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Observationer under perioden
 dec -94 -- mars - 95.

Liksom från föregående period, ob-
serverades en vitnäbbad islom, denna gång
vid Kullen, 28/12. Knappt två månader
senare, 22/2, sågs nästa islom på lokalen.
Fågeln förblev dock obestämd.
  Även en del havsfåglar noterades. T ex tre
stormfåglar vid Hovs hallar 30/12 samt 1 ex
vid Kullen 1/1, 4/2 och 5/2. På sistnämnda
lokalen sågs även havssula 30/12 samt 8/1.
  En tutande rördrom noteras från V
Sorrödssjön 19/3.
  I området runt Stureholm-Lönhult
övervintrade upp till 180 sångsvanar och
bland dessa två mindre sångsvanar. Åtta
nyanlända mindre sångsvanar rastade
dessutom vid Västrabydammen 19/3. I samma
område fanns dessutom två vitkindade gäss
hela vintern och likt de senaste vintrarna
fanns en snatterandshane vid Rekekroken.
  Vid Pålsjö sträckte en praktejderhane mot
söder 26/3 och en alförrädarhona rastade
tillfälligt utanför Mölle 28/12. Dessutom
rapporterades sammanlagt åtta salskrakar, de
flesta i mars.
  Bland rovfåglarna rapporterades minst fem
olika kungsörnar och lika många havsörnar,
bl a 2 ad Svedberga samt 2 ungf Hallands
Väderö 11/2. Dessutom ser det ut som att 

sex-sju olika pilgrimsfalkar uppehållit sig i NV-
skåne under vintern.
  En flock om 27 tranor sträckte vid Hässlebo
2/12 och bland alla vadar-observationerna
kan nämnas en kustsnäppa vid Sandön 28/12,
två myrspovar på samma lokal 12/2 och 1 ex
Höganäs två dagar senare. Vidare sågs
dvärgbeckasiner vid Lervik och Lerhamn-
Vattenmöllan, en sen morkulla i Möllehässle
8/12 samt som vanligt numera övervintrande
roskarl på ören vid Strandbaden. Men, mest
uppmärk-sammad blev den drillsnäppa som
uppehöll sig vid Vikingsstrand, Helsingborg
5/1--25/2.
  Två bredstjärtade labbar drog förbi Kullen
28/12 och vardera 1 ex sträckte vid Hovs
hallar samma dag, Kullen 1/1 samt Hallands
Väderö 11/2.
  Hela 41 dvärgmåsar räknades in vid Hovs
hallar 19/3 och minst en, möjligen två
vitvingade trutar sågs vid Svanshall, Arild,
Kullen och Helsingborgs hamn fr o m 24/1.
Dessutom drog en ung vittrut förbi Kullen 5/2
där det även sträckte 3000 tretåiga måsar på
årets första dag.
  Upp till 14 hornugglor fanns vid Kattarp
runt årsskiftet och även vid Farhult och
Rekekroken fanns mindre ansamlingar.
Däremot endast en jorduggla vid Rönnen
28/12.
  I Stureholmsområdet övervintrade omkring

200 sånglärkor och vid Strandbaden
noterades tre berglärkor 30/12. En forsärla var
stationär vid Torekovs reningsverk i jan och
ute i Västhamnen sågs sädesärla 8/1.
  I Helsingborgs hamn fanns dessutom tre
svarta rödstjärtar under dec-jan. Fyra
taltrastar rapporterades innan periodens
superraritet, en hane av svarthalsad
taigatrast, upptäcktes norr om Hjärnarp 30/3.
  Vid Ramlösa gjordes ett vinterfynd av
svarthätta 11/2 och vid Höganäs reningsverk
iakttogs en snösiska 4/12.

- Henrik Johansson -

qqqqq

Några ord om
föreningsarbetet

För att föreningens arbete skall fungera och
styrelsen inte helt skall få dra hela lasset är
verksamheten uppdelad på ett antal kom-
mittéer som skall handlägga olika arbetsom-
råden. Vi tycker det kan vara på sin plats att
presentera vilka som ingår i respektive
kommitté.

