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Sommarlugn eller hoststamning 
Efter en ovanligt kylig men pJifaUande fAgel- oeh rarltets

rik VM i de nordvastskmska markerna finns det mfihanda 

ett visst utrymme att hiimta andan en stund i hogsom

marens nAgot makligare lunk. Men givetvis ar det sA att 

skenet bedrar! Nar detta medlemsblad ser dagens Ijus, ar 

tempot Ater pA vag upp. De arktiska vadarna ar i en fdr

sta vAg pA vag soderut. MAnga lokala lmgfAglar i form av 

starar, mesar, tofsvipor, storspovar oeh grAgass ar utilug

na sedan flera veekor, ruggningsstraekande gravander 

oeh ejdra'r drar langs kusterna, de fdrsta sAngarna bOrjar 

fylla pA sina fettfOrriid .infOr hostresan tiU tropikerna. Kort 

sagt, sommaruppeM.lIet ar precis sA IAngt - eller kort -

som man vill! 

Under efterMet erbjuds fOreningens medlemmar en 

rad sparmande aktiviteter, sft varfor inte passa pA aU t.ex. 

titta fOrbi vid Hasslarps dammar nar ringrnarkarnaten 

ar uppe. Det ar onekligen en uppJevelse att pa en dryg 

vinglangds avstAnd kunna studera karrsangare, savsAng

are oeh andra! E.lIer ta ehansen att vidga vyerna oeh fOlj 

med pA Hallandsexkursionen. Vid ratt vindar ar Grotvik 

en sVMslagen straeklokal i augusti . 

Notera aven KOF:s 40-Msjubileum i november! HID 

utkik efter information pA hemsidan, e.ller kontakta fest

ansvarig direkt. 

Slutligen ar det Ater dags aU redovisa fOreningens styrel

se, vilken andrades pa endast en post vid Arsmotet i mars, 

samt de olika ledamoternas ansvarsomnlden: 

Thomas Svanberg Ordforande 042- 165052 

Lennart Engman Vice ordfOrande 042- 36 70 28 

Kaj Moiler Kassor 042- 33 05 59 

tv\)lts Rellmar Sekreterarel 

medlemsarenden 042- 21 0417 

Lena Jansson Vice sekreterare 042- 34 9144 ~~ 

Martin Ekenberg IT 0431- 3610 47 

Henrik Ehrenberg Forsk.ningl t) 

fagelskydd 0431- 2646?. 

Lars Hallbeek Program 0431- 20 294 

Mikael Olofsson 042- 124888 
Pau]1Ufvesson 042- 218141 

Mats Rellmar 

Sondag den 15 august! 
Morgon vid Hasslarps dammar 

Passa pA att vara med vid ringmarkning oeh 

skll.dning runt dammama nar fAgeltillgAngen 

ar som starst! VMa exkursionsledare berattar 

oeh vi.sar hur man gih till vaga nar man art- oeh 

!Idersbestammer tattingar som fastnar i naten, 

samt vilka matt som dokumenteras, Vi Kommer 

aven att beratta Ute om Aterfynd, samt givetvis 

titta pA en del andra fagelarter som hIDer till i 

omrAdet. Tiirlk pA att ringmarkningen kan stiillas 

in vid regn eller hMd vind. 

SamUl1g vid parkeringen: Tid: 06:00 - 08:00. 

Ledare: Henrik Johansson, tfn 0431 - 838 03. 

Lordag den 21 augustl 
Grotvik 

Vi aker till en av Hallands oeh ftirmodligen en 

av Sveriges basta straeklokaler, namiigen Grot

vik strax norr om Halmstad. Dar tittar vi pA det 

intensiva smAfAgelstraeket med bl.a. guJaria oeh 

tradpiplarka. Myeket god ehans till ortolansparv. 

Med ratt vader finns det goda fOrutsattningar fOr 

ett tint roviagelstraek. 

Samling: ICA Maxi (f.d. Brannborns) i Angelholm 

k1 . 06;00. 

Ledare; Peter Franzen, tfn 0708-58 44 34, 

Sondag den 22 augustl 
Kullaberg 

Tillsammans med andra fOreningar med naturen 

som intresse har vi en dag pA Kullen. Vi finns pd 

plats pA Natururns tritdaek oeh fOrevisar de fAg

lar som passerar, altemativt rastar i tradgMden. 

