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Inventering av Kullabergs
häckfåglar 2004
– resultat samt populationsförändringar
sedan 1974
The breeding birds at Kullaberg in 2004
– results and population changes since 1974
I Kullabygdens Ornitologiska Förenings regi inventerades häckfågelbeståndet på Kullaberg för
fjärde gången, våren och sommaren 2004. De tre tidigare inventeringarna genomfördes 1974,
1984 respektive 1994 (Jönsson 1978, Jönsson 1982, Nilsson 1989, Peterz m.fl. 1997). Liksom
tidigare var syftet att kartlägga vilka arter som häckar samt att uppskatta antalet par. Därtill
kommer inventeringsresultatet att ingå i Skånsk Fågelatlas II, som pågår åren 2004–2008
(Bengtsson 2003).

Mats Peterz & Mats Rellmar

I

nventeringsområdet omfattar i stort sett
de två naturreservaten Västra Kullaberg
(område 1–6) och Östra Kullaberg (område
7–17) (Fig. 1). Dock ingår inte åkermarken
omedelbart söder och öster om Kullaberg
som också tillhör reservatet. Området har
en total yta av ca 10 km2. Det sträcker sig 9
km i öst-västlig riktning och har en största
bredd av 1,5 km.
Kullaberg är beläget ytterst på Kullahalvön i nordvästra Skåne. Bergets karakteristiska profil är väl synlig på långt håll och
dess otillgängliga och klippiga stränder stupar på många ställen rakt ner i havet. Sedan
en stor del av barrskogen under 1970- och
1980-talen antingen stormfällts eller successivt avverkats, dominerar nu lövskog, främst
bok, björk och ek. Delar av terrängen syd-

väst om Kullagården (område 1 och 3) samt
vid Norra Ljungås (område 7 och 8) har
sedan ca 10 till 15 år betats av nötboskap
(Highland Cattle) och/eller får, som håller
tillbaka buskvegetation. Under senare år
har även hästar blivit en allt vanligare syn
kring gårdarna på Kullaberg.

Inventeringsmetodik

Inventeringsmetoden följde samma rutiner
som vid tidigare inventeringar (Peterz m.fl.
1997). Kullaberg har delats in i 17 delområden om vardera knappt 1 km2 (Fig. 1, Tab.
1). Fr.o.m. 1984 delades område 10 upp i
två delar, vilka vid inventeringarna 1984
och 1994 redovisats tillsammans. I denna
rapport redovisas resultaten från de två områdena separat, varvid den västra delen av
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område 10 fått benämningen 17.
I inventeringen deltog 19 ornitologer.
Varje delområde besöktes 5–17 gånger (genomsnitt ca 8 gånger/område). Den totala
arbetsinsatsen var 472 inventeringstimmar,
med en variation på mellan 10 och 52 timmar per delområde (genomsnitt ca. 28 timmar/område). Jämfört med tidigare inventeringar var arbetsinsatsen ungefär densamma
som 1984 och 1994, men klart större än
1974.
Inventeringen genomfördes i huvudsak
enligt revirkarteringsmetoden. Vid varje be-

sök noteras revirhävdande fåglar och utifrån
detta uppskattas antalet häckande par i området. Den första inventeringen 1974, syftade främst till att fastställa vilka arter som
häckade på Kullaberg, medan antalet par
kom i andra hand. Vid de följande inventeringarna har större vikt lagts vid att fastställa
antalet par av respektive art, vilket resulterat
i något större noggrannhet på denna punkt.
För varje art gjordes även en notering om
häckningskriterium enligt Svensk Fågelatlas
(Svensson m.fl. 1999): 1 - Observerad; 2-4 Möjlig häckning; 5-9 - Sannolik häckning;

Tabell 1. Antal besök, inventeringstid, antal arter samt uppskattat antal par i de olika
delområdena vid inventeringen av Kullaberg 1994
Område
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totalt

Inventerare
Alf Petersson
Patrik Söderberg, Ulf Ståhle
Christer Strid, Åsa Strid
Kaj Möller
Hans Nordius
Teuvo Karjalainen, Mats Peterz
Teuvo Karjalainen, Mats Peterz
Björn Elmlund
Mats Peterz
Lars Mårtensson
Bengt Andersson
Karl Nilsson
Mikael Jönsson
Mats Rellmar
Ulrik Alm
Lars-Göte Nilsson
Lennart Engman, Mikael Olofsson

Figur 1. Karta över Kullaberg med
de olika delområdenas omfattning
och läge.

 tidskriften anser

Antal besök
8
5
6
9
7
5
5
9
12
8
11
17
4
6
7
10
8
137

Antal timmar
30
20
25
32
23
10
12
30
24
33
52
39
26
26
20
40
30
472

Antal arter
82
43
85
48
66
57
43
88
60
58
60
88
42
52
50
61
51
126

Antal par
127-159
90-189
207-276
85-99
102-167
38-89
26–77
235-280
142-166
131-183
181-293
176-227
74-122
110-231
64-90
106-177
61-129
1955-2976
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och 10-20 - Säkerställd häckning. Minimiantalet par för en art i respektive delområde
baserades på antalet par enligt kriterium
5-20, medan maximiantalet satts lika med
antal par enligt kriterierna 2-20.
När det gäller att beräkna det totala antalet häckande par av en art på Kullaberg
kommer en enkel summering av minimiresp. maximiantalen för alla delområden att
resultera i ett för stort intervall. Det är ju
inte troligt att det verkliga antalet par är lika
med minimi- eller maximiantalet i alla områden samtidigt. För att få en mer korrekt
skattning av det totala antalet häckande par
av respektive art valdes därför ett slumpmässigt värde inom intervallet för minimumoch maximumantalet par i varje delområde.
Värdena för samtliga områden summerades
därefter. Proceduren upprepades 1000 gånger
varefter median och ett 95 % konfidensintervall beräknades för dessa värden. Valet av
slumptal och efterföljande beräkningar utfördes med Microsoft Excel. I den följande
redovisningen har, för att förenkla presentationen, medianvärdet använts för att ange
antalet häckande par. Konfidensintervall för
alla arter som bedömts häcka vid de två senaste inventeringarna, 1994 och 2004, har
sammanställts i Appendix.
Vid 1994 års inventering gjordes en inventeringsinsats med hjälp av båt en morgon i slutet av maj. Detta gjordes ej 2004,
vilket sannolikt medförde något sämre förutsättningar att inventera arter knutna till
stränderna, såsom sjöfågel, måsar samt skärpiplärka.
Vårvintern 1997 sattes 75 småfågelholkar
(ingångshål 30–32 mm) och 15 starholkar
(ingångshål 50 mm) upp i område 1 (31
holkar), 2 (29), 3 (7), 5 (20) och 6 (3) (Johansson 1997). Häckningsresultatet följdes
upp under fem år (Johansson 1997, 1999a,
1999b, 2000, Johansson & Johansson 2001)
varvid mellan 24 och 47 av holkarna hyste
häckande fåglar. Vid inventeringen 2004

var flertalet holkar emellertid uttjänta och
häckning i eventuella kvarvarande holkar
torde endast ha påverkat 2004 års inventeringsresultat marginellt.
Sedan 1980 har Karl Nilsson genomfört
så gott som årliga häckfågeltaxeringar på
Kullaberg baserade på en punktrutt. Rutten ingår i Svensk Fågeltaxering (Lindström
& Svensson 2005a). För en del arter har
vi jämfört resultaten från dessa punktrutter med de fullständiga inventeringarna av
Kullaberg.