Tidskriftskommitté: 

Ulrik Alm, sammankallande,huvudredaktör
Henrik Johansson
Christer Strid
Tommie Sandberg 
Mats Peterz

Programkommitté:

Ulrik Alm, sammankallande
Boris Olsson
Mona Tuvesson
Mary Petersson
Lennart Johansson

Forskningskommitté:

Mats Peterz,  sammankallande
Henrik Johansson
Karl-Göran Nilsson
Thomas Rönnertz

Externkommitté:

Lars Karlsson, sammankallande
Christer Strid
Tommie Sandberg
Alf Petersson

Praktisk fågelskyddskommitté:

Henrik Johansson, sammankallande
Thomas Rönnertz
Arne Nihlén

Lokalkommitté:

Mary Petersson, sammankallande
Maj Möller
Arne Magnusson
Ulrik Alm
Alf Petersson
Mona Tuvesson

Fågelskyddskommitté:

Lars Karlsson, sammankallande:
Bengt Andersson
Thomas Rönnertz
Kjell-Åke Hall
Alf Petersson

qqqqq



“KULLABERGS FÅGELSTATION”

Möjlighet till övernattning samt nödvändig
utrustning för självhushållning kan erbjudas
på “Kullabergs fågelstation”.
Avgift 75 kr/natt.
Bokning (i god tid!) sker i första hand hos
Alf Petersson, Storskärsvägen 30, 260 41
NYHAMNSLÄGE, tfn 042-344991

PROGRAM JUNI TOM
OKTOBER 1995

10 - 17 juni Tänndalen i Härjedalen

Årets långexkursion går till Härje-
dalsfjällen. Sista anmälan var den 30
april.
Ledare: Lars Karlsson och Kaj
Möller.

30 juli          Familjeträff vid Rönnen
Söndag

Traditionsenligt träffas vi för några
timmars trevlig samvaro tillsam-mans
med andra KOFare. Tag med familjen,
något att äta och ett glatt humör. Om
Du har något att grilla så har vi tänt
en brasa. Vadarna är mitt uppe i
höstflytten och därför finns det
mycket att se på Rönnen.
Samling: KOF-stugan vid hamnen i
Norra Heljaröd kl 16.00.
Ledare: Lars Karlsson m fl.

20 augusti   Getterön och Morups Tånge
Söndag

Efter något års uppehåll besöker vi

återigen de fina fågelmarkerna vid
Getterön med Naturum och SOF-
butik. Pilgrimsfalk, änder och vadare
är huvudtemat för dagen. På
hemvägen stannar till och tittar på
fåglarna i Morups Tånge. Vi kanske
inte kommer hem förrän framemot kl
17.
Samling: Olympiaskolan i Helsing-
borg kl 07.00 och Brännborns par-
kering i Ängelholm kl 07.30.
Ledare: Lennart Johansson.

10 september Tjejexkursion vid Rönnen
Söndag

En exkursion för tjejer som leds av
tjejer. Vid Rönnen är det lätt att med
hjälp av tubkikare skåda alla de
vadare och änder, som finns här. I
vanlig ordning är nybörjare hjärtligt
väl-komna.
Samling: KOF-stugan vid hamnen i
Norra Heljaröd kl 09.00.
Ledare: Mona Tuvesson, Mary
Petersson och Anne Hall.

22 - 24 september Falsterbo
Fredag-
Söndag

Vi håller till hela veckoslutet i
Falsterbo under den mest intensiva
flyttperioden, Bofinkar, sparvhökar
och ormvråkar dräller det av. Några
rariteter räknar vi kallt med. Vi åker dit
fredag kväll med privatbilar och är
inte hemma förrän söndag eftermid-
dag. I år bor vi på Villa Örnnäs, med
självhushållning, intill Falsterboka-
nalen. Kostnaden är cirka 250:- för två
nätter. Deltagarantalet är begränsat
och anmälan obligatorisk.
  Ring snarast och anmäl Dig till
Mona Tuvesson, tfn 0431/34071,
dock senast den 10 september.

KOF:s styrelse 1995 har följande
utseende:

Lars Karlsson (ordf)  042-78251
Ulrik Alm (v ordf) 042-147021
Kaj Möller (kassör) 042-330559
Boris Olsson (sekr) 042-114156
Mona Tuvesson 0431-34071
Henrik Johansson 0431-83803
Mats Peterz 042-282412
Thomas Rönnertz 0431-54885
Lennart Johansson 042-237460
Mary Petersson 042-344991

Ledare: Alf Petersson och Mona
Tuvesson.

