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Nytt från KOF

Henrik Ehrenberg
Ordf

Vår, vår, vår, efterlängtade härliga vår. I alla
tider har nog vi svenskar glatt oss åt denna
årstid. Ljuset vänder åter, bort med mörker
och kyla. Naturen börjar sakta grönska och
f å g l a r n a  å t e r v ä n d e r  f r å n  s i n a
övervintringsplatser. Vissa arter har inte så
långt att flyga medan andra flyger nästan runt
halva jorden. Det känns som jag varje år
skriver om detta, att känna längtan efter och
glädjas åt våren. 

  Känslan och glädjen inför den annalkande
våren är dock så stark att det känns som ett
måste att skriva några hyllnings rader varje
gång jag får chansen här i vår ledare.

  En aktuell verksamhet i föreningen är den
medlemsenkät som vi kommer att genomföra
med hjälp av er medlemmar. Jag ber er fylla i
enkäten och hjälpa oss i styrelse att göra KOF
till en ännu bättre förening i framtiden. 

  En mycket glädjande nyhet på senaste
styrelsemötet var att föreningens kassör Kaj
Möller rapporterade om historiens högsta
medlemsantal. Under 2002 var vi 620 stycken
medlemmar. Dessa fördelades på drygt 426
fullbetalande medlemmar och 194
familjemedlemmar. 

En mycket viktig del i vår verksamhet är att
verka för fågelskyddet inom vårt geografiska
verksamhetsområde. Om du som medlem
upptäcker något fågelskyddsärende så kontakta
mig eller någon av de medlemmar som är
verksamma i vår fågelskyddskommitté. Vem
skall föra fåglarnas talan om inte vi
ornitologer/fågelskådare gör det!
  En sak som vi dock måste ha i åtanke är att
det inte alltid går att gynna alla förekommande
fågelarter. Detta kan ibland vara en svår
balansgång. Exempelvis buskmarker gillas av
dem som njuter av näktergalens sång men
ogillas av dem som föredrar storspovens spelflykt!

  Till sist vill jag gratulera 2002 års vinnare av
Falkpriset. Jag lyfter på hatten för Thomas
Svanberg och Patrik Söderberg som såg 236
fågelarter vardera inom KOFs rapportområde.

PÅMINNELSE!
Medlemsavgiften 2003

Avgiften är oförändrad dvs 100 kr (vid
betalning från utlandet150 kr) för ordinarie
medlem och 10 kr per familjemedlem.
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Sett se´n sist ... observationer
under oktober - december 2002 

Henrik Johansson

I samband med havsfågelbevakning under
några dagarna i slutet av oktober sågs
svartnäbbad islom vid fem tillfällen, bl.a. 1
ex mot söder vid Gråläge 28.10. Dessutom
rapporterades en väststräckande fågel från
Kattvik 29.12. Naturligtvis noterades även en
del andra trevligheter och förutom tämligen
gott om havssulor och en del stormfåglar
kan nämnas flera gråliror, t.ex. hela 7 ex
Kullen 26.10 och 6 ex utanför Höganäs två
dagar senare samt en klykstjärtad
stormsvala vid Rösan 28.10.
  På Hallands Väderö upptäcktes två
toppskarvar 26.12 och längs Vegeå vid
Utvälinge fanns en rördrom fr.o.m. slutet av
november. Mindre sångsvan rapporterades
vid tre tillfällen, bl.a. en flock med 34 ex mot
söder vid Ugglehult, Västersjön 27.10. Den i
särklass bästa rovfågeldagen, åtminstone
antalsmässigt, var den 5.10 då hela 3389
ormvråkar och 30 blå kärrhökar lämnade
landet via Hittarp. Senare under vinterns
inledning uppehöll sig för övrigt ovanligt
många kungs- och havsörnar inom
rapportområdet. 
  Höstens sista småfläckiga sumphöna dröjde
sig kvar vid Vegeåns mynning t.o.m. 3.10 och
vid Hittarps rev bokfördes ännu en av höstens
alla dubbelbeckasiner 2.10. En rödspov
uppehöll sig under en längre period i inre
Skälderviken där den sågs fram t.o.m. 28.10

och från såväl Hovs hallar som Ripagården
rapporterades två brednäbbade simsnäppor
26.10.
  De tidvis friska västvindarna i oktober förde
inte oväntat med sig en del storlabbar och
bredstjärtade labbar. Mer oväntat var att
lunnefåglar sågs i sällan skådade antal. Med
reservation för dubbelräkning rapporterades ett
70-tal exemplar med bästa dagen den 4.10 med
15 ex Hovs hallar. Även alkekungar
rapporterades under samma period, dock inte i
lika höga antal.
  I början av november återupptäcktes sannolikt
samma svarthuvade mås som uppehöll sig vid
Vikens hamn under förra vintern. Intressant är
att det troligen rör sig om samma fågel som
sågs på platsen tillfälligt i dec. –98, då som s.k.
2k-fågel. På avdelningen ugglor kan nämnas att
jorduggla rapporterades vid fyra tillfällen samt
mer oväntat att en hökuggla tillfälligt noterades
på Kullaberg 1.11.
  Fr.o.m. mitten av oktober observerades en del
berglärkor och bland totalt sju fynd kan
nämnas 7 str. Svanshall 28.10 och 5 ex
Lerhamn 7.11. I samma ”veva” upptäcktes en
sydsträckande större piplärka vid Hittarp
21.10, vilken var höstens enda, medan
vattenpiplärkor uppträdde ännu lite talrikare
än de senaste säsongerna med åtminstone ett
10-tal inblandade exemplar.
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I Hasslarp sågs höstens sista blåhake 1.10 och
vid Kullen en ringtrast 22.10. Två fynd av
brandkronad kungsfågel gjordes under
hösten, 1 ex Kullen 15-19.10 samt 1 ex
Domsten 15.11. Därutöver gjordes en del
ovanligt sena fynd, t.ex. buskskvätta vid
Ripagården 20.10, stenskvätta vid
Strandbaden 18.11 samt gransångare på
Hallands Väderö 14.12 respektive Kullaberg
25-26.12, den sista troligen av östligt ras. 

Slutligen var det kanske höstens fortsatta
invasion av bändelkorsnäbb som väckte störst
uppmärksamhet. På många platser sågs enstaka
fåglar eller mindre antal, ofta tillsammans med
mindre korsnäbbar, men även större flockar
noterades, t.ex. 8 ex Kullen 9.10, upp till ca 15
ex Klören i november, ca 20 ex Rekekroken
och ca 10 ex Stenkrossen 18.11.

Föreningsaktiviteter 

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

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 över-
vintringsplatser. 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

OBS! Sön 13 april är sista anmälningsdag för
Gotlandsresan i maj!

4           Fåglar i Nordvästskåne 1 - 2003

Sön 13 april
Tomarps Ene/Rönneådalen
Dagens exkursionsmål har inte stått på
programmet på ett antal år så det är hög tid att
göra ett besök i detta natursköna område. Vi
vandrar över ängsmarkerna med dess vackra
gamla ekar och med utsikt över Rönneås
dalgång. 
  Vid denna tid har en hel del flyttfåglar hunnit
återvända och vi kan förvänta oss en varierad
artlista. Vissa år uppstår stora översvämningar
som lockar till sig rastande gäss, änder, svanar
med flera arter.
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl.
08.00 eller macken "Pump" utmed väg 
21 vid västra infarten till Kvidinge, kl. 08.30
Ledare: Jan och Aina Persson

OBS! Senaste dagen för anmälan till
Österlenturen - se juni - är 22 april!

Tors 24 april
Björkeröd, Kullaberg
Under en kvällsvandring vid Björkeröd spanar
vi in vad som finns i dammen och i
hagmarkerna mot Himmelstorp. Arter vi kan
träffa på är smådopping, vigg och sothöna,
och framåt kvällningen morkulla och
kattuggla. 
Förhoppningsvis får vi se någon ringtrast, en
art som brukar rasta här varje vår på sin väg
norrut mot häckplatserna.
Samling: Parkeringen Björkeröd. Strax väster
om Möllehässle Camping ta norrut på
avtagsvägen skyltad "Kullabergs strövområde".
Tid: 18.30
Ledare: Kaj Möller, Ulrik Alm

Sön 4 maj
Hallandskusten
Vi besöker några av de många fina
fågellokalerna i Halland. Första anhalten blir

troligen det fågelrika Morups Tånge och vi
drar oss sedan söderut med strandhugg vid
olika intressanta områden, t.ex. Laxvik,
Trönninge Ängar eller hamnen i Halmstad.
Räkna med att vi är ute hela dagen.
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl.
06.30 alt. Brännborns parkering, 
Ängelholm kl. 07.00
Ledare: Lennart Johansson, Sonja Gunnarsson

Sön 11 maj
Fågelskådningens dag
Idag finns möjlighet att följa med på en guidad
vandring i de skiftande miljöerna på
Fredriksdals friluftsmuseum. Småfåglar -
mesar, sångare, finkar och flugsnappare -
kommer att dominera, men kanske möter vi
också änder, rörhönor och någon rovfågel.
Samling: Huvudentrén, Fredriksdal
Tid: Se annons i dagspressen
Ledare: Ulrik Alm, Lars-Göte Nilsson
Detta är ett samarrangemang mellan
Fredriksdals friluftsmuseum, Kullabygdens 
Ornitologiska Förening och Studiefrämjandet.

Lör 24 maj - Lör 31 maj
Gotland
Föreningen ordnar i år en långexkursion till
Gotland. Vi tillbringar en hel vecka med att
uppleva det gotländska fågellivet och den
speciella naturen. 
Även ett besök på Stora Karlsö med några
övernattningar kommer att ingå i programmet.

Vi åker från Helsingborg tidigt på lördag den
24 maj för att ta färjan från Oskarshamn.
Hemkomst påföljande lör 31 maj. Kostnaden
för färjor, hyrbil, bensinpengar och
inkvartering är beräknad till 4.000:-. Mer
information om inbetalning etc får du när du
anmäler dig. 
Anmälningar och förfrågningar till ledaren
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Alf Petersson, tel. 042-34 49 91, alt
070/1712134. Ring snarast och anmäl dig,
dock senast den 13 april!

OBS! Begränsat antal deltagare!

Ons 11 juni
Traneröds Mosse
En skogspromenad en stilla försommarkväll
vid Traneröd Mosse uppe på 
Söderåsen är en verkligt stämningsfull
upplevelse. Arter vi kan förvänta oss är
taltrast, skogssnäppa, morkulla och
trädpiplärka. Nattskärran kan ofta både höras
och ses ge fina flyguppvisningar när
skymningen faller.
Samling: Bjuvs vattentorn kl. 20.00 eller
parkeringen vid Traneröds Mosse kl. 20.30
Ledare: Ulrik Alm

13-14 juni
Österlen
Följ med till Österlen i den vackraste
försommartiden! Vi åker till Skånes sydöstra
hörn för att utforska fågellivet, och har
förmånen att få hjälp av en lokal guide, Kurt
Ivarsson. Två arter står i fokus: kornsparven
och havsörnen. Den förra har fört en alltmer
tynande tillvaro som svensk häckfågel, men på
några få år har stammen återhämtat sig tack
vare ett projekt under Kurts ledning. Vi får
också tillfälle att se ett havsörnsbo och god
chans att se ungarna matas. Utöver detta kan
vi säkert räkna med många andra fina obsar.
Avfärd sker på fredag em med hemkomst
lördag kväll. 
Vi samåker i privatbilar till Backåkra
vandrarhem där vi skall bo. Kostnaden för logi
är 215:- per person. Detta belopp skall
inbetalas på KOFs pg-konto 2 24 39-4
omedelbart efter anmälan som därmed är

bindande. Bensinkostnader tillkommer.
Anmälningar och förfrågningar till: Ann-
Marie Karlsson tel.042-16 02 40 senast 22 april.

OBS Begränsat antal platser!

Kommande program - preliminärt
Mer information om praktiska detaljer och
tider följer i nästa föreningsblad (se även vår
hemsida som uppdateras fortlöpande samt
"Föreningsnytt" i dagspress):

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

Lör-Sön 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

Sön 28 sept Glumslövs Backar
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg 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 Fredriksdal

Fred 26 dec Hallands Väderö
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Exkursionsreferat

  

9 feb- Kustlokaler på Bjärehalvön

 Hela 26 personer mötte upp till dagens KOF-
exkursion på Bjärehalvön. I strålande solsken
och en bitande sydvind började vi vid
Ripagården där två havsörnar oroade
andflockarna. Bland alla gräsänder även en
snatterand och några krickor. Längre ut ett par
tobisgrisslor och längs strandlinjen enstaka
skär- och ängspiplärkor. Åtta stripgäss flög
över. Efter en kylslagen promenad begav vi
oss till Torekov där vi bl.a. räknade in drygt
40 skärsnäppor, en snatterand samt en inte
särskilt sammarbetsvillig dubbeltrast. På
Vinga skär ytterligare en havsörn och slutligen
25 överflygande sidensvansar. 

- Henrik Johansson -

25 feb - Pålsjö skog
Ugglekväll med KOF. Mellan 35 - 40 pers
mötte upp vid Thalassa parkering. En fin 
siffra ! Vi hörde kattuggla, men inte riktigt
med det avstånd och uppförande som jag
önskat. Möjligen hade en sent arbetande
skogsentrepenör del i detta. Det var ett knak
och brak och spelande strålkastare - knappast
stämningsskapande för vare sig ugglor eller
publik. Men, men - vi kommer igen !

- Ulrik Alm -

Slutställning för 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. 

1. Patrik Söderberg, Helsingborg 236 arter
1. Thomas Svanberg, Helsingb.    236 arter 
3. Mårten Müller, Helsingborg        231 arter
4. Johan Stenlund, Viken 228 arter
5. Bengt Andersson, Helsingborg 226 arter
6. Ulf Ståhle, Ängelholm 223 arter
7. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 222 arter 
8. Henrik Johansson, Ängelholm 220 arter 
8. Mats Rellmar, Helsingborg 220 arter 
10. Martin Ekenberg, Grevie 219 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. Lars Helgesson, Helsingborg 201 arter 
17. Göran Cederwall, Höghult 200 arter 
18. Thomas Terne, Helsingborg 196 arter
19. Göran Paulson, Höganäs 192 arter 
20. Jan Persson, Farhult 191 arter
21. Aina Persson, Farhult 190 arter
22. Oskar Lindberg, Helsingborg 188 arter
23. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 187 arter 
24. Christer Strid, Helsingborg 177 arter 
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25. Lennart Johansson, Viken 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. Patric Carlson, Harbäckshult 100 arter
33. Jan Sköldenberg, Uppsala   81 arter
34. Uno Magnusson, Helsingborg   71 arter

Delad seger för Patrik och Thomas under
2002. Betalar alla in så har vi tillsammans
dragit in 3163 kronor till skyddet av våra
pilgrimsfalkar i Nordvästra Skåne. 

Falkpriset 2003.

Aktuell ställning den siste januari:

1. Bengt Anderson, Helsingborg     120 arter
2. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 119 arter
3. Kristian Linde, Ängelholm 116 arter
4. Mårten Müller, Helsingborg 113 arter
5. Thomas Svanberg, Helsingborg 112 arter
6. Mats Rellmar, Helsingborg 111 arter
7. Henrik Johansson, Ängelholm 110 arter
7. Björn Elmlund, Lerberget 110 arter
9. Alf Petersson, Nyhamnsläge 108 arter
10 Leif Dehlin, Ängelholm 104 arter
11. Lennart Johansson, Viken 103 arter
11. Martin Ekenberg, Grevie 103 arter
13. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 101 arter
13. Kaj Möller, Höganäs 101 arter
15. Lars Hallbeck, Ängelholm   90 arter
15. Thomas Wallin, Ängelholm   90 arter
15. Göran Cederwall, Höghult   90 arter
18. Lars Helgesson, Helsingborg   83 arter
19. Patrik Söderberg, Helsingborg   82 arter
20. Kjell D Högström, Helsingborg   81 arter
21. Jan Persson, Farhult   79 arter

22. Aina Persson, Farhult   78 arter
23. Göran Paulson, Höganäs   75 arter 
24. Christer Strid, Helsingborg     74 arter 
25. Oskar Lindberg, Helsingborg   71 arter
25. Thomas Terne, Helsingborg   71 arter
25. Patric Carlson, Harbäckshult   71 arter 
28. Björn Ekelund, Helsingborg   69 arter
29. Ulrik Alm, Ingelsträde   66 arter
30. Håkan Dimmer, Ängelholm   60 arter
31. Rune Johansson, Ängelholm   45 arter 
32. Lars Linderström, Helsingborg   29 arter 
39. Mikael Jönsson, Helsingborg     0 arter 
39. Jan Sköldenberg, Uppsala     0 arter
39. Uno Magnusson, Helsingborg      0 arter
39  Ulf Ståhle, Ängelholm     0 arter
39. Karl Göran Nilsson, Höganäs     0 arter 
39. Bengt Lundgren, Helsingborg     0 arter
39. Paul Tufvesson, Helsingborg     0 arter
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“Strandraggning”
 
Henrik Ehrenberg & Mårten Müller

Ornitolog, fågelskådare, fågelnisse, skådare, artjägare, kryssare. Listan
på namn kan göras lång. Vad ni däremot kanske har missat är att vissa KOF-medlemmar ägnar
sig åt Strandraggning. Inte så konstigt kanske men årstiden talar om att det inte är att förväxla
med andra former av strandraggning!(kunde inte låta bli bildsättningen, red anm).
  Denna strandraggning äger med fördel rum under vinterhalvåret. 2001 var platsen
Bjärehalvöns kust mellan Vejbystrand och Ripagården. 2002 var det Öresundskusten som fick
besök av strandraggarna. I år så var det så dags för Bjärekusten igen. Upptäckten av en
dvärglärka på Utlängan i Blekinge gjorde att det blev ett litet manfall så sträckan Torekov –
Ripagården ströks.
  Resultatet av ”raggningen” gick att läsa i obsboken på hemsidan men missade ni den så följer
ett citat nedan. Texten är författad av den störste strandraggaren av oss alla och tillika
samordnare av verksamheten Mårten Müller.

