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Observationer under perioden
oktober - december 1996

Svartnäbbad islom noterades vid tre tillfällen,
1 juv Hovs hallar 30.10, 1 ex på samma lokal
8.11 samt 1 ex i vinterdräkt vid Stenkrossen
15.11.     Avdelningen havsfåglar kan
summeras i sammanlagt tio stormfåglar   och
sexton gråliror, bland annat 5 ex Hovs hallar
1.10 och 6 ex Kullen 7.11. En stormsvala sågs
fint vid Norrebro hamn, Ripagården 7.11 och
dagen efter observerades en obestämd
stormsvala utanför Båstads hamn. Även ett
fyrtiotal havssulor med som mest 10 ex Hovs
hallar 30.10 förtjänar ett omnämnande.
  KOF-exkursionen till Hallands Väderö 13.10
resulterade i att en toppskarv upptäcktes på
öns västsida.
  En brunglada rapporterades från Hjärnarp 7.10
och höstens första havsörn siktades vid
Hasslarp 27.10 vilken följdes av ytterligare
minst sex olika individer i december. Kungsörn
sågs vid ett flertal tillfällen (minst åtta olika)
vilket även gällde pilgrimsfalk som noterades
på sju lokaler.
Enstaka skärsnäppor visade sig vid Kullen,
Torekov, Hallands Väderö, Hovs hallar samt
Båstad och vid Farhult stöttes hela 12 dvärg-
beckasiner upp 12.10. En väldigt sen drillsnäp-

pa fanns i Torekov 17.12-22.12 och den numera
traditionella roskarlen dök upp vid
Strandbaden 22.12.
  Bredstjärtad labb noterades vid sex tillfällen
och storlabb sträckte förbi Kullen 7.11,
Stenkrossen 8.11 samt Båstads hamn 8.11.
Dessförinnan drog en ung tärnmås västerut
förbi Kullen 3.10.
  Höstens invasionsart  alla kategorier var utan
tvekan alkekung. De första dagarna i november
fanns de nästan överallt längs kusten och vid
flera tillfällen räknades hundratals individer.
Till exempel 1233 ex Hovs hallar 1.11 och 936 ex
Kullen dagen efter. Även lunnefågel uppträdde
ovanligt talrikt och av totalt 20 ex sågs åtta
sträckande vid Hovs hallar 1.10.  
  Berguv rapporterades från Ringstorp,
Helsing-borg 5.10 samt Hov 13.10 och vid
Hässlebo på Hallandsåsen fanns en hökuggla
1.10. Ensamma jordugglor sågs vid två tillfällen
och en pärl-uggla observerades intill Rönnen
16.10.
  På Kullen rastade en berglärka 6-7.10 och en
sen trädlärka visade sig i Torekov 17.12.
Höstens ”bomb ? blev den klippsvala som
Teuvo upptäckte ute på Kullen 19.10. Dagen
efter blev fyndet känt och berget fullkomligen
invaderades av kryssugna skådare från när och
fjärran. Svalan var ny art för Sverige och den
stannade till och med 22.10.

Har Bjäre
Naturskyddsförening

världens första elektroniska
obsbok?

Att använda modern teknik för att rapportera
fågelobservationer har under de senaste
åren blivit allt mer vanligt.
  Att publicera på Internet har fler
naturskydds- och ornitologiska föreningar
också gjort.
  Men att använda den nya tekniken för att
rapportera observationer tror vi oss vara
förs t  med!!?  På  våra  webs idor
http://www.bastad.se/~bnf  kan Du fylla i en
enkel blankett och bråkdelen av en sekund
senare kan vem som helst som har en
internet-uppkoppling ta del av vad som setts
på Bjärehalvön.
  För mer information kan Du kontakta
Thomas Wallin på thomas.wallin@bastad.se
eller mera traditionellt på tfn 0431- 52024

  Två vattenpiplärkor upptäcktes vid Ramsjö-
strand 30.12 och både övervintrande forsärlor
och svarta rödstjärtar fanns kvar i december.
  Höstens andra ringtrast var en hane vid Hovs
hallar 1.10 och två månader senare sågs årets
sista gransångare vid Strandbaden. Även
nordvästskåne fick känning av det kraftiga
inflödet av kungsfågelsångare i oktober då 1-2
ex sågs innanför Grytskären 20.10. En
snösiskehane vid Filborna på årets sista dag
avslutade ett fint fågelår  1996.    

- Henrik Johansson -

Besök på Helsingborgs djursjukhus,
27 november 1996

Helsingborgs djursjukhus är ett medelstort
företag med ett sjuttiotal anställda. Man
behandlar både små och stora djur (från katter
och hundar upp till hästar och kor) samt
bedriver viss forskning. Vid en rundvandring



fick vi möjlighet att se lokalerna och en del av
de djur som “låg inne“ för behandling.
  Förutom husdjur tar sig Djursjukhuset an
skadade eller sjuka, vilda djur och här
sammarbetar man med KFV (Katastrofhjälp för
Fågel och Vilt). Bland fåglar dominerar
trafikskador och svält. Tidvis förekommer även
oljeskador. Enklare skador på vingarna kan läka
snabbt men ibland krävs lång tids vård.
Prognosen för att rädda större fåglar t.ex.
svanar är vanligen god. Mindre fåglar är
däremot ofta svåra att rädda. För att rehabilitera
fåglar är det viktigt att de får vara ostörda och
för detta ändamål har man speciella utrymmen
med begränsat tillträde.
  Den som påträffar ett skadat eller sjukt djur
ska med gott samvete lämna in det till
djursjukhuset. Djursjukhuset är skyldigt att ta
emot sådana djur och det är kostnadsfritt för
inlämnaren. 
  Besöket avslutades med en frågestund kring
en kopp kaffe. Det är en imponerande
verksamhet som bedrivs på Djursjukhuset och
vi bjöds på en utmärkt och trevlig presentation.

- Mats Peterz -

Rapport från tjejexkursionen den 25 augusti
1996 till Farhultsbaden och Rönnen

Nio tjejer mötte upp med tubkikare på axlarna.
Något klagomål från JämO hade ej hörts varpå
vi stövlade ut mot vattenbrynet.
  Är det disigt eller är det lördagskvällens
kräftskiva? Sikten är inte den allra bästa denna
morgon. Regnet verkar tynga ner molnen.
Annars är det skönt väder.
  Jag har inte tidigare varit här vid
Farhultsbaden. Enligt ledarna finns här tidvis
mycket fågel. En trevlig syn möter oss, här

ligger mängder av fåglar som bunkrar upp
matförrådet inför höstflytten. De äter och äter,
man blir sugen att ta del av sin medhavda
matsäck, men det har vi inte tid med ännu.
Tuberna sveper över vattenytan. Här noteras
ljungpipare, gluttsnäppor, enkelbeckasiner,
tofsvipor, strandpipare, starar, kärrsnäppor,
trutar och måsar. Brun kärrhök sitter på en
stolpe till vänster. Sedan gör han en flyg-
uppvisning. Nära framför oss går större strand-
pipare tillsammans med skärfläckor och
kustsnäppor. En och annan brushane kommer
i synfältet. Där är en grönbena. Skådandet är
intensivt. Vad tittar du på nu? Vilket håll ser du
den? Tubkikarna pekar åt alla håll. Ingen har
någon tanke på kaffe.
  En andflock till vänster får stor
uppmärksamhet. Bläsänder - en hel flock! “Men
de då? Vad är det? Inte bläsänder i alla fall.
Upp med Jonssons fågelbok. Dessa förb….
eklips-dräkter! Det där måste vara en
snatterand - “grå, grå, grå“ -inga vita tecken
alls. Alla är på hugget just nu. Här, säger
någon, är en Kentsk tärna! Jag får i alla fall syn
på den. Kärrsnäppeflocken sveper upp
emellanåt och gör sina ärevarv. Har någon sett
sandlöpare? Jo, där! Nej, det är en
strandpipare, som fått igång båda jetmotorerna.
Nu finns det inte mycket mer här. Mot Rönnen!
  Några får se en sparvhök “ in action“ under
bilfärden. Tubkikarna åker fram igen vid KOF-
stugan. Vad bjuds för fåglar här idag? Nä nu är
det dags för en styrketår. Kaffepausen blir kort.
In med ryggsäckarna i stugan. Fantastiskt!
Diset håller på att försvinna.
  Förutom gäss och skarv långt ut, går
storspovarna, som både hörs och syns väl.
Ånyo brushanar, rödbenor och kärrsnäppor.
På andra sidan halvön ligger fler gäss och
tofsvipor. Längre ut ligger flockar av småskrake
och kni-por som genomsöks noga. En säl
kopplar av på en platt sten. Vem tittar på vem,
kan man undra? Sångsvan till höger.

Drillsnäppor står på några mindre stenar.
  Har klockan blivit så mycket? Då är det dags
att bryta upp.
  Tack Ann-Marie, Mary och Mona för en
givande förmiddag!

- Karin Sandström -

Kullaberg 7 december 1996

Ett femtontal väl påpälsade skådare samlades
på parkeringsplatsen vid Josefinelust. En
spillkrå-ka Kly-ade i fjärran när Alf och Kaj
hälsade oss välkomna.
Ett par nötväckor drog till sig vår uppmärk-
samhet, när de klängande i boktopparna
plocka-de i sig de sista ollonen.
  Kaj informerade ingående om de höga och
branta backar vi inte skulle gå i. Styrka av de
strapatser vi skulle undgå, ledde han oss med
raska steg rakt upp för en lång kraftig stigning
ut mot Skälderviken. När vi pustat ut såg vi hur
viken spegelblank bredde ut sig nedanför våra
fötter. Spridda ejdrar låg på vattnet. En
skäggdopping dök upp och ner. En storskarv
tog vi på den ormlika halsen. Vi såg också en
alka som mest dök ner. Medan vi diskuterade
om det var en sill- eller tobisgrissla  flög en
starflock förbi..
  Vi fortsatte exkursionen uppför ännu en
backe. På stigen fann vi mårdspillning  och
fotavtryck av grävling. En björkstubbe hade
haft besök av en spillkråka. det såg vi på de
stora barkflisorna. som vanligt vid denna årstid
är det få fåglar ute i skogen. Några grönfinkar
flög omkring i trädtopparna.
  När vi kom fram till ABB-stugorna öppnade
sig skogen och i en björkdunge såg vi en flock
stjärtmesar. de klängde som små helikoptrar
runt grenarna och plockade frön ur hängena
under försynt tsi-ande. Ovanligt tysta var
några nöt-skrikor på marken ett stycke därifrån.

Ulrik gjorde sitt bästa för att provocera dem,
men de förblev tysta.
  Mary avvek nu från gänget. När vi lite senare
kom fram till Hjorthagsstugan brann ljusen i
fönstret, glöggen stod ångande på bordet och
kaffet puttrade i pannan. Det kändes skönt att
komma in i värmen. Vi lät oss väl smaka. Till
den glada och uppsluppna stämningen bidrog
inte minst Kaj och Ulrik med helt rumsrena
historier.

- Barbro och Lennart Niles -

Julmarknad på Fredriksdal 14 - 15
december 1996

Göken gol i stadskvarteren, KOF-skylten
vajade i snålblåsten och inflyttningsklara
holkar ramade in vårt lilla bås. För första - men
förhoppnings-vis  inte sista - gången hade KOF
markerat revir under den välkända och
välbesökta julmark-naden på Fredriksdal.
Naturligtvis  handlar det inte så mycket om
fågelskådning, utan mer om att sprida goda
vibrationer kring föreningen och fågelskydd i
största allmänhet. Sammanlagt sålde vi 75 kilo
fågelfrö, dessemellan hann vi ge goda råd kring
u t f o d r i n g ,  h o l k u p p s ä t t n i n g ,
fältbestämningsproblem kring fågelbordet,
tipsa om kommande aktiviteter m.m. Kort sagt;
snacka fågel med folk som inte så ofta korsar
våra vägar. - Ett mycket lyckat arrangemang !
Tack Alf, Arne, Kaj, Lennart och Mats. 
                                                                              -

Ulrik Alm -



Återfynd och kontroller

Några nya ringmärkningsfynd
har gjort sedan sist. Först en...

Storskarv Phalacrocorax carbo som
återfanns i Heljaröd 96-12-20. Fågeln blev
märkt i södra delarna av Öresund, Eskils-
torps holmar vid Vellinge 1994-06-09, som
bounge.
  Ytterligare ett fynd av en fågel som blev
märkt som bounge (1994-06-11) är en
ormvråk Buteo buteo, som hittades tra-
fikdödad i Bårslöv 1997-01-17. Vråken
märktes i norra Halland, Valinge.

NO-Skåne 19 januari 1997

Efter flera dagar med dis och dimma klarnade
det plötsligt lagom till exkursionen till Kri-
stianstadsbygden söndagen den 19 januari
och blev till en fin, om än inte solig, dag. Ca 25
KOFare samlades i Ängelholm och Klippan för
vidare färd mot den nordöstra delen av vårt
landskap. Flera havsörnar än vad som kan ses
på andra platser i Sverige var det utlovat i
programmet. Och nog stämde det alltid.
Utanför hamnen i Tosteberga fanns det örnar
överallt - minst 20 stycken satt på isen, på nån
av öarna eller flög till och från en åtel som lagts
ut på en udde. En och annan vråk sällade sig
också till sällskapet och en honfärgad blåhök
svepte lågt förbi.

Rapporteringsguide för Kullabygdens Ornitologiska Förening 1997

Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) samlar kontinuerligt in fågelobservationer från sitt
rapportområde, vilket omfattar kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och
Ängelholm. Rapporteringen följer en bestämd mall så att materialet blir så likformigt som möjligt

och därmed jämförbart från år till år. Rapporteringsmallen omarbetas fortlöpande och i takt med
förändringar i fågelfaunan. Fr.o.m. 1997 skall rapporteringen följa nedanstående mall, som
omfattar alla arter påträffade i rapportområdet t.o.m. 1996. När inget annat anges, skall alla
observationer av arten rapporteras. För arter som markerats med * är häckningsuppgifter av
särskilt intresse. Med ett I menas att alla inlandsobservationer skall rapporteras.
  Observationerna sänds in månadsvis och bör vara rapportmottagaren tillhanda senast den 10:e
i nästföljande månad. Alla rapporter till KOF vidarebefordras till den regionala rapportkommittén
för Skåne, Skånes Ornitologiska Förening.

Rapportmottagare: Henrik Johansson, Gasverksgatan 14, 262 31 ÄNGELHOLM, 
tfn 0431–838 03 eller 070-731 23 64

Smålom (mars-okt, >10 ex)
* Storlom

Stor/smålom (>10 ex)
Islom
Vitnäbbad islom
Obest. islom

* Smådopping
* Skäggdopping (nov-mars, >5 ex)
* Gråhakedopping
* Svarthakedopping

Svarthalsad dopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira
Större lira
Grålira
Mindre lira
Obest. lira
Medelhavslira
Stormsvala
Klykstjärtad stormsvala
Obest. stormsvala
Havssula

* Storskarv (>250 ex)
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger 

* Häger (>15 ex)
Svart stork
Vit stork
Bronsibis
Skedstork
Flamingo

* Knölsvan (>100 ex)

Mindre sångsvan
* Sångsvan (15 apr-15 okt, >30 ex)

Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås

* Grågås (jan, >30 ex)
Stripgås
Snögås

* Kanadagås (>500 ex)
Vitkindad gås
Prutgås
Rostand
Gravand (okt-jan, >100 ex)

* Bläsand (dec-feb > 5 ex, juni-juli, >50 ex)
Amerikansk bläsand

* Snatterand
* Kricka (dec-feb, >75 ex)

Gräsand (>1000 ex)
Svartand

* Stjärtand (dec-feb, juni-juli, >5 ex)
* Årta
* Skedand (okt-mars, >5 ex)

Rödhuvad dykand
Brunand
Ringand
Vitögd dykand

* Vigg (juni, >100 ex)
Bergand
Ejder (>1000 ex, I)
Praktejder
Alförrädare
Alfågel



Sjöorre (>10 ex, I)
Vitnackad svärta
Svärta (juni-juli, >5 ex, I)

* Knipa (>200 ex)
Salskrake
Småskrake (>50 ex, I)

* Storskrake (juni-aug, >30 ex)
* Bivråk (okt-apr, >25 ex)

Brun glada
* Glada (nov-feb, >3 ex)

Havsörn
Ormörn

* Brun kärrhök (okt-mars, >3 ex)
Blå kärrhök (nov-aug, >2 ex)
Stäpphök
Ängshök
Stäpp/ängshök

* Duvhök (mars-15 sep, >2 ex)
* Sparvhök (>10 ex)

Ormvråk (>50 ex)
Fjällvråk (maj-15 sep, >10 ex)
Mindre skrikörn
Obest. skrikörn
Stäppörn
Kungsörn

* Fiskgjuse (okt-mars, >3 ex)
* Tornfalk (>2 ex sträckande)

Aftonfalk
Stenfalk

* Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Järpe

* Orre
* Tjäder

Rapphöna (>15 ex)
Vaktel
Fasan (rapporteras ej)
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Dvärgsumphöna
Kornknarr
Rörhöna (dec-feb)
Sothöna (>50 ex)
Trana
Småtrapp

Stortrapp
Strandskata (dec-feb, >100 ex)
Skärfläcka (samtl. utom Jonstorp-Klören, här
endast sep-20 mars, >25 ex)
Tjockfot
Ökenlöpare
Vadarsvala

* Mindre strandpipare
Större strandpipare (nov-feb, >75 ex)
Svartbent strandpipare
Fjällpipare

* Ljungpipare (dec-juli, >300 ex)
Kustpipare (10 nov-juni, >20 ex, I)
Tofsvipa (dec-feb, >300 ex)
Kustsnäppa (okt-juni, >20 ex, I)
Sandlöpare
Tundrasnäppa
Småsnäppa (okt-juni, >10 ex, I)
Mosnäppa
Vitgumpsnäppa
Gulbröstad snäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa (okt-juni, >10 ex, I)
Skärsnäppa

* Kärrsnäppa (dec-feb, >250 ex)
Myrsnäppa
Prärielöpare

* Brushane (okt-apr, >25 ex)
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin (dec-feb, >50 ex)
Dubbelbeckasin
Obest. beckasinsnäppa
Morkulla (nov-feb)

* Rödspov
Myrspov (nov-mars, >10 ex, I)
Småspov

* Storspov (dec-feb, >25 ex)
Svartsnäppa (okt-juni, >10 ex)
Rödbena (dec-feb, >30 ex)
Dammsnäppa
Gluttsnäppa (15 okt-apr, >25 ex)

* Skogssnäppa (okt-mars, maj, >5 ex)
Grönbena (15 sep-15 juni, >20 ex)
Tereksnäppa

* Drillsnäppa (15 okt-apr, >20 ex)
Roskarl

Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Labb
Fjällabb
Storlabb
Obest. labb
Svarthuvad mås
Präriemås
Dvärgmås
Tärnmås

* Skrattmås (>1000 ex)
Fiskmås (>100 ex)
Silltrut

* Gråtrut (endast häckningar)
Vitvingad trut
Vittrut

* Havstrut (>200 ex)
Tretåig mås (feb-15 sep, >25 ex, I)
Rosenmås
Sandtärna
Skräntärna

* Kentsk tärna (okt-mars, >30 ex, I)
* Fisktärna (okt-20 apr, >50 ex)
* Silvertärna

Fisk/silvertärna (nov-mars)
Sottärna

* Småtärna (sep-20 apr, >20 ex)
Svarttärna
Vitvingad tärna

* Sillgrissla (feb-sep, >25 ex, I)
Spetsbergsgrissla

* Tordmule (feb-sep, >15 ex, I)
Tordmule/sillgrissla (>50 ex)

* Tobisgrissla 
Alkekung
Lunnefågel
Stäpphöna
Tamduva (rapporteras ej)
Skogsduva (dec-feb, >10 ex)
Ringduva (>1000 ex, >100 ex dec-feb)
Turkduva (>10 ex)
Turturduva
Skatgök
Gök (sep-10 maj)
Tornuggla

Berguv
Fjälluggla
Hökuggla
Sparvuggla

* Kattuggla (endast häckningar)
* Hornuggla
* Jorduggla

Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare (okt-10 maj, >500 ex)
Alpseglare