8 oktober Hallands Väderö
Söndag

Denna dag kallas Bird Watch och då
är det skådaraktiviteter över hela
världen. Vi spanar från pärlan bland
våra lokaler, Hallands Väderö. Vi får
se sena flyttare och tidiga
vinterfåglar. Hallands Väderö är alltid
en upplevelse.
Samling: Olympiaskolan i Helsing-
borg kl 06.45, Brännborns parkering
Ängelholm kl 07.15 eller Torekovs
hamn kl 07.50.
Ledare: Ulrik Alm.

29 oktober “Dit vindarna bär”
Söndag

Vädret och aktuella obsar avgör vart
vi skall åka. Om Ni tvunget vill veta
vart färden går kan Ni ringa ledaren,
Henrik Johansson, tfn 0431/83803,
under kvällen den  28:e, då först kan
han tala om vart vi åker.
Samling: Brännborns i Ängelholm kl
07.30.
Ledare: Henrik Johansson.

Om Ni har svårt att hitta samlingsplatsen
eller har problem med transporten kan Ni
ringa exkursionsledaren eller någon i
styrelsen.

Vid samåkning i bil rekommenderar
föreningen att medpassagerarna gemen-
samt ersätter bilföraren med 10 kr/mil.



Fåglar i Nordvästskåne  
en rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening

Adress: KOF c/o Ch Strid, Nils Kaggs gata 15A, 254 54 HELSINGBORG, tfn 042-139832

Årsavgift för ordinarie medlemskap i föreningen är 100 kr för år 1995. Familjeavgift är 10 kr per person.
Avgiften sätts lämpligast in på postgirokonto
 2 24 39 - 4, Kullabygdens Ornitologiska Förening . Ordinarie medlem erhåller rapporten utan extra
kostnad.

Fågelrapportering:
Rapportkommittén samlar kontinuerligt in fågelobservationer från KOF:s rapport-område, omfattande
de NV-skånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och Båstad. Observa-
tionerna sammanställs och publiceras månadsvis efter en bestämd artlista, vilken omarbetas fortlöpande
och i takt med förändringar i fågelfaunan. Rapporteringen ska helst följa denna lista så att materialet blir
så likformigt som möjligt. Månads-rapporteringen skall vara oss tillhanda senast den 10:e i
nästpåföljande månad (adress se ovan). Alla rapporter vidare-befordras även till rapportkommittén för
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF).

Rapportmottagare: 
Henrik Johansson, Gasverksgatan 14, 
262 31 ÄNGELHOLM,  tfn  0431/83803
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Se särskild information

Observationer under perioden
april-juni 1995.

Till att börja med förtjänar en praktejder-hane
vid Kullen 4/3 ett speciellt omnäm-nande då
den tillfälligt kom bort i senaste
artsammanställningen.
  I Hasslarps dammar rastade två
svarthalsade doppingar 27-29/5 och några
veckor senare, 24/6, sågs 1 ex på samma lokal.
  Vid Kullen drog en havssula mot söder 9/4
och sju dagar senare observerades där även
en stormfågel. Den 19/6 blev sedan en bra
havsfågeldag med 69 stormfåglar, 43
havssulor samt inte mindre än sex mindre
liror, samtliga vid Kullen. På "Berget"
noterades även fyra stormfåglar 22/6.
  Från Ekeby rapporterades en vit stork 25/6
och över Eskilsminne kretsade ytterliggare en
den 4/6.
  Häckning av årta konstaterades i Danhults
dammar under juni och vårens sista salskrake
- en hona - rastade i Hasslarps dammar 16/4.

