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Vadartid 
Egentligen har det varit vadartid anda sedan borjan av 

mars d1l skarflackor och storre strandpipare anlande. 

Under v1lren anlander de ol.ika vadarna och medan nag

ra beUigrar sina hiickplatser ar andra p1l vag langt, l1lngt 

bort. Vi pratar om de arktiska vadarna som har sin strack

period i slutet av maj till nagra dagar in i juni. Vid Mid

sommar ses de fOrsta sydstrackande svartsnapporna och 

skogssnapporna och sedan fylls det p1l med spovsnappor 
och andra vackra slaktingar. 

Pa vadarnas returstrack ses fOrst de gamla f<1glarna och 

successivt byts dessa ut mot £<1glar fOdda i ar. Stracket ar 

normalt over i mitten av oktober d1l vi i gengald far besok 

av skarsnappor och rodbenor som i manga fall overvint

rar hos oss. 

Passa p<1 och ut och njut av dessa vackra faglar. De garnla 

f1lglarnas hackningsdrakt borjar slitas ut men annu ses 

rOdockra kustsnappor. De unga faglarna ar dessutom ofta 

helt oradda och ger mojlighet tiLl tina studier. 

Bra lokaler ar fOrst1ls Skalderviken med lokaler s<1som 

Sandon, Ronnen och Farhult. Pa Bjarehalvon ar Stora 

Hult och Vejbystrand liksom Torekovs rev lokaler som 

ofta hyser vadare. Vi skall fOrst1ls inte glomma vatmarken 

Klarningen heller. Pa Oresundssidan rekommenderas be

sok vid Hittarps rev, Svanebacksrevet och Strandbaden. 

Kanner du dig osaker pa var lokalerna ligger hittar du ut

markta vagbeskrivningar pa var hemsida www.kof.nu 

Thomas Svanberg 

Kustsnappa. Foto: Thomas Svanberg 

Bengt Andersson och M arten MOiler 


Forutom an de har slaktbandet mellan sig som 

far och son, har de aven det gemensamt att fatt 

vara med om mer eller mindre varje fagelsk1lda

res drom - upptackten av en ny art i Sverige! 

Bengt och mindre albatross 
Bengt hittade den 8 juli 2007 en mindre albatross 

i farvattnet utanfOr Domsten. 

- Trots an det blaste hade jag tagit sovmorgon 

och sedan akt till sommarstugan vid Domsten, 

beranar Bengt. Vid lunchtid tick han en halv

Timme over fOr lite sk1idning och stall de sig vid 

"bunkern" dar han brukar sta och spana. Det ar 

allts<1 inte fOr inte som han har fatt smeknamnet 

Bunker- Bengt. 

- Jag hade skaffat nyn stativhuvud och ville 

prova det, s<1 jag stallde mig och spanade ett tag 

innan jag skulle hamta svarmor. 

- Jag tick efter en stund in en stormf1lgel och en 

tretaig mas. Men sa plotsligt kom nagot storre 

glidande. 

- Jag trodde fOrst an det var en havstrut, men s<1g 

snart an det var en liten albatross. Albatrossen 

var valdigt Ijus under och p<1minde om gulnab

bad lira, medan ryggen ime upplevdes som sa 

mork. 

Efter Bengts observation s1lgs den mindre 

albatrassen fOrst vid Landskrona och kunde 

sedan fOljas ner till Malmo dar den vande iher 

mot norr fOr att sedan fOrsvinna in over land lagt 

over hustaken i Lomma. 

Marten och knolsvarta 
M<1rten som stundtals ar en aktiv skildare i vara 

marker valde att fOrlagga fOrsta veckan av maj i 

ar p<1 Utlangan i BJekinge Skarg<1rd. Lokalen som 

ar en erkant bra fagellokal gay verkligen utdel

ning. Den 3/5 upptackte M<1rten en knOisvarta. 
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Knolsvarta (mitten) och svartor. Foto. Marten MOiler 

- Vi stod som vanligt under morgonen p<1 Sydud

den och kollade strack, berattar Marten. 

- Det strackte lite sjofagel och tarnar sa det fanns 

hela tiden n1lgot an titta pa. Strax efter klockan 

nio ropade Lars-Gunnar Lundquist att det kom 

en flock svartor pa fotovanligt avstand. Jag 

plockade upp min kamera och brande av ett an

tal bilder, berattar Marten. 

- Vi drag oss sedan inat on och fortsatte skad

ningen. Upp mot middagstid borjade mina ogon 

se dubbelt och jag beslot mig fOr an satta mig i en 

av dungarna och slappa lite. For att inte somna 

kollade jag morgonens bilder i kamerans display. 

Var lite nyfiken pa hur bilderna p1l flocken med 

svartorna blivit och nar jag val tick dem synliga 

tick jag raskt hog puis. Pa en av bilderna syntes 

n1lgot som absolut sag ut som en knOisvarta. 

Men inte kan val det. . . Fler bildstudier gjorde 

att jag nu kande mig overtygad om att det var en 

knolsvarta s1l jag tog mig snabbt ut ur dungen fOr 

an pakalla ovriga sk1ldares uppmarksamhet, be

rattar Marten. 

Anders Eriksson som var den som fOrst tick 

se bilderna var bojd att Mila med om att det 

s1lg onekligen valdigt bra ut fOr landets fOrsta 

knolsvarta! Nar Anders sedan kollade igenom 

bilderna i sin kamera hade aven han fOrevigat 

knOisvartan. 

Thomas Svanberg 

3 

http:www.kof.nu
http:http://www.kof.nu
mailto:info@kof.nu


Ringmarkning av kentsk tarna vid Sandon 

2011 


Kentsk tama. Foto: Thomas Svanberg 

Inledning 
Det hackar veterligen inga kentska tarnar i NY 

Skane aven om nagot enstaka par i nartid setts 

pa Hallands Vadero under hackningstid. Efter att 

nordstracket har avslutats i slutet av maj sa ses 

enstaka kentska tarnor i NY Skane under borjan 

och mitten av juni. 

J slutet av juni dyker de fOrsta kentska 

tarnorna upp och de har alltid ungfiiglar med 

sig. Nagra dagar in i juli finns det oftast stora 

antal utspridda pa olika platser i NY Skane. I 

kvallningen samJas de kentska tarnorna i stOrre 

flockar och nar det morknat saker de upp lamp

lig overnattningsplats. Under juli och augusti 

bedoms de kentska tarnorna framst overnatta 

pa Skalronnen och troligen aven pa Grytskaren, 

mycket beroende pa aktuellt vattenstand och 

konJcurrens om overnattningsplatsen fran andra 

fiigelarter. 