* Kungsfiskare
Biätare
Blåkråka
Härfågel

* Göktyta
* Gröngöling
* Spillkråka

Större hackspett (>5 ex)
Mellanspett
Vitryggig hackspett

* Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Tofslärka

* Trädlärka
Sånglärka (jan, >200 ex)
Berglärka

* Backsvala (20 okt-20 apr, >200 ex)
Klippsvala
Ladusvala (20 okt-20 apr, >200 ex)
Rostgumpsvala
Hussvala (20 okt-20 apr, >200 ex)

* Fältpiplärka
Trädpiplärka (15 okt-15 apr, >200 ex)
Ängspiplärka (jan, >200 ex)
Rödstrupig piplärka
Vattenpiplärka

* Skärpiplärka (apr-aug, >5 ex)
Gulärla (okt-apr, >100 ex)
Citronärla

* Forsärla
Sädesärla  (20 okt-20 mars, >75 ex, rasen yarelli)
Sidensvans (feb-okt, >25 ex)

* Strömstare
Gärdsmyg (större ansamlingar)
Järnsparv (dec-feb, >100 ex)



Rödhake (större ansamlingar)
Näktergal (okt-10 maj)
Blåhake
Blåstjärt

* Svart rödstjärt
Rödstjärt (okt-apr)
Buskskvätta (okt-apr)
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta (okt-apr)
Nunnestenskvätta
Ökenstenskvätta
Guldtrast
Eremitskogstrast
Ringtrast
Koltrast (större ansamlingar)
Taigatrast
Björktrast (>300 ex)
Taltrast (dec-15 mars, >100 ex)
*Rödvingetrast (15 maj-juli, dec-feb, >100 ex)
Dubbeltrast (nov-10 mars, >10 ex)
Gräshoppssångare
Flodsångare
Vassångare
Vattensångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare (sep-20 maj)
Rörsångare (okt-10 maj)
Trastsångare
Härmsångare (sep-15 maj)
Ökensångare
Höksångare
Ärtsångare (okt-apr)
Törnsångare (okt-10 maj)
Trädgårdssångare (okt-10 maj)
Svarthätta (20 okt-apr)
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergsångare
Grönsångare (sep-apr)
Gransångare (15 okt-10 apr)
Lövsångare (okt-20 apr)
Kungsfågel (>200 ex)
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare (okt-15 maj)

Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare (okt-apr)
Skäggmes
Stjärtmes (apr-sep, >10 ex, kont. ras)
Entita (>10)
Talltita (utanför åsarna)
Tofsmes
Svartmes (>50 ex)
Blåmes (>200 ex)
Talgoxe (>100 ex)
Nötväcka  (sträckobservationer, invasions-
förekomster)
Trädkrypare (sträckobservationer, invasions-
förekomster)
*Pungmes

* Sommargylling
Törnskata (15 sep-15 maj, >10 ex)
Svartpannad törnskata
Varfågel
Rödhuvad törnskata
Nötskrika (>25 ex)
Skata (>50 ex)
Nötkråka
Kaja (>300 ex)
Råka (>200 ex)
Kråka (>500 ex)
Svartkråka

* Korp (>10 ex)
Stare (jan, >1000 ex)
Gråsparv (>100 ex)
Pilfink (>100 ex)
Bofink (>2000 ex)

* Bergfink (20 maj-juli, >2000 ex)
Gulhämpling
Grönfink (>200 ex)

* Steglits (>10 ex)
Grönsiska (>200 ex)
Hämpling (nov-15 mars, >200 ex)
Vinterhämpling (maj-sep, >10 ex)
Gråsiska (>20 ex)
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Obest. korsnäbb (maj-aug, >25 ex)

Rosenfink
Tallbit
Domherre (>50 ex)
Stenknäck (>10 ex)
Lappsparv
Snösparv
Tallsparv
Gulsparv (>100 ex)
Klippsparv
Ortolansparv
Sävsparv (dec-feb, >100 ex)
*Kornsparv

Dessförinnan hade exkursionen startat vid
en lokal som nog var ny för oss alla:
Skräbeåns mynning vid Nymölla - en trevlig
bekant-skap skulle det visa sig: rent fint
vatten från Ivösjön, så klart att vi kunde
kolla in öringar(eller var det sikar) som
simmade kring stenarna på åns botten. En
kort vandring nedströms bjöd på
kungsfis kare, salskrake, smådopping och
några havsörnar. En lika lång vandring
uppströms  gav strömstare och ytterligare
en kungsfiskare.
  En flock om ca 35 salskrakar, mest hanar,
dök friskt utanför hamnen vid Landön.
Även här visade sig flera havsörnar.
Dessutom alfågel, skäggdopping och en
bergand.
  Exkursionen avslutades vid en vak i Åhus
hamn där en mycket oskygg vattenrall
spatserade omkring på isen, ibland
tillsammans med en lika oskygg rörhöna.
Storskrake och fyra smådoppingar bidrog
också till ett slut på en ovanligt lyckad
skådardag !
  Ett stort tack till "infödingarna" Ulf
Ljungbeck och Hasse Cronert som guidade
oss på ett förtjänstfullt sätt ! Vi hoppas få
å t e r g ä l d a  v ä n l i g h e t e n  i  v å r a
nordvästskånska marker framåt våren !

- Thomas Wallin -

Zoologiska museet i Köpenhamn
 25 januari 1997

Denna lördagsmorgon gav sig åtta
förväntans-fulla KOF-are iväg. Vi samlades
på Knutpunkten 9.00 för avfärd. Vi åkte båt
och tåg för att så småningom hoppa av vid
Österport. Under tågresan sågs en del
levande fåglar, bl. a. sidensvans, ringduva
och en stor flock vigg i hamnen i
Köpenhamn. Från stationen tog vi en
promenad genom staden, på vägen
passerade vi även en park. Väl framme gick
vi in och löste biljett. Vi hade en pojke på
cirka åtta år med oss, han blev imponerad
av den stora isbjörnen som stod vid
ingången.
  Vi tog sedan hissen upp till
utställningarna. De handlade om sagodjur,
Danmarks djurvärld och "Från pol till pol",
, men även en hel del tropiska djur. Vi
vandrade genom jordens många mysterier
på drygt tre timmar. Utställningarna var
mycket pedagogiskt upplagda. Vi lämnade
museet vid 14.30-tiden, nöjda och glada.
Tåget passade bra när vi kom fram till
stationen, men när vi kom till båten stängde
man precis framför oss. det var "kedeligt"
och trist. Under tiden gick vi och åt en
pölse med bröd på torget. Det var gott ! Väl
på nästa båt var vi snart tillbaka i Sverige
efter en lyckad och trevlig dag i
Köpenhamn.  

- Mikael Jönsson -



KOF’s föreningsstipendium

Planerar du att göra en fågelundersökning
(inventera, räkna sträck eller ringmärka)
eller bedriva någon verksamhet för att
stimulera fågelintresset? Då kan du få
ekonomiskt stöd från KOF. Följande
villkor gäller för den sökande:

Du skall vara medlem i KOF
C Studien/arbetet skall bedrivas inom

KOF’s verksamhetsområde
C Kort redovisning av resultatenskall

ske i KOF’s programblad 

Skicka din ansökan till KOF, c/o Olsson,
Nils Kaggs g 47 F, 254 54 Helsingborg .
Tänk på att vara ute i god tid så att
ansökan hinner behandlas av KOF’s
styrelse.

SkOF’s Hamninventering

Söndagen 29 december 1996 organiserade
Skånes Ornitologiska Förening, SkOF, en
inventering av fågelfaunan i Skånes
hamnar. Inom KOF’s rapportområde
besöktes  alla hamnar från Råå i söder till
Båstad i norr. Dessvärre inverkade det
stränga vintervädret negativt på utfallet
eftersom många av hamnarna var mer eller
mindre isbelagda. Bland observationerna i
Nordvästskåne märktes smådopping (1),
brunand (16), en stor flock vigg (2000) i
Sydhamnen, Hel-singborg, salskrake (4),
tordmule (1) och alkekung (1). Hamnar

brukar ju också dra till sig en del
övervintrande tättingar. T. ex. noterades
såväl ängs- som skärpiplärka, samt forsärla
(1) och stare (12).
  Ett negativt inslag var att många
oljeskadade fåglar iakttogs, främst längs
öresundskusten. I vissa hamnar uppvisade
nära hälften av måsarna/trutarna och flera
andfåglar (t.ex. knipa och ejder) fläckar av
olja på fjäderdräkten. Orsaken/ursprunget
till oljan är inte känd.
  En detaljerad redogörelse för
inventeringsresultatet för hela Skåne
kommer i ANSER nr 1/1997.

- Mats Peterz -

Program mars t o m juni 1997

Söndagen      Rönnen och Sandön
23 mars
Om Eilatresenärerna har varmt och skönt så är
vädret här hemma mer osäkert. Gravand,
skärfläcka  och större strandpipare kan vi nog
glädje  oss åt även om vädret är bistert. Någon
skruv med ormvråk och årets första sädesärla
visar kanske upp sig om vädret är mer vårlikt.
Samling: KOF-stugan vid hamnen i Norra
Heljaröd kl 09.00
Ledare: Ulrik Alm och Boris Olsson

Söndagen              Råådalen
13 april
Vi vandrar i de omväxlande biotoperna nere i
Rååns dalgång från Borgen i Vallåkra till Raus
kyrka. Vandringen är ganska lång och går
mestadels  över betesmarker och i skogs-dungar.
Har vi tur får vi se kungsfiskare, om inte de
senaste årens hårda vintrar har slagit ut den.
Samling : Parkeringen vid Rönnehälls
bygdegård i Vallåkra kl 08.00
Ledare: Lennart Johansson

Söndagen         Hallands Väderö
27 april

Minst två gånger om året besöker KOF denna
vackra ö med sin omväxlande natur. Allt finns
här - vindpinade klippstränder, lugna havsvikar,
dammar, bokskog och betesmark. Fågellivet är
därför artrikt och omväxlande. Havsfågel, vadare
och sångare allt kan upplevas samtidigt.
Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 06.45, Brännborns parkering på
öster i Ängelholm kl 07.15 eller hamnplan i
Torekov kl 07.50.
Ledare: Ulrik Alm

Torsdag - Söndag         Skagen
1 -  4 maj
Skagen är en av Europas förnämsta sträcklokaler
på våren. Obsplatserna ligger i anslutning till
staden. Skådartempot avgör du själv. Det finns
möjligheter att besöka konstmuseerna, som
också är förnäma.
  Vi åker från Helsingborg tidigt på morgon för
att ta färjan från Göteborg till Fredriks-hamn.
Förläggning sker på vandrarhem inne i Skagen.
Priset understiger förhoppningsvis tusenlappen
för färjetransport, tre nätter på vandrarhem och
bensinpengar. Antalet är begränsat och intresset
är stort så anmäl dig direkt, allra senast den 6
april till någon av...
ledarna: Lennart  Johansson, tel 042-237460
eller Ann-Marie Karlsson, tel 042-298239.
Dessa kan också ge mer upplys-ningar om
resan.

Söndag        Fågelskådningens dag 
11 maj      Kullaberg och Fredriksdal
Över hela landet bjuder de ornitologiska
föreningarna på fågelupplevelser. Nu har de
flesta sångarna kommit och fågelkören är lättast
för nybörjarna att urskilja med kunnig guidning.
Alla är hjärtligt välkomna till någon av våra två
platser!
Samling: Josefinelusts parkering på Kullaberg
och entrén vid Fredriksdals friluftsmuseum i
Helsingborg. Tiden är kl 09.00.

Onsdag            Mölle fälad
21 maj

Betade strandängar börjar bli ovanliga. Mölle
fälad med enkelbeckasiner, rödspovar och
gravänder är en upplevelse för öga och öra. I
dammarna börjar klockgrodorna samla sig för sin
parningskonsert. Om vinden blir för tuff så åker
vi i stället till Björkeröd uppe på Kullaberg.
Samling: parkeringen vid Krapperups gods kl
18.30
Ledare: Mary och Alf Petersson

Söndag          Österlen
1 juni
I ottan ger vi oss i väg för att bege oss till
Österlens böljande landskap. Stenshuvud,
Haväng och Ravlunda är himmelska platser.
Någon av dessa kommer vi att besöka.
Sommargylling, fältpiplärka och näktergal-skör
förknippas med dessa trakter. På vägen till eller
från Österlen stannar vi till vid Krankesjön.
Hemkomsten beräknas till tidigast kl 18.00.
Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 05.00
Ledare: Lennart Johansson och Ann-Marie
Karlsson

Onsdag     Traneröds mosse på Söderåsen
11 juni
Uppe på åsen besöker vi Traneröds mosse, lite
av Norrland i miniatyr. Efter hand som det
mörknar avlöses gök och taltrast av morkulla,
orre  och nattskärra. Den som vill kan ta med
korv att grilla vid den sprakande elden.
Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg  kl 19.00 och vattentornet i Bjuv kl
19.20.
Ledare: Ulrik Alm



FÖR DIG SOM ÄR NY I FÖRENINGEN , eller
kanske inte ute i skog och mark så ofta, vill vi gärna
lämna några goda råd som avsevärt kan förhöja värdet
på en exkursion.

* Ta med matsäck ! De flesta exkursioner innehåller
minst en fikapaus, ofta två.

* Deltagare som är för varmt klädda är sällan något
problem (- och i förekommande fall enkelt att åtgärda).
Däremot är det omvända inget kul. Tänk på att
fågelskådande kan innehålla en hel del väntan.

* På fötterna rekommenderas grova skodon. Tar du
stövlar kan det aldrig bli fel.

* Ryggsäck är bäst, axelremsväska kan fungera,
bärkasse fungerar inte alls.

* Om du tänker på det; töm spargrisen på "tior" och
"tjugor". Bilföraren som ska ha bensinpengar kommer
att glädjas åt ditt förutseende.

MEDLEMSAVGIFTEN 1997

Till Dig som ännu inte betalt in
medlemsavgiften !  Vi hoppas att Du vill
vara med oss även under 1997. Fullt
medlemsskap kostar 100 kronor. Du får
dessutom gärna ansluta övriga "i huset"
som familjemedlemmar. Det kostar 10
kronor per person och år.
Inbetalningskort skall Du ha fått med förra
numret av KOF-rapporten. Om inte betalar
Du lika bra in på ett “vanligt”
inbetalningskort på giro 2 24 39-4.

SVERIGE
PORTO
BETALT
PORT PAYÉ

Fåglar i Nordvästskåne  
en rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening

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

Årsavgift för ordinarie medlemskap i föreningen är 100 kr för år 1997. 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 till rapportkommittén för Skånes Ornitologiska Förening
(SkOF).
Rapportmottagare: 
Henrik Johansson, Gasverksgatan 14, 262 31 ÄNGELHOLM,  tfn  0431/83803 eller 070/7312364

Riksinventering - Sångsvan
Sångsvanen har av Sveriges Ornitologiska Förening, SOF, utsetts till
riksinventeringsart för 1997. Avsikten är att fastställa hur många par som häckar i
Sverige. Var därför uppmärksam vid observationer av sångsvanar under häckningstid
och notera alla observationer som indikerar häckning. Rapportera antal par, lokal och
eventuellt  häckningsutfall (antal kläckta/flygga ungar) till vår ordinarie
rapportmottagare Henrik Johansson, som sammanställer resultatet från Nordvästskåne
och därefter vidarebefordrar detta till regionala rapportkommittéen i Skåne.

Avs B FÖRENINGS-

Kullabygdens O F         BREV
c/o Ch Strid        
Christer Boijes väg 2 B
S-254 54 HELSINGBORG
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Rapport från styrelsen

Sedan det senast programbladet kom ut har
föreningen avhållit sitt årsmöte. Inga stora
förändringar i styrelsens sammansättning
skedde. Mona Tuvesson lämnade styrelsen
( m e n  k o m m e r  a t t  v a r a  k v a r  i
programkommittéen) och ersattes av Lennart
Johansson som ordinarie styrelseledamot och
som ny styrelsesuppleant valdes Thomas
Svanberg. Mona tackas för de gångna årens
arbete och Tomas hälsas välkommen till
styrelsen. Efter årsmötet berättade Lennart
Johansson till diabilder om en resa till Ecuador.
  En aktuell förteckning över den nya styrelsen
med adresser och telefonnummer finns på
annan plats i detta programblad. Inför det nya
året har även kommittéernas sammansättning
setts över, vilket också framgår.
  Ingen har väl undgått att drabbas av den
kylslagna våren. Alla har vi väntat på värmen
men hittills förgäves. Trots detta har vi i
Nordvästskåne kunnat glädjas åt många
rariteter: Citronärla (3 olika ex.), svartpannad
törnskata, härfågel, dammsnäppa, svarthalsad
dopping och inte minst den korta men
intensiva invasion av vitvingade tärnor har
förgyllt tillvaron.
  Ett annat glädjeämne under våren är att
Helsingborgs kommun beslutat att köpa in

sockerbruksdammarna i Hasslarp. Därmed kan

dessa räddas från igenväxning och det rika
fågellivet bevaras. Man tänker även leda
Hasslarpsåns vatten genom dammarna och kan
på detta sätt minska tillförseln av kväve till
Skälderviken. Man slår alltså två flugor i en
smäll (gynna fågellivet i Hasslarp och minska
gödningen till havet). Allt sedan det blev klart
att bruket skulle läggas ner har flera av
föreningens medlemmar har varit drivande i
arbetet att rädda dammarna. Såväl hårdskådare
som fågelintresserad allmänhet kan nu se fram
mot att även i fortsättningen få glädjas åt både
rariteter och "vanliga" fåglar vid sockerbruks-
dammarna. 
  En annan händelse under våren som också i
hög grad har betydelse för föreningen är
Naturvårdsverkets inköp av västra Kullaberg.
Föreningen ser positivt på detta och hoppas
på lika gott samarbete med den nya ägaren som
med AB Kullabergs Natur. Vi har ju genom
åren varit en mycket aktiv naturvårdsförening
på berget och genomfört flera inventeringar
samt  bedrivit sträckräkningar och ringmärkning
och vi kommer att fortsätta på denna linje.
Under vårvintern har ett hundratal nya holkar
satts  upp på Kullaberg och i ett holkprojekt

Ordförande Mats Peterz
Allmogegatan 3 A, 256 56 HELSINGBORG
042-28 24 12 - Mobil: 0707-44 77 37
Vice ordf. Ulrik Alm
Stationsvägen 9, Ingelsträde, 263 91
HÖGANÄS
042-33 52 13
Sekreterare Boris Olsson
Nils Kaggs gata 47F, 254
54HELSINGBORG 042–21 41 56
Vice sekr. Henrik Johansson
Gasverksgatan 14,  262 31 ÄNGELHOLM
0431–838 03 - Mobil: 0707–31 23 64
Kassör Kaj Möller
Skördevägen 51, 263 54 HÖGANÄS
042–33 05 59

Lennart Johansson
Ringvägen 3, 260 40 VIKEN
042–23 74 60

Mary Petersson
Storaskärsvägen 30, 260 41
NYHAMNSLÄGE
042–34 49 91

Thomas Rönnertz
Turagården 8641, 262 07 HJÄRNARP
0431–548 85
Suppleanter Ann-Marie Karlsson
Brunnsallén 163, 256 57 HELSINGBORG
042–29 82 39

Thomas Svanberg
Blåkullagatan 33 A, 254 547
HELSINGBORG 042–16 50 52

skall utfallet av detta studeras. Vi genomför
under våren och sommaren också en
inventering av bergets kustfågelfauna för att
studera hur eventuella störningar från
bergsklättrare, dykare, fiskare m.fl. som vistas
längs stränderna, påverkar fågellivet. 
  För den som vill tillbringa en helg på
Kullaberg står Hjortstugan till förfogande
(dessvärre dock ej under högsommaren).
Kontakta Alf eller Mary Petersson (tel. 042–34
49 91), som är stug-värdar, om du är
intresserad. 
  Vår stuga i Häljaröd behöver också en
"hustomte", ett arbete som hittills förtjänst-
fullt, på eget initiativ, skötts av Arne
Magnusson. Om Du känner att du kan
hjälpa föreningen med detta – hör av dig
till undertecknad! För att hålla nere
vegetatio-nen kring stugan skulle en bättre
gräsklip-pare vara till hjälp. Har Du en
bättre, begag-nad, motordriven dylik att
skänka till föreningen vore detta mycket
behjärtans-värt. 
  Till slut; glöm inte årets riksinventerings-
art – sångsvanen. Kolla om det finns något
par i närområdets dammar eller sjöar och
rapportera eventuella fynd till vår rapport-
mottagare Henrik Johansson.