 
”15/2 ... 
En liten strandraggning genomfördes under
förmiddagen på Bjärehalvön där sträckan
Vejbystrand-Torekov spanades av vilket gav
smålom 23, skäggdopping 22, grå-
hakedopping 1, svarthakedopping 17, gravand
4, bläsand 67, kricka 18, stjärtand 1, salskrake
1, enstaka sillgrisslor och tordmular samt ca
30 tobisgrisslor. I rovfågelväg noterades
kungsörn (2k) både vid Grytskär och
Glimminge plantering, pilgrimsfalk vid
Grytskär, Dagshög och Torekov samt en
duvhök vid Ängelsbäcksstrand. I strandkanten
sågs kärrsnäppa 45, skärsnäppa 10, rödbena 

19, enkelbeckasin 2, ängspiplärka 29 samt
skärpiplärka 36. I övrigt noterades ett fåtal
gärdsmyg och rödhakar, gråsiska ca 100,
sidensvans 50, stare 6, sånglärka 1,
rödvingetrast 1 samt dubbeltrast 1. På väg
hem upptäcktes en flock på ca 100 gråsiskor
vid Mäsinge. I denna rörliga och smått
nervösa flock kunde 3-5 snösiskor urskiljas.
Här även stare 2 och glada 1. 

Medobsare under dagen var Bengt A, Peter B,
Thomas S samt Henrik E.”
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Nytt från KOF
Henrik Ehrenberg

Ordf

I detta nummer skriver Bengt Andersson om
Hasslarps sockerbruks dammar. Lokalen har
fått en mycket spännande ansiktslyftning och
går en spännande framtid till mötes. Denna
satsning är ett mycket bra initiativ av
Helsingborgs kommun. När du besöker
Hasslarp skall du tänka på att studera
fågellivet utan att störa fåglarna. Flera gånger
under våren har jag stött på människor som
vandrat mellan dammarna med fåglarna ivrigt
varnande ovanför sina huvuden. Det har även
varit människor utrustade med dyra kikare
som lika gärna kunnat stå på plattformarna
och studerat fågellivet. När jag skriver detta
den 1 maj så ruvar det minst 4 stycken
skärfläckor på en av vallarna. De för en
ständig kamp mot några trutar som hela tiden
försöker röva deras bon. 
  Medlemsenkäten får väl i dagsläget räknas
som avslutad och jag har så smått börjat
sammanställa vad ni medlemmar tycker om
KOF och vår verksamhet. Antalet svarande
har varit stort. Jag har fått in 93 stycken
enkätsvar, vilket får betecknas som bra.
  Aktuellt just nu är bevakningen av falkparet
på Kullaberg. Honan har lagt fyra ägg som
hon ruvar som bäst. För Helsingborgsparet
går det trögare. Sveriges falkexpert nummer
ett Peter Lindberg har ingen riktigt bra

förklaring varför. Troligen är det syskonskapet
som spökar. Vi arbetar vidare oförtrutet. Helt
klart så är webkamera bevakningen en succé
med tusentals besök på www.kof.just.nu
  En mycket intressant nyhet på hemsidan, är
den bevakning av fågelflyttningen vid Hittarp
som redovisas. Nu i maj kommer bevakningen
vara extra god så många trevliga fåglar kommer
säkert att upptäckas. Det skall bli intressant att
se hur mycket fågel som rör sig mellan
Danmark och Sverige där sundet är som
smalast. Det är inte bara sträcket mellan
länderna som kartläggs utan även det sträck
som sker i Öresund.
  Falkpriset rullar vidare och i år är det många
som verkar satsa lite extra. Fortsättningen av
året kan bli mycket spännande och ge stora
omkastningar i resultatlistan.
  Ha en skön vår kära medlemmar och
välkomna på alla våra nybörjarvänliga
exkursioner. Jag vill med denna hälsning
understryka att alla våra exkursioner är mycket
nybörjarvänliga. Kom och lär av våra
exkursionsledare och de övriga deltagarna. På
våra exkursioner hjälps vi åt att nysta upp de
olika bestämnings problem som ofta uppstår
ute i fågelmarkerna.
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Gräshoppssångare, en art som är aktuell på
Dammarna, teckning Thomas Rönnertz

Hasslarps dammar -
 “går en ny vår till mötes”

Bengt Andersson

De som har besökt Hasslarps dammar den
senaste tiden har inte kunnat undgå att lägga
märke till att det skett en del positiva
förändringar. Detta gäller framförallt
dammarna längst i söder, de s k Fleninge-
dammarna. 
  En genomgripande restaurering i
Helsingborgs kommuns regi genomfördes
under hösten 2002. I den sydvästra dammen
genomfördes omfattande utgrävningar samt
anläggande av flacka slänter. Även i de övriga
dammarna har nya flacka slänter anlagts, allt
med syfte att skapa bättre förutsättningar för
rastande och häckande vadare. Ett försök att
bränna av det höga gräset runt dammarna
genomfördes under vintern, men lyckades
inget vidare så manuell handkraft fick sättas
in. De flacka slänterna och det korta gräset gör
att området har ändrat karaktär och ser
onekligen spännande ut inför våren.
  I ett försök att skapa bättre häcknings-
förutsättningar för bl a skrattmås, man kan ju
hoppas på svarttärna, har på försök några
häckningsflottar utplacerats i dammarna.
  De stora jordvallarna längst i söder har
utjämnats. En del av massorna utnyttjades vid
anläggande av slänterna medan övriga
jordmassor utgör en ny jordvall som omgärda
den nyskapade våtmarken vilken ligger där de

stora jordvallarna tidigare låg. 
  I övrigt har en uppsnyggning skett i området
genom att elskåp och belysnings-stolpar mm
har forslats bort. Den s k kalkhögen norr om
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Kartskiss över Fleningedammarna och den nya våtmarken (sträckat område ) samt hur ni går (prickad linje)
till lämpliga obsplatser (stjärnor).

bergsdammen har utjämnats och området
harvades under hösten. Tidigare häckade
mindre strandpiparen här och förhoppningsvis
kanske den återvänder.
  Häckningsbestyren är i full gång för de fåglar
som redan anlänt och bl a ligger några
skärfläckor och ett stort antal tofsvipor på bo.
Det är därför av stor vikt att vi inom KOF
föregår med gott exempel och visar nödvändig
hänsyn. Detta gör vi bäst genom att inte
beträda de områden som är känsliga under
häckningssäsongen och då tänker jag närmast

på vallkanterna runt Fleninge-dammarna. Har
ni för avsikt att besöka den nyanlagda
våtmarken skall ni gå runt området nedanför
vallkanterna för att minimera störningar i
dammarna. 
  Med de genomförda åtgärderna och med ett
lämpligt betestryck framöver har det skapats
goda förutsättningar att Hasslarps dammar åter
blir den fågellokal, som det var för några år
sedan. Utöver en lyckad häckningssäsong får vi
även hoppas på att en och annan raritet skall
dyka upp. 
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Sett se´n sist ... observationer
under januari - mars 2003 

Henrik Johansson

Trots, eller möjligen på grund av, den
stundtals ganska kylslagna inledningen av det
nya året var artrikedomen påfallande hög
under årets inledande månader. Kanske var det
också så att den höga skådaraktiviteten bidrog
till att flera ovanliga fynd rapporterades.
  Tre vitnäbbade islommar iakttogs i mitten
av januari, Kullen 12.1, Arild 16.1 och
Torekov 19.1. Dessa januaridagar var relativt
blåsiga vilket låg bakom att inte mindre än
drygt 1000 väststräckande smålommar
bokfördes vid Hovs hallar 16.1. På
avdelningen havsfåglar märktes förutom en
del stormfåglar och havssulor även en
grålira vid Hovs hallar 16.1. Det ganska
besvärliga isläget var säkert anledningen till
att minst sex olika rördrommar noterades,
minst 3 ex Vegeå på sträckan Utvälinge -
Vegeholm, 2 ex längs Rönneå nära utloppet i
Skälderviken samt 1 ex vid Görslövsån vid
Ornakärr.
  Som vanligt gjordes en del fynd av mindre
sångsvan i mars och bland observationerna
kan nämnas en ovanligt stor flock
innehållande 53 ex på vattnet utanför Höganäs
26.3. Vid några tillfällen sågs även

spetsbergsgäss, bl.a. samma flock med hela 29
ex tillfälligt vid Jonstorp 17.1, Sandön dagen
efter samt Rönnen 31.1. En i januari – februari
stationär flock med åtta stripgäss vid
Gröthögarna och Ripagården på Bjärehalvön
bör i dessa sammanhang också omnämnas.
Likaså att det under mars månads ejdersträck
upptäcktes två hannar praktejder, vid Hittarp
22.3 samt vid Sandön 29.3.
  En bra vinter var det för alla de som gillar att
titta på örnar (och vem gör inte det?). Inom
rapportområdet uppehöll sig nämligen såväl
kungs- som havsörnar i sällan skådade antal.
Framåt vårkanten återupptäcktes sedan den
rackelhanne som varit synlig i Snoggarps-
området på Hallandsåsen under de senaste
vårvintrarna.
  Årets första tofsvipa visade sig på Rönnen
redan 18.1 och vid Torekovs rev fanns en flock
skärsnäppor med som mest 40 ex under i stort
sett hela perioden. Som tidigare nämnts var
vintern relativt sträng vilket i sig inte hindrade
en myrspov vid Sandön, vardera en morkulla
vid Glimminge plantering, Bjäre och Görarps
mölla, Råådalen samt tillika vardera en
dvärgbeckasin vid Ripagården och Lervik på
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Bjäre, att övervintra. Vinterns ”tyngsta”
vadare var dock den brednäbbade
simsnäppa som noterades vid Båstads hamn
16.1.
  Vid Hovs hallar bokfördes en storlabb 16.1
och vid Vikens hamn fanns i vanlig ordning
den sedan tidigare år övervintrande
svarthuvade måsen kvar t.o.m. början av
mars. I januari sågs en del lunnefåglar vilket
sannolikt berodde på det fantastiskt talrika
uppträdandet av arten föregående höst. Att
endast en alkekung rapporterades under
samma period var däremot anmärkningsvärt i
negativ bemärkelse.
  En fin vinterflock med 40 skogsduvor höll
till vid Stureholm under årets första vecka och
vid Ornakärr drog fyra stationära jordugglor
storpublik under några februari- och
marsveckor. Till detta ska naturligtvis nämnas
att det rapporterades tre spelande pärlugglor
på Söderåsen fr.o.m. slutet av februari. Från
fem lokaler rapporterades kungsfiskare vilka
förhoppningsvis klarade livhanken under den
period då isläget var som besvärligast.
  I området vid Gröthögarna på Bjärehalvön
fanns fyra berglärkor fram till åtminstone
23.3 vilka stundtals visade upp sig på riktigt
behagligt avstånd. Lika bekvämt var det att
”kryssa av” vattenpiplärka eftersom 1 ex höll
sig stationärt vid Lerhamn fram till mars
månads inledning. Utöver detta exemplar
rapporterades enstaka fåglar från Viken 5.1,
Ripagården 6.1 och 19.2 samt Lervik 24.1.
  Årets första ringtrast noterades på Kullen
redan 29.3 och på samma plats gjorde inte
mindre än 173 dubbeltrastar sträckförsök en
knapp vecka tidigare. En övervintrande
gransångare vid Hittarps rev gäckade nog en
del skådare då den höll till lågt i växtligheten.
En annan sällsynt övervintrare var den

svarthätta som visade sig tillfälligt vid Mölle
17.2.
  Vid Mariastaden, Helsingborg, fanns under
perioden en svartkråka i par med 1 ex av den
vanliga rasen. 
  En kanske mer minnesvärt upplevelse bjöd de
100 000 –tals eller kanske t.o.m. miljontals
bergfinkar på som varje dag under några
februariveckor syntes som stora moln längs
norra Öresundskusten. Slutligen måste även
nämnas att sensommarens och höstens invasion
av bändelkorsnäbb pågick även in på det nya
året samt att en och annan snösiska kunde
urskiljas i flockar med gråsiskor.

www.kof.just.nu

Nytt rekord: för första gången mer än
200 besökare/dag i KOFs obsbok
under en månad!! 214 närmare
bestämt!! Snart passerar vi dessutom
den 200.000:e webbskådaren…
Samtidigt är det väldigt många som
kommer in via startsidan, säkert
mycket beroende av falkbevakningen,
364 besök/dag under april.
Tack till alla som gjort detta möjligt
genom att bidra med obsar, bilder
mm!!

Webbgruppen
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Märkliga “sjöfåglar”

Mats Rellmar

Att landlevande fåglar vid olika tillfällen
tvingas korsa större vattenområden är ett helt
natur l ig t  och s tändigt
återkommande inslag under
t.ex. sträckperioderna. Ofta
utgör hav och bredare sund
ganska stora hinder för t.ex. små
tättingar eller termikberoende
fåglar. Väl ute över havet kan
mycket oförutsett inträffa. Vädret
kan ändra sig, regn och motvind gör
flygningen tung, sträckan kan
ha  missbedömts  och
passagen blir svårare än
förväntat.
  Vad gör då en fågel som normalt inte
befinner sig på havet, var tar den vägen
om orken tryter? På öppet hav är båtar och
fartyg välkomna rastplaster, vilket är ett
väl-dokumenterat faktum, men när inte
några sådana finns till hands återstår
kanske inget annat än att gå ner på
vattenytan! Kan då vilken art som helst
klara detta? Ja, för vissa verkar det gå bra
medan andra förmodligen inte har en chans i
samma situation. 

  En art som sällan tvekar inför åsynen av hav
är fiskgjusen. Termik eller inte, ofta ses gjusar
oförfärat flyga rakt ut över öppet hav. Artens
vattenbundna leverne och kanske dess
möjlighet att skaka vatten ur fjäderdräkten,

den karaktäristiska fiskgjuse-knycken, gör
det troligt att kortare raster mitt ute i havet
faktiskt är fullt möjliga. Gjusar ses ju inte
alltför sällan dyka mot byte och sedan ligga
i vattenytan i upp emot ett par minuter och
ändå lyckas lyfta (och då t.o.m. med fisk i

klorna!). Av mindre rovfåglar har
t.ex. sparvhökar observerats rasta

kortare stunder på havsytan och sedan
lyfta och flyga vidare. Att den klarar
detta förvånar knappast med tanke på
artens ganska låga vikt, dess byggnad
och lätta, kraftfulla flygstil. En stor

gam, däremot, har sannolikt alltid dåliga
förutsättningar att klara motsvarande.

Följande händelse bevittnades vid Kap
Trafalgar Point på spanska västkusten i

september 1988. En gåsgam hade pga. kraftig
frånlandsvind drivit ut över havet. Plötsligt
tappade den höjd och landade/störtade i havet.
Efter flera tappra försök att lyfta sågs gamen
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vila på vattnet. Till slut verkade vind och
vatten ha gjort sitt och fågeln försvann för gott
bland vågorna. Möjligtvis var fågeln utmattad
men det är nog inte sannolikt att den klarat att
lyfta även om vädret varit lugnare. 
  På mailing-listan Brevduvan stod under en
period att läsa om en havsörn som slog ett
byte på öppet vatten. Med bytet i klorna och
med vingarnas hjälp tog sig fågeln sedan
simmande iland på närmsta kobbe! Eftersom
bytet var stort och hela örnen blivit
vattendränkt på kuppen var nog dess möjlighet
att lyfta direkt från vattnet i det närmaste
obefintlig.
  Hackspettar har med tanke på
kroppsbyggnad och förhållandevis dåliga
flygförmåga nog alltid svårt att ta sig ur en
dylik situation. Vid Cape May (östra USA)
iakttogs en utmattad guldspett komma
inflygande mot land. Något hundratal meter
från land tröttnade den och landade på
vattenytan för att vila. Några sekunder senare
var den försvunnen under ytan. Eftersom den
tydligen knappt kunde flyta är frågan om den
verkligen hade kunnat lyfta igen även om den
varit piggare? Inte undra på att dylika
skogbundna arter ser vilsna ut vid åsynen av
hav på kustliggande fågellokaler! 
  En duvkropp påminner kanske lite om
hackspettars även om flygförmågan är erkänt
bättre. På Brevduvan fanns även en
observation av tamduvor som åkte forsränning
(!) på Stockholms ström: fåglarna ställde sig
helt enkelt på en sten, lät sig sköljas med av
det strömmande vattnet och med utbredda
vingar åka ett tjugotal meter nedströms. När
de fått nog slog de ett par rappa vingslag och
kom i luften utan problem. Eftersom samma
individ upprepade denna procedur 3-4 gånger
var det knappast ett misstag utan snarare en

lek eller möjligen ett ovanligt sätt att bada.
Skulle denna teknik, att flyta, gå att använda
vid en paus mellan Tyskland och Sydskåne?
  Mindre arter med vikter på runt 15-25 gram
borde rimligtvis med lätthet flyta, frågan är om
de har kraften att lyfta om de råkar blöta ner
fjäderdräkten? I British Birds (vol. 90, s. 526)
stod att läsa om en rödhake som observerats en
dryg halvmil utanför den spanska västkusten.
Fågeln kom flygande och landade intill en liten
båt. Där flöt fågeln sedan högt på vattenytan i
någon minut. Den höjde vingar och stjärt och
undvek på så vis att blöta ner dessa. Sedan lyfte
den, landade kort på båten för att slutligen
sträcka vidare in mot kusten. Kortare
andhämtningar mitt ute i havet går tydligen,
åtminstone i nödfall, för denna art.
  En liknande situation noterade jag vid
Hallands Väderö i september 1998. En rödstjärt
sågs fånga insekter några meter ovanför
vattenytan, ca 200 m utanför stranden. Plötsligt
verkade fågeln tappa orken varvid den snabbt
landade på vattnet. Där låg den helt stilla i ca
15 sekunder och flöt som en kork, dock utan att
höja stjärt och vingar som ovan nämnda
rödhake. Därefter lyfte den, till synes utan
några problem, och flög till stranden. Vid
tillfället var det helt vindstilla och havet låg
spegelblankt. Hade samma strategi för en kort
andhämtning kunnat användas vid en passage
över t.ex. Medelhavet? 
  Om normalt landbundna arter regelbundet
utnyttjar möjligheten att rasta på vatten eller
om detta endast sparas till yttersta nödfall kan
man spekulera vidare i. Flera andra historier
och observationer om detta fenomen finns.
Uppenbarligen har åtminstone vissa arter denna
förmåga som sannolikt avgörs av artens
volym/viktförhållande, dess flygförmåga,
individens fysiska status m.m. Möjligen är
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vissa landlevande arters fjäderdräkter också
mer motståndskraftiga mot väta? 
  Fenomenet är tyvärr svårstuderat, sällan finns
någon observatör till hands när en fågel
bestämmer sig för att utnyttja havet som
rastplats. Därför- håll utkik efter dessa udda
”sjöfåglar”, kanske är det vanligare än vi tror!