SamJing: Natunun frc\n k10ekan 10;00, 

Le.dare; Kaj Moller, tfn 0705-416469 oeh 

Thomas Svanberg, tfn 0'703-071448, 

Sondag den 10 oktober 

Falsterbo 


Denna morgon aker vi till k1assiska Falsterbo oeh 


tittar pA flyttfAglar oeh rastande fAgel. Vi kom


mer att skAda i om.rftdet oeb dagen avslutas vid 


Ljungen dar vi ser pA rovfAgelstraeket. 


Samiing: Olympiaskolans parkering kl. 06:00. 


Ledare: Mikael JOnsson, tfn 042-22 61 73. 


MAndagden 18 oktober 

Katastrothjiilp - Faglal' oeb VUt 


Carina Falkengren frAn KFV HelsingborglHoga· 


nas Kommer oeh berattar fOr oss om. KFV:s verl<.· 


sarnhet med att rehabilitera skadade fAglar oeh 


djur. 


Plats: Studiefriimjandet i Helsingborg, Jarnviigs


gatan 41, k1. 19:00. 


Kontaktperson: Lars Hallbeek, tfn 070-666 77 81. 


November 

-lO-m JubiJeum 

Ku.lIabygdens Ornitologiska Forening fuar i ih 


sin 40-Miga tillvaro mea stora festligheter. Tid 


oeh plats var inte fastlagt vid presslaggrtingen, 


men planeras gih av stapeln i november, Narma.. 


re besked Kommer pA var hemsida, www.kof.nu. 


eller kan fAs av festgeneralen Henrik Ehrenberg, 

'ti

tfti 0705-73 53 76. 
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SVERIGEChrister Strid 
Pilfinksgatan 23 
25450 HELSINGBORG B 

PORTO BETALT 

Kullabygdens Ornitologiska F6rening 
do Mats Rellmart '5a~~ Tyringegatan 41 

Ormtolog/ska 252 76 HELSINGBORG 
RYenlng 

AnnandagJul den 26 december 2010 

Hallands Viidero 
KlassiskJulutflykt som arrangeras av Bjare Natur

skyddsfOrening och Sallskapet Hallands Vaderiis 

Natur. Som vanligt finns alkor och sjiifagel runt 

tin och med tur nagon skarsnappa eller topp

skarv. Observera att KOF inte star fOr ledare vid 

detta evenemang, utan var och en far leda sig 

sjalv. 
Avfard: Bat avgar fran Torekov kl. 10:00. 

Priset utifu\n antalet deltagare. 

Se aven www.bjare.snf.se 

Notvacka. Kullen mars 2010. Foto: Mats Rellmar 

Sondag den 23 Januarl2011 


VinterfAgelvandrlng 

Vi tittar till fagiarna i omradet kring Avarp och 


reningsverket i Bjuv. 

Sarnling: Bjuvs vattentorn klockan 09:00. 


Ledare: Lars Karlsson, tfn 042 - 782 51. 


http:www.bjare.snf.se
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ROssjOn jan 2009 

Mats Rellmar 

Mot Ijusare tider! 
Vintertid ar det vanligt att fagelskadandet gar lite pa spar

laga i hemmamarkerna. Det ar kallt oeh bistert. i Skane 

ofta blasigt oeh. inte minst. morkt. Oeh det ar pafallande 

hur morker. eller franvaro av detsamma, inverkar pa en 

fagelskadares tillvaro i manga avseenden. 

Sa har i morkaste december ar en ljuspunkt(!) att 

dagarnas langd snart arer tilltar. Visst, det gar trogt i 

borjan, men en klar januarikvilll kan man latt haja till: "AI 
det fortfarande Ijust?! Kloekan ar ju fern!". 

For den fagelskadare som envist uthardar vintern 

runt 56:e breddgraden, medfor detta bl.a. att tiden man 

faktiskt kan se faglarna blir langre. Det utrymme som 

tidigare var begransat till mellan halv tio oeh kvart i fyra 

tanjs, oeh helt plostligt kan man efter job bet fortfarande 

ha nagon timmes skadarljus kvar! 

Pa det psykologiska planet ar det inte ovanligt att 

bade inspiration oeh ambition atervander i takt med 

dagens langd. 

Ytterligare en, oeh den viktigaste, aspekten ar givetvis 

hur Ijuset. dagens Jangd, paverkar faglarna omkring oss. 

Aven fOr faglarna ar vinterns begransade tid med ljus en 

viktigt parameter. i deras fall t.ex. fOr hur myeket fOda 

som kan samlas, en betydande faktor fOr att over/eva 

langa, kyliga nordvastskanska natter. 