Väl mött i markerna

Mats Peterz
Ordförande

Sett se´n sist..
observationer jan-mars -97

Årets tre inledande månader bjöd verkligen på
”blandad kompott? vad gäller fågelobserva-
tioner. Flera sällsynta övervintrare kombinerat
med enstaka rariteter förgyllde dessa annars så
bistra månader.

  En vitnäbbad islom sträckte förbi Kullen 28.3
och på samma lokal noterades denna dag även
tre stormfåglar och lika många havssulor.
Förutom enstaka stormfåglar vid Hovs hallar
8.2, Höganäs hamn 23.2 och Kullen 26.2 sågs
hela 22 ex vid Kullen 4.3. Mer oväntad, då
februarifynd är mycket sällsynta, var den
grålira
 som drog västerut vid Kullen 22.2.
  Vårens första mindre sångsvanar var 2 ex
Farhult 10.3 och dessa följdes av 8 ad.
Domsten 28.3 samt 10 str. Vejbystrand 30.3.  
  Vid Båstad sågs vinterns enda gravand 27.1
och både Sandön och Pålsjö hyste
övervintrande snatterandshannar. En



praktejderhanne som upptäcktes intill
Grytskären 23.2 fanns kvar på lokalen någon
vecka senare och en hona av samma art
rapporterades från Kullen 28.3. Utanför Sandön
rastade dessutom en honfärgad alförrädare
tillfälligt 11.2.
Åtminstone sju havsörnar, varav 3 ex runt
Hallands Väderö,  tillbringa vintern i nordväst-
skåne. Något färre kungsörnar observerades
medan pilgrimsfalk noterades på minst tio olika
lokaler. Dessa ståtliga rovfåglar kom nog ändå
lite i skymundan av den unga jaktfalk som
sträckte mot norr vid Sandön på årets första
dag.
  Rörhöns övervintrade som vanligt vid Bjuvs
reningsverk, Pålsjö och Jordbodalen medan
upp till femton strandskator och nästan lika
många storspovar kämpade mot kylan i inre
Skälder-viken. Detta gällde även kärrsnäppor,
skärsnäp-por, rödbenor och enkelbeckasiner
som sågs i mindre antal längs kusterna.
  En utsvulten morkulla rapporterades från
Krapperup 5.1, dvärgbeckasin sågs vid
Lerhamn och Rönnen sista dagarna i mars och
en roskarl uppehöll sig vid Strandbaden 2-18.1.
  En adult vittrut sågs vid Ripagården 23.2 och
tre dagar senare rapporterades inte mindre än
sex sydsträckande bredstjärtade labbar från
Torekov. I denna veva sågs även en del tretåig
mås, t.ex. 169 str. Kullen 26.2 och 364 str. på
samma lokal 4.3.Rester av höstens alkekung-
invasion dröjde sig kvar längs kusterna på det
nya året och som mest sågs 7 ex vid Båstads
hamn 3.1.
  Bland avdelningen ugglor bör nämnas berguv
i Åstorp 26.1, sparvuggla Duveke 15.2, jord-
uggla vid Rögle 15.2 och Strandbaden 16.3
samt  spelande pärluggla från Traneröds mosse
9.3.
  Tre trädlärkor visade sig vid Torekov 11.1 och
en stationär berglärka uppehöll sig norr om
Lervik i januari—februari. Denna ”norrlänning?
fick sällskap av ytterligare 1 ex 5.3 och över S:a

Utmarken i Ängelholm sträckte dessutom 1 ex
mot norr 9.3.
  Längs Bjärekusten och norra Öresundskusten
fanns stora ansamlingar av både ängspiplärkor
och skärpiplärkor under vintern. Bland dessa
sågs även enstaka vattenpiplärkor, 1 ex
Ramsjöstrand 17.1 och 26.1, 1 ex Strandbaden
9.1 och 17—18.1 samt 1 ex Lervik 2.2.
  Forsärlor övervintrade vid reningsverken i
Höganäs, Bjuv och Torekov, järnsparvar
observerades vid tre övervintringslokaler och
en gransångare trotsade kylan vid Sandön 5.1.
  Andra tättingarter som sällan ses under
vintern var småflockar av starar på flera
kustlokaler, hämplingar vid Stureholm och
Filborna samt sävsparvar vid Filborna,
Jonstorp och Rösan. Slutligen kan nämnas att
lappsparv noterades vid Filborna och Rönnen
sista dagarna i mars.     

- Henrik Johansson -

Medlemsavgifter igen!

Vi har fått in ett antal “blanka”
inbetalningskort, där vi alltså saknar
avsändare. Vi har lyckats spåra några med hjälp
av postgirokontot, men vet Du med Dig att Du
eventuellt har glömt sätta ut namn, hör av Dig
till Kaj eller Boris (tfn 042-33 05 59 respektiv
042-21 41 56 ) så blir det rätt i matrikeln också.)

PS! Har Du ännu inte betalt är det hög tid.
Nästa utskick kommer bara att gå ut till de
medlemmar
som har betalt medlemsavgiften för 1997!

KOF's kommittéer

Programkommittén:
Ulrik Alm ( sammankallande )
Lennart Johansson
Ann-Marie Karlsson
Mary Petersson
Mona Tuvesson

Externkommittén:
Kaj Möller ( sammankallande )
Ulrik Alm
Alf Petersson

Forsningskommittén:
Mats Peterz ( sammankallande)
Henrik Johansson
Karl Nilsson
Thomas Svanberg

Fågelskyddskommittén:
Henrik Johansson ( sammankallande )
Bengt Andersson
Kjell-Åke Hall
Lars Karlsson
Alf Petersson
Thomas Rönnertz

Från Bert Weinitz i Rekekroken har vi fått in en
mängd återfynd av ringmärkta fåglar.
Flertalet av dessa har tyvärr blivit fångade i
fiskegarn i de ytter delarna av Skälderviken.
Som man kan se av märkningsplatserna
förekommer det en ganska stor rörlighet bland
grisslorna

Knölsvan Cygnus olor, en dansk ring, 6159
samt färgring röd 1HJ, märkt 94-10-02, en hane
1k. Märkplats Badstuedam, Hilleröd, Danmark.
  Återfunnen död efter en storm , 95-11-05, vid
Rekekroken. Inga synliga skador, men fågel
hade tidigare varit “mobbad” av häcknings-
svanarna.

  Tidigare observationer i Hilleröd 94-10-25 och
95-01-13.
Storskarv Phalacrocorax carbo, A336450,
bounge märkt i Bolshoy fiskar, S:t Petersburg,
Ryssland, 95-06-22. 
  Fångad utanför Höganäs 95-10-12. Avstånd
1014 km.
Storskarv, 249.278, bounge, märkt på
Kristianskjaer, Fröys Sör-Tröndelag, Norge 85-
07-04.
  Funnen i ett torskgarn utanför Arild i höjd
med Kullens fyr 93-02-01.
Ejder Somateria mollissima , 3010704, märkt 77-
06-02 på Christiansö, Bornholm. Var då minst
tre år gammal.
  Fångades 91-11-21 utanför Arild.
Ejder, DT003.450, en hona 3+, märkt, 74-05-05,
Lågskär, Lemland, Åland.
  Funnen i en ålryssja vid Svanshall 88-06-21 
Sillgrissla Uria salge, T24.606, märkt som
bounge i Skottland, Whinnyfold, Grampain
region 87-06-20.
  Fångades utanför Arild 88-01-29.
Sillgrissla, T54.936, bounge märkt Inver Hill,
Berriedale, Highland region, Skottland, 87-06-
25.
  Återfunnen utanför Arild 88-02-02.
S i l l g r i s s l a ,  T24.836,bounge märkt

Whinnyfold, Grampian region, Skottland.87-06-
20.
  Funnen i ett fiskenät utanför Skäret 88-02-14.
Sillgrissla, 3.018.289, bounge märkt på
Helgoland, Schleswig-Holstein, Tyskland,80-
06-25.
  Återfunnen, 83-02-09, utanför Skäret.



Sillgrissla, 3.018.112, bounge märkt på
Helgoland, Schleswig-Holstein, Tyskland,77-
06-24.
  Funnen 1,5 km utanför Arild, 88-01-04.
Sillgrissla, GP74.402, 2k+, märkt på Handa
Island, Highland region, Skottland, 72-06-18.
  Funnen utanför Ablahamn, Kullaberg, 90-03-
18.
Sillgrissla, T56.092, märktes som bounge vid
Sule Skerry, Orkney, Skottland, 87-07-05.
  Återfunnen vid Svanshall, 90-01-16. 
Sillgrissla, GJ01.262, bounge, ringmärkt  83-06-
26, Whinnyfold, Grampain region, Skottland.
  Återfunnen i ett fiskenät utanför Arild 90-02-
06.
Sillgrissla, T73.968, även detta en bounge
som märktes 89-06-18 på North Sutor, Highland
Region, Skottland.
  Funnen utanför Arild, 90-01-23.
Sillgrissla, T67614, märkt som bounge,88-06-
24, Ceann Ousdale, Helmsdalle, Highland
region, Skottland.
  Funnen utanför Ablahamn 90-03-19.
Sillgrissla, 3.098.109, 1k+, fick sin ring 85-05-
25 på List-Ellenbogen, Northfrisian Islands,
Schlesvig-Holstein, Tyskland.
  Fyndplats utanför Arild i febr 1989.
Sillgrissla, T44.686,en bounge från Fair Isle i
Skottland, märkt 92-06-19.
Återfunnen i ett fiskenät utanför Arild 93-02-03.
Sillgrissla, X11.994, bounge märkt Sumburgh,
Shetland, Skottland, 92-06-27.
  Funnen i ett nät utanför Arild denna också i
mitten av feb 1993.
Sillgrissla,T74.191, ännu en unge märkt Ppå
Compass Head, Sunburgh, Shetland,
Skottland,  90-07-03.
Funnen utanför Kullen i höjd med Håhull 91-
01-08.
Sillgrissla, 3.018.864 + grön färgring nr 19,
bounge märkt 92-06-05 Helgoland, Scleswig-
Holstein, Tyskland.
  Fyndplats utanför Arild i mitten av 1993.

Sillgrissla, T39.243, en bounge från Isle of
May, Fife region, Skottland. Fick sin ring 88-06-
18.
  Funnen i ett fiskegarn utanför Arild i mitten
av feb -93.
Sillgrissla, X13.470, fågeln märkt 92-07-06 på
Isle of Canns, Highland region i Skottland och
var en bounge.
  Återfunnen utanför Arild i ett garn i fob 1993.
Sillgrissla, T26589, bounge från Fair Isle i
Skottland. Märkt 87-06-25.
  Återfunnen i ett fiskegarn utanför Arild 89-03-
08.
Sillgrissla, T00.559, bounge märkt på Fair Isle
83-07-02.
  Funnen utanför Svanshall i okt 1983.
Sillgrissla, GJ01-147, märkningen av boungen
gjord på Whinnyfold, Curden bay, Grampian
region, Skottland 83-06-26.
Sillgrissla, T69539, bounge märkt 88-06-26,
Inverhill Berriedale, Highland region,
Skottland.   Funnen 3 km N Arild 88-12-28.
Sillgrissla, T55.025, märkning av en bounge
87-06-20, Whinnyfold, Grampain region,
Skottland.
  Funnen utanför Arild 89-03-29.

- Christer Strid -

EXKUSIONSREFERATEXKUSIONSREFERAT

Ugglekväll på Kullaberg 
den 25 februari 1997

 Vi blev blåsta på vår ugglekväll - ett av KOF:s
mera publikdragande arrangemang. Kvällens 
huvudartister - kattugglorna - hade ställt in
konserten. - Och det är kanske inget att säga
om.
  Vinden, nästan stormen, levde rövare runt
berget och hur Alf och Kaj än försökte, så
fanns  det inte någon ravin som erbjöd

tillräckligt lä. Vi guider - inklusive Mona och
Mary med sitt goda ärtsoppekok - kunde bara
tacka för oss och hoppas på bättre tur nästa år.

PS! Efter att kvällens stora skara skingrats stod
vi ett litet gäng kvar vid Hjorthagsstugan. 
- Gissa vad vi hörde? Jo, en kattuggla som
"Klävittade" för fullt. Typiskt!

- Ulrik Alm -

Israelresan 18/3 - 25/3 1997

"Det hände sig vid den tiden" att 8 pojkar och
en flicka skulle fara till Eilat i Israel för att skåda
fågel. 
  Inte särskilt morgonpigga sammanstrålade vi
på Sturup kl 05.00. Incheckningen började en
timme senare och planet skulle lyfta 08.10. Strax
kom besked om ändrad avgångstid. Vi ombads
invänta vidare information. Vilket vi också fick
ett antal gånger. Mat och dryck fanns det gott
om så någon nöd gick det inte på oss.
  Så kom vi då äntligen iväg, 4 timmar
försenade. När vi framåt kvällen anlände till
Ovda, Eilat dröjde det inte länge förrän mörkret
inföll. Efter en timmes bussresa från
flygplatsen med vackra vyer över Akaba
bukten kom vi fram till vårt hotell.
  Tilldelning av rum, lite kvällsmat och sen var
en lång resdag till ända.
  Efter en natt kommer som bekant en dag och
nu  va r  de t  dags  fö r  den  s to ra
fågelskådarveckan. Av några engelsmän fick vi
veta att svart trädnäktergal skulle finnas i en
park i närheten och att Palestina-solfågel
häckade vid hotellpoolen.
  Onsdag morgon kl 06.30 Israeltid började 9 st
förväntansfulla skådare sin vandring. Målet
var Park Ofira. På vår väg stötte vi på ett flertal
palmduvor och levantbulbyler. Huskråka satt
fint och tio flamingos flög över hustaken. I
parken mötte oss ärt- och lövsångare,

svarthätta, sädesärla och två olika raser av
gulärla. Härfåglar och blåhakar gick omkring på
gräsmattorna.
  Så fick vi då se den, den svarta
trädnäktergalen. Det blev det första krysset,
även för de mer beresta deltagarna. För oss
andra skulle det komma att kryssas nästan hela
tiden.
  Sakta drog vi oss tillbaka mot hotellet. Kaj
och Alf gav sig iväg för att hämta ut hyrbilen
och efter ca en timmes fria aktiviteter möttes vi
åter för att åka upp i bergen kring Eilat. Tempe-
raturen hade nu stigit till behagliga 20-23
grader. Första stoppet blev strax utanför Eilat
vid s k "Low mountain". Det dröjde inte länge
förrän 6 smutsgamar och ett 30 tal stäppörnar
visade upp sig tätt följda av brun glada, mindre
skrikörn och stäppvråk. Allt detta under loppet
av en halvtimma.
  Vi fortsatte sedan vår färd, men hade inte
hunnit mer än ca 200 m då någon skriker till.
Stenskvätta höger! Vit på huvudet! Jo
minsann, en vitkronad stenskvätta. Otroligt
vacker. Vi åker vidare när uppståndelsen lagt
s ig  någo t .  V i  se r  s t enge t t e r  på
bergsluttningarna och sinai-glansstare vid
vägkanten. Vår förträfflige chaufför Alf tar oss
till "En Netaphim" (tror det heter så), som
ligger en bit upp i bergen. Här kan man följa en
"wadi" som är en uttorkad vattenfåra vid denna
årstiden. Det är ungefär som att befinna sig i en
ravin. Magen börjar kurra men vem har tid att
äta när det hela tiden dyker upp nya arter.
Beslutet att gå en sväng i wadin är enhälligt. Vi
ser masktörnskata, röd-strupig sångare, ca 1
000 vita storkar och ett 30 tal svarta. Grön
dvärgbiätare, sammetshätta och svarthakad
sångare är inte heller fy skam.



Sugen på Eilat..?

- I så fall finns det hopp! Planera redan
nu din semester för 1998. Alf och Kaj
räknar med att återigen genomföra en
Eilatresa under vecka 13 1998.
Självfallet är inga detaljuppgifter klara,
men du som vill förvissa dig om en
plats gör klokt i att höra av dig till
reseledarna för en intresseanmälan.
Alf och Kaj når Du på tfn 042-34 49 91

  Vi inser till sist att vi måste få lite mat i magen
och lunchen består av pitabröd, melon,
bananer, tomater, kanske lite mjukost.
Framförallt är drycken viktig så det är åtskilliga
liter med vatten som går åt. Som "efterrätt" bara
några meter ifrån oss serverades 2 st
stenökenlärkor. Färden går vidare till km 20 och
vattenreser-voarerna i norr där vi bl a kan
beskåda olika arter av svalor och vadarfåglar.
Vi ser även isabellastenskvätta, kapduva och
långnäbbad mås samt  intill Jordaninengränsen
en örnvråk.   På vägen tillbaka ville Inger
fotografera kameler. Men chauffören hörde så
dåligt, sa han, så det blev inget av med det. Vi

avrundar dagen med ett besök vid
pumpstationen dit strimflyg-höns kommer varje
kväll för att dricka vid mörkrets inbrott. Efter
10-15 min ger dom sig av igen. Detta skådespel
utspelas varje kväll. Medan vi väntar och
småfryser i den kyliga kvällen drar två
alpseglare förbi.
Senare blir det pizza och maccabee beer.
  Dag 2 startar på norra stranden. Svarthuvad
trut, grönhäger, silkeshäger och gråfiskare är
några av arterna som villigt poserar framför
våra kikare. Palmlunden blir nästa ställe där vi

träffar på purpurhäger, indisk silvernäbb,
rödhuvad törnskata, rostsparv och ett antal
arabskrik-trastar. 
  Vi kör nu ut på väg 90 "Arava highway" och
hamnar vid km 33. Vid beskrivande av en
fågellokal vore detta med kilometerangivelse
längs en huvudväg kanske något att ta efter, t
ex på Öland. Fast egentligen lämpar det sig nog
bäst i ett ödelandskap som detta. Vid km 33 är
det öken. Men det finns även fåglar.
Sandökenlärka, ökenkorp och rödhuvad törn-
skata. 2 par strimflyghöns har vi turen att träffa
på. Det är nog inte så vanligt att man gör detta
på denna tid av dygnet.
  Magen kurrar, dax för mat, ingen
överraskning. Matsedeln ser ut som igår. Att
dricka mycket ger ett och annat behov och
medan Bengt Rasmus-son drömmande står vid
sin buske, med plast-kassen innehållande mat
i den fria handen, hojtar han till. Något rörde
sig i busken. Han uppfattar att det är en
sångare. Kanske en törnsångare. Men den såg
liten ut. Sedan startar en lustiger dans. Kaj har
uppfattat det hela och gör sig snabbt av med
sin goda macka, biter i stället tag i kikaren och
rusar iväg. Tätt följd av oss andra. Bengt R har
nu fått upp gylfen (tror jag) och far omkring
med plastkassen i ena handen och kikaren i
den andra. Till slut får vi syn på den lille
krabaten som bestäms till glasögonsångare.
Mycket fin hane. Snart är det dags igen. Alf
pekar och gestikulerar. Ökensångare! skriker
han. Puh!! Detta är jobbigt.
  Alla ser den. Men nu måste vi ge Bengt en
chans att få lite mat i sig så vi tar en extra paus.
Skönt!
Dagen fortsätter i samma trivsamma stil.
  Vi åker mot Yotvata som är en kibbutz ca 40
km norr om Eilat. Dom fina arterna avlöser
varandra. Notabelt är isabellastenskvätta,
citron-ärla, rödstrupig piplärka, rallhäger,
sporrvipa, tofslärka, tamarisk sparv. Listan kan
göras mycket lång. Vi har haft ännu en

fantastisk dag med fint sommarväder, ca 25
grader och svag vind. 
  Nästa morgon börjar vid norra strand,
Svarthuvad trut, armenisk trut, brun sula,
skräntärnor, kungsfiskare. Det är ingen hejd på
rariteterna.
  Ett måste när man är vid Röda havet, tyckte
några, är att se vad som döljer sig under
havsytan. Carl-Magnus, Inger och jag bröt oss
u r  f l o c k e n  f ö r  a t t  b e s ö k a
undervattensobservatoriet. Det var en
upplevelse. Inger och jag gav oss även på att
snorkla. Det var en höjdare att själv simma runt
bland alla de färggranna fiskarna. Efter att vi
återförenats med övriga gruppen kom vi till ett
ställe som enligt Roland var vid "halmbalarna
på gränsen till Jordanien". Just vid denna plats
såg vi asiatisk kalenderlärka. Vid km 33 såg vi
munkstenskvätta, flera mindre skruvar med
stäppvråk samt 5-6 st mindre skrikörn.
  På kvällen slog vi på stort och åt gott på Pago
Pago, en flytande italiensk restaurang. Kaj
drog Norgehistorier och detta uppskattades av
ett norskt sällskap vid bordet intill.
  Lördag, avfärd tidig morgon. Vi skall upp mot
Döda havet. En resa på ca 25 mil. Vi gör flera
stopp och vid ett av dem ser vi
ökentrumpetare. Efter bad i Döda havet (måste
man ju prova) och beundrande av Bengt R:s
biceps, samt beskådande av sinaiglansstarar
och palmduvor som sprang mellan bilarna for
vi vidare till Engedi. Där var det dax för mat.
Men som vanligt ingen rast och ingen ro. En
skruv med ca 3 000 vita storkar och efter en
stund ytterligare ca 1 000 varvat med gåsgam,
smutsgam och ormörn. Fler storkar. Vi
uppskattade antalet till totalt 5 000. Kortstjärtad
korp, som är vanlig här runt Döda havet,
u p p e n b a r a d e  s i g .  E k s å n g a r e  o c h
mästersångare finns i buskarna.
  Dags för hemfärd, men vi hinner även med ett
besök på Masadaklippan. En underbar
linbanefärd upp för att inhämta lite biblisk

historia. Det blir många stopp på hemfärden
och arterna avlöser varandra. Blek tornseglare
i tusental ser vi på ett ställe.
  Nio trötta skådare anlände hem efter ännu en
fågelrik dag.
Söndagens stora händelse var ett tiotal grön
biätare som länge fick stå ut med våra beund-
rande blickar.
  Samma arter som under de gångna dagarna
återkom och nu var det allt ovanligare med nya.
Dock fick vi en ny art på sena eftermiddagen.
Vitögd mås. Rovfåglarna lyste med sin
frånvaro denna dag.
  På kvällen efter en god Indisk måltid, när vi
var på väg hem, blev vi stoppade av en
säkerhetsvakt. Två hundra meter fram var man
tvungen att skjuta sönder något som man sa
"suspect object". Tack och lov var det falskt
alarm denna gång. Vi fick en påminnelse om i
vilket land man var. Detta var dagen efter
bombattentatet i Tel-Aviv.
  Veckan går fort och börjar närma sig sitt slut.
Vi väljer att göra ännu ett besök vid km 20.
Under veckan har vi träffat på många engelska