Kullaberg 			

foto mikael arinder/skånska bilder
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Resultat

Vid inventeringen 2004 påträffades totalt
134 fågelarter på Kullaberg. Av dessa bedömdes 110 möjligen, sannolikt eller säkert häcka
inom området (häckningkriterium 2 eller högre, Tab. 2). I Tabell 3 (se sidan 11) listas de 24
arter som påträffades vid inventeringen men
ej bedömdes häcka (kriterium 1).
Nedan ges en detaljerad redovisning gällande inventeringsresultatet 2004. Dessutom
kommenteras alla arter som någon gång under perioden 1971–2005 bedöms ha häckat
inom inventeringsområdet enligt någon av
kriteriekategorierna 2–20. Efter varje arts
latinska namn anges det uppskattade antalet häckande par vid inventeringarna 1974,
1984, 1994 och 2004 i nämnd ordning.
Tabell 2. Antalet arter totalt och inom respektive
häckningskategori (se Svensson m.fl. 1999) som
påträffats på Kullaberg vid inventeringarna 1974,
1984, 1994 och 2004
1974

1984

1994

2004

Säkerställd häckning

66

70

64

68

Sannolik häckning

10

14

26

20

Möjlig häckning

24

20

21

22

Observerad

29

27

35

24

Totalt

129

131

146

134

Kategori

Knölsvan Cygnus olor (1, 1, 1, 0)
Under 1970- och 1980-talen brukade något par av knölsvan häcka vid Arilds och/eller Mölle hamn, på gränsen till reservatet.
Vid inventeringen 1984 häckade 1 par på
Björkeröds mosse, vilket möjligen var den
första häckningen där. Därefter har knölsvan häckat åtminstone 1989, 1990 och
1998. Sedan ett sångsvanspar började häcka
i mossen 2001 (se nedan) har knölsvanen
inte häckat här.
 tidskriften anser

Sångsvan Cygnus cygnus (0, 0, 1, 0)
Sångsvanen är en nykomling på Kullaberg.
Ett par uppehöll sig i Björkeröds mosse
våren 1994. Paret byggde bo men den ena
fågeln i paret försvann och häckningen avbröts. Därefter har ett par eller en ensam fågel uppträtt sporadiskt under flera säsonger,
men först 2001 konstaterades häckning (4
ungar, Johansson m.fl. 2002). De två påföljande åren häckade paret framgångsrikt men
vid inventeringen 2004 var honan borta.
Ingen häckning skedde trots att hanen hävdade sitt revir hela våren och sommaren.
Gravand Tadorna tadorna (5, 8, 5, 1)
Stationära gravandspar observeras varje vår
under omständigheter som kan tyda på
häckning. Arten noterades i sex delområden
men inga ungkullar sågs.
Kricka Anas crecca (0, 1, 1, 1)
Observerationer som kan tyda på häckning
gjordes i såväl Björkeröds mosse som Mölle
mosse. Enstaka par brukar ses årligen på
våren–försommaren men det är svårt att säkert konstatera häckning.
Gräsand Anas platyrhynchos (8, 18, 25, 11)
Enstaka par iakttogs i de flesta av bergets
mossar och småvatten och observerades
2004 i 10 delområden. Ungkullar observerades i Björkeröds mosse där blygsamma 2
par noterades.
Skedand Anas clypeata (0, 0, 0, 0)
Skedanden häckade sannolikt i Björkeröds
mosse 1993, då 1 par uppehöll sig stationärt.
1994 observerades ett par tillfälligt i mossen
men någon häckning skedde troligen inte.
Vigg Aythya fuligula (0, 4, 2, 7)
Efter att Björkeröds mosse dämdes upp i
mitten på 1970-talet, har viggen etablerat
sig där. Observationer görs även i flera andra
småvatten på Kullaberg, t.ex. Ona, Mölle
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och Håkulls mosse samt Kullatorpsmossen. 2004 bedömdes 7 par häcka på Kullaberg, varav 2–4 par i Björkeröds mosse.
Viggen skrider till häckning sent på våren
och ungar ses normalt inte förrän långt in
på sommaren, när inventeringen i huvudsak avslutats. I slutet på juli 2004 noterades
dock en kull på 8 ungar.
Ejder Somateria mollissima (10, 17, 27, 13)
Häckar med enstaka par spridda runt hela
Kullaberg, men då ungkullar kan simma
långa sträckor kan det vara svårt att säkert
fastställa antalet häckningar. 13 par bedömdes häcka 2004 vilket är klart lägre än 1994,
men jämfört med tidigare inventeringar
Björkeröds mosse på Kullaberg.				

ganska normalt. Vid en separat inventering
av kustfågelfaunan 1997 noterades 20 par
(Peterz 1998). Det högre resultatet 1994
och 1997 kan förklaras av en bättre inventering av stränderna eftersom båt användes.
Knipa Bucephala clangula (0, 0, 0, 0)
Ett par uppträdde i Björkeröds mosse 2004
under omständigheter som tydde på möjlig
häckning men någon häckning kunde dock
inte påvisas.
Småskrake Mergus serrator (1, 1, 4, 2)
Enstaka par uppträder längs stränderna vilket kan tyda på möjlig häckning. 2004 bedömdes 2 par finnas i området.
foto mats peterz

tidskriften anser 
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Rapphöna Perdix perdix (1, 0, 2, 0)
I början på 1970-talet fanns några rapphöns kring golfbanan på västra Kullaberg,
men dessa har sedan länge varit försvunna.
Sannolikt häckade 2 par kring fälten på östra Kullaberg vid 1994 års inventering, men
2004 gjordes inga observationer av arten.
Vaktel Coturnix coturnix (0, 0, 0, 0)
En spelande vaktel hördes tillfälligt vid
Björkeröds by i juni 2004. Observationen
är den första på Kullaberg, åtminstone i
modern tid.

Skala till vänster visar antal par för ett urval av arter
vid Kullabergsinventeringarna 1974–2004, medan
skala till höger visar totala antal exemplar räknade vid
punkttaxeringar 1980–2005.

Smådopping Tachybaptus ruficollis (1, 4, 2, 3)
Sedan Björkeröds mosse dämdes upp i mitten på 1970-talet är smådoppingen en regelbunden häckare på Kullaberg. Den första

Gråhakedopping. foto peter gierow (snf skånes arkiv)

Fasan Phasianus colchicus (10, 31, 9, 15)
Efter en tillbakagång vid 1994 års inventering verkar arten ha återhämtat sig något.
Enligt punkttaxeringarna som genomförts på Kullaberg minskade fasanen under
1980-talet, nådde en bottennivå i början på
1990-talet men har därefter återhämtat sig.

Utvecklingen stämmer tämligen väl med de
fullständiga inventeringarna. Se figur nedan.

 tidskriften anser

1/07

häckningen konstaterades 1974. Därefter har
häckning konstaterats även i Kullatorpsmossen (i tidigare rapporter benämnd Kars mosse)
och Mölle mosse (1 par 1997). Vid 2004 års
inventering noterades 2 par i Björkeröds mosse och 1 par i Kullatorpsmossen. Ett ganska
normalt resultat under de senaste åren.
Gråhakedopping Podiceps grisegena (0, 0, 0, 1)
En gråhakedopping hävdade revir i Björkeröds mosse i april-maj 2004. Det är dock
inte helt säkert om någon häckning skedde.
Påföljande år skred dock ett par till häckning, men fick inte fram några ungar. Detta
är första gången arten konstateras häcka
på Kullaberg. Ett par gråhakedopping har
dock häckat årligen i den närliggande bevattningsdammen vid Krapperups slott sedan 1997 (Johansson 1998).
Gråhäger Ardea cinerea (0, 0, 0, 1)
Observationer av häger gjordes på östra
Kullaberg som kan tyda på att häckning
skedde 2004.
Bivråk Pernis apivorus (0, 0, 1, 1)
Arten är mycket svårinventerad då den anländer sent på våren och för en ganska anonym
tillvaro. Dessutom kompliceras bilden av att
sena sträckare kan passera Kullaspetsen långt
in i juni. Spridda observationer som tyder på
att arten möjligen häckat gjordes dock 2004.
Röd glada Milvus milvus (0, 0, 1, 1)
Efter att arten expanderat kraftigt i södra
Sverige under många år verkar beståndet nu
ha stabiliserats i Nordvästskåne. På Kullaberg har 1 par troligen häckat årligen sedan
1992. De senaste åren, inklusive inventeringsåret 2004, är det dock inte helt klart
om boet legat inom eller strax utanför reservatets gränser.
Brun kärrhök Circus aeruginosus (0, 0, 0, 0)
Ett par häckade vid Mölle mosse under

