränkta duvan i
klorna flög in mot stranden och försvann

bland träden. Kvar stod vi och kråkorna som
såg snopna ut. 

Därefter körde vi i långsam karavan på
slingrande grusvägar genom Djuramossa och
Torshult, där jag för min del, trots närheten till
Helsingborg, aldrig har åkt tidigare. Något av
det trevligaste med att följa med på exkursioner
är att lära känna nya platser.

  På en åker intill en gård födosökte en stor
svärm småfågel. Flocken bestod huvud-
sakligen av grönfink, en del steglits och säkert
fler arter. En sparvhök svischade förbi bilrutan
på bara några meters håll, två blå kärrhökar
syntes också över åkern och en flock
sångsvanar flög rakt över våra huvuden. 

Vi rullade vidare, ivrigt spanande efter örn. Det
upptäckte vi inte, men däremot flockar av
tofsvipa och ljungpipare. 

Nästa stopp var Sandön med förhoppning om
att få se kungsfiskare som hade hållit till där en
tid. Till vår lycka fick vi se två exemplar som
visade upp sig fint på var sin sten i vattnet. Vi
lyssnade en stund efter skäggmes i vassarna,
men bara vinden hördes. 

Nu var det hög tid för fika som intogs vid
Heljarödsgården. En del småfågel fanns i
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träddungarna runt oss, bl a några domherrar
och en flock björktrast med inslag av den
mindre släktingen rödvingetrast. Efter en
värmande kopp kaffe promenerade vi bort till
Rönnen, skönt att ha vinden i ryggen. Där
hittade vi fler gräs- och bläsänder, krickor,
snösparvar och några skäggdoppingar. 

Örnspaningen fortsatte: mot Svedberga kulle.
På vägen dit stannade vi till vid Rögle nya
lertag, där vigg och gräsänder höll till.
Marianne upptäckte dagens tredje kungs-
fiskare. Tyvärr missade undertecknad den då
jag stod och tittade åt fel håll just då, typiskt.
Tillbaka vid bilarna upptäckte Bengt en örn
svävande över Svedberga kulle. Det var
ganska långt avstånd och svårt att se bra. Men
när vi en stund senare körde förbi Stureholms
gård såg vi två kungsörnar som svävade upp
och ner över en grandunge. Här var avståndet
inte så långt och i tubkikarna syntes de mycket
fint. 

Efter denna givande dag började vi lite till
mans fundera på att dra oss hemåt mot
stugvärmen och söndagmiddagen. Tack till
ledaren Bengt Andersson - som utlovat visste
han var fåglarna fanns! 

- Sonja Gunnarsson -

Falkpriset - läget i novenber

Falkpriset 2002 - tävlingen där du skall se så
många fågelarter som möjligt inom KOFs
rapportområde under 2002. Varje deltagare
förbinder sig att skänka 50 öre per observerad
fågelart till skyddet av våra pilgrimsfalkar i
Nordvästra Skåne. Den aktuella ställningen
sista november är som följer:

1. Patrik Söderberg, Helsingborg 234 arter 
1. Thomas Svanberg, Helsingborg 234 arter 
3. Mårten Müller, Helsingborg 231 arter
4. Johan Stenlund, Viken 228 arter
5. Bengt Anderson, Helsingborg 226 arter
6. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 221 arter 
7. Ulf Ståhle, Ängelholm 220 arter
7. Henrik Johansson, Ängelholm 220 arter 
9. Martin Ekenberg, Grevie 219 arter
10. Mats Rellmar, Helsingborg 217 arter 
11. Karl Göran Nilsson, Höganäs 216 arter 
12. Alf Petersson, Nyhamnsläge 215 arter 
13. Kaj Möller, Höganäs 210 arter 
14. Kjell D Högström, Helsingborg 207 arter
15. Kristian Linde, Ängelholm 205 arter 
16. Göran Cederwall, Höghult 197 arter 
17. Lars Helgesson, Helsingborg 193 arter 
18. Göran Paulson, Höganäs 188 arter 
19. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 187 arter 
20. Oskar Lindberg, Helsingborg 184 arter
21. Thomas Terne, Helsingborg 180 arter
22. Jan Persson, Farhult 176 arter
22. Aina Persson, Farhult 176 arter
22. Lennart Johansson, Viken 176 arter 
22. Christer Strid, Helsingborg 176 arter 
26. Bengt Lundgren, Helsingborg 168 arter
27. Rune Johansson, Ängelholm 163 arter 
28. Ulrik Alm, Ingelsträde 155 arter
29. Björn Ekelund, Helsingborg 150 arter
30. Mikael Jönsson, Helsingborg 125 arter 
31. Lars Linderström, Helsingborg 101 arter 
32. Jan Sköldenberg, Nyhamnsläge 81 arter
33. Patric Carlson, Harbäckshult 80 arter 
34. Uno Magnusson, Helsingborg 71 arter

Toppen 2001
Mårten Muller, Helsingborg 247 st. 
Patrik Söderberg, Helsingborg 238 st.
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Ett lite axplock från vår
hemsida

                Christer Strid

På vår hemsida (www.kof.just.nu) har vi en avdelning med fenelogiuppgifter och då bl.a. “1:a-
obsen-för-året. Vi gjorde för något år sedan liten presentation av den sidan och bl.a listade vi
årets första obs av utvalda arter. Som vi förstått är sidan ganska uppskattade och vi har därför
fortsatt “inventeringen”. Som ett upprop inför kommande säsong kommer nedan första-obsen
för perioden 1998-2002 för de arter som ingår.
Hur kommer det att se ut 2003? Ja, det återstå att se. Ut i markerna,  iakttag och rapportera:

Sånglärka 10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1
Tofsvipa 11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1
Större strandpipare 15/2, 9/1,13/2, 8/2, 2/2
Trana 11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 8/3
Skärfläcka 15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3
Sädesärla 10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3
Gransångare 28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3
Brun kärrhök 20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3
Fiskgjuse 30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3
Kentsk tärna 31/3, 25/3, 29/3, 2/4, 25/3
Skogssnäppa ?, ?, ?, 17/3, 27/3
Ladusvala 13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3
Stenskvätta 4/4, 30/4, 3/3, 2/4, 3/4
Brushane 5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4
Mindre strandpipare ?, ?, ?, 9/4, 12/4
Fisktärna 17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4
Lövsångare 14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4
Gluttsnäppa 13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4
Småtärna 13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4
Hussvala 22/4, 17/4, 16/4, 21/4, 19/4
Rödstjärt 21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4
Svarthätta 11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4
Lärkfalk 26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4

Backsvala ?, ?, 16/4, 26/4, 20/4
Gulärla 26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4
Grönsångare 22/4, 25/4, 21/4 28/4, 21/4
Silvertärna ?, ?, ?, 8/4, 23/4
Sv-v flugsnappare 23/4, 3/4, 18/4, 25/4, 23/4
Ärtsångare 24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4
Trädpiplärka 12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4
Grönbena 26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4
Buskskvätta 23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4
Drillsnäppa 24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4
Rörsångare 30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4
Trädgårdssångare 10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4
Törnsångare 27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5
Tornseglare 9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5
Sävsångare 26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5
Gök 2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5
Näktergal 28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5
Törnskata 9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5
Grå flugsnappare 10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5
Härmsångare 1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5
Bivråk 9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5
Kärrsångare 11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5
Rosenfink 13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5
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1:a observation av gök 1998-2002

30-apr

01-maj

02-maj

03-maj

1998 1999 2000 2001 2002

Gök
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Trendlinje
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1:a observation av lövsångare 1998-2002

20-mar

25-mar

30-mar

04-apr

09-apr

14-apr

19-apr

1998 1999 2000 2001 2002

Lövsångare

������������������Trendlinje

Rent grafisk gjorde vi också en presentation
av några utvalda arter och det kan ju vara av
visst intresse att visa hur trenden ser ut några
år senare. 

Den art som tycks vara mest punktlig är göken,
där 1:a-majhelgen tycks vara ett övertygande
datum för se eller kanske snarare att höra
fågeln.



Fåglar i Nordvästskåne 4 -2002 11

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

1:a observation av näktergal 1998-2002

24-apr
26-apr
28-apr
30-apr
02-maj
04-maj
06-maj

1998 1999 2000 2001 2002

Näktergal������������������

Trendlinje
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1:a observation av sädesärla 1998-2002

13-feb

18-feb

23-feb

28-feb

05-mar

10-mar

15-mar

1998 1999 2000 2001 2002

Sädesärla

������������������ Trendlinje
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1:a observation av tofsvipa 1998-2002

25-dec
30-dec
04-jan
09-jan
14-jan
19-jan
24-jan
29-jan
03-feb

1998 1999 2000 2001 2002

Tofvipa
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1:a observation av trana 1998-2002

03-mar

05-mar

07-mar

09-mar

11-mar

13-mar

1998 1999 2000 2001 2002

Trana

������������������Trendlinje
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Fågelrapport från Nordvästskåne 2002

Henrik Johansson, Mårten Müller, Mats Peterz, Mats Rellmar &
Thomas Svanberg

Årets Fågelrapport från Kullabygdens Ornitologiska Förenings bygger som vanligt på iakttagelser
från vårt rapportområde omfattande kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och
Ängelholm. Mer än 5000 observationer från över hundra rapportörer har kommit till forsknings-
kommitténs kännedom, antingen genom rapporter direkt till kommittén eller via Obsboken på
föreningens hemsida på Internet.

Arbetet med att producera de årliga fågelrapporterna har blivit allt mer omfattande. Antalet
observationer som rapporteras blir glädjande nog fler och fler, bl.a. tack vare Obsboken på hemsidan.
Det är dock inte bara själva rapporten som skall skrivas, den skall också redigeras och kompletteras
med bilder och diagram för att bli intressant. Innan man kommer så långt måste också alla observa-
tioner dataläggas för att det över huvud taget skall vara möjligt att få en överblick av vad som
rapporterats. För att klara av denna arbetsbelastning är årets rapport ett teamwork med fem personer
inblandade.

Som vanligt kunde vi glädja oss åt flera rariteter och sällsyntheter under året, t.ex. områdets
tredje vitnackade svärta och andra amerikanska kricka. Andra ovanligheter var tuvsnäppa, damm-
snäppa, svarthakad buskskvätta och rosenstare. Goda år utmärkte flera arter med huvudsakligen
sydostligt ursprung, t.ex. småfläckig sumphöna, kornknarr, dubbelbeckasin, dvärgmås samt svart-
tärna. Bland havsfåglarna uppträdde lunnefågeln ovanligt talrikt. Däremot nådde antalet alkekungar
nästan en bottennotering. Bland de s.k. invasionsarterna gladdes vi under hösten åt bändelkors-
näbbar. Även mindre korsnäbb var i rörelse och observerades ibland i mycket stora flockar.

Det gamla strävsamma pilgrimsfalkparet fortsatte att producera ungar på Kullaberg medan deras
närmsta grannar och tillika rakt nedstigande avkommor i Helsingborgs hamn inte skred till häckning.
Efter många års frånvaro noterades häckning också av göktyta.

Slutligen skall som vanligt påpekas att vissa fynd av rariteter har ännu inte granskats av den
svenska raritetskommittén eller Skånes regionala rapportkommitté och därför än så länge är
preliminära.

Smålom  Gavia stellata
Efter det att årets första observation gjordes
vid Svanshall 2.1 med 42 str. (TSv) note-
rades drygt 2400 ex fram t.o.m. maj. Av
dessa kan nämnas 762 str. Hovs hallar 10.2
(MRe), 575 str. Kullen 11.3 (AP) samt totalt
492 str. Domsten under perioden februari–
maj (TSv, m.fl.).

Observationer under sommarmåna-
derna gjordes med vardera 1 ex vid Kullen
25.6 och 29.6 (båda MRe) samt vid Sandön
under slutet av augusti (HeJo). Endast fyra
rapporter inkom från hösten bl.a. 18 str.
Kullen 29.10 (MåM, KGN).

Storlom  Gavia arctica
Förutom 11 str. vid Hovs hallar 10.2 (MRe)
noterades endast enstaka exemplar under
årets inledande månader.

Vårsträcket vid Domsten under perio-
den februari–maj bjöd på sammanlagt 42 ex
där den högsta dagssumman blev 12 str.
14.4 (TSv).

I Rössjön sågs 1 par i april (PCa, m.fl.)
men därefter har inga rapporter inkommit
från lokalen om eventuell häckning.

Fyra observationer gjordes under som-
marmånaderna; 1 str. Kullen 24.6 (AP), 3 str.
både Hovs hallar (HeJo) och Kullen (MRe)
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pull. pullus – dununge som ej fått
sin första riktiga dräkt

k kalenderår
ex exemplar
sj. sjungande
spel. spelande
sp species (art)
str. sträckande
rast. rastande

¢ hanne
™ hona
honf. honfärgad
ad. adult – gammal könsmogen

fågel
subad. subadult – fågel som ännu

inte fått sin adulta dräkt
juv. juvenil – fågel i sin första

riktiga fjäderdräkt

Förkortni ngar

25.6 samt 1 str. Kullen 23.7 (MåM, TSv).
Höstobservationerna gav totalt 28 ex där

6 str. Ripagården 26.10 (HEg, KLi) samt 5 ex
Båstad två dagar senare (MRe) kan nämnas.

Svartnäbbad islom  Gavia immer
Efter det att årets första, en fågel i vinter-
dräkt sträckte förbi Kullen 29.1 (MåM, TTe)
dröjde det till slutet på oktober innan nästa
observation gjordes då 1 str. S vid Gråläge
25.10 (MRe). Dagen efter gjordes tre obser-
vationer av troligtvis samma individ då en
adult fågel i sommardräkt sträckte förbi
Hovs hallar (TW, BFo, SFo), Ripagården
(HEg, KLi) samt Kullen (MåM). Därefter
gjordes ytterligare två fynd; 1 ex i vinter-
dräkt str. Kullen 29.10 (MåM, KGN) samt 1
str. V Kattvik 29.12 (PSö, USe), vilket totalt
gav en årssumma på minst fem exemplar.

Obestämd islom  Gavia immer/adamsii
Tre observationer gjordes under året, 1 ex
Sandön 24.5 (MåM), 1 ex Hovs hallar 28.10
(JHa) samt 1 ex Kullen 29.10 (MRe).

Smådopping  Tachybaptus ruficollis
Övervintrande fåglar sågs under januari–
februari i Rönneå, Ängelholm (HeJo, RHe),
Höganäs hamn (GPa, m.fl.), Bjuvs renings-
verk (LK) samt Rönnen (LHa).

Under våren och försommaren sågs eller
hördes spelande fåglar i Björkeröd (MPz),
Hasslarp (flera rapportörer), Vegeåns myn-
ning (LHe), Bulls måse (KIn) samt Hede-
valla, Bjuv (LK).

I Hasslarp sågs de första ungfåglarna i bör-
jan på augusti och i vanlig ordning ökade
därefter antalet fåglar i dammarna. Fr.o.m.
slutet av augusti till början på oktober sågs
runt 30 ex i dammarna (HeJo).

Kvardröjande fåglar i december notera-
des i Görarpsdammen, Råån (SJn), Sandön
(TW, LHe), Rönneå i Skälderviken och
Ängelholm (HeJo) samt Torekovs hamn
(MGi).

Skäggdopping  Podiceps cristatus
Två större övervintrande ansamlingar på
vardera 325 ex noterades längs Öresunds-
kusten vid Rydebäck 10.1 (TTe) samt Ler-
hamn 21.2 (MRe). Den 26.5 sågs för årstiden
ett stort antal på 35 ex vid Klören (MRe) och
i juni noterades vardera 15 ex vid Rönnen
9.6 (MRe) samt Sandön 22.6 (HeJo). En
större decemberflock på 148 ex observe-
rades utanför Lerhamn 11.12 (MRe).

Gråhakedopping  Podiceps grisegena
Under årets två inledande månader obser-
verades enstaka övervintrande fåglar på ett
tiotal lokaler bl.a. 3 ex Kattvik 29.1 (LHa,
MEg) och 3 ex Svanshall 2.2 (MRe). I mitten
på mars satte vårsträcket i gång vilket bl.a.
gav 27 rastande exemplar längs sträckan
Vejbystrand – Grytskären 17.3 (MRe).

Efter det att den första fågeln dök upp i
Hasslarp 15.3 (TTe) ökade antalet på lokalen
under våren. I maj noterades 12 par i dam-
marna och den 9.6 sågs de första ungarna;
1+1+2+3 pull (LHe). Även på andra lokaler
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Utmattad stormfågel,
Ängarna, Skälderviken,
10 mars 2002.
Foto: Henrik Ehrenberg

observerades fåglar under häckningstid, 1
par Åkersjö, Össjö (GPa, AB), 1 par Krappe-
rup (UA, MPz), 2 par Hålehall (KÅH) samt
5 par (Bulls måse). På den sistnämnda loka-
len lyckades häckningen för två par vilket
resulterade i 1+2 ungar (SJn). Totalt notera-
des alltså 21 par inom rapportområdet.

Många exemplar observerades längs
kusten under hösten – vintern och i sam-
band med havsfågelskådning i slutet av
oktober noterades bl.a. 14 str. Svanshall
28.10 (AP, m.fl.) samt 10 str. Kattvik samma
dag (HeJo).

Svarthakedopping  Podiceps auritus
Fram t.o.m. början av april observerades
arten regelbundet i de inre delarna av Skäl-
derviken samt längs Bjärekusten. De högsta
antalen var 25 ex Svanshall – Rönnen 2.2
(MRe) samt 25 ex Ranarpsstrand 29.3 (MGi).

Efter det att höstens första observation
gjordes vid Sibirien, Ängelholm där 3 ex
sågs 7.9 (HeJo) observerades arten åter
regelbundet fram t.o.m. årsskiftet inom
ovan nämnda område, där toppnoteringen
blev 31 ex Stenkrossen 18.11 (MRe).

Svarthalsad dopping  Podiceps nigricollis
Två fynd gjordes under året; 1 ex Lerhamn
17.3 (JSt) samt 1 ex Hasslarp 30.4 (genom
POn).

Stormfågel  Fulmarus glacialis
Av de ca 315 ex som observerades under
årets tre inledande månader sågs merparten
den 10.3 med bl.a. 40–50 ex Hovs hallar
(HeJo), minst 125 ex Kullen (KGN, LGN)
samt 50 ex Domsten (MRe, TSv). På Kullen
sågs vardera ett ex den 28.4 (AP) samt 3.5
(MRe), vilka var de enda rapporterna för
respektive månad.

Sommarmånaderna bjöd på drygt 70 ex,
bl.a. 10 ex Hovs hallar 14.6 (MEg).

Årets avslutande månader gav 81 ex där
huvudparten av observationerna gjordes i
oktober med bl.a. 11 str. Kullen 28.10 (AP),
ca 20 str. Kullen 29.10 (MåM, KGN) samt ca
10 str. Kullen 1.11 (MPz, KGN), som blev
årets sista observation.

Grålira  Puffinus griseus
Efter det att årets första sträckte förbi både
Kattvik (MEg) och Hovs hallar (HeJo) 10.3
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dröjde det till månadsskiftet augusti–sep-
tember innan arten sågs igen då 2 str. förbi
Kullen 31.8 (BAn) samt vardera 1 ex vid
både Hovs hallar (HeJo) och Hittarps rev
(TSv, MåM) dagen efter. Den 29.9 noterades
1 str. vid både Hovs hallar (BAn, MåM, TSv)
och Kullen (AP) samt 3 str. Båstad (USe). I
oktober observerades totalt ca 34 ex där den
första sträckte mot SV vid Hovs hallar 4.10
(PSö). Resterande del sågs under perioden
26.10–29.10 med bl.a. 4 str. Ripagården 26.10
(HEg, KLi), 7 str. Kullen (MåM) 26.10, minst
6 ex Höganäs hamn 28.10 (MåM, KMö), 3 ex
både Hovs hallar och Båstad (PSö) 28.10
samt 4 str. Kullen 29.10 (MåM, KGN). Årets
sista observation gjordes 1.11 med minst 4
str. Kullen (MPz, KGN).

Mindre lira  Puffinus puffinus
Under juni–juli observerades åtta ex enligt
följande: 1 str. V Båstad hamn 24.6 (USe) och
1 str. Kullen (AP) samma dag, 3 str. SV + 1
str. N Kullen 23.7 samt 2 str. SV Kullen 25.7
(båda MåM, TSv).

Klykstjärtad stormsvala  Oceanodroma
leucorhoa
En observation gjordes under året då 1 ex
sågs vid Rösan 28.10 (MRe).

Obestämd stormsvala
Ett ex sågs vid Båstad hamn 28.10 (DE).

Havssula  Morus bassana
Fram t.o.m. maj gjordes femtontalet obser-
vationer av enstaka fåglar bl.a. 1 stationär
Sandön 23–24.5 (MRe, MåM). Friska väst-
vindar under sommarmånaderna medförde
att 63 ex noterades fördelat på tolv observa-
tionstillfällen.

Höstmånaderna bjöd på totalt ca 390 ex
fördelat enligt följande: september 11 ex, ok-
tober 373 ex, november 6 ex. Årets toppno-
tering blev ca 70 ex Hovs hallar 24.10 (MEg).

Storskarv  Phalacrocorax carbo
På ön ute i Rössjön fanns ca 100 ex 7.4
(PCa). På Rönnen observerades årets största
ansamling på ca 3000 ex 24.10 (HeJo).

Toppskarv  Phalacrocorax aristotelis
På skäret Kråkan, Hallands Väderö obser-
verades 1 ad + 1 ungf. 26.12 (PSö).

Rördrom  Botaurus stellaris
Fram t.o.m. början av februari observerades
1–2 fåglar regelbundet i vassområdena runt
Vegeåns mynning (flera observatörer). I slu-
tet av november sågs åter 1 ex på lokalen
där den uppehöll sig året ut (RHe, m.fl.).

Gråhäger  Ardea cinerea
Vid Rögle säteri räknades 18 bon 18.4 (GPa).
Höstens största ansamling på 32 ex sågs vid
Hittarp rev 24.11 (TSv).