Årsmötet 1997

Den 12 mars hölls årsmötet och som vanligt
på Albertsgårdens kaffeservering. Vi var 30
närvarande medlemmar. 
  Mona Tuvesson önskade inte bli omvald i
styrelsen och in i hennes ställe kom Lennart
Johansson, som tidigare varit suppleant.
Thomas Svanberg nyvaldes som suppleant.
Thomas är relativt ung, i alla fall i jämförelse
med övriga styrelsemedlemmar, undantaget
Henrik Johansson. Thomas är uppvuxen i
Ängelholm, men bor numera i Helsingborg. I
övrigt skedde inga förändringar. 
  Medlemsavgiften för 1998 skall vara
oförändrade 100 kronor. Johan Hammar hade
inkommit med en motion att även äldre
fågelobservationer skulle matas in på data.
Årsmötet ställde sig positiv till detta. Med
hjälp av Arbetscentrum vid Helsingborgs
stad skall detta kunna ordna sig. 
  På årsmötet nämndes bl a att det finns
möjlighet att söka stipendier för fågelskydds-
projekt och att medlemsantalet har ökat. En
fortsatt satsning skall ske för att få nya
medlemmar. 1996 var vi 360 fullbetalande
medlemmar och 177 familjemedlemmar.
  Avslutningsvis blev det kaffe med bröd,
lotteri och Lennart Johansson berättade till
egna diabilder om en fågelresa till Amazonas
och Equador.

- Boris Olsson -

skådare som alltid avlutat ett samtal med
" h a v e
a nice birding"
  Denna sista skådardag skulle bli real nice.
En verklig superraritet, grå hypocoliushane
som hör hemma i Iran och Irak gjorde oss
den äran. En art som de flesta av oss aldrig
hade hört talas om.
  En skedstork tycktes trivas tillsammans
med ett gäng gråhägrar. Vi fick se dom
lyfta då Kaj med stor skicklighet utförde
örnprovet.
  När ni träffar på Kaj någon gång så fråga
honom gärna om finskan. Den episoden är
svår att berätta i skrift.
  Jag har valt att nämna några av de
fågelarter vi såg. Totalt fick vi ihop 150 st.
  Dagen för hemresan har kommit. En
segdragen och mycket noggrann
säkerhetskontroll, som för övrigt gick bra,
får avsluta Eilatveckan.
  Till sist vill jag och på alla deltagarnas
vägnar framföra ett stort TACK för en
mycket fint arrangerad och genomförd
resa. Den goda gemenskapen bidrog vi alla
till.

- Bengt Lundgren  -

Råådalen den 13 april

Vädret var ganska bistert, moln och
blåsigt. Trots detta kändes det i luften att
det att det var vår när vi startade vid
Grönadals bygdegård för att bege oss på
årets längsta exkursion. Detta om man
räknar vandrad sträcka. Slutmålet var Raus
kyrka, 7 - 8 kilometer, två fikapauser eller 4
timmar bort, beroende på hur man vill räkna.
Den flitige exkursionsledaren Lennart
Johansson ledde oss på stigen ner genom
Borgen, ett område som är det som har flest
häckande småfåglar i förhållande till sin yta. Vi

var här lite väl tidigt för att fågelkören, som når
sitt cresendo i maj, skulle ha satt i gång. Några
av oss fick se mindre hackspett men alla fick
höra rödvingetrastens sång. Lite känsla av
fjällen infann sig.  
 När vi vandrade vidare på åkrar och i
skogsdungar längs den blygsamma Råån

följdes vi av hundratals trastar, främst
rödvinge. Innan vi var framme var vi särskild
nöjda med att ha fått se skogssnäppa, häger
och glada. Den här gången hade vi inte turen
att få se kungsfiskare eller strömstare, trots att
det nästan utlovats i programbladet. Alla tolv
som var med verkade ändå nöjda när vi kom
fram. Det berodde kanske på att de inte rivit
sönder sig när de ömsom krypande under
ömsom klättrande över de otaliga
taggtrådstängsel som fanns längs vägen. 

- Boris Olsson -

  Hallands Väderö den 27 april 1997

Strax över tjugo KOFare stod  på kaj vid
åttasnåret i Torekov. Enstrålande dag hade
börjat. Som vanligt satt tordmular och
tobisgrisslor på pass när vi tuffade in mot
Sandhamn. Dessutom var skepparen hygglig
nog att stanna till ett tag så att alla fick tillfälle
att kolla in alkorna.
  Gulsparvar, rödhakar, bofinkar och
sävsparvar inledde kring Oadammen. Inne i
skogen hörde vi gransångare, rödstjärt och
flugsnappare - däremot var det tyst från
skogsduvorna, som annars brukar "pumpa"
bland de ihåliga bokarna.
  Kapellhamn - med sin inbjudande fikabacke ! -
Oh, vad härligt ! Stenskvättor satt på vakt,
ängspiplärkor "sippade" bakom oss, ormvråk
och blå kärrhök i skyn, strax följda av en
stenfalk. Senare under dagen kompletterades
rovfågelraden med ett flertal sparvhökar.
Vi kollade intensivt efter ringtrast, men vi i
huvudklungan hade ingen tur. Däremot pejlade
Erik Nilsson in ett exemplar uppe på nordsidan.
Trutar, ävenså en handfull vackra silltrutar,
stod på pass längs västsidans skär. Fyrklippan
erbjöd skön vila med milsvid utsikt upp mot
Kattegatt. Småskrakar, tobisgrisslor och
sädesärlor stod för den mer nära behållningen

  Åter i Sandhamn vid halvtvåtiden. Vi
summerade: inget fyrstjärnigt, men som vanligt
en väl varierad artsamling.
        

- Ulrik Alm -

Fågelskådningnens Dag  11 maj 1997

"Firades" på två ställen. Kullabergsgänget -
Alf, Mary, Mona och Kaj - drog ett knappt
femtiotal skådarsugna personer, medan Mats
Peterz jämte undertecknad vallade ett
trettiofemtal personer inne på Fredriksdal.
  För första gången genomfördes Fågelskåd-
ningens Dag den andra söndagen i maj,
tidigare har det varit den första. Ändringen
genomfördes i hopp om att pricka in något mer
fågel och eventuellt också en något mer stabil
väder- period.
  I år var det svalt. På Fredriksdal spanade Mats
och jag efter både svalor och flugsnappare,
men inga visade upp sig på något övertygande
sätt. Istället fick vi peka på tornfalken och
Helsing-borgs kommunfågel - stenknäcken.
Som guide vill man alltid visa på mer, men
samtidigt är det slående hur tacksamma folk är
att vägleda. Givetvis försummade vi inte
tillfället att sprida föreningsinformation via
programblad och andra publikationer.
Tillsammans sålde vi för över 600 kr. Ett
givande och lönande tillfälle således.
                                                   - Ulrik Alm -



PROGRAM 
AUGUSTI TOM OKTOBER 1997 

5 augusti        Vadarexkursion till Rönnen
Tisdagen

Vadar fåg la rna ,
som häckat på
Sibiriens tundra
drar tidigt söderut.
Många rastar vid
R ö n n e n .  M e d
tubkikarnas hjälp
är de lätta att
observera. Alf
visar och lär oss
även de vanligare
a r t e r n a .
Exkursionen är
lämplig även för
de som inte är så
vana.

Samling: KOF-stugan Norra Heljaröd kl 18.30

Ledare: Alf Petersson

20 augusti  Hasslarps sockerbruksdammar
Onsdag

Hasslarp är kanske vår finaste inlandslokal och
här finns många häckande och rastande fåglar.
Årligen syns en och annan raritet. Lars
Karlsson, som vi kan tacka för att området

blivit inköpt av Helsingborgs stad, har skådat
här i många år och leder exkursionen.

Samling: södra dammarna, närmast Fleninge, kl
18.30
Ledare: Lars Karlsson

14 september             Falsterbo
Söndag

Vi åker iväg tidigt för att vara på plats när
småfågelsträcket är som mest intensivt vid
norra Europas bästa flyttlokal. Efter några
timmar begär vi oss till Skanörs Ljung eller till
Falsterbokanalen för att beskåda ormvråkar och
andra rovfåglar. Vi är borta hela dagen.

Samling: Brännborns i Ängelholm kl 04.30,
Olympiaskolans parkering i Helsingborg kl
05.00

Ledare: Henrik Johansson

5 oktober Hallands Väderö
Söndag

Ni som varit på Väderön vet att i denna
underbara och varierande natur finns stor
rikedom på olika fågelarter: havsfågel, vadare,
änder, grisslor och tättingar. En och annan
rovfågel brukar också dyka upp.

Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 06.45, Brännborns parkering på
öster i Ängelholm kl 07.15, Torekovs hamn kl
07.50. Båten avgår kl 08.00.

Ledare: Ulrik Alm

KOF´s
föreningsstipendium

Planerar Du att göra en fågelundersökning
(inventera, räkna sträck eller ringmärka)
eller bedriva någon annan verksamhet för
att stimulera fågelintresset? Då kan Du få
ekonomiskt stöd från KOF.

Följande villkor gäller för den sökande:

* Du skall vara medlem i KOF
* Studien/arbetet skall bedrivas inom

KOF´s verksamhetsområde
* Kort redovisning av resultaten skall

ske i KOF´s programblad

Skicka Din ansökan till KOF, c/o Olsson,
Nils Kaggs gata 47 F, 254 54
Helsingborg . 
  Tänk på att vara ute i god tid så att
ansökan hinner behandlas av KOF´s
styrelse.

9 oktober - 12 oktober         Öland
Torsdag tom söndag

Även på hösten åker fågelskådarna till Öland
för att "kryssa" rariteter. Flyttfågelsträcket är
inten-sivt och vi får bl a se tranor. Avfärden
sker tidigt torsdagskväll. Inkvartering har vi i
fyra stugor i Hagapark, som ligger nära södra
udden. Antalet är begränsat till 16 deltagare. 
  Kostnad för logi är låga 360:- per man, vid fullt
antal. Anmälan senast 1/9 till Mona Tuvesson,
som också kan ge mer upplysningar, tel 0431/
34071. "Först till kvarn ...".

Ledare: Alf Petersson och Kjell-Åke Hall

23 oktober           Sydskåne
Söndag

Varje höst brukar vi åka till de fina fågellokaler
kring Krankesjön, Vomb, Fyledalen och
Ellestadsjön. Vi brukar ha tur med att få se
mängder med gäss, flera örnar och andra
rovfåglar, som inte kan ses i våra
hemmamarker.

Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 08.00

Ledare: Lennart Johansson
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Kullabygdens O F         BREV
c/o Ch Strid        
Christer Boijes väg 2 B
S-254 54 HELSINGBORG

Fåglar i Nordvästskåne  
en rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening

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

Årsavgift för ordinarie medlemskap i föreningen är 100 kr för år 1997. 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 till rapportkommittén för Skånes Ornitologiska Förening
(SkOF).
Rapportmottagare: 
Henrik Johansson, Gasverksgatan 14, 262 31 ÄNGELHOLM,  tfn  0431/83803 eller 070/7312364
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Rapport fr³³n styrelsen
Den g³ngna, extremt varma sommaren har väl
tilltalat de flesta p³ ett eller annat sätt. Värmen
har inte direkt har inbjudit till f³gelsk³dning
utan sol och bad har nog dragit mera. Nu är i
alla fall hösten här och det med besked. De
första höststormarna har dragit in över landet
och havsf³gelsäsongen har börjat bra med
stora antal tärnm³s, fjällabb och klykstjärtad
stormsvala. Det hela kryddat med flera andra
rara havsf³glar. 
  Som nämndes i föreg³ende programblad har
Helsingborgs kommun köpt in sockerbruks-
dammarna i Hasslarp. Arbetet med att bevara
och utveckla omr ³det till ett paradis för b³de
f³glar och rekreationssökande människor har
nu inletts. KOF är representerad i den grupp
som har till uppgift att arbeta fram förslag till
³tgärder och skötsel. I detta sammanhang är vi
även tacksamma för eventuella synpunkter
eller förslag fr³n föreningsmedlemmarna
(kontakta undertecknad eller Boris Olsson).
  För att sprida kännedom om sockerbruks-
dammarnas f³gelliv bland lokalbefolkningen
anordnade KOF,  t i l l sammans med
Helsingborgs kommun, Helsingborgstraktens
Natur och Stu-diefrämjandet, en exkursion
speciellt riktad till Hasslarpsborna. Närmare
hundra personer slöt upp (fantastiskt!), varav
n³gra knappt kände till 
dammarnas existens. Kommunekolog Widar
Narvelo informerade om dammarna och de 

restaureringsplaner som finns. Därefter
förevisade vi sm³dopping samt olika änder och
vadare, samt demonstrerade ringmärkning (bl.a.
av kärrs³ngare). Det blev ett mycket lyckat och
uppskattat arrangemang, som även  bevakades
av lokalpress och lokalteve med ett reportage i
Sydnytt. 
  Under sensommaren har föreningen även
deltagit i den "Stora Trädg³rdsfesten" p³
Sofiero. Bl.a. stod Svenskt Mästerskap i
f³gelholksbygge p³ programmet, där repre-
sentanter fr³n KOF deltog i juryn som skulle
bedöma tävlingsalstren. Dessutom hade vi en
egen "monter" där vi svarade p ³ all sköns fr³gor
om f³glar, samt informerade om föreningen.
Arrangemanget gav även ett 20-tal nya
medlemmar, vilka alla hälsas varmt välkomna till
föreningen.
  KOF avser att under hösten ge sig in i
IT-världen. Vi kommer att p³ försök lägga upp
en egen hemsida p ³ internet. Här kommer vi att
lägga ut v³rt program och annan information
om föreningen. Man skall ocks ³ kunna
rapportera sina f³gelobservationer där. Dina
iakttagelser blir därmed omedelbart tillgängliga
för alla andra medlemmar (och övriga
intresserade) som har tillg³ng till internet. Vi
³terkommer med mer detaljer i kommande
programblad.
  Väl mött i markerna!

- Mats Peterz (ordförande) -

 Sett sen sist...
observationer april - juni -97

Periodens första hälft var ganska kylig med
tidvis  friska vindar från nordvästsektorn. Detta
medförde att en del havsfågel noterades samt
att vissa arter anlände senare än normalt.
Proppen gick ur i och med ett varmluftsinbrott
från sydost i mitten av maj och aldrig tidigare
har väl så många rara arter påträffats i
Nordvästskåne under en och samma vår!
  Två svarthalsade doppingar rastade tillfälligt
i Hasslarps dammar 22.5 och på Kullen sågs
enstaka stormfåglar vid fyra tillfällen. Därifrån
rapporterades även gulnäbbad lira 3.5, mindre
lira 16.6 och sammanlagt ett åttiotal havssulor,
bl.a. hela 58 ex 3.5.
  Vid Bjuv sågs en ringmärkt vit stork 4.4 och
ytterligare en cirklade över Klören 17.5. På
Sandön rastade två prutgäss av den västliga
rasen hrota  19.6 och en omärkt rostandhane
låg i Hasslarps dammar 16.5.
  En alförrädarhona rapporterades från Ranarp
2.5 och vårens sista havsörn sträckte in vid
Hittarp 7.4. Andra trevliga rovfåglar var brun-
glada över Hasslarp 6.5, ängshök vid Kattarp
11.5, en äldre stäpphökhona i Hasslarp 30.5
och 1.6 samt en sträckande, honfärgad
stäpp/ängshök vid Sandön 17.5. Dessutom en
ung kungsörn vid Stureholm så sent som 20.4
och totalt minst tre olika pilgrimsfalkar.
  Kornknarr hördes vid Turköp 3-4.6 och två
vaktlar visslade runt Lönhults gård 1.6 och 1 ex
4.6.
  Vårens enda svartbenta strandpipare fanns i
Farhult 29.4 och på Hallands Väderö noterades
omkring tio skärsnäppor 27.4. Vid Sandön sågs
två sandlöpare 24.5, en myrsnäppa 21.5 och
hela 24 småsnäppor 22.5. Totalt rapporterades
sju dvärgbeckasiner 2.4-3.5, en dammsnäppa
höll till i Hasslarps dammar 19-22.5 och på

sistnämnda lokal även en hona smalnäbbad
simsnäppa 30.5.
  Tre labbar drog söderut vid Domsten i april
och ytterligare en sträckte västerut vid Kullen
25.6. Upp till 40 dvärgm³sar var stationära vid
Sandön andra halvan av maj och en gammal
tretåig mås observerades vid Kullen 19.5. På
Sandön stod en skräntärna 2.6 och från samma
lokal rapporterades oväntat en rosentärna 19.6.
Vårens mest uppmärksammade f³gelhändelse
var annars det stora inflödet av vitvingade
tärnor i mitten maj, se annan artikel.
  En lunnefågel sträckte förbi Kullen 3.5, en
spelande turturduva rapporterades från Förslöv
31.5-1.6 och enstaka jordugglor observerades
vid sex tillfällen. Över Ängelholm drog tre bi-
ätare norrut 19.5 och söder om Larödbaden
upptäcktes en härfågel 26.4. En ensam härfågel
uppehöll sig dessutom i Farhult nästan hela
juni.
  Den numera allt sällsyntare göktytan
noterades vid fem tillfällen under våren och i
Domsten sågs tillfälligt en rostgumpsvala 23.5.
Tyvärr verkar fältpiplärkan snart vara
försvunnen från Nordvästskåne då endast ett
fynd hittills rapporterats. En art som däremot
uppträdde i det närmaste sensationellt talrikt
var citronärla med tre fynd, en hane Farhult 2.5,
en hona Höganäs 16.5 samt en hane Rönnen
23.5. Vid Rönnen sågs dessutom en gulärla av
den sydöstliga rasen feldegg  16.5.
  Från Kullen-Björkerödsomr³det rapporterades
sammanlagt ett 30-tal ringtastar 6.4-4.5, en
flodsångare hördes längs Vegeån i Bjuv 5-6.6,
en busksångare sjöng på Hallands Väderö 14.6
vilket även gällde en lundsångare fyra dagar
senare.
  Vid N.Häljaröd fanns tillfälligt en brandkronad
kungsfågel 4.4 och vårens enda pungmes
noterades på Kullen 13.5. Två sommargyllingar
hördes på Hallands Väderö 7.6 och längs
järnvägen söder om Rögle upptäcktes en
svartpannad törnskata 18.5, vilken även sågs



morgonen efter vid närbelägna Västraby-
dammen.
  Gulhämpling observerades på Kullen vid fyra
olika tillfällen i slutet av april-början av maj
samt  vid Larödbaden 27.4. Lappsparv
rapporterades från tre lokaler i april och till slut
bör även vardera två ortolansparvar vid Kullen
8.5 samt 10.5 få lite utrymme i denna spalt.