några år kring senaste sekelskiftet. Första
häckningen skedde 1997 och därefter har
häckning skett åtminstone 1999 och 2002.
Vid inventeringen 2004 saknades dock arten som häckfågel.
Duvhök Accipiter gentilis (0, 1, 0, 0)
Inga misstankar om häckning på Kullaberg
har förekommit under de senaste 10-20
åren.
Sparvhök Accipiter nisus (1, 5, 3, 2)
Arten är svår att upptäcka under den tidiga
fasen av häckningen. Bästa tiden att konstatera häckning är fram i juli när ungarna
är så vuxna att de lämnat boet och kan höras tigga mat. 2004 uppskattades 2 par att
häcka. Detta är något lägre än vid de senaste inventeringarna och kan möjligen ses
som ett resultat av minskande bestånd av tät
gran- och tallskog på Kullaberg.
Ormvråk Buteo buteo (2, 3, 8, 8)
Ormvråken fortsätter att hålla ett bestånd
på Kullaberg i nivå med det 1994.
Tornfalk Falco tinnunculus (2, 1, 2, 3)
Lyckade häckningar konstaterades på en
klipphylla i närheten av Kullens fyr (4 ungar) samt i området kring Björkeröd–Kockenhus. Därtill noterades möjligen ytterligare
ett par. 1999 häckade ett par i ett gammalt
korpbo i en klippbrant vid Djupadal.
Pilgrimsfalk Falco peregrinus (0, 0, 1, 2)
Vid 1994 års inventering hade vi glädjen
att konstatera att pilgrimsfalken återkommit
till Kullaberg efter ca trettio års frånvaro.
Ett stationärt par hävdade revir och även om
häckning inte kunde konstateras med säkerhet då var det troligt att så skedde. Påföljande
år fick paret i alla fall tre ungar på vingarna
(Jönsson 1995). Fram till 2003 häckade detta
par framgångsrikt alla år utom två och fick
sammanlagt 20 ungar på vingarna.
tidskriften anser 
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Vid inventeringen 2004 kunde vi åter
glädjas åt pilgrimsfalken. För första gången på
många, många år häckade två par på berget.
Båda paren var framgångsrika och fick ut 2
resp. 3 flygga ungar.
Vattenrall Rallus aquaticus (1, 2, 0, 0)
Inga observationer gjordes 2004. Enstaka rapporter finns dock från Björkeröds mosse, bl.a.
2002 då spel hördes vid flera tillfällen under
våren. I augusti 2005 observerades en ungfågel
vilket möjligen kan tyda på att häckning skett?

Sothöna Fulica atra (0, 10, 7, 6)
Sothönan häckade i Björkeröds mosse med
5 par och med 1 par i Mölle mosse. Att
sothönan saknades vid den första inventeringen 1974 beror helt på att arten inte
fanns på Kullaberg före uppdämningen av
Björkeröds mosse 1977. Vid inventeringen
1984 påträffades sothönan även i två delområden på västra Kullaberg.
Arten gick tillbaka kraftigt i hela Sverige
p.g.a. ett par mycket kalla vintrar i början
på 1980-talet, men har därefter långsamt
återhämtat sig (Nilsson 2005).

Klipphäckande tornfalk på Kullaberg. foto mats peterz

Rörhöna Gallinula chloropus (5, 3, 1, 1)
Ett par noterades i Björkeröds mosse. Övriga mossar på Kullaberg verkar numera
sakna arten. Möjligen kan detta bero på

förbiseende eller så ser vi den tillbakagående
utveckling som arten uppvisar i Danmark
(Heldbjerg 2005).

 tidskriften anser
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Strandskata Haematopus ostralegus (0, 1, 1, 1)
Observationer av kringflygande strandskator görs regelbundet kring Kullaberg. 2004
häckade möjligen 1 par i område 16.

mellan artens numerär och pilgrimsfalkens
etablering. Redan 1997 hade antalet minskat
till fem par och två år senare fanns bara 3 par
(Peterz 1998).

Tofsvipa Vanellus vanellus (8, 2, 2, 0)
Endast några enstaka observationer av tofsvipa gjordes 2004 och arten häckade troligen inte.

Silltrut Larus fuscus (0, 0, 0, 0)
Även om silltrutar observeras regelbundet vid
Kullaberg under häckningstid, är ingen häckning känd. Närmast häckar arten på Hallands
Väderö där 20 par räknades vid en inventering 2005 (Andersson 2005).

Enkelbeckasin Gallinago gallinago (3, 1, 0, 0)
Endast tillfälligt påträffad, och någon häckning skedde sannolikt inte 2004.
Morkulla Scolopax rusticola (22, 22, 25, 16)
Morkullan är en mycket svårinventerade
art. Inventeringen 2004 tyder på en viss
tillbakagång, men detta kan också bero på
tillfälligheter.
Rödbena Tringa totanus (1, 0, 0, 0)
Inga observationer som tyder på häckning
2004. Vid 1974 års inventering fanns möjligen 1 par vid Björkeröds mosse.
Skogssnäppa Tringa ochropus (1, 0, 0, 0)
Tillfälligt observerad 2004 i område 6, men
häckning skedde troligen inte.
Drillsnäppa Actitis hypoleucos (0, 0, 1, 0)
Inga observationer av arten under häckningstid 2004.
Skrattmås Larus ridibundus (0, 0, 0, 0)
Tillfällig observerad i ett par områden men inget
tyder på att arten häckat 2004. Ett par häckade
vid Björkeröds mosse åtminstone 1990.
Fiskmås Larus canus (7, 13, 11, 4)
Fiskmåsen har minskat markant. Årets resultat är det sämsta någonsin, vilket möjligen
skulle kunna bero på sämre täckning av kusten längs bergets nordsida. Resultat från kustfågelinventeringar av Kullaberg i senare hälften av 1990-talet tyder dock på ett samband

Gråtrut Larus argentatus (12, 17, 27, 14)
Beståndet av gråtrut har i stort sett halverats
sedan 1994. I område 6 fanns då en koloni
omfattande ca 15 par, vilken idag bara håller
3–4 par. Utveckling ligger väl i linje med den
tillbakagång som noterats i södra Sverige under senare år (Bengtsson 2005). I samband med
kustfågelinventeringarna i slutet på 1990-talet
noterades dock 24 resp. 22 par (Peterz 1998).
Havstrut Larus marinus (1, 2, 7, 3)
Havstruten uppskattades häcka med 3 par
2004.
Sillgrissla Uria aalge (0, 0, 0, 0)
Enstaka sillgrisslor, troligen från den lilla
kolonin på Hallands Väderö, 6 par 2004
(Bernsmo m.fl. 2005), besöker Kullaberg på
våren. Några andra tecken på häckning har
dock inte noterats ännu.
Tordmule Alca torda (0, 0, 0, 0)
Även tordmular från den tillväxande kolonin
på Hallands Väderö, 60 par 2004 (Bernsmo
m.fl. 2005), noteras varje vår kring Kullaberg. Några mer säkra indicier på häckning
har dock inte noterats.
Tobisgrissla Cepphus grylle (5, 4, 7, 5)
Tobisgrisslor har tidigare häckat i område
2 och 6. Efter en liten uppgång i mitten på
1990-talet, 8 par 1997 (Peterz 1998) och 13
par 1999 (Flyckt m.fl. 2000) tycks beståndet
tidskriften anser 
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nu vara på tillbakagång. Kolonin i område 6,
som höll 8 par som mest, är nu nere på 3-4 par.
Därtill fanns 1 par i område 4. Den lilla kolonin i område 2 tycks vara helt borta, kanske
beroende på att platsen (Kullamannens dörr)
också är populär bland bergsklättrare (Karlsson
& Håkansson 1999).
Skogsduva Columba oenas (16, 31, 22, 20)
Beståndet av skogsduva ligger på en förhållandevis jämn nivå. Vid 2004 års inventering noterades 20 par fördelade på 14
delområden. Flest fanns i områdena med
äldre ek- och bokskog kring Ransvik och
Josefinelust (område 4 och 5) där 7-10 par
påträffades.
Skogsduvan har varit på tillbakagång i
hela Sverige, medan den ökat kraftigt i såväl Danmark som i Nederländerna (Heldbjerg 2005, Lindström & Svensson 2005b).
Att Kullaberg, som ligger någonstans mitt
emellan dessa områden, har haft ett förhållandevis stabilt bestånd under de senaste 30
åren verkar därför logiskt. Se figur nedan.