Vit stork  Ciconia ciconia
Flertalet observationer gjordes under året
spritt inom rapportområdet där troligtvis
bara s.k. projektstorkar var inblandade.
Nämnas kan dock att vardera 1 ex sträckte
ut vid Hittarps rev 8.6 (OLg) samt 27.9
(MåM).

Knölsvan  Cygnus olor
Häckningsuppgifter har inkommit från sex
lokaler; Sandön 1 par med 6 pull, Hasslarp 3
par med 8 + 7 + 4 pull, Iborns, Ödåkra 1 par
med 4 juv, Rekekroken 1 par med 4 pull,
Rögle dammar 1 par med 5 pull. och Rön-
nen 1 par med 1 pull. (HeJo, LHe, MPz).
Inkomna rapporter representerar inte på
långa vägar den totala stammen i nord-
västra Skåne.

Vid Rönnen rastade en större flock på
116 ex 3.8 (TSv).

Mindre sångsvan  Cygnus columbianus
Vårens observationer gjordes alla i mars
med 1 str. Ranarpsstrand 17.3 (MGi), 1 ad. +
1 2K rast. Svedberga – Höghult 22–28.3
(GCw, m.fl.), 8 ad. str. Domsten 25.3 (MRe,
TSv) samt 33 str. S på samma lokal 28.3
(MåM, TSv), vilket ger en totalsumma på 44
ex.

Höstens första fynd gjordes i Farhult där
4 ex sågs 5.10 (RHe). Därefter gjordes ytter-
ligare sex observationer: 1 ad. Lervik 18.10
(MEg), 8 ad. + 2 juv. Sandön 24.10 (HeJo), 3
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ad. + 1 juv. Domsten 25.10 (TSv), 34 str. S
Ugglehult, Västersjön 27.10 (TW), 6 str. SV
Maria by, Helsingborg 1.11 (CSd) samt 7 str.
Maglaby kärr 2.11 (BHz). Totalt under hös-
ten 66 ex.

Sångsvan  Cygnus cygnus
Under januari observerades en större flock
på upp till 200 ex i området runt Stureholm
– Välinge (LHe, MiJ, m.fl.). Troligtvis var det
delar av denna flock som i februari uppe-
höll sig vid Höghult där det som mest sågs
110 ex 10.2 (GPa).

Från Kullen hämtar vi två observationer
från vårsträcket med 148 str. NO 10.3 (KGN,
LGN) samt 48 str. dagen efter (AP).

Lyckade häckningar rapporterades från
Maglaby kärr där 1 par + minst 1 pull sågs
7.6 (LK) samt vid Björkeröd med 1 par + 3
juv. 9.7 (MPz). Därtill kan tilläggas att var-
dera 1 par sågs under häckningstid vid Ö
Långasjö (GPa) samt Rössjöholm (RJo). Där-
emot fick 1 par häckningen spolierad vid
Bulls måse (SJn).

I november–december observerades åter
större flockar i Stureholmsområdet där det
största antalet blev ca 300 ex 14.12 (TW).

Sädgås  Anser fabalis
Under årets sex första dagar observerades
ett mindre antal på upp till 8 ex i området
Rögle – Höghult (GCw, m.fl.). Därefter
noterades ytterligare drygt 100 ex fram
t.o.m. mars där de högsta antalen var 25 ex
Görslöv 19.1, 14 ex Rönnen 2.2 (båda MRe)
samt 41 str. Lovisetorp 10.3 (KIn).

På Rönnen sågs 3 ex 25.9 (HeJo) vilka
var höstens första. En flock på ett 30-tal fåg-
lar som rastade vid Hittarps rev i månads-
skiftet oktober–november visade sig tillhöra
rasen rossicus (BAn, MåM, JSt). Därefter
gjordes ytterligare sju observationer där
höstens toppnotering blev 40 ex vid Nell-
åkra både 8.12 (BHz, EKn) och 30.12 (BHz,
EKn, KIn). Totalt under hösten ca 140 ex.

Spetsbergsgås  Anser brachyrhynchus
Årets fyra observationer av 16 ex gjordes

under de tre inledande månaderna med 4 ex
Rebbelberga, Ängelholm 18.1 (MRe, MåM,
PSö), 2 str. NO Kullen 23.1 (JSt), 1 str. Dom-
sten 16.3 (MRe, TSv) samt 9 str. NO på
samma lokal 28.3 (MåM, TSv).

Bläsgås  Anser albifrons
Fram t.o.m. början på april sågs enstaka
individer i Stureholmsområdet samt i de
inre delarna av Skälderviken bl.a. 4 ex
Själrönnen 19.1 (HeJo).

Höstfynden började med 10 ex på Rön-
nen 25.9 (HeJo) och följdes därefter av ytter-
ligare 13 observationer där 20 str. Ripagår-
den 25.10 (MåM), 24 str. Domsten 16.11
(TSv) samt 30 ex Ingelsträde 4.12 (MRe) är
värda ett omnämnande.

Grågås  Anser anser
I januari observerades övervintrande fåglar
i området Stureholm – Ornakärr – Skälder-
viken där toppnoteringen blev minst 80 ex
vid Ornakärr 24.1 (GPa).

Häckningsuppgifter har inkommit i
form av 1 par med 2 gässlingar Bulls måse i
maj  (KIn) samt 32 ex med 22 gässlingar
Össjö viltvatten 10.5 (AB).

Sensommaren bjöd som vanligt på stora
antal i de inre delarna av Skälderviken. I
slutet av juli räknades 2500 ex på Rönnen
(MPz) varefter flockar på upp till 2000 ex
sågs vid flera tillfällen fram t.o.m. slutet på
oktober. I november minskade antalet och
kvar i december fanns 300 ex vid Ingels-
träde 4.12 (MRe).

Kanadagås  Branta canadensis
I januari noterades en större flock på 1200 ex
vid Ornakärr 24.1 (GPa) och en månad
senare observerades ca 1300 ex vid Starby i
Rönneåns dalgång (TTe).

Häckningsuppgifter har inkommit från
två lokaler; 1 par med 5 gässlingar Danske-
sjön, Tåstarp 15.5 samt 1 par på bo Össjö
viltvatten 16.5 (båda AB).

Från december två rapporter gällande
500 ex Stureholmsområdet 14.12 (TW) samt
ca 400 str. Lovisefred 29.12 (GMö).
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Vitkindad gås  Branta leucopsis
Årets första noterades den 3.2 då 1 ex sågs
på fyra lokaler, Stureholm (HeJo), Vegeå-
dalen, Jordberga (KIn), Farhult (RHe) samt
Älvdalen, Ängelholm (TSv).

Vårsträcket startade 30.3 med 56 str.
Ranarpsstrand (MGi) samt 30 ex Grytskären
(MRe) vilka var de första av totalt ca 6300 ex
som observerades fram t.o.m. 29.5. En liten
sträcktopp kunde märkas 21–22.4 då 316 ex
passerade Nordvästskåne. Resterande del
observerades under perioden 8–29.5 där
sträcktoppen  inföll den 14.5 med bl.a. 375
str. Hittarp (OLg), 2550 str. Sandön (MRe)
samt 500 str. Vejbystrand (NiGr).

Två rapporter från sommarmånaderna
har inkommit gällande 1 str. Kullen 24.6
(AP) samt 22–23 ex rast Rönnen 13–15.8
(MRe).

Huvuddelen av de 30-talet observatio-
ner som inkommit under hösten gäller
rastande fåglar i Stureholmsområdet samt i
de inre delarna av Skälderviken. På Rönnen
rastade en flock på 28 ex 25.9 vilken under
en månads tid ökade i antal till som mest ca
150 ex 24.10 (båda HeJo). I november mins-
kade antalet fåglar i området och kvar i
december fanns 1 ex i Stureholmsområdet
15.12 (TW).

Prutgås  Branta bernicla
Årets första observation gjordes vid Rönnen
där 1 ex sågs 2.3 (RHe) samt 13.3 (TTe).

Sammanlagt sågs ca 3760 ex under vår-
sträcket 20–25.5 där 1000 str. noterades vid
Sandön både 20.5 (MRe, TSv) och 24.5
(HeJo).

Höstobservationerna gav totalt blyg-
samma 29 ex där toppnoteringen blev 6 str.
Kullen 26.10 (MåM)

Nilgås  Alopochen aegyptiacus
Två ex sträckte mot NV över Farhult 28.4
(RHe).

Gravand  Tadorna tadorna
På årets första dag sågs 1 ex vid Hittarps rev
(BEl). Ett visst inflöde kunde därefter
märkas fr.o.m. slutet av januari då det bl.a.
sågs 21 ex på Rönnen 25.1 (TTe).

På Rönnen gjordes årets sista observation
1.12 (RHe).

Bläsand  Anas penelope
Övervintrande fåglar sågs på flertalet
lokaler under januari–februari. Av totalt ca
700 ex sågs omkring 400 ex vid Rönnen 17.2
(HeJo).

Bland vår- och sommarfynd kan nämnas
1 par Hasslarp 20.5 (HeJo), 9 ex Sandön 5.6
(RHe) samt 9 ex Rönnen 2.7 (MRe).

Totalt under hösten observerades ca 630
ex där större antal var 91 str. Hovs hallar
4.10 (PSö), ca 200 ex Hasslarp 6.10 (HeJo)
samt ca 100 ex Ornakärr 31.10 (MPz).

Snatterand  Anas strepera
Under januari sågs övervintrande fåglar på
fem lokaler, 1 ¢ Viken 1–6.1 (BEl, TTe, m.fl.),
1 ex Farhult 7.1 (MRe), 2 par + 1 ¢ Solsidan,
Torekov 11.1 (HeJo), 1 ¢ Lerhamn 19.1
(BAn) och 21.2 (MRe) samt 3 ex Rönnen 27.1
(RHe).

Första observationen från vårsträcket
gjordes vid Domsten där 1 par rastade 17.3
(TSv). Därefter sågs ytterligare ca 20 ex fram
t.o.m. början av maj bl.a. 2 ¢¢ + 1 ™ Hass-
larp 24.3 (SJn) samt 2 ¢¢ + 1 ™ Svanebäck
11.4–12.4 (LMå).

Under juni–juli gjordes flera observa-
tioner bl.a. 4 ¢¢ Rönnen 1.6 (RHe), 2 ex
Hasslarp 20.6 (HeJo) samt 4 ex  Sandön 22.6
(HeJo).

Under hösten gjordes sex observationer
däribland 2 ex Sandön 10.9 (RHe). Kvar
fram till årsskiftet fanns 1 ex Viken (RJn,
m.fl.) samt 1 par + 1 ¢ Lerhamn – Vatten-
möllan  (MRe, BEl).

Kricka  Anas crecca
Totalt noterades ca 200 ex under årets två
inledande månader däribland 50 ex vid
Vattenmöllan 21.2 (MRe). En stor flock på
280 ex sågs vid Tommarps kungsgård 28.3
(TTe) Tre sommarflockar har rapporterats:
46 ex Farhult 15.6 (RHe), 90 ex Rönnen 29.6
(HeJo) samt 180 ex Farhult 27.8 (MRe).
Under årets sista månad noterades 50 ex där
19 av dessa sågs runt Hallands Väderö 14.12
(HeJo, MRe).
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En hanne av den nordamerikanska rasen
carolinensis upptäcktes vid Ranarpsstrand
30.3 (MGi). Fyndet är det andra i Nordväst-
skåne. Det första gjordes vid närbelägna
Lervik-Grytskären i april tio år tidigare.
Rasen carolinensis kommer att fr.o.m. 2004
att betraktas som en egen art.

Gräsand  Anas platyrhynchos
Två större ansamlingar noterades i januari
med ca 3000 ex Själrönnen 5.1 (HeJo) samt
minst 1000 ex längs sträckan Svanshall –
Jonstorp 23.1 (TTe).

Stjärtand  Anas acuta
I Rössjön sågs 1 ¢ under större delen av
januari (PCa, m.fl.) och i februari noterades
1 ¢ både vid  Rönnen 17.2 (HeJo, MRe) samt
Vattenmöllan 21.2 (MRe). Av vårens 53 ex
räknades 32 str. vid Domsten under mars
med 11 str. som toppnotering 30.3 (TSv).

Större antal under hösten var 29 ex Far-
hult 4.9 (HeJo), 19 str. Hovs hallar 4.10 samt
29 str. Häljaröd samma dag (HeJo). Kvar i
december var 1ex vid Lerhamn 11.12 (MRe).

Årta  Anas querquedula
Årets första var 1 ¢ som sågs på Filborna-
tippen, Helsingborg 14.4 (MOn).

I Hasslarp sågs de första fåglarna 30.4
(LHe) varefter 1–4 ex sågs regelbundet på
lokalen fram t.o.m. 6.8. Under våren gjordes
flera observationer av 1–2 ex längs sträckan
Farhult – Sandön (RHe, m.fl.) samt vid Bulls
måse (KIn, SJn). Årets sista blev 1 ex i Hass-
larp 6.10 (HeJo).

Årets totalsumma slutade på ca 25 ex,
vilket är ganska normalt för arten (Fig. 1).

Skedand  Anas clypeata
En övervintrande hanne observerades i
området Torekov – Ripagården 18–20.1
(MåM, PSö, m.fl.) och vid Välinge sågs 1 ex
8.2 (MRe). I Hasslarp noterades som mest 5
par under våren varav 1 par lyckades med
häckningen då en hona sågs med 5 ungar i
juni–juli  (HeJo, LHe m.fl.). Av höstens tre
observationer kan 10 ex i Farhult 7.9 (HeJo)
nämnas.

Brunand  Aythya ferina
Under årets två första månader gjordes åtta
observationer, bl.a. 3 ex Bjuvs reningsverk
13.1 (LK), 5 ¢¢ Farhult 3.2 (HeJo) samt 12
ex Vattentornet, Ängelholm 10.2 (PSö, USe).

Observationerna från mars–oktober
dominerades från Hasslarp där toppnote-
ringen blev hela 16 ¢¢ + 2 ™™ 6.7 (MRe).
Från årets sista månad rapporterades det
om 1 ¢ Rögle 1.12 (GPa) samt 8 ex Rössjön
8.12 (MRe).

Vigg  Aythya fuligula
I januari noterades större flockar på ca 90 ex
Farhult 8.1 (HeJo), ca 140 ex Råå hamn 10.1
(TTe) samt ca 700 ex Sydhamnen, Helsing-
borg 14.1 (TTe).

Häckningsuppgifter har inkommit från
Hasslarp där 1 ™ sågs med 7 juv. i augusti
(LHe, MRe).

Bergand  Aythya marila
Enstaka individer sågs under årets två
inledande månader på en handfull lokaler.
Två flockar observerades dock, 1 ¢ + 10 ™™
sågs vid Sibirien, Skälderviken 18.1 samt 35
ex vid Själrönnen 8.3 (båda MRe). En ™
observerades i Hasslarp 9.4 (LHe) medan en
¢ sågs vid Sandön både 7.5 (TTe) och 8.6
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Figur 1. Antal observerade årtor under olika år.
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Figur 2. Antal ejdrar på vårsträck förbi Hittarp–
Domsten under olika år.

(RHe). Höstens första var en ™ som obser-
verades i Hasslarp 7.9 (LHe, KHö). Därefter
gjordes ytterligare åtta observationer av 16
ex, där 6 ex Båstad 28.10 (MRe) blev
toppnotering.

Ejder  Somateria mollissima
En större flock på ca 2000 ex sågs utanför
Rammsjöstrand 11.1 och möjligtvis var det
samma flock som senare låg utanför
Grytskären 23.3 (båda HeJo).

Under vårsträcket genom Öresund räk-
nades 73 500 ex vid Domsten under perio-
den 9.3–20.4 där toppdagen inföll 26.3 med
hela 23 245 ex. (MåM, TSv). Även om anta-
let räknade ejdrar i hög grad påverkas av
hur väl sträcket bevakas, är årets total-
summa den högsta som noterats (Fig. 2).

Två inlandsobservationer gäller 1 ™
Hasslarp 1.4 (LHe) samt 29 ex Rössjön 13.4
(PCa).

Praktejder  Somateria spectabilis
Under året gjordes fyra fynd där alla gällde
utfärgade hannar; 1 ex Lervik 30.1 (MåM,
TTe), 1 ex Kullen 17.3 (AP) samt 2 ex str.
Domsten 26.3 (MåM, TSv).

Alförrädare  Polysticta stelleri
Den 31.1 upptäcktes en utfärgad ¢ vid Gryt-
skären, där den förutom en liten avstickare
till Tjällran 1.2 (MåM), uppehöll sig fram
t.o.m. 1.3 (flera rapportörer).

Alfågel  Clangula hyemalis
Övervintrande fåglar sågs på flertalet loka-
ler under årets inledning bl.a. 10 ex Båstad
hamn 10.2 (LHe, KHö) samt 10 ex Själrön-
nen 8.3 (MRe). Vårens sista observation
utgjordes av 1 ¢ vid Sandön 24–28.5 (HeJo,
MRe).

Efter det att höstens första observerades
vid Sandön 10.10 sågs ytterligare 45 ex fram
till årets slut med toppnoteringen 16 ex vid
Kattvik på årets sista dag (TSv).

Sjöorre  Melanitta nigra
Sträckräkningen vid Domsten under våren
resulterade i 9121 ex under perioden 10.3–

19.5 där större delen noterades 7.4 då 7129
ex sträckte söderut (MåM, TSv).

Viss sträckrörelse kunde märkas i slutet
av juni då det under perioden 24–30.6 räk-
nades 2143 ex uppdelat på nio observations-
tillfällen bl.a. 300 ex Klören 26.6 (MRe), 410
str. Kullen 27.6 (MRe, TSv) samt 400 str. på
samma lokal 29.6 (MRe).

Tio rapporter föreligger från årets avslu-
tande fyra månader och bland dessa bl.a.
192 str. Hovs hallar 28.10 (PSö) samt 150 ex
Kattvik 29.12 (PSö, USe).
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Vitnackad svärta  Melanitta perspicillata
En ¢ sågs flyga ut ur Laholmsbukten vid
Hovs hallar för att därefter landa långt ut
29.9 (BAn, MåM, TSv).

Fyndet är det tredje för nordvästra
Skåne, de tidigare är från Kullen 1977 och
1989. De flesta fynd av vitnackad svärtor i
Sverige är gjorda under våren. När kommer
det första vårfyndet i denna landsända?

Svärta  Melanitta fusca
Från årets sju inkomna rapporter är 25 str.
Kullen 29.10 (MåM, KGN) samt 28 str. på
samma lokal 1.11 (KGN, MPz) värda ett
omnämnande.

Svärtan ses regelbundet i nordvästra
Skåne året runt men alltid i låga antal, vilket
årets fyndbild bekräftar.

Knipa  Bucephala clangula
Häckningsuppgifter har inkommit ifrån två
lokaler, 1 ™ + 4 ungar Össjö viltvatten (AB)
samt 1 ™ + 3 pull Brogårdasjön, Bjuv (LK).

Salskrake Mergus albellus
Efter det att årets största flock på 3 ¢¢ + 10
™™ observerades vid Sandön 5.1 (MiJ) sågs
arten regelbundet på flera lokaler t.o.m.
mars. Vårens sista observation var överras-
kande både vad gäller tidpunkt och lokal då
2 ™™ sågs i Björkeröd 21.4 (AP, KMö, GPa).

Efter det att höstens första observationer
gjordes 20.10 med 3 ex Rögle dammar (PFn)
samt 1 ™ Sandön (TW, PMu) sågs ytterligare
15 fåglar till årets slut: 10 honf. Sandön 3.11
(MPz), 1 ™ Torekov 3.11 (HeJo), 2 ¢¢ Hälja-
röd 23.12 (PSö) samt 1 par Kattvik 31.12
(TSv).

Småskrake  Mergus serrator
Årets enda rapport var 85 ex Rönnen 27.1
(TSv).

Storskrake  Mergus merganser
Häckningsuppgifter har inkommit från
Rössjöholmsån, Munka-Ljungby där 1 ™
sågs med 7 ungar 25.5 (AB).

Den 16.11 räknades 55 ex i Stora sjön och
Danskesjön (MCa).

Bivråk  Pernis apivorus
Årets första sträckte in vid Domsten 9.5.
Vårsträcket över Hittarp och Domsten
resulterade i låga 119 ex med högsta note-
ring 20.5 då 68 ex passerade (TSv, MåM,
BAn, JSt, MRe m.fl.). Under sommarmåna-
derna, dvs under häckningstiden föreligger
endast två rapporter nämligen från Vege-
holm (GCw) resp. Maglaby kärr (BHz).

Retursträcket tog sin början i augusti
och bevakades i sedvanlig ordning vid
Hittarp. Tämligen låga 194 ex sågs sträcka
ut med bästa dag 6.9 då 47 ex lämnade lan-
det (BAn, JSt, m.fl.). Även på andra lokaler
sågs höstflyttande bivråkar, t.ex. 28 str
Långeberga, Helsingborg 27.8 (KDH) samt
85 str Gantofta 31.8 (SJn).

Bivråken uppvisar ingen positiv trend –
sträcksiffrorna över norra Öresund är på
nedåtgående liksom rapporter under häck-
ningstid. Rapportera gärna bivråksiakttagel-
ser under sommarmånaderna!

Brun glada  Milvus migrans
Redan 1.4 sågs en brun glada vid Vindrarp
(LHa). Våren förlöpte utan ytterligare
rapporter.

Nästa obs blev en ungfågel vid Hasslarp
13.9 (MåM, MRe, HeJo m.fl.) samt dagen

Figur 3. Antal observerade bruna glador under
olika år.
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efter (BAn). Under månaden sågs
även 1 ex Laröd 15.9 (OLg) samt 1 ex
Fle-ninge 21.9 (USe). Det kan själv-
klart inte uteslutas att september-
obsarna rör en och samma fågel.

I våra regioner gör oftast vårfynd
medan höstobsar hör till ovanlighe-
terna. Årets totalsumma på 3 ex är
normal för Nordvästskåne (Fig. 3).