- Henrik Johansson -

Vitvingade tärnor i mängd
- ett minne för livet

Även Nordvästskåne berördes av den
makalösa invasionen av vitvingade tärnor
några få dagar i mitten av maj.
  I de södra delarna av Skåne började det dyka
upp vitvingade på eftermiddagen den 13.5.
Antalen ökade framåt kvällen och på flera
lokaler räknades höga antal, t.ex i Krankesjön
med över 200 ex och vid Arlövs ängar med ett
omfattande nordsträck. Undertecknad gjorde
ett desperat försök vid Sandön sent på kvällen
denna dag men inga tärnor visade sig.
  Dagen efter, den 14.5, brakade det däremot
löst och följande uppgifter har kommit till
kännedom.
  Hasslarp: På morgonen 27 ex som ökade till
minst 42 ex fram till 12.30-tiden då de flesta
sträckte iväg mot nordost. Kl. 13 fanns 5-8 ex
kvar på lokalen och kl. 15 endast 2 ex. Antalet
ökade sedan åter för att kl. 18 vara cirka 25 ex.
  Totalt cirka 60 ex ??
Rönneås mynning: 35 ex på morgonen varav 31
ex som sträckte iväg mot O-NO omkring kl. 9.
Vid 11-snåret cirka 20 ex vilka ökade med 39
insträckande från NV en halvtimme senare.
Ytterligare 10 ex sträckte in fram till kl.14.30 och
många tärnor gav sig efterhand iväg åt O-SO.
Kl. 14.30 fanns cirka 30 ex kvar på lokalen.

Några timmar senare, vid 18-tiden, räknades
inte mindre än ett 70-tal individer vilket blev
dagens högsta summa.
  Totalt omkring 170 ex ?? eller ”bara? cirka 70 ex
??
  Ytterligare en observation gjordes denna dag
då 16 ex sågs sträcka mot SO vid Farhult
omkring kl. 11.
Sandön: Här sågs inga vitvingade den 14.5 men
dagen efter, då det inte sågs några på andra
lokaler, noterades 14 ex vid 7.30-tiden och 12 ex
vid 19.30-tiden vilket enligt uppgift troligen ej
var samma.
  Totalt 26 ex ?
  Det är naturligtvis mycket svårt att med
säkerhet veta hur många vitvingade tärnor som
varit i farten. Har dom växlat mellan olika lokaler
i området eller har ett riktat sträck pågått?
Troligen det sistnämnda då det vid flera
tillfällen konstaterades att tärnor faktiskt kom in
från V-NV och drog iväg österut. En
förhoppningsvis inte alltför missvisande
summering gör gällande att omkring 270 ex
setts under dessa ur fågelsynpunkt historiska
dagar.

- Henrik Johansson -

 EILAT 1997-03-18--25 - “ARTLISTAN”

I föregående nummer av Fåglar i NV-Skåne...
(2/97), hade vi med ett exkursionsreferat från
resan till Eilat i Israel i mars månad.
  Som ett komplement till detta referat, har Kaj
Möller sammanställt en lista över de arter som
sågs under den veckan.
  Listan presenteras utan några speciella
kommentarer vad gäller lokaler, numerärer eller
dylikt.
  Är Du intresserad av ytterligare information,
kan Du med fördel kontakta någon av
deltagarna.

Smådopping Svarthalsad dopping
Brun sula Storskarv
Grön häger Rallhäger
Kohäger  
Kusthäger
Silkeshäger Gråhäger
Purpurhäger Svart stork
Vit stork Skedstork
Flamingo Stjärtand
Skedand Kricka
Årta Vigg
Brunglada Smutsgam
Gåsgam Stäpphök
Brun kärrhök Sparvhök
Ormvråk Örnvråk
Stäppörn Mindre skrikörn
Hökörn Ormörn
Tornfalk Tatarfalk
Berghöna Ökenhöna
Vaktel Rörhöna
Sothöna Trana
Styltlöpare Ökenpipare
Större strandpipare Mindre strandpipare
Svartbent strandpipare Sporrvipa
Sandlöpare Mosnäppa
Kärrsnäppa Brushane
Enkelbeckasin Svartsnäppa
Rödbena Dammsnäppa
Gluttsnäppa Skogssnäppa
Grönbena Långnäbbad mås
Skrattmås Svarthuvad trut
Silltrut Gråtrut
Armenisk trut Vitögd trut
Skräntärna Fisktärna
Kentsk tärna Strimflyghöna
Klippduva Turkduva Palm
duva Kapduva Tornseglare B lek
tornseglare Alpseglare Biätare
Grön biätare Grön dvärgbiätare
Kungsfiskare Gråfiskare Här f
ågel Göktyta Ökenlöplärka Kort
tålärka Stenökenlärka Sandökenlärka
Asiatisk kalanderlärka Tofslärka

Ladusvala Hussvala B a c
ksvala Rostgumpsvala
Blek klippsvala Trädpiplärka
Ängspiplärka Rödstrupig piplärka
Vattenpiplärka Sädesärla Fors
ärla Gulärla Citronärla L e v
antbulbyl Masktörnskata
Rödhuvad törnskata Vassångare
Rörsångare Sävsångare
Streckad prinia Ökensnårsångare

Eksångare Törnsångare Ärts
ångare Svarthätta Mästersångare Sam
metshätta Svarhakad sångare
Cypernsångare Rödahavssångare
Ökensångare Rödstrupig sångare
Glasögonsångare Lövsångare G r a
nsångare Bergssångare Blåt
rast Stenskvätta Isab
ellstenskvätta
Medelhavsstenskvätta Sorgstenskvätta
Munkstenskvätta Vitkronad stenskvätta
Svartstjärt Rödstjärt
Blåhake
Svart trädnäktergal Arabskriktrast
Pungmes Pales t inasol fågel
Ortolansparv Rostsparv
Bofink Ökentrumpetare
Spansk sparv Gråsparv
Tamarisk sparv Sinaiglansstare
Ökenkorp Kortstjärtad korp
Huskråka Grå hypocolius

- Kaj Möller -

Eilat...final call!
- Läste du Bengt Lundgrens reseberättelse från Eilatresan tidigare i år?  Blev du sugen? Du
som spetsar på en plats till Eilatresan under vecka 13:1998 bör snarast höra av dig till någon
av reseledarna, Alf Petersson eller Kaj Möller.
telefon 042 - 33 05 59.



Oväntade gäster vid fågelbord

Som relativt känd fågelskådare i Bjuv får jag
under vintern dagligen försöka lista ut vad som
setts  på några av byns hundratals fågelbord.
Ofta är det stenknäck, bergfink eller grönfink
som beskrivs men en onsdag i mars blev jag
helt ställd.
  Det var när korvbrödsbagaren beskrev två
småfåglar som dagligen besökte honom sedan
i december. De fick vildfågelfrö, samt förstås....
kasserade korvbröd, som de var särskilt
förtjusta i. 
  Fåglarna var gråsparvsstora med röda näbb,
rödaktigt på vingarna och blågrå rygg.
Beteendet var rödhakelikt, med en snabb rush
från en rhododendronbuske till maten och
sedan snabbt tillbaka igen.
  Han hade dessutom tagit ett par foton på de
okända men det hjälpte mig inte, för sådana
fåglar får bara inte finnas vid ett fågelbord.
Åtminstone inte i Bjuv!
  I en burfågelbok fann jag dom. Det var
kinesiska näktergalar eller som de också kallas,
solfåglar. De hade rymt någonstans ifrån och
anpassat sitt liv i trädgården hos en person
som tyckte det var kul att ha fåglar som ingen
annan hade.
  Sista gången de sågs var i början av april och
var de nu är vet jag ej. Kanske hos någon
burfågelfantast i Bjuvstrakten. Vem vet?  

- Lars Karlsson, Bjuv -

En solskenshistoria

Vi var på Rhodos i april -95 och naturligtvis
ägnade vi en del av semestern åt lite lugn
fågelskådning. Där nere haglade det av
alpseglare, bleka tornseglare och rostgump-
svalor, vilka vi passade på att studera lite extra.
Sedan dess har vi ägnat luftrummet lite mer tid

och med spänd förväntan letat bland flockar av
svalor och tornseglare, men ingen av våra
vänner från Rhodos har dykt upp.
  På kvällen den 14:e maj tog vi barnen med oss
för att åka ut och gå en strandpromenad. Örby
ängar eller Domsten? Till slut bestämde vi oss
för Domsten där det brukar finnas gott om
musselskal som Jens, vår snart 4-årige son
älskar att plocka. Vi anlände strax efter fem och
vädret var fint. Massor av musslor fanns där,
och stenar, som Emma snart två år, tycktes
föredra att släpa runt på. Härligt, härligt !
  Efter en stund tog vinden i och mörka moln
började driva in. En ganska stor flock svalor
hade samlats över strandängarna mot
talldungen till. Drygt ett hundratal som drog
fram och tillbaka.
  - En rostgumpsvala innan vi åker hem hade
inte varit helt fel, sade jag mest på skoj.
  - Nej, det blir en bra avslutning sade Maria
och skrattade.
  Jag letade med hjälp av tub och handjagare i
ungefär 5-10 minuter och tyckte nog att jag
hade sett de flesta svalorna i flocken. Himlen
blev mörkare och regnet hängde i luften. Då
dök rostgumpsvalan upp! Otroligt nog så flög
den omkring där uppe tillsammans med de
andra. Det riktigt lyste om den! Maria kastade
ryggsäcken, slängde upp handkikaren och fick
syn på den hon också. I ungefär 15-20 minuter
drog den runt framför oss. När flocken drog sig
in över samhället märkte vi att det börjat regna
och vi traskade mot bilen med vår fångst av
musslor, stenar och rostgumpsvala. Tack Jens
för musslorna.

- Richard Nilsson -   
 

TILL SALU

KOWA tubkikare, rak, med 2 st  okular
25x resp 48x.
Pris 2.500 kr
Kontakta Thomas Wickman, 
tfn 042-34 47 88

EXKUSIONSREFERATEXKUSIONSREFERAT

FÅGELSKÅDNINGENS DAG 
11 MAJ 1997

06.00 en vacker vårmorgon, Josefinelust 09.00
ej längre så vacker vårmorgon. 40 st, +10
grader Celcius, i olika fritidsstilar mötte upp
trots lite smådroppar cirkulerande i luften. Alf
och Kaj delar upp oss i två grupper och vi
börjar vandringen på Kullaberg. Den skira
grönskan är påfallande vacker, men det blåser
en del och fåglarna är inte på hugget precis för
att sjunga eller visa upp sig. Ladusvala,
svarthätta, lövsångare, buskskvätta - kul att
träffa igen, en del har jag inte sett på en hel
vecka sedan Skagen i 1:a-majhelgen. Stopp!
Alf hör en gråsiska, några hann få se den.
Ganska tyst just nu. Där nere på vattnet ligger
ejder och gungar. Bekantingen sparvhöken
flaxar däruppe.
  Vi lyssnar till Alf en stund istället och han
berättar att Kullen är en mellanlandningen för
många flyttfåglar från Danmark som ska vidare
norrut. Kullens riktning är NV-lig och därför får
fåglarna ta ut ny kompassriktning innan de
fortsätter för att för att verkligen komma norrut
och inte mer åt väster och ut mot havs igen.
Därför blir det några rekognoseringsvarv innan

de verkligen far iväg ifrån Kullen.
  Stigen är ganska lerig och koncentrationen
riktas till fötterna, där bredvid kan man titta på
de vackra vårblommorna. Det är bara att njuta
av vårens attribut. Bofinkar, tur att dom finns,
de både hörs och syns. Nu har vi snart kommit
fram till den riskabla golfbanan!
Alla undan denna gången också.
  Passerar utsikten mot Hallands Väderö och
Bjärehalvön - vackert inramad av gulsparvens
vårsång.
  Medhavd fika värmer gott och med nyvunna

krafter fortsätter den del av stigen som tidigare
utannonserats som lite mer svårforcerad.
  Lövsångare och ärtsångare hörs. Ett streck
med 30-tal gäss, troligen grågäss. Havstrutarna
seglar på uppåtvindarna. Gransångare görs sig
påmind “salta-sill...”.
  Solen börjar komma mer och mer. Det börjar bli
lite mer liv i buskagen.
  Nu kommer vi in i ett bokskogsområde, inte så
många fåglar här för det finns ju inga buskar att
gömma sig i. Här är istället platsen för ugglor,
hackspettar och skogsduvor, idag håller de sig
på behörigt avstånd.
  In bland buskarna igen. Svarthätta hörs och
får även se en hona. Några andra sångare
hoppar omkring bland grenarna och så
gransångare igen. Sparvhöken kom ånyo och
visar upp sig.
  Tillbaka till KOF-stugan. Mary ? Dotter har
fixat fika till oss. Vi njuter av kaffe i vårsolens
sken medan vi snackar. Kaj avbryter för
försäljning, kassörens ständiga gissel att förse
föreningen med mer pengar. Medlemsantalet
utökades säkert denna gången också.
  Det är fågelskådningen dag och en liten
energisk trupp ger sig ut till Margreteberg. Det
är mycket soligare och varmare nu och sundet
i vårfägringen är “så” vackert. Kullen som en
tavla mot det blå vattnet. Jösses här hörs ju
törnsångare, en buskskvätta, hämpling, svalor
(hus- och ladu-), järnsparv, stenskvätta sitter



där. Bivråk kommer in och visar upp sig mot
den nu knallblå himlen, njutbart. Småtärnor,
fisktärnor, drillsnäppa, gulärla, stenskvätta.
  Roligt att fåglarna dök upp på
fågelskådningens dag, trots att det var segt i
början.

- Karin Sandström -

Österlen 1 juni 1997

- Ska vi, eller ska vi inte ? Den frågan ställde vi
oss många gånger, när det gällde om vi skulle
följa med K.O.F:s resa till Stenshuvud med flera
platser den 1 juni. Skall man vara vid mötes-
platsen i Helsingborg kl 05:00, innebär det tidig
revelj, framförallt om man har några mil att
avverka för att komma dit.
  I detta fall fick intresset för Österlen och
fåglarna segra över lättjan. Totalt 10
likasinnade personer ställde upp och så bar det
iväg.
  Snart kunde vi från bilarna iaktta den
välkända silhuetten av den roströda fågeln
med den djupt kluvna stjärten kretsflyga över
det böljande landskapet. Gladan var ute på
näringssök.
  Under många år har jag närt en förhoppning
om att få se en livs levande rosenfink. Alla
försök hittills har varit resultatlösa, då
examinationen gett vid handen, att det varit en
hämpling jag skådat. Väl inne på Stenshuvuds
fredade marker, dröjde det inte länge förrän
våra guider visade på den första. Vid
kafferasten, som snart följde, hade vi en ny
hane av rosenfink. Nu hade vi både sol och
vind i ryggen, och avståndet till fågeln var bara
några meter. För blotta ögat kunde vi njuta av
den färggranna dräkten, rosenrött huvud,
strupe, bröst och övergump. Ingen fågelbok
jag hittills skådat har tillnärmelsevis förmått att
återge fågelns rätta färger. Då fågeln i
fortsättningen dök upp gång på gång

myntades snart uttrycket: "Det var bara en
rosenfink".
  Väl ute på de sandiga sluttningarna med
enbuskar och taggiga snår hörde vi en hel kör
av fågelsång. Våra musikaliska guider urskilde
fåglarna en efter en, och det blev sammanlagt
ett imponerande antal. Fältpiplärkan, den
största av våra piplärkor, ägnade vi särskild
uppmärk-samhet. Tyvärr har ju denna
sandfärgade fågel, med det ostreckade bröstet
och buken, gått starkt tillbaka och här lyckades
vi bara skåda in 1 ex.
Sen var det dags för Krankesjön och Silvåkra.
Då man från tornet skådar ut över sjön, stiger
genast spänningen och förväntningarna. Vad
kan finnas dolt i vassruggarna här ? - Jo svaret
kom snabbt. från en vassrugge lyfte plötsligt
en ugglespräcklig fågel med hängande ben,
lång hals och rundade vingar för att snart landa
i en annan vassrugge. Det var fågeln, som
blåser bastuba på kvällar och nätter.
  Vi fick inte höra hans tutande, men väl se
honom. Det var rördrommen. En gammal lektor,
som ofta ledde exkursioner i min ungdom, sa en
gång: "Alla som vill kan få höra den, men det är
få förunnat att få syn på den". Alltså vi, den 10-
hövdade skaran från K.O.F hade fått vara med
om en sensation.
  Om rördrommen varit tyst vid vårt besök, så
var inte göken det. Efter ett långvarigt hoande
tog den vägen förbi vårt fågeltorn och
försvann sen in i en dunge för att kanske glädja
andra med sin närvaro.
  Sista anhalten på vår 30-mila resa var
fågeltonet vid E6:an nära Landskrona. Ryktet
hade nått oss. att en silkeshäger varit synlig
där. Och mycket riktigt stod han där nära
vattnet i sin vita skrud, med de svarta benen
och näbben. -Varför hamnar en silkeshäger här
? Hade han blivit mobbad av sina artfränder,
där han hör hemma i södra Europa ? Var det en
ungkarl, som ville ut på vift, eller var det ett
vinddrivet exemplar ? Ingen kan säkert veta.

Att det skulle vara en rymling från en zoologisk
trädgård är knappast troligt, då ingen typ av
märkning kunde iakttagas.
  Tillbaka i Helsingborg hade nog alla en känsla
av tillfredsställelse, och vi tackar  Lennart och
Ann-Marie för att vi den första sommardagen
haft en trevlig och lärorik resa.

                                                  -  Bertil Holmer -

Traneröds mosse  11 juni 1997

  Programkommittén funderar då och då över
hur - och om ! - vi ska förändra innehållet i vårt
exkursionutbud. Men vissa saker ska man nog
inte röra i första taget och dit hör nog
våravslutningen vid Traneröds mosse på
Söderåsen. - Eller vad säger ni, ett tjugofemtal
personer som mötte upp vid vattentornet i
Bjuv för ringlande färd upp mot åsen..? KOF:s
utsände i Kågeröd, skogsluffaren Kent
Ivarsson, anslöt vid parkeringen i mosskanten.
  Tranerödsexkursionerna är aldrig de många
arternas tur. Istället är det inramningen som gör
dessa vandringar så minnesvärda. Ljum
försommarkväll; trädpiplärka flyger berg-och-
dalbana mellan utsiktspunkterna, en spillkråka
som silhuett på en torr-raka bort i fjärran,
klippande skogssnäppespel medan fikan intas
under tystnad vid gamla torpstället Lilla
Klåveröd, grå flugsnappare ute i samma ärende
som vi själva - mat, försiktigt avvaktande
sångsvanspar i den lilla mörka gölen, gruppen
av knipor som här blir ett så annorlunda
fågelmöte jämfört med vinterobsarna bland is
eller dimma.
  Dagen dör sakta ut - men inte föreställningen
! Bara byte av aktörer; -Där morkullan, trind i
kroppen, stelt vevande vingar. I grantopparna -
nu bara som silhuetter - trastar som sjunger ut
ljuset. 
  Så tar Alf sikte på en liten förhöjning ute på

ett hygge. Han ser sig runt, sätter ner
ryggsäcken; - "Här blir bra". Och visst, Alf kan
sina nattskärror. Det dröjer inte länge förrän
den första rullande tonräckan liksom studsar
mot himmelskupan. - Vilket otroligt ljud !
Sommar-nattsskymning som egentligen trotsar
all beskrivning i den inramning vi hade uppe
kring Traneröd. Vi fick uppleva minst fem olika
individer. Vid ett tillfälle hade vi även en
nattskärra flygande alldeles över vår fikaplats .
- Vi ses nästa år igen uppe vid Traneröd ! Tills
dess får minnesbilderna vara härligt höst- och
vintergodis.
                                                                                 

 - Ulrik Alm -

Rönnen  5 augusti 1997

VAD(ARE) KOMMER FLYGANDE ? Hösten
är på väg när KOF:arna träffas vid Rönnen för
vadarskådning. Tisdagen den 5 augusti
samlades 33 !! "bitna" skådare vid KOF-stugan
i N: Heljaröd. Bortsett från en kort skur innan vi
passerade staketet, blev kvällens väder mycket
bra. 
  Vadarskådning är alltid något extra, av många
anledningar, men kanske speciellt för
artrikedomen. Man kan se många arter inom ett
litet område och ofta skådarvänligt. Under
kvällen, när flock efter flock av grågäss lyfte
från Rönnen och flög in till sina nattkvarter,
kunde vi skåda: Små och/eller mosnäppa (här
uppstod en viss debatt om vad som var vad !?).
kärrsnäppa, drillsnäppa, spovsnäppa, större
och mindre strandpipare, enkelbeckasin,
brushane, grönbena, storspov och tofsvipa.
Vår minsta and, krickan, "dök" också upp !
Uttrycket "När man talar om..." kom väl till
pass, när - "här" och häpna - en HÄRFÅGEL
passerar över oss, just som några diskuterade
huruvida densamma enligt rykten hade häckat
i trakten.