Falkpriset 2003.
Aktuell ställning den 30 april:

Antal rapporterade arter under januari-april
2003: 204 stycken.

1. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 193 arter
2. Kristian Linde, Ängelholm 188 arter
3. Bengt Anderson, Helsingborg 185 arter
4. Ulf Ståhle, Ängelholm 181 arter
5. Kjell D Högström, Helsingborg 176 arter
6. Thomas Svanberg, Helsingborg 175 arter 
6. Martin Ekenberg, Grevie 175 arter
8. Mårten Müller, Helsingborg 174 arter
9. Henrik Johansson, Ängelholm 168 arter 
9. Lars Helgesson, Helsingborg 168 arter 
11. Thomas Wallin, Ängelholm 167 arter
11 Leif Dehlin, Ängelholm 167 arter
11. Mats Rellmar, Helsingborg 167 arter 
11. Björn Elmlund, Lerberget 167 arter
11. Patrik Söderberg, Helsingborg 167 arter 
16. Göran Cederwall, Höghult 162 arter 
17. Lars Hallbeck, Ängelholm 161 arter
17. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 161 arter 
19. Lars Göte Nilsson, Helsingborg156 arter
20. Carl-M Liljegren, Jonstorp 153 arter
21. Oskar Lindberg, Helsingborg 150 arter
22. Lennart Johansson, Viken 147 arter 
23. Tommy Strandek, Ängelholm 146 arter
23. Tommy Malmberg, Ängelholm 146 arter
25. Göran Paulson, Höganäs 143 arter 
26. Hans Nordius, Ängelholm 142 arter
27. Paul Tufvesson, Helsingborg 138 arter

28. Kaj Möller, Höganäs 136 arter 
29. Alf Petersson, Nyhamnsläge 134 arter 
30. Christer Strid, Helsingborg 129 arter 
31. Björn Ekelund, Helsingborg 126 arter
32. Ulrik Alm, Ingelsträde 122 arter
33. Rune Johansson, Ängelholm 116 arter 
34. Aina Persson, Farhult 113 arter
34. Jan Persson, Farhult 113 arter
36. Patric Carlson, Harbäckshult 110 arter 
37. Mikael Jönsson, Helsingborg 96 arter 
38. Håkan Dimmer, Ängelholm 93 arter
38. Thomas Terne, Helsingborg 93 arter
40. Lars Linderström, Helsingborg 71 arter 
41. Uno Magnusson, Helsingborg 65 arter
42. Jan Sköldenberg, Nyhamnsläge 37 arter
44. Bengt Lundgren, Helsingborg     0 arter
44 Lars-Bertil Nilsson, Kågeröd    0 arter

Påminnelse
medlemsavgiften 2003 !

Den fortsatta trenden håller i sig och
det kommer till nya medlemmar.
Vi hoppas givetvis också på att få
behålla alla gamla medlemmar.

Därför en påminnelse till dig som ännu
inte betalt avgiften för år 2003. Vi
hoppas du fortfarande vill stödja
föreningens verksamhet med ditt
medlemskap.

- Styrelsen -
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Föreningsaktiviteter 

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

Lör 24 maj - Lör 31 maj
Gotland
Föreningens långexkursion till Gotland är
fulltecknad!

Ons 11 juni
Traneröds Mosse
En skogspromenad en stilla försommarkväll
vid Traneröd Mosse uppe på Söderåsen är en
verkligt stämningsfull upplevelse. Arter vi kan
förvänta oss är taltrast, skogssnäppa, morkulla
och trädpiplärka. Nattskärran kan ofta både
höras och ses ge fina flyguppvisningar när
skymningen faller.
Samling: Bjuvs vattentorn kl. 20.00 eller
parkeringen vid Traneröds Mosse kl. 20.30
Ledare: Ulrik Alm

13-14 juni
Österlen

Även denna utfärd med övernattning är
fulltecknad!

Vi åker till Skånes sydöstra hörn för att
utforska fågellivet, och har förmånen att få
hjälp av en lokal guide, Kurt Ivarsson. Två
arter står i fokus: kornsparven och havsörnen.
Den förra har fört en alltmer tynande tillvaro
som svensk häckfågel, men på några få år har
stammen återhämtat sig tack vare ett projekt
under Kurts ledning. Vi får också tillfälle att se
ett havsörnsbo och god chans att se ungarna
matas. Utöver detta kan vi säkert räkna med
många andra fina obsar. Avfärd sker på fredag
em med hemkomst lördag kväll. 

Ons 13 Aug 
Vadarexkursion - Rönnen
Höstsäsongen inleds med en exkursion till
Skälderviken. De arktiska vadarna som har
häckat långt norrut är nu på väg söderut i stora
skaror. Vid Skäldervikens grunda stränder
mellanlandar de gärna för att rasta och fylla på
energiförråden inför vidare flyttning. Vadare
kan vara en svår fågelgrupp att känna igen,
men tempot är lugnare än på våren och vi tar
god tid på oss att studera och fältbestämma
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Lövgrodan

fåglarna. Exkursionen är lämplig även för dig
som inte är så van fågelskådare.
Samling: KOF-stugan, strax invid hamnen i
Norra Heljaröd, kl. 19.00
Ledare: Bengt Andersson

17 aug – OBS Detta är senaste
anmälningsdag för Bornholmsresan i
oktober!

Lör-sön 29-31 aug
Trädgårdsdagar på Sofiero
Föreningen är åter representerad vid
trädgårdsmässan på Sofiero. Besök gärna vårt
tält för att ventilera frågor och funderingar om
fåglar och fågelliv. 
Öppettider och övrig information: Se
dagspress under de aktuella dagarna

Sön 31 aug
Bivråkens Dag i Falsterbo
Detta är ett årligt evenemang som arrangeras
av Skånes Ornitologiska Förening. På pro-
grammet står fältföreläsningar, fågelmåleri,
auktioner, guidad fågelskådning m m. 

I år organiserar KOF ingen samåkning,
men ett besök i Falsterbo kan rekom-
menderas.

Lör 6 Sept
Artrace
Nu är det dags för årets upplaga av
föreningens artrally, som är på god väg att bli
tradition. Det går ut på att bilda ett lag och
under en dag upptäcka så många fågelarter
som möjligt inom vårt rapportområde. Efter

avslutad dag i fält blir det samling med
redovisning av arter och något slag av
förtäring. 

Tid, plats och annan information får du
genom att anmäla dig och ditt lag till:
Henrik Ehrenberg, tel. 0431-194 05 eller via e-
post: henrik.ehrenberg@engelholm.se senast
den 23 aug! Välkomna!

Sön 14 sept
Fyledalen
Följ med på en lite annorlunda exkursion,
fågelskådning kombinerat med grodskådning.
Vid Baldringe i Fyledalen finns grodor, främst
lövgrodor. Vid denna tid är de väl synliga då
de sitter uppe i björnbärsbuskarna, och det
erbjuds goda chanser att både se och
fotografera dem.   Fågelarter vi kan räkna med
är främst rovfåglar, men så här års vet man
aldrig vilka spännande arter som kan dyka upp
i kikarsiktet!

Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl.
07.00
Ledare: Lars-Göte Nilsson, Lars Bergendorf
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Sön 28 sept
Glumslövs Backar
Dagens exkursionsmål även kallat Hilleshögs
Dalar ligger halvvägs mellan Helsingborg och
Landskrona. Genom detta natursköna område
med dess ängar, beteshagar, kullar och
skogsdungar vandrar vi ner mot havet och har
under tiden en storslagen utsikt över Ven och
Öresund. Året runt finns här småfåglar,
rovfåglar och andra arter. Nu är
höstf lyt tningen i  fu l l  gång och
småfågelsträcket som följer kusten söderut
kan vissa dagar vara intensivt. Det är som
bekant inte alltid så lätt att identifiera små
flygande prickar i luften, speciellt då deras
läten är annorlunda än på våren, men dagens
ledare hjälper oss på traven. Skulle vi inte ha
turen att pricka in en toppdag är det i alla fall
svårt att hitta en vackrare fikaplats! 
Samling: Olympiaskolan, kl. 07.00
Ledare: Bengt Herzman

Fred- Sön 3-5 Okt
Bornholm
Bornholm i oktober hyser inte längre så
många turister, men desto fler fåglar som
rastar här under höststräcket. KOF
organiserade för några år sedan en lyckad resa
hit som förtjänar att upprepas. Då sågs bl a
svarthakad buskskvätta, kungsfiskare, roskarl,
lärkfalk, trana, dvärgmås och många andra
trevliga arter. Ön är med sina korta avstånd
lagom stor att utforska under några dagar och
har en mycket varierande natur; här finns
våtmarker och mossar, klippor och
sandstränder, skogar och ängar.
Vi planerar att åka från Helsingborg tidigt på
fredagsmorgonen, tar färjan från Ystad till
Rönne och inkvarterar oss på vandrarhem.

Hemkomst under söndagkvällen.
Beräknad kostnad för färja, bilkostnader och
logi är ca 1.500:-. 
Anmäl dig snarast till Lennart Johansson,
tel 042-23 74 60, eller Sonja Gunnarsson, 
042-29 60 51. 
Anmälningstid senast den 17 aug. 
OBS – Begränsat antal platser – ”först till
kvarn” gäller!

Kommande program - preliminärt

Mer information om praktiska detaljer och
tider följer i nästa föreningsblad (se även vår
hemsida som uppdateras fortlöpande samt
"Föreningsnytt" i dagspress):

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 Fredriksdal

Fred 26 dec Hallands Väderö
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Exkursionsreferat

  

2 mars - Kustlokaler på
Kullahalvön

KOF exkursion som leddes av undertecknad
och L-G Nilsson hade samlat ett tjugotal
tappra i den kalla snålblåsten.
  Vi konstaterade genast att våren knappast var
i antågande då fågeltillgången var knapp.
Rönnen: Storspov 1ex, Strandskata 2ex,
Gravand 6ex, Kanadagås många, Grågås 2ex,
Sparvhök 1ex.
  Vi fortsatte till flaggstången vid Sandön:
Salskrake 4 hanar och 2 honor, Storspov 20
tal. Klören: Mindre korsnäbb 15-tal,
Kungsfågel 1-2 ex, längs ån på väg mot
parkeringen 1st Rördrom.

- Kjell-Åke Hall -

13 april - Tommarps Ene

Trots dimma som senare lättade, blev det en
mycket fin dag. En fågellokal som var ny för
några. Det blev 25 arter: stenskvätta. större
hackspett, taltrast, järnsparv, nötväcka,
rödhake, bofink, enkelbeckasin, småskrak,
varfågel, hämpling, gulsparv, stroskrak,
sävsparv, ängspiplärka, glada, gransångare, 

tornfalk, sparvhök, kricka, ormvråk, kungsörn,
stare, tosvipa, grönsiska.
Tack för en fin dag!

- Aina och Jan Persson -

11 maj - Fågelskådningens
dag...

firades även på Bjäre - vid Grytskär och i
Naturskyddsföreningens regi. 30-40 personer
mötte upp i solskenet och fick se/höra roskarl,
svartsnäppa, småspov, 2 skärfläckor (sällsynta
på Bjäre!), 5 tobisgrisslor, gök, ärt- och
törnsångare mm

- Thomas Wallin -  

Fredriksdal - Fågelskådningens Dag; Ett
härligt blandat gäng i alla åldrar mötte upp,
säkert runt 35 pers. Fredriksdal är väl inte de
trestjärniga arternas lokal men en poserande
häger, stenskvättor och "sillsaltande"
gransångare väckte uppmärksamhet. TACK till
medledare för hjälp med lyssning och pekande
längs de bitvis ganska smala gångstråken på
Fredriksdal

- Ulrik Alm -
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Göktyta, foto Morten Müller

    Hjälp göktytan!
              

Att göktytan har minskat i antal råder inget tvivel om, inte bara i Sverige utan i de flesta
europeiska länder. Den klassas som sårbar och Artdatabanken uppskattar beståndet till 10 000-
15 000 par. Biotopförändringar och brist på bohål i lämpliga häckningsområden är två
anledningar, men det finns sannolikt flera faktorer som bidrar till minskningen.
  Vi är några entusiaster som har göktytan som favoritfågel och har ambitioner att kunna få
igång en fungerande göktytegrupp.
  Som första gemensamma mål har vi haft att kunna presentera en ritning på en holk som
göktytan gillar, som bifogas tillsammans med detta.
  Vår förhoppning är att någon eller några inom er förening snickrar holkar och vill göra en
insats för göktytan eller på annat sätt få upp göktyteholkar på lämpliga platser.
  Förhoppningen är att det kommer upp många göktyteholkar på många platser i landet. Kan
även uppföljning av häckningsresultat och pullmärkning av ungar ske, ger det ytterligare viktig
information. 
  Ett av gruppens viktigaste arbete är att ta reda på varför göktytan minskar i antal och vad som
kan göras för att vända trenden. Genom utbyte av erfarenheter och resultat hoppas vi kunna lära
oss mer om göktytan.
  Om ni tycker att detta verkar intressant är ni välkomna att kontakta någon av nedanstående för
vidare information. Vi vill gärna veta hur många holkar som kommit upp och eventuellt
resultat.

Erik Arbinger Leif Carlsson Kent Gullquist
Ekhovsvägen 29 Ekgatan 34 G Spångbergsvägen 20
647 32 MARIEFRED 632 23 ESKILSTUNA 590 96 ÖVERUM
0159-21777 016-514181 0493-30042
erik.arbinger@swipnet.se mihack@swipnet.se kegu@algonet.se
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Det som utmärker göktyteholken är att den skall vara djup och tät. Skall man lyckas att få
göktyta att häcka måste den sitta i de biotoper som den föredrar. Trädgårdar, parker, hagmarker
och i lämpliga betesmarker. Ett tips kan vara att sätta upp holken där man vet att
törnskatan trivs, det är inte ovanligt att de håller till i samma biotop. Vad som är viktigt är att
det måste finnas myror i närheten som den livnär sig på, och då helst svartmyror. Väggarna bör
vara klättervänliga. Stör inte göktytan under ruvning!

Byggbeskrivning:

Samtliga väggar skall ha grova sidan inåt. Borra ingångshålet 35 mm i framstycket. Putsa
hålkanterna med en rasp. 

Lägg bakstucket på ett bord med grova sidan upp. Lägg gavlarna på var sida om bakstycket.
Ställ golvet på högkant på bakstycket ca 5 mm från nederkant. Lägg två heldragna limsträngar
på båda gavlarna ca 10 mm från kant för limning mot bakstycke och framstycke. Lägg även lim
på golvet på ytor mot gavlar. Ställ även ett golv i överkant holk för att stödja framstycket men
inget lim på den. Vik upp gavlar mot bakstycket och golv och lägg på framst. Sätt tving i båda
ändar, först lite lätt. Kolla väggarnas höjd i överkant. De måste vara jämnhöga för att sluta tätt
mot tak. Justera och dra åt tving. 
  Spika varje kant med 4 st spik 50 mm. Förborra med 2 mm borr. Spika även golvet med en
spik genom vardera gavel. Därefter kan tvingarna tas bort. Peta genom ing hålet ur stödbiten.
Lägg därefter på taket. Skall du ring märka i holken så skruva taket, spika annars med 4 st spik
50 mm. Förborra.