Ringduva Columba palumbus (118, 93, 83,
81)
Ringduvan tillhör en av Kullabergs mest
talrika häckare och påträffades i samtliga
delområden 2004. En tydlig tillbakagång
mellan de två första inventeringarna har
följts av ett förhållandevis stabilt bestånd.
Turkduva Streptopelia decaocto (0, 1, 0, 0)
Häckning har konstaterats vid ett par tillfällen fr.o.m. 1975 och fram till 1980-ta10 tidskriften anser

let, då artens expansion i Sverige nådde sitt
maximum (Risberg & Axelsson 1999). Arten
ses fortfarande regelbundet under sträckperioden i april till början av juni, men det
finns inga rapporter om häckning under de
senaste tjugo åren.
Turturduva Streptopelia turtur (1, 1, 1, 0)
Vid samtliga tre tidigare inventeringar har
turturduva hörts spela. Någon säkerställd
häckning har dock aldrig påvisats på Kullaberg. Ingen iakttagelse gjordes 2004, vilket
stämmer väl med artens uppträdande i Sverige under senare år (Strid 2005).
Gök Cuculus canorus (20, 29, 11, 5)
Göken tillhör kategorin svårinventerad. Trots
detta råder det inget tvivel om att arten gått
tillbaka stort under senare år. Även om årliga fluktuationer föreligger, visar punkttaxeringarna på Kullaberg en tydlig tillbakagång
sedan 1990-talet. Mönstret går igen när det
gäller utvecklingen i hela Sverige (Lindström
& Svensson 2005b). Se figur nedan.

Kattuggla Strix aluco (15, 15, 12, 11)
Beståndet av kattuggla håller sig ganska
konstant mellan 11 och 15 par.
Hornuggla Asio otus (0, 2, 1, 1)
En ropande fågel hördes på östra Kullaberg
våren 2004. Att häckning skett kunde konstateras på försommaren då minst en unge
hördes tigga mat. Enstaka par häckar på
Kullaberg åtminstone under år med god
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smågnagartillgång, t.ex. 1996 och 2003.

population.

Nattskärra Caprimulgus europaeus (8, 3, 8, 1) Större hackspett Dendrocopos major (16,
Endast 1, eller möjligen 2, spelande natt- 28, 10, 18)
skärror hördes under
Efter en bottennivå
inventeringen. Tillvid
inventeringen
Tabell 3. Arter som påträffades vid
bakagången kan bero
1994 då 10 par noinventeringen av Kullaberg 2004, men
på att större öppna
terades, har större
som ej bedömdes häcka i området
hyggen vuxit igen.
hackspetten
åter(kriteriekategori 4)
hämtat sig. På Västra
Tornseglare
Apus
Kullaberg där arten
apus (1, 5, 2, 0)
1994 var så gott som
Grågås
Backsvala
Tornseglare observeras
försvunnen, fanns 5
Gulärla
Storskrake
Skäggdopping
Forsärla
i de flesta delområdepar 2004.
Sidensvans
Storskarv
na, men observationer
Brun kärrhök
Rödvingetrast
som tyder på häckMindre hackspett
Blå kärrhök
Råka
ning gjordes märkligt
Dendrocopos minor
Duvhök
Fiskgjuse
nog inte 2004.
(4, 1, 1, 6)
Lärkfalk
Efter att ha varit mer
Tofsvipa
Göktyta Jynx torquileller mindre försvunEnkelbeckasin
la (5, 2, 1, 1)
nen som häckfågel
Skogssnäppa
Skrattmås
Endast påträffad i
på Kullaberg har
Silltrut
område 3 där en fåmindre hackspetten
Tamduva
gel hävdade revir vågjort en fantastisk
Turkduva
ren 2004. Göktytan
återhämtning. Årets
Tornseglare
Trädlärka
fortsätter att vara en
6 par är rekord och
sällsynt häckare på
kan jämföras med
Kullaberg, liksom på
situationen
1994
många andra platser i Sverige under senare då endast en hane hördes ropa under en
år (Lindström & Svensson 2005b).
kortare period på våren. Allt fler döda träd
p.g.a. almsjuka har säkert gynnat såväl minGröngöling Picus viridis (12, 7, 5, 6)
dre som större hackspetten.
Under de senaste tre inventeringarna har
gröngölingen hållit en stabil stam. Vid in- Trädlärka Lullula arborea (0, 2, 0, 0)
venteringen 1994 fanns 4 av 5 par på Östra Endast en observation gjordes under häckningsKullaberg. Vid inventeringen 2004 var fö- tid 2004 och indicier på häckning saknas.
redelningen den omvända, med 4 av 6 par
på Västra Kullaberg.
Sånglärka Alauda arvensis (19, 20, 10, 5)
Sånglärkan fortsätter att minska på KullaSpillkråka Dryocopus martius (2, 3, 2, 2)
berg. För andra inventeringen i rad noteSpillkråkan påträffades i nio delområdena rades en halvering av beståndet i och med
under 2004 års inventering. Arten är dock att endast 5 par påträffades 2004. Tillbamycket rörlig och endast ett par vardera be- kagången har främst skett kring ängs- och
dömdes häcka på Västra resp. Östra Kul- betesmarkerna på Östra Kullaberg, medan
laberg. Området hyser en liten men stabil beståndet i väst är stabilt på tre par. Vid
tidskriften anser 11
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den första inventeringen 1974 fanns dock
inga sånglärkor på västra Kullaberg. Se figur
nedan.

Trädpiplärka Anthus trivialis (63, 63, 29, 17)
Trädpiplärkan har minskat radikalt mellan inventeringarna 1984 och 1994. Tillbakagången

Ladusvala Hirundo rustica (43, 17, 12, 33)
Den drastiska minskning i antal häckande
ladusvalor som noterades 1984 och 1994
har vänt. Hela 33 par noterades, de flesta
(22 par) i anslutning till jordbruks- och betesmarkerna i områdets sydöstra delar. Möjligen kan en ökning av antalet betesdjur och
hästar förklara artens uppgång.

syns också tydligt i punkttaxeringarna på Kullaberg, ett mönster som för övrigt gäller hela
Sverige (Lindström & Svensson 2004, 2005b).
Vid inventeringen 2004 påträffades 17 par på
Kullaberg, ytterligare en liten minskning jämfört med 1994. Se figur ovan.

Skärpiplärka Anthus petrosus (9, 12, 13, 5)

hussvala.

foto carl-gustav edhardt/n (snf skånes arkiv)

Hussvala Delichon urbicum (61, 40, 55, 48)
Hussvalan håller en tämligen stabil population på Kullaberg. 2004 uppskattades 48
par häcka, vilket är en marginell minskning
jämfört med 1994. Huvuddelen av paren
häckade vid fyrvaktarbostäderna (12 par)
och Kullagården (23 par).

Ängspiplärka Anthus pratensis (10, 9, 11, 6)
Populationen av ängspiplärka på Kullaberg
har hållit sig stabil kring ett tiotal häckande
par. Årets resultat på 6 par indikerar dock en
viss tillbakagång. Reviren är huvudsakligen
belägna på hedartad klippmark på de yttersta
delarna av berget (område 1 och 3).