  - Kvällen blev en pyramidal succé när ett
modigt par vågade föreslå FIKA !
  Till ledaren(a), Lennart, ett extra tack för att på
kort varsel ställa upp och till Ulrik för att när
han kom starta"debatten"

-  Lasse Nordström -

KOF i press, radio och TV !

Ingen kan väl ha undgått den uppmärksamhet
som KOF fått del av under sensommaren. Det
började onsdagen den 13 augusti vid
Hasslarpsdammarna då externkommittén, med
ganska kort varsel , kallade bybor till en träff.
Det kom ca 70 personer (!), plus en klunga av
vårt "eget" folk. Syftet med kvällen var att visa
områdets kvaliteer, informera om KOF och
fågelskådning samt presentera planerna för
framtiden. 
- Jag är övertygad om att vi lyckades!

  Kommunekologen Widar Narvelo berättade
om vedermödorna kring stadens inköp av
markområdet, samt vilka framtidsplaner som
finns. Går förhållandena vår väg,  kanske en
bård av betade- och tidvis översvämmade -
gräsmarker så småningom omgärdar
Hasslarpsdammarna. - Kan ni i fantasin se de
gula kabbelekorna lysa som signalbloss längs
glittrande vattenslingor, kan ni höra
storspoven drilla över betande boskap, vill ni
slå er ner och beundra brushanarnas stumma
tornerspel...? Härliga framtidsförhoppningar,
men - som Widar betonade - det krävs tid och
pengar innan vi är där. 
  Ett annat inslag under Hasslarpskvällen var
ringmärkningsdemonstration, förnämligt skött
av Henrik Johansson och Thomas Svanberg.
Tänk att kärrsångaren bara väger 12-15 gram,
att den hittar vägen Afrika - Hasslarp tur och

retur och att vassarna runt dammarna är ett
attraktivt "tankställe" för kärrsångare på flytt.
Nyfikenhet och förundran syntes bland folket
som trängdes runt ringmärkarbordet. Speciellt
roligt var inslaget av barn och ungdomar och
jag hoppas - och tror - att åtskilliga var
imponerade av Henrik och Thomas. Fina
förebilder och en bra presentation av vad fåglar
som hobby kan innebära.
   Det andra arrangemanget där KOF utmärkte
sig var "den stora trädgårdsfesten" på Sofiero
den 23 - 24 augusti. Vår uppgift där var primärt
att ingå i den jury som Hantverksta´n på
Sofiero behövde för sin tävling i fågelholkstil-
verkning. Juryuppdraget genomförde under-
tecknad tillsammans med Kaj Möller, en
konstnär och två konsthantverkare. Vi var
självfallet fåglarnas advokater i bedömningen
av de otroligt fantasifulla bidragen. Trevligt
nog visade det sig att vi i juryn, trots våra olika
utgångspunkter, var ganska eniga i vår
bedömning. 
  Holktävlingen i all ära, vår viktigaste uppgift
var att "prata fågel" med de tusentals
människor som cirklade runt vårt bord under de
bägge festdagarna. - Och prata fågel det fick vi
verkligen göra!- Folk hade massor av frågor
och funderingar; måste man rensa en holk ?,

vad gör vi med en
tornsvaleunge som fallit
ur sitt bo ?, har det inte
blivit färre svalor
nuförtiden ?, vad kostar
en sån där tubkikare ?,
kan jag ha sett en tallbit

borta i Blekinge i juni månad ?, vart flyttar
sädesärlorna ?....o.s.v. o.s.v. Här törs jag sticka
fram hakan och påstå att vi spred mycket god
publicitet kring både fåglar och vår förening.
Trevligt var också alla de föreningsmedlemmar
som kom fram och hejade på oss. -Sånt värmer
! Dessutom - ej att förglömma - tecknade över
20 personer (mycket tack vare Kaj´s

övertalningsförmåga) medlemskap i KOF. -Ni
nya KOF:are, känn er med detta blad mycket
välkomna till vår förening ! 
  Som helhet var Sofierodagarna en stor succé
för oss. Några rader av tack kan vara på sin
plats: till Arne Nihlén, som initierade
kontakten mellan oss och Sofiero, till Kaj
Möller, som la två långa "arbetsdagar" (jag vet
Kaj att du inte ser detta som arbete, men icke
desto mindre) på detta arrangemang, till
Benjamin Holm, Hantverksta´n och Kim
Johansson, Sofiero för att vi blev väl
omhändertagna under dagarna på Sofiero, och
- slutligen - till Studie-främjandet för
värdefullt lån av utrustning. 
  Med Hasslarpsträffen och Sofierodagarna är
vi i externkommitten övertygade om att vi
nådde ut med information om fåglar,

f å g e l s k å d n i n g  o c h
fågelskydd. Vi tänker
fortsätta på den inslagna
vägen. Som förening har vi
en skyldighet att visa upp
oss, att bjuda på oss
själva. Men - att bli
omnämnda i tidningar, att
höras i radio eller synas i
TV är inget självändamål.
Ytterst handlar det för KOF
alltid om att vara fågellivets
försvarare i vår del av
Skåne. För att göra det
effektivt behöver vi vara
många, kunniga och

engagerade.

                                               - Ulrik Alm -

PROGRAM
OKTOBER 1997 TOM JANUARI

1998

Söndag den 5 oktober

Hallands Väderö

Ni som varit på Väderön vet att i denna
underbara och varierande natur finns stor
rikedom på olika fågelarter: havsfågel, vadare,
änder, grisslor och tättingar. En och annan
rovfågel brukar också dyka upp.

Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 06.45, Brännborns parkering på
öster i Ängelholm kl 07.15, Torekovs hamn kl
07.50. Båten avgår kl 08.00.

Ledare: Ulrik Alm

Torsdag 9 oktober tom söndag 12 oktober

Öland

Denna långexkursion, som är annonserad i
tidigare program, är fulltecknad. 

Söndag den 26 oktober 

Sydskåne

Varje höst brukar vi åka till de fina fågellokaler
kring Krankesjön, Vomb, Fyledalen och
Ellestadsjön. Vi brukar ha tur med att få se
mängder med gäss, havsörn, kungsörn, glada
och andra rovfåglar, som inte kan ses i våra
hemmamarker.

Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 08.00

Ledare: Lennart Johansson 

Söndagen den 9 november

Rönnen och Sandön



Vi tittar till våra hemmamarker kring
Skälderviken i brytningstiden mellan höst och
vinter. Några kvardröjande flyttfåglar kan ses
tillsammans med nyanlända övervintrare från
norr. Vadare, gäss, änder och rovfåglar blir
dagens huvudattraktioner.

Samling: KOF-stugan vid Heljaröds hamn kl
09.00

Ledare: Mats Peterz och Kaj Möller

Onsdag 19 november

Föreningsafton

Föreningen har varit på en hel del långresor de
senaste åren. Till glädje för de som varit med
och för de som varit hemma visar vi diabilder
och berättar om Eilat och Island och de fåglar
som setts där. Entré 43:- och då ingår även
Albertsgårdens berömda hembakta bröd och
kaffe.

Samling: Albertsgårdens kaffeservering Norra
Heljaröd kl 19.00.

Söndag den 7 december

Kullaberg

Vi vandrar i advent på ett vintrigt Kullaberg.
Meståget drar fram i skogen och korparna
virvlar runt i skyn. Ute till havs ligger några
lommar och doppingar. Efter vandringen
värmer vi oss med lite adventskaffe, glögg och
några pepparkakor i Hjorthagsstugan.

Samling: Josefinelusts parkering på Kullaberg

kl 14.00

Ledare: Kaj Möller, Mary Petersson och Alf
Petersson

Söndagen den 11 januari

Söderåsen och Vegeå

Vid foten av Söderåsen finns fina fågelmarker.
Kring Åvarp och Hallabäcken kan vi se
kattuggla och strömstare. Vid Vrams ängar ses
Kungsörn och andra rovfåglar.

Samling: Bjuvs vattentorn kl 09.00

Ledare: Lars Karlsson och Ulrik Alm

Söndag den 25 januari

Någonstans i Skåne

V i  b e g e r  o s s  p å  e n  s p ä n n a n d e
heldagsexkursion till det område som för dagen
tycks vara bäst, allt beroende på vädret. Om vi
skådar gäss och örnar i östra Skåne eller änder
i Falsterbokanalen bestäms inte förrän i sista
minuten.

Samling: kl 09.00 vid Stora Brännborns
parkering i Ängelholm eller Olympiaskolans
parkering i Helsingborg, samma tid.

Ledare: Henrik Johansson och Thomas
Swanberg

Ordförande Mats Peterz
Allmogegatan 3 A, 256 56 HELSINGBORG
042-28 24 12 - Mobil: 0707-44 77 37
Vice ordf. Ulrik Alm
Stationsvägen 9, Ingelsträde, 263 91
HÖGANÄS
042-33 52 13
Sekreterare Boris Olsson
Nils Kaggs gata 47F, 254
54HELSINGBORG 042–21 41 56
Vice sekr. Henrik Johansson
Vaktgatan 28 A,  262 31 ÄNGELHOLM
0431–838 03 - Mobil: 0707–31 23 64
Kassör Kaj Möller
Skördevägen 51, 263 54 HÖGANÄS
042–33 05 59

Lennart Johansson
Ringvägen 3, 260 40 VIKEN
042–23 74 60

Mary Petersson
Storaskärsvägen 30, 260 41
NYHAMNSLÄGE
042–34 49 91

Thomas Rönnertz
Turagården 8641, 262 07 HJÄRNARP
0431–548 85
Suppleanter Ann-Marie Karlsson
Brunnsallén 163, 256 57 HELSINGBORG
042–29 82 39

Thomas Svanberg
Blåkullagatan 33 A, 254 547
HELSINGBORG 042–16 50 52

SVERIGE
PORTO
BETALT
PORT PAYÉ

Avs               B FÖRENINGS-

Kullabygdens O F                       BREV
c/o Ch Strid        
Christer Boijes väg 2 B
S-254 54 HELSINGBORG

"Citatet" - bevingade ord från Ulriks bokhylla



Fåglar i Nordvästskåne  
en rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening

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

Årsavgift för ordinarie medlemskap i föreningen är 100 kr för år 1997. 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 till rapportkommittén för Skånes Ornitologiska Förening
(SkOF).
Rapportmottagare: 
Henrik Johansson, Vaktsgatan 28 A, 262 31 ÄNGELHOLM,  tfn  0431/83803 eller 070/7312364

"Nästan allting vi ägnar oss åt med passion är en ersättning för något annat. Om fågelskådare
heter det till exempel att de är människor som är besvikna på människor. Det ligger något i det,
och det ska inte förnekas att en del av tjusningen i att vara ute tillsammans med andra
fågelskådare ligger i att det är underförstått att det är fåglarna som är det större intresset."

Ur boken: Sibirien - ett självporträtt med vingar, av Ulla-Lena Lundberg

Ulla-Lena Lundberg har sina rötter på Åland och har gett ut ett par romaner som hämtar
motiv från dessa trakter. Själv läste jag något av henne innan ovan citerade bok kom ut. Jag
tyckte om stilen och när Sibirienboken kom förstod jag varför jag reagerat så positivt vid min
första kontakt;- Självklart måste man vara fågelskådare för att skriva så om naturens
bevingade innebyggare. Boken "Sibirien - ett självporträtt med vingar"  rekommenderas
varmt, kanske är det speciellt lätt för kombinationen kvinna och fågelskådare att identifiera
sig, vad vet jag...
"Sibirien - ett självporträtt med vingar" finns i pocketupplaga i den mycket prisvärda En bok
för alla - serien.
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Rapport från styrelsen

  Nu när vintern börjar närma sig kan vi se
tillbaka på en fantastisk havsfågelhöst. De som
haft tillfälle att komma ut och skåda under
höststormarna har belönats rikligt. Aldrig
tidigare har man kunnat njuta av tärnmåsar och
klykstjärtade stormsvalor som denna höst.
Fotoaffärernas försäljning har nog också gått
bra eftersom fågelfotograferna spenderat
mängder av film på att föreviga dessa långväga
rariteter.
  När man kommer in i december brukar man ju
stanna upp fundera lite över vad som har hänt
under det gångna året. Jag tycker KOF kan se
tillbaka på ett både mycket händelserikt och
lyckat år. Våra exkursioner och träffar är mycket
välbesökta, vi har varit aktiva och synliga i
såväl press, radio som tv, enträget arbete har
lett till att Hasslarps sockerbruksdammar
kommer att bevaras för fåglarnas bästa och vi
är  ak t iva  i  u t forskandet  av  den
Nordvästskånska fågel-faunan.
  Vår verksamhet har attraherat många nya
medlemmar, men dessvärre har vi samtidigt
tappat en del gamla, vilket vi tycker tråkigt. Vi
hoppas att det beror på ren glömska att betala
medlemsavgiften (kolla med din fågelskådar-
kompis). Nu när det är dags för medlems-

avgiften 1998 tycker vi att du ska göra slag i
saken redan nu och betala innan inbetalnings-
kortet försvinner i julstöket! Du vill väl inte
missa att vara medlem i KOF, en av Sveriges
största lokalföreningar för ornitologer, på väg
in i 2000-talet?
  Som annonserades redan i förra
programbladet är KOF på väg ut i IT-världen.
För den som har möjlighet finns nu
föreningens egen hemsida att besöka på
internet-adressen:               
http://www.algonet.se/˜kof. Här presenteras
föreningen och dess verksamhet, bl.a. med
aktuellt program. Du kan också rapportera dina
fågelobservationer från julhelgens exkursioner
eller om du inte får tid att ta dig ut i markerna,
läsa vad andra har sett. Rapportera gärna vad
du ser (inte bara rariteter) för det är viktigt att
hemsidan är levande och aktuell. Vill du nå
styrelsen kan du också skicka e-post till
adressen kof@algonet.se.  (Naturligtvis
kommer vi även i fortsättningen att vara
tillgängliga på traditionellt sätt genom telefon
och brev.) Från styrelsens sida tror vi att
internetsatsningen är en viktig del i vår
målsättning att vara en aktiv förening som
siktar framåt och vill väcka intresse för fåglar
och natur i vår del av Skåne.
  Jag hoppas att alla får en riktigt God Jul och
önskar alla Ett Gott Nytt Fågelår. Sitt inte inne

hela julhelgen utan passa på att motionera ner
julmaten med ett besök i Stureholm-Sved-
berga-området för att titta på örnar och gäss.
Eller varför inte ta en tur till Vegeåns mynning
och Sandön där skäggmesarna hörs från
vassen. Kanske även någon övervintrande
storspov redan nu med en flöjtande drill
annonserar att våren så småningom skall
komma.

 Vi ses i markerna!

Mats Peterz
Ordförande

Sett se´n sist, observationer
juli-september -97

Från den aktuella perioden har det hittills
inkommit oroväckande få rapporter. Under
sensommaren rådde ju som bekant varmt och
soligt väder vilket troligen påverkade skådar-
aktiviteten negativt. September blev sedan
ostadig med ihållande vindar från västsektorn
vilket förde med sig havsfåglar i sällan skådade
antal.
  I Hasslarp uppehöll sig en ung svarthake-
dopping 15-24.7 och enligt uppgift skall detta
vara första fyndet för lokalen. Sommarens
andra svarthakeobs gjordes vid Klören med 1
ad+ 1 juv 24.7.
  Vid Kullen räknades 16 sträckande stormfåglar
29.7 och under blåsdagarna i september var
arten en ganska vanlig syn på många
kustlokaler. Bl. a sågs 54 ex Båstads hamn 18.9,
ca 35 ex i Öresund 21.9 och ca 25 ex i inre
Skälderviken 23.9. Tyvärr hittades även många
döda exemplar längs kusten.
  Bland avdelningen liror blev det nästan full
pott då fyra av landets fem påträffade arter
observerades. Den vanligaste är gråliran vilken
noterades vid en handfull tillfällen med som

mest 11 sträckande Kullen 14.9. Denna dag kom
att bli en av de bästa havsfågeldagar på många
år vilket inte minst understryks av att det på
samma lokal observerades både medelhavslira
och mindre lira. För att inte det skulle vara nog
upptäcktes en gulnäbbad lira vid Pålsjöbadet
tre  dagar senare och ytterligare 1 ex vid Kullen
18.9. Vid Båstads hamn visade sig två
stormsvalor på mycket bekvämt avstånd 9.9
och den närbesläktade klykstjärtade
stormsvalan uppträdde i det närmaste
rekordartat i september med stundtals höga
antal, t ex 35 ex Båstads hamn 18.9 och ca 50 ex
Sandön samma dag. Även havssulor
noterades, dock utan några nämnvärda antal.
  September månads rådande väderläge bidrog
även till att prutgäss av den västliga rasen
hrota  drev in mot den svenska kusten. Från
nordvästskåne har hittills omkring 25 ex
rapporterats med 13 str. Kullen 14.9 som högsta
dagssumma.
  En ung ängshök jagade tillfälligt vid Hasslarp
23.8 och dagen därpå noterades en
aftonfalkhane norr om Ängelholm.
Pilgrimsfalken som ju numera tillhör den
n o r d v ä s t s k å n s k a  h ä c k n i n g s - f a u n a n
observerades som vanligt vid några tillfällen
och vid Vegeåns mynning sågs två olika
småfläckiga sumphönor, 1 juv 26.7 och 1 ad
11-12.8.
  Hela 19 sandlöpare rastade på stranden vid
Sibirien 14.9 men annars var det sparsamt med
calidris-vadare. T. ex sågs endast en ung
myrsnäppa, vid Sandön 26-28.8. I Farhult
stöttes en dubbelbeckasin 19.8 och eventuellt
var det samma fågel som var kvar på lokalen
fyra dagar senare. 
  En vadarart som däremot uppträdde relativt
talrikt var den smalnäbbade simsnäppan. I
slutet av juli rapporterades minst 5 ad och från
slutet av augusti till en bit  in i september 8 juv.
  Naturligtvis observerades även många labbar
där alla fyra arterna var representerade. Den



Färgmärkt skrattmås

I juli 1985, d³ var vår dotter Linnéa drygt
ett år gammal. Närområdet runt bostaden
på Pålsjö Östra ( i norra delarna av Hel-
singborg) besökte vi ganska regelbundet
iklädda barnvagn och kikare. Pålsjö skog -
med gungor och bra klätterträd och inte
minst Paviljongen där det lät väldigt
konstigt när man ropade högt - såg vi
många gånger.
  Krematoriet,  med vallgraven runt om-
kring,  skulle givetvis också ingå i våra
promenader. Alla fåglar skulle matas med
bröd hemifrån.
  Alltid, då det var matning på gång, kom
“busgänget” av skrattmåsar och försökte
roffade åt sig vad de kunde. Vid ett av
dessa tillfällen iakttog vi en färgringmärkt
skrattmås som vi till på köpet lyckades
läsa av. Det visade sig vara en märkning
från Köpenhamn där fågeln fått sin ring  9
jan samma år.
  Varför berättar vi nu detta? Jo, så här
ligger det till. 
  Här om dagen låg en lapp i brevlådan,
med en hälsning från Peter Svensson,
även han bosatt med familj på samma
bostadsområde och som idag är i samma
situation med barnvagn och promenader
skulle vi tro.
  Med hälsningen fanns följande rader..
“tydligen har vi sett samma skrattmås vid
Krematoriet med 12 års mellanrum”. 
  Så var det. Den 23 sep i år sågs samma
fågel på samma lokal. Åren emellan har
måsen blivit kontrollerad drygt 20 gånger
i Köpenhamn med omnejd.