Röd glada  Milvus milvus
Vinterfynden har under de senaste
åren ökat och 2002 var inget undan-
tag. Totalt finns rapporter om 19 ex
under perioden januari–februari.
Efter att alla uppenbara dubbel- och
för den delen trippelrapporteringar
korrigerats bör totalsumman uppgå till
minst 8–10 ex. 2 ex rapporterades från
Ugglarps broar 20.1 (PVn) samt från Filbor-
natippen 3.2 (MRe).

Under våren sågs 11 ex sträcka in vid
Hittarp och Domsten (TSv, JSt, BAn m.fl.).

Häckningsuppgifter om 5 par har in-
kommit, en siffra som torde vara i under-
kant med tanke på gladans expansion de
senaste åren.

Höststräcket vid Hittarp gav 19 utsträc-
kande ex med 7 ex 5.10 som bästa dag (TSv,
JSt, BAn, MåM m.fl.). Andra höga summor
under hösten var: 10 ex Stureholm 6.10
(TSv), 16 ex Ottarp 5.10 (KBr), 17 ex Bälte-
berga 10.11 (SJn), 22 ex Söndraby 19.8 (SFo,
BFo) samt 7 ex Åvarp 24.11 (BHz, EKn).

Från årets sista månad rapporteras 13 ex
med högsta siffror, 3 ex Råådalen 15.12
(UA), lika många vid Åvarp 21.12 (BHz,
EKn) samt 2 ex Starby 15.12 (HEg).

Havsörn  Haliaeetus albicilla
Ett tretiotal rapporter finns från årets första
månad, omfattande minst 6 ex. I vanlig
ordning flest rapporter från den s.k. ”örn-
rundan” i trakterna kring Stureholm och
Svedberga samt från området kring inre
Skälderviken. Här sågs 2–3 ex regelbundet
(flera observatörer). Vid Torekov sågs 2 ex
19.1 (SFo, BFo) samt troligen samma vid
Hallands Väderö samma dag (MRe).
Rössjön besöktes av 2 ex 20.1 (PaAn) samt 1

ex sågs vid Vrams ängar 2.1 (LK). Rappor-
terna avtog i och med februari men fortsatt
fanns minst 1 havsörn kvar vid Stureholm –
Svedberga (flera observatörer). Andra feb-
ruariobsar var 1 ex Vattenmöllan 21.2
(MRe). I mars sågs 1 ex Rönnen 2.3 (RHe), 1
yngre Pålsjö 25.3 (LLm) samt 1 yngre Hög-
hult 28.3 (GCw). Vårens sista var 1 äldre
insträckande Domsten 28.4 (MRe, TSv).

Höstens första iakttogs vid Hittarp 4.9
(BAn) och totalt räknades 3 utsträckande ex
vid lokalen under hösten (BAn, MåM, JSt
m.fl.).

Under november började havsörnen åter
att bli en regelbunden gäst vid Stureholm –
Svedberga liksom i inre Skälderviken. Minst
3 ex fanns stationära i november till början
av december för att sedan öka och kulmine-
ra med 6 ex varav 5 yngre och 1 ad 30.12
(BHz, EKn, KIn). Minst 2 ex varav 1 ad
fanns på Bjärehalvön vid Torekov med
omnejd under december (HeJo m.fl.).

Således ett mycket gott havsörnsår!
Synen den 30.12 med 6 havsörnar i samma
träd torde ha varit läcker och siffran är den
högsta som rapporterats någonsin i rapport-
området!

Brun kärrhök  Circus aeruginosus
Årets första, 3 honor, sträckte in den 25.3

Havsörnar (1 gammal och 3 unga),
 Stureholm, 31 december 2002.

Foto:  Linnea och Anders Henriksson
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vid Domsten (MRe, TSv). Totalt noterades
under våren 42 insträckare över Hittarp och
Domsten (TSv, BAn, JSt m.fl.). Övriga mars-
fynd var, 1 ¢ Hasslarp 29.3 (GCw), 1 ™ Klö-
ren 31.3 (HeJo) samt 1 ¢ Höghult samma
dag (GCw).

Drygt 15 par beräknas ha häckat inom
rapportområdet under året med största
koncentrationen på Kullahalvön. Inte en
enda häckningsuppgift föreligger från
Bjärehalvön. Är det brist på brunhökar eller
skådare månne?

Vid Hittarp lämnade  87 ex landet under
hösten (BAn, MåM, JSt m.fl.) där bästa
dagen var 10.9 med 19 utsträckande ex
(BAn). Årets sista var 1 ex som sågs vid
Hittarp 20.10 (TSv, BAn).

Blå kärrhök  Circus cyaneus
Under årets två inledande månader sågs 12–
14 ex väl spridda över rapportområdet. 2 ex
sågs till och från vid Höghult under perio-
den (GCw, LHe). I mars ökade rapporterna
och högsta siffra blev 3 ex Vrams ängar 9.3
(LK).

Under våren sträckte 42 ex in över
Hittarp och Domsten (TSv, BAn. OLg m.fl.).
Vårens sista var 1 ™  som sågs vid Lerhamn
13.5 (AP).

Fynd under sommarmånaderna är inte
vanliga så den hona som sågs vid Stureholm
13.7 (KDH, LHe) får betraktas som en liten
raritet.

Hittarp passerades under hösten av 57
ex varav hela 30 ex 5.10 (TSv), tillika nytt
dagsrekord. Samma dag sattes för övrigt
nytt dagsrekord i Falsterbo med 52 ex. Även
på andra platser i rapportområdet sågs det
sträckande blåhökar, t.ex. 3 str Lervik 10.9
(MEg), 4 str Grytskären 5.10 (TW) samt 4 str
Kattvik 28.10 (HeJo).

Drygt 7–8 ex fanns kvar i december där
3 ex vid Västraby 30.12 (BHz, EKn, KIn)
blev högsta enskilda dagssumman.

Ängshök  Circus pygargus
Årets enda fynd gjordes vid Domsten där 1
adult ™ sträckte in tidigt på morgonen 10.5
(TSv). Det är något förvånande att det inte
görs fler fynd av ängshök i rapportområdet.

Vid sträcklokalerna Hellebäck och Gilleleje
på Själland ses varje vår ett tiotal ängshökar.
Sträcktoppen infaller i mitten av maj så håll
kikaren uppe kommande vårar!

Duvhök  Accipiter gentilis
Arten är en ovanlig gäst på sträck och
endast 4 ex sågs sträcka in vid Hittarp och
Domsten under våren (MRe, JSt, BAn m.fl.).
Iakttagelser på fem potentiella häcklokaler
gjordes också under våren (flera observa-
törer).

Duvhökens retursträck infaller sent på
hösten och är i regel fåtaligt. Dock görs
enskilda obsar varje år där 3 str Maglaby
kärr 2.11 (BHz) förtjänar ett omnämnande. 5
ex sågs sträcka ut vid Hittarp under hösten
(BAn, MRe, PSö m.fl.).

Sparvhök  Accipiter nisus
Uner våren sågs 480 ex sträcka in vid
Hittarp och Domsten. Bästa dag blev 20.4,
då 178 ex räknades in (TSv, MRe, JSt m.fl.).
Vid Ranarpsstrand sågs 11 ex passera 30.3
(MGi).

Observatörerna vid Hittarp bokförde
816 utsträckande ex under hösten. Andra
högre siffror under hösten var, 20 str Ripa-
gården 26.10 (HEg, KLi), 40 str Svanshall
28.10 (AP), 20 str Kattvik samma dag (HeJo)
samt 15 str Kullen 31.10 (MPz).

Ormvråk  Buteo buteo
Tämligen låga 1803 ex anlände till landet via
Hittarp och Domsten under våren. Bästa
dagar var 25.3 med 644 ex samt 21.4 med
318 ex. Enda övriga högre sträcksiffra under
våren var 600 ex Pålsjö 25.3 (CSd).

Höststräcket tog som vanligt sin början i
mitten av augusti och pågick långt in i
november. Vid Hittarp bokfördes totalt 7923
ex. Totalsiffran för norra Öresund, där
siffrorna från Hellebäck är inräknade,
slutade på 13 435 ex. Bästa dagen inföll,
liksom för blåhöken, den 5.10 med inte
mindre än 3389 ex (TSv, JSt, MRe, BAn,
MåM, m.fl.). Övriga sträcksiffror under
hösten var; 629 ex Sandön 27.9 (PFn), 700 ex
Rögle 5.10 (GPa) samt 500 ex Ängelholm
6.10 (Kli).
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Fjällvråk  Buteo lagopus
I början på året genomfördes en inventering
via föreningens hemsida på internet. Totalt
noterades under perioden januari–februari
12–18 olika individer. En viss koncentration
fanns kring Svedberga–Stureholm (3 ex) och
Allerum-Nellåkra (3 ex).

Arten hade en sämre sträcksäsong än
normalt under våren. Vid Hittarp och Dom-
sten sågs endast 44 ex sträcka in med en
liten topp under april (BAn, MåM, JSt m.fl.).
Några sena vårsträckare som förtjänar ett
omnämnande var 1 str Sandön 14.5 (MRe)
samt 1 str Djuramossa 30.5 (JSt).

I augusti sågs 1 ex Hilleshögsdalar 24.8
(BHz) samt 1 str mot syd vid Hasslarp 29.8
(HeJo). Fjällvråken är huvudsakligen en
sydostflyttare och sträcksiffrorna för vårt
rapportområde brukar sällan bjuda på
några högre antal. I år räknades 34 ex vid
Hittarp (BAn, TSv, MRe, m.fl.).

Kungsörn  Aquila chrysaetus
Liksom havsörnen hade kungsörnen ett bra
år med många obsar. Från årets två inledan-
de månader finns ett 30-tal rapporter ur
vilka det kan skönjas att minst 7–8 ex var
inblandande. Vårens sista rapport kommer
från Grytskären där en ungfågel sågs jaga
22.4 (TW).

Sedan dröjde det fram tills 15.9 då 1 ex
sågs vid Vrams ängar (PAn). Hösten fort-
satte med enstaka obsar, främst från Sture-
holm och Svedberga där 3 ex vid Svedberga
3.11 (BAn) kan nämnas. Under december
sågs 2–3 ex så gott som dagligen utmed
”örnrundan” och max antal var hela 5 ex,
samtliga yngre fåglar, 30.12 (BOl). Övriga
fynd under december utanför Stureholms-
området var, 1 ex Åvarp 1.12 (UA), 1 ex
Nellåkra 8 och 30.12 (BHz), 1 ex Kropp 10.12
(UA), 1 ex Råådalen 15.12 (UA), 1 ex Bause-
röd 19.12 (KIn) samt 1 ex Bälteberga 26.12
(KBr).

Kungsörnen är på frammarsch i Skåne
och under året häckade minst 4 par vilka
producerade 6 flygga ungar. Troligen är det
bara en tidsfråga innan vi får den äran att
stoltsera med ett häckande par inom
rapportområdet.

Fiskgjuse  Pandion haliaetus
Innan mars var till ända hade gjusarna
anlänt! De första siktades den 29.3 vid
Ängelholm (HeJo) resp. Sandön (TW, PMr).

Vid Hittarp och Domsten sågs 50 ex
insträckande med bästa dag 21.4 då 11 ex
passerade (TSv, MRe, OLg m.fl.). Till dessa
kan läggas ytterliggare ca 20 ex i övriga
rapportområdet.

Uppgifter gör gällande att minst 2 par
skred till häckning i de norra delarna av
rapportområdet under våren.

Hösten bjöd på 21 utsträckare vid
Hittarp medan det finns rapporter om
ytterliggare minst 15 sträckare i rapport-
området där 7 str vid Sandön 10.9 (MRe)
kan omnämnas. Årets sista flög förbi
Maglaby kärr 20.10 (BHz).

Tornfalk  Falco tinnunculus
Lyckade häckningar konstaterades på fyra
lokaler: 5 pull Brandsvig, Ängelholm 2.7, 4
juv. Lönhult 2.7, 4 juv. Utvälinge 3.7 (samt-
liga HeJo) samt 5 pull. Kullen 9.7 (MPz).

Stenfalk  Falco columbarius
Efter det att årets första sågs sträcka in vid
Hittarps rev 17.3 (LHe) noterades ytterligare
37 ex fram t.o.m. mitten på maj (Fig. 4).

Vid Hittarps rev gjordes höstens första
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Figur 4. Antal observerade stenfalkar under olika
månader.
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observation 18.8 (LHe) varefter ytterligare
34 ex räknades på lokalen fram t.o.m. 29.10
där högsta dagssumman blev 12 str. 5.10
(TSv, m.fl.).

Ytterligare 30 ex har rapporterats under
hösten från lokaler spritt inom rapport-
området bl.a. 3 str. Ripagården 26.10 (HEg,
KLi).

Lärkfalk  Falco subbuteo
Årets första sågs vid Hasslarp 1.5 (GCw)
vilken följdes av ytterligare 17 ex under den
följande månaden.

Observationer under häckningstid
gjordes vid Vegeholmsskogen (HeJo, RJo),
Örby ängar (Mats Olsson) samt 2 ad. + 2 juv.
Laröd (TSv).

Ett femtontal observationer gjordes
under hösträcket där årets sista blev 1 str.
vid Hittarps rev 6.10 (TSv).

Pilgrimsfalk  Falco perigrinus
Fram t.o.m. maj sågs arten regelbundet i de
inre delarna av Skälderviken samt inåt
Kullahalvön. På Bjärehalvön gjordes under
samma period tre observationer; 1 ex Tjäll-
ran 6.1 (LHa, Anders Larsson), 1 2K hona på
samma lokal 2.2 (TSv) samt 1 ad. Dagshög
16.3 (MEg).

Paret som under fjolåret upptäcktes i
Helsingborg fanns kvar även i år i området
kring Spannmålshamnen där de bl.a. sågs
para sig 24.3 (Rolf Hansson). Trots detta
blev det ingen häckning.

Kullabergsparet lyckades med häck-
ningen för sjätte året i rad då tre ungar blev
flygga under sommaren (AP, m.fl.).

Från mitten av augusti fram t.o.m. års-
skiftet gjordes ca 80 observationer spritt
inom rapportområdet bl.a. 2 ex Ornakärr
19.8 (MRe), 1 ex Hilleshögsdalar 15.9 (BHz),
2 ex Vikingstrand, Helsingborg 16.11 (LGN),
1 ad. Hallands Väderö 14.12 ( HeJo, MRe,
MåM) samt årets sista 1 ad. Solsidan, Tore-
kov 31.12 (TSv).

Orre  Tetrao tetrix
Ett magert år med endast följande observa-
tioner: ca 5 ex Rögla mosse 17.3 (PCa), upp

till 2 tuppar Snoggarp 17.3–1.4 (TSv, MRe,
LHa), 1 tupp Höre mosse 13.4 (GPa), 3 tup-
par Djurholmen 21.4 (MCa) samt 1 höna
Önnarp 18.5 (MEg).

Tjäder  Tetrao urogallus
Två rapporter under årets första månader,
dels en andrahandsuppgift om en 1 tupp
vid Tåstarp i slutet av januari och dessutom
en tupp på en icke namngiven plats i
Ängelholms kommun 17.3 (båda PCa).

Rackelhane (tjäder x orre)  Tetrao urogallus x
Tetrao tetrix
Den spelande fågeln av denna korsning
mellan tjäder och orre som upptäcktes vid
Snoggarp på Hallandsåsen i fjol, sågs på
samma plats även iår i månadsskiftet mars–
april (TSv m.fl.).

Rapphöna  Perdix perdix
Sex rapporterade flockar med som mest 23
ex Kulltorp, Ängelholm 5.1 (HeJo) och 19 ex
Lervik 20.10 (LHe).

Vaktel  Coturnix coturnix
Av rapporterna att döma hade vakteln ett
bra år i Nordvästskåne. Under perioden
29.5–13.7 rapporterades revirhävdande
fåglar från ett dussin olika platser och en

"Spelande" rackelhane vid Snoggarp på Hallandsåsen,
6 april 2002.

Videoklipp: Alf Petersson
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försiktig summering gör gällande att det
sannolikt rörde sig om åtminstone ett 20-tal
olika exemplar. Flest rapporterades i vanlig
ordning från området Rögle – Stureholm –
Höghult med åtminstone 6–8 olika indivi-
der (LHe, GCw, m.fl.). Området norr om
Ängelholms flygfält hyste också flera fåglar
och som mest rapporterades 5 spelande 8.7
(USe). Därutöver noterades bl.a. upp till 3
ex vid Kulltorp, Ängelholm i början av juni
(HeJo, RJo, m.fl.).

Vattenrall  Rallus aquaticus
Under årets två första månader gjordes inga
fynd. Däremot noterades arten på sex
potentiella häcklokaler under våren och
sommaren, bl.a. vardera 2 ex vid Vatten-
möllan (KGN) och Björkeröd (GCw, m.fl.) i
april.

Likt tidigare år gjordes en drös observa-
tioner vid Sandön och Vegeås mynning från
slutet av juli och tre månader framåt. Van-
ligen 4–5 individer, men hela 9 ex 9.9 (TSv).
Övriga fyndplatser under sensommaren var
Hallands Väderö, Hasslarp samt Farhult.
Årets sista sågs för övrigt vid Sandön 16.11
(PFn).

Småfläckig sumphöna  Porzana porzana
Ett för Nordvästskåne mycket bra år med
troligen sju olika fåglar. Under våren och
sommaren hördes tre revirhävdande indi-
vider, 1 ex Hasslarp 1–8.5 (PSö, m.fl.), 1 ex
Höghulta mosse 6–11.7 (GCw) samt 1 ex
Farhult 8.7 (RJn).

Sensommaren och hösten följde samma
mönster med vardera 1 ex vid Vegeås myn-
ning 6.8 (MåM, TSv), minst 2 ex samma
plats under tiden 20.8–2.9 (MåM, RHe, SFo,
m.fl.), 1 ex Farhult 25.8 och 4.9 (HeJo) samt 1
ex Vegeås mynning 3.10 (JSt).

Kornknarr  Crex crex
Även kornknarren hade ett ovanligt bra år
med sammanlagt minst 10 revirhävdande
exemplar. Först ut var 1 ex vid Grevie
backar 20.5 (KÅH) vilken följdes av 2 ex
Ugglarps broar 2–8.6 (HeJo, m.fl.), 1 ex
Hasslarp 10.6 (MRe), 1 ex Vegeholm 17–19.6
(PSö, GCw), upp till 3 ex Borrstorp –

Ängeltofta, N Ängelholm 2–8.7 (USe, HEg,
m.fl.) samt till sist 2 ex Hyllinge 6–7.7 (LK).

Rörhöna  Gallinula chloropus
Likt tidigare noterades en del övervintrare.
Största ansamlingen räknades som vanligt i
Jordbodalen, Helsingborg med som mest 20
ex 15.2 (RJn). Därutöver sågs mindre antal
vid Pålsjö och Råå i Helsingborg, i Rönneå
vid Luntertun, Ängelholm samt i Görslövs-
ån, Ornakärr. I slutet av december sågs upp
till 6 ex Jordbodalen (LHe) samt 5 ex Råå
(SJn).

Sothöna  Fulica atra
Två hyfsade vinterflockar rapporterades: ca
140 ex Höganäs hamn 3.1 och ca 180 ex
Rönnen fem dagar senare (båda HeJo).

Trana  Grus grus
Den 9.3 bokfördes årets första, hela 36 ex,
vid Ramlösa (TTe). Därefter sågs enstaka
individer eller mindre flockar fram t.o.m.
17.3 då vårsträcket tog fart på allvar. Sam-
manlagt iakttogs måttliga 550 ex under
vårsträcket som pågick till mitten av maj.
Bästa sträckdagen var den 18.3 då fyra
flockar om sammanlagt ca 260 ex noterades,
bl.a. 90 ex Ängelholm (RHe).

Under våren och sommaren gjordes flera
fynd som visar att arten numera är en regel-
bunden häckare inom rapportområdet. Vid
Bulls måse fick 1 par fram 2 ungar från 19.5
(KIn) men även i trakterna av Össjö (GPa),
vid Djurholmen på Hallandsåsen (MCa)
samt Grindhus och Traneröds mosse på
Söderåsen (BHz, KIn) kan häckning miss-
tänkas.

Höstens sydsträck blev för ovanlig-
hetens skull mer omfattande med totalt ca
2000 ex. Nästan samtliga rapporterades den
6.10 med bl.a. 1000 ex Ängelholm (KLi) och
370 ex Munka-Ljungby (BFo, SFo).

Strandskata  Haematopus ostralegus
I området Sibirien – Klören – Sandön –
Rönnen räknades som mest 27 ex under
årets första månad (HeJo, MRe, m.fl.).
Antalen ökade fr.o.m. början av mars och
vårens sträck nådde sedan sin kulmen i



Fåglar i Nordvästskåne 2002 ________________________________ 1514 ____________________________________________ Fågelrapport

Svartbent strandpipare vid Rönnen, 21 april 2002.
Foto: Mårten Müller

slutet av april då 250 ex rastade på Sandön
27.4 (TSv, MEg).

I december noterades som mest 11 ex
vid Sandön–Rönnen (LHe, m.fl.).

Skärfläcka  Recurvirostra avosetta
Vårens första visade sig vid Rönnen 8.3
(RJn) men därefter dröjde det till slutet av
månaden innan antalen ökade. Vårsträcket
nådde sedan sin topp i april med som mest
58 ex Farhult 22.4 (AP).

Häckningsuppgifter inkom från fyra
lokaler i maj–juni: hela 13–17 par varav 11–
13 ruvande Stensminne, V Hasslarp 2.5 och
11.5 (MRe), 5 ruvande Rönnen 8.5 (HeJo),
troligen 5 par varav 3 ruvande Jonstorp 11.5
(GPa), 8 par Farhult varav minst 3 ruvande
12.5 (HeJo). Häckningsresultatet blev även
detta år oroväckande dåligt men sannolikt
kom några ungar på vingar från våtmarken
vid Stensminne.