Använd Tremco trälim, snickarlim - ute eller likvärdigt.
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Göktyta, foto Mårten Müller

Uppsättning i träd. 

Eftersom holken är ganska tung, ca 6 kg, är det bäst att använda skruv-öglor upptill och nertill
i bakkant, 4 st totalt. Genom dessa dras sedan najtråd så att tråden
ligger dubbel bakom trädet. Fäst och sträck med hovtång.

Talgoxe och nötväcka är också intresserade av denna holk. Ett bra sätt om man vill reservera
holken för göktyta är att stänga holken under april månad. Detta gör man genom att sätta för
en träplugg eller att sätta fast en lucka över ingångshålet. Öppna holken omkring 1:a maj. 
I Norrland en vecka senare.

Lycka till! önskar 

GÖKTYTEGRUPPEN

PS. Är Du intresserad av att bygga holkar för just göktyta kan du höra av dig till Christer Strid
, tfn 042-13 98 32 eller e-post:christer.strid@swipnet.se. Tillsammans med uppropet kom också
ritning på en lämplig holk. Denna finns i en excelfil, men kan också erhållas i utskriven form
om så önskas. 
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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.

“Ett citat från Ulrik´s bokhylla...”

”I Vivaldis årstidskonserter får fåglarna redan i anslaget hälsa våren via tre solovioliner.
Haydns berömda fågelkvartett är nästan en katalog över fågelläten.
Att näktergalen fått låna sitt välljud till åtskilliga musikaliska verk kan inte förvåna. Den bilda
en hel kör i Händels Salomeoratorium, den ljuder i slutet av Beethovens Pastoralsymfoni.
Ändå är nog koltrasten, denna mångsidiga kompositör, som oftast fått medarbeta i olika
människoverk. Hans sång innehåller teman som direkt kan nedtecknas i notskrift. Både Mozart
och Beethoven har lånat ur hans repertoar av melodiska motiv. De hörs i Figaros bröllop, de
inleder ett rondo i en av Beethovens violinkonserter.”

Rolf Edberg i den lilla skriften Jordens öga. Författaren beskriver där bl a fåglarnas roll som
inspirationskällor för stora kompositörer. Rolf Edberg var politiker, diplomat, landshövding och
samtidigt författare med en otrolig språkbehandling. Åk inte till Latinamerika utan att läsa
”Brev till Columbus”, åk inte till Afrika utan att läsa ”Dalens ande”, åk inte någonstans – res
i fantasin, i tid och rum, med Rolf Edbergs böcker.

- Ulrik Alm -
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Nytt från KOF
Henrik Ehrenberg

Ordf

Hejsan!

Hösten är här och arbetet inom föreningen går
oförtrutet vidare. För några dagar sedan hade
vi styrelsemöte och till mötet var även Skånes
Ornitologiska Förenings ordförande Kenneth
Bengtsson specialinbjuden. Han redogjorde
för arbetsläget inom SKOF och vi pratade om
gemensamma beröringspunkter såsom den
kommande atlasinventeringen i Skåne.
  På hösten skall det hända mycket i
föreningen. Årets projekt skall avslutas och
det är dags att börja planera för 2004 års
aktiviteter. Framför oss ligger att säkerställa
driften av hemsidan så inte ofrivilliga
driftstopp gör att obsboken raderas, vilket
skedde tidigare i somras. Innan detta arbete är
klart är vi tyvärr tvungna att vara lite
försiktiga med utrymmet på hemsidan. Detta
leder till att vi tyvärr inte kan lägga upp alla
fina fågelbilder som medlemmarna skickar in
till oss. Fortsätt dock maila in dessa bilder
och härmed tackas alla fotografer för att ni
hjälper oss med denna del av hemsidan.
  Forskningskommitéen har även de ett digert
arbete framför sig då vi under 2004 skall
genomföra både Kullabergsinventeringen
samt den ovan nämnda Skånska 

atlasinventeringen. Mer information om dessa
två inventeringar kommer under vintern. 
  I detta nummer kommer som vanligt ett
gediget och mycket genomarbetat
exkursionsprogram. Jag har redan bokat in
turen till Hallands Väderö i min almanacka. Nu
gäller det bara att vädergudarna är med oss så
turen kan genomföras programenligt. För
senaste nytt om eventuella förändringar så
hänvisar jag till vår hemsida. www.kof.just.nu
  Till sist kan jag rapportera att Falkpriset går
vidare och till dags datum (sista augusti) har det
observerats hela 155 olika fågelarter inom
rapportområdet! Det är mycket jämnt i toppen
men många av de tävlande har mycket
imponerande listor. Mårten Müllers rekord från
2001 löd på 247 arter och många av oss trodde
att det var ett oslagbart rekord. Oj så fel vi
hade! Redan nu den har ledaren hela 246 arter
och en flock slitvargar jagar strax bakom. Var
månde detta sluta? Vem som leder? Min egen
ödmjukhet förbjuder mig att skriva hans namn!

Ha en skön höst och väl mött i markerna!

- Henrik Ehrenberg -
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“Vad månde det finnas för
skatter i våra medlemmars

gömmor?”

Följande, bortglömda men inte desto mindre fantastiska, berättelse påträffades av Elsa Marie
Edling då hon gick igenom gamla papper, efterlämnade av hennes far, Bengt Låftman.
Händelsen inträffade för mer än hundra år sedan men är fascinerande och kan tyckas lika
aktuell än idag. Berättelsen utgjorde ett tävlingsbidrag och publicerades i Svenska Dagbladet
29 oktober, 1967.
Håll till godo!

  ”Vad jag här går att berätta inträffade under
min sommarferier 1894 i Bergslagen, som
lockade en 13-årig skolgosse i Örebro med
sina blånande åsar, skimrande vatten och
skummande forsar där strömstaren härskade.
  En dag fann jag i ladugården bredvid mitt
hem en svalunge, som tydligen ramlat ur boet.
Jag såg som min uppgift att för egen del ta
hand om denna fågel. Med hjälp av hö och
hönsdun byggde jag i en gammal skolmössa
ett nytt bo. Svalan såg förskrämd ut och visade
ingen lust att äta, då hon saknade sina
föräldrars vård och stöd. Genom att skapa ett
läte, en sugning av luft genom saliven, som
samtidigt fungerade som locksignal och
förbindelseled vann jag till slut hennes tillit.
När jag nästa dag upprepade detta läte, ett
språk med ett ord, hade jag vunnit hennes
förtroende, vi förstod varandra och hon
öppnade ett jättestort gap och höll till godo

med samma diet, flugor jämte ett par
vattendroppar medelst en tändsticka, allt
framgent. Svalan växte, fick fjäder på sina
vingpennor och gjorde sina flygförsök under
taket. Det gick bra och efter några dar
öppnade jag fönstret. Hon var utomhus blott
några minuter, nästan bländad av intrycket,
innan hon sökte sig tillbaka till sin trygga
bostad. Utflykterna varade längre och längre.
Om några dar skulle jag resa tillbaka till
Örebro, hur skulle det då gå för svalan? Jag
fick samvetskval. Men hör sen. Under en
promenad i skogen kom jag längre bort, än
jag tänkt mig, från min hemort.
Telefonstolparna blev inte enda sällskapet.
Längs trådarna satt hundratals ladusvalor,
som pärlor på ett halsband, tränade och
färdiga till sin förestående resa långt bort. Av
deras livliga kvitter gissade jag mig till att det
gällde viktiga frågor, som blott en svala
kunde förstå. På måfå gjorde jag en stilla
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sugning med läpparna, en svala bröt sig ur
ledet och gled i en elegant sväng ned till mig.
Hon, som aldrig tidigare av mig blivit vand att
sitta på hand eller bli buren, sätter sig
frimodigt på min axel. Då tystnade de andra
svalorna, sträckte nyfikna fram sina huvuden
framåt nedåt för att se vad som stod på.
  Sakta steg svalan framåt till halsen och
betraktade mitt ansikte. Kanske var det
inbillning, jag fick alldeles intuitivt ett intryck
att hon skulle ha velat säga mig något. Men
känslan talar sitt eget språk, som står i 

samband med det undermedvetnas kanaler.
Efter ett par minuter flög svalan åter till sin
plats på telefontråden, kvittret kom åter i
gång. Vad hade svalorna förstått av denna
oväntade scen? Långt senare, när jag erinrat
mig detta möte, lämnade det aldrig någon
känsla av tomhet efter sig. Svalan hade med
sin vänlighet i stället givit mig något positivt
i tillvaron: Glädjen över att få göra sådana
rön, som ej med förståndet kan nås.

Hälsingborg i oktober.
B. LÅFTMAN”

Kentsk tärna avläst vid SANDÖN 24 juli!

Hej Henrik! 

Ursäkta att det tagit mig sådan tid att svara på ditt mail. Jo fågeln är min och det är
faktiskt andra gången som den blivit avläst! Den är ringmärkt på Skanörs revlar den
1 oktober förra året. Den 26 och 27 november siktades den i medelhavet på Spaniens
kust vid, Salinas de Santa Pola (Santa Pola - Alicante) 38ºº.11N 0ºº.33W. Fågeln
märket som ungfågel vilket innebär att den var 2K när du siktade den. 
Jag bugar och tackar 
Hälsningar  Peter Olsson

- Henrik Ehrenberg -
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Rackelhanen; foto Alf Petersson

Sett se´n sist ... observationer
under april - jun 2003 

Mikael Olofsson

  Inte mindre än sex vitnäbbade islommar
iakttogs t.o.m. början av maj, Hittarp 3.4,
Kattvik 23.4, utanför Nimis, Kullaberg 30.4
samt Hovs hallar 2.5 och 4.5. Även 
svartnäbbade islommar sågs under våren
med vardera 1 ex. vid Rönnen 27.4, Hovs
hallar 1.5 och 2.5. Även en obestämd islom
vid Hittarp 3.4 och 2 rastande svarthalsade
doppingar vid Rönnen 2.5 bör nämnas. Under
maj månads inledning samt slutet av juni var
det relativt blåsigt vilket skapade bra
förutsättningar för havsfågel. Mindre liror
sågs vid både Kullen 20.6 och 22.6 samt
Kattvik och Hovs hallar 21.6 och under
perioden sågs sammanlagt 87 stormfåglar
och 240 havssulor, bl.a. hela 66 ex. Kullen
2.5.
  Den silkeshäger som upptäcktes vid Rönnen
18.5 fanns kvar i området mellan Farhult och
Sandön två dagar till. En svart stork sträckte
österut vid Hittarp 25.5 och kunde senare
samma dag ses vid Stureholm. En så kallad
ljusbukig prutgås sågs vid Jonstorp på

eftermiddagen 15.5 och vid Östra kvarn,
Ängelholm häckade några ”nykomlingar” 2 par
mandarinand vilket resulterade i 7 ungar.
   Vid Hittarp sträckte inte mindre än 136
svärtor förbi 2.5 och på samma lokal sågs även
en ormvråk som visade upp karaktärer för
östligare ras, s.k. stäppvråk, 19.4. Under
perioden sågs brun glada vid fem tillfällen, i
Hittarp 22.4, 2.5 och 6.5 samt Starby 10.5 och
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Flodsångare vid Zackows mosse;
foto Alf Petersson

Lerberget 17.6. På avdelningen rovfåglar bör
också vardera en ängshök vid Tjällran,
Bjärehalvön 11.5 och Stureholm både 18.5
och 20.5 samt aftonfalk vid Sandön 8.5,
Ängelholm 2.6 och Rönnen 25.5 nämnas. En
tryckande tjäderhöna lyfte från Lya Ljunghed
11.6 och rackelhannen fanns kvar vid
Djurholmen på Hallandsåsen fram till 28.5. 
  Småfläckig sumphöna sågs eller hördes
spela från följande lokaler under våren:
Vasalts hed 19-22.5, Vegeådalen 30.5-1.6,
Rönneå vid Tranarpsbron 12-16.6 samt
Vegeås mynning 3.6. Under perioden hördes
ungefär 9 kornknarrar och 13 vaktlar spela
inom rapportområdet. I dessa sammanhang
bör även en spelande dubbelbeckasin vid
Ornakärr 7-11.5 samt en tillfälligt rastande
fågel vid Vattenmöllan 18.5 nämnas. På
avdelningen vadare bör först och främst den
mindre gulbena som sågs vid Ranarpsstrand
22-23.5 och återupptäcktes vid Rönnen 23.5
nämnas. Ny art för Skåne!
  Även vardera en rödspov vid Hasslarp 8.4,
Hittarp 2.5 och Rönnen 27.4 samt ytterligare
två vid Sandön 21.4 och upp till 3
myrsnäppor vid Farhult, Rönnen och Sandön
21.5-1.6 förtjänar omnämnande. Det samma
gäller för en stor flock innehållande minst 200
kustsnäppor som sträckte förbi Lönhults gård
25.5.
  Vid Kullen bokfördes en storlabb 13.6 men
arten sågs även vid Kattvik och Hovs hallar
samt Kullen 21.6. Vid Viken flög en
bredstjärtad labb förbi 27.5 och ytterligare
en sågs vid Hittarp 16.5. På samma plats
rastade en ung vittrut 20.4 och ute på Sandön
rastade en stilig skräntärna tillfälligt 3.5.
Under våren noterades turturduvor vid
Förslöv 25.5, Hittarp 26.5 och Hallands
Väderö 7.6 och vid Djurholmen respektive

Traneröds mosse hördes pärluggla i april-maj.
Åtta observationer av göktyta var en ganska
fin vårsumma. 
  En tofslärka sågs och hördes dessutom sjunga
på Kullen 8.5 medan vårens enda rödstrupiga
piplärka rastade på Rönnen 13.5. En så kallad
engelsk sädesärla rastade vid Hasslarp 27.4
och en ”tjackande” blåhake noterades på
Kullen 18.5 vilken för övrigt var vårens enda.
En svarthakad buskskvätta fanns att beskåda
vid Hasslarp 24.4 och under perioden
observerades totalt ett 15-tal ringtrastar vilket
var en ganska måttlig siffra. 

I slutet av maj fanns två sjungande flodsångare
inom rapportområdet, en vid Zackows mosse,
Höganäs 30.5-3.6 och en vid Bjärred på
Hallandsåsen 28-31.5. En mycket tidig

kärrsångare sjöng vid Filbornatippen 26.4 och
sjungande lundsångare rapporterades från
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såväl Kullen 30.5 och 17.6 och som
Ängelholm 6.6 och Skepparkroken 21-28.6.
Därutöver bör även en sjungande
brandkronad kungsfågel vid Svanebäck 28.5
nämnas. 
  Under tiden 2-8.6 höll det till två mindre
flugsnappare vid Tvehöga, Östra Karup,
varav en sjungande, och i Sibirien,
Kronoskogen häckade ett par tofsmesar även
detta år. Minst en pungmes höll till vid Väla
södra 19.4-8.6 och sommargyllingar hördes
vid Kullen 11-24.5 och Hallands Väderö 27.5-
7.6 samt tillfälligt vid Svanebäck 8.6 och
Rydebäck 18.5. Gulhämpling sågs vid 

Kullen med 3 ex. 1.5, 1 ex. 12.5 och 25.5 samt
vid Triangelskogen, Helsingborg med upp till
2 ex. under perioden 29.5-8.6. 
  En stor flock innehållande minst 200 korpar
sågs mellan Klippan och Söderåsen och
svartkråkan vid Mariastaden, Helsingborg
fanns kvar under perioden och ytterligare 1 ex.
noterades på Kullen 21.4. En bändelkorsnäbb
drog förbi Hittarp 1.4 och en lappsparv sågs
vid Ornakärr 4.5. Två observationer av vardera
2 ortolansparvar vid Hittarp 17.5 och
Allergon 9.5 får avsluta.

Föreningsaktiviteter 

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

Fred- Sön 3-5 okt
Bornholm
Bornholm i oktober hyser inte längre så
många turister, men desto fler fåglar som
rastar här under höststräcket. KOF
organiserade för några år sedan en lyckad resa

hit som förtjänar att upprepas. Då sågs bl a
svarthakad buskskvätta, kungsfiskare, roskarl,
lärkfalk, trana, dvärgmås och många andra
trevliga arter. Ön är med sina korta avstånd
lagom stor att utforska under några dagar och
har en mycket varierande natur; här finns
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våtmarker och mossar, klippor och
sandstränder, skogar och ängar.
  Vi planerar att åka från Helsingborg tidigt på
fredagsmorgonen, tar färjan från Ystad till
Rönne och inkvarterar oss på vandrarhem.
Hemkomst under söndagkvällen.
  Beräknad kostnad för färja, bilkostnader och
logi är ca 1.500:-. 
Lennart Johansson, tel 042-23 74 60, eller
Sonja Gunnarsson, tel.042-29 60 51. 