Fangsten vid Sandon 2011 
Totalt genomfOrdes 11 stycken fangsttillfallen 

fran den 16 juli till den 3 september. Sammanlagt 

filngades 19 kentska tarn or varav 7 stycken redan 

var ringmarkta (kontroller) sedan tidigare. 

Antalet fangade kentska tarnor 2011 ar det 

lagsta sedan ringmarkningen startade 2006. I 

borjan av augusti nar antalet kentska tarnor 

normalt okar i Skalderviken da minskade istalJet 

antaJet drastiskt. Orsaken ar svar att sia om 

men troligen hade det med fOdotillgangen att 

gora. Vi stretade pa under augusti och antalet 

marktiJIfalJen var i paritet med tidigare ar men 

utdelningen i augusti av kentska tarn or blev di

rekt use\. 

Andelen kontrolJer under 2011 var 37 %, det 

vill saga hOgt over medelvardet fOr perioden 

2006 - 2011 som ar 22 %. Totalt 167 kentska 

tarnor har nu ringmarkts och ytterligare 47 redan 

Ar Juli Augusti September SUMMA 

2006 ingen markning 33 34 

2007 3 49 10 62 

2008 11 19 0 30 

2009 5 19 0 24 

2010 3 34 8 45 

2011 10 8 19 

SU MMA 32 162 20 214 

Antalet fangade kentska tamor manadsvis aren 2006 - 2011 . Foto: Ronny Svensson 

Land/Ar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SUMMA 

Danmark 5 

Tyskland 

Holland 2 4 

SUMMA 2 3 0 3 10 

Tabel/en visar ursprungsland for de tio arsungar av kentsk tama som kontrol/erats vid Sandon 

aren 2006 - 2011. 

ringmarkta fagJar har kontrollerats vid Sandon 

sedan starten i slutet av augusti 2006. 

Nymarkningar 
Av de 12 kentska tarnor som ringmarktes vid 

Sandbn 2011 bedomdes 8 stycken vara inne pa 

sitt tredje kalenderar elJer aldre. Fyra stycken 

kentska tarnar var fOdda under 2010. 

Andelen ungfaglar var 2011 26 % att jamfOra 

med 2010 (17 %), 2009 (29 %),2008 (27 %), 2007 

(27 %) och 2006 (28 %) . 

Kontroller av redan ringmarkta ~ 	 Under aret fcingades sju kentska tarnor som var 

ringmarkta sedan tidigare. De hade sitt ursprung 

fran fyra olika lander, namligen Danmark (3 st), 

Belgien (2 st), Sverige (J. st) och Polen (l st). 

Av de sju redan ringmarkta kentska tarnorna sa 

var det en arsunge. Den var fOdd i Danmark un

der sommaren. Se uppgifter i rutan nedan. 

7149168 (Dansk ungfagel i sallskap med 
omarkt fOralder som fick svensk ring 5146570) 

Markt som bounge, 2011-05-27 kl.12, 

Sjalland, Hovedstaden, Holmesb 55.37N 

12 .26E 


Kontrollerad som ungfagel , 2011-07-26 k1.02, 
Sandon 56.1 3N 12.47E, 

Tid fran ringmarkning: 0 ar 60 dagar 

Avstand fran markplats: 70 km 


Uppgifter om en redan ringmarkt kentsk tarna 

som kontrol/erades vid Sandon. 
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Nyhet under 2012 
Om alIt gatt som det skulle sa f1yger det runt 

kentska tarnor med f1aggor som pa bilden in

till sedan slutet av julio Varje f1agga har en unik 

kombination av en VERSAL och en SIFFRA. Ob

servationer av dessa individer skall rapporteras 

via Ringmarkningscentralens webformular. 

http://www2.nrm.se/rc/rc-formular-se.php 

Studien har f1era syften. Ett ar att studera hur 

lange varje individ stannar i Skalderviken pa sen

Tamoma marks med sadana har "f/aggor". 

Foto: Henrik Ehrenberg 

sommaren. DarfOr ar varje avlasning intressant. 

Den rapporterande observatOren kommer fa sig 

tillsand information fran Ringmarkningscentra

len om den aktuella kentska tarnan. 

Henrik Ehrenberg 

Fyrkappevagen 8 

26691 Munka-Ljungby 

0431-26462 Kentsk tarna Foto: Ronny Svensson 

Henrik Ehrenberg med 

en unik trio. Det ar 

inte bara tamar sam 

fastnar i naten. 

Foto: David Erterius 

Program KOF hosten-vintern 2012/2013 


Lordag 18 augusti 


Ringmiirkning av kentsk tiirna vid Sandon 


Henrik Ehrenberg kommer, om vadret sa med


ger, att visa hur verksamheten bedrivs. Fang


slen startar nar det blivit riktigt morkt ca 22:00. 


Varma klader och matsack ar att rekommendera. 


Henrik visar upp fiiglarna som ev. ringmarks och 


fOrelaser under bar natthimmel om den kentska 


tarnans liv. 


Las mer om verksamheten pa KOF:s hemsida: 


http://www.kof.nu/forskning/ arterl kentsk/in


dex.html 


Samling: Bryggan ut till Sandon kl. 21:00 


Ledare: Lars Hallbeck, 070 - 66677 81. 


Sondag 30 september 


Falsterbo 


Denna morgon aker vi till Falsterbo och titlar 


pa f1ytlfaglar och rastande fagel. Vi kommer att 


skada i omradet och dagen avslutas vid Ljungen 


dar vi ser pa rovfagelstracket. 


Sam ling: Olympiaskolans parkering k1. 06:00. 


Ledare: Mikael Jonsson, 042-2261 73 


Onsdag 10 oktober 


Foredrag av Klaus Malling Olsen 


Aterigen har vi lyckats engagera den kande, 


danske ornitologen Klaus Malling Olsen, som 


ska lara oss aU skilja pa "svara" faglar, med ton


vikt pa ostliga sangare. Spraket ar inget problem. 


Klaus talar fOr oss svenskar en mycket begripJig 


danska. Valkomna till en intressant och larorik 


afton. 


Plats: Studiefriimjandet j Helsingborg, Jarnvags


gat an 41, klockan 18:30. 