  Högst oväntat rapporterades en dvärgörn
från Grytskären 13/6 och över Hittarps rev
sträckte det in en obest. örn 30/4.
  Med hjälp av flera personer kunde
pilgrimsfalkarna på Kullaberg häcka
framgångsrikt (tre ungar flygga) och
föräldrarna sågs då och då även innåt
Sandön-Rönnenområdet. Redan 16/4 obser-
verades dock 3 ex på Kullen och vid Bjuv
sågs 1 ex 11/5.
  Hela fyra fynd av svartbent strandpipare
rapporterades, 1 hona  Sandön 13/4, 1 ex
Nyhamnsläge - Lerhamn 14/4, 1 hona Farhult
30/4 samt 1 hane Sandön dagen efter.
  Även flera intressanta vadarobservationer
gjordes, bl.a en sandlöpare vid Farhult 28/5,
två spovsnäppor vid Rönnen samma dag, 40
skärsnäppor på Hallands Väderö 16/4 och en
myrsnäppa vid Rönnen 20/5.
  Den tyngsta rariteten var en prärielöpare
som upptäcktes på midsommardagen i
Hasslarps dammar. För övrigt andra året i rad
som arten gästade lokalen ! Något i skuggan
av denna noterades dvärgbeckasin vid
Rönnen 17/4, dubbelbeckasin vid
Ramsjöstrand 27/5 samt smalnäbbad
simsnäppa i Hasslarp 22/5.
  Som mest räknades 32 dvärgmåsar i
Hasslarp 26/4 och den (eller de) (2k)
vitvingade trut från förra perioden fanns kvar
och sågs i Helsingborgs hamn 3/4 och 9/4,

Hittarps rev 9/4 samt Kullen 9/4 och 1/5.
  I lugnt väder drog en tretåig mås mot söder
förbi Kullen 20/5 och naturligtvis sågs där
många fler, 62 ex, i samband med stormen
19/6.
  Svarttärnor uppträdde ovanligt talrikt under
våren och försommaren med sammanlagt 35
ex där största ansamlingen var 14 ex Hasslarp
8/5.
  En turturduva rapporterades från Kullen
26/5 och vid Traneröds mosse fanns en
sparvuggla 9/4, liksom något mer
överraskande vid Kullen 16/5.
  Vårens första ladusvala som var av
sydostligt ursprung (hela undersidan
rödaktig) sträckte norrut vid Kullen på
långfredagen och därefter rastade en
rödstrupig piplärka på Rönnen 28/5. En
rekordtidig näktergal rapporterades från
Åstorp redan 7/4 (!!) och vårens två blåhakar
sågs i Lerberget 9/5 samt Kullen 16/5.
  Totalt observerades 26 ringtrastar i
Kullen-Björkerödsområdet 14/4-7/5 men
enstaka visade sig även vid Lerberget 14/4,
Hittarp 30/4 och Glumslövs backar (2) 5/5.
Den svarthalsade taigatrast som sågs vid
Hjärnarp i slutet av mars återupptäcktes på
samma plats 10/4 men kunde därefter ej
återfinnas.
  Gräshoppsångaren som verkar minskat de
senaste åren, hördes på fem lokaler och i
Danhults dammar uppehöll sig en
trastsångare 17- 19/6.
  Mellan Björkeröd och Mölle kapell sjöng en
mindre flugsnappare 5/6 och även vid
Ängelsbäck observera-des 1 hane + 1-2 ex
13/6.
  Ett par skäggmesar häckade vid Vegeåns
mynning där även en sträckande pungmes-
hane noterades 22/4. Ett pungmespar fanns
dessutom vid Väla motocross 23/4.
  Den första sommargyllingen sträckte in och
lät vid Kullen 20/5 vilken följdes av 1
sjungande Himmelstorp 25/5 samt 1
sjungande Nällåkra-Djuramosse 28/5.

  Svartkråka rapporterades från Sandön 14/4
respektive Kullen 22/4 och till sist
observerades en sjungande gulhämpling vid
Kullagården 5/6.

-Henrik Johansson-

PROGRAM 
OKT 1995 FEB 1996

8 okt Halland Väderö
Söndag (World Bird Watch)

Denna dag kallas World Bird Watch
och dår är det skådaraktiviteter över
hela världen. Vi spanar från pärlan
bland våra lokaler, Hallands Väderö.
Vi får se sena flyttare och tidiga
vinterfåglar. Hallands Väderö är alltid
en upplevelse. 
Samling: Olympiaskolan i Hel-
singborg kl 06.45, Brännborns i
Ängelholm kl 07.15 samt Torekov kl
07.50.
Ledare: Ulrik Alm

19 Okt Föreningsafton - Pilgrimsfalk
Torsdag 

 
Pilgrimsfalksprojektets ledare, Peter
Lindberg, berättar om pilgrims falk
och pilgrimsfalksprojekt. Det är
särskilt intressant nu när pilgrims-
falken igen häckar på Kullaberg.
Arrangemanget sker i samarbete med
Studiefrämjandet och naturskydds-
föreningarna i Ängelholm och på
Bjäre.
Samling: Stadsbiblioteket i Ängel-
holm kl 19.00.