Söndagen  5 okt (OBS ändrat datum!)
Glumslövs Backar
Dagens exkursionsmål även kallat Hilleshögs
Dalar ligger halvvägs mellan Helsingborg och
Landskrona. Genom detta natursköna område
med dess ängar, beteshagar, kullar och
skogsdungar vandrar vi ner mot havet och har
under tiden en storslagen utsikt över Ven och
Öresund. Året runt finns här småfåglar,
rovfåglar och andra arter. Nu är höstflytt-
ningen i full gång och småfågelsträcket som
följer kusten söderut kan vissa dagar vara
intensivt. Det är som bekant inte alltid så lätt
att identifiera små flygande prickar i luften,
speciellt då deras läten är annorlunda än på
våren, men dagens ledare hjälper oss på
traven. Skulle vi inte ha turen att pricka in en
toppdag är det i alla fall svårt att hitta en
vackrare fikaplats! 
Samling: Glumslövs Backar, kl. 08.00
Ledare: Bengt Herzman. 
Vägbeskrivning: Från Helsingborg kör
gamla Landskronavägen söderut. Strax söder
om Glumslöv finns en parkeringsficka på
höger sida med skylt "Hilleshögs Dalar". För
information kontakta Bengt Herzman, tel.
042-13 16 39, e-mail
herzman.bengt@telia.com

Söndagen den 23 nov
Landskrona med omnejd
Detta exkursionsmål fanns på programmet för
cirka ett år sedan men tyvärr visade sig vädret
inte från sin bästa sida den dagen, varför
endast några få tappra slöt upp. Vi gör ett nytt
försök att utforska de fina omgivningarna runt
Landskrona med Lundåkrabukten och
Barsebäckstrakten. Rovfåglar och mängder av
gäss, ljungpipare och vipor brukar man stöta
på vid denna tid och kanske dyker någon
överraskande övervintrare upp. 
Samling: Olympiaskolan Helsingborg, kl.
09.00
Ledare: Lars-Bertil Nilsson

Torsdagen den 4 dec
Filmvisning på Höganäs Museum
Ingemar Lind, naturfotograf och naturfilmare,
känd bl a från Mitt i Naturen, visar sin film
”Varanger, porten mot ishavet”. Den korta
hektiska tundrasommaren skildras ur en liten
mosnäppas perspektiv. Från sin övervint-
ringsplats i Västafrika flyger hon den långa
vägen till Varanger för att häcka. 
Tid och plats: kl. 19.00, Höganäs Museum
KOFs medlemmar är välkomna att besöka
detta arrangemang. Observera att en
entreavgift kommer att tas ut. 

 Lördag/söndag den 6-7 dec 
Julmarknad på Fredriksdal
KOF deltar som vanligt i detta arrangemang
inne på Fredriksdals Friluftsmuseum i
Helsingborg. Har du några funderingar om
fåglar, kom och prata med oss i vårt stånd och
passa samtidigt på att julhandla fågelmat,
böcker, julkort mm. 
Fredriksdals friluftsmuseum, Helsingborg
Tider: se aktuell dagspress
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Fredagen den 26 december
Hallands Väderö
Som traditionen bjuder ordnas en vinterutflykt
till Väderön av Sällskapet Hallands Väderös
Natur och Bjäre Naturskyddsförening.
Medlemmar i KOF är välkomna att deltaga.
Samling: Båt avgår från Torekov
För tider kontakta Väderöbåtarna, tel. 0431-36
30 20, eller besök deras hemsida:
http://www.vaderobatarna.se
Kostnaden för båtresan beror på antalet
deltagare.  

Söndagen den 18 januari
Söderåsen, Åvarp
Den första exkursionen efter julhelgerna
brukar vara efterlängtad. Följ med på en härlig
promenad i omväxlande natur och spana in de
fågelarter som säsongen erbjuder. Vi kikar
efter strömstare och rovfåglar, annat att
hoppas på är hackspettar, mesar, stenknäck
och kanske nötkråka. Förhoppningsvis finns
också den gamle bekantingen kattugglan på
plats i skorstenen.
Samling: Vattentornet i Bjuv kl. 09.00
Ledare: Lasse Karlsson

Kommande program - preliminärt

Mer information om praktiska detaljer och
tider följer i nästa föreningsblad (se även vår
hemsida som uppdateras fortlöpande samt
"Föreningsnytt" i dagspress):

Sön 1 feb Örnspaning vid Stureholm
mm

Sön 29 feb Bjärehalvön

Tis 2 mars Ugglekväll på Kullaberg

Ons 10 mars Årsmöte

Sön 21 mars D y r e h a v s b a k k e n  v i d
K ö p e n hamn ,  må la r t :
trädgårdsträdkrypare

Sön 4 apr Strövområdet Djurholmen

Sön 18 apr V a d a r e x k u r s i o n  t i l l
Sandön/Rönnen

Falkpriset 2003

En liten tillbakablick på 2001 och 2002 ger att
aktuell ställning 31 augusti respektive år var:

2001: Arter sedda under januari till augusti
238 st.
1. Mårten M 229 arter.
2. Patrik S 219 arter
3. Henrik J 215 arter.

2002: Ingen säker uppgift på antalet arter.
1. Johan S 220 arter.
2. Mårten M 218 arter.
3. Bengt A 216 arter.

Jämför det med årets resultat då vi hittills
lyckats observera hela 255
arter. Det är sjutton arter mer än under januari
till augusti premiäråret
2001. Detta är viktigt att ha i åtanke om man
ska jämföra årets siffror med det prydliga
årsrekord (247 arter) som Mårten Müller satte
2001.
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Aktuell ställning i toppen 2003:

Antal rapporterade arter under januari-
augusti 2003: 255 stycken.

1. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 246 arter
2. Thomas Svanberg, Helsingborg 242 arter
3. Ulf Ståhle, Ängelholm 240 arter
3. Kristian Linde, Ängelholm 240 arter
5. Patrik Söderberg, Helsingborg 232 arter
6. Bengt Andersson, Helsingborg 229 arter
7. Mårten Müller, Helsingborg 223 arter
8. Alf Petersson, Nyhamnsläge 222 arter
8. Björn Elmlund, Lerberget 222 arter
10. Kaj Möller, Höganäs 220 arter
11. Martin Ekenberg, Grevie 219 arter
12. Kjell D Högström, Helsingborg  217 arter
12. Lars Helgesson, Helsingborg 217 arter
12. Henrik Johansson, Ängelholm 217 arter
15. Leif Dehlin, Ängelholm 214 arter
16. Lars Hallbeck, Ängelholm 208 arter
17. Thomas Wallin, Ängelholm 207 arter
18. Mats Rellmar, Helsingborg 206 arter
19. Göran Cederwall, Höghult 205 arter
20. Tommy Malmberg, Ängelholm 202 arter
21. Tommy Strandek, Ängelholm 195 arter
22. Oskar Lindberg, Helsingborg 190 arter
22. Hans Nordius, Ängelholm 190 arter
24. Carl-Magnus Liljegren, Jonstorp 188 arter
25. Göran Paulson, Höganäs 184 arter
26. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 183 arter
27. Lennart Johansson, Viken 175 arter
28. Mikael Jönsson, Helsingborg 168 arter
29. Ulrik Alm, Ingelsträde 163 arter
29. Björn Ekelund, Helsingborg 163 arter
31. Christer Strid, Helsingborg 159 arter
32. Håkan Dimmer, Ängelholm 158 arter
33. Lars Göte Nilsson, Helsingborg 156 arter
34. Rune Johansson, Ängelholm 144 arter
35. Paul Tufvesson, Helsingborg 138 arter

36. Aina Persson, Farhult 113 arter
36. Jan Persson, Farhult 113 arter
38. Patric Carlson, Harbäckshult 110 arter 
39. Thomas Terne, Helsingborg   93 arter
40. Lars Linderström, Helsingborg   82 arter
41. Uno Magnusson, Helsingborg   76 arter
42. Jan Sköldenberg, Nyhamnsläge   49 arter
44. Bengt Lundgren, Helsingborg     0 arter
44 Lars-Bertil Nilsson, Kågeröd     0 arter

KOF årliga artrace. 
Lördagen den 6 september.

Genomfördes traditionsenligt med fint väder
och god fågeltillgång. Många av
tropikflyttarna var oväntat lätta att hitta och det
vinnande laget var således mycket nära att slå
sitt eget rekord från förra året. Sammanlagt såg
de sju lagen hela 154 fågel-arter och
sällsyntast var nilgåsen Nils samt en
dubbelbeckasin från Hasslarps mellandamm.

Slutresultat:

1. MUP(P)ARNA. 
Deltagare: Mårten Müller, Ulf Ståhle och
Patrik Söderberg. Laget startade
04.20. Körde 115 km och
observerade 127 arter .
Tangerade därmed sitt eget
rekord från 2002.
Ensamma om: stjärtmes och
talltita. 
Saknade: stenfalk, lärkfalk, sillgrissla,
tobisgrissla, björktrast och svartvit
flugsnappare. 
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2. KULLAMÄNNEN. 
Deltagare: Alf Peterson och Mats Peterz.
Laget startade 06.30. Körde 93 km och
observerade 122 arter.
Ensamma om: gök, skärpiplärka, svart
rödstjärt och grönsångare.  
Saknade: vattenrall, sjöorre, dvärgmås,
nötskrika, björktrast, törnsångare, ärtsångare
och grönsiska.  

2. TIFFANYS TURGUBBAR. 
Deltagare: Henrik Ehrenberg, Henrik
Johansson och Stefan Landemyr. Laget
startade 05.30. Körde 71 km och observerade
122 arter.
Ensamma om: rapphöna, tordmule och
kungsfiskare.
Saknade: vit stork, sångsvan. bivråk,
pilgrimsfalk, skogsduva, grå flugsnappare och
trädkrypare.   

4. PÅLÄGGSKALVARNA. 
Deltagare: Thomas Svanberg och Bengt
Andersson. Laget startade 05.45. Körde 64 km
och observerade 117 arter.
Ensamma om: törnskata. 
Saknade: spovsnäppa, spillkråka, rörsångare,
grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, entita,
nötskrika och stenknäck

5. BLAND NÄBBAR OCH K(L)OR. 
Deltagare: Lars Helgesson och Kjell D
Högström. Laget startade 00.00. Körde 124
km och observerade 113 arter.
Ensamma om: havsörn, duvhök, svarttärna,
tretåig mås och rödvingetrast. 
Saknade: brunand, fiskgjuse och gulsparv.  

6. FREDRIKFÖRBUNDET. 
Deltagare: Christer Strid och Björn Ekelund.

Laget startade 07.00. Körde 100 km och
observerade 103 arter.
Ensamma om: mosnäppa, grönbena och
mindre hackspett.  
 
7. TEAM ÖRBY.
Deltagare: Mikael Jönsson och Gun-Britt
Linderholm-Jönsson. Laget startade 07.15.
Körde 150 km och observerade 80 arter.
Ensamma om: trana och roskarl, 

Svåra arter d.v.s. observerades endast utav
två av lagen: storlom, svarthakedopping,
stjärtand, svärta, sandlöpare, silltrut, sillgrissla,
tobisgrissla, dubbeltrast, sävsångare,
ärtsångare, nötkråka och gråsiska  

Vid skådning vid och omkring
Rönnen. 
Tänk på att parkera så att du inte står
i vägen i Heljaröds hamn.
Om du upptäcker en raritet och det finns
risk för mycket bilar, kontakta Henrik
Ehrenberg eller Thomas Svanberg så
hjälps vi åt att hitta bra parkeringsmöjlig-
heter i samråd med Heljaröds hamn-
förening..

- STYRELSEN -
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Exkursionsreferat

  

Halland - 030504

Ett femtontal morgonpigga skådare steg ur
bilarna vid dagens första anhalt, Morups
Tånge, vid halvniotiden på morgonen. Ivrigt
riktades kikarna mot stranden. Fanns där
några vadare som väntade på oss månne?

Ganska snart siktades skärfläckor , rödbenor,
tofsvipor , strandskator men småvadare lyste
mest med sin frånvaro. Den kyliga
nordvästanvinden inbjöd snart till ett av
utflyktens  viktiga inslag -fikapausen . Ett för
ändamålet lämpligt läge med skydd mot
vinden hittades snabbt. Efter  intaget kaffe
med tilltugg var vi åter rustade att möta den
kyliga vinden. Ytterligare ett antal vadararter
inregistrerades så småningom, nämligen några
roskarlar , dito större strandpip, en flock
ljungpipare ,flera myrspovar varav ett par
stycken hannar vackert utfärgade i rödbrunt,
enkelbeckasin, och ett par storspovar.
Kategorien  vadare kompletterades slutligen
med fem småspovar tack vare Sonjas
vaksamma blick. 
  Den rätt hårda pålandsvinden  fick oss snart
att nyfiket spana längre bort, ut mot
havsviddernas horisont - skulle vinden
eventuellt blåsa in några  spännande
havsfåglar mot land ? Jo då, spanandet gav
snart god utdelning. Vi fick alla se fiskande

havssula långt ute.  Snart följde sillgrissla  (en
) , en obest lom (stor eller is-) , en flock
sjöorrar vilade på vågorna , en stormsvala
observerades av någon och småskrake.
Närmare stranden uppehöll sig gott om
gravänder  ,några krickor och gräsänder.
Överallt ejdrar i sträckande flockar eller
vilande vid stranden. Skarv också vanlig.
Tärnorna  hade kommit från södern. Både
kentsk-, små- och silvertärna  på sina
sviktande vingar. Övrig vitfågel : havstrut ,
gråtrut, fisk- och skrattmås. 
  På de torra strandängarna var stenskvättan en
karaktärsfågel. Hämpling-hannen visade sig i
vårskrud med vackert rött på bröstet. Han
framstämde sin nästan metalliskt  klämtande
sång för beundrande hona. Sånglärkorna
bildade ljudkuliss från ovan. Övriga tättingar
: kråka, skata ,kaja, stare, sädesärla både hus-
och ladusvala. En och annan mes (talgoxe ,
blåmes) utan minsta  mesigt uppträdande. Alla
höll vi ögonen öppna efter kornsparv som
nyligen iakttagits på lokalen. Denna art fick vi
emellertid skåda i stjärnorna efter fast det var
mitt på ljusa dagen. En ensam trana  högt i
skyn tog avsked  när vi lämnade Morups
Tånge för dagens nästa anhalt Trönninge
ängar vid Halmstad. 
  En brunhök hälsade oss välkomna till
Trönninge dammar. Plötsligt blev man som
förd tillbaka till gamla tiders fågelsjöar av
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skränet från en stor skrattmåskoloni, en
numera ovanlig företeelse. Från fågeltornet
avspanades dammarna. Snart fick vi bland
sjöfågel som kricka , gräsand , skedand och
vigg också se några snatteränder. 
  Övrig sjöfågel: gravand, knipa och ett par
smådoppingar. I vassarna konserterade såväl
säv- som rörsångare. Sävsparven fanns där
med sin torftiga melodi. 
  Men vi var ännu inte riktigt nöjda. Runt en
av dammarna växte sälgbuskar och gjorde
miljön lämplig för pungmes tyckte vi. Plötsligt
upphov Torbjörn sin röst. Jag ser en pungmes!
Och mycket riktigt. En vackert utfärgad hanne
klängde i en sälg samlande bomaterial och lät
sig väl beskådas av oss alla. Efter denna
klimax i skådandet intogs bilarna åter snabbt
och färden gick vidare mot dagens sista anhalt
, havskusten vid Laxvik söder om Halmstad.
Övriga arter vid Trönninge var: skrattmås
(hundratals i och vid kolonin ), gråtrut,
fiskmås, sånglärka , skata, kråka, kaja, ladu-
såväl som hussvala, gråhäger, sädesärla,
talgoxe. Undertecknad Sven Gustavi som
avvek från exkursionen efter besöket vid
Trönninge såg också en lärkfalk passera över
bilen  på hemvägen. 
  Som exkursionsledare fungerade
Lennart Johansson och Sonja Gunnarsson.

/Sven Gustavi

Tillägg till ovanstående: Vid Laxvik fanns det
gott om änder, vadare och tärnor, bl a årta och
en flock på ca 30 småspovar som kom in för
landning.  /Sonja Gunnarsson

Nu kan denna skiva
bli din!

Följ en fågelförenings utveckling
och historia genom drygt 30 år. Allt
finns med som rapporterats,
producerats och publicerats av
Kullabygdens Ornitologiska
Förening.  

Du läser CD:en  enkelt på en dator.
Pris: 150 SEK och då får du hem
den i brevlådan. Information och
beställning: Christer Strid,
Pilfinksgatan 23, 254 50
Helsingborg, tfn 042-13 98 32,
 e-post: christer.strid@swipnet.se
Beställning/betalning görs med
fördel direkt till föreningens
postgirokonto 2 24 39 - 4 med
tydliga uppgifter på namn och
adress.
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Inre viken, foto Christer Strid

Vadarexkursion – Rönnen – 030813

Som gammal inbiten KOF:are är Rönnen ett exkursionsmål som fungerar i stort sett alla tider
på året. Men, kanske är sensommar och höst den tidpunkt som erbjuder det största utbytet. Inte
minst med tanke på den mycket goda tillgång på vadararter som brukar råda. Det visade sig
bli så även vid detta tillfälle. Därutöver blev det för många en ”bonusart”, nilgås.

Gräsplanen framför KOF-stugan blev snabbt välfylld av deltagarna i kvällens exkursion. Drygt
ett 35-tal personer mötte upp. Verkligen kul! Ett kvällspromenerande par som kom förbi (och
som tydligen ”varit med förut”) undrade vad det var för art som larmats ut?!

Från KOF-stugan gjordes ett första ”span” över Rönnen och de inre delarna av viken. Snabbt
kunde vi konstatera att vadarna var på plats och vi kunde med hjälp av tubkikarna urskilja 7-8
arter; storspov, brushane, skogssnäppa, grönbena, större strandpipare, gluttsnäppa,
strandskata och kärrsnäppa, ganska omgående. Och flera skulle det bli! 