Mindre strandpipare  Charadrius dubius
Först ut var 2 ex vid Hasslarps dammar 12.4
(PFo). Därefter noterades de första revir-
hävdande fåglarna i slutet av samma månad
och under de därpå följande två månaderna
iakttogs par eller enstaka individer vid ett
10-tal potentiella häcklokaler, bl.a. 2–3 par
Brogårdasjön, Bjuv (LK) och 5 par vid
utfyllnaden, S:a tunnelmynningen, Förslöv
(HeJo). Den sista för året visade sig vid
Strandbaden 21.9 (AP).

Större strandpipare  Charadrius hiaticula
Redan 2.2 observerades 1 ex vid Rönnen
(KJn). Största rapporterade flocken var 37 ex
Rönnen 2.3 (RHe) vilket gällde den sydliga
rasen hiaticula medan 30 ex Sandön 20.5 och
28 ex Hittarps rev 25.5 (båda MRe) gällde
den nordliga rasen tundrae.

Svartbent strandpipare  Charadrius
alexandrinus
Två fynd under våren: 1 omärkt ™ Rönnen
21.4 (MåM, m.fl.) samt 1 omärkt ¢ Sandön
14.5 (MRe, m.fl.).

Ljungpipare  Pluvialis apricaria
Vårens första var 4 ex Brandsvig, Ängel-

holm redan 3.2 (KLi, TSv). Därefter spar-
samt med vårfynd, dock en flock innehål-
lande 40 ex vid Lervik 30.3 (MRe).

Fr.o.m. 25.6 åter en del observationer och
senare i oktober några relativt stora ansam-
lingar, bl.a. hela 2500 ex Vejby–Förslöv 26.10
(TW, BFo, SFo).

Kustpipare  Pluvialis squatarola
Vid Kullen bokfördes årets första då 1 ex
sträckte söderut redan 3.2 (AP). Nästa fynd
gjordes vid Torekovs rev 30.3 (MRe), vilken
följdes av inte mindre än drygt 330 ex fram
t.o.m. 8.6. Nästan samtliga av dessa notera-
des i maj och i den fina vårsumman ingår
framförallt två toppdagar: 144 ex Sandön
24.5 (MåM, m.fl.) samt 74 ex Sandön och 31
ex Farhult 29.5 (båda HeJo).

Efter att den första sydsträckaren sågs
vid Rönnen 30.6 (RHe) blev det en ganska
medioker sensommar och höst. Största ung-
fågelflocken bestod av 25 ex Sandön 22.9
(AP, CSd) medan den sista för året notera-
des vid Rönnen 16.11 (RHe).

Tofsvipa  Vanellus vanellus
Blidväder i slutet av januari var säkert
anledningen till att tofsvipor sågs vid fem
tillfällen fr.o.m. 20.1 då 2 ex observerades
vid Stureholm (GPa). Antalen ökade suc-
cessivt och redan 3.2 räknades hela ca 550 ex
vid Brandsvig, Ängelholm (KLi, TSv).

Under hösten rapporterades som mest
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ca 700 ex Farhult 5.10 (RHe) och från Kulla
Gunnarstorp årets sista på årets sista dag
(BAn).

Kustsnäppa  Calidris canutus
Vid Klören sågs en övervintrande kustsnäp-
pa tillfälligt 6.1 (HeJo). Första vårfyndet
gjordes sedan inte förrän 19.5 då 1 ex ras-
tade på Sandön (HeJo). Denna fågel följdes
av ytterligare totalt 34 ex fram t.o.m. 29.5,
bl.a. 20 ex Sandön 20.5 (MRe, TSv).

1 ex vid Rönnen 29.6 (HeJo) inledde
sommarens sydsträck vilket i vanlig ord-
ning pågick in i oktober. Största antalen var
57 str. Kullen 23.7 (TSv, MåM), 44 ex Sandön
samma dag (LHe) och 46 ex Farhult 4.9
(LHa). Höstens sista, 3 ex, dröjde sig kvar
vid Farhult 10.11 (HeJo).

Sandlöpare  Calidris alba
Ett inte alltför märkvärdigt år för arten star-
tade med 1 ex Rönnen redan 8.2 (MRe) och
samma ex två dagar senare (MiJ, HeJo).
Därefter följde tre fynd under vårens nord-
sträck: 4 ex Farhult 12.5 (HeJo), hela 8 ex
Rönnen 17.5 (RHe) samt 1 ex Sandön 24.5
(MåM).

Sommarens första sydsträckare rappor-
terades från Sandön 2.7 (LHe). Denna följ-
des av sammanlagt 39 ex fram t.o.m. 20.9
varav som mest 9 ex Sandön 26.8 (PSö).

Småsnäppa  Calidris minuta
Mellan 20.5 och 9.6 noterades arten vid sju
tillfällen med som mest 3 ex Rönnen 8.6
(HeJo).

Två ex Sandön 21.7 (MEg) blev sedan
inledningen på artens sydsträck som pågick
fram t.o.m. början av oktober. Högsta anta-
len var 12 ex Rönnen 24.7 (PSö) och 10 ex
Sandön 22.9 (AP). Ett magert småsnäppeår
således.

Mosnäppa  Calidris temminckii
Vårens första sågs inte oväntat på Rönnen
med 1 ex 5.5 (USe). Därefter noterades flera
exemplar under artens nordsträck vilket
som vanlig pågick under större delen av
maj. Sammanlagt sågs minst 70 ex. Bland
dessa märktes bl.a. 23 ex Rönnen 15.5 (RHe)

samt 13 ex Hasslarps dammar 20.5 (HeJo).
Under perioden 4.7–30.8 gjordes en del

fynd men det sammanlagda antalet blev
måttliga 25–30 ex, varav som mest 6 ex
Rönnen 13.7 (PSö).

Tuvsnäppa  Calidris
Vid Rönnen fanns 1 ex den 6.8 (RHe, m.fl.).
Senast arten visade sig inom rapportområ-
det var 1996 och under årens lopp har nio
fynd gjorts, tre på våren (april–maj) med
resterande under juli–augusti.

Spovsnäppa  Calidris ferruginea
Vårens samtliga fyra fynd gjordes vid Sand-
ön. Troligen rörde det sig om sju olika indi-
vider varav 4 ex 24.5 (MåM).

Den 10.7 sågs vardera 1 ex vid Rönnen
och Sandön (båda MPz) och därefter rap-
porterades arten vid ytterligare en handfull
tillfällen, bl.a. 22 ex Sandön 2.8 (KLi). Den
näst intill totala avsaknaden av ungfåglar i
augusti–september indikerar dålig häck-
ningssäsong.

Skärsnäppa  Calidris maritima
Skärsnäppor noterades på flera platser
under årets två första månader. Flest räk-
nades vid Torekovs rev (Halsarevet) med

Tuvsnäppa vid Rönnen, 6 augusti 2002.
Foto: Mårten Müller
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Figur 5. Antal observerade myrsnäppor under
olika år.

upp till 25 ex (BAn, LHe, m.fl.). Därutöver
sågs mindre antal längs Öresundskusten vid
såväl Lerhamn som Svanebäck, samt längs
Bjärekusten vid både Grytskären och
Tjällran.

Redan 22.9 observerades 1 ex vid Sand-
ön (AP). Denna följdes av ytterligare en
handfull observationer fram till årsskiftet,
bl.a. minst 20 ex Hallands Väderö 14.12
(MåM, m.fl.) och upp till 10 ex Torekovs rev
under årets sista vecka (AP, KÅH, m.fl.).

Kärrsnäppa  Calidris alpina
Totalt övervintrade minst 120 ex längs den
Nordvästskånska kusten under årets inled-
ning. Upp till 30 ex fanns på yttre Bjärehalv-
ön, företrädesvis vid Torekovs rev (BEl,
m.fl.), ca 50 ex uppehöll sig i området kring
Vejbystrand och Grytskären (MRe, HeJo,
m.fl.) och i inre Skälderviken, mellan Sand-
ön och Jonstorp, räknades upp till 35 ex
(KGN, m.fl.). Därtill sågs även enstaka indi-
vider längs Öresundskusten.

En del av vårsträcket blev väldokumen-
terat i samband med ostadigt väder. Dels
den 20.5 med ca 400 ex Sandön (MRe, TSv)
men framförallt fyra dagar senare då ca
2000 ex bokfördes på samma plats (MåM).
Från sydsträcket bör nämnas ca 1000 ex på

sträckan Sandön – Farhult 6.8 (BAn) samt ca
300 ex Sandön 12.9 (HeJo).

I december sedan endast tre observa-
tioner varav som mest ca 20 ex Vejbystrand
23.12 (HeJo).

Myrsnäppa  Limicola falcinellus
Enda vårfyndet var 1 ex Rönnen 29.5 (HeJo,
MåM). Nästa observation gjordes sedan vid
Sandön 2.7 (MRe) vilket var inledningen på
sommarens  och höstens sydsträck. Därefter
iakttogs ytterligare 3–4 ex fram t.o.m. 12.8.

Efter fjolårets toppnotering på 15 ex är
årssumman tillbaka på normal nivå (Fig. 5).

Brushane  Philomachus pugnax
Av antalet rapporter att döma ett mycket
magert år för arten. Efter det att den första
sågs i Hasslarp 8.4 (CSd) noterades två
hyfsade vårflockar, 20 ex Hasslarp 25.4
(GCw) och 32 ex Rönnen 8.5 (RHe). Från
hösten endast ett fynd ev. en rejäl ungfågel-
flock, 40 ex Ornakärr 5.9 (TSv).

Dvärgbeckasin  Lymnocryptes minimus
Årets första, och tillika enda troliga över-
vintraren, var 1 ex Väla södra 14.2 (LHe).

Från vårens nordsträck, som pågick
under tiden 23.3–22.4, rapporterades inte
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Myrsnäppa vid Rönnen, 9 augusti 2002.
Foto: Alf Petersson
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mindre än ca 35 ex fördelade på sju olika
lokaler, bl.a. 4 ex Vattenmöllan 7.4 (KGN)
och hela 8 ex Väla södra 13.4 (LHe).

Höststräcket inleddes med 1 ex Hass-
larp 13.9 (MRe). Därefter sågs arten regel-
bundet fram 10.11. Sammanlagt torde det
rört sig om drygt 30 individer, varav som
mest 4 ex Hasslarp 26.9 (LHa). För ovanlig-
hetens skull inga decemberfynd.

Enkelbeckasin  Gallinago gallinago
Endast fem övervintrare från tre olika loka-
ler noterades under årets början, bl.a. 3 ex
Väla södra 24.1 (LHe).

Vårsträcket passerade i mars–april och
följande större antal har rapporterats: 40 ex
Ornakärr 29.3 (HeJo) och minst 60 ex Väla
södra 13.4 (LHe).

Fr.o.m. en vecka in i augusti noterades
åter högre antal. Som mest räknades 80 ex
Ornakärr 5.9 (TSv) och 65 ex Jonstorp tre
dagar senare (MRe).

Från december inkom sedan rapporter
om sju individer fördelade på fyra platser,
bl.a. 3 ex Lervik 23.12 (HeJo).

Dubbelbeckasin  Gallinago media
Ett rekordår som började med två vårfynd: 1
ex Farhult redan 13.4 (LHe) samt 2 spel.
Ornakärr 8.5 (USe).

Sydsträcket kom som vanligt igång i
augusti, denna gång med 1 ex Hasslarps
dammar 21.8 (MRe, HeJo). Därefter sågs
lågt räknat ytterligare minst 12 fåglar vid i
tur och ordning: Jonstorp 24.8 (MåM),
Farhult 26.8 (PSö), Rönnen 28–30.8 (RHe,
MåM), 3 ex Ornakärr 30.8 (MRe), Farhult 4.9
och 10.9 (LHa, MRe), Hasslarp 7.9 (HeJo,
HEg) och 13–17.9 (TSv, KHö, m.fl.), Vistorps
hamn 16.9 (PSö) och 19.9 (KÅH), Hittarps
rev 21.9 (MåM), 2 ex Vattenmöllan 22.9
(KGN) och till sist Hittarps rev 2.10 (PSö).

Morkulla  Scolopax rusticola
Endast ett vinterfynd gällande 1 ex Halla-
bäcken, Åvarp 26.12 (KIn, BHz).

Rödspov  Limosa limosa
Ett något märkligt år så tillvida att inga vår-
fynd gjordes. Däremot sågs en del fåglar

under sensommaren och hösten: 2 ex Vege-
holm 21.7 (KLi), 5 ex Farhult 27.8 (MRe) och
sedan 1 ex regelbundet vid framförallt
Sandön, men också vid Farhult och Rönnen
under perioden 10.9–28.10 (MRe, HeJo,
m.fl.). Huruvida det rörde sig om samma
fågel under denna långa period är osäkert.

Myrspov  Limosa lapponica
Årets första sågs vid Sandön 27.3 (TSv).
Denna följdes av sammanlagt ca 420 ex
t.o.m. slutet av maj, bl.a. 115 ex sandön 20.5
(MRe, TSv) och 128 ex samma lokal 24.5
(MåM, m.fl.).

Redan 23.6 sträckte 36 ex söderut vid
Kullen (TSv). Under tiden därefter, fram till
siste november, gjordes sedan ytterligare
observationer och bland fynden kan
nämnas ca 30 ex Sandön 3.8 (LHe), 35 str.
Hittarps rev 1.9 (TSv) samt 20 ex Sandön
14.9 (PFn).

Småspov  Numenius phaeopus
1 ex Domsten 28.4 (TSv) blev inledningen
på vårens sträck. Under perioden fram till
26.5 sågs sedan totalt 77 ex, varav merpar-
ten vid Kullen 9.5 där en flock med hela 65
ex drog norrut (AP).

Under sommarens sydsträck endast fem
observationer om sammanlagt 7 ex, varav
den första vid Kullen 24.6 (AP).

Storspov  Numenius arquata
Upp till 28 ex uppehöll sig mellan Sandön
och Farhult under årets inledning (TTe,
MOn, m.fl.).

Från vårsträcket rapporterades flockar
på mer än 20 ex vid fem tillfällen, som mest
ca 50 ex Jonstorp 27.4 (HeJo).

Häckningsuppgifter var 2–3 par Orna-
kärr (HeJo, TSv) och 2 par Jonstorp – Far-
hult (HeJo) samt vardera 1 par vid Bro-
gårdasjön, Bjuv och Vrams ängar vid Bjuv
(båda LK).

Från slutet av juni noterades ett ganska
omfattande sydsträck: 56 ex Laröd 24.6 och
112 ex samma plats dagen efter (båda TSv)
samt 100 ex Kullen 25.6 (MRe).

I december fanns minst 40 fåglar kvar i
inre Skälderviken (TTe, RHe, m.fl.).
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Svartsnäppa  Tringa erytropus
Endast ett 10-tal individer sågs under artens
sträckperiod under första halvan av maj
vilket är en mycket blek siffra.

Sydsträckande fåglar sågs fr.o.m. 9.6
med 13 ex Sandön och 8 ex Rönnen (MRe).
Därefter sparsamt med observationer av
såväl gamla fåglar i juni–juli som ungfåglar
i augusti–oktober. Årets sista sågs vid
Rönnen 24.10 (HeJo).

Rödbena  Tringa totanus
På flera platser längs Bjärekusten sågs över-
vintrande rödbenor. Flest, 10–12 ex fanns i
området från Vejbystrand och norrut till
Ranarpsstrand (HeJo, MRe, m.fl.). Därut-
över noterades 2–3 ex vid Torekovs rev
(PSö, TW, m.fl.) och lika många på sträckan
Glimminge plantering – Rammsjöstrand
(TSv, HeJo). Längs Öresundskusten endast
upp till 2 ex vid Svanebäck, Viken (AP, GPa,
m.fl.).

Största sensommarflocken var ca 30 ex
Rönnen 23.7 (LHe).

Från årets sista månad inkom uppgifter
om sammanlagt ett 20-tal olika individer.
Flest sågs vid Torekov med upp till 8 ex
strax före årsskiftet (AP, KÅH).

Dammsnäppa  Tringa stagnatilis
Två fåglar rapporterades: 1 ex Farhult 27.4
(MEg) och 1 ex Vegeås mynning 19.10
(LHe).

Gluttsnäppa  Tringa nebularia
Fr.o.m. 21.4 då 2 ex sågs vid Sandön (LHe)
observerades ganska få gluttsnäppor under
tiden fram till 7.5. Högsta antalet var 31 ex
Sandön 1.5 (HeJo).

Även under sensommaren och hösten
visade arten upp ett ganska sparsamt upp-
trädande. Som mest räknades 20 ex Farhult
26.8 (PSö) och vid Vegeås mynning iakttogs
höstens sista så sent som 10.11 (RHe).

Skogssnäppa  Tringa ochropus
Programenligt siktades de första skogssnäp-
porna under mars månads sista dagar.

Revirhävdande fåglar rapporterades
under de därpå tre följande veckorna från

Lilla Klåveröd (KIn), Ö Långasjö (GPa) samt
Maglaby kärr (LHe).

I juli–augusti endast tre rapporter, bl.a.
årets sista vid Farhult 25.8 (PSö).

Grönbena  Tringa glareola
Vid Hasslarp bokfördes vårens första den
25.4 (GPa). Därefter sågs 10 ex eller fler vid
tre tillfällen fram till 20.5. De första återvän-
darna dök upp runt midsommar och från
tiden därefter kan nämnas 15–20 ex Hass-
larps dammar 25.7 samt årets sista på sam-
ma plats 22.9 (båda HeJo).

Drillsnäppa  Actitis hypoleucos
De första drillsnäpporna sågs vid fyra olika
lokaler den 30.4. Från augusti två hyfsade
ansamlingar gällande ca 25 ex Hittarps rev
18.8 (LHe) och 20 ex Vegeås mynning 20.8
(HeJo).

Roskarl  Arenaria interpres
Under perioden 1.5–9.6 pågick vårsträcket
och sammanlagt noterades ca 30 ex, bl.a. 7
ex Sandön 20.5 (MRe, TSv) och 5 ex på
samma plats fyra dagar senare (MåM).

Vardera 3 ex vid Sandön 6.7 (RHe) och
Kullen 23.7 (TSv, MåM) var de enda fynden
från retursträcket. Inga ungfåglar rappor-
terade!

Smalnäbbad simsnäppa  Phalaropus lobatus
Nästan samtliga av årets fynd gjordes på
Rönnen. Det är dock svårt att med säkerhet
fastställa hur många individer som var
inblandade. Det började med 1 ex 25.7 (TSv,
m.fl.) vilken följdes av 4 ex 26.7 (PSö) och 2
ex 28.7–6.8 (RHe, m.fl.). Därtill noterades 1
ex vid Sandön 2.9 (PFo).

Brednäbbad simsnäppa Phalarop. fulicarius
I samband med hård västvind den 26.10
sågs 2 ex sträcka västerut vid såväl Hovs
hallar (TW, BFo, SFo) som Ripagården
(HEg, KLi).

Bredstjärtad labb  Stercorarius pomarinus
Ett vårfynd gjordes vid Domsten där 1 ad.
mörk morf sträckte söderut genom sundet
4.5 (TSv).
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Under hösten observerades totalt ett 10-tal
olika fåglar enligt följande: 1 subad/ad. str
SO Sibirien, Ängelholm 7.9 (KLi, HEg,
HeJo), 1 ex Kattvik 28.9 (LHa), 2 ex Gröt-
högarna 28.9 (USe), 1 ad. str. S Kattvik 5.10
(LHe, KHö), 4 ex Hovs hallar 28.10 (PSö), 1
subad. Kattvik 28.10 (HeJo) och 1 ad. Båstad
28.10 (PSö).

Labb  Stercorarius parasiticus
Sju individer sågs under perioden 30.3–12.5,
bl.a. 3 ex vid Sandön 4.5 (RHe, MåM).

Fr.o.m. 23.7 noterades arten åter med
totalt 25 ex t.o.m. början av oktober. Högsta
anta-len här var 5 ex Hovs hallar 1.9 (MRe)
och 3 ex Rönnen 20.9 (RHe).

Fjällabb  Stercorarius longicaudus
Ett fynd: 1 ex Sandön 14.9 (PFn).

Storlabb  Stercorarius skua
Arten uppträdde ganska regelbundet vid de
tillfällen då vinden friskade i från västsek-
torn. Sammanlagt rapporterades 24 ex från
tolv olika dagar mellan 23.6–1.11, bl.a. 3 ex
Kullen 27.6 (TSv, PSö, MRe) och 8 ex samma
plats 23.7 (MåM, AP, TSv, KMö).

Obestämd labb  Stercorarius sp.
Drygt ett 10-tal fynd med sammanlagt ca 15
olika individer. 1 1K vid Hovs hallar (HeJo)
1.9 gällde sannolikt fjällabb medan 1 ex vid
Båstad 28.10 (MRe) troligen var en bred-
stjärtad labb.

Svarthuvad mås  Larus melanocephalus
Den från slutet av föregående år kända
fågeln i Viken var kvar t.o.m. 23.1 (GPa, JSt,
m.fl.). Därefter gjordes ytterligare fynd
under året med i tur och ordning: 1 ad.
Sandön 14.4 (TSv), 1 2K Sandön 25–26.8
(MåM, MRe, m.fl.), 1 1K Jonstorp – Farhult
6.9 (MåM, TSv), 1 1K Hittarps rev 12.9 och
14.9 (MåM, TSv) samt åter igen 1 ad. Viken
fr.o.m. 8.11 (MRe) och fram till årets slut
(RJn, GCw, m.fl.).

Dvärgmås  Larus minutus
Rena vinterfynd gjordes vid fyra tillfällen i
januari–februari.

Vårens första, 2 ex siktades senare vid
Domsten 13.3 (JSt) vilka följdes av en
mängd rapporter under perioden 27.4–15.6,
framförallt i maj (Fig. 6). Flest räknades i
vanlig ordning vid Sandön där antal över 25
ex inte var en ovanlig syn i mitten av maj.
Största ansamlingen var hela 90 ex 12.5
(HeJo, m.fl.) vilket är en av de största floc-
karna som rapporterats i Nordvästskåne.