29 Oktober “Dit vindarna bär”
Söndag



TV-filmaren mm Ingmar Lind
besöker KOF och Höganäs
onsdagen den 8:e nov. Han
kommer då att visa en nygjord film
om bl a rördrom. Missa inte detta
tillfälle till att träffa en kunnig och
ödmjuk naturfilmare.
Lokal: Sparbanken Höganäs
Tid: 8 nov, kl 19.00

Vädret och aktuella obsar avgör vart
vi skall åka. Det kan bli södra Skåne,
Brantevik, Getterön eller Kullaberg.
Om ni tvunget vill veta vart färden
går kan ni ringa ledaren, Henrik
Johansson, tel 0431/ 83803, under 
kvällen den 28:e, då först kan han
tala om vart vi åker.
Samling: Brännborns i Ängelholm kl
7.30, Olympiaskolan i Helsingborg kl
8.00.
Ledare: Henrik Johansson

15 Nov  Föreningsafton med
Onsdag  Magnus Ullman

Magnus Ullman - mycket välkänt
namn inom svensk fältornitologi
gästar oss med sitt föredrag kallat
”Fåglarnas liv”. Det blir en rapsodi
kring vad som händer under ett
fågelår.  Häckning, flyttning
övervintring mm behandlas. Missa
inte denna föreningsafton som är ett
samarrangemang mellan KOF,
Naturskyddsföreningen, Stadsbib-
lioteket och Studiefrämjandet västra
Skåne.
Samling: Stadsbiblioteket i

Helsingborg kl 18.30

24 Nov KOFs 25-års jubileum firas !!!
Fredag

Se separat inbjudan.

10 Dec Örnar i nordvästra Skåne
Söndag

Vi letar örn och andra rovfåglar i våra
hemtrakter. Vi rör oss på ”safarivis”
med stopp på slätten och vid kusten.

Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 09.00 och Svedberga
kulle, parkeringsplatsen på västra
sidan kl 09.30. Vi är vid KOF-stugan i
Norra Heljaröd ca kl 11.30 - 12.30.
Ledare: Ulrik Alm, tel 042/ 14 70 21

26 Dec        Rönnen
Tisdag

Annandag jul är inte var och
varannan dag. Släpa dig upp från TV-
soffan och julmaten och kom till
Skäldervikens vidder. Vi skådar ett
slag vid Rönnen innan vi tar en
glöggtår och ett par pepparkakor.
Samling: KOF-stugan i Norra
Heljaröd kl 09.30
Ledare: Lars Karlsson och Thomas
Rönnertz

27 feb    Ugglekväll på Kullaberg
Tisdag

Detta är en aktivitet som redan blivit
en klassiker. Inramningen brukar vara
bästa tänkbara;  högstammig
bokskog, kanske ett tunt snölager,

Fåglar i Nordvästskåne  
en rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening

Adress: KOF c/o Ch Strid, Christer Boijes väg 2 B, 254 54 HELSINGBORG, tfn 042-139832

Årsavgift för ordinarie medlemskap i föreningen är 100 kr för år 1995. Familjeavgift är 10 kr per
person. Avgiften sätts lämpligast in på postgirokonto 2 24 39 - 4, Kullabygdens
Ornitologiska Förening. Ordinarie medlem erhåller rapporten utan extra kostnad.

Fågelrapportering:
Rapportkommittén samlar kontinuerligt in fågelobservationer från KOF:s rapportområde,
omfattande  de NV-skånska kommunerna Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm och
Båstad. Observationerna sammanställs och publiceras månadsvis efter en bestämd artlista, vilken
omarbetas fortlöpande och i takt med förändringar i fågelfaunan. Rapporteringen ska helst följa
denna lista så att materialet blir så likformigt som möjligt. Månadsrapporteringen skall vara oss
tillhanda senast den 10:e i nästpåföljande månad (adress se ovan). Alla rapporter vidarebefordras
även till rapportkommittén för Skånes Ornitologiska Förening (SkOF).