12 tidskriften anser
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Även skärpiplärkan har haft ett förhållandevis stabilt bestånd om ca 10 par på Kullaberg. Reviren är utspridda längs klippstränderna framför allt längs bergets nordsida
och därför svåra att lokalisera. Endast 5 par
noterades 2004, ett lågt antal som åtminstone delvis beror på sämre inventeringseffektivitet bl.a. genom att båt, i motsats till
1994, inte användes 2004.
Sädesärla Motacilla alba (38, 38, 44, 41)
Sädesärlan är spridd över hela Kullaberg och
häckar i nästan alla delområden. Beståndet
har hållit sig stabilt kring 40 par vid samtliga inventeringar.
Gulärla Motacilla flava (0, 0, 0, 0)
Gulärlor noteras varje vår på Kullaberg långt
in i slutet på maj. Det är dock mest troligt att
detta rör sig om sena sträckare och någon säker häckning har inte påvisats hittills även om
lämplig biotop finns, t.ex. kring Björkeröd.
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes (94, 98,
105, 91)
Gärdsmygens salivfyllda sång kan höras över
hela Kullaberg. Den påträffades i områdets
samtliga rutor och har hållit en mycket stabil population kring 100 par.
Järnsparv Prunella modularis (94, 60, 87, 51)
Beståndet av järnsparv har gått lite upp och
ner vid de olika inventeringarna. Vid 2004 års
inventering rapporterades endast 51 par, vilket är det lägsta antalet som noterats hittills.
Rödhake Erithacus rubecula (112, 96, 135,
106)
Rödhaken tillhör en av de vanligaste arterna
på Kullaberg. Vid inventeringen 2004 noterades 106 par, vilket är en liten tillbakagång
jämfört med 1994, men i ett längre perspektiv en ganska normal siffra. Se figur nedan.
Näktergal Luscinia luscinia (34, 41, 26, 13)

Näktergalen uppvisar en tydlig tillbakagång
och årets 13 par är en halvering jämfört med
1994. Även i punkttaxeringarna syns detta
mönster. Se figur ovan.
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros (0, 0,
1, 0)
Ett par observerades vid Kullagården vid ett
tillfälle under våren 2004. Trots att biotopen skulle kunna passa för häckning gjordes inga fler observationer. Svart rödstjärt
har observerats under häckningstid vid flera
tillfällen, bl.a. 1994 norr om Kullens fyr
(Peterz m.fl. 1997).
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus (23, 19,
36, 31)
Rödstjärten förekommer sparsamt över
större delen av Kullaberg. 2004 påträffades 31 par, vilket utgör en liten minskning
jämfört med 1994 men är högre än de två
tidigare inventeringarna.
Buskskvätta Saxicola rubetra (9, 12, 6, 3)
Endast ett fåtal par häckar på Kullaberg och
2004 års resultat, 3 par, var det lägsta någonsin.
tidskriften anser 13
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Stenskvätta Oenanthe oenanthe (12, 17, 14, 7)
Stenskvättan förekommer i öppen, stenig
terräng. Beståndet på Kullaberg har varit
stabilt kring ett 15-tal par, men 2004 noterades endast 7 par.
Koltrast Turdus merula (126, 135, 147, 99)
Koltrasten förekommer i all typ av skogsoch buskmark på Kullaberg. Beståndet
har tidigare varit ganska stabilt eller i svag
tillväxt, men årets resultat pekar på en klar
tillbakagång. Arten häckade dock i samtliga
delområden.
Björktrast Turdus pilaris (2, 11, 19, 13)
De första paren av björktrast noterades i
mitten på 1970-talet. Därefter ökade beståndet och uppgick 1994 till 19 par. Årets
resultat pekar på en liten tillbakagång eller
kanske snarare att beståndet nu stabiliserats
på en nivå på dryga tiotalet par, även om
punktaxeringarna pekar på en klar tillbakagång. De flesta reviren fanns 2004 vid golfbanan samt kring ängsmarkerna på bergets
östra delar. Se figur nedan.

Taltrast Turdus philomelos (59, 58, 54, 41)
Taltrasten har haft ett förvånansvärt stabilt
bestånd. 2004 års resultat på 41 par pekar
dock på en liten men klar tillbakagång.
Rödvingetrast Turdus iliacus (1, 0, 0, 0)
Liksom tidigare år observerades arten under
häckningstid, men 2004 rörde det sig troligen om sena sträckare. I slutet på maj 1974
noterades dock en sjungande hane, indike14 tidskriften anser

rande möjlig häckning.
Dubbeltrast Turdus viscivorus (1, 7, 4, 3)
En handfull par, häckar på Kullaberg och några större förändringar har inte skett under de
senaste trettio åren.
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus (1,
1, 0, 0)
Arten påträffades vid inventeringarna 1974
och 1984 i Mölle mosses västra del, där ett
mindre bladvassbestånd finns. Vid de två
senaste inventeringarna har arten inte påträffats som häckare på Kullaberg.
Kärrsångare Acrocephalus palustris (3, 10,
6, 8)
Sedan mitten av 1900-talet har kärrsångaren befunnit sig under kraftig expansion i
Sverige (SOF 2002). En klar beståndsökning skedde på Kullaberg mellan 1974 och
1984, varefter beståndet stabiliserats kring
knappa 10 par.
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus (0, 6, 3, 2)
Två par noterades av denna fåtaliga häckare
2004. Dessa fanns vid Björkeröds resp. Mölle
mosse. Regelbundet noteras också sjungande
rörsångare i buskage t.ex. ute vid Kullens Fyr
långt in i juni. Detta rör sig dock inte om
häckare utan om sena sträckare.
Härmsångare Hippolais icterina (28, 30,
39, 42)
Härmsångaren föredrar frodig lövskog vilket
kan ha gynnat artens utveckling på Kullaberg
under de senaste åren. Vid 2004 års inventering bedömdes 42 par häcka, vilket är det
högsta antalet sedan 1974. Punkttaxeringarna
på Kullaberg har dock varit stabila medan
härmsångarbeståndet i Danmark halverats sedan i början på 1980-talet (Heldbjerg 2005).
Ärtsångare Sylvia curruca (28, 46, 50, 37)
Ärtsångaren noterades med 37 häckande par
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Tabell 4. Förteckning över de 15 talrikaste
häckfåglarna på Kullaberg 2004, och i jämförelse
med situationen 1974 1984 och 1994.

Art
Bofink
Lövsångare
Gransångare
Rödhake
Svarthätta
Talgoxe
Koltrast
Gärdsmyg
Ringduva
Blåmes
Trädgårdssångare
Grönsångare
Järnsparv
Gulsparv
Törnsångare

1974
4
1
56
5
17
8
3
7
2
19
30
15
6
26
22

1984
2
1
50
8
5
4
3
7
9
12
18
44
14
10
11

1994
1
2
14
4
5
6
3
7
10
9
12
27
8
11
15

2004. Detta är en tillbakagång jämfört med
1994 men i nivå med populationen vid de
två första inventeringarna.
Törnsångare Sylvia communis (35, 70, 55, 50)
Sammanlagt noterades 50 par 2004, vilket
är en marginell minskning sedan föregående inventering.
Trädgårdssångare Sylvia borin (23, 52, 62,
59)
Trädgårdssångaren uppvisar ett ganska stabilt bestånd under de senaste tre inventeringarna. 2004 bedömdes 59 par häcka.
Svarthätta Sylvia atricapilla (55, 103, 130,
106)

2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Under de tre första inventeringarna
mer är fördubblades beståndet av
svarthätta. Årets 106 par utgör dock
en liten tillbakagång jämfört med
1994 då 130 par noterades.
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
(61, 17, 31, 58)
Grönsångaren föredrar gärna gles,
grovstammig lövskog med smärre
inslag av barrträd. Efter den första
inventeringen 1974 gick beståndet
tillbaka kraftigt men är nu tillbaka
på tidigare nivå. Årets 58 utgör nästan en fördubbling jämfört med
1994 då 32 par registrerades.

Gransångare Phylloscopus collybita
(10, 15, 56, 107)
Den sydliga rasen av gransångare (collybita) började invandra till Skåne
i slutet på 1960-talet. Här lever den
dock inte upp till sitt namn eftersom
den mest håller till i lövskog. Etableringen på Kullaberg skedde i början
på 1970-talet (Jönsson m.fl. 1990). Efter en trevande start under 1970- och
1980-talen har beståndet ökat explosionsartat och nästan tiodubblats sedan 1984.
Med 107 par 2004 tillhör gransångaren en av
de vanligaste häckarna på Kullaberg.
Ökningen på Kullaberg stämmer bra med
nationella häckfågeltaxeringar i såväl södra
Sverige (Lindström & Svensson 2005b) som Danmark
(Heldbjerg 2005, Skriver 2005), samt med
klart ökande fångstsiffror vid Falsterbo
(Karlsson m.fl. 2005,
Ehnbom m.fl. 2005).
Det har föreslagits att
ökningen beror på att gransångaren är en kortdistansflyttare
och därmed undgår många av de
tidskriften anser 15
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faror som tropikflyttare utsätts för (Skriver
2005). Därtill kan den ha gynnats av de senaste årens mildare vintrar. Se figur nedan.