- Åsa och Christer Strid -

första storlabben drog förbi Kullen 29.7 och
följdes av totalt 6 ex i september, bl. a 3 str
Kullen 14.9. Bredstjärtad labb rapporterades
vid två tillfällen, 3 ad ljus fas Båstads hamn
18.9 samt 1 str S Pålsjö 21.9. Den ”vanliga?
labben var också den talrikaste med
sammanlagt ca 22 ex varav som mest 6 str
Hovs hallar 9.9. Även fjällabben verkade ha
haft en framgångsrik häckningssäsong  då
ungfåglar noterades vid flera tillfällen. Bland
dessa, tre mycket orädda och välbeskådade
exemplar vid Sibirien 21-27.9.
  Bjärehalvön ”slog till? med tre
observationer av svarthuvad mås, samtliga
gällande 1k-fåglar vid Hovs hallar 7.9, Stora
hult 7.9 samt Hovs hallar 9.9. Annars var det
väl alla vinddrivna tärnmåsar som rönte
störst uppmärksamhet under hösten. Till
KOF har hittills rapporterats ca 25 juv  med
bl. a 3 juv Hovs hallar 9.9, 4 juv mellan
Klören och Sibirien 21-23.9 och 8 juv i
Båstadsområdet 25.9.  Med all säkerhet var
det en lyckad häckningssäsong kombinerat
med tidigare nämnda ihållande västvindar
som bidrog till denna makalösa invasion.
  En 1k gulfotad trut (michahellis)  sågs vid
Sandön-Själrönnen och från samma område
rapporterades skräntärnor, 1 ex 5.7, 2 ex 11.7
samt 2 ex 3.9.
  Ett par berguvar fick ut minst två ungar och
härfågeln i Farhult sågs tillfälligt 4.7 samt
29.7. Troligen var det samma individ som
noterades vid Rönnen 5.8.
  Vid Klören observerades 1 ad+2 juv
fältpiplärkor 13.8, höstens enda rödstrupiga
piplärkor fanns vid Lervik respektive
Öllövstrand 20.9 och på Rönnen rastade en
gulärla av rasen flavissima 17.9.
  Slutligen iakttogs sju pungmesar i Hasslarp
24.9 och en lappsparv vid Lerhamn 20.9.

- Henrik Johansson -

Turkduvan är
riksinventeringsart 1998

På många lokaler har turkduvan minskat
i antal de senaste åren. För att få bättre
grepp om artens aktuella status i landet,
har Sveriges Ornitologiska Förening
utsett turkduvan till riksinventeringsart
1998.

Inventeringen kan/bör genomföras vid
olika tillfällen under året:
* Rapportera alla turkduveobsar 1/1-30/6
(första halvåret)! 
* Vinterflockar räknas mellan 17/1 och
15/2 och rapporteras omgående.
* Sjungande hanar och tysta individer
inventeras under häckningstiden
april-maj-(juni). Notera även bofynd. Det
kan räcka med ett besök/område, men
noggrannheten ökar vid flera besök.
Cykla eller gå genom området, helst
tidiga morgnar vid lugnt väder. Eftersom
turkduvan har en utdragen häcknings-
säsong är även senare kompletteringar
av värde. 
* Alla rapporter måste följas av uppgift
om plats, datum, tid och observatör/-
adress/telefon.

Rapportmottagare är:
Paul Axelsson
Bjäresjö 815
271 91 YSTAD
0411-603 81

Insändare?...alltid välkommet !

I förra numret av vårt lilla föreningsblad
berättade Lasse Karlsson om annorlunda
gäster vid fågelbordet, Richard Nilsson
beskrev sitt och familjens möte med

rostgumpsvalan på hemmaplan och Henrik
Johansson erinrade om minnesvärda dagar i
maj då vitvingade tärnor i hundratal, likt
rastlösa turister, "fladdrade" genom vårt revir.
- Du har säkert också något att berätta ! Låt oss
få veta. Det behöver inte röra sig om rariteter.
Skicka Ditt bidrag, helst per diskett eller e-mail,
till vår "tekniske redaktör" Christer Strid
(christer.strid@swipnet.se), eller - om Du
hellre plitar på maskin eller skriver för hand - till
Ulrik Alm

EXKUSIONSREFERATEXKUSIONSREFERAT

Skagen 1 - 4 maj 1997

Skagen var målet för denna långexkursion med
KOF. Skagen är en erkänt bra sträcklokal för
både rov- och småfågel, framförallt under
våren. Dessutom förekommer det mycket
havsfågel året runt längs den Jyländska
nordsjökusten. Därför gav sig ett tiotal
KOF:are av mot Göteborg tidigt på
valborgsmässoafton. Meterologerna hade
under flera dagar utlovat vårlikt väder med
svaga vindar och strålande sol. Ännu en gång
verkade det som om väderleksdatorerna gissat
fel, för morgonen var sval och vinden frisk.
Förväntningarna var trots det stora, liksom
entusiasmen inför vad helgen kunde bjuda på
i fågelväg. Detta inte minst på grund av att en
sökning på internet hade omtalat att en vitögd
dykand under de senaste dagarna hade legat i
en damm strax söder om Skagen.
  Den friska vinden gjorde det mindre
angenämt  att skåda fågel under överfarten
mellan Göteborg och Fredrikshamn. Det
iakttogs dock ett tiotal silltrutar som följde
efter färjan på väg ut ur hamnen. Färden
genom skärgården gav några sträckande



lommar och sjöorrar, samt ett par flockar
fisk/silvertärna. Färjan var överlastad med
svenskar som skulle fira helgsemester i
Danmark, däribland några andra skådare från
Nyköping, vilka liksom vi var lätt igenkännbara
i folkvimlet, på klädseln och de runt halsen
dinglande kikarna. 
  Väl ilandstigna på främmande lands terri-
torium, begav vi oss omedelbart norrut mot
Skagen i hopp om att finna dammen med
dykanden. Men vi kom ända fram till Skagen
utan att ha hittat rätt damm. Eftersom vi inte
kunde checka in på vandrarhemmet förrän efter
klockan fyra, åkte vi direkt ner till Grenen. Efter
att ha sökt lä bakom Grenenmuséet kunde ett
par havssulor beskådas. Dessutom sträckte en
del tretåig mås, ett 100-tal fisk/silvertärnor,
några ormvråkar och ett par blå kärrhökar. Strax
därefter dök en stor, helvit trut upp ute över
Grenen där vågorna möts. Det konstaterades
vara en subadult vittrut.
  En runda ner om Norra Stranden, som ligger
ett par kilometer från Grenen och som är
Danmarks nordligaste punkt, gav ytterligare
några sulor , tretåig mås samt både kentsk -
och fisk/silvertärnor, samt några smålommar.
En utomordentligt trevlig dansk skådare
tipsade oss om var dykanden höll till, varför vi
genast for söderut igen. När vi väl visste var
dykanden skulle ligga, var det inga problem att
hitta denna riktiga, östeuropeiska raritet, som
var en helt ny bekantskap för samtliga
deltagande KOF:are. Efter ingående studier av
denna sensationart var det dags att checka in
på vandrarhemmet i Gamla Skagen där en
välförtjänt middag avnjöts. Under en kort
kvällstur längs kusten utanför Gamla Skagen
kunde flera sulor beskådas på nära håll.
  En lång dag på resande fot innebar att
nattsömnen blev god - men kort. - Som alltid
för skådare...På morgonen åkte vi ner till
Norderstrand där sträckande sjöorre, svärta,
ringduva och strandpipare kunde ses,  förutom

de obligatoriska sulorna, måsarna och
tärnorna. En runda ner till de välkända
fiskauktionerna i hamnen innebar ett tillfälligt
avbrott i skådandet. Innan andra frukosten åkte
vi till Grenen, där ett par mobbande labbar i
mörk fas hörde till nyheterna. En promenad i
Danmarks nordligaste skog - Ellekrattet - gav
en del rastande småfågel; järnsparv,
gransångare, rödvingetrast och mycket
piplärkor. Vår danske kollega från dagen innan,
talade om att ett av de få kvarvarande paren
tofslärkor höll till vid Toyotas försälj-
ningslokal i ett industriområde. En stunds
eftersökning i området resulterade i att en
tofslärka kunde lokaliseras. Tofslärkan är i det
närmaste utdöd i Sverige - och stadd i kraftig
minskning i vårt västra grannland - varför det
var mycket trevligt att få stifta dess
bekantskap. 
På grund av den ihärdiga blåsten besöktes ett
vindskyddande skogsområde strax söder om
Skagen. Nordjylländsk skog är inte mycket
värd med svenska mått mätt, utan består enbart
av låga ogenomträngliga tallbuskar och
enstaka större träd i skyddade lägen. I skogen
förekom häckfåglar som trädlärka, svart- och
tofsmes. På en äng i närheten upptäcktes tre
ringtrastar och några dubbeltrastar.
Eftermiddagen tillbringades på Nordsjömuséet
i Hirtshals, i vars hamnområde 12 par häckande
tretåig mås kunde betraktas på en gavel till en
fabriksbyggnad
  På väg tillbaka till Skagen stannade vi till vid
en gård utanför Jerup, där en stor, bullig fågel
sågs sitta på en telefonledning. I tuben kunde
vi konstatera att det verkligen var en
sjungande kornsparv. Dess gnisslande sång är
omisskännlig, men tyvärr också väldigt
sällsynt hemmavid numera. Vid Jerups strand,
andra dagens sista lokal, fanns mycket vadare.
Bl. a. kustpipare, glutt-,  skogs-, och
kärrsnäppor, samt en honfärgad blå kärrhök.
  Med förhoppningen att åter höra tofslärkan

sjunga, besöktes "Toyota" direkt på
morgonen. Två tofslärkor skrämdes iväg, men
en sjungande svart rödstjärt fick bli fullgod
ersättare. Morgonsträcket studerades vid
Norderstrand och bestod av fyra labbar (en i
ljus fas), hundratals tärnor/ tretåig mås, en
tordmule och lite smålom. Havssulorna visade
upp ett imponerande skådespel när de
oavbrutet dök från hög höjd med infällda
vingar. En nyanländ och frusen svarthätta
sågs också. 
  Vid ett besök på Flaggbakken, som är bästa
platsen för rovfågelsträck, kunde endast några
ytterligare småfågelarter föras till protokollet,
nämligen domherre, bergfink och trädpiplärka.
Där träffade vi även på våra landsmän från
Nyköping, som berättade att de hittat en
vitvingad trut i hamnen. Vi kulturintresserade
besökte Skagenmuseet, medan de andra gick
till hamnen för att leta vitvingad trut bland
tusentals trutar i det enorma hamnområdet. Vi
rusade genom galleriet, oroliga för att missa
truten, samtidigt som vi intensivt letade efter
intressanta fåglar på tavlorna. Efter "avklarad"
kulturupplevelse promenerade vi raskt ner till
h a m n e n ,  d ä r  t r u t e n  a v  d e  i c k e
konstintresserade hade setts sittande på ett
tak. Trots noggrant letande kunde den inte
återupptäckas, varför vi som missat den,
lovade att aldrig mer gå på museum. En åktur
söderut gav två kornsparvar och en del
rastande småfågel som näringssökte på den
öppna fälten i väntan på bättre sträckväder. 
  Sista dagen bjöd på lugnt väder, vilket man
inte trodde var möjligt på denna vindpinade
plats. Förhoppningen var att de ändrade

vindförhållandena skulle
medföra ett livligare sträck
av små- och rovfågel. Det
d a g l i g a  b e s ö k e t  p å
Norderstrand gav dock
inget noterbart, förutom ett
tiotal labbar och några

tobisgrisslor. För första gången var det möjligt
att gå ut mot Grenen utan att bli blästrad av
kringflygande sand. Vi såg tre småspovar och
ett hundratal kentska tärnor. Dessutom låg det
ett femtiotal havssulor på vattnet precis
utanför stranden. Nyanlända småfåglar fanns
i Krattskogen, bl a. s v flugsnappare,
lövsångare rödstjärt, grå- och grönsiskor.
  Vi som inte sett den vitvingade truten dagen
innan insisterade på att besöka hamnen igen.
Tre stycken tretåiga måsar lät sig välvilligt
beses  på tio meters avstånd, men ingen trut
kunde ses. - Plötsligt satt det en misstänkt ljus
trut på piren endast en liten bit bort och
mycket riktigt kunde det fastslås att det var den
vitvingade vi hade framför oss. Med ro i själen
kunde vi sedan packa ihop våra saker och
vända hemåt efter en mycket lyckad och trevlig
fågelskådarresa till Skagen och dess
omgivningar. 

                                                                     
- Per Knutsson -

Falsterboexkusionen som
blåste bort 14 september 1997   

Föreningens traditionella höstexkursion till
Falsterbo var i år förlagd till söndagen den 14
september, dvs ett par veckor tidigare än
brukligt. Detta bl a med tanke på eventuella
sällsynta rovfågelarter som ibland har förmåga
att lämna landet i mitten av september.
  Anmälningarna började så smått droppa in
dagarna före och allting verkade frid och fröjd,
utom väderprognoserna som lovade hård
västlig vind med stormbyar för söndagen.
  Som den havsfågelfanatiker man är verkade en



Falsterboexkursion efter hand rena vansinnet.
Skräcksenario började nämligen dyka upp på
näthinnan. (“ - Står tillsammans med fem andra
fågelintresserade, sökandes skydd mot den
hårda kulingen och de kraftiga regnskurarna
bakom en av nyponbuskarna på Skånes
sydvästliga udde. Samtidigt som de flesta av
sydsveriges ornitologer har drömobsar av
diverse liror, stormsvalor och andra
havsfågelarter i hemma-markerna”).
  Lördag kväll meddelades de som anmält sig
om beslutet att omgruppera från Falsterbo till
Kullen. Samtliga köpte idéen som bl a innehöll
löften om förbättringar av samtliga krysslistor.
  Endast Per Knutsson mötte upp i Ängelholm
på utsatt tid (04.30) och via Hasslarp, där två
förväntansfulla ungdomar huttrade i mörkret,
nåddes Olympiaskolans parkering. I Helsing-
borg vid femsnåret. Här väntade en handfull
medlemmar tålmodigt med Lennart Johansson
och Micke Jönsson i spetsen. Färden mot
Kullen gick via Höganäs ödsliga utkanter där
en herre vid namn Bengt Rasmusson anslöt,
lidande av svår kryssarfrossa.
  Berget intogs strax efter 06.00 och eftersom
det redan var “spikat” vid mistluren, klev vi
ned bland klipporna. Här tillbringade vi sedan
förmiddagens timmar spanande efter
havsfåglar. Trots att några saknade tubkikare,
tror jag att alla fick bra observationer på grålira,
stormfågel, tretåig mås och sillgrissla.
  Efter hand som kylan kom krypande och
hemmets förpliktelser gjorde sig påminda
droppade en efter en av. De av oss som
lyckades förtränga sådana tankar fick vår
belöning i forma av medelhavslira, mindre lira
och storlabb.
  För övrigt blev denna dag en av de bästa
havsfågeldagar på många år och i efterhand
har det kommit till min kännedom att Falsterbo
denna dag var precis så¨otrevligt och artfattigt
som man kunde förutspå.
  Till sist hoppas jag på en ny chans att leda

nästa års Falsterboexkursion som med lite tur
och skicklighet kan bjuda på både det ena och
det andra.

- Henrik Johansson -

Väderön..som blev Bjärekusten! 
 5 oktober 1997

Lördagskväll, kraftig blåst och regn.
Förutsättningarna kunde kanske varit bättre för
en exkursion följande dag, men beslut var
fattat. Oavsett väder skulle jag med på turen till
Hallands Väderö, söndag morgon. 
  På morgonen mötte jag Hasse och Ulrik plus
några till som tillkom på vägen. Totalt blev vi
en skara på ca 10 personer. Väl framme i
Torekov fick vi tyvärr reda på att blåsten var
för stark att gå ut i. Kanske skulle det gå att
komma ur hamn men tveksamt om det skulle gå
att återvända. Sunt förnuft fick tack och lov
råda, och ”ön” fick vänta till en annan gång.
Lite snopet betraktade vi en tobisgrissla i
hamnen och begav oss sedan till Ripagårdens
hamn. Med skakande tubkikare och blåsten i
ansiktet kunde  vi långt ute till havs skymta
bl.a. havssula och stormfågel lågt flygande
mellan vågtopparna. Ganska svårobserverade
eftersom det inte alltid finns något att
lokalisera dem i förhållande till. I den något
lugnare, intilliggande viken behagade en
dvägmås visa upp sin lätta flykt riktigt nära.
  Hösten har ofta trevliga överraskningar att
bjuda på och så även i höst. I år har tärnmåsen
besökt oss i ovanligt stora mängder. Vi hade
nöjet att studera denna riktigt vackra mås, från
arktis, i Båstad hamn. Helt klart dagens
höjdare! Ungefär 7-8 stycken befann sig nära
strandkanten tillsammans med två dvärgmåsar,
väl betittade från fikaplatsen. Detta gav fina
möjligheter till att jämföra dräkterna. Ryktet om
tärnmåsen var bevisligen vida spritt, för

fågelskådare strömmade till och från hela tiden,
inklusive några ”kändisar” inom skådarvärlden.
Nöjda med detta tog vi en sväng ner om vackra
Norrvikens Trädgård och stannade till vid
Kattvik för att ansluta till en ansenlig mängd
skådare. Brednäbbad simsnäppa ??!!  Var?
När? Ryktet gick, men trots idogt spanande var
resultatet negativt. Men vad gör väl det när
solen kommit igång så bra att 50% av kläderna
åker av och en sillgrissla guppar inom ett
stenkast samt en stormfågel visar upp sin
intressanta flykt på nära håll.
  Hasse och jag avrundade dagen med en tur
ner till Rönnen. Bland roskarl, kärrsnäppor och
kustpipare drack vi det sista kaffet med Kullen
som bakgrund. I sanden på stranden, mitt i
solen med klar himmel, var vi helt överens om
denna dag blev riktigt lyckad trots  ändrade
planer.

                                                -  Martin Persson -

Öland  9 - 12 oktober 1997

Väderrapporten såg inte speciellt lysande ut
inför helgens exkursion och visst hade vi
regnskurar både under fredagen och lördagen,
men tillsammans med 15 trevliga skådare och
en hel del fåglar, så störde inte prickarna på
linsen speciellt mycket.
  Efter inkvartering på torsdagskvällen bjöd
Lars Linde hela samlingen på utmärkt ärtsoppa.
Gott att få något varmt i magen. 
  Fredag morgon gav vi oss av till södra udden
där vi bl. a. såg steglits, rödstjärt och
kustpipare. Det mest fascinerande var dock de
stora sträck med vitkindade gäss som
kontinuerligt svepte förbi. En hel del prutgäss
syntes också till. Fika intogs vid Södra Lunden
och därefter begav vi oss av till Grästorp för att
se en rödhalsad gås i en stor flock vitkindade

gäss. Under eftermiddagen följde vi ostkusten
upp och gjorde strandhugg här och där.
Vandrade längs strandängarna där vi såg
många kärrsnäppor, ett par spovsnäppor och
en småsnäppa bland tången.
  På kvällen tog sig de flesta i gruppen till
Stenåsa för att lyssna till Crille Cederroth som
höll ett underhållande föredrag med rapporter
från RK (raritetskommittén, reds anm.).
  Trots en stjärnklar kväll var det hällregn
morgonen därpå. Efter att ha skulat en stund i
bilen vid södra udden gav vi oss ut när molnen
behagade skingrade sig. Några myrspovar och
en enkelbeckasin vandrade runt i gräset och
tången utanför gömslet. På Schäferiängarna
vid Södra Lunden fick vi syn på några mindre
sångsvanar. Under promenaden dök det titt
som tätt upp fjällvråkar. Ett par sparvhökar, en
stenfalk och en havsörn visade också upp sig,
liksom ett par flockar med skogsduvor. Efter att
ha hört att kungsfågelsångaren fanns i
fyrträdgården styrde vi åter kosan mot udden,
vilket vi inte var ensamma om. Ett antal
kikarbeklädda människor synade träden och
efter en stund visade den sig fint, hoppande
från den ena grenen till den andra. 
  På väg hem kunde vi än en gång njuta av en
rödhalsad gås, som spatserade jämte ett par
bläsgäss.
  På söndagen begav sig halva styrkan mot
söder och halva styrkan strosade i
Beijershamn. Den senare halvan njöt av
enorma sträck med ejdrar, som blänkte i
SOLSKENET ! Gänget på udden hade
turen/skickligheten att se en större piplärka vid
Grönhögen.
  Vi tackar Alf och Kjell-Åke för en härlig helg
och för den nyinförda KOF-traditionen där
ledarna står till tjänst med nybakade
morgonfrallor.