Rapportmottagare: 
Henrik Johansson, Gasverksgatan 14, 262 31 ÄNGELHOLM,  tfn  0431/83803 eller 070/7312364.

havet i fjärran och så månen på glänt.
Under kvällen serverar vi ärtsoppa
o c h  g r o v  s m ö r g å s  t i l l
självkostnadspris i Hjorthags-
stugan.
Samling: O lympiasko lan  i
He l s ingborg  k l  19 .00  och
Josefinelusts parkeringsplats på
Kullaberg kl 19.30.
Ledare: rutinerade Kullabergs-
strövarna Alf, Kaj, Mary och Mona.
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Vid Hasslarps dammar uppehöll sig en
svarthalsad dopping 1-18/7.
  Månaderna juli och september var ganska
blåsiga vilket medförde att en del havsfågel
observerades. Enstaka stormfåglar sågs vid
Kullen, Båstad och Sandön medan
havssulan uppträdde relativt talrikt med
bl.a. 130 ex Svanshall 28/9 och ca 80 ex
Kullen dagen efter.
Bland de sällsyntare arterna märktes en
mindre lira vid Kullen 23/7, tre gråliror på
samma lokal 26/9 och 2 ex tre dagar senare.
Dessutom rapporterades en klykstjärtad
stormsvala från Sandön 28/9. Fyra prutgäss
sträckte söderut förbi Kullen redan 23/7.
  Vid Vegeåns mynning fanns en med all
sannolikhet förrymd parkand 20-27/8, vilken
bedömdes tillhöra den sydamerikanska
arten speckled teal. På denna lokal
noterades även två årtor 20/8 och vid
Farhult iakttogs en snatterand 24/9.
  Från sensommaren kan även nämnas att
en salskrakhona observerades i Hasslarps
dammar 26/8.

  En för Nordvästskåne stor flock med
glador, 17 ex, uppehöll sig vid Skäralid 2/9
och högsommarfynd av havsörn ses långt
ifrån årligen, dock sågs 1 ex sträckande mot
söder över Rydebäck 20/7.En ung ängshök
sågs sedan dra söderut vid Domsten 17/9.
  Under perioden sågs hela tre aftonfalkar, 1
hona vid Bjuv 17/8,1 juv vid Hittarp 20/9 och
1 (troligen 2k hona) över Eskilsminne 21/9.
Även pilgrimsfalkar observerades vid några
tillfällen, och minst två individer lär ha varit i
farten, 1 juv Rönnen 26-27/8, 1 ad Sandön
14/9 samt 1 juv Stureholm och Sandön 24/9.
  Vid Vegeåns mynning fanns två små-
fläckiga sumphöns stationärt 10-24/9 och på
samma lokal sågs under denna tid även upp
till fem vattenrallar.
  Myrsnäppa noterades vid Rönnen 14- 18/7,
Jonstorp 4/9, Farhult 10/9 och Sandön, 2 ex
15-17/9. På Sandön stöttes dessutom
höstens första dvärgbeckasin upp 17/9.
  En ung rödspov sågs vid Sandön 12/9 och
fina sträckobsar gjordes vid Rönnen 21/7,då
där passerade 350 myrspovar och 29
småspovar. Smalnäbbad simsnäppa sågs vid
tre tillfällen, 1 ex Hasslarp 2/7, 2 juv Rönnen
27/8 och 1 juv Sandön 3/9.
  Sammanlagt sju “vanliga” labbar rappor-
terades under perioden. Vid Rönnen upp-
täcktes en (2k) fjällabb 27/8 och i slutet av