Kontaktperson: Lars Hallbeck, 070 - 666 77 81 


Onsdag 7 november 


Fotokurs 


Peder Winding lar oss lite om hur vi behandlar 


bilderna efter det att vi tryckt pa avtryckaren. 


Lokal: Studieframjandet i Helsingborg, Jarnvags


gatan 41, klockan 19:00 


Kontaktperson: PederWinding, 070-626 9910 


Onsdag 21 november 


BildvisningskvaII 


Vi triHfas denna kvaJI och visar v,'ira fagelbilder. 


Ta med dig USB-minne, CD eller diabilder. Hu


vudsaken ar inte tekniskt perfekta bilder, utan 


intressanta bilder fran hemmamarkerna eller 


fr1ln resor. 


Lokal: Studiefriimjandet, Jarnvagsgatan 41, 


Helsingborg. Tid: 19:00 


Samordnare: Lars Hallbeck, 070 - 666 77 81. 


26 december Annandag jul 


Hallands Vlidero 


Klassisk julutflykt som arrangeras av Bjare Na


lurskyddsfOrening och SaJlskapet Hallands Va


deros Natur. Som vanligt finns alkor och sjof1l


gel runt on och med tur nagon skarsnappa eller 


toppskarv. Observera all KOF inle star fOr ledare 


vid detta evenemang, utan var och en far leda sig 


sjaJv. 


Avfard: Bat avgar fr1lnTorekov k1. 10:00 


Pris uti fran antalet deJtagare. 


Se aven www.naturskyddsforeningen.sel 


kretsar-Ian/skanelbjare 
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Christer Strid 
Pilfinksgatan 23 B 
25450 HElSINGBORG PORTO BETALT 

Kullabygdens Ornltologlska Forening 
do Thomas Wal lint~~~ SOckerbruksgatan 12 B 

Orn/fologiska 262 64 Angelholm 
Rirenmg 

Sondag 20 januari 2013 Hemsidan 

Vinlerf~gelvandring Det ar trevl igt med sommar och semester. 

Vi tittar till faglarna i omradet kring Avarp och Det ar annu trevligare att kunna fo lja det som 

reningsverket i Bjuv. hander pa hemmaplan via mobil eller surfplatta 

Samling: Bjuvs vattentorn k1. 09:00 pa KOF:s hemsida www.kof.nu pa semestern. 

Ledare: Lars Karlsson. Tfn 042 - 782 51. Sidan forvaltas av KOF:s ideellt arbetande 

IT-grupp men bygger pa att alia fo reningens 

medlemmar hjalps at med att IClmna bidrag . 

Lordag 2 februari 2013 Inget bidrag ar for litet. 

Stromslareinvenlering Pa hemsidan finns til lgang till alit man kan 

Vi spanar efter overvintrande stromstarar vid vilja veta om fagellivet i NV-Skane. Mest besokt 

vattendrag pa och i narheten av Soderasen och ar obsboken med farska uppgif ter pa vad 

avslutar med gemensam traff med fika i Stene som siktats i nordvast. Tank pil att det som ar 

stad. Samarrangemang med Klippan bygdens va rdagsmat fOr en erfaren vaderbiten skadare 

Natur och NaturskyddsfOreningen Soderasen. kan bli en hojdpunkt och nytt kryss for en 

Samling: P-platsen strax oster om Klippans sta nyborjare. 

tion k1. 09.00 da vi bestammer vilka platser som Pil hemsidan finns aven ett fornyat bildgalleri 

skall besokas. dar foreningens alerta fotog rafer publicerar 

Obligatorisk anmaIan till sina lackra fagelbilder. Tyvarr ar det annu inte 

Kent Ivarsson, 070-3702727 eller mojligt att ladda upp bilderna lika snabbt som 

Lars-Berti! Nilsson, 076-817 78 53 pa Facebook, sa hjalp var bildredaktbr med info 

om motiv, plats och fotograf na r bildfilerna 

skickas in. 

Web-kameran som gor att vi kan fol ja 

OBS! familjel ivet hemma hos pilgrimsfa lkarna i 

Da program men planeras langt i fOrvag kan and Helsingborgs hamn via hemsidan kommer att 

ringar fOrekomma. Ga darfOr in pa var hemsida, fornyas. Tidpunkten for uppdatering ar annu 

www.kof.nu. och se sa att inte tid eJler plats har inte bestamd eftersom det maste goras sa att 

andrats. filglarna inte stars. 

Valkommen att rapportera och skicka bilder 

till den uppskattade hemsidan vvww.kof.nu. 

Erik Svensson 
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- t " "/ Ronny Svensson-,.-'\. I 

Ingen vantan pa varen 
En rodbena som tju-Iuar bortifdin oren. Hamplingar 
som tjutt-tjuttar over vresrosbuskagen. En liten driva av 

vita snosparvar i tangen . Oeh i tradgiirden rosor i blom. 

Exotiskt! For det ar ju december. En manad da det varken 

finns det ena eller det andra pa de breddgrader mellan 

Sormland oeh Uppland dar jag har min fasta bostad. Ska

darna biter ihop oeh floekas langs Stoekholms kajer i den 

oftast fManga fOrhoppningen att fa se en vittrut materiali

sera sig bland horderna av masar, grasander, sothons oeh 

vigg. Roligare an sa blir det inte, fransett att man kanske 
kan leta upp en stromstare nanstans. 

Den varstamning som brukar rada i mitt sommar

paradis i Viken under vintern ar fascinerande. Det kan 

vara blatt oeh jamngratt, samma trista vader som uppat 

landet, men trots det ar det pa nagot satt anda vaT. 

Kontrasterna till Stoekholmsvintern ar slaende. 

Ett besok vid Ronnen oeh Sandon i januari gor sedan 

att arskryssen rasar in, oeh fOranleder djupa suekar 

oeh avundsjuka stan fran den papalsade fOrsarnlingen 

utanfOr slottet nar man atervander till den kungliga 

huvudstaden. Storspov! Jasa Sangsvan, jaha. Glada oeksa! 

Skulle det handelsevis vara gigantiska mangder sno 

i Skane, vilket ju var fallet ett par ar i rad, finns det anda 
patagligt fler arter an hemma. 

Har kan man verkligen frossa i fagelskadning iiret om. 
Om inte behover man vanta pa varfaglarna. 