Något som däremot inte riktigt stämde med årstiden var de tre storskrakar som simmade
omkring ute vid Rönnens steniga spets. Storskraken har - i vart fall för mig - alltid inneburit
vinter, kyla och is, även om jag på senare år har fått revidera min uppfattning. Arten
förekommer faktiskt här nere även på andra årstider, vilket alltså bekräftades. Den mindre
släktingen, småskraken, var också på plats. Men det tar man som ganska självklart å andra 
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Strandskator och större strandpipare, foto Henrik Ehrenberg

Sandlöpare (i vinterdräkt), foto Mårten Müller

sidan. Ute på spetsen sågs också
massor med grågäss uppblandat
här och var  med några
kanadagäss. En flock vitkindad
gäss, som enligt fleras uppfattning
innehöll 27 ex, drog in åt väster.

Någon tyckte redan nu det var läge
för en liten titt i kaffekorgen (av
någon anledning fick jag  känslan
av att denna undran var ställd till

undertecknad, fråga mig inte varför?!), men vår ciceron Bengt Andersson ”avstyrde” detta
förslag med ett betydligt bättre erbjudande, artrikedomen inne i viken. ”Vi tar fikat medan vi
njuter av fåglarna på närmare håll”, menade Bengt. Och så blev det! 

För att kunna studera vadarna lite bättre begav vi oss alltså in mot viken och gjorde ett nytt
stopp då vi passerat stättan över taggtråds-stängslet. Antalet vadararter utökades med tre
kustsnäppor, som fortfarande var i ”röd”, fin sommardräkt och någon enstaka enkelbeckasin.
På håll upptäcktes också en flock tofsvipor uppblandat med ljungpipare som gav sig av in
över land. 

Ute på en liten sandbank såg någon
också en sandlöpare som på sitt
typiska manér, kilade fram och
tillbaka i takt med vågskvalpet. På en
annan sandrevel, strax intill, satt några
småtärnor uppradade. Flera var
glädjande nog ungfåglar, vilket tyder
på att viss framgång gjorts bland de
häckande fåglarna. Något som vi inte
direkt har varit bortskämda med de
senaste åren här i NV-Skåne. Både
fisktärna och kentsk tärna såg vi
också på samma revel eller
utplacerade runtomkring på stenarna.

Grågässen passerade hela tiden i små
flockar in mot Svedberga och
Stureholm för att ”beta” på fälten. Plötsligt gör sig den moderna tekniken påmind. En
mobiltelefon ljuder. Bengt får ett trådlöst besked att nilgåsen är på inflygande och snart kommer
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Nilgås, foto Ulf Ståhle

att passera rak över oss tillsammans med några grågäss. Blickar och kikare lyfts och alla spanar.
Och där, där kommer den lilla flocken innehållande just nilgåsen, en art som hade förekommit
mycket den senaste veckan på Club 300:s personsökarsystemet.

Att studera vadare på
hösten ställer alltid till
med problem. Det fick vi
i praktiken uppleva på
plats. Alla kan se ganska
lika ut vid en första
anblick. Gamla och/eller
unga fåglar, sommardräkt,
vinterdräkt eller någon
konstig blandning av ÿ
jag vet inte vad!
Tubkikare och fågelbok
är då ett mycket bra
hjälpmedel. Sätt dig ner,
t.ex. vid den ”inre viken”
av Rönnen, ta god tid på
dig, titta närmare, bläddra
o c h  j ä m f ö r  m e d
fågelboken. Oftast låter
sig vadarna välvilligt beskådas och man kan få möjlighet att komma dem riktigt nära med hjälpa
av just tubkikare.

Den ”inre viken” kompletterade artlistan för vadare med rödbena, mindre strandpipare och
mosnäppa. Ytterligare grönbenor, skogssnäppor och flera brushanar och/eller honor kunde nu
också ses på lite bättre avstånd än tidigare. Flera enkelbeckasiner for förbi i sin kastande flykt.
Strax därpå återvände också ”vår flock” med vitkindade gäss under ivrigt kackel. Fortfarande
27 ex!? “Eftersom det var så förra veckan”. Jag tror inte någon kontrollräknade.

I programförklaringen hade också ”utlovats” fältpiplärkan. Men, så blev inte fallet. Försök
gjordes att återfinna arten, som setts tidigare i veckan, men turen ville inte stå oss bi. Några
släktingar var dock på plats. Ängpiplärka hördes då och då och även gul- och sädesärla fanns
där.

Tiden går snabbt då det händer mycket. Solen försvann in i några moln som såg ganska luriga
ut. Kunde det bli nederbörd? Ja, risken fanns och vi började så smått återvända tillbaks till
utgångspunkten. Några dröjde sig dock kvar för att om möjligt försöka räta ut vissa frågetecken
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för ”vadarterna-som-ser-likdana-ut”. Vissa artkaraktärer kunde urskiljas och för några blev det
nog full pott i kryssarlistan vid detta exkursionstillfälle.

Tack alla för en trevlig kväll och exkursion!
Christer Strid

Ett lite axplock från vår
hemsida

                Christer Strid

Så här inför den stundande mörka årstiden, kan det alltid värma med en liten tillbakablick på
våren som varit. På webbsidan har vi de senaste åren haft med en avdelning  med “1:a-obsen-
för-året-arter”. För er som gillar statistik kommer här en sammanställning för åren 1998 och
framåt för de aktuella arterna. 
  Jag har också tagit fram några diagram på utvalda arter för dessa år och lagt in en
trendlinje. För att krydda det hela har jag dessutom roat mig med att försöka  spå (givetvis helt
på ovetenskaplig basis) utvecklingen. Vad kommer att hända två år framåt?
   Nu är det “bara”(!) upp till oss skådare att se till att den tänkbara trenden faller in i vissa
fall, men att vi i några fall försöker bryta det hela. Vad händer 2004 och 2005, ja, det återstår
att se. Vi fortsätter i vart fall med bevakningen. 

Sånglärka 10/1, 7/1, 6/2, 21/1, 19/1, 18/1 
Tofsvipa  11/1, 7/1, 29/1, 11/1, 20/1, 19/1
Större strandpipare 15/2, 9/1,13/2, 8/2, 2/2,
24/2
Trana 11/3, 6/3, 12/3, 10/3, 8/3, 8/3, 23/2
Skärfläcka 15/3, 8/3, 27/2, 10/3, 8/3, 12/3
Sädesärla 10/3, 28/2, 10/3, 25/2, 12/3, 25/3

Gransångare 28/3, 8/3, 23/3, 4/3, 19/3,
15/3
Brun kärrhök 20/3, 20/3, 24/3, 17/3, 25/3,
15/3
Fiskgjuse 30/3, 28/3, 27/3, 24/3, 25/3, 23/3
Kentsk tärna 31/3, 25/3, 29/3, 2/4, 25/3,
29/3
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Skogssnäppa ?, ?, ?, 17/3, 27/3, 25/3
Ladusvala 13/4, 5/4, 8/4, 2/4, 29/3, 16/4
Stenskvätta 4/4, 30/4, 3/3, 2/4, 3/4, 29/3
Brushane 5/4, 20/3, 15/4, 3/4, 8/4, 20/4
Mindre strandpipare ?, ?, ?, 9/4, 12/4, 16/4
Fisktärna 17/4, 13/4, 16/4, 8/4, 13/4, 16/4
Lövsångare 14/4, 1/4, 17/4, 5/4, 15/4, 5/4
Gluttsnäppa 13/4, 22/4, 15/4, 8/4, 19/4,
12/4
Småtärna 13/4, 16/4, 15/4, 20/4, 19/4, 15/4
Hussvala 22/4, 17/4, 16/4, 21/4, 19/4, 16/4
Rödstjärt 21/4, 10/3, 16/4, 11/4, 20/4, 21/4
Svarthätta 11/4, 16/4, 13/4, 21/4, 20/4,
16/4
Lärkfalk 26/4, 10/4, 18/4, 1/5, 20/4, 18/4
Backsvala ?, ?, 16/4, 26/4, 20/4, 17/4
Gulärla 26/4, 24/4, 21/4, 27/4, 21/4, 22/4
Grönsångare 22/4, 25/4, 21/4 28/4, 21/4,
21/4
Silvertärna ?, ?, ?, 8/4, 23/4, 16/4
Sv-v flugsnappare 23/4, 3/4, 18/4, 25/4,
23/4, 20/4

Ärtsångare 24/4, 23/4, 20/4, 26/4, 23/4,
22/4
Trädpiplärka 12/4, 11/4, 8/4, 16/4, 24/4,
18/4
Grönbena 26/4, 24/4, 14/4, 25/4, 24/4, 24/4
Buskskvätta 23/4, 23/4, 24/4, 30/4, 26/4,
23/4
Drillsnäppa 24/4, 20/4, 23/4, 26/4, 30/4,
19/4
Rörsångare 30/4, 5/5, 28/4, 27/4, 30/4, 1/5
Trädgårdssångare 10/5, 6/5, 2/5, 2/5, 30/4,
5/5
Törnsångare 27/4, 28/4, 23/4, 28/4, 1/5,
26/4
Tornseglare 9/5, 7/5, 25/4, 29/4, 1/5, 29/4
Sävsångare 26/4, 1/5, 24/4, 30/4, 1/5, 29/4
Gök 2/5, 2/5, 1/5, 1/5, 1/5, 5/5
Näktergal 28/4, 1/5, 4/5, 1/5, 3/5, 5/5
Törnskata 9/5, 10/5, 3/5, 3/5, 8/5, 5/5
Grå flugsnappare 10/5, 8/5, 7/5, 4/5, 8/5,
3/5
Härmsångare 1/5, 7/5, 29/4, 6/5, 8/5, 9/5
Bivråk 9/5, 9/5, 1/5, 8/5, 9/5, 2/5
Kärrsångare 11/5, 10/5, 12/5, 9/5, 12/5,
26/4
Rosenfink 13/5, 21/5, 7/5, 12/5, 12/5, 3/5
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1:a observation av tofsvipa 1998-2003
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1:a observation av sånglärka 1998-2003
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1:a observation av näktergal 1998-2003
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1:a observation av sädesärla 1998-2003
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1:a observation av lövsångare 1998-2003
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1:a observation av trana 1998-2003
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Flamingo ... en art som väl inte
går att missa i Afrika?

  

Nytt från KOF
Henrik Ehrenberg

Ordf

Hejsan KOFare!

Klockan är sent, väskan är packad och tidigt
i morgon bitti kommer en taxi och för mig till
flyget. I morgon börjar min resa till Kongo.
  Jag har aldrig varit i Afrika så alla fåglar blir
nya bekantskaper. Det är inte ofta jag får se
nya fågelarter här hemma i Sverige så i
Kongo kommer det bli som 1984 då jag
började min fågelskådarbana. Allt jag såg var
nytt och jag tittade mer i fågelboken än på
fåglarna. De flesta observationer slutade med
en rad troliga arter men inga helt säkra. 
  Det ska bli helt fantastiskt att få slå i min
nyinköpta gigantiska fågelbok (Birds of West
Africa) som inte ens täcker det geografiska
område som jag befinner mig i! I början blir
det ju svårt men jag hoppas bli varm i
kläderna allt eftersom tiden går. Varm i
kläderna lär jag bli oavsett men det beror mer
på klimatfaktorerna 40 mil söder om
ekvatorn.
  Jag hoppas kunna ge en liten reserapport
under våren. Förhoppningsvis läser ni den på
vår hemsida med den nya adressen:
www.kof.nu
  Föreningen kommer i min frånvaro ledas av
vice ordföranden Thomas ”KorvKungen”
Svanberg. Nästa medlemsblad kommer
troligen innehålla en ledare från Thomas.

Ni får ha en GOD JUL, ett GOTT NYTT ÅR,
en GLAD PÅSK och glöm inte att hylla
vinnaren av Falkpriset 2003 på vårens årsmöte!
  Glöm nu inte att betala in 2004 års hundralapp
för ett medlemskap i vår fantastiska förening.
En hundralapp som garanterat ger god
avkastning!

Vänliga hälsningar!
Henrik Ehrenberg
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Trädgårdsträdkryparen ...
en doldis runt knuten!

Mats Rellmar

Trädgårdsträdkryparen förekommer relativt
allmänt till sparsamt i västra och centrala
Europa, söderut till norra Afrika samt norrut
till norra Tyskland och den södra
Östersjökusten. I Sverige har arten fram till
2002 noterats 18 gånger och får därmed
betraktas som mycket ovanlig i landet. Ingen
av dessa individer har upptäckts under
”normal” fågelskådning utan fynden är helt
knutna till fågelstationer och den fågelfångst
som bedrivs där. I överlägsen topp är
Falsterbo fågelstation med 15 individer.
Övriga tre fåglar har fångats vid Ottenby,
Landsort och Eggegrund.
  En anledning till att inga fältobservationer
görs i Sverige är framför allt likheten med vår
vanliga trädkrypare. Endast små detaljer, helst
i kombination, skiljer arterna åt. Även artens
rörlighet och beteende att t.ex. krypa på
motsatt sida av en trädstam från observatören
sett, gör den allmänt svårstuderad.
  Dessa svårigheter till trots är arten långt ifrån
omöjlig att identifiera i fält. Arten har t.ex. en
sång som tydligt avviker från trädkryparens. 
  Chansen att stöta på en trädgårdsträdkrypare
får också anses som bättre än någonsin. Arten
har sedan första fyndet i Falsterbo 1983 visat
en relativt stabil fyndbild och regelbundenhet
i Sverige. Från att aldrig ha setts i landet har
den alltså blivit ett ej årligt men regelbundet

återkommande inslag i Skåne. 
  Arten har sedan mitten av 1900-talet uppvisat
en långsam spridning från kontinenten och
norrut. I Danmark konstaterades landets första
häckning 1946 och 1986 fanns ca 300 par.
Arten har därefter ökat ytterligare vilket i
dagsläget ger det spännande faktum att den nu
faktiskt häckar bara ett stenkast från Skåne! 
  Med svenska ögon sett finns närmaste större
ansamling av häckande fåglar vid
Klampenborg, norr om Köpenhamn, alltså
bara ca 17 km snett över sundet till Sverige.
Sporadiska häckningar förkommer även längre
norrut längs den Själländska Öresunds-kusten
och tidvis har sjungande individer iakttagits
ända uppe vid Helsingör (där det ju bara är ca
5 km till Skåne och Kullabygden!).
  Detta bör ju givetvis den intresserade utnyttja
då utmärkta möjligheter ges att studera arten i
fält, samt lära sig dess läten och sång, många
gånger sida vid sida med ”vanlig” trädkrypare.

Klampenborg
O mr å d e t  v id  K la mp e n b o r g  s o m
trädgårdsträdkryparna etablerat sig i, utgörs
främst av Jägersborg Dyrehave, ett ca 3 X 3
km stort friluftsområde, beläget precis
innanför kusten. Den som någon gång har åkt
järnvägen mellan Helsingör och Köpenhamn
har säkert lagt märke till det vackert belägna
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Eremitage -slottet på ängsmarken väster om
spåret. Härifrån bedrevs hjortjakt på 1700- och
1800-talet och området nyttjas fortfarande till
att hysa mängder av hjortdjur av flera arter,
idag dock under fredligare former. 
  Ingen naturintresserad person har nog heller
kunnat undgå att notera omfattningen av och
åldern på många av de lövträd som också syns
från tåget. Åtskilliga av träden är över 300 år
gamla och områdets storlek samt mängden
gamla träd gör Jägersborg tämligen unikt på
såväl Själland som i Skåne. ”Dyrehaven” är
utnämnd till naturskog och är ett skyddat
område där naturen får ha sin gång. Träd som
trillar får förbli liggande vilket gynnar t.ex.
insekter, svampar och hålhäckande fågelarter.

Biotopvalet
Vad är det då som gör att trädgårds-
trädkryparna fattat tycke för just Jägersborgs-
området? 
  Det som slår en vid första anblick av området
är mängden ekar, deras ålder, en viss gleshet
mellan träden och mycket begränsad
undervegetation (parkanläggningskänsla) samt
de många hjortdjur som strövar fritt i området.
Om man tittar på norra Europa är
trädgårdsträdkryparen mer bunden till lövskog
och parkanläggningar än trädkryparen, vilken
i större utsträckning återfinns i bland- och
barrskog. Vilken inverkan trädens art och
ålder har haft för att locka trädgårds-
trädkryparen att häcka i området är osäkert.
Möjligen kan etableringen just här bero på att
arten bättre klarar konkurrensen om födan mot
den vanliga trädkryparen då barksprickorna i
d e  g a m l a  t r ä d e n  ä r  d j u p a .
Trädgårdsträdkryparens näbb är längre och når
kanske bättre efter insekter i dessa sprickor.
Huruvida djurhållningen i området också

inverkat positivt på etableringen är okänt.

Besök Jägersborg!
Trädgårdsträdkryparen är något av en doldis,
definitivt i Sverige men även vid utlandsresan.
Vem ställer sig att detaljgranska en trädkrypare
i Extremadura eller Camargue när så många
andra, spännande och mer lättobserverade
fåglar finns att se i mängd runt omkring? 
  Ta därför chansen till ett besök under
häckningstid i ”trädgårdsträdkryparland” och
lär läten och fältkaraktärer!
  Oavsett om anledningen till ett besök är att
utvidga ditt kunnande, möta en ny fågelart
eller helt enkelt förbereda dig för den dag en
trädkrypare sjunger spridda, avvikande strofer
från en stor ek vid Kulla-Gunnarstorp så gör
nu KOF en dagsutflykt till Jägersborg! 