For manga tropikflyttare som overvinuar i omraden 

dar dag oeh natt ar i det narmaste Iika langa aret runt. 

kan mojligen en "biologisk kloeka" trigga starten pa 

flyttningen norrut. Men efterhand som resan fortskrider 

oeh savill latitud som datum stiger. inverkar den 

okande dagslangden pa flyttningstakten. Val framme pa 

haekningslokalerna paverkar den diverse instinkter som 

parbildning. bobygge, sang. m.m. 

Mojligtvis ar ljusets paverkan annu tydligare under hOs

ten, nar det redan i juli styT flyttstarten soderut fOr manga 

sangare, trots att bade temperaturer oeh fodotillgang 

annu tyeks fullgoda. 

Men innan host kommer var. Passa pa att njuta av den 

oeh de ljusare tiderna som stundar! 

Mats Rellmar, sekreterare 

mailto:rellmar@telia.(om
http:http://www.kof.nu
mailto:e-post:kof@kof.nu


KOF:s program forsta halvaret 2011 


Sondag den 23 januari 

Vinterfagelvandring 

Vi tittar till faglarna i omrMet kring Avarp och 

reningsverket i Bjuv. 

Samling: Bjuvs vattentorn kl. 09:00 

Ledare: Lars Karlsson 042 - 782 51 

Onsdag den 2 febman 
Foredrag av Klaus Malling Olsen 

Aterigen har vi lyckats engagera den kande dans

ke ornitologen Klaus Malling Olsen, som skall 

lara oss att skilja pa " svara " faglar. Spraket ar 

inget problem. Klaus talar fOr oss svenskar en 

mycket begripUg danska. VaIkomna till en intres

sant och larorik afton. 

Plats: Studieframjandet i HelSingborg, Jamvags

gatan 41, kl. 18:30 

Kontaktperson: Mikael Jonsson 042 - 2261 73 

Sondag den 13 febmari 
Edursion tiD rosteberga, Landon 

Denna vinterdag aker vi och tittar pa havsornar 

och gass m.m. Vid Tosteberga hamn kan man ob

servera ett stOrre antal havsornar. 

SamJing: OlympiaskoJans parkering kl. 06:00 

Ledare: Mikael Jonsson 042 - 2261 73 

Torsdag den 24 februari 

Ugglekvlill 

Denna aktivitet startar vi upp inne i Naturum 

med Ii te hii.rliga bilder pa kvaIlens sangfaglar. Vi 

beger oss sedan ut och lyssnar in kattugglorna 

som under ratt fOrutsattningar spelar fOr fullt. 

Samling: Naturum, KuUaberg kl. 19:00 

Ledare: Kaj Moller 0705-416469 och 

Thomas Svanberg 070 - 3071448 

• 

Onsdag den 9 mars 

ArsmtHe 
Arsmotet hillis traditionsenligt pa Albertsgarden 

i HiiljarOd kl. 19:00. Efter arsmotesfOrhandling

arna kommer Tommy Sandberg att beratta och 

visa bilder fran sin resa till Nya Zeeland. 

Fragor och forslag till fOreningen: Mats Rellmar 

042 - 210417, rellmar@telia.com 

Onsdag den 16 mars 

Fjiiderkval1 i masens leekcn 

Vi gar pedagogiskt igenom en fagels fjacterupp

byggnad med fokus pi! trutar och masar. Var sit

ter t.ex. fjadergrupper som tertialer, skapularer 

och storre tackare? Hur ser man att truten ar en 

rvdaring? Vi fOljer upp denna kvall med att stu

dera trutar och masar i Raa hamn kommande 

helg. Dock, det ena utesluter inte det andra, sa 

du ar hjartligt vaIkommen att endast deltaga un

der denna kvaIl, eller vara med pa bMa evene

mangen. 

Sarnling: Studieframjandet i Helsingborg, Jarn

vagsgatan 41, kl. 18:30 

Ledare: Mats Rellmar 042 - 21 04 17 

Sondag den 20 mars 

Masar och lrularvid Raa hamn 

Medan vara kunskaper fran innekviillen ar fars

ka, oversatter vi teorin till praktisk sk1idning och 

fOljer upp vara minnesbilder. Vi hoppas kunna 

vaska fram nagon kaspisk trut bland de gra- och 

havstrutar som finns pa plats. Har du inte varit 

med pa innekviillen, ar du anda valkommen! Kla 

dig varmt, da vi star ute under nagra tim mar. 

Samling: Raa hamn (nedfart via Orby angar) 

kl.08:00 

Ledare: Mats ReJlmar 042-210417 
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