Eva Stenvi'tng Lindqvist 

Nytt fagelfu 
Det kanns inte lange sedan man stod oeh Iyssnade pa sin 

fOrsta I6vsangare fOr aret oeh snart ar det aIltsa dags igen. 

Vi ar glada over att du fortsatt ar med som mecUem i var 

fOrening. Faktum ar att det ar fa regional a fagelfOreningar 

i Sverige som kan uppvisa ett sMant mecUemstal som 

KOF gor. Lagg dartill var fantastiska hemsida oeh vi star 
oss bra. 

Onskar dig ett riktigt gott fageHir oeh hoppas vi syns 
i markerna! 

Thomas Svanberg 

Blek tornseglare pa Kullaberg 


Den 18 oktober 2012 blev en dag att minnas 

pa KuJlaberg. Dagen startade rutinmassigt 

vid "gubbahyllan" tillsammans med Lars-Gate 

Nilsson oeh Alf Pettersson. Det var ganska bra 

rorelse pa tattingfronten men aven tid fOr lite 

smaprat oeh spekulationer om den under veek

an rapporterade tornseglaren samt att det var vid 

denna tidpunkt som en k1ippsvala upptaektes fOr 

nagra ar sedan. Kort darpa i sam band med attjag 

testar Lars-Gates handkikare oeh spanar ut over 

Skalderviken ar den fOrsta fageln som hittas en 

"svala". Spontant sager jag, har kommer en ladu

svala men som vi ganska omgaende konstaterar 

att det ar en seglare. Fligeln flyger mot spetsen av 

Kullaberg oeh tappas lika fort som den dok upp. 

Tankarna gar osokt till att det ar den tidigare rap

porterade tornseglaren . Seglaren aterupptaeks 

efter nagra minuter oeh ses fOdosokande till oeh 

fran over havet men pa relativt l1'mgt avstand. 

Endast vid nagra enstaka tillfallen kommer seg

laren hyfsat nara oeh gar det mojligt att se nagra 

karaktarer pa filgeln. Fagelns jizz oeh draktka

raktar som vi ser nar IjusfOrhilJlandena tid vis ar 

goda, far oss att borja diskutera oeh spekulera 

om detta trots alIt inte kan vara en blek torn

seglare. Fagelguiden ploekas fram oeh studeras, 

vilket ytterligare bekraftar vara funderingar om 

att det ar en blek tornseglare, men sakra ar vi 

definitivt inte. Strax darpa blir det fOrstarkning 

pa berget nar Marten MOiler dyker upp. Sam

tidigt borjar seglaren fOdosoka alit narmre var 

obs-plats oeh visar upp sig vid niigra tiJifallen pa 

fotoavstand . Marten avaneerar med ungdomlig 

iver langre ut pa k1ippbranten fbr att fOrsoka fa 

nagra bilder, vilket han oeksa Iyekas med. Nagra 

hyfsade bilder skiekas via mobiltelefon till Hans 

Larsson - som har stora kunskaper om hur man 

skiljer pa blek oeh vanlig tornseglare - oeh redan 

nar han fiir se fOrsta bilden bekraftas det att det 

ar en lk blek tornseglare. Darefter larmas f1\-

Blek tornseglare. 

Foto: M/Jrten MOiler 

geln ut oeh resten av dagen besoks berget av ett 

hundratal skadare oeh till mangas gladje stan

nar seglaren kvar under hela dagen, men kunde 

tyvarr inte aterfinnas dagen darpa. Sakert blev 

manga tillresta oeksa extra nojda med tanke pa 

det stora antal av tidigare observationer i landet 

som helt nyligen blivit underkanda av raritets

kommitten. Det var oeksa valtajmat att seglaren 

dok upp endast nagra dagar efter utgivningen av 

tidskriften Var fagelvarld som innehatler en stor 

artikel, skriven av bl.a. Hans Larsson, om svarig

heterna att sarskilja blek tornseglare fran vanlig 

tornseglare. 

Fyndet var det fOrsta i nordvastra Skane oeh med 

stOrsta sannolikhet var det samma fagel som 

upptaektes nagra dagar tidigare pa Kullaberg, 

men kunde da inte artbestammas eller bestam

des till vanLig tornseglare. 

Bengt Andersson 

3 

http:http://www.kof.nu
mailto:info@kof.nu


Svartvit flugsnappare, Hasslarp 720805. Foto: Marten MOiler 

Inledning 
Sedan 18 ar tiJlbaka har ringmarkning av sma

faglar vid Hasslarps dammar pagatt arligen un

der sommartid oeh tidig host. Verksamheten har 

under arens lopp skert under juli oeh augusti. 

Under de flesta sasonger har mellan 1 000 -1 500 

individer ringmarkts fuligen. 

Ar 2012 
Den gangna sasongen inleddes 3 juli oeh den 2 

september. Under perioden ringmarkte vi vid 

15 tillfallen, oftast fran soluppgang oeh fram till 

dess att fagelaktiviteten avtog under fbrmidda

gen. Tolv olika natplatser oeh upp till som mest 
16 nat anvandes. 

Det ganska ostadiga sommarvactret storde 

till en del verksamheten. Ugtryek oeh neder

bordsomrade rorde sig i oberakneliga banor 

soderifran vilket gjorde det svart att planera in 
liimpliga marktilWille. 

Redan vid premiaren fbrstod vi att det varit 

en god haekningssasong fbr manga arter. 

Resultat 
hets resultat stannade pa totalt 1226 nymark

ningar av 37 oLika arter. Likt tidigare sasonger 

var karrsangaren den art vi rangade fiest av med 

240 exemplar. Darefter fbljde ytterligare tre arter 

med tresiffriga antal, rorsangare (195), IOvsanga
re (177) oeh tbrnsangare (l 03). 

Att det varit bra haekningsframgang bland 

mesar visade sig redan vid sasongsupptakten 

den 3 juli da vi markte 41 talgoxar oeh 19 bla

mesar. For fbrstnamnda art innebar det ett nytt 

prydligt dagsrekord. For bada arterna blev det 
fOr ovrigt nya <'irsbasta. 

Vi markte fier lovsangare an nagot tidigare ar. 

Kanske hade arten ett gott ar 2012 men sannolikt 

berodde vfu hoga siffra pa att vi under fbrsta 

halften av augusti Iyekades prieka in tre dagar da 

det rastade manga IOvsangare pa lokalen. 