Läs mer om detaljer i exkursionsprogrammet
och följ med till trädgårdsträdkryparna i ett
annat land men ändå - precis runt knuten!
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Sett se´n sist ... observationer
under juli - september 2003 

Mikael Olofsson

  En svarthalsad dopping uppehöll sig mellan
Sandön och Rönnen 12.9-15.9 och i samband
med lågtryck förekom en hel del havsfågel
bl.a. observerades det 6 mindre liror under
perioden, 2 ex. Kullen 15.8, 1 ex. samma lokal
12.7 och senare 1 ex. Hovs hallar 23.9 och 1
ex. Båstads hamn dagen efter. Även grålira
sågs vid Kullen 23.8 och 27.9. Lite ”tyngre”
liror sågs också, en gulnäbbad lira vid Kullen
15.8 och en medelhavslira vid Hovs hallar
och Hallands Väderö samma dag. I samband
med detta bör även de två klykstjärtade
stormsvalorna som tillfälligt gästade Rönnen
27.9 nämnas samt att enstaka havssulor och
stormfåglar också sågs under perioden. 
  En nilgås upptäcktes vid Rönnen 8.8 och det
visades sig till mångas glädje att den skulle
finnas kvar på lokalen i över en månad. Brun
glada sågs vid Hasslarp 29.7, Sandön 7.8 och
Ängelholms ishall både 28.9 och 30.9. Exakt
en månad tidigare sågs inte mindre än 17
fiskgjusar och drygt 700 bivråkar lämna
landet vid Hittarp 30.8 och några veckor
senare en ung ängshök som sträckte in vid

Farhult 29.9. En ung stäpphök fanns i
området runt Svedberga 14-21.9 och höstens
första havsörn sågs vid Sandön 3-4.9. En för
årstiden udda observation av kungsörn
gjordes vid Hasslarp 5.7 samt mellan
Margretetorp och Förslöv 6.7. En aftonfalk
finns inrapporterad från Höganäs 2.9 och
enstaka vaktlar och kornknarrar kunde
fortfarande höras en bit in i juli. 
  Småfläckig sumphöna sågs vid Klören 18.8
samt Jonstorp 21.9 och vid V. Klappe rastade
två unga fjällpipare 14.9. Cirka 600
myrspovar sågs sträcka förbi Kullen 28.7 och
5 smalnäbbade simsnäppor sågs under
perioden, 2 ex. Sandön 14.7, 1 ex. Rönnen 5-
9.7 och 16-17.8 samt 1 ex. Torekovs rev 24.8
medan  myrsnäppa bara noterades vid ett
tillfälle, 2 ex. Rönnen 4-5.7. En adult
tuvsnäppa upptäcktes vid Hasslarps dammar
21-23.7 och rödspov noterades vi två
tillfällen, 1 ex. Rönnen 6.9 och Sandön 9.9.
Höstens första dubbelbeckasin bokfördes för
övrigt vid Hasslarps dammar redan 10.8.
  Även labbarna var talrika och
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Smalnäbbad simsnäppa, foto Alf Petersson

uppskattningsvis 60 storlabbar sågs under
perioden bl.a. 15 ex. Hovs hallar 23.8 och
totalt 9 fjällabbar, 2 ex. Kattvik 14.8, vardera
1 ex. Hovs hallar, Båstads hamn och Svanshall

15.8 samt 1 ex. Hittarp 16.8 och hela 3 ex.
Båstads hamn 23.8. Även bredstjärtad labb
sågs med över 9 exemplar, 4 ex. Båstads hamn
14.8, 2 ex. Kattvik 15.8, 1 ex. Hovs hallar och
Svanshall15.8 samt 1 ex. vid både Torekov
och Båstads hamn 23.8. På samma lokal
upptäcktes en ung tärnmås 23.9 och den
fanns kvar dagen efter. Det bör även nämnas
att skräntärna noterades tillfälligt vid både
Sandön 29.7 och Rönnen 15.7 samt att en

turturduva iakttogs vid Glumslöv 31.7.
Kungsfiskare sågs på flera platser under
perioden och göktyta noterades från både
Kullen 17.8 och Torekov 23.8. 
  En ung fältpiplärka uppehöll sig vid Rönnen
6-11.8 och ytterligare 1 ex. noterades något
överraskande vid Allerums våtmark 16.8.
Höstens första rödstrupiga piplärka sågs vid
Stureholm 5.9 och följdes av ytterligare 11 ex.
fram till periodens slut. I samband med detta
bör även den större piplärka som fanns vid
Farhult 18.9 och den unga citronärlan som
uppehöll sig vid Sandön och Rönnen 19-21.8
nämnas. Blåhake noterades vid både Klören
12.9, Kullen 12.9, Allergon 18.9 och Hasslarp
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Ett stadigt tag är bra att ha. Bilden hämtad från
en tidigare publicerad artikel i medlemsbladet

30.8, där man för övrigt även lyckades
ringmärka en ungfågel 24.8. En ung
rosenstare sågs i starflockarna vid Sandön 8-
12.9 och en del ortolansparvar noterades
oväntat vid Kullen, 1 ex. 7.9, 2 ex. 11.9 och
hela 5 ex. 12.9. En hane brandkronad
kungsfågel och en mindre flugsnappare vid
Kullen 20.9 får avsluta.

Medlemsavgiften 2004.

Inhäftat i detta nummer får du med
inbetalningskort för medlemsavgiften 2004.
Denna är oförändrad 100 kr för ordinarie
medlemsskap och 10 kr för resp familje-
medlem.
  OBS! Glöm inte fylla i samtliga uppgifter,
inkl namn och adress!!

- STYRELSEN -

Sulfångst - med god utdelning

26/10... 
  En härlig morgon vid Vegeås mynning
(innan det började blåsa) gav flera trevliga
obsar som 2 smådoppingar, 1 kustsnäppa, 1
ung havsörn, minst 60 skäggmesar (flockar på
båda sidor av ån samt ute på Sandön), 1 ung
duvhök och 1 lappsparv. På Rönnen blev det
3 gluttsnäppor, 10 kustpipare och 1 pilgrims-
falk. 
  På eftermiddagen blev Paul Fors och jag
deltagare i ett oväntat drama. I Farhult satt en
2k havssula uppe på land med något
orangefärgat runt näbbet. Det såg ut som en
härva fisknät, och trots att fågeln försökte
skaka loss det gick det inte. Sulan flög efter en
stund ut i havet och simmade österut. Den
drog sig flera gånger in mot land, men varje
gång folk gick förbi flög den ut igen. Chansen
att fånga sulan verkade alltså liten, men vi
beslöt göra ett försök. Försiktigt närmade vi
oss fågeln som nu satt på en sandrevel. Paul

skar av flyktvägen mot havet och vi kom
väldigt nära, då Paul dödsföraktande kastade
sig fram och lyckades fånga sulan, medan jag
assisterade från andra hållet. Fågeln
protesterade lite i början, men höll sig sedan
väldigt lugn medan jag gick lös på trasslet
med en kniv. Det visade sig vara en nätkasse
av plast typ fruktpåse som satt otroligt hårt
runt undernäbbet. Segt var det men
Victorinoxen klarade skivan. Fågeln var fri,
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och med några kväkanden tackade den för
hjälpen och flög ut till havs. Allt gick lyckligt,
och till skillnad från andra sulfångare behövde
vi inte uppsöka akuten efteråt.
Rolf Helmersson
Ängelholm, - Monday, October 27, 2003
(hämta från obsboken på KOF:s hemsida)

“Pilgrimsfalkprojektet i Sverige under 30 år “
föredrag av Peter Lindberg (projektledare) 

vid pennan  Stefan Persson 

2003-02-20 Höganäs Sparbank, publik omkring 60 personer, 2 timmar. Lindberg fick ett
Höganäskrus i present från KOF. Antecknade ner några intressanta nyheter från föredraget.

Vitryggig hackspett
År 2002 hade vi 4-5 par vitryggiga hackspettar
i Sverige. Idag är den så gott som utdöd i
landet. Nu satsar man på buruppfödning vid
Nordens Ark. 
När populationen av en fågelart gått ner till

25-30 st klarar sig inte arten längre själv att
föröka sig naturligt och risken för inavel ökar
betydligt.

Pilgrimsfalkarna
Det finns 15-16 raser av pilgrimsfalk i

Till minne av Gunnar  Tell:s
bortgång har  Kullabygdens 
Ornitologiska Förening välvilligt
erhållit ett ekonomiskt stöd på 
5 700 kr. Vi framför härmed vårt
varma deltagande och tack för
detta bidrag till föreningens
verksamhet.

- Styrelsen -
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Peter Lindberg (t.v.)tillsammans med en kollega 
förbereder ringmärkning av pilgrimsfalk. Foto Alf
Petersson

världen. Man har till idag observerat 225 arter
av bytesfågel i svenska pilgrims-falksbon. De
vanligaste arterna i sydväst Sverige är stare,
trastar, duva och skrattmås. År 1976 fick
Falkprojektet ingen ungfågel att klara sig i
södra Sverige fast avelsprogrammet hade
inletts två år före. Nu har mer än 400 ungar
släppts ut i frihet 
genom det svenska Falkprojektet. 
   Då det gäller double clutching går det till så
här. Det tar 8 dagar för en pilgrimsfalkshona
att lägga 4 ägg. Man väntar sedan 5 dagar för
att embryot skall växa till. Äggen placeras
sedan i en äggkläck-ningsmaskin. (problem
var att äggskalen var så tunna att honan
krossade dem vid ruvning, DDT skador) Till
honan i boet levereras porslinsägg som hon
ruvar troget på tills ungarna kommer tillbaka
från äggkläck-ningsmaskinen  och
Falkstationen. Man kan även bara ta äggen
och låta honan värpa en ny kull t.ex om boet
var beläget mycket olämpligt. Honan byter då
alltid bohylla för den nya kullen ägg.
  1.a avelsfalken hette Felix den kom från
Norrland 1978. Falken skickades ner till

Kalmar där den präglades på sin skötare och
användes för att inseminera honor. Den mest
produktiva honan i falkprojektet har lagt 103
ägg och fått ut 59 ungar. Högsta ålder vid
avelsstation för en hona är 19 år och för en
hane är 23 år. Leif Loket i Bingolotto fick en
falk uppkallad efter sig och hans chef Knut en
annan falk när det besökte Falkstationen i
Kungälv. Lokets falk försvann men falken
Knut klarade sig och blev den första
pilgrimsfalk i Dalarna som gick till häckning
på 35 år.
  En honunge flyttar omkring 15 mil från sitt
bo medan en hane flyttar omkring 5 mil från
boet de föddes upp i. Vadför? För att
förhindra inavel? Berguv? Vi har 100 par
berguv i norra Bohuslän. Är det därför våra
unga pilgrimsfalkar flyttat till södra Norge.

Storlek
Varför är honan större än hanen hos
pilgrimsfalkar? Hos pilgrimsfalkar är det
hanen som finner ett revir och en lämplig
bohylla dit han sedan lockar till sig honor. Det
annorlunda är att honor inte hanar slåss mot
varandra om de är nöjda med partner, revir
och bohylla. Storleksskillnaden på hane och
hona gör också att de kan ta olika storlek på
sina byten om någon bytesart skulle minska i
falkarnas revir.

Bon
Pilgrimsfalken är väldigt traditionsbunden sin
klipphylla. Ett pilgrimsfalksbo är en ekologisk
magnet säger man. I Norrland har falken
kommit tillbaka till samma bo efter 60 år!!!!
  I England finns bohyller dokumenterade från
1000-talet som används än idag. I Sverige
finns ungefär 700 kända boplatser av
pilgrimsfalk med alternativbo inräknat. Ett lite
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udda bo finns precis under en utsiktsplats.
Man kan inte se boet men falkarna hör allt ljud
från turisterna, men lik väl har de lyckats
anpassa sig till oljudet. Ett annat omöjligt bo
är 3 meter ovanför vattnet vid en kanot
brygga, men det fungerar också. Falkarnas
bobestyr är ju överstökat när sommargästerna
kommer vid midsommar men störningsrisker
finns ju vid sådana bon. Lindberg trodde
också att det är mindre folk idag som är ute i
naturen än på 1960-talet.
  Den första stadshäckningen av pilgrimsfalk
i Sverige som beskrivs i litteraturen är från
1870 i Lunds Domkyrka. Det har alltid varit
sällsynt att pilgrimsfalk har häckat på
byggnader i Sverige under 1800-1900-talet.
Men nu har det dykt upp igen både på
Kockumskranen i Malmö och vid
Lantmännens silo i Helsingborgs hamn. 
  Myrhäckande pilgrimsfalkar i norrland har
sämre reproduktion på grund av att de är mer
känsliga för snö och dåligt väder. Typiskt för
en sådan boplats är att den ligger på en liten
upphöjd ö omgivet av myrvatten. På ön växer
låga buskar, lingon, blåbärsris och rallarros.

"-Den förskräcklige berguven"
Går berguv in i reviret har pilgrimsfalken inte
en chans. Uven tar både vuxna och ungfåglar
t.ex när honan ligger på boet och värmer
ungarna.
  Vid ett bo i norra Bohuslän tar alltid
berguven ungarna 4-5 dagar efter
ringmärkning då de är feta och stora. I ett
annat bo har berguv tagit honan på boet 2:a
året i rad, men lika fullt lockar
pilgrimsfalkshanen till sig en ny hona varje år.
  Under en inventering fann man en
pilgrimsfalkshonan ligga huvudlös vid boet en
sk. typisk berguvattack. Honan hade 4 ägg i

boet och man uppskattade att falken varit död
i ett dygn. Äggen lades i en värmelådan som
fanns i jourbilen. Efter några dagar placerades
äggen i en äggkläckningsmaskin. Det visade
sig att två ägg klarade sig och man kläckte
fram två ungar.
  Idag finns det 50 par i södra Norge som
härstammar från Bohusfalkarna. Kan
berguven ha påverkat denna spridning.
  Av hackingfalkarna i Dalarna flyttar 70 % i
nordlig riktning och 30 % i sydlig riktning. 

Nya iakttagelser
Man har mätt upp hastigheten år 2000 i USA
på pilgrimsfalk med höghastighetskameror
och senaste teknik. Vid korta stunder när
falken "föll som en sten" var hastigheten uppe
i otroliga 565 km/tim. En svindlande
hastighet, men vid jaktdyk var hastigheten
omkring 200 km/tim. Vanligen stiger falken
upp till 1 km och börjar sitt dyk mot bytet.
Den träffar bytesfågeln med knuten klo och
chockar den med en kraftig kollision. Falken
flyger sedan tillbaka och tar bytet med klorna
i luften. Klorna går in i kroppen och dödar,
falken kan också med hjälp av falktanden bita
nacken av bytet i flykten.
  Falkögat ser 8 gånger bättre än människan
samt mycket bra i skymningsljus, men ej i
fullständigt mörker. Falken reagerar för
snabba rörelser sk. FFA. När vi ser en biofilm
så visas 24 bilder i sek, då ser vi rörelse på
bioduken. Men falken hade sett en ruta i taget
typ diabild. Först vid 125 bilder i sek ser
falken en rörelse medan en trollslända (insekt)
behöver 200 bilder i sek för att se rörelse.

Kullabergsboet 1995-2002
C ägg 31 st
C befruktade 25 st (2 maskin)
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En kull från Kullaberg. Foto Alf Petersson

C ungar 20 st (tre utsatta)
Enligt statistiken borde honan på Kullaberg
bytt hane. Både honan och hanen är födda
1993. I fångenskap kan en pilgrimsfalk bli 20-
24 år men i naturen omkring 10 år. 1962 var
sista häckning av pilgrimsfalk på Kullaberg.
Då den kom tillbaka hade den varit borta ifrån
berget i 33 år!

Kullabergsungar
C 1995 S3 hona häckar i Halmstad avläst

1997 paret blir sedan skjutna av
duvägare i trakten. 

C 1996 X0 utsatt unge funnen skadad i
Ängelholm. Används till avel i
falkprojektet idag.

C 1999 P0 hona Helsingborgs hamn
Lantmännen vid bolåda.

C 2000 A2 hane Helsingborg hamn
Lantmännen vid bolåda.

C 2000 A3 hane häckat Möns Klint
Danmark.

Kockumskranen svenskfödda falkar, två resp.

tre år gamla. Peter Lindberg tror att det är från
Kullabergsboet.

Falkonering
I Kina började man med falkonering. De
nordiska länderna tillåter ej jakt med
falkonerings-falkar men det är fritt fram i stort
sett hela världen. Under medeltiden var det
populärt med falkenerare. De rika
kungahoven kunde ha hundratals falkar i bur
och en stor anställd personal som skötte
denna.
  Den förnämste av falkarna ansågs vara vit
grönlandsfalk sedan jaktfalk och på tredje
plats pilgrimsfalk. Den danska kungen som
styrde även över Grönland gav bort många
vita grönlandsfalkar till kungahoven i
Frankrike, England och Tyskland genom sin
politik till olika länder.
  Idag uppskattar man att omkring 4000-5000
falkar per år skickas till Kuwait, Saudiarabien
och Förenade Arabemiraten. Men falkarna
som kommer från nordliga breddgrader får
kort livslängd på grund av den förändrade
miljön och klimatet.
  Enligt Peter Lindberg så fångas i Europa
ännu vilda pilgrimsfalksungar och ägg, man
vill få in friskt blod till avel.