september observerades storlabbar på fyra
lokaler, 1 str Kullen 26/9, 1 ex Båstad 28/9, 1
ex Sandön 28/9 samt minst 3 ex Svanshall
28/9.
  En (3k) svarthuvad mås sågs från och till
vid Sandön-Vegeåns mynning 14-21/8 och i
samband med hård västlig vind, blåste en
ung tärnmås in vid Sandön 28/9.
  Högsta antalet tretåiga måsar blev 72 str
Kullen 29/9 och totalt rapporterades fem
svarttärnor, alla från Sandön. Utanför
Rönnen rastade en gammal lunnefågel 21/7.
  Bland tättingarna, kan nämnas en mycket
fin sträcksiffra från Glumslöv, där hela 7000
trädpiplärkor räknades in 17/9. Däremot
uppträdde den rödstrupiga piplärkan spar-
samt med endast två rapporterade exemplar.
  Vid Hasslarp sågs en trastsångare och en
gräshoppsångare 8/8.
  Under sommaren fanns 2-3 skäggmesar
vid Vegeåns mynning och 1 hane+1
honfärgad vid Farhult 15/7.
  Svartkråka iakttogs vid Össjö 1/9 och från
Kullen rapporterades en ortolansparv 2/9.

- Henrik Johansson -

PROGRAMPROGRAM
 T O M MARS 1996 T O M MARS 1996

26 December     Rönnen
Tisdag

Annandag jul är inte var och varannan dag.
Släpa dig upp från TV-soffan och julmaten
och kom till Skäldervikens vidder. Vi skådar
ett slag vid Rönnen innan vi tar en glöggtår
och ett par pepparkakor.

Samling: KOF-stugan i Norra Heljaröd kl
09.30
Ledare: Lars Karlsson och Thomas Rönnertz

14 januari     Falsterbo 
Söndag

Falsterbo mitt i vintern! Kan det vara klokt?
Jovisst, Falsterbohalvön  är inte död utanför
flyttningssäsongen. Vi kollar övervintrande
änder, rovfåglar och vadare.
Samling: Brännborns parkering på öster i
Ängelholm kl 07.30 och Olympiaskolans
parkering i Helsingborg kl 08.00.
Ledare: Henrik Johansson, tel 0431-83803

28 januari     Vegeå och Hallabäcken
Söndag

En å-vandring är ett måste under
vintersäsongen. Ett möte med strömstaren
(och kanske kungsfiskaren) livar upp den
kulnaste dag. Vi följer valda bitar längs
Vegeå och Hallabäcken och gör en
avstickare till Vrams ängar med sina
kungsörnar, tornfalkar och kärrhökar.
Samling: Bjuvs vattentorn kl 09.00
Ledare: Lars Karlsson, tel 042-78251

14 februari     Föreningsafton 
Onsdag     Bildspel om fjällvärlden

Under rubriken “Där själen får ro” åker vi
till fjälls med ord, bild och ton  - allt utsökt
sammanställt av Lars Bergendorf, Bengt
Hertzman och Tommie Sandberg. Kom och
njut! Minns gjorda fjällfärder och dröm om
nya. Pris inklusive fika 30 kronor.
Samling: Tånga bygdegård kl 18.30



“KULLABERGS FÅGELSTATION”
Möjlighet till övernattning samt nödvändig
utrustning för självhushållning kan erbjudas
på “Kullabergs fågelstation”.
Avgift 75 kr/natt
Bokning (i god tid) sker i första hand hos
Alf Petersson, Storskärsvägen 30, 260 41
NYHAMNSLÄGE, tfn 042-344991

27 februari     Ugglekväll på Kullaberg
Tisdag

Detta är en aktivitet som redan blivit en
klassiker. Inramningen brukar vara bästa
tänkbara; högstammig bokskog, kanske ett
tunt snölager, havet i fjärran och så månen
på glänt. Under kvällen serverar vi ärtsoppa
och grov smörgås till självkostnadspris i
Hjorthagsstugan.
Samling: Olympiaskolan i Helsingborg kl
19.00 och Josefinelusts parkeringsplats på
Kullaberg kl 19.30.
Ledare: rutinerade Kullabergsströvarna
Alf, Kaj, Mary och Mona.

24 mars        Sandön och Klören
Söndag

Vi börjar vid Sandön där spanar in alla de
nyanlända storspovar, större strandpipare,
gravänder och skärfläckor som kommit med
våren. Skäggmesar drar runt i vassarna och
sädesärlan har kanske kommit. Vi avslutar
med en promenad på Klören och om vi har
tur så får se tofsmesen, som varit
försvunnen, i området. 
Samling: Sandön, parkering vid masten kl
09.00
Ledare: Mary Petersson och Boris Olsson

SOMMARENS LÅNGRESOR 1996

Redan nu vill vi tala om att föreningen
planerar två långresor inför sommaren 1996
för att ni skall hinna planera in semestern
och för att det gäller att vara ute i tid innan
de blir fulltecknade.