Under de fbrsta sasongerna var karrsangaren 

den art som vi hade mest fokus pa. Arten har 

trots viss biotopfOrandring, jiimte rorsangaren 

hatli t stallningen som en av de tv<'i vanligaste 

rangstarterna. Proeentuellt sett skiljer det sig 

nagot fran ar till ar men under den senaste 

10-fusperioden har karrsangaren ganska kon

stant svarat fbr ungefar en femtedel av den total a 
fangsten. 

Nagot av en besvikelse denna sasong var 

att vi endast lyekades fanga oeh ringmarka atta 

grashopps<'ingare. Detta i jamfbrelse med fier 

an 20 individer arligen under aren 2009 - 2011. 

Helt klart var att det inte fanns lika manga 

sjungande hannar i omradet detta ar. Sett till 

tidigare ar rar val anses att det var en atergang 

till ett mer normalt antal. Intressant var att 

den sista individen vi markte den 24 augusti 

var en gammal f<'igel i aktiv ruggning oeh med 

begransad flygfbrm<'iga. Vi har tidigare inte stott 

pa ruggande grashoppsangare. Enligtlitteraturen 

byter arten normalt fjacterdrakt i vinterkvarteren. 

Det blir alltmer sallsynt att vi ringmarker 

nya arter. Den 24 augusti ringmarkte vi doek var 

fOrsta stenskvatta. Detta var fbr ovrigt samma 

dag som vi hade fOrevi.sning fOr omkring 60 

elever i aldrarna 7 - 12 iir fran Kattarps skola. 

Forevisning oeh ringmarkningsexkursion fOr 

fOreningens medlemmar genomfOrdes den 12 

augusti. Ur fiingsten denna dag utmarkte sig en 

av sasongens tva gra flugsnappare. En art som vi 

endast fiingat sju exemplar av under alia ar. 

Sommarens antalsmassigt basta dag var 

premiaren den 3 juli med totalt 141 nymark

ningar oeh vid ytterligare fyra tillfallen marktes 

tresiffriga antal. 

hets hetaste art blev den unge trastsangare 

som vi markte den 5 augusti vilken var den fjarde 

i ordningen sedan premiarfuet. En an ovanligare 

markart p<'i lokalen var en ung tradkrypare den 3 

juli vilket var den blott andra n<'igonsin. 

For karaktarsarterna savsparv oeh savs<'ing

are var det riktigt laga antal. Varst fbr savsparven 

dar vi slog nytt bottenrekord med endast 26 

markta individer. AIlts<'i samsta resultatet 

n<'igonsin! For savsangaren var det inte riktigt 

lika ilia men med endast 41 markta blev det den 

samsta sasongen sedan 2005. 

Lilt tidigare sasonger fangades ganska 

manga fiiglar som vi ringmarkt tidigare ar. Aldst 

bland dessa var en talgoxe som marktes som 

ungf<'igel fOr sju ar sedan men som vi daremellan 

inte sett till. Niimnas kan oeksa tva rorsangare 

som bada marktes som ungfaglar sasongen 

2006. B<'ida individerna har under arens lopp 

dessutom kontrollerats i Hassl.arp vid vardera tva 

tillfaIlen. Snaeka om ortstrogna! Hasslarp maste 

ha en speeiell dragningskraft ... 

En annan rage I, en karrsangare, som varit 

Hasslarp trogen i fiera <'ir marktes som adult vid 

Gedser Udde pa on Falster i Danmark 21 juli 

2007. Vi fangade oeh avliiste fageln fOr tredje 

aret, bade 3 juli oeh 24 juli. Tidigare har vi stott 

pa "honom" ijuli 2009 oeh 2011. 

Att, vid sidan av ringmarkningen, minnas 

fran arets sasong var dessutom de svarthalsade 

doppingar som fr<'in oeh till observerades under 

i stort sett hela juli. Bade gamla vaekra faglar oeh 

fargmassigt lite diskretare ungfaglar uppehi.ill sig 

under perioder station art i dammarna. 

Tack 
Till samtliga som pa ett eller annat satt del tog i 

fuets verksamhet. En extra liren vanlig bugning 

till Marten som endast missade tre av sasongens 

marktillfallen. 

Henrik Johansson 

Traststmgare, Hasslarp 720805. Foto: Marten MOiler 
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V intertid ar f~gelmatartid. Iu tidigare du bOr

jar mata och ju mer varierat utbud du har 

p~ din mgelrestaurang desto fler arter har du 

mojlighet att f~ njuta av vid just din matning. 

Vi ar jattemanga som har upptackt hur span

nande och underha.llande det ar att ha f~glarna 

nara inpa sig och tradgarden blir mer levande 

nar talgoxar, blamesar, notvackor och koltrastar 

ivrigt hugger in p~ maten. p~ nara hall kan vi dfl 

studera deras beteende, likheter och skillnader 

och olika matvanor. 

Vi koper f~gelfroer och annan fiigelmat som 

aldrig fOrr. Forra aret raknade man att vi i Sverige 

handlade fflgelmat fOr ca 400 miljoner kronor, 

dvs 44 kr / medborgare. Denna efterfnlgan har 

bidragit till att vi mtt tiIJg~ng till battre och 

billigare froer. 

Ar det da viktigt att vi matar f~glarna? Klarar 

de sig battre med v~r hjaJp? Vad hander om vi 

slutar att mata dem? 

N6tvacka. Foto: Anders Henriksson 

I alia tider har fi'iglar klarat av att soka fOda 

utan var hjaJp. Om vi slutar att mata dem skulle 

de saker snabbt tinna mat pi\. annat hAIl. Men 

vaderleken kan staJla till det fOr demo p~ s~ satt 

hjaJper vi dem genom var matning att lattare 

hitta mat nar vintern ar tuff. 

Vii ken mat tycker faglarna om? 
Nar det ar kallt gar det ih mycket energi fOr f~g

larna enbart till att leva. Energi far de genom 

fOdan. DarfOr behover de fylla pa med energirik 

mat ex fett och talgbollar, notter och froer. Ham

pa och solrosfro ar exempel pa energirika froer. 

Olika mglar tycker om olika sorters mat. Ex 

gillar trastar, sidensvansar och rodhakar att ata 

frukt och russin. Servera garna appelbitarna pi\. 

en spetsad pinneo 

En matfavorit hos manga faglar ar havregryn. 