Lövsångare Phylloscopus trochilus (134, 206,
202, 108)
Lövsångaren tillhörde tidigare en av de absolut vanligaste häckfåglarna på Kullaberg.
Sedan föregående två inventeringar har beståndet dock halverats och ligger idag till och
med under det antal som noterades 1974 (se
figur ovan). Anledningen till lövsångarens
katastrofala tillbakagång på Kullaberg kan
man spekulera i. Kanske kan gransångarens
motsvarande kraftiga ökning ligga bakom?
I Danmark uppvisar lövsångaren en
långsiktigt negativ trend sedan 1970-talet
(Heldbjerg 2005) medan den i Sverige har
gått tillbaka något sedan 1980- och 1990talen (Lindström & Svensson 2005b).
Kungsfågel Regulus regulus (46, 31, 20, 21)
Beståndet av kungsfågel har legat ganska
stabilt de senaste 20 åren, men är betydligt lägre än 1974. Arten är intimt knuten
till granskog. Eftersom arealen av gran har
minskat successivt på Kullaberg, kan detta
16 tidskriften anser

troligen förklara kungsfågels tillbakagång.
Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
(1, 0, 1, 1)
Vid 2004 års inventering var en sjungande
fågel stationär i område 9 under stort sett
hela juni och juli. Observationer av brandkronad kungsfågel görs så gott som årligen
på Kullaberg men hittills har ingen fågel
uppträtt stationär på detta sätt. Eftersom
ingen hona observerades genomfördes sannolikt ingen häckning. Dock är arten på
expansion och allt fler revirhävdande fåglar
noteras (Bernsmo m.fl. 2005). En häckning
på Kullaberg de närmaste åren skulle nog
inte ses som en stor överraskning.
Grå flugsnappare Muscicapa striata (12, 9,
13, 12)
Grå flugsnapparen är ganska fåtalig på Kullaberg men håller ett stabilt bestånd. Populationen har pendlat runt ett tiotal par vid
samtliga fyra inventeringar.
Mindre flugsnappare Ficedula parva (2, 1,
2, 1)
Arten påträffas i stort sett varje vår med
någon eller några sjungande hanar på Kullaberg, men säkerställda häckningar är sällsynta. 2004 observerades en fågel på östra
Kullaberg. Den första konstaterade häckningen av mindre flugsnappare i Skåne gjordes på Kullaberg 1960 (Rudebeck 1960).
Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis
(1, 0, 0, 0)
I samband med inventeringen 1974 observerades en sjungande hane på östra Kullaberg, vilket utgör det enda fyndet av arten.
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
(64, 52, 44, 17)
Redan vid de tre första inventeringarna uppvisade svartvita flugsnapparen en nedåtgående
trend (se figur nedan). Årets 17 par utgör dess-
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1970

Antal ex (punkttax.)

Antal par (revirkart.)

värre en accelerering
av denna utveckling
och arten är nu nästan
borta som häckfågel på
Kullaberg. Totalt sett
har det svenska beståndet hållit sig tämligen
stabilt under de senaste
40 åren (Lindström &
Svensson 2004) medan
man i Danmark noterat en kraftig tillbakagång (Heldbjerg 2005).
Svartvita flugsnapparen gynnas i hög
grad av uppsatta holkar, vilket till en del
kan förklara de högre
siffrorna under 1970och 1980-talen. Många Mindre flugsnappare påträffas på Kullaberg i stort sett varje år.
foto john larsen
av holkarna är nu borta
men detta förklarar
full par. 2004 uppskattades 5 par häcka.
inte hela tillbakagången. I samband med att Enstaka stjärtmesar av den kontinentala
nya holkar sattes upp i slutet av 1990-talet rasen europeaeus ses nästan årligen på Kulnoterades som mest 13 par i dessa, medan 3- laberg och blandpar med nominatrasen har
5 par noterades de andra åren (Johansson & noterats vid ett par tillfällen.
Johansson 2001). Beståndet tycks alltså kunna
fluktuera betydligt mellan olika år, något som Entita Parus palustris (34, 27, 16, 21)
även noterats i Danmark (Heldbjerg 2005). Beståndet av entita är stabilt eller möjligen
Kanske var inventeringsåret 2004 ett riktigt svagt minskande på Kullaberg. Vid invenbottenår för arten i södra Skandinavien?
teringen 2004 fanns 21 par, vilket är något
högre jämfört med 1994 men klart lägre än
80
15
vid den första inventeringen 1974.
Svartvit flugsnappare

0
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Stjärtmes Aegithalos caudatus (9, 4, 7, 5)
Stjärtmesen håller ett litet men stabilt bestånd på Kullaberg. Antalet par har vid
samtliga inventeringar legat kring en hand-

Talltita Parus montanus (1, 1, 0, 0)
Arten påträffades på Kullaberg vid inventeringarna 1974 och 1984. Därefter finns inga fynd
under häckningstid, möjligen som en följd av
minskad areal barrskog. Arten har dock påträffas under hösten vid flera tillfällen.
Tofsmes Parus cristatus (1, 0, 0, 0)
Tofsmesen, som i hög grad är knuten till
barrskog, påträffades vid inventeringen 1974.
Därefter har inga fynd gjorts, undantaget ett
tidskriften anser 17
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vårfynd i april 2003 (Rellmar m.fl. 2004).
Svartmes Parus ater (7, 7, 10, 7)
Även svartmesen trivs i barrskog. Eftersom
arealen granskog minskat under årens lopp
skulle man kunna förvänta sig ett minskande
bestånd men så har inte skett. Svartmesen
har legat kvar på ett stabilt bestånd och
2004 fanns, liksom 1974 och 1984, 7 par.

lisering på en något lägre nivå ha skett. En liknande utveckling har noterats på många andra
håll i Sverige (Lindström & Svensson 2004).
Trädkrypare Certhia familiaris (16, 27, 30,
24)
Vid inventeringen 2004 påträffades 24 par,
vilket är i nivå med de tidigare tre inventeringarna.

Blåmes Parus caeruleus (44, 73, 85, 77)
Efter nära en fördubbling av beståndet mellan
inventeringarna 1974 och 1984 har blåmesstammen på Kullaberg varit ganska stabil. Arten är framför allt knuten till lövskog och kan
ha gynnats av en ökad areal. I KOF’s holkar
häckade som mest 15 par 1999 och 2001 (Johansson 1999, Johansson & Johansson 2001).

Sommargylling Oriolus oriolus (1, 5, 3, 2)
Enstaka sjungande sommargyllingar kan höras varje vår och försommar på Kullaberg,
men helt säkerställda häckningar är sällsynta.
Den föredrar högstammig bok- eller ekskog.
Våren 2004 påträffades sjungande hanar på
fyra lokaler och på två av dessa under omständigheter som tyder på möjlig häckning.

Talgoxe Parus major (97, 117, 105, 100)
Talgoxen håller till i såväl barr- som löv-

Törnskata Lanius collurio (15, 20, 13, 15)
Törnskatan håller ett ganska stabilt bestånd
på Kullaberg. Den föredrar buskmarker eller ännu inte igenvuxna hyggen. Vid inventeringen 2004 påträffades 15 par vilket är i
nivå med tidigare inventeringar. I ett vidare
perspektiv kan detta te sig oväntat, eftersom arten visar en kraftig minskning i såväl
Sverige, som i hela Nordvästeuropa, sedan
mitten av 1970-talet (Lindström & Svensson
2004). Möjligen har törnskatan gynnats av
ökande areal betesmark på Kullaberg?

skog och uppvisar ett förvånansvärt stabilt
bestånd kring hundra par. I KOF’s holkar
häckade mellan 10 och 23 par under åren
1997–2001 (Johansson 2000, Johansson &
Johansson 2001).

Nötskrika Garrulus glandarius (5, 15, 7, 3)
Nötskrikan uppvisar relativt stora beståndsfluktuationer vid de olika inventeringarna. 1994 noterades 7 par, vilket utgör ett halverat bestånd jämfört med 1984.
Med endast 3 par vid inventeringen 2004
har en halvering återigen noterats. En anledning till minskningen kan möjligen vara
att arealen skog, främst gran, minskat.