Gifter
DDT bryts ner till DDE och det är detta ämne
som är farligt. Ett medel som fanns i handeln
på 1950-talet hette FLYTOX man använde
detta bl.a för hemmabruk mot skadeinsekter.
DDT rester finns fortfarande i dagens falkar.
Ämnet finns ffa. i skalkörteln som påverkar
denna att inte få fram tillräckligt med kalk.
Detta medför att äggskalen blir för tunna. I
USA har man funnit att både häger och
pelikan lagt ägg utan skal där stora
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industriutsläpp har förorenat naturen med
DDT. DDT är ofarligt för varmblodiga djur
men påverkar reproduktionen. Medlet DDT
kom ut på marknaden 1944 ett förbud att
använda insektsmedlet kom först 1970-1975.
  Kvicksilver som användes för
svampbekämpning kom ut på marknaden
också det 1944 medan förbud kom 1966.
  PCB som finns bl.a i transformatorolja och
färger fick ett förbud 1972.
  PBDES-flamskyddsmedel är ett medel som
är aktuellt idag och förgiftar vår natur. Ännu
har vi inte fått något förbud. I Marks kommun
O-län fann man väldigt höga halter på åkrar av
flamskyddsmedel för något år sedan. Det 
visade sig att man använt rötslam från det
kommunala reningsverket för att gödsla sina
åkrar. I länet har man haft många 

textilindustrier och för att skydda sina tyger
har man använt kemiska medel och detta har
kommit med avloppsvatten till reningsverken.

Avel
I Falkprojektet har man använt pilgrimsfalkar
från Sverige, Norge, Finland och Skottland.
Falkarna från Skottland flyttar ju ej utan de är
stannfåglar, så i början av Falkprojektet var
det många som varnade för att flyttningen
skulle bli annorlunda. Men idag vet man att
flyttrörelserna är desamma som före 1974.
Detta gäller även för de amerikanska
pilgrimsfalkarna som flyttar ner till Argentina.
Även USA använde avelsfalkar från Skottland
i  s i t t  fa lkpro jek t .  Det  svenska
Pilgrimsfalksprojektet fick hjälp och
information av det amerikanska falkprojektet
som startades på 1960-talet.

Föreningsaktiviteter 

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

Fredagen den 26
december

Hallands Väderö
Som traditionen bjuder ordnas en vinterutflykt
till Väderön av Sällskapet 
Hallands Väderös Natur och Bjäre 
Naturskyddsförening. Medlemmar i KOF är

välkomna att deltaga. 
Samling: Båt avgår från Torekov
För tiden kontakta Väderöbåtarna, tel. 0431-36
30 20, eller besök deras hemsida: 
http://www.vaderobatarna.se

Söndagen den 18 januari
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Söderåsen, Åvarp
Den första exkursionen efter julhelgerna
brukar vara efterlängtad. Följ med på en härlig
promenad i omväxlande natur och spana in de
fågelarter som säsongen erbjuder. Vi kikar
efter strömstare och rovfåglar, annat att
hoppas på är hackspettar, mesar, stenknäck
och kanske nötkråka. Förhoppningsvis finns
också den gamle bekantingen kattugglan på
plats i skorstenen. 
Samling: Vattentornet i Bjuv 09.00
Ledare: Lasse Karlsson

Söndagen den 1 februari
Örnskådning i nordväst
Följ med ut på en ”örnrunda” i våra egna
hemmamarker. I omgivningarna kring
Svedberga, Stureholm, Västraby och Rögle
brukar både kungsörn och havsörn övervintra.
En tur längs småvägarna här kan ofta resultera
i fina observationer av de mäktiga fåglarna.
God chans även att se andra sorters rovfåglar
och kanske rastande svanar eller gäss som
söker föda på de vidsträckta fälten. 
Samling: Vid Allerums Kyrka kl. 09.00
Ledare: Lars-Göte Nilsson, tel 042-34 73 47

Söndagen den 29 februari 
Bjärehalvön
Fågelaktiviteten vid denna tid är inte som
livligast, men i det nordvästra hörnet av Skåne
brukar det finnas spännande fåglar att se året
runt. På Bjärehalvön finns många trevliga
lokaler och Henrik väljer ut några av dem som
kommer att besökas för dagen. Fågelarter som
kan tänkas dyka upp längs kusten denna årstid
är olika rovfåglar, lommar, änder, doppingar,
alkor och kanske småfågel som
vinterhämpling och snösparv. Avslutning
framåt lunchtid.

Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl.
8.00, parkeringen vid ICA Maxi (gamla
Brännborns), Ängelholm, kl. 08.30
Ledare: Henrik Johansson, tel 0431-838 03

Tisdagen den 2 mars
Ugglekväll på Kullaberg
Dags för ett tidigt vårtecken, kattugglornas
konsert. Efter några år i Pålsjöskog återvänder
vi till ugglorna på Kullaberg. Innan vi går ut
samlas vi i KOFs lokal, Hjortstugan, och
värmer oss med lite ärtsoppa. Ta med egen
kåsa och en liten peng till soppan som serveras
till självkostnadspris. Styrkta av detta tar vi
sedan en promenad i den mörka kvällen för att
lyssna till ropande ugglor.
Samling: Hjortstugan, Kullaberg, kl. 19.00
Ledare: Ulrik Alm, tel. 042-33 52 13, Kaj
Möller, tel. 042-33 05 59

Onsdagen den 10 mars- ÅrsmöteOnsdagen den 10 mars- Årsmöte
Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på
Albertsgården i Heljaröd. Efter sedvanliga
årsmötesförhandlingar bjuder föreningen på
kaffe och hembakat bröd. Det blir även lotteri
med fina priser och bildvisning. Alla
medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
Plats: Albertsgården, Heljaröd
Tid: Kl. 19.00

Söndagen den 21 mars
Trädgårdsträdkrypare i Dyrehavsbakken
Dagens tema är fältbestämning av
Trädgårdsträdkryparen, en släkting till vår
vanliga trädkrypare men betydligt sällsyntare
i Sverige. I Danmark finns den dock som
häckfågel och en liten population lever i
Dyrehavsbakken strax norr om Köpenhamn.
Med hjälp av dagens ledare söker vi upp dessa
fåglar och får tillfälle att studera dem för att se
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vilka karaktärer som skiljer de båda arterna åt.
Passa på att se och höra - med dessa
kunskaper i bagaget kanske den kan hittas i
våra egna hemmamarker!? Naturligtvis tittar
vi även på andra arter som dyker upp.
  Vi åker färja till Helsingör och vidare med
tåg till Klampenborg. Efter avslutad exkursion
planerar vi att äta lunch på något lämpligt
matställe i Danmark innan vi återvänder till
Helsingborg. Medtag gärna förmiddagsfika.
Samling: Vi träffas vid biljettluckan inne på
Scandlines i Helsingborg kl. 05.50 och tar
nästa färja kl. 06.10 (Priset för en t.o.r biljett
färja/tåg är i skrivande stund 120 kr.)
Ledare: Mats Rellmar, tel 042-21 04 17

Söndagen den 4 april
Djurholmen – skånsk vildmark
Strövområdet Djurholmen är beläget på
Hallandsåsen norr om Västersjön. Detta är
gammal snapphanebygd som ännu på 1800-
talet var levande och bebodd. Området är en
donation av helsingborgaren O.D.Krook,
numera direkt underställt Kristianstads Läns
Landsting. Landskapet är spännande och
varierat. Vi vandrar längs stigar och spångar
som leder genom mossar och  bokskogar. Från
Mossetornet har man en fantastisk utsikt över
den storslagna Djurholmamossen. Sitter man
tyst där i gryning eller skymning har man
chans att upptäcka älg eller att få se orrspel.
Andra arter man kan finna här är hackspettar,
trana, tofsmes, nötkråka, kattuggla och med
lite tur pärluggla. För att få största möjliga
utbyte av exkursionen startar vi tidigt på
morgonen.
Samling: Olympiaskolan Helsingborg, kl.
04.30. Parkeringen vid ICA Maxi (gamla
Brännborns), Ängelholm kl. 05.00
Ledare: Ulf Ståhle, tel. 0431-197 88

Måndagen den 5 april
Föreningsafton – föredrag om rovfåglar
av Klaus Malling Olsen
Klaus Malling Olsen, välbekant och kunnig
dansk ornitolog, kommer till nordväst under
denna utlokaliserade SkOF-kväll. Missa inte
detta tillfälle att höra en av våra vassaste
fältornitologer berätta om rovfåglar och
rovfågelbestämning. En höjdarkväll i bild och
ord!
Plats: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41,
Helsingborg
Tid: Kl. 19.00

Söndagen den 18 april
Vårfågelexkursion på Rönnen
Ännu en vinter har passerat förbi och det är
åter dags att hälsa våra nyanlända vårfåglar
välkomna tillbaka. På Rönnens strandängar
finns förutom våra egna häckfåglar en mängd
fåglar som rastar på sin väg norrut. Följ med ut
för att avnjuta drillande sånglärkor, färggranna
gravänder och strandskator och spelande
storspovar. Kanske någon tidig svala dyker
upp. 
Samling: KOF-stugan, N. Heljaröd, kl. 08.00
Ledare: Mikael Olofsson, tel 042-12 48 88

PRELIMINÄRT...

Sön 25 april
Nya våtmarker i våra hemtrakter
Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: kl. 09.00
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Ons 28 apr
Björkeröd 
Samling: Parkeringen vid Björkeröd. 
Tid: kl. 18.30
Sön 9 maj 
Fågelskådningens dag, Fredriksdal
Samling: Entrén till  Fredriksdals
Friluftsmuseum
Tid: kl. 09.00
Sön 23 maj
Vårsträck på Kullaberg
Samling: Parkeringen vid Kullagården
Tid: kl. 07.30
Lör 5 juni
Hanö, utanför Nogersund
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg 
Tid: ca kl. 06.15 (båt avgår 8.40 från
Nogersund)
Ons 9 juni
Traneröds Mosse
Samling:  Bjuvs vattentorn kl. 19.30,
parkeringen vid Traneröds Mosse kl. 20.00

Falkpriset 2003
Aktuell ställning den 31 oktober:
Antal rapporterade arter under januari-
oktober 2003: 267 stycken.  

1. Henrik Ehrenberg, Ängelholm 260 arter
2. Ulf Ståhle, Ängelholm 252 arter
3. Patrik Söderberg, Helsingborg 250 arter
3. Kristian Linde, Ängelholm 250 arter

5. Thomas Svanberg, Helsingborg 249 arter 
6. Mårten Müller, Helsingborg 239 arter
7. Bengt Andersson, Helsingborg 237 arter
8. Björn Elmlund, Lerberget 233 arter
9. Alf Petersson, Nyhamnsläge 232 arter 
10. Kaj Möller, Höganäs 230 arter 
11. Martin Ekenberg, Grevie 227 arter
11. Leif Dehlin, Ängelholm 227 arter
13. Henrik Johansson, Ängelholm 226 arter 
14. Kjell D Högström,Helsingborg 222 arter
15. Lars Helgesson, Helsingborg 221 arter 
16. Thomas Wallin, Ängelholm 216 arter
17. Aina Persson, Farhult 215 arter
18. Jan Persson, Farhult 214 arter
18. Lars Hallbeck, Ängelholm 214 arter
18. Mats Rellmar, Helsingborg 214 arter
21. Göran Cederwall, Höghult 213 arter
22. Tommy Malmberg, Ängelholm 204 arter 
23. Carl-M Liljegren, Jonstorp 201 arter
24. Tommy Strandek, Ängelholm 198 arter
25. Hans Nordius, Ängelholm 197 arter
26. Göran Paulson, Höganäs 195 arter
27. Oskar Lindberg, Helsingborg 194 arter
28. Sonja Gunnarsson, Ramlösa 190 arter 
29. Lennart Johansson, Viken 178 arter
30. Mikael Jönsson, Helsingborg 175 arter 
31. Christer Strid, Helsingborg 169 arter
32. Ulrik Alm, Ingelsträde 167 arter
33. Björn Ekelund, Helsingborg 163 arter
34. Håkan Dimmer, Ängelholm 158 arter
35. Lars G Nilsson, Helsingborg 156 arter
36. Rune Johansson, Ängelholm 144 arter
37. Paul Tufvesson, Helsingborg 138 arter
38. Patric Carlson, Harbäckshult 110 arter 
39. Thomas Terne, Helsingborg   93 arter
40. Lars Linderström, Helsingborg   82 arter
41. Uno Magnusson, Helsingborg   76 arter
42. Jan Sköldenberg, Nyhamnsläge  49 arter
44. Bengt Lundgren, Helsingborg     0 arter
44. Lars-Bertil Nilsson, Kågeröd     0 arter
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Exkursionsreferat

  

14 september 2003 - 
Grod och rovfågelexkursionen

till Baldringe.

Färden gick från Olympiaskolan i Helsingborg
vid 7 tiden på morgonen i tät dimma. 7
K O F a r e  f ö r u t o m  ” g r o d l e d a r e n ”
(undertecknad) och ”fågelledaren” (Lars Göte
Nilsson) deltog.
  Första anhalt var Vombs ängar där dimman
fortfarande låg tät. Dock satt en Fiskgjuse!! i
ett torrträd ca. 25 meter från vägen och kund
beskådas en kort stund innan den flög i väg.
Eftersom inte mycket annat kunde skådas
berättade jag om Sveriges grod och kräldjur
inför en intresserad publik.
  Färden fortsatte snart mot Fyledalen. 2
Kronhjortar dök upp en bit från Vomb men
försvann snabbt in i dimman.
När vi närmade oss Fyledalen började
Ormvråkar i alla möjliga dräktfaser dyka upp
längs vägen. Även Gladorna började visa sig
när dimman så sakta släppte.
  Vid huvudmålet Skogshusets enefälad i
Baldringeområdet tog vi en välkommen fika.
Det kändes faktiskt lite råkallt.
Till fots tog vi oss till fäladen där jag under
många år skådat främst efter Lövgrodan.
Tack vare insatser med grävda dammar m.m
har arten ökat i området från ett par tusen djur

i början på 90-talet till över 20 tusen! dom
senaste åren.
Även Klockgrodan som planterades ut med
djur från Danmark i slutet på 80-talet har dom
senaste åren också ökat markant i detta
område. Dock såg vi inga under detta besök.
  Det tog inte lång tid att hitta den första
Lövgrodan i en Björnbärsbuske. Sen sågs tack
vare att dimman lättade och blev till rena
sommarvädret ytterligare ett 20 tal. Även spel
hördes från träden där dom gamla grodorna
klättrar upp på sensommaren och mutar in sitt
höstrevir. Yngre djur håller mer till i t.ex.
Björnbärsbuskar.
  Under ett par barkbitar kunde jag också visa
upp bägge våra salamanderarter, den större
och den mindre. En skylt ”varning för tjuren”
gjorde att vi höll oss på ”snabbt fly undan
avstånd” från staketet som omgärdar området.
  Nästa mål blev den s.k. ”betongplattan” nere
i Fyledalen. Där kunde vi ledare demonstrera
och berätta om olika rovfågelsarter. Ormvråk,
Glada, Tornfalk och Sparvhök flög hela tiden
inom synhåll. Dagens andra Fiskgjuse sträckte
över och fler Lövgrodor spelade en kort stund
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från ett skogsbryn. Förutom Korp och
Spillkråka var det inte mycket av övriga
fågelarter som visade sig.
  Dagens sista stopp blev vid Lyckås där man
från parkeringen kan spana över dalen till
andra sidan där dom döda träd som ofta hyser
Kungsörn finns. Dom innan nänmda
rovfågelarterna visade sig hela tiden och här
kunde vi även skåda Brun Kärrhök som
Lärkfalk. Efter ca. en halvtimme dök den så
upp, Kungsörnen! En gammal fågel visade
upp sig både i luften och sittandes. Lars Göte
kunde i tuben ge oss en fin bild av denna
magnifika fågel som snabbt blev favorit när
jag och LG började vår skådarbana under
tidigt 60-tal.
  Här skildes vi så åt och styrde färden hemåt.
Alla var mycket nöjda med denna exkursion i
det vackra sommarväder som till sist infann
sig.  

-Lasse Bergendorf -

Kan det vara en lämplig
julklapp?!

Följ en fågelförenings utveckling och historia
genom drygt 30 år. Allt finns med som
rapporterats, producerats och publicerats av
Kullabygdens Ornitologiska Förening.  

Du läser CD:en  enkelt på en dator. Pris: 150
SEK och då får du hem den i brevlådan.
Information och beställning: Christer Strid,
Pilfinksgatan 23, 254 50 Helsingborg, tfn
042-13 98 32,
e-post: christer.strid@kof.nu
Beställning/betalning görs med fördel direkt
till föreningens postgirokonto 2 24 39 - 4 med
tydliga uppgifter på namn och adress.

Kullabergsinventering 2004!

Efter den första heltäckande
inventeringen 1974 har Kullabergs
fågelbestånd kartlagts ytterligare två
gånger med tio års mellan rum. 
Nu är det dags igen! 
  Till denna mycket angelägna uppgift
söker KOF härmed ett tjugotal personer
som kan ställa upp som inventerare.
Syftet är att undersöka vilka arter som
häckar samt att uppskatta antalet par.
  Du som är intresserad bör vara beredd
att besöka inventerings-området minst 5
gånger under perioden mars till och med
juni.

Skaffa din egen ruta på berget! Först
till kvarn…
För mer information och anmälan,
kontakta Mats Rellmar 042/210 417 eller
rellmar@telia.com.
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