Grynen brukar bli annu mer lockande om 

man kvaJlen innan drankt in dem med nagon 

vagbeskrivning se hemsidan under Forum. 

"Vinterfaglar inpa knuten" 

Sista helgen i januari, fran fredagen den 25:e till 


mandagen den 28:e ar det cher dags fOr SOF:s, 


Sveriges Ornitologiska Forening:s, stora rak


ning av filglar vid landets mgelmatningar. For-


Fototavlling! 

Fotografera pa temat "Vid Fagelbordet" och 
var med i utlottning av fina priser! 

Nu uppmanar vi dig som tycker om att 
fotografera att skicka in en "fagelmatarbild". 
Kanske ar det koltrastar sam mumsar pa applen 

~ i tradgarden, grasander i dammen, talgoxen som 
smakar pa talgbollen, eller har du rent av Iyckats 
fotografera tofsmes pa KOFs egen matning vid 
Sibiriens sandskog. 

? Skicka in din bild tillsammans med namn, 
adress ach e-postadress till foto@kof.nu . Bilderna 
publiceras lopande pa hemsidan t.o.m. den 15 

mars. Alia bidrag deltar i utlottningen av bl.a . 
presentkort pa. Naturbokhandeln, boken "Mata 
faglar" och goda fagelfroer. Vinnarna publiceras 
pa var hemsida www.kof.nu. 

Pa var hemsida finner du aven vart Galleri. 
Dar hittar du ett stort urval av fagelbilder som 
vara fotograferande medlemmar later ass ta del 
avo Varje manad Iyfter vi ocksa fram en av dessa 
lite mer och presenterar honoml henne som 
Manadens fotograf. 

Fatta kameran och ut och fanga "Din bild"! 

sta g~ngen man raknade var 2006 och da del tog 

langt fler an fOrvantat, ca 10 000 personer i rak

ningen . Forra aret bidrog ca 20 000 med sina rap

porter fr~n sina respektive matningar och i ar ar 

m~et att n~ 25 000 rapportorer. 

Hur raknar man? 
Rakna t.ex. under en timme och skriv upp och 

rapportera den hogsta sammanlagda antalet in

divider av varje art. Ser du som mest fern talgoxar 

samtidigt ar det siffran fern du ska rapportera. 

Visserligen ser artfOrdelningen n~got olika 

ut beroende pa var i Sverige du bor, men sedan 

starten 2006 har talgoxen funnits i topp samt

liga ar. Darefter ar det, utan inbOrdes ordning, 

blames, bilfink, gronfink och gulsparv som ar de 

vanligaste gas terna vid vara fagelmatningar. 

Vill du vara med och rakna? 
Du behover inte vara ett f~gelproffs fOr att kunna 

vara med. Varje rapport ar viktig. Ga in pa SOF:s 

hemsida, www.sofnet.orgoch las mer. .. 

ViII du veta mer om fagelmatning kan vi tipsa 

om boken "Mata faglar" av Niklas Aronsson. Den 

finns att kopa pa bl.a. Naturbokhandeln. 

Thomas Svanberg 

r vid fagelbordet 
 vegetabilisk olja, typ rapsolja. Nar man lagger ut 

grynen pa morgonen brukar koltrastar vara de 

forsta som kastar sig over fOdan, sedan brukar 

blAmesar och talgoxar snabbt fOlja efter. 

Var ska jag placera min matning? 
SjaJvklart viII du kunna tina pa faglarna iniMm 

fOnstret. Men om det gar ar det bra om du pla

cerar matningen pa en lugn plats i tradgarden, 

garna med buskar och trad runtomkring. I dessa 

kan da mglarna soka skydd om sparvhoken eIJer 

grannkatten skulle ga tilJ anfall. 

KOF bedriver sen manga ar tiIJbaka aktiv 

fagelmatning p~ en antal platser, invid KOF

stugan i HaJjarod och vid Campingklubben i 

Domsten. Det finns ocksa en utfodringsplats i 

strandskogen en bit norr om parkeringen vid 

Sibirien iAngelholm. Har har du chans till vaJdigt 

fina observationer av arter som exempelvis 

svartmes, taU- och entita samt tofsmes. For 
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Ett axplock ur obsboken hasten 2012 


D et tinns de som havdar att skanska f1\gel

skadare bara behover Mlla koll pa tre sor
ters faglar; pjadd, kraga och anka. Ftiljer man 

rapporterna om fagellivet i nordvastra Skane via 
hemsidan www.kof.nu ftirstar man att mangfal

den ar storre an sa. Detta galler alit fran pulsho
jande rariteter, magnifika massupptradanden till 

tina narobsar pa favoriterna. 

September 
En manad med intensiv aktivitet. Manaden in

leds som vanligt med mycket rapporter om va

dare. Den 2:e september ar det bra fart pa va
darna vid Sandon och Ronnen med klirrsnlippa 
som dominerande art. Aven den 8:e ar en tin va

dardag dar det aven rapporteras om en fin obs pa 
dubbelbeckasin i Iilla viken vid Ronnen. 

Lagom till 35-ars jubileet av det ftirsta fyndet 
dyker det upp en balearisk lira vid Kullen den 

5:e september. 
Slutet av september blev de dubbla ving

bandens tid i dubbel bemarkelse. I nordvast 

kommer tva rapporter om taigasangare samma 
dag (29:e). Det ena exemplaret hade efter hart 

arbete lokaliserats vid Skaret, medan den andra 
var synlig vid Hoghults mosse i narheten av 

gamla banvallen. 
Dagen efter blir en bra dag fOr havsfagel

skadning pa Kullaberg med hOga siffror (17 st) pa 
gnllira. Fina siffror pa stor-, bredstjlirtad- samt 

kustlabb rapporterades liksom fOr stormfagei, 
havssula, tretrug mas och dvargmas. Aven 

kaspisk och medeihavstrut ar synliga i omradet 

i den friska vinden. 

Oktober 
Manaden inleds med besok av tva agretthagrar 

vid Sandon. Den 3:e kommer en udda rapport 
om 1.8 ton! gra- och vitkindade gliss vid Sand

on. I samma rapport namns aven ftirekomst av 

60 -70 hussvalor som gottade sig i den J7-gra

diga varmen. Den 4:e i samma manad kommer 
en rapport om att ormvrilkar och sparvhokar 

kommit igang med f1ytt over Hittarps rev. 
Den 5:e avslutas reserapporten (och de 

kulinariska aventyren) fran Vaderon med totalt 
90 arter. Vi ser fram emot nya lasvarda rapporter 

fran on under 2013. 
Den 7:e ar det full fart i luften over Ryde

back med intensivt smMagelstrack. Totalt upp
skattades det att 25 000 drog soderut under den 

morgonen. 
Den U:e ractde det nastan en religios 

stamning vid Gubbahyllan da bland annat 450 
stjlirtmesar strackte ut fran landet i det tina 

vadret. Det blev troligtvis nya strackrekord fOr de 
gamla kamparna pa Kullaberg. 