POLEN 
15 - 26 Maj 
Avfärden sker med färja sent på kvällen den
15 maj. Vi åker med husbilar till de nordöstra
delarna av Polen där vi besöker våra gamla
lokaler och några nya intressanta, som vi fått
nys om. En avstickare till Lit-tauen planeras.
Detta är en succéresa från tidigare år.. Vi har
10 platser, som går till de som först anmält
sig. 
  Sista anmälningsdag är den 1:e april..
Upplysningar kan ni få av exkursions-
ledningen, som också tar emot anmälningar.
Ledare: Kjell Åke Hall tel 0431/ 88416 och
Alf Petersson tel 042/ 344991

VARANGERHALVÖN I NORDNORGE 
Mitten av Juni

6 mars     Årsmöte
Onsdag
Föreningens medlemmar kallas och
hälsas hjärtligt välkomna till
årsmötet, som stadgeenligt hålls
enligt följande dagordning:

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om mötet behörigen

utlysts
5. Godkännande av kassabe-

rättelse samt årsberättelse
6. Revisorernas årsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för

styrelsen
8. Val av ordförande för två

år
9. Val av två ordinarie styrel-

seledamöter för två år
10. V a l  a v  t v å

styrelsesuppleanter för ett
år

11. Val av revisorer för ett år
12. Val av revisorssuppleant

för ett år
13. Val av ledamöter i valbe-

redning för ett år
14. Fastställande av årsavgift

för nästkommande år
15. Förslag som skriftligen till-

sänts styrelsen
16. Övriga frågor

Om Polen är välbekant så är Varanger-
halvön ny mark för oss. Många ornitologer
har varit här och berättelser om kombi-
nationen av fjällfåglar, arktiska arter och
havsfågel i oanade mängder har gjort Johan
Hammar och Mikael Rosén heltända på att
ordna en resa dit. Fler upplysningar får ni
genom bifogade informationsblad och av
exkursionsledningen, som också tar emot
anmälningarna. Hör av er snarast, dock
senast den 1 april.
Ledare: Johan Hammar tel 054/ 836792 eller
070/ 7183290 och Mikael Rosén tel 046/
392842 eller 010/ 6900519

Kontakta exkursionsledningen,
eller ev någon i styrelsen, om ni vill ha
hjälp med vägbeskrivning eller
samåkning.
Vid samåkning rekommenderas att
bilföraren ersätts med 10 kronor per mil
av medpassagerarna tillsammans!



Fåglar i Nordvästskåne  
en rapport från Kullabygdens

Ornitologiska Förening

Adress: KOF c/o Boris Olsson, Nils Kaggs gata
47 F, 254 54 HELSINGBORG, tfn 042-214156

Årsavgift för ordinarie medlemskap i
föreningen är 100 kr för år 1996. Familjeavgift
är 10 kr per person. Avgiften sätts lämpligast
in på postgirokonto 2 24 39 - 4,
Kullabygdens Ornitologiska Förening.
Ordinarie medlem erhåller rapporten utan extra
kostnad.

Fågelrapportering:
Rapportkommittén samlar kontinuerligt in
fågelobservationer från KOF:s rapportområde,
omfattande  de NV-skånska kommunerna
Höganäs, Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Ängelholm
och Båstad. Observationerna sammanställs och
publiceras månadsvis efter en bestämd artlista,
vilken omarbetas fortlöpande och i takt med
förändringar i fågelfaunan. Rapporteringen ska
helst  följa denna lista så att materialet blir så
likformigt som möjligt. Månadsrapporteringen
skall vara oss tillhanda senast den 10:e i nästpå-
följande månad (adress se  nedan). Alla
rapporter  vidarebefordras  även t i l l
rapportkommit tén för Skånes Ornitologiska
Förening (SkOF).

Rapportmottagare: 
Henrik Johansson, Gasverksgatan 14, 
262 31 ÄNGELHOLM,  tfn  0431/83803 eller
070/7312364
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