Nötväcka Sitta europaea (26, 25, 55, 41)
Efter en ökning från 1984 till 1994, då nötväckebeståndet fördubblades, verkar en stabi-

Skata Pica pica (14, 18, 15, 9)
Vid 2004 års inventering noterades det
hittills lägsta antalet par för skatan, 9 par.
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Tidigare har populationen varit stabil på
Kullaberg. Denna tillbakagång är något
förvånande eftersom arten är starkt bunden till mänsklig bebyggelse och på denna
punkt har inga större förändringar skett på
Kullaberg under de senaste 10 åren.
Kaja Corvus monedula (8, 5, 6, 7)
Kajan har ett mycket stabilt bestånd på mellan 5 och 8 par. Vid den senaste inventeringen 2004 uppskattades 7 par häcka.
Kråka Corvus corone (17, 22, 28, 24)
Kråkstammen på Kullaberg är tämligen stabil. 2004 fanns 24 par, vilket är jämförbart
med de senaste tre inventeringarna.
Korp Corvus corax (3, 2, 6, 5)
Korpen har expanderat i hela Sverige un-

der senare delen av 1900-talet, så även på
Kullaberg. Liksom i övriga landet har populationen nu stabiliserats på en högre nivå.
2004 häckade 5 par framgångsrikt, nästan
lika många som 1994.
Stare Sturnus vulgaris (100, 103, 43, 27)
Staren var en av de talrikaste arterna på Kullaberg 1974 och 1984, men har därefter gått
drastiskt tillbaka (se figur nedan). Beståndet
mer än halverades från ca 100 par vid de två
första inventeringarna till 1994. En fortsatt
tillbakagång har skett under den senaste tioårsperioden till 27 par 2004. Inte heller konstaterades någon häckning i KOF’s femton
starholkar under åren 1997–2001 (Johansson
& Johansson 2001 och tidigare). Utvecklingen
för staren är ingen isolerad företeelse på Kullaberg utan sammanfaller med en allmän trend

Korphäckning på Kullaberg.					

foto mats peterz
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i såväl Sverige (Lindström & Svensson 2005b)
som i Danmark (Heldbjerg 2005).
80

120
Stare

60
80
60

40

40
20

Antal ex (punkttax.)

Antal par (revirkart.)

100

20
0
1970

0
1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Gråsparv Passer domesticus (73, 31, 40, 12)
Gråsparven är helt knuten till bebyggelse
och har gått tillbaka kraftigt i Sverige under senare år (Lindström & Svensson 2005b).
Beståndet på Kullaberg visar samma tendens och idag (12 par 2004) finns bara en
bråkdel kvar jämfört med de 73 par som
räknades 1974. Se figur nedan.
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Pilfink Passer montanus (37, 27, 25, 29)
I motsats till gråsparven håller pilfinken ett
förhållandevis stabilt bestånd. 2004 uppgick totalpopulationen till 29 par.
Bofink Fringilla coelebs (126, 198, 267, 329)
Bofinken förekommer i alla typer av skogs-

Bergfink Fringilla montifringilla (0, 1, 1, 1)
Bergfinken häckar i norra Skandinavien. Trots
detta kan sjungande, stationära hanar noteras
på Kullaberg långt in i juni. Vid inventeringen
2004 observerades, liksom 1984 och 1994, 1
sjungande bergfink. Detta har inte bara hänt
de senaste tre inventeringarna, utan vid åtskilliga tillfällen. Liknande fynd gjordes även
1995, 1996, 1999, 2000 och 2003.
Gulhämpling Serinus serinus (0, 0, 0, 0)
Gulhämpling observeras numera varje vår
på Kullaberg. Fynd som tyder på häckning
är sällsynta men har gjorts vid ett par tillfällen (Jönsson m.fl. 1990). Endast ett par tillfälliga observationer gjordes av arten 2004.
Grönfink Carduelis chloris (21, 27, 33, 33)
Grönfinken, som förekommer i öppen skogsoch buskmark, uppvisar en svag ökande eller stabil trend som häckfågel på Kullaberg.
2004 påträffades, liksom 1994, 33 par.
Steglits Carduelis carduelis (1, 3, 5, 14)
Steglitsen uppvisar en ökande trend. Särskilt
tydligt syns detta mellan de två senaste inventeringarna. Arten var tidigare relativt ovanlig,
men är nu mer spridd på hela Kullaberg. Vid
inventeringen 2004 påträffades den i 9 delområden (6 områden 1994) och 14 par bedömdes
häcka. Även i Danmark uppvisar steglitsen en
klart positiv utveckling (Heldbjerg 2005).
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mark och uppvisar en stadigt ökande population på Kullaberg under de senaste 30
åren. Arten är nu den utan jämförelse talrikaste häckaren. 2004 bedömdes hela 329
par att häcka. Se figur ovan.

Grönsiska Carduelis spinus (3, 0, 5, 10)
Grönsiskan har tidigare varit en ganska
ovanlig häckare på Kullaberg, möjligen
beroende på att dess population fluktuerar
mellan olika år. Inventeringen 2004 resulterade i det hittills högsta antalet, 10 par.

1/07

Gråsiska Carduelis flammea (0, 1, 12, 14)
Gråsiskan är en art som varit på stark expansion i södra Sverige. Det är den sydliga rasen
cabaret, som invandrat söderifrån. De första
fynden under häckningstid gjordes 1973 och
de första indicierna på häckning noterades
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Vinterhämpling Carduelis flavirostris (1, 1,
1, 0)
För första gången i Kullabergsinventeringarnas historia gjordes inga observationer av
vinterhämpling under häckningstid. Observationer som tyder på möjlig häckning har
dock gjorts vid flera tillfällen under årens
lopp (Jönsson m.fl. 1990, Tyrberg 1993).

1979 (Jönsson m.fl. 1990). Under 1980-talet
ökade beståndet markant. Utvecklingen de senaste åren pekar på att beståndet kulminerade
i slutet av 1990-talet och därefter gått tillbaka
något. 2004 uppskattades 14 par häcka, något
fler än 1994 då 12 par fanns. Se figur nedan.

Antal par (revirkart.)

Hämpling Carduelis cannabina (73, 57, 48,
31)
Hämplingen trivs i öppna enbuskmarker.
Beståndet har gått tillbaka under de senaste
30 åren och vid inventeringen 2004 noterades rekordlåga 31 par.
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Mindre korsnäbb Loxia curvirostra (0, 2, 2, 3)
Mindre korsnäbben trivs bäst i granskog. Ett
fåtal par häckar på Kullaberg, åtminstone
vissa år. Arten är svårinventerad och 2004
uppskattades 3 par häcka.

Pilfinken håller på Kullaberg i motsats till gråsparven ett stabilt bestånd.

foto p-g bentz/sturnus
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Rosenfink Carpodacus erythrinus (0, 13, 30,
25)
Rosenfinken är ytterligare en art som varit på
stark expansion i Sverige. Den första konstaterade häckningen av rosenfink på Kullaberg
skedde 1980 (Jönsson m.fl. 1990) och arten
har här ett av sina starkaste fästen i Skåne.
Rosenfinkens uppgång verkar nu har brutits (se figur nedan). Punkttaxeringarna pekar
på att beståndet kulminerad kring mitten på
1990-talet och att en svag minskning skett
därefter. 2004 uppskattades 25 par häcka, vilket kan jämföras med 30 par 1994. Utvecklingen på Kullaberg stämmer bra med den i
övriga Sverige (Lindström & Svensson 2005b).
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Domherre Pyrrhula pyrrhula (9, 1, 4, 2)
Domherren trivs främst i barrskog och gick
tillbaka kraftigt mellan inventeringarna
1974 och 1984. Ett fåtal domherrepar finns
dock fortfarande kvar på Kullaberg och
2004 uppskattades beståndet till 2 par.
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes (13,
14, 7, 14)
Stenknäcken håller gärna till i högstammig
lövskog. Även om arten är ganska svårinventerad verkar beståndet vara ganska stabilt kring ett tiotal par. Vid inventeringen
2004 noterades 14 par.
Gulsparv Emberiza citrinella (34, 73, 64, 51)
Efter att gulsparven noterade en beståndsfördubbling mellan inventeringarna 1974
och 1984 har en liten tillbakagång skett.
Antalet häckande par uppskattades till 51
22 tidskriften anser

vid den senaste inventeringen.
Ortolansparv Emberiza hortulana (1, 0, 0, 0)
En revirhävdande fågel påträffades 1974.
Därefter har inga fynd som skulle kunna tyda
på häckning gjorts. Arten observeras numera
bara sällsynt under sträcket och har minskat
som häckfågel i hela Sverige (SOF 2002).
Sävsparv Emberiza schoeniclus (3, 4, 2, 3)
Avsaknaden av lämplig biotop på Kullaberg
gör att endast ett fåtal par häckar. Arten påträffas vid de små mossarna och 2004 registrerades 3 par.