Den 18:e ar en ny minnesvard dag pa 
Gubbahyllan da en blek tornseglare larmas 
ut efter fotodokumentation och diskussion (se 
separat artikel i KOF-bladet). 

En stOrre pipiarka ar rapporterad fran 
skjutbanan i Farhult den 22:e och dagen efter 

dyker ytterligare ett ex u pp vid godselstacken 
vid Lonhult. Den 28:e dyker en ny raritet upp i 

nordvast i form av en ung rosenstare i Torekov 
dar den pendlar mellan tangstrangen soder om 

hamnen och de sma tradgardarna i omradet. 

November 
Enlig Ulrik Aim ar november de "sma" obsarnas 

manad. Det ar aven manaden da mangas favo

rit dyker upp i de skanska vattendragen. I Norge 
ar han utsedd till nationalfagel och kand som 
Fossekall, medan vi i Sverige kanner honom som 

stromstare. Pa hemsidan finns rap porter fran 
Hallabacken och Vegea vid Avarp samt Tjute

backen vid Vallakradalen. 
Uppe pa Kullaberg bjuder en ung jaktfalk pa 

fina obsar runt radaranlaggningen den 5:e samt 

10:e november. Den 12:e rapporteras om tva 
unga jaktfalkar i omdidet runt Gubbahyllan. 

Det talades om en mojlig invasion av tallbit 
men det kom av sig trots utlovad beloning av var 

ordfOrande. Vid Djurholmen rapporterades dock 
om en ensam individ som tutade i dim man utan 
att synas. 

December 

Inte alIa faglar drar soderut. Den I:e rapporte


ras om fyra, troligtvis fler, vattenpipllirkor vid 

Rammsjostrand. 


I december pudras falten med sno vilket 

gor det lattare att se faglar pa fiilten och det 
fOrekommer f1era rapporter om rapphons vid 

bLa. Ossjo bostalle, Ollov, Vejby och Kvidinge. 

Liksom fOrra aret dok hornugglorna upp 
vid skolgarden i Kattarp, och den 7:e december 
rapporterades om atta exemplar pa ett litet 
omrade. 

Ornrundan gor ater skal fOr namnet och 

bade kungsorn och havsorn rapporteras fran 
rundan 22:e december. 

Det ar fantastiskt kul att kunna lasa om alia 

hostens obsar pa hemsidan www.kof.nu nu nar 
vadrets makter tvingar mig att vara inomhus. 
Fast det finns ju inget daJigt vader, bara diiliga 
k1ader. .. 

Erik Svensson 

Glada gubbar plJ "gubbahyllan" (Kullaberg) efter upptikkten av blek tornseglare. Frfm vanster: Marten 

Muller, Aff Petersson, Lars Gore Nilsson och Bengt Andersson 
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Program KOF varen-sommaren 2013 


Sondag 20 januari 

Vinterfl'lgelvandring 

Vi tittar till fAglarna i omrAdet kring Avarp och 

Bjuvs reningsverk. 

Samling: Bjuvs vattentorn 09:00. 

Ledare: Lars Karlsson, rostsparv46@gmaiJ.com, 

tfn 042 - 782 51 

Lordag 2 februari 

Stromstareinventering 

Vi spanar efter overvintrande stromstarar vid 

vattendrag pA och i narheten av SoderAsen och 

avs]utar med gemensam traff med fika i Stene

stad. Samarrangemang med K.lippanbygdens 

Natur och NaturskyddsfOreningen Soderiisen. 

Samting: P-platsen strax oster om K.lippans sta

tion k1. 09:00 dA vi bestammer vilka platser som 

skall besokas. Obligato risk anmaIan till 

Kent Ivarsson, 070 - 370 27 27 eller 

Lars-Bertil Nilsson, 076- 817 78 53. 

Torsdag 21 februari 

Ugglekviill 

Denna aktivitet startar vi upp inne i Naturrum 

med lite hiirliga bilder pa kvaIlens sangfaglar. Vi 

beger oss sedan ut och lyssnar in kattugglorna 

som under ralt fOrutsattningar spelar fOr fuJlt . 

Samling: Naturrum, Kullaberg k1 . 19:00. 

Ledare: Thomas Svanberg, 070 - 3071448. 

Onsdag 6 mars 

Arsmote 

Foreningens flrsmote hiills i fir pa Gunnestorps 

gard (f.d. Backafarm) mellan Farhult och Mjo

hult med start kI.l9.00. Kaffe och hembakat ser

veras. Efter ArsmotesfOrhandiingarna visar Ulf 

Stahle bilder och berattar om "Bland skedsnap

por och andra fiiglar kring Shanghai". Det finns 

aven mojlighet att kopa lotter med fina priser. 

Sondag 24 mars 


Ronnen 


Vi besoker Ronnen i skiftet mellan vinter och vaI. 


De mest hardiga viirfflglarna har an.lant och star


re strandpipare och skarflackor finns i faggoma. 


SjOfaglar har sarn.lats infOr varstracket sasom ej


drar och sj00 rrar. 


Samling: KOF-stugan vid Norra Haljarods hamn 


kl. 8:00. 


Ledare: Kaj Moller, 070 - 5416469 och 


Lars Hallbeck, 070 - 66677 81. 


Sondag 5 Maj 


Fl'lgelskl'ldningens Dag 


Fredriksdal :Var grana oas mitt i centrum av Hel


singborg erbjuder ett rikt fageIJiv. Vi tar oss runt 


och tittar till rorhonorna i dammarna, ringdu


vorna i sina hackningsbestyr och hoppas pA lite 


nyaruanda siingare. 

SamJing: Entren till Fredrlksdal 09:00. Observera 


att entreavgift fOreligger. 


Ledare: Ulrik Aim, 0704-65 43 54. 