Även höstens sträck var anmärknings-
värt bra och tre dagar med tvåsiffriga antal
bör lyftas fram: 10 ex Sandön 27.8 (PFo), 17
ex Hovs hallar 28.10 (PSö) samt hela 35 ex
Båstad sistnämnda dag (MRe).

Skrattmås  Larus ridibundus
Enda häckningsuppgiften rapporterades
från Hasslarps dammar med 11 ruvande
20.5 (HeJo) och ca 10 par 9.6 (LHe). En stor
ansamling var ca 1000 ex Ornakärr 28.7
(MPz).

Fiskmås  Larus canus
Vid Svanshall räknades inte mindre än ca
380 ex 25.1 (TTe).

Silltrut  Larus fuscus
Årets första noterades på Hallands Väderö
30.3 (MRe). Därefter rapporterades mest
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Figur 6. Antal observerade dvärgmåsar under
olika månader.
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enstaka individer spridda över näst intill
varje månad fram till slutet av oktober.
Undantaget var 15 ex Kullen 23.7 (MåM,
TSv) och 19 ex Hovs hallar 28.10 (PSö).

Noterbart: Häckningsuppgifter saknas
från Hallands Väderö!

Vittrut  Larus hyperboreus
En yngre fågel sågs från och till mellan
Torekov och Gröthögarna mellan 18–27.1
(MåM, TSv, BFo, TW).

Havstrut  Larus marinus
Vid Strandbaden räknades 230 ex 11.10 (AP).

Tretåig mås  Rissa tridactyla
Av rapporterna att döma var arten en rela-
tivt vanlig syn under årets första tre måna-
der. Från denna period rapporterades mer
än 50 ex vid sju tillfällen, bl.a. ca 300 str.
Kullen 29.1 (TTe, MåM) och 250 ex samma
plats 11.3 (AP). Från slutet av april och fem
månader framåt föreligger endast enstaka
observationer.

Under senhösten åter igen talrik i sam-
band med hård pålandsvind, bl.a. 575 ex
Kullen 26.10 (MåM), 300–400 ex Hovs hallar
samma dag (TW, m.fl.) och 250 ex Kullen
1.11 (MPz, KGN).

Skräntärna  Sterna caspia
Sju fynd av totalt 10 fåglar gjordes: 1 ex
Båstad 4.5 (MEg), 1 ex Sandön 16.5 (OLg), 2
ex Sandön 29.5 (HeJo, MåM), 3 ex Sandön
11.7 (PFo), 1 ex Grytskär 13.7 (LK), 1 ex
Rönnen 31.7 (RHe) och 1 ex Sandön 6.8 (TSv,
MåM).

Kentsk tärna  Sterna sandvicensis
Vid Domsten bokfördes vårens första 25.3
(TSv, MRe). Under senare delen av maj
gjordes sedan flera observationer i inre
Skälderviken, dock utan att några säkra
häckningsindicier noterades.

I juli och framförallt i september, uppe-
höll sig en hel del kentska tärnor i inre
Skälderviken. Största ansamlingarna var 80
ex Vejbystrand 19.9 (HeJo) och hela 140 ex
Sandön 22.9 (AP, TSv). Årets sista sågs vid
Kullen 31.10 (MPz).

Fisktärna  Sterna hirundo
1 ex Sandön 13.4 (RHe) var årets första.
Några veckor senare, 1.5 rastade omkring
100 ex på samma plats (HeJo) och senare
under försommaren bedömdes ca 15 par
göra häckningsförsök på lokalen (HeJo).
Häckning kan även ha ägt rum vid Stens-
minne, V Hasslarp där 1 par varnade 26.6
(MRe). Sträckräkning vid Kullen gav 58 ex
23.7 samt 53 ex 25.7 (båda TSv, MåM).

Silvertärna  Sterna paradisaea
De första silvertärnorna sågs 30.4 och under
de därpå följande tre veckorna räknades
följande större antal vid Sandön: ca 100 ex
1.5 (HeJo), ca 50 ex 11.5 (AP) samt ca 60 ex
20.5 (MRe). Därutöver endast 1 ex Farhult
2.7 (MRe). Inga observationer av ungfåglar
under sensommar–höst!

Fisk/silvertärna  Sterna hirundo/paradisaea
Som mest ca 200 ex Sandön 6.5 (AP).

Småtärna  Sterna albifrons
Vid Sandön sågs vårens första, 2 ex 19.4
(HeJo, MåM) och på samma ö gjorde senare
6–10 par häckningsförsök (HeJo). Häckning
konstaterades även vid Jonstorp (2 par)
(HeJo) medan det vid såväl Vasalts hed

Figur 7. Antal observerade svarttärnor under olika
år.
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(MJn) som Strandbaden (AP) gjordes iakt-
tagelser under häckningstid.

Svarttärna  Chlidonias niger
Något av ett rekordår vilket sannolikt hade
att göra med gynnsamt väderläge under
artens sträcktid (Fig. 7). Totalt observerades
drygt 100 ex under perioden 1.5–15.6, vilket
är en anmärkningsvärd vårsumma. Flera
fina dagsantal noterades, t.ex. 28 str. S
Domsten 11.5 (TSv, MåM), 27 ex Sandön
samma dag (MRe, m.fl.) och 13 ex Sandön
20.5 (MRe, m.fl.).

Om vårens nordsträck var bra blev
sydsträcket desto sämre. Ett riktigt botten-
napp då endast en individ noterades: 1 ad.
mot S Laröd 25.6 (TSv). Inga ungfåglar i
augusti–september således!

Sillgrissla  Uria aalge
I januari–februari räknades sillgrisslor vid
fyra tillfällen varav en dag stod i en klass
för sig, nämligen 10.2 då hela 4650 ex pas-
serade Hovs hallar (MRe). Endast ett fynd
gjordes senare under försommaren, 1 ex
Kullen 9.6 (MPz) medan det därefter iakt-
togs en del fåglar i samband med havsfågel-
bevakning i juli, bl.a. 158 ex Kullen 23.7
(MåM, TSv).

Från hösten rapporterades naturligtvis
också en del observationer. Mer än 100 ex
räknades vid fem tillfällen, som mest ca 450
ex Kullen 1.11 (MPz).

Tordmule  Alca torda
100 ex Hovs hallar 10.2 (MRe) kan vara en
intressant jämförelse med ovanstående antal
sillgrisslor.

Under häckningstid gjordes fler fynd än
för sillgrissla, vilket gissningsvis har att
göra med att antalet häckande par på
Hallands Väderö är tiofalt högre. T.ex.
räknades hela 46 ex vid Vinga skär 20.4
(BEl), vilket är en anmärkningsvärd siffra.
Fynd gjordes dessutom vid Domsten och
Rönnen under försommaren.

Under hösten sågs 30 ex eller fler vid
endast fyra tillfällen varav som mest 116 ex
Kullen 26.10 (MåM).

Sillgrissla/tordmule  Uria aalge/Alca torda
Två sträcksiffror som förtjänar ett omnäm-
nande: 230 str. N Domsten 25.2 (TSv) och ca
700 str. Kullen 1.11 (MPz, KGN).

Tobisgrissla  Cepphus grylle
Fynd i januari är numera mer regel än
undantag. Totalt sågs ett 10-tal exemplar
under årets första månad, som vanligt flest
vid yttre Bjärekusten. Från februari ökande
antal och som mest räknades 12 ex Torekov
17.2 (RHe) och 15 ex Kullen 23.2 (HåJ).

Inga häckningsuppgifter eller större
antal har rapporterats från Hallands Väderö
under sommaren. Efter häckningstid räk-
nades dock högre antal vid tre tillfällen: 21
ex Kullen 23.7 (TSv, MåM), 19 ex Öllövs-
strand 19.9 (HeJo) samt 32 ex Torekov 19.9
(HeJo). I december noterades ca 20 ex
Hallands Väderö 14.12 (MRe, m.fl.) samt
årets sista, 5 ex utanför Torekov 31.12 (TSv).

Alkekung  Alle alle
Ett riktigt dåligt år. Från årets början fram
till 3.2 sågs arten vid åtta tillfällen, nästan
samtliga vid Kattvik där som mest 7 ex sågs
19.1 (PUn).

Under perioden 25.10–1.11 totalt 16 ex
fördelade på fyra dagar, bl.a. 5 ex Kullen
26.10 (MåM), 6 ex Kullen 29.10 (MRe, m.fl.)
samt 1 ex mot N Domsten samma dag
(BAn).

Lunnefågel  Fratercula arctica
Ett extremt bra år inleddes med två vinter-
fynd under årets inledning: 1 str. Kullen 23.1
(JSt) och 1 str. Grytskären 9.2 (USe).

Hösten blev sedan ”något i hästväg”
eftersom det under perioden 24.9–1.11
noterades omkring 110 ex! Lunnefåglar sågs
längs i stort sett hela den Nordvästskånska
kusten, även vid tillfällen då västvindarna
inte tog i särskilt mycket. Höga antal var 6
ex Svanshall 24.9 (MRe), 11 ex Hovs hallar
29.9 (TSv, MåM, BAn), 10 ex Kullen 29.9
(AP), hela 17 ex Hovs hallar 4.10 (PSö, m.fl.)
samt 7 ex Kullen 26.10 (MåM). Den sista
visade sig för övrigt vid Häljaröd 23.12
(PSö).
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Jorduggla, Ornakärr, 31 december 2002.
Foto: Ulf Ståhle

Skogsduva  Columba oenas
En flock med 20 ex vid Vrams ängar 27.1
(LK) var årets första observation. Därefter
sågs och hördes flera fåglar fr.o.m. februari
månads inledning. Största vårflocken var
sedan 18 ex Laröd 3.3 (TSv).

Från totalt 9 lokaler rapporterades
revirhävdande skogs-duvor fram t.o.m.
början av juni. Därefter endast ett fåtal
rapporter, bl.a. 20 ex Ranarp – Lervik 9.9
(MEg) samt årets sista vid Laröd – Nellåkra
29.12 (BHz).

Ringduva  Columba palumbus
Två sträcksiffror under hösten: 3000 str. S
Tågaborg 19.10 (BHz) och 12 400 utstr.
Hittarps rev 21.10 (TSv).

Turkduva  Streptopelia decaocto
Från Bjuv rapporterades 30–40 häckande
par under försommaren (LK). Detta är mer
än en fördubbling i jämförelse med resulta-
tet från Bjuv vid den riksinventering som
genomfördes 1998.

Turturduva  Streptopelia turtur
Tre vårfynd föreligger: 1 ex Bulls måse 20.5
(KIn), 1 ex Laröd 23.5 (TSv) samt 1 ex spel.
Kullen 9.6 (MPz).

Gök  Cuculus canorus
Vid både Utvälinge (GCw) och Lervik
(MEg) gjordes vårens första observationer
1.5. Årets sista sågs vid Vistorps hamn 19.9
(KÅH).

Berguv  Bubo bubo
Uvar rapporterades från tre olika platser
varav en där häckning ägde rum (ALo,
m.fl.)

Hökuggla  Surnia ulula
Ett fynd: 1 ex Håkull, Kullaberg 1.11 (ESö).

Sparvuggla  Glaucidium passerinum
Två fynd: 1 ex Finnstorpsdammarna, Söder-
åsen 6.1 (KIn) samt 1 hörd. S Långhult, Hal-
landsåsen 17.3 (PSö).

Kattuggla  Strix aluco
Inte många rapporter har inkommit men
nämnas kan 4 rop. Snoggarp, Hallandsåsen
29.3 (TSv) och 4 rop. Kärreberga, Söderåsen
14.12 (BHz).

Hornuggla  Asio otus
På två platser fanns ansamlingar i januari–
februari; upp till 6 ex Jonstorp (GPa, m.fl.)
och som mest 5 ex Strandbaden (AP, m.fl.). I
mars hördes endast en revirhävdande fåglar
och senare i juni tiggande ungar från ytter-
ligare sex lokaler, vilket indikerar ett ganska
dåligt hornuggleår. Fr.o.m. oktober åter
enstaka individer vid Strandbaden och
Jonstorp.

Jorduggla  Asio flammeus
Minst 14 olika individer sågs under året.
Dessa var utspridda under månaderna
januari (5), februari (1), april (1), maj (1),
juni (1), oktober (2) och december (4). Den
ur häckningssynpunkt mest intressanta
observationen gällde en ryttlande fågel vid
Lönhult 19.6 (LHe).

Pärluggla  Aegolius funereus
Två noteringar: 1 rop. S Långhult, Hallands-
åsen 17.3 (PSö) samt 1 funnen död Kungs-
gården, Ängelholm 3.12 (gm KIn).
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Nattskärra  Caprimulgus europaeus
Den första hördes spela i Vegeholmsskogen
11.5 (NiGr). Därefter noterades revirhäv-
dande fåglar vid ytterligare fyra platser,
bl.a. 10 ex vid Maglaby kärr 6.6 och 27.7
(BHz), upp till 4 ex Vegeholmsskogen hela
juni (RJo, HeJo, m.fl.) och 6 ex Önnarp, Förs-
löv 12.7 (KLi). Efter häckningstid gjordes tre
fynd: 1 ex inne i maskinhall vid Gånarp ca
10–15.8 (BNi, HeJo), 1 ex på dagkvist Klören
7.9 (MåM, USe, PSö) samt 1 ex Himmels-
torp, Kullaberg ca 10.9 (gm GPa).

Tornseglare  Apus apus
En nordsträckande fågel vid Laröd 1.5
(OLg) blev årets första. Inga ovanligt sena
höstfynd föreligger.

Kungsfiskare  Alcedo atthis
Två övervintrare rapporterades under årets
inledning: 1 ex Rönneå, Ängelholm 27.1
(CMw) och 20.2 (HeJo) samt 1 ex Råån, Gör-
arps mölla 3.2 (PSö, TTe). Därefter noterades
arten vid enstaka tillfällen vid eller i anslut-
ning till såväl Råån, Vegeå som Rönneå
under våren. Sannolikt ägde häckning rum
vid de två sistnämnda vattendragen då
fåglar sågs på dessa platser under högsom-
maren (HeJo, GCw, LK, m.fl.). Var den års-
unge som ringmärktes vid Hasslarps dam-
mar 9.8 (MRe, MåM, HeJo) hade sitt ur-
sprung är dock okänt.

Tendenser till flyttrörelser märktes alltså
fr.o.m. augusti och under de följande tre
månaderna. Glädjande gjordes en mängd
observationer under denna period vid såväl
de större vattendragen som längs kusten.
Flest sågs vid Sandön och Vegeås mynning
med upp till 4 ex i slutet av september (AP,
MRe, m.fl.). Bland något udda platser kan
nämnas Svanshall i slutet av oktober (MRe,
AP, m.fl.) samt Rögle nya lertag (BAn) och
Rögle dammar (GCw) i november. Från
årsslutet kan nämnas 1 ex Torekovs hamn
14.12 (MåM, m.fl.) samt 1 ex Rönneå, Ängel-
holm fram till årsskiftet (HeJo, BLg).

Härfågel  Upopa epops
En andrahandsuppgift gällande 1 ex Påarp.
Helsingborg 8.5 (gm PTu).

Göktyta  Jynx torquilla
Ett ganska normalt år med sammanlagt åtta
fynd. Den första noterades vid f.d. F 10,
Ängelholm 23.4 (PFo). Därefter gjordes
ytterligare tre vårfynd t.o.m. 12.5 varav ett
gällde en död individ.

Glädjande var att en häckning av allt att
döma genomfördes vid Boserup i juni–juli.
På lokalen sågs nämligen 1 par 14.6 samt 1
varnande fågel 7.7 (båda LK). Sedan 1990
föreligger endast två tillfälliga observationer
av göktyta under sommarmånaderna.

Från mitten av augusti och tre veckor
framåt gjordes ytterligare tre fynd varav
återigen 1 ex gällde en död fågel, tagen av
katt vid Himmelstrop (gm GPa).

Gröngöling  Picus viridis
Revirhävdande fåglar rapporterades fr.o.m.
början av februari och under perioden fram
t.o.m. juni noterades arten vid 13 potentiella
häcklokaler. Inga konstaterade häckningar
rapporterades dock. Under årets andra
halva endast sju observationer.

Spillkråka  Dryocopus martius
Den första revirhävdaren hördes i mitten av
februari och fram t.o.m. juni iakttogs arten
på minst 25 platser. Dock noterades endast
ett bofynd, nämligen vid Hålehall på Hal-
landsåsen (KÅH).

Nattskärra, Klören, 7 september 2002.
Foto: Ulf Ståhle
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Figur 8. Antal observerade berglärkor under olika
år.

Mindre hackspett  Dendrocopos minor
Under perioden fram t.o.m. slutet av april
sågs eller hördes fåglar vid 14 olika lokaler,
bl.a. 4 ex Svedberga kulle 23.3 (GPa). Inga
fynd i maj–juni men fr.o.m. slutet av juli och
fram till årsskiftet iakttogs sammanlagt ca
13 ex på flera olika lokaler.

Trädlärka  Lullula arborea
Vårens första fåglar rapporterades från
Vrams fälad där 4 ex sågs 9.3 (LK). Enda
större sträcksiffra som rapporterats avser 9
ex Svanshall 23.3 (KGN).

Iakttagelser som indikerar häckning
gjordes tre tillfällen, sannolikt avseende
samma fåglar i trakten av Munka-Ljungby
under perioden mars till juli (AB, TW, m.fl.).

Under höststräcket har högre sträcksiff-
ror rapporterats från Hittarps rev med 35 ex
5.10 (MåM, TSv) samt, strax utanför rap-
portområdet, från Hilleshögs dalar (Glums-
lövs backar) 13 ex 21.9 och 10 ex 27.9 (båda
BHz).Inga vinterfynd har rapporterats.

Sånglärka  Alauda arvensis
Runt 20 januari noterades de första insträc-
kande vårfåglarna på flera håll inom rap-
portområdet och större flockar iakttogs
följaktligen vid månadsskiftet: 30 ex Tore-
kov (USe) och 100 ex Boarp, Bjäre (MEg)
26.1, 20 insträckande Tjällran, Bjäre 2.2 (TSv)
och ca 100 str. SV Kullen 3.2 (AP).

I övrigt har inga anmärkningsvärda
rapporter inkommit.

Berglärka  Eremophila alpestris
Från årets första del har bara en iakttagelse
rapporterats: 1 ex Lervik 1.1 (MEg).

Under hösten gjordes desto fler observa-
tioner och den första noterades på normalt
datum vid Kullen 16.10 (BAn, PFn, m.fl.).
Därefter följde ytterligare ca 17 ex: 1 ex
Hittarps rev 20–21.10 (BAn, TSv), 2 ex
Gråläge 25.10 (MRe), 2 str Viken 26.10
(LMå), 7 str Svanshall 28.10 (AP), 2 rast
Hittarps rev 29.10 (BAn) och 5 rast Lerhamn
7.11 (MRe).

I början av 1970-talet förkom berglärkan
i relativt stora antal under senhösten och
vintern för att under 1980- och början av

1990-talen nå riktiga bottennivåer, t.o.m.
utan iakttagelser vissa år (Fig. 8). Figuren
visar också att en återhämtning skett mot
senare delen av 90-talet samt in på det nya
millenniet. Om denna variation påvisar
svängningar i det häckande beståndet i den
svensk-norska fjällkedjan eller om arten helt
enkel väljer andra vägar och områden för
flyttning och övervintring skall låtas vara
osagt.

Backsvala  Riparia riparia
Vårens första iakttogs vid Hasslarp 20.4
(MEg).

Endast en uppgift om häckning har
inkommit: ca 100 bohål vid Småryd utanför
Helsingborg under september (LHe).
Rapporteringen är långtifrån rättvisande
avseende artens verkliga häckningsföre-
komst inom rapportområdet.

Ladusvala  Hirundo rusticola
Årets första och förhållandevis tidiga indi-
vider sågs vid Rönnen 29.3 (MOn) samt
Sandön dagen efter (HeJo).

En ej alltför sen ladusvala, den sista i
rapportområdet för året, noterades vid
Glimminge plantering 3.11 (MLj).
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Hussvala  Delichon urbica
Vårens första individer iakttogs vid normal
tid på Rönnen 19.4 (MåM).

Större piplärka  Anthus richardi
Efter några ovanligt inividrika år gjordes
denna säsong endast ett fynd: 1 ex sträckte
mot SV vid Hittarps rev 21.10 (TSv). Totalt
har ca 20 fynd gjorts inom rapportområdet,
varav 12 den sista 10-årsperioden (Fig. 9).

Fältpiplärka  Anthus campestris
Två iakttagelser under ett år får med 2000-
talets mått mätt anses som normalt. Under
normal sträcktid sågs 1 ex vid Rönnen 14.8
(MOn) samt 1 ex mellan Klören och Sibirien
1.9 (HeJo).

Fältpiplärkan var fram till mitten av
1990-talet Nordvästskånsk häckfågel men
arten har minskat tämligen dramatiskt inom
hela sitt sydsvenska utbredningsområde
och återfinns nu endast på några fåtal plat-
ser i södra Halland samt i delar av sydöstra
Skåne. Anledningen till minskningen har
debatterats och ibland angivits vara igen-
växning och störningar. Detta är nog inte
hela sanningen, möjligen är det vi ser endast
en tillfällig svängning i det nordeuropeiska

beståndet. I dagsläget är framtiden i vilket
fall högst oviss för landets kvarvarande
häckfåglar.

Trädpiplärka  Anthus trivialis
Vårens första observation gjordes vid
Domsten 28.4 (TSv). Inga rapporter om
högre sträcksiffror eller sena höstfynd har
inkommit.

Ängspiplärka  Anthus pratensis
Under den inledande vintermånaden
rapporterades normal förekomst av arten
runt rapportområdets kuster (ca 70 ex i
januari). Störst ansamlingar iakttogs med 10
ex Rönnen 19.1 (PCa) och möjligen samma,
10 ex Farhult fem dagar senare (GPa).

Från artens nordsträck under april kan
nämnas 4000 insträckande Hittarps rev 21.4
(TSv).