Jämförelser med tidigare inventeringar

I Tabell 4 (se sidan 15) listas de 15 talrikaste arterna på Kullaberg vid inventeringen
2004. Som jämförelse ges respektive arts
motsvarande ordningsnummer vid de tre
tidigare inventeringarna. De två talrikaste
arterna 2004, bofink och lövsångare, har
även vid de tidigare inventeringarna legat i
topp. En riktig uppstickare är gransångaren.
Arten har gått från att ha varit en sällsynthet
till att vara den tredje vanligaste häckfågeln
på Kullaberg tätt bakom lövsångaren.
Sammanlagt 40 arter uppvisar en signifikant minskning mellan 1994 och 2004.
Under samma period har 13 arter ökat signifikant. Flera arter uppvisar stora populationsförändringar och antalet par av följande åtta arter hade 2004 ökat med 30 %
jämfört med 1994: Vigg, större hackspett,
mindre hackspett, ladusvala, grönsångare,
gransångare, steglits och stenknäck. Därtill
måste bofinken nämnas som ökat med hela
62 par men ”endast” med 23 %.
En minskning av beståndet med 30 % har
skett för följande 20 arter: Gräsand, ejder,
fiskmås, gråtrut, gök, nattskärra, sånglärka,
trädpiplärka, ängspiplärka, skärpiplärka,
järnsparv, näktergal, stenskvätta, koltrast,
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än som minskar och det är fler arter som tillkommit (varav flera rovfågelarter) än som försvunnit.”
Dessvärre måste vi denna gång vända på
hela resonemanget när vi jämför 2004 med
1994. Trenden är negativ, i genomsnitt har
det totala antalet par minskat med 14 %,
flera arter minskar än ökar och fler har försvunnit än tillkommit.

Tack

Alla inventerare som deltagit såväl i den
senaste som i tidigare inventeringar tackas
för det arbete som lagts ned. Särskilt tack
till Karl Nilsson som också ställt resultaten
av sina punkttaxeringar på Kullaberg till
vårt förfogande samt även givit värdefulla

foto mats peterz

björktrast, lövsångare, svartvit flugsnappare, stare, gråsparv och hämpling.
Mer radikala förändringar utgör arter
som nyetablerar sig eller försvinner från
Kullaberg. Arter som tillkommit vid 2004
års inventering var: Gråhakedopping och
gråhäger. Arter som bedömts häcka vid
inventeringarna 1974, 1984 och 1994 års
inventeringar men var borta 2004 är: Knölsvan, rapphöna, tofsvipa, turturduva, tornseglare och vinterhämpling.
Inventeringen 1994 summerades på följande sätt (Peterz m.fl. 1997): ”Totalt sett kan
man dock konstatera att fågelfaunan på Kullaberg uppvisar en övervägande positiv trend.
Det totala antalet häckande fågelpar har ökat,
det är fler arter som uppvisar en ökande trend
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kommentarer till tidigare
versioner av manuskriptet. Ekonomiskt stöd till
inventeringen har erhållits
från Stiernstedt-Kockenhus kulturförening.
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Appendix. Uppskattade bestånd (95 % konfidensintervall)
för arter som bedömts häcka på Kullaberg 1994 eller
2004.
Art
Knölsvan
Sångsvan
Gravand
Kricka
Gräsand
Vigg
Ejder
Knipa
Småskrake
Rapphöna
Vaktel
Vaktel
Fasan
Smådopping
Gråhakedopping
Gråhäger
Bivråk
Röd glada
Brun kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Strandskata
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödbena
Skogssnäppa
Drillsnäppa
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Tobisgrissla
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Kattuggla
Hornuggla
Nattskärra
Tornseglare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala

Cygnus olor
Cygnus cygnus
Tadorna tadorna
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Somateria mollissima
Bucephala clangula
Mergus serrator
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Tachybaptus ruficollis
Podiceps grisegena
Ardea cinerea
Pernis apivorus
Milvus milvus
Circus aeruginosus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Tringa totanus
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus marinus
Cepphus grylle
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Strix aluco
Asio otus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Jynx torquilla
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica

1994

2004

1
1
4–6
1
22–27
2
26–28
0
3–4
1–2
0
0
8–10
2
0
0
1
1
0
0
3
7–9
1–2
1
0
1
6–7
0–1
2
0
24–26
0
0
0–1
0–1
10–12
0
26–28
6–8
7
19–24
80–85
0
0–1
10–12
11–12
1
7–9
1–3
1
5
2
9–10
0–1
0
9–11
0
11–12

0–1
0–1
0–2
0–2
8–13
4–9
10–15
0–1
1–3
0
0–1
0–1
9–20
3
0–1
0–1
0
0–1
0
0
1–3
7–9
3–4
2
0
1
5–7
0–2
0
0
12–20
0
0
0
0
3–5
0
11–16
3–4
4–5
17–22
72–88
0
0
3–6
10–12
1
1–2
0
1
5–7
2
15–20
5–7
0
4–6
0
32–34
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Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Stjärtmes
Entita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Sommargylling
Törnskata
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Gulsparv
Sävsparv

Delichon urbicum
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus petrosus
Motacilla flava
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais icterina
Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula parva
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus palustris
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia familiaris
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flavirostris
Carduelis flammea
Loxia curvirostra
Carpodacus erythrinus
Pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus

54–55
26–31
10–12
12–14
0
41–46
102–107
81–92
131–139
23–28
1
35–37
6
13–15
143–151
18–20
50–58
0
3–4
0
5–6
3
36–41
49–51
52–57
58–66
125–134
30–32
53–58
196–207
17–22
0–1
12–14
1–2
41–46
6–7
15–17
8–11
81–89
102–107
52–57
29–31
2–3
11–14
6–7
13–17
5–7
27–29
6–7
40–45
36–44
24–26
258–274
0–2
30–35
5
4–6
44–52
0–1
9–14
1–2
27–32
4
6–8
63–65
2

45–50
13–21
4–7
3–6
0
38–43
84–97
45–56
96–114
10–15
0–1
27–35
2–4
6–8
93–104
12–14
37–45
0
2–3
0
7–9
2–3
36–47
31–42
47–52
53–64
97–113
52–63
101–112
101–114
17–25
1
9–14
0–1
14–20
4–6
18–23
6–8
73–81
94–105
37–45
20–28
1–3
12–17
1–5
6–11
6–8
23–25
4–6
26–28
11–13
26–31
310–344
1
29–37
11–16
7–12
28–33
0
10–18
1–4
21–29
1–3
11–16
48–53
2–4
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English summary

The breeding bird population in the nature reserve Kullaberg in north-western Scania, south
Sweden, has been censused four times in a 30
year period. This paper sums up the results of the
latest census in 2004 and compares the results
with the earlier censuses carried out in 1974,
1984 and 1994. It also compares the trends
shown with those of yearly point taxation censuses carried out in the nature reserve.
The study area of 10 km2 was divided into 17
sub areas (Fig. 1), each censused by one or two people
(Tab. 1). In 2004, 134 species were observed and
110 were judged to be certain, likely or possible
breeders. Breeding species in 1994 and 2004 are
listed in Appendix. The most numerous breeder in
2004 was Chaffinch (Table 4) with an estimated
329 pairs, an increase since 1994 with 62 pairs (23
%). Second was the Willow warbler, 108 pairs in
2004, a decrease with 94 pairs (46 %) in ten years. This dramatic drop is maybe linked to a similar
increase in number of pairs of the Chiffchaff. This
species has increased from only 10 pairs in 1974 to
107 pairs in 2004. The Chiffchaff is now among the
most numerous breeders and the population is presently almost equal to that of the Willow warbler.
In comparison with the census in 1994 a
general negative trend was observed. The total
number of breeding pairs has decreased with 14
%, more species show decreasing (40) than increasing (13) populations and there were more
species disappearing than new coming.
More drastic changes (more than 30 % decrease or increase) were observed for 20 and 9
species, respectively.
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