Sondag 26 maj 


Krankesjon 


Denna majmorgon aker vi till Krankesjon fOr att 


uppleva dess rika tagelliv. Har vi tur med vadret 


far vi en artrik dag. Vi kommer aven att besoka 


Vombs angar. 

Samling: Olympiaskolans parkering i Helsing


borg kl. 06:00. 

Ledare: Mikael JOnsson 070 - 484 75 24. 


Onsdag 5 juni 


Natlskiirror 


Vi aker ut till skogama runt Vegeholm eller na


gon annan lamplig lokal i Angelholmstrakten 


och Iyssnar pa svirrande nattskarror, fnysande 

morkullor och tjatiga taltrastar. 


Sarnling: Lindab Arenas parkering i Angelholm 

kl. 21:00. 


Ledare: Lars Hallbeck, 070 -666 77 81. 


Sondag 30 juni 


Fjiirllar 


Fjiirilsexkursionen genomfOrs pa sarnma satt 


som fOrra aret med fOranmaIan till exkursions


ledaren. Se var hemsida www.kof.nu fOr mer in

formation. 


Lordag 20 juli 


Trollsllindor 


Intresset fOr trollslandor har okat enormt de se


naste aren, inte minst bland fiigelskadare. Manga 


ar vi som stannat upp och fOrundrats over deras 


flygkonster over dammar och langs skogsvagar. I 


dag fOljer vi med en rlktig expert pa trollslandor 


till nagra fina lokaler fOr dessa luftens mastare. 


Sarnling: Parkeringen Ossjo kyrka, Munka Ljung

bykl. 10:30. 


Ledare: Linda Strand, 070 - 317 59 36. 


Sondag 4 augusti 


R1ngmiirkning vid Hasslarps dammar 


Passa pa att vara med vid ringmarkning och 


skadning runt darnmarna nar fflgeltillgangen iir 


som stars!. Vara exkursionsledare berattar och 


visar hur man gar till vaga nar man art- och a.I

dersbestammer tattingar som fastnat i naten, 


samt vilka matt som dokumenteras. Vi kommer 


aven an beratta lite om flterfynd, samt givetvis 


titta pa en del andra fiigelarter som haJJ er till om


rfldet. Tank pa att ringmiirkningen kan stallas in 


vid regn eller hard vind. 

Sam ling vid parkeringen 06:00. 

Ledare: Henrik Johansson, 070 - 7312364 

Hampling, Hasslarp 120727. Fata: Marten MOiler 

LOrdag 10 augustl 

Ringmiirkning vid Sandon 

Om vadret medger ringmarkning av tamor kom

mer Henrik Ehrenberg att visa hur verksamheten 

bedrivs. Fangsten stanar nar det blivit riktigt 

morkt, ca.22:00. Varma klader och matsack ar au 

rekommendera. Henrlk visar upp faglarna som 

ev. ringmarks och fOrelaser under bar natthim

mel om den kentska tiirnans liv. 

Las mer om verksarnheten pa KOF:s hemsida: 

http: //www.kof.nu/forskning/ arterI kentskl in
dex.html 

Samling: Bryggan ut till Sandon kl. 21:30. 

Ledare: Lars Hallbeck, 070 - 666 77 81. 

OBS! Eftersom programmet planeras upp till nio 

mflnader i fOrvag, kan naturligtvis fOrandringar 
ske. Nya prograrnpunkter komrnertill och ibland 

maste tyvarr nflgon staIlas in . Gfl darfOr in pfl var 

hemsida www.kof.nu och kontroUera dagslaget. 
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Christer Strid 
Pilfinksgatan 23 
25450 HELSINGBORG 

t '52! 
Orni/ologiska 

FOrening 

Farhultsviken 

SVERIGE 

B CJ. 
PORTO BETALT 

kuilabygdens OrnitoloQlska rOr~ning 
do Thomas Wallin 

So(k~rbruksgatan 1-; B 
262 64 Angelholm 

• • • 

• 

• • • • 

V iii tipsa om en favoritlokal i nordvast, Far

hultsviken som ingen rar ga miste om. Med 

langgrunda strander och tang som spolas upp ar 

den framfOrallt kand som en vadarlokal av rang, 

men det finns annu mer. De sumpiga betesmar

kerna och vassarna drar till sig en star variation 

av arter. Var karna betat under sommaren har 

betydelse fOr var man ska leta beckasiner och 

piplarkor pa hOsten. Dubbelbeckasin rastar ar

ligen i skiftet augusti-september och ett tjugotal 

dvargbeckasiner sags har en dag i oktober 2007. 

Det IOnar sig med andra ord att ta pa stovlarna 

och bege sig ut i sumpen. Dessutam har lokalen 

visat sig paIitlig fOr rastande rodstrupig piplarka 

under ftirsta halvan av september och flera ob

sar har aven gjorts av storre piplarka. Det ar idag 

kanske inte sa manga som karmer till att Sveriges 

ftirsta klippsparv sags har i juni 72 och att en pra

riemas fanns har i augusti 80, som fortfarande 

finns att besk1'tda i zoologiska museets samlingar 

i Lund. Listan pa ovanliga raglar som gas tat viken 

kan goras lang, framfOrallt p1't vadarsidan.lnte sa 

saIlan ror sig samma flocker av rastande vadare 

mellan Farhultsviken och de nariiggande loka

lerna Ronnen och Sandon. Vindar ifran syd och 

ost sektorn ar optimal t fOr lokalen, d1't det ofta 

ger Higvatten och mer blottlagda rev och dyytor. I 

vassarna samlas kvallstid ofta storre flockar med 
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St6rre beckasinsnappa fotograferad i Farhultsviken 

den 181102011. Foto: Ronny Svensson 

starar, svalor och arlOY fOr overnattning. Under 

kvaIlar kan det lana sig att spana av vasskanter 

och oppnare ytor efter nagot ovantat. Vattenrall 

och smaflackig sumphona kan med lite tur ses 

springa i vasskanterna vid lagvatten under sen

sommar och host. Under eftermiddag och kvall 

kan den gamla skjutbanevallen vara en bra alter

nativ obsplats fOr att fa hattre Ijus. Denna fung

erar dessutom som obsplattform fOr att battre 

overblicka mindre vattensamlingar och de allra 

innersta delarna av viken. 

For mer information om lampliga utgangspunk

ter fOr observationsplater kolla in: http://kof.nu/ 

lokal er/ obj ekt/farhultjonstorp.html 

MikaelOlofsson 
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