I december inkom rapporter från inlan-
det om 6 ex Ornakärr 4.12 (MRe) och 4 ex
samma lokal 7.12 (TSv).

Rödstrupig piplärka  Anthus cervinus
Från det normalt individfattiga vårsträcket
har dock närmast traditionsenligt inkommit
rapport från Rönnen med 1 ex 2.5 (HeJo,
MåM).

Nästa observation dröjde fyra månader
då höstflyttningen tog fart. Först ut var 1 ex
Berga, Helsingborg (KLi) och 1 ex Lervik 9.9
(MEg). Därefter har ytterligare ca 35 ex
rapporterats, vilket får betraktas som en bra
höstsumma  (jfr. Fig. 10). Högsta dagssum-
ma noterades vid Hittarp där 5 ex sågs 21.9
(MåM). Höststräcket avslutades där det
påbörjades, då årets sista iakttogs vid Lervik
2.10 (MEg).

Skärpiplärka  Anthus petrosus
Inga rapporter om konstaterade häckningar
har inkommit. På Kullen sågs dock 1 ex 23.7
(TSv), vilken sannolikt representerar en
individ ur den lokala stammen. Arten häc-
kar regelbundet i inom rapportområdets
västligaste delar, och förutom på Kullaberg
finns åtskilliga par på Hallands Väderö och
längs Bjärehalvöns yttre delar.

Utanför häckningstid har iakttagelser
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Figur 9. Antal observerade större piplärkor under
olika år.
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om större ansamlingar inkommit från Para-
peten, Helsingborg med upp till 22 ex 2.1–
13.2 (MRe, TSv, m.fl.), ca 50 ex Tjällran, Bjäre
10.2 (MRe) och möjligtvis samma ca 50 ex
vid närbelägna Gröthögarna 13.2 (TTe) och
25 ex Ripagårdens hamn 31.12 (TSv).

Inga inlandsfynd har rapporterats.

Vattenpiplärka  Anthus spinoletta
Arten fortsätter att vara regelbunden inom
rapportområdet med enstaka övervintrare
mellan november och mars. Under årets tre
inledande månader sågs 3–4 ex: 1 ex kvar
sedan december 2001 vid Viken till 7.1 (USe,
m.fl.), 1 ex Farhult 7.1 (MRe), sannolikt
samma individ på Rönnen 9.1 (KGN) och
åter Farhult 23.1 (LLq) samt 1–2 ex
Halsarevet, Torekov 11.1 (HeJo).

Höstsäsongens första vattenpiplärkor, 3
ex dök upp vid Gröthögarna 27.10 (JHa).
Därefter följde 1 ex Torekov 3.11 (HeJo), 1 ex
Ripagården 9–10.11 (LHe, TSv), 1 ex Sten-
krossen 10.11 (HeJo), 1 och från december 2
ex Lerhamn 10.11– året ut (MRe, LDe, PSö
m.fl.), 1 ex Viken 30.11–1.12 (MåM, GPa), 2
ex Ornakärr 4.12 (MRe), 1 ex Lervik 22.12
(HeJo) och slutligen 2 ex Gröthögarna 30.12
(AP, KÅH).

Observationen vid Ornakärr är det andra
inlandsfyndet för rapportområdet och
sannolikt är arten vanligare på liknande
sanka ängsmarker än vad som framgår av
rapporteringen. Möjligtvis kan enstaka
individer regelbundet befinna sig vid t.ex.
Ornakärr under november–december fram
till att området fryser, för att då förflytta sig
ut till kustområdena.

Antalet individer är som vanligt svår-
bedömt men ca 10 ex bör vara inblandade
under årets andra hälft. Om man räknar
bort fågeln vid Viken från föregående år
samt antar att observationerna på yttre Bjäre
under hösten rör samma individer blir total-
summan för 2002 13 ex vilket är den hittills
högst årsnoteringen. Frågan är om Orna-
kärrsfåglarna är identiska med t.ex. de som
sågs vid Lerhamn eller Viken?

Gulärla  Motacilla flava
Årets första sågs vid Rönnen respektive
Hittarp 21.4 (LHe, KHö, TSv). Högre sträck-
siffror har rapporterats från Sandön  med
500 ex 20.5 (MRe), 1300 ex Pålsjö 25.8 (BHz)
samt 600 ex Laröd 26.8 (TSv). Årets sista
noterades i Hasslarp 22.9 (RHe).
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Figur 10. Antal observerade rödstrupiga piplärkor
under olika år.

Rödstrupig piplärka, Hittarps rev, 21 september 2002.
Foto: Mårten Müller
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Forsärla  Motacilla cinerea
Övervintrande fåglar, kvar sedan december
föregående år, fanns vid Höganäs renings-
verk åtminstone till 21.2 (GPa, m.fl.) samt
Helsingborgs reningsverk, inklusive Para-
peten fram till 26.2 (MRe, RJn m.fl.). Ytterli-
gare fåglar som inlett övervintring var 2 ex
Bjuvs reningsverk 2–20.1 (LK). Huruvida
dessa uthärdade även februari är okänt.

Vårfåglar på potentiell häckningslokal,
nyanlända eller från någon strategiskt när-
belägen övervintringsplats, iakttogs vid
Hallabäcken redan 10.3 (KIn) samt Margre-
tetorp 12.3 (MEg). Ytterligare iakttagelser
som indikerar eller påvisar häckning har
inkommit från drygt tio lokaler, främst från
Söderåsen, avseende 14 par. Från rapport-
områdets norra del har iakttagelser endast
inkommit från Rössjöholmsån (3 lokaler)
och Kägleån (1–2 lokaler). Hur många par
döljer sig i övriga småbäckar på södra
Hallandsåsen?

I vanlig ordning märktes en del som-
marrörelser på forsärlor under juni och juli,
väl före den egentliga höstflyttningen. Såle-
des iakttogs 1 ex Kullen 27.6 (TSv), 1 ex
Vegeholm 10.7 (GCw), 1 ex Maglaby kärr
27.7 (BHz) samt 1 ex Björkeröd 30.7 (MPz).

Från slutet av augusti inleddes höst-
sträcket på allvar med observationer på
flera håll. Högre antal noterades vid Sibi-
rien, Ängelholm med 9 ex 7.9 (HeJo), 5 ex
Hittarps rev 14.9 (MåM, TSv), 8 ex samma
lokal 5.10 (MåM, TSv) samt 8 ex Svanshall
28.10 (AP, m.fl.).

Decemberfynden utgjordes av 1 ex
Ingelsträde våtmark 4.12 (MRe), 1 ex som
inlett övervintring vid Höganäs reningsverk
hela december (MRe, GPa m.fl.) samt 1 ex
Kulla Gunnarstorp 31.12 (BAn).

Sädesärla  Motacilla alba
Våren anlände med den första sädesärlan
då den sträckte in vid Domsten 12.3 (MåM),
därefter följde enstaka individer 13–20.3
(flera obs.) innan det riktiga inflödet nådde
Nordvästskåne sista dagarna i mars.

En sädesärla med helsvart rygg och som
därmed bör hänföras till den västliga rasen

yarrellii, följde efter en plöjande traktor vid
Lya, Hallandsåsen 15.4 (IPe).

Endast en rapport om ett högre antal
sädesärlor har inkommit: ca 200 ex Sandön
12.9 (HeJo). Inga vinterfynd gjordes under
året och hösten sista individ flög förbi Maria
by, Helsingborg 16.11 (CSd).

Sidensvans  Bombycilla garrulus
Året som helhet bjöd på en tämligen  mått-
lig förekomst utan någon påtaglig mängd
eller invasionstendens under någon av
vintermånaderna.

Under årets inledande månader gjordes
iakttagelser av flockar huvudsakligen på
yttre Bjärehalvön, som mest ca 150 ex Gröt-
högarna 13.2 (TTe).

Från artens nordsträck i mars har endast
två rapporter inkommit: 16 ex Rönnen 5.3
(TTe) och, strax utanför rapportområdet, 16
ex Traneröds mosse 17.3 (KIn). Vårens sista
fågel iakttogs på Kullen 9–12.5 (AP, MåM,
TSv m.fl.).

Höstens observationer inleddes på
normalt datum med ca 30 Maglaby kärr
20.10 (BHz). Under november och december
gjordes knappt 15 observationer varav måt-
tliga 80 ex Kulltorp, Ängelholm 14.11 (HeJo)
och 50 ex Klören 12.12 (GCw) utgjorde de
största flockarna.

Strömstare  Cinclus cinclus
Knappt 15 ex iakttogs mellan januari och
mars och efter 26.3 saknas rapporter. Är det
verkligen så att strömstaren flyr Nordväst-
skåne helt under häckningstiden? Förhopp-
ningsvis är bristande rapportering från
skogsbygderna anledningen, för nog finns
väl lämpliga häckplatser på såväl Hallands-
åsen som Söderåsen? Kanske dags för en
inventering?

Från hösten föreligger iakttagelser av
endast 9 ex. Av det mer udda slaget kan
nämnas 1 ex på sträckförsök vid Kullens
spets 29.10 och möjligen samma individ
rastande 1.11 (KGN, MPz m.fl.) samt 1 ex,
tämligen väl utanför skogsbygd och forsar,
rastande vid Mölle mosse 4–8.11 (BPe).
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Järnsparv  Prunella modularis
Från att ha förekommit i ovanligt höga antal
de senaste vintrarna noterades under
december 2001 endast 7 ex. Som en direkt
följd hade antalet sjunkit ytterligare till
januari 2002: 1 ex Farhult 9.1 (KGN), 1 ex
Höghult 17–26.1 (GCw) och 1 ex Utvälinge
18.1 (MRe). Inga rapporter har inkommit
från februari.

Märkligt nog fortsatte kräftgången för
järnsparvens övervintringsförsök även
följande vinterperiod. I december iakttogs
endast tre individer på tre lokaler, nämligen
1 ex Mölle 8.12 (LUn), 1 ex Bjuvs renings-
verk 21.12 (BHz, EKn) samt 1 ex Ripagården
26 och 31.12 (MGi, TSv).

Näktergal  Luscinia luscinia
Årets första sjöng, några dagar senare än
normalt, vid Arilds golfbana 3.5 (BBa).

Inga höstobservationer har rapporterats.

Blåhake  Luscinia svecica
Under vårsträcket gjordes tre iakttagelser,
väl koncentrerade i tiden: 1 ex Mölle 10.5
(LUn), 1 ¢ Hasslarp 11.5 (NiGr) samt 1 ¢
Kullen 12.5 (MåM, MRe, TSv).

Hösten är normalt den sämre sträck-
perioden för att lyckas se arten i Nordväst-
skåne. Detta till trots sågs minst 6 fåglar: 3–
4 ex iakttogs längs vasskanterna vid Sandön
och i Vegeås mynning 12–22.9 (HeJo, PFo,
PSö m.fl.), 1 ex noterades i Hasslarp 15.9
(MåM, TSv m.fl.) samt 1 ex 1.10 (KHö) och
vid Stenkrossen sågs 1 ex 28.9 (HNs).

Svart rödstjärt  Phoenicurus ochruros
Vid Helsingborgs reningsverk fanns 1 ex
kvar sedan december föregående år och
sågs tillfälligt 2.1 (MRe). I övrigt rapporte-
rades inga vinterobservationer på det nya
året.

Nästa observation rör sannolikt nyan-
lända fåglar då 1 par noterades på häck-
ningslokal i Helsingborgs sydhamn 27.3
(HeJo). Under april och maj inkom rappor-
ter om ytterligare 14 par eller revirhävdan-
de hannar runtom i Nordvästskåne. Huvud-
delen av dessa har noterats i Ängelholm (8

par) och t.ex. Helsingborg borde hysa upp-
skattningsvis dubbelt detta antal. Likaså
saknas rapporter helt från t.ex. Bjuv,
Åstorp, Båstad, Viken – Lerberget, vilka
samtliga torde hysa något eller några par
vardera. Årets antal häckrapporter är dock
i nivå med de senaste årens och några
tendenser i det häckande beståndet går ej
att utläsa.

Från höststräcket har rapporter om
högre antal inkommit med upp till 7 ex vid
Höganäs reningsverk 15–23.9 (JSt, KMö
m.fl.) och med vikande antal på platsen
under oktober och november. Sista note-
ring var 1 honf. 11.12 (MRe). Få iakttagelser
gjordes i övrigt i december, sannolikt på
grund av kallt väder och enda rapport var
1 ex Parapeten, Helsingborg 30.12 (MRe).

Rödstjärt  Phoenicurus phoenicurus
Vårens första individer av denna tropik-
flyttare hördes sjunga vid Tåssjö kyrka och
i Förslöv 20.4 (GPa resp. KÅH) medan
höstens senaste iakttogs på Kullen 11.10
(AP, MåM).

Buskskvätta  Saxicola rubetra
Från Björkeröd och Kullen rapporterades
de första vårfåglarna 26.4 (GCw, MRe,
MåM) medan två sena höstobservationer
gjordes: 1 ex Nyhamnsläge 1.10 (AP) och 1
ex Ripagården 20.10 (MåM). För busk-
skvättor som ses i mitten–slutet av oktober
är chansen närmast större att det rör sig om
den svarthakade arten.

Svarthakad buskskvätta  Saxicola torquata
En iakttagelse av 1 ¢ gjordes på Hallands
Väderö 3.5 och sannolikt samma 8.5 (AB
m.fl.). Arten är långtifrån årlig och fyndet
utgör endast den åttonde observationen för
rapportområdet. Senast Nordvästskåne
gästades var i april 1998.

Stenskvätta  Oenanthe oenanthe
De första vårfåglarna anlände punktligt i
början av april med observationer vid bl.a.
Höganäs och Höghult, Svedberga 3.4 (AP
resp. GCw).
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Under sen hösten iakttogs en ovanligt sen
stenskvätta vid Höganäs 18.11 (AP).
Åtminstone det sena datumet indikerar att
det skulle kunna röra sig om en individ av
den storvuxna, grönländska rasen
leucorrhoa.

Ringtrast  Turdus torquatus
Vårsträcket bjöd på låga 19 ex mellan 14.4
och 9.5. Utanför de normala rastområdena
på Kullen och vid Björkeröd noterades arten
även vid Rönnen 19–20.4 (MåM m.fl.) och
1.5 (HeJo m.fl.), Grevie backar 25.4 (KÅH)
samt vid Höghult, Svedberga 29.4 (GCw).
Största antal var 5 ex Kullen 27.4 (PSö).

Höststräcket passerar ofta helt obemärkt
förbi, anledningen till detta är oklar. Ring-
trasten tycks om hösten välja en något
östligare flyttbana och kanske blir uppsam-
lingseffekten på utsatta uddar som Kullen
inte lika stor som på våren. På sistnämnda
lokal sågs dock 1 ex 22.10 (TSv), vilket är en
normal fyndbild i Nordvästskåne på hösten,
både i tid och antal.

Björktrast  Turdus pilaris
Rapporter avseende större flockar och
ansamlingar har inkommit med ca 600 ex
Kullen 31.10 (MPz), ca 1500 ex Farhult 3.11
(MPz), ca 400 ex Råådalen 7.12 (BHz) och ca
800 ex Förslöv samma datum (KÅH), minst
500 ex Utvälinge 14.12 (LHe) och ca 400 ex
Laröd 14.12 (TSv).

Taltrast  Turdus philomelos
Inga vinterfynd gjordes under årets två
första månader vilket är i linje med övriga
sporadiska övervintrare som också upp-
visade låga antal, t.ex. järnsparv och svart
rödstjärt.

Vårens första taltrast sjöng vid Snoggarp
17.3 (MRe).

Inga större antal rastande fåglar har
rapporterats från någon av sträckperio-
derna.

Avslutningen på året blev, liksom inled-
ningen, påfallande individfattig och med
hänsyn till inkomna rapporter stannade få
taltrastar kvar för att försöka uthärda vin-
tern. Endast en fågel sågs i december, vid

Ripagården på årets sista dag (TSv).
Antalet taltrastar i december varierar

starkt från år till år beroende på senhöstens
temperatur- och vädersituation. Vid kallt
novemberväder och kanske tidigt snöfall
lämnar många av de sista trastarna landet.
Sannolikt styr även den rådande mattill-
gången i form av bär och insekter hur
många fåglar som vågar påbörja över-
vintring.

Rödvingetrast  Turdus iliacus
Inga rapporter har inkommit från årets två
inledande månader utan de första röd-
vingarna dök upp i mitten av mars i sam-
band med att vårflyttningen tog fart. Från
vårsträcket har inga större sträcksiffror eller
rapporter om bra sträckdagar (eller -nätter!)
inkommit.

Av det mer udda slaget noterades under
senare delen av maj sjungande rödvinge-
trastar på två lokaler på Söderåsen (BHz,
KIn). Några vidare indikationer på even-
tuell häckning i dessa fall har dock inte
rapporterats.

Från hösten har endast en rapport om
högre antal inkommit: ca 100 ex Rönnen
26.10 (MOn).

Under december fanns mindre antal
rödvingar kvar inom rapportområdet och

Ringtrast, Rönnen, 1 maj 2002.
Foto: Mårten Müller
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Figur 11. Vårfynd av gräshoppsångare under
olika år.

rapporter om totalt ca 20 ex inkom från
Förslöv, Ängelholm, Raus utanför Helsing-
borg och Stenkrossen (KÅH, HeJo, RHe
m.fl.).

Dubbeltrast  Turdus viscivorus
Från januari har inga rapporter inkommit. I
februari rapporterades 1 sjungande Nell-
åkra 9.2 (BHz) och 1 ex Kullen 10.2 (KGN).
Om detta är övervintrare eller tidigt anlän-
da vårflyttare är osäkert. Det dröjde dock
nästan en månad, till början av mars, innan
rapporter om bevisligen nyanlända dubbel-
trastar började komma.

Noteringar om högre antal rastande eller
sträckande fåglar under någon av flyttperio-
derna avser 20 ex Kullen 2.4 (HeJo) och 48
ex Kullen 31.10 (MPz).

Decemberfynden utgjordes av 2 syd-
sträckande Ängelholm 12.12 (HeJo), ca 10 ex
Ona mosse, Kullaberg 26.12 (AP) samt 1 ex
Björkeröd 30.12 (TSv).

Gräshoppsångare  Locustella naevia
Från våren kom rapporter om 11 sjungande
individer, varav 5–6 av dessa tyder på häck-
ning. Arten fortsätter att uppvisa svag eller
vikande förekomst, både under sträcket och
som häckfågel i Nordvästskåne (se Fig. 11
för vårfynd av gräshoppsångare).

Höstfynd görs sällan av denna svår-
observerade art men vid ringmärkningen i
Hasslarp ”nätades” 1 ungfågel 13.9 (HeJo,
MRe).

Efter att under 70-talet ökat kraftigt från
1–2 fåglar per vår till ett maximum på 15–20
ex i början av 80-talet tycks nu antalen ha
stabiliserat sig på mellan 5–10 individer.
Enstaka toppår som 1990 och 1998 med
antal som under glansdagarna förekommer
dock fortfarande. Möjligtvis, och nog så
intressant, verkar tioårscykler med toppar
runt 1980, 1990 och 2000 gå att utläsa av
stapeldiagrammet (om än med en viss för-
skjutning). En enkel spådom skulle kunna
ge ett nytt toppår runt 2006.

Observera att staplarna i diagrammet
inte speglar antalet häckande fåglar inom
rapportområdet, utan endast ger ett vagt
mått på sträcket genom nordvästra Skåne.

Stationära, sjungande fåglar i juni och juli
ger en säkrare fingervisning om häckföre-
komst och mellan 1–5 fåglar uppvisar årli-
gen detta mönster.

Sävsångare  Acrocephalus schoenobaenus
Både årets första och sista fåglar noterades
vid Vegeås mynning, nämligen 1.5 respek-
tive 26.9 (HeJo resp. MåM).

Kärrsångare  Acrocephalus palustris
Vårens första individer sjöng på Kullen och
i Hasslarp 12.5 (MRe, TSv resp. GCw).

Redan i mitten av juli är flyttningen
söderut i full gång då en del av de gamla
fåglarna lämnar häcklokalerna efter avslutat
”uppdrag”. I mitten av augusti är få av
dessa kvar och vid den årliga sensommar-
ringmärkningen i Hasslarp brukar de sista
årsungarna fångas i början av september.

Rörsångare  Acrocephalus scirpaceus
Även för rörsångare noterades både den
första och sista vid Sandön och Vegeås
mynning då 1 ex sjöng 1.5 (HeJo) och 1 ex
sågs 10.10 (AP).

De gamla rörsångarna påbörjar sydsträc-
ket i mitten–slutet av juli och i slutet av
augusti är få kvar i Sverige. För ungfåglarna
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Figur 12. Antal observerade brandkronade
kungsfåglar under olika år.

är dock sträcket mer utdraget och observa-
tioner fram till mitten av oktober görs regel-
bundet. Jämfört med kärrsångaren lämnar
alltså de sista rörsångarna Sverige ca 1
månad senare.

Trastsångare  Acrocephalus arundinaceus
Vid Vegeås mynning – Klören sjöng 1 ex
tillfälligt 7.5 (MRe). Arten är ej årlig inom
rapportområdet och totalt föreligger knappt
20 fynd, gjorda främst under våren.

Härmsångare  Hippolais icterina
De enda rapporter som inkommit avser de
första vårobservationerna, gjorda vid
Magnarp samt på Kullen 9.5 (TW resp. AP).

Ärtsångare  Sylvia curruca
Årets första noterades på för arten normalt
datum 23.4 vid Mölle fälad (GPa).

Inga rapporter om större rastförekoms-
ter under sträckperioderna har inkommit.

Säsongen avslutades med 1 ex Kullen
20.10 (HEg).

Törnsångare  Sylvia communis
Vid Väla motocross sjöng årets första indi-
vid på normalt ankomstdatum 1.5 (MOn).
Inga uppgifter från sträckperioderna eller
rapporter om sena höstfåglar har inkommit.

Svarthätta  Sylvia atricapilla
Under årets tre först månader gjordes inte
mindre än tre iakttagelser, alla i Helsing-
borgsområdet. En ¢ sågs på Husensjö,
Helsingborg 10.1 (BLu), 1 ex fanns vid Aln-
arpsgatan, Helsingborg 2.2 (BEk) samt 1 ™
Ramlösa 27.3 (SGu). Om det rör sig mer än
två individer är oklart, de två sistnämnda
platserna är om inte tidsmässigt så åtmins-
tone geografisk tämligen närbelägna.

Den första observationen som kan
betraktas som inledning på vårsträcket
gjordes vid i Förslöv 20.4 (KÅH).

Några riktigt sena individer har inte
rapporterats utan likt andra tillfälliga över-
vintrare, lämnade dessa landet under höst-
flyttningen och årets sista fågel iakttogs vid
Mölle 4.11 (BPe).

Grönsångare  Phylloscopus sibilatrix
En ovanligt tidig individ sjöng vid Göraps-
dammen, Råån redan 13.4 (SJn). Drygt en
vecka senare noterades ytterligare individer
på olika håll inom rapportområdet.

Strax efter midsommar tystnar grön-
sångarna och blir därefter tämligen anony-
ma i observationsstatistiken. Höststräcket
påbörjas tidigt, redan i juli och går även det
obemärkt förbi. Septemberobservationer är
relativt ovanliga och sista observationen
inom rapportområdet gjordes i Hasslarp
10.8 (MRe m.fl.).

Gransångare  Phylloscopus collybita
Inga vinterobservationer har rapporterats,
utan årets första sågs tidsenligt 19.3 i Ängel-
holm (NiGr).

Inga uppgifter om större rastförekoms-
ter har inkommit från någon av sträckperio-
derna.

Under årets sista månad iakttogs 1 ex på
Hallands Väderö 14.12 (MåM, HeJo, MRe)
och 1 individ, möjligen av den östliga rasen
tristis, vid Ona mosse, Kullaberg 25–26.12
(AP).
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Lövsångare  Phylloscopus trochilus
Vårens första sjöng vid Svedberga kulle 15.4
(KLi) och årets sista sågs i Farhult 26.10
(MOn).

Brandkronad kungsfågel  Regulus
ignicapillus
Arten fortsätter att uppvisa en stabil eller
t.o.m. ökande fyndbild i nordvästra Skåne
(fig. 12). Vårsträcket inleds tidigt och redan i
mitten av mars ökar chansen att stöta på
arten i de Skånska markerna. Inom rapport-
området noterades under våren 1 ex Arild
26.3 (GCw m.fl.), 1 ex Viken 29.3 (LMå), 1 ex
Norreskog, Hallands Väderö 30.3 (MRe), 1
ex Kullen 2.4 (HeJo) samt 1 ex Björkeröd
24.4 (GCw).

Under hösten gjordes två iakttagelser: 1
ex Kullen 15–19.10 (BAn m.fl.) samt 1 ex
Gråläge 15.11 (MRe).

Totalsumman för 2002 slutar på 7 ex
även om några individer rent teoretiskt
skulle kunna vara samma. Detta är den
högsta årssumma som registrerats i Nord-
västskåne (jfr. Fig. 12). Notera att Skånes
andra häckning som konstaterades 1996
endast betraktas som ett fynd i figuren (par
inklusive ungar).

Fyndutvecklingen i rapportområdet
följer lite i skymundan den utveckling som
arten uppvisat i övriga Skåne. Sedan 1994
har 20–40 ex iakttagits och under rekordåret
2001 över 80 ex! Framförallt berörs Falster-
bohalvön och Sydostskåne av ett inflöde
under vårsträcket.

Grå flugsnappare  Muscicapa striata
Första observation gjordes på Kullen 8.5
(BAn) och årets sista fågel noterades vid
Utvälinge 16.9 (MRe).

Mindre flugsnappare  Ficedula parva
Arten fortsätter att vara en högst tillfällig
gäst i rapportområdet under sträckperio-
derna med sporadiska häckfynd med 5–10
års mellanrum. Möjligtvis är den mindre
flugsnapparen en mer regelbunden häck-
fågel än vad som framgår, då delar av t.ex.
Hallandsåsens sydsluttningar utgör lämplig

biotop för arten. Ett normalår innefattar 1–5
fynd, huvudsakligen gjorda under vår-
sträcket. Årets enda iakttagelse faller
knappt inom denna ram då 1 ex sågs vid
Vikingsberg, Helsingborg 9.9 (BHz).

Svartvit flugsnappare  Ficedula hypoleuca
Årets första individ, 1 ¢, sågs vid Mölle
mosse 23.4 (BPe).

Inga rapporter om sena individer från
höststräcket har inkommit.

Skäggmes  Panurus biarmicus
Under årets inledande tre månader gjordes
iakttagelser främst i sydöstra hörnet av
Skälderviken. Observationer föreligger från
Vegeås mynning med som mest 5 ex 7.1
(MRe) och från Farhult med högsta antal 6
ex 17.3 (RHe). Enda fynd utanför detta
område var 1 ¢ Hasslarp 9.1 (TTe). Totalt
bedöms ca 10 ex ha övervintrat i området.

Från andra halvan av mars t.o.m. sista
april saknas observationer nästan helt,
möjligtvis beroende på bristande rappor-
tering. Vid Farhult noterades dock 2 ex 30.4
(TTe) och vid Jonstorp sågs tillfälligt 1 ex
19.5 (HeJo). Enda rapport som möjligtvis
tyder på häckning är från Farhult där 2 ex
sågs 19.7 (RHe). Det är dock inte omöjligt att
de tre sistnämnda observationerna faktiskt
avser samma (stationära och häckande?) par
som observerats sporadiskt.

Från höststräcket har inkommit upp-
gifter om 20 ex Jonstorp 8.9 (MRe), 14 ex
Sandön 26.10 (MOn), ca 10 ex Vegeås myn-
ning 10.11 (RHe), 12–15 ex Sandön 16.11
(CSd), 22 ex Vegeås mynning 8.12 (RHe), 25
ex samma lokal 14.12 (RHe) och ca 20 ex där
27.12 (KÅH).

Fynd utanför detta område avser 2 ex
Örby ängar 15.9 (BHz), 5 ex Ripagården 9.11
(LHe) och 1 ex Lerhamnskärret 11.12 (MRe).

Stjärtmes  Aegithalos caudatus
Rapporter om högre antal avser 12 ex Laröd
6.1 (TSv), 13 ex Åvarp 6.10 (BHz), 14 ex Kör-
slättsravinen, Söderåsen 15.12 (BHz), 20 ex
Hallabäcken, Åvarp 21.12 (BHz, EKn), 12 ex
Båvs hage 21.12 (KIn), 12 ex Nällåkra 30.12
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(GPa) och 15 ex Björkeröd 30.12 (TSv).
Endast tre iakttagelser som tyder på

häckning har inkommit, vilket ju inte på
långa vägar representerar den nordväst-
skånska stjärtmespopulationen.

Fynd avseende s.k. kontinentala stjärt-
mesar, dvs. fåglar med brett, gråsvart
hjässidesstreck och mer rosa i dräkten än
våra normalt ”vithövdade” individer,
noterades med 2 ex med 2 intermediära vid
Domsten 22.1 (MRe), 1 ex tillsammans med
1 ”vanlig” vid Gantofta 14.12 (SJn) samt 1 ex
(med 1 intermediär) vid Björkeröd 30.12
(TSv).

De intermediära individerna har nor-
malt endast antydan till hjässidesstreck men
kan ibland ha tydligt, om än brutet hjäss-
sidesstreck. Möjligtvis borde alla stjärt-
mesar som inte har helvitt huvud räknas in i
”de kontinentalas skara”. Många försök har
gjorts att reda ut rasförhållandena i Mellan-
europa, men p.g.a. all variation har resulta-
tet slutligen ändå blivit en enda ras, kallad
europeus. Fåglarna tillhörande denna under-
art betraktas då som någon sorts interme-
diär skara mellan nordliga, vithövdade
caudatus och den ursprungliga europeus-
rasen. Med all säkerhet är många interme-
diära fåglar så lika europeus att vi ändå
rapporterar dessa som ”av kontinental ras”.

Talltita  Parus montanus
Utanför de större barrskogsområdena iakt-
togs 1–2 ex på Klören under september–
november (MåM m.fl.).

Tofsmes  Parus cristatus
För ovanlighetens skull har en konstaterad
häckning rapporterats då ett par sågs vid,
och matade ungar i bohål vid Sibirien,
Ängelholms kronoskog under april och maj
(RHe, RJo, TMg m.fl.).

Övriga fynd utanför de större skogs-
områdena avser 1–2 ex på Klören under
september– december (RHe, PFn m.fl.).

Pungmes  Remiz pendulinus
Två iakttagelser under året avser 4 ex 12.4
(MåM) och 1 ex 10.9 (MRe), båda i Farhult.
Detta är i nivå med de senaste fem åren då

0–7 fynd gjorts. Vid den tidigare häcknings-
lokalen Väla motocross (1998) sågs under
året inga fåglar.

Sommargylling  Oriolus oriolus
Endast en iakttagelse av 1 ex Kullen 23.6
(MåM, PSö) utgör den sämsta säsongen för
arten den senaste tioårsperioden. Normalt
ses och hörs 2–5 individer årligen, främst
under slutet av maj och i juni. Kullaberg och
Hallands Väderö hör till de mest frekven-
terade lokalerna.

Törnskata  Lanius collurio
Vårens första noterades vid Kullen 8.5
(BAn). Inga högre antal om rastande
individer har rapporterats. Årets sista
törnskata sågs vid Arild 2.10 (JSt).

Varfågel  Lanius excubitor
Under årets inledande månader t.o.m. mars
iakttogs varfåglar på 16 olika platser inom
rapportområdet. I april gjordes tre iaktta-
gelser av fåglar, sannolikt på nordsträck: 1
ex Sadeln, Kullaberg 6.4. (KGN), 1 ex Uggle-
mossen, syd Västersjön 12.4 (PCa) och 1 ex
mellan Kattarp och Västraby 14.4 (KGN).

Höstens första individ sågs vid Hilles-
högs dalar (Glumslövs backar), strax utan-
för rapportområdet 21.9 (BHz). Under res-
ten av hösten och första halvan av december
sågs ytterligare drygt 20 ex fördelade på 14
lokaler. Några uppenbara vinterrevir under
senare delen av november och i december
har knappt gått att uttyda ur rapportma-
terialet, även om 1 ex tycktes ha funnit sig
tillrätta vid Nellåkra i december (BHz).

Nötkråka  Nucifraga caryocatactes
Den invasionstendens som märktes hösten
2001 ebbade uppenbarligen ut under sen-
hösten och på det nya året hade de flesta
lämnat Nordvästskåne. Dock sågs under
januari–februari 9 olika individer på 8 loka-
ler, samtliga på platser utanför de större
skogsområdena. Under mars–början av
april var enda rapporten 1 stationär fågel på
Dalhem, Helsingborg 5.3–17.4 (LLm, LHe
m.fl.). Från Önnarp rapporterades 1 ex 28.4
(LHa) och vid Utvälinge noterades 1 ex
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sporadiskt 24.4–26.5 (RHe, HeJo, MåM
m.fl.).

Från sommarmånaderna har endast tre
iakttagelser nått rapportkommittén: 1 ex
Maglaby kärr 7.6 (BHz), 1 ex Selleberga 1.7
(LK) och 1 ex Nyhem, Ängelholm 2.7
(HeJo).

Hösten bjöd på ovanligt få nötkråkor
och endast 4–5 ex har rapporterats: 1 ex
Kullen 8.9 (AP), 1–2 ex Kullen 13 och 16.10
(AP, BAn m.fl.), 1 ex Mölle 4.11 (BPe) samt 1
ex Viken 6.12 (GCw).

Kråka  Corvus corone
Rapporter om helsvarta kråkor, dvs. av
nominatrasen corone, har inkommit från
Stenkrossen där 1 ex observerades 30.4 (TTe)
samt Hittarp där 1 ex sågs en stund vid
revet för att sedan abrupt lämna landet i
riktning mot Danmark 20.5 (MRe, TSv).

En likaledes svart kråka men med svaga
inslag av grått i dräkten iakttogs i norra
Helsingborg under större delen av året
(CSd). De gråa fjädrarna kan tyda på att
fågeln är av intermediär typ.

De grå och svarta kråkorna i Europa har
länge varit omdebatterade huruvida de
verkligen kan vara samma art när de skiljer
sig så pass mycket i fjäderdräkten. Trots att
raserna hybridiserar i de områden där de
möts (Danmark, Tyskland, Italien, stora
delar av Östeuropa och även Sverige!) så

har nyligen på internationell basis föreslagit
att de två ska delas upp i goda arter. Anled-
ningen är att hybridfrekvensen är måttlig,
att kråkorna inte slumpmässigt tar ”första,
bästa kråka” utan överlag väljer partner
efter färgen samt att hybridavkomman är
mindre livskraftig än sina ”rasrena” kam-
rater. Vidare tycks de grå och svarta kråkor-
na föredra olika biotoper för födosök och
häckning. Vad som är rätt och riktigt
återstår att se.

Korp  Corvus corax
Högre antal eller stora flockar har rapporte-
rats med 20 ex Maglaby kärr 17.2 (BHz) och,
strax utanför rapportområdet, 69 ex Trane-
röds mosse 17.3 (KIn).

Endast fyra rapporter om häckning har
inkommit, ett facit som är långtifrån rätt-
visande för stammen i Nordvästskåne.

Stare  Sturnus vulgaris
Vid årets inledning fanns sedan december
kvardröjande starar på flera lokaler, främst
längs sundskusten. Vid Viken sågs 13 ex 1–
3.1 (HeJo m.fl.) samt 1 ex kvar på lokalen
17.1 (MRe). En annan flock fanns vid Höga-
näs reningsverk där 9 ex sågs 2.1 (GPa
m.fl.), 6 ex kvar 19.1 och samma flock som
minskat till 5 ex 26.1 (KMö m.fl.). Längs
Öresundskusten i övrigt sågs 2 ex Lerberget
3.1 (HeJo). Från Utvälinge kom rapport om

Varfågel, Kullen, 11 oktober 2002.
Foto: Alf Petersson



Fåglar i Nordvästskåne 2002 ________________________________ 3736 ____________________________________________ Fågelrapport

4 ex 7.1 (MRe) och sannolikt samma 4 ex på
Rönnen 12.1 (RHe). Totalt i januari 28 ex,
dock under minskande  antal mot slutet av
månaden.

Från sensommaren –hösten har i vanlig
ordning rapporterats om stora antal som
gått till nattvila i vassarna vid Vegeås
mynning, bl.a. 8000 ex 9.9 (TSv).

Enda rapporten om större mängder
sträckande starar har inkommit från
Helsingborg där 8000–9000 ex sågs passera
Gustavslund 12.10 (MOn).

Under december gjordes endast en
iakttagelse: 5 ex Ornakärr 7.12 (TSv), i övrigt
tycks de flesta stararna ha lämnat landet
planenligt under hösten.

Rosenstare  Sturnus roseus
På Farhults betade strandängar upptäcktes
1 ungfågel 25.8 (PSö m.fl.). Eventuellt sågs
samma fågel även 2.9 (Club 300).

Fyndet är det femte inom rapportområ-
det och det fjärde på fyra år då fynd gjorts
1999 (1) och 2000 (2). Rapport-områdets
första individ var en hona som sköts i Bark-
åkra i maj 1907.

Pilfink  Passer montanus
En sällan rapporterad art och 200 ex Strand-
baden 13.10 (HeJo) kan ej utelämnas från
denna rapport.

Bergfink  Fringilla montifringilla
En iakttagelse från hösten under bästa
sträcktid gällande 15 000 ex Kullen 31.10
(MPz).

Gulhämpling  Serinus serinus
Under året noterades knappt 10 ex vilket får
betraktas som ett tämligen normalt antal.
Inga konstaterade häckningar har rappor-
terats men på Kullen iakttogs 1 par nära
radarstationen under tiden 9.5–1.6 (AP,
KGN m.fl.). Enstaka ströobservationer här
ute kan utgöra delvis samma fåglar bl.a. 1
ex 28.4 (AP). Dock kan årets senaste, 1 ex 7.9
(MåM, PSö, USe), lika gärna vara resultatet
av en eventuell häckning eller en helt ny
fågel.

Från övriga delar av Nordvästskåne har

rapporterats 1ex Landskronavägen, Hel-
singborg 2.4 (MåM), 1 ex Maria Park,
Helsingborg 6.4 (CSd), 1ex Domsten 20.4
(MåM), 1 ex Hittarps rev 26.5 (MåM), 1 ex
Viken 29.5 (JSt) samt 1 ex Magnarp 12.7
(PMu, TW).

Steglits  Carduelis carduelis
Större flockar har rapporterats från spridda
håll inom rapportområdet: 30 ex Aggarp
hela februari (JHu, PaAn), 18 ex Åvarps fä-
lad 10.3 (KIn), 19 ex Kullen 5.5 (KGN), minst
50 ex Rååns dalgång, Vallåkra 25.8 (MRe),
17 ex Lervik 19.9 (HeJo) och möjligen sam-
ma 15–20 ex Grytskär 5.10 (TW), 30 ex Hass-
larp 6.10 (HeJo), 35 ex Ripagården 20.10
(MåM) och 17 ex Svedberga 29.12 (TSv).

Hämpling  Carduelis cannabina
En iakttagelse från vinterperioden har
inkommit: 1 ex Kullen 10.2 (KGN). Milda
vintrar övervintrar arten regelbundet i
Skåne men hämplingen är nästan alltid
högst fåtalig i de nordvästra delarna under
denna period.

Arten är en av de första att anlända på
våren, hack i häl på tofsvipor och starar.
Årets första sågs vid Domsten och Starby
17.3 (TSv resp. MRe).

Vinterhämpling  Carduelis flavirostris
Sitt namn till trots är denna art inte speciellt
vanlig under vinterperioden. Enstaka indi-
vider och mindre flockar ses regelbundet,
framför allt i december, därefter tycks
antalen tunna ut. Är vintern tillräcklig mild,
alternativt att mattillgången är god, stannar
större antal kvar. Med hänsyn till detta
tycktes de flesta vinterhämplingarna ha
lämnat Nordvästskåne under senhösten
2001 då endast 7 ex Viken 3.1 (TTe) och 2 ex
Strandbaden 19.1 (AP) har rapporterats.

Under mars och april pågår nordsträcket
men från detta har inga större antal rappor-
terats. Vårens sista fåglar iakttogs vid
Kullen 5.5 (KGN).

I början–mitten av oktober brukar de
första vinterhämplingarna åter dyka upp
och första höstobservation inkom från
Lervik 18.10 (MEg). Under höststräcket
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Figur 13. Antal observerade bändelkorsnäbbar
under olika månader.

rapporterades arten flitigt men enda större
antal noterades vid Hittarps rev med 70
sydsträckande 21.10 (TSv).

I december iakttogs arten på två lokaler:
30 ex Nellåkra 8.12 och 24 ex samma lokal
22.12 (BHz, EKn) samt ca 30 ex Hallands
Väderö 14.12 (HeJo m.fl.).

Gråsiska  Carduelis flammea
Inga konkreta häckningsuppgifter har in-
kommit även om arten setts under häck-
ningstid på åtskilliga platser inom rapport-
området.

Högre antal och större flockar har endast
rapporterats från Kullaberg: ca 50 ex 3 och
9.5 (MRe, HeJo) samt 20 ex 11.5 (KGN).

Bändelkorsnäbb  Loxia leucoptera
Årets händelse var utan jämförelse den
massiva våg av ”bändlar” som formligen
vällde ner över Sverige. Nordvästskåne
berördes i högsta grad och få var väl de
skådare som inte fick se sig mätta på dessa
taigans och nordskogens fröätare. I norra
Sverige märktes invasionen redan i slutet av
juni varefter vågen sakta men säkert letade
sig söderut och nådde Nordvästskåne i
början av augusti.

Totalt har över 80 rapporter inkommit.

De första fåglarna iakttogs vid Åkagårdens
golfbana 10.8 (USe). Därefter följde observa-
tioner från andra håll i rask takt, varav
majoriteten vid Ängelholms golfbana,
Kullen och Klören. Större flockar har setts
med 20 ex Sandön 20.8 (PBj), 8 ex Kullen 8.9
(AP), 19 ex Kullen 15.9 (AP), 8 ex Kullen
9.10 (AP, TKn), 15 ex Klören 14.11 (HeJo)
och delvis samma, 11 ex Klören 16.11 (PFn),
20 ex Rekekroken 18.11 (MRe) och 10 ex
Stenkrossen 18.11 (MRe).

Märkligt nog har inga rapporter inkom-
mit från december. Då åtskilliga fåglar
återigen sågs inom rapportområdet från
början av januari 2003 och framåt, kan de
uteblivna iakttagelserna endast tillskrivas
lägre ornitologisk aktivitet. Kanske rörde sig
även nya flockar söderut allteftersom födan
tog slut längre upp i landet i slutet av
december?

Med sträckande, allmänt omkringfly-
gande samt stationära flockar och individer
är det närmast omöjligt att korrekt beräkna
antalet inblandade fåglar. Ett försök till
månadsvis skattning ger dock ca 60 ex i
augusti, ca 50 ex i september, ca 20 ex i
oktober och ca 55 i november (Fig. 13) samt
totalt för rapportområdet minst 175 ex om
hänsyn tas till uppenbara dubbelräkningar.
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Figur 14. Antal observerade mindre korsnäbbar
under olika månader.



Fåglar i Nordvästskåne 2002 ________________________________ 3938 ____________________________________________ Fågelrapport

Mindre korsnäbb  Loxia curvirostra
Även den mindre korsnäbben uppträdde
talrikt under 2002, framförallt under som-
maren och hösten (Fig. 14).

Måttliga mängder sågs under årets två
inledande månader med högsta antal ca 15
ex Utvälinge 15.1 (TTe). Vissa sträckrörelser
noterades under våren med bl.a. 12 str
Domsten 29.3 (TSv), 8 str Hallands Väderö
30.3 (MRe) och 20 str N Hedentorp, Ängel-
holm 1.4 (HeJo). Vid Mölle mosse iakttogs
20 ex 7.4 (BPe), på Kullen 16 ex samma dag
(AP) samt 37 ex i småflockar på Kullen 28.4
(AP).

I slutet av juli märktes ett betydligt
massivare inflöde av mindre korsnäbbar i
de nordvästskånska markerna och såväl
regelrätt sträck som stora stationära flockar
noterades. På Kullen sågs 50 ex 28.7 (MPz),
200 ex Björkeröd 30.7 (MPz) och 30 str S
Hasslarp 6.8 (HeJo m.fl.). Kulmen nåddes i
slutet av augusti–början av september med
250 ex Hilleshögs dalar (Glumslövs backar)
24.8 (BHz), 60 ex sträckförsök Kullen 6.9
(TSv), ca 50 ex Sibirien, Ängelholm 7.9
(HeJo) samt 200 ex Kullen 8.9 (AP). Under
återstoden av hösten minskade antalen och
flockstorlekarna successivt och det inva-
sionsartade uppträdandet tycktes ebba ut
ordentligt under december då endast spora-
diska iakttagelser rapporterats.

Större korsnäbb  Loxia pytyopsittacus
Till skillnad från sina mer klennäbbade
släktingar sågs arten högst sporadiskt och i
låga antal under året. Under de två inle-
dande månaderna gjordes fyra observa-
tioner i Vegeholmstrakten med som mest 11
ex Klören 17.2 (RJo).

Precis som för den mindre korsnäbben
sker häckning i huvudsak under februari–
maj, för den större arten mycket styrt av till-
gången på och mognaden av tallkottar. Från
Kullen rapporterades 8 ex 11.3 (AP), vilka
då troligen utgör fåglar på sent vårsträck.

Under senhösten märktes små flytt-
ningsrörelser med spridda observationer,
främst från sundskusten, bl.a. 18 str S
Domsten 16.11 och 10 ex Laröd samma
datum (båda TSv).

Rosenfink  Carpodacus erythrinus
Vårens första iakttogs på tämligen normalt
datum och lokal, dvs. Kullen 12.5 (MRe,
MåM, TSv). Under senvåren och sommaren
gjordes huvuddelen av observationerna i
vanlig ordning på Kullaberg. Som mest
inräknades 10 sjungande hannar på västra
Kullaberg 9.6 (MPz). Observationer utanför
detta område var 4 sj. Hallands Väderö 20.5
(KÅH), 1 ex Utvälinge 20.5 (MRe, TSv) och 1
sj. Öllövs strand 26.5 (KÅH).

Påfallande få iakttagelser gjordes utan-
för kärnområdet på Kullaberg och inga
egentliga observationer under häckningstid
annat än från ”berget”. Inte heller Hallands
Väderö verkar numera hysa speciellt många
individer.

Är rapporteringen rättvisande eller har
rosenfinken verkligen minskat så mycket i
Nordvästskåne?

Stenknäck  Coccothraustes coccothraustes
Spritt över året har större flockar iakttagits
vid Aggarp med upp till 15 ex hela februari
(JHu, PaAAn), minst 50 ex Åvarp 10.3 (UA),
15 ex Väla södra 14.4 (LHe), 21 ex Åvarp
26.12 (BHz) samt, strax utanför rapportom-
rådet, 66 ex Liderna, Söderåsen 29.12 (KIn).

Lappsparv  Calcarius lapponicus
Under vårsträcket rapporterades 1 ex Kul-
len 23.3 (USe), 1 str Sandön 31.3 (KLi), 1 ¢
Vattenmöllan 7.4 (KGN), 1–2 ex Kullen 22.4
(AP, MåM) samt 1 ex Klappe 2.5 (KLi). Upp-
trädandet är normalt både i tid och antal.

Höststräcket pågick under tiden 10.9–
16.11 då 14 ex iakttogs på 10 lokaler. Inga
vinterfynd har rapporterats.

Totalt knappt 20 ex får anses som ett
ganska bra år då i snitt 12 lappsparvar per
år har iakttagits inom rapportområdet
under de senaste 20 åren.

Snösparv  Plectrophenax nivalis
Under perioden 1.1 till 10.3 sågs arten
regelbundet men i minskande antal under
nordsträcket i mars. Större flockar var ca 30
ex Stureholm 20.1 (BAn ), 36 ex Svedberga
3.2 (MRe), 18 ex Välinge samma datum
(HeJo), ca 20 ex Rönnen 6.2 (PSö), 18 ex
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Sandön 9.2 (RHe) samt ca 50 ex Välinge 14.2
(RJo). Vårens sista sträckte vid Hittarps rev
24.3 (TSv).

Höstsäsongen inleddes något sent med
ca 20 ex Lervik 18.10 (MEg). Därefter följde
bl.a. 21 ex Lervik 3.11 (LDe), ca 20 ex Rön-
nen 3.11 (BAn), 19 ex Ripagården 4.11
(MEg), ca 20 ex Stureholm 9.11 (TW, PMu),
ca 30 Stureholm–Svedberga 27.11 (PSö) och
ca 50 ex Hallands Väderö 14.12 (HeJo, MåM
m.fl.).

Gulsparv  Emberiza citrinella
Rapporter om några större vinteransam-
lingar har inkommit: ca 100 ex Ranarp 3.3
(MEg), 105 ex Laröd–Nellåkra 29.12 (BHz)
och, möjligen delvis samma, 130 ex Nellåkra
dagen efter (GPa).

Ortolansparv  Emberiza hortulana
Glädjande nog gjordes flera observationer
av denna alltmer exklusiva art. Först ut var
2 ex Kullen 2.5 (TKn), varpå följde 1 str
Sandön 5.5 (USe), 1 ex Kullen 11.5 (KGN), 1
sj. Värdshuset, Kullen 12.5 (KGN) samt 1 str
Sandön/Utvälinge 20.5 (MRe, TSv).

Tidsperioden är typisk med fynd
huvudsakligen under våren, tyvärr i sakta

vikande antal. Medeltal under perioden
1973–1982 är 20 ex och 1992–2001 6 indi-
vider.

Sävsparv  Emberiza schoeniclus
Fynd under årets två första månader var 1
ex Torekovs rev 1.1 (BEl), 1 ex Viken 3.1
(HeJo, TTe), 1 ex Vegeås mynning 19.1 (TSv
m.fl.), 1 ex Farhult 24.1 (GPa) och möjligen
samma 2.2 (KJn) samt 1 ex Lerhamn 21.2
(MRe). Totalt ca 5 ex vilket kan jämföras
med 2001 då rekordhöga ca 40 ex fanns
inom rapportområdet. I december 2001
iakttogs dock bara 2 individer, vilket ju
ganska väl speglar fynden under inled-
ningen av 2002.

Vårens första nyanlända sävsparvar
brukar dyka upp i Nordvästskåne i mitten
av mars, bl.a. sågs 10 ex i sommardräkt vid
Ornakärr 17.3 (MRe). Från vårsträcket i
övrigt har inga anmärkningsvärda antal
eller sträcksiffror rapporterats.

Om vintern under föråret var individ-
fattig, sågs desto fler i december: ca 30 ex
rapporterades varav ca 10 ex Sandön 29.12
(LBN) och, delvis samma, ca 20 ex Vegeås
mynning 31.12 (RHe) var överlägset största
ansamlingar.

Lappsparv vid Hittarps rev, 23 september 2002. Foto: Mårten Müller
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Arter som inte med säkerhet kan anses
som spontant uppträdande

Svart svan  Cygnus atratus
Vid Sandön sågs 1 ex 2.6 (RHe) samt 9.6
(LHe, MPz).

Mandarinand  Aix galericulata
Under årets tre inledande månader gjordes
följande observationer: 2 ¢¢ + 1 ™ Råån 5.1
(LNi), 1 ¢ + 3 ™™ Luntertun, Rönneå,
Ängelholm 6.2 (HåJ, PFn), 1 ™ Rönneå,
Ängelholms centrum 10.2 (RHe) samt 3 ex
Errarp, Rössjöholmsån 30.3 (NiGr).

Ett par som sågs vid Pomona,
Ängelholm 27.4 häckade under våren
framgångsrikt på lokalen då 1 ™ med 5

Buffelhuvud, hane vid Västersjön, 29 april 2002.
Foto: Mårten Müller

ungar noterades 29.6 (LHa). I Hasslarp
observerades 1 ¢ under större delen av maj
månad (GCw, SJn, m.fl.). Årets sista
observation gäller 3 par som höll till vid
Raus, Råån under årets sista dagar (SJn).

Buffelhuvud  Bucephala albeola
En vacker hanne av denna förmodade
parkrymling som vanligtvis har sitt
utbredningsområde i Nordamerika
observerades i både Rössjön samt
Västersjön 28–29.4 (PCa, MåM).

Australisk rostand  Tadorna tadornoides
1 ex sågs vid Rönnen 20.10 (LHe, TW, PMu,
RHe).
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KJn - Kjell Johansson
KLi - Kristian Linde
KMö - Kaj Möller
KÅH - Kjell-Åke Hall
LBN - Lars-Bertil Nilsson
LDe - Leif Dehlin
LGN - Lars-Göte Nilsson
LHa - Lars Hallbäck
LHe - Lars Helgesson
LK - Lars Karlsson
LLm - Lasse Linderström
LMå - Lars Mårtensson
LNi - Lennart Nilsson
LUn - Lars Unger
MCa - Merete Carlsson
MEg - Martin Ekenberg
MGi - Martin Gierow
MiJ - Mikael Jönsson
MLj - Mats Ljunggren
MOn - Mikael Olofsson
MPz - Mats Peterz

MRe - Mats Rellmar
MåM - Mårten Müller
NiGr - Nick Gräntz
OLg - Oskar Lindberg
PaAn - Patrik Andersson
PAn - Peter Andersson
PBj - Peter Bjurenståhl
PCa - Patrik Carlsson
PFn - Peter Franzén
PFo - Paul Fors
PMu - Per Muhr
PSö - Patrik Söderberg
PVn - Per Venhagen
RHe - Rolf Helmersson
RJn - Ronny Johansson
RJo - Rune Johansson
SFo - Stig Forsberg
SGu - Sonja Gunnarsson
SJn - Staffan Johnsson
TKn - Teuvo Karjalainen
TMg - Tommy Malmberg
TSv - Thomas Svanberg
TTe - Thomas Terne
TW - Thomas Wallin
UA - Ulrik Alm
USe - Ulf Ståhle

Rapportörskoder 2002
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Årets ringmärkningssäsong startade 14 juli
och sträckte sig ända till 22 september. Till
en början användes tio nät uppsatta på sam-
ma nätplatser som de senaste säsongerna.
Tyvärr stals tre slöjnät tidigt vilket innebar
att vi ändrade rutinerna för uppsättning och
nedtagning samt att två nya fångstplatser
togs i bruk. Säsongens totala nätinsats upp-
gick till 1064 nättimmar fördelade på 24
fångstdagar, varav 7 i juli, 13 i augusti och 4
i september.

En rekordsäsong!
För andra säsongen sedan starten 1995 ring-
märktes över 1000 fåglar och dessa var för-
delade på 33 olika arter (Tab. 1). Av total-
summan svarade alltså rörsångare och kärr-
sångare för en stor andel med 271 respek-
tive 208 ringmärkta individer. Detta var den
andra säsongen i rad som andelen rörsång-
are var högre än kärrsångare. Detta har san-
nolikt sin förklaring i att en betydande bio-
topförändring skett under senare år. Att
vissa ytor numera betas, att bladvass och
kaveldun breder ut sig längs dammkanterna
samt att nässlor och andra örter får stå till-
baka för allt större och tätare buskage bety-
der att kärrsångarbiotopen minskar sakta
men säkert. Totalt sett är dock fortfarande
kärrsångaren den art som det märkts flest
av sedan starten för åtta år sedan (Tab. 2).

Den tredje vanligaste märkarten var löv-

sångare med 95 märkta, tätt följd av säv-
sparv med 84 märkta. För förstnämnda art
var det den näst högsta årssumman sedan
starten och för sävsparven innebar det med
knapp marginal nytt årsrekord. Andra arter
som fångades i större antal än tidigare sä-
songer var blåmes, talgoxe, grönfink, pil-
fink och kanske trevligare, även ärtsångare.
Jämförelsevis många törnskator (7 ex) och
trädgårdssångare (18 ex) märktes också, vil-
ket var kul med tanke på att de tillhör den
långflyttande skaran. Att koltrast och järn-
sparv visar en nedåtgående trend under
häckningstid ter sig svårförklarligt.

Under nio av de totalt 24 fångstdagarna
ringmärktes 50 fåglar eller fler. Säsongens
toppdag blev den 13 september med 71
märkta fördelade på 14 arter. De artmässigt
bästa dagarna var istället 9 och 18 augusti
då vardera 15 olika arter ringmärktes.

Tidigare år har Johan Hammar jämfört
ungfågelandelen för några utvalda arter (se
tidigare årgångar av Fåglar i Nordvästskåne).
Ungfågelandelen denna säsong var i vanlig
ordning hög för de flesta arter och samman-
taget låg den på en något högre nivå jäm-
fört med tidigare år. Procentuellt skiljde sig
andelen ungfåglar åt mellan olika arter.
Tabell 1 visar andelen gamla respektive
unga fåglar för några utvalda arter under år
2002. I siffrorna ingår både nymärkningar
och kontroller av fåglar märkta tidigare år.

Ringmärkningen i Hasslarp 2002

Henrik Johansson

För åttonde säsongen i rad bedrevs ringmärkning vid Hasslarps
sockerbruksdammar. Antalet märkta fåglar stannade på 1049 vilket med
knapp marginal var den högsta årssumman sedan starten 1995. Troligen var det
en kombination av olika anledningen som bidrog till detta, dels att märkningen bedrevs
i ganska stor omfattning, men även att fågeltillgången var tämligen god samt att ett par nya
nätplatser fångade relativt mycket fågel. Likt tidigare år svarade de två accrocephalus-arterna rör-
och kärrsångare för en stor del av fångsten.
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En betydande anledning till att ungfågelan-
delen för vissa arter, t.ex. rörsångare och
sävsångare var klart högre än medeltalet för
åren 1997–2002 var säkert att verksamheten
startade en knapp vecka senare än tidigare
år. Andelen gamla fåglar är nämligen betyd-
ligt högre i juli än under de därpå följande
två månaderna.

Nymärkningar
Tre för oss nya märkarter fångades med en
ung kungsfiskare som absoluta höjdpunkt
den 9 augusti. Trevligt var det också med
den gökunge som ringmärktes 18 augusti,
för övrigt ivrigt matad av en av områdets
sedan några år märkta rörsångare. Att inga
gråsparvar fastnat i näten under tidigare

säsonger ter sig underligt med tanke på att
tio ringmärktes detta år. Andra för Hasslarp
ovanliga märkarter var en skogssnäppa 6
augusti, verksamhetens blott andra. Därtill
en vacker gulsparvhanne en vecka senare,
även detta den andra sedan starten.

Återfynd och kontroller
Under perioden fångades och kontrollera-
des 28 fåglar vilka märkts tidigare. Tre av
dessa var inte ringmärkta i Hasslarp, en rör-
sångare med holländsk ring, en sävsparv
med tysk ring samt en sävsångare med
svensk ring. I skrivande stund har vi inte
fått några närmare uppgifter om dessa.

Våra ”egna” kontroller fördelade sig på
sju arter; 8 rörsångare, 6 kärrsångare, 5 säv-
sparvar, 3 sävsångare samt vardera ett ex av
talgoxe, gransångare och törnsångare. Bland
dessa förtjänar tre av kärrsångarna ett extra
omnämnande då de under sommaren upp-
nådde en ålder på fem år. Sålunda har de
avverkat sträckan mellan Hasslarp och
Centralafrika vid tio tillfällen. Imponerande!
Den kontrollerade talgoxen hade under 5
års tid lyckats undgå områdets katter och
sparvhökar.

Vid ett tidigare tillfälle har en i Hasslarp
märkt kärrsångare kontrollerats av märkare
i Sydskåne och under den gångna säsong
rapporterades ytterligare en. Det gällde en
individ som märktes som ungfågel i Hass-

Tabell 1 . Andel (%) gamla (2K+) och unga
(1K) fåglar av den totala fångsten för
några utvalda arter.

Art 2K+ 1k

Kärrsångare 19 81
Rörsångare 15 85
Sävsångare 16 84
Lövsångare 1 99
Gransångare 11 89
Ärtsångare 5 95
Törnsångare 13 87
Sävsparv 30 70 

Skogssnäppa ringmärkt vid
Hasslarps sockerbruks-
dammar 2002.
Foto: Henrik Ehrenbergh
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År 1995 2001 2002 1995
–2000 –2002

Period (fr.o.m–) 8/7 14/7

(–t.o.m.) 1/9 22/9
Antal nättimmar – 715 1064 –

Vattenrall 1 1
Enkelbeckasin 1 1 2
Skogssnäppa 1 1 2
Gök 1 1
Kungsfiskare 1 1

Göktyta 1 1
Backsvala 1 1
Ladusvala 6 2 8
Trädpiplärka 13 1 14
Gulärla 3 2 5

Sädesärla 5 2 7
Gärdsmyg 5 5
Järnsparv 118 13 36 167
Rödhake 42 3 6 51
Näktergal 21 2 23

Svart rödstjärt 1 1
Rödstjärt 13 2 15
Buskskvätta 14 2 1 17
Koltrast 54 2 3 59
Björktrast 4 3 7

Taltrast 5 1 1 7
Gräshoppsångare 13 1 14
Vattensångare 1 1
Sävsångare 287 31 46 364
Kärrsångare 1340 115 208 1663

År 1995 2001 2002 1995
(forts.) –2000 –2002

Rörsångare 744 120 271 1135
Trastsångare 1 1
Härmsångare 15 1 16
Ärtsångare 29 4 20 53
Törnsångare 359 28 45 432

Trädgårdssångare 50 12 18 80
Svarthätta 29 2 5 36
Gransångare 14 5 8 27
Lövsångare 281 31 95 407
Svartvit flugsnappare 10 1 1 12

Blåmes 95 11 36 142
Talgoxe 73 16 41 130
Nötväcka 2 2
Törnskata 9 7 7 23
Stare 9 9

Gråsparv 10 10
Pilfink 13 21 34
Bofink 2 2
Grönfink 122 24 69 215
Steglits 10 1 11

Grönsiska 7 7
Hämpling 32 32
Gråsiska 3 2 5

Rosenfink 1 1
Gulsparv 1 1 2
Sävsparv 290 27 84 401

SUMMA 4151 462 1049 5662

Tabell 1. Ringmärkta fåglar vid Hasslarps  sockebruksdammar 2002 samt tidigare säsonger

larp 28 juli 2001 och kontrollerades av ring-
märkare vid Bingsmarken vid skånska syd-
kusten nästan exakt ett år efter märktill-
fället.

Två utlandsfynd kan också redovisas,
båda gällande rörsångare fångade i Belgien.
Dels en ungfågel som märktes i Hasslarp 4
augusti och som kontrollerades av ringmär-
kare utanför Antwerpen 29 augusti. Den
andra gällde också en ungfågel vilken ring-
märktes 9 augusti och kontrollerades av
ringmärkare vid Limburg nio dagar senare.
Av totalt sex utlandskontrollerade rörsång-
are sedan starten härrör fem från Belgien.

Observationer
Under ringmärkningsdagarna noterades
naturligtvis en del fåglar förutom de som

fastnade i näten. Vi kunde konstatera att
brun kärrhök, skedand och vigg häckade
framgångsrikt. En sändarförsedd vit stork
strök över dammarna vid flera tillfällen.
Vattenrallar hördes regelbundet och pil-
grimsfalk noterades vid några tillfällen,
både en äldre och minst en yngre fågel.
Dubbelbeckasin rastade såväl 21.8 som 13.9
och tillfälligt sågs en ung brunglada 13.9.
Enstaka forsärlor rastade under hela perio-
den liksom några rödstrupiga piplärkor i
början av september.

Tack
Under säsongen har framförallt Mats Rellmar och
Mårten Müller hjälpt till att hålla igång verksam-
heten. Stort tack till Er men även tack till alla er
andra som var med på ringmärkningsrundorna
under 2002.



Kullab ygdens Ornito log iska Förening  – Styrels e

Ordförande Henrik Ehrenberg Sockerbruksgatan 13 C 0431–194 05
262 63  ÄNGELHOLM 0705–73 53 76

Vice ordf. Thomas Svanberg Derbyvägen 29 042–16 50 52
252 86  HELSINGBORG

Sekreterare Mats Rellmar Tyringegatan 41 042–21 04 17
252 76  HELSINGBORG

Vice sekr. Johan Stenlund Blåvingevägen 14 042–23 77 77
260 40  VIKEN

Kassör Kaj Möller Skördevägen 51 042–33 05 59
263 54  HÖGANÄS

Ledamöter Bengt Andersson Allmänningsgatan 3 042–28 38 91
256 56 HELSINGBORG

Sonja Gunnarsson Brunnsallén 83 042–29 60 51
256 57  RAMLÖSA

Lars-Göte Nilsson Föreningsgatan 34 042–34 73 47
254 41  HELSINGBORG

Suppleanter Hans Nordius Haradalsliden 7 0431–805 10
262 62  ÄNGELHOLM

Aina Persson Tobisvägen 8 0733-60 81 43
263 93  HÖGANÄS

Kullab ygdens Orni tolog iska Förening  (KOF) är en idiell sammanslutning,
som har till uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och dess
miljö i Kullabygden, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla
intresset för fåglar och natur samt att befrämja kontakten mellan medlemmarna.

Dessa uppgifter vill föreningen söka förverkliga bland annat genom att
stimulera till ornitologiska undersökningar, genom att anordna sammankomster
samt genom att utge en rapport.

Stadg ar för  KOF §1
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