                                 - Ulrika och Mats Thulin -



Sydskåne 26 oktober 1997 
(eller vintertid är örntid)

Söndagen den 26 oktober hade vi ställt om
våra klockor till vintertid. Att det också skulle
innebära vinterväder var en stor överraskning -
men snön låg vit på marken ! Min 11-åriga
dotter Kristina skulle följa med på
fågelexkursion för första gången. Med snön
knarrande under kängorna gick vi iväg till
färjan som avgick 07.16 ( Birgitta med familj
bor i Helsingör. - Visst är det härligt att vi har
aktiva föreningsmedlemmar på andra sidan
sundet ! Reds. kommentar)  Utanför
hamninloppet i Helsingborg blev vi liggande i
tjugo minuter, så vi fick rik möjlighet att
studera måsar, trutar och en enstaka skarv, allt
medan vår nervositet steg. Så småningom lade
färjan till och efter en hasardartad taxifärd
nådde vi Olympiaskolans parkeringsplats i
sista ögonblicket. Där väntade Lennart
Johansson och tio andra förväntansfulla
KOF:are. 
  Färden gick längs de stora vägarna till
Krankesjön. Över Vombs ängar låg dimman vit
och tät, men vid Krankesjön lyste solen. Det
låg is på sjön och till att börja med syntes inte
så mycket liv. Vi drack lite kaffe och spanade
lite och fick ihop ett par hägrar som flög
omkring, tre sädgäss simmade fredligt runt.
Dom ville inte visa benen, men visst var
näbben orange! (Eller var det röd?) Några
änder vållade en del diskussion och läsande i
böcker, men det slutade med att vi var rörande
eniga om att det var salskrakar. Honor. Men jag
läser nu att hannen anlägger sin honlika dräkt
först i november. En nötskrika flög förbi och vi
gick till bilarna. Dimman hade lättat över
Vombs ängar, men vi fortsatte mot Fyledalen.
Längs vägen stannade vi lite för många gånger
i min smak, och såg "Börringevråk", gulsparvar
och glada.
  Så småningom kom vi äntligen fram till

Fyledalen. Vi parkerade och strövade genom
dalen i härligt solsken. Vi såg rödhake, bofink,
koltrast och ett trettiotal rödvingetrastar. En del
vråkar, men ingen örn. Stor tröst och glädje för
mig blev en nötkråka, som jag lyckades undgå
vid förra vinterns invasion. Ganska nöjda
vandrade vi tillbaks till bilarna. - Nu var det
lunchdags! Knappt hade vi satt oss tillrätta
förrän några danskar undrade om vi ville se
"Kongeörn". - Om vi ville! Den svävade över
Lyckås, men även i tuben var den lite väl långt
borta. Hoppet tändes dock. Mätta och belåtna
körde vi mot Lyckås och stannade där vi
brukar och spanade. Efter en stund upptäckte
vi en kungsörn i ett träd. Den satt stilla och lät
sig villigt beundras i profil. När vi var mätta på
synen satte vi oss i bilarna igen, men så ropade
någon till och vi såg ytterligare minst två örnar
sväva runt tillsammans med några glador. En
härlig syn !. Lennart, som är en försiktig
general och inte lovar mer än han kan hålla,
blev så optimistisk att han nästan vågade lova
havsörn vid Ellestadsjön. Alltså gick färden
dit. Medan vi väntade på en borttappad bil såg
vi på rådjur.   Framme vid Ellestadsjön hann vi
nästan inte ta upp kikaren förrän havsörnen var
där. Vi gick ner till strandkanten och stod länge
och såg i allt tre mäktiga havsörnar sväva runt,
runt. De vackra gladorna får inte nog av
välförtjänt uppmärksamhet, för dem vimlar det
ju med !
Glada och nöjda skiljdes vi för hemfärd på egen
hand efter en lång, men jättefin, dag. 
  Tack Lennart för fin ledning och alla ni andra
för trevligt sällskap !

                                                  -  Birgitta Kegel -

Rönnen  9 november 1997

En mulen och något disig morgon samlades en
skara KOFare vid sin klubbstuga i Heljaröd.
Skaran växte och växte allteftersom diset

försvann och sälarna ute på stenarna kunde se
oss och vi dem. Förväntningarna tilltog och
samvaron blev på topp. När skaran växt till så
där trettiofem personer, tyckte ledarna Mats
och Kaj att det var dags att bege sig ut på den
t r a d i t i o n s e n l i g a  e x k u r s i o n e n  p å
hemmamarkerna kring KOF-stugan. 
  Ett av stoppen innebar att med stor entusiasm
kika in i för årstiden mycket "livliga" buskar,
för att där upptäcka småfåglarnas härligt
kvittrande liv. En fågel som väcker stor
beundran hos mig är rödhaken. Den fanns
bland alla kringhoppande småfåglar i och kring
busken. 
Ute på det lugna havet simmade svarthake-
doppingen och blev beundrad av oss.
Samtidigt kunde vi höra gässens kackande
över våra huvuden och min tanke flyger till en
annan traditionfylld exkursion, nämligen den
till Vombs ängar och Fyledalen. Det är en av
årets höjdpunkter att få höra och se alla gässen
ute på fälten och i luften.
  Efter hårt skådande var det dags att plocka
fram ståltermosen och de färdigbredda
smörgåsarna eller välbakade kakverk i olika
former. Kaffepausen smakade mycket gott,
därför att strax innan hade vi sett en större
flock snösparvar dra förbi och slå ner på en
slänt. Snösparvarna såg inte ut som jag tänkt
mig...Inte alls så mjuka och ulliga som när jag
såg dem senast; på ett klippblock en härlig
sommardag uppe vid Trollsjön i Stendalen vid
Abisko. Det var som sagt sommar då och det är
svårt  att glömma den årstiden, särskilt så här
års, men det gör inte fåglarna, utan de byter
utan nostalgi till vinterdräkt, vilket jag vid
upphetsningens tillfälle inte hade en tanke på.
Jag tänkte vid det här tillfället på helt andra
bruna och vita vadarfåglar - inga namn ska
nämnas...Efter upphetsningen insåg även jag
att vinterdräkten kunde passa snösparven och
njöt - som alla andra - av de vita fälten på
vingarna som vackert exponerades under

flykten.
  Stärkta av kaffe och smörgåsar vände vi
tillbaka och fortsatte skåda senhöstens fåglar.
Väl framme vid Heljaröds hamn kunde de som
hade "undervat tenskikare"  beundra
alkekungens eleganta undervattenssimning. Vi
andra fick nöja oss med att höra de andras
förtjusning av att se denna fina fågel ute på
Skäldervikens spegel. Detta var dagens
fantastiska avslutning och alla KOF-are kunde
åka hem, mycket nöjda efter en givande tur på
Rönnen.

                      - Vid pennan: Torbjörn Gerward -

Föreningsafton 19 nov 1997

Till gemytliga Albertsgården kom ca 20
personer för att lyssna på exkursionsledarna
för årets långresor till Israel och Island. Alf och
Kaj startade med sina bilder från Eilat med
omnejd. Israel utgörs ju till största delen av
öken med mycke klippor och bergsformationer.
Berg som är lämpliga platser för örnar och
andra rovfåglar. Bilderna visade dessutom
vackra utsikter över Döda havet och Röda
havet.
  Under den period som resan genomförs (mars
månad) är det mycket goda chanser till fina
obsar, både när det gäler celebriteter och antal.
Många för oss kända arter passerar landet på
sin väg norrut. Ca 150 arter brukar kunna
räknas in. Vi fick se flera poserande
stenskvättor av olika karaktärer, någon mycket
stilig svartvit variant. Alf noterade att det finns
åtminstone 7 olika sorters stenskvättor. Några
ytterligare arter som kan nämnas är härfågel,
biätare, solfågel, bulbyl, flamingos med mycket
mera...Vattensystem som besöktes var Röda
havet och Döda havet - det mest levande vid
den senare sjön var några kända resenärer som
verkade flyta omkring och njuta i det salta
vattnet. 



  Helt klart en resa med många begivenheter. En
vecka under tidig vår här kan säkert träna upp
blicken inför vårens och sommarens obsar på
hemmaplan.
  Efter en liten stunds avkoppling från
bildduken med kaffe och rikligt kakutbud
fortsatte strax Johan Hammar med bilder från
Island. Kontrasternas afton - som förde oss
åhörare från Israels öken, sten och 30-gradiga
värme till gräsvidder, glaciärer och lite kyligare
nordisk sommarvärme strax söder om
polcirkeln. Johan beskrev för oss flera olika
fenomen som kan förekomma på Island. Landet
har en gång varit täckt av skog till 60 %, men
fårbetning har gått hårt fram och nu är kanske
10 % en hög siffra. Det ryker och pyr från
jordens inre, svaveldoften breder ut sig - blev
tydligt för oss när ljusen tändes på borden.
Flera vackra naturscenerier varvades med
Gunnar Strömbergs bilder på spetsbergsgäss,
islom, smålom och attackerande storlabb. Även
en halvruggig strömandhane beskådades. 
  Antalet fågelarter på Island är inte så många,
men de som finns är ofta desto talrikare.
Dessutom kommer man ofta fåglarna nära p.g.a
deras oräddhet. En enkelbeckasin satt på
stugtaket under vår frukost ! Inte illa !
Blommorna - fjällsippa, olika orkidéer  - inte att
förglömma. Blommor som kan vara olika stora
beroende på näringstillgång.
  Ordförande Mats tackade för en trevlig och
givande kväll. Det är en stor tillgång i en
förening att ha medlemmar som tar på sig
uppgiften att arrangera långresor av det här
slaget. Resor som kräver både tid och energi
att förbereda och planera.  Som deltagare på
några resor kan undertecknad meddela, att
förutom fågelskådning, är det överhuvudtaget
en god gemenskap i glada vänners lag.

   - Karin Sandström -

  Ringmärkning i Hasslarp

Johan Hammar sysslar som bekant med
nätfångst av småfågel för ringmärkning vid
Hasslarps sockerbruksdammar. Detta sedan ett
par år tillbaka och då under sensommaren.
Bland annat fångas en hel del kärrsångare och
många fick väl också tillfälle att på nära håll
studera den vattensångare han lyckades fånga
i augusti 1996.

Även för snart 30 år sedan bedrevs det
ringmärkningsverksamhet på samma plats. Vid
ett par tillfällen sent på våren men framförallt i
oktober 1968 fångades en del fågel här ute. Leif
Andersson och Bengt Strandqvist, båda från
Ängelholm, hade inga egna licenser men
hjälpte mig med ringmärkningsverksamheten
under några år. Det var dessa båda som på den
tiden satte upp näten i Hasslarp.

Följande fåglar fångades och ringmärktes 1967/68

29 maj 1 jun 1 aug 5 okt 19 okt 24 okt 27 okt 26 maj-68

Järnsparv 11
Rödhake 2 2
Koltrast 1
Rödvingetrast 1
Taltrast 2
Gransångare 1
Törnsångare 1 1 3
Kärrsångare 3 2
Sävsångare 1 3
Gärdsmyg 1
Pilfink 4
Bofink 3 1 2
Bergfink 3 78 24
Steglits 1
Vinterhämpling 2
Grönsiska 7
Sävsparv 1



Jag minns inte om hösten 1968 var ett
invasionsår för bergfink men ca 100 ex
ringmärkta på bara två dagar tyder kanske på
detta. Helt klart utgjorde den rika förekomsten
av fröstänglar säkert en lockelse på fåglarna.
Förmodligen skulle det även nu vara möjligt att
fånga och ringmärka en del fåglar under
oktober och in i november.
  Av de 161 ringmärkta fåglarna har endast en
återfunnits. En gammal bofinkhanne som
märktes den 27 oktober 1968 blev överkörd av
en bil den 15 februari 1973...... i Hasslarp!

 - Rune Johansson -

PROGRAM JANUARI TOM
MARS 1998

Söndag den 11 januari

Söderåsen och
Vegeå

Vid söderåsens fot
ringlar Hallabäcken och
Vegeå i ett vackert
landskap. Grönsiskor
och trastar drar fram
m e l l a n  t r ä d e n .
Strömstaren vinterbadar
i forsarna. Mindre
hackspetten är ovanlig

men här har vi en chans att få se den. Hägern
står på lur för att överrumpla en fisk. Änder
flyger upp. Kattugglan plirar från sin
skorstensglugg.
Samling: Vattentornet i Bjuv kl 09.00
Ledare: Lars Karlsson och Ulrik Alm

x x x

Söndag den 25 januari

Någonstans i Skåne

Vart vi åker bestäms i sista stund. Vädret och
inrapporterade fågelobservationer de senaste
dagarna avgör. Vi kan hamna i östra eller södra
Skåne med gäss och örnar. Finns många änder
i Falsterbokanalen så skådar vi här. Kullaberg
el ler  Bjäre har  kanske de bästa
förutsättningarna. Hur som helst får vi räkna
med en heltidsexkursion och då är vi inte
hemma förrän det mörknar.
Samling: Vi har två samlingsplatser -
Olympiaskolans parkering i Helsingborg eller
Brännborns parkering på öster i Ängelholm.
Tiden är kl 08.30 på båda ställena.
Ledare: Henrik Johansson och Tomas
Svanberg

x x x

Söndagen den 8 februari

Landskrona och Barsebäck

Under vintern drar sig många fåglar mot
kusterna om det finns öppet vatten. Vi kommer
att besöka flera utsökta vinterfågellokaler. I
Landskrona finns hamnen och den s k
utfyllnaden. Här kan vi förvänta oss rovfåglar,
änder och doppingar. I Lundåkrabukten
samlas gäss, svanar, måsfåglar och änder. På
fälten kring Barsebäcks gods finns gäss,
sångsvanar och rovfåglar.  Utanför
kärnkraftverket i Barsebäck finns alltid öppet
vatten. Om vintern är sträng plaskar mängder
med olika arter av änder omkring liksom skrak
och svanar. Har våren kommit tidigt kan vi
räkna med gravand och andra tidiga flyttfåglar.
Samling: Olympiaskolans parkering i

Vinterinventering av kråkfågel vid
övernattningsplatser

Kråkfåglarna, främst kråka, råka och kaja,
har vintertid stora, ibland mycket stora,
gemensamma övernatt-ningsplatser.
Dessa platser bibehålls vintern igenom
om fåglarna inte störs och platserna är
ofta desamma under en lång följd av år. I
SkOF's regi skall vi försöka inventera så
många som möjligt av dessa "nattflockar"
under denna vinter. Den som känner för
att hjälpa till med detta arbete ombeds att
kontakta undertecknad. Även om ni inte
känner för att aktivt deltaga är uppgifter
om stora övernattnings-platser givetvis
mycket intressanta. Ring!
Inventeringen kommer att genomföras
under januari 1998 och det gäller att
räkna, eller göra goda skattningar av det
totala antalet övernattande fåglar samt
arternas procentuella andel av flocken. Vi
hoppas på god uppslutning så att vi kan
f å  e n  g o d  b i l d  a v  a n t a l e t
övernattningsplatser, dess storlekar samt
antalet vinterkråkfåglar i Skåne.

Rapportmottagare är:
Kenneth Bengtsson
Grönvägen 5B
232 ARLÖV
040-43 31 64

Helsingborg kl 08.30
Ledare: Boris Olsson och Tomas Svanberg

x x x

Tisdag den 24 februari

Ugglekväll på Kullaberg

Vi kör en repris på de senaste årens succé
nämligen ugglekvällen på Kullaberg. Vi samlas
i Hjorthagsstugan där vi värmer oss med
ärtsoppa och anekdoter om fågel-skådning och
fågelskådare. Under tiden hoppas vi att även
kattugglorna har kommit 

i stämning och ger stor konsert när vi ger oss
ut på en vandring i kvällsmörkret. Ta med kåsa
och ett par tior till ärtsoppan.
Samling: Josefinelusts parkering på Kullaberg
kl 19.00.



Onsdagen den 11 mars

Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte.
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder förening
på kaffe och Albertsgårdens hembakat bröd.
Det blir även lotteri och bildvisning.

Dagordning för årsmötet:

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän för mötet
4. Fråga om mötet behörigen utlysts
5. Styrelsens kassaberättelse samt

verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för

föregående års förvaltning
8. Val av ordförande för två år
9. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för

två år
10. Val av två styrelsesuppleanter för ett år
11. Val av två revisor för ett år
12. Val av en revisorssuppleant för ett år
13. Val av två ledamöter i valberedningen
14. Fastställande av årsavgiften för 1999
15. Förslag som skriftligen tillsänts styrelsen

senast två veckor före årsmötet
16. Övriga frågor

Vad händer i Hasslarp?

Helsingborgs stad köpte in Hasslarps
sockerbruksdammar tidigare i år för att bevara
och utveckla fågellivet i dammarna men även i
syfte att reducera kväveläckaget via
Hasslarpsån. Kommunen är mycket positiva
och engagerade i projektet. En projektgrupp
har bildats och träffas regelbundet för att ta

fram en skötselplan för området. I gruppen
sitter folk från kommunen tillsammans med
KOF, som representeras av Boris Olsson.
Föreningen Helsingborgstraktens Natur har en
representant . Föreningen Bybetan är också
kallad. Tekniska förvaltningen svarar i
framtiden för skötseln av området. 
  Närmast skall man anskaffa lämpliga pumpar
att ta vatten från Hasslarpsån med.
Anordningar för att reglera vattenståndet -
högt på vintern och litet på sommaren - ligger
också nära i tiden. Rensning och andra
åtgärder i dammarna skall också göras, allt för
fåglarnas bästa. Har vi tur så kommer allt detta
att vara klart före häckningssäsongen 1998.
Lite senare kommer iordningställande av
observationplatser och parkeringsplatser.
Betesdrift kommer igång inför säsongen 1999
på fälten öster och söder om dammarna. Delar
av dessa fält skall även översilas under våren
med vatten från dammarna. 
  Detta är i stora drag vad som är på gång just
nu. Under arbetets gång kan man komma på
andra lösningar. Hur allt blir i detalj till slut kan
man inte veta. Det blir i alla fall spännande att
följa och påverka utformningen av Hasslarps
sockerbruks-dammar till att bli en ännu bättre
fågellokal än i dag.

- Boris Olsson -

Internationella sjöfågelin-
venteringarna i Sverige 1997/98

I 31 år har midvinterinventeringen genom-
förts. Mellan 10 och 25 januari 1998 är det
alltså dags igen, med huvudräkningsdag den

Ordförande Mats Peterz
Allmogegatan 3 A, 256 56
HELSINGBORG
042-28 24 12 - Mobil: 0707-44 77 37
Vice ordf. Ulrik Alm
Stationsvägen 9, Ingelsträde, 263 91
HÖGANÄS
042-33 52 13
Sekreterare Boris Olsson
Nils Kaggs gata 47F, 254
54HELSINGBORG 042–21 41 56
Vice sekr. Henrik Johansson
Vaktgatan 28 A,  262 31 ÄNGELHOLM
0431–838 03 - Mobil: 0707–31 23 64
Kassör Kaj Möller
Skördevägen 51, 263 54 HÖGANÄS
042–33 05 59

Lennart Johansson
Ringvägen 3, 260 40 VIKEN
042–23 74 60

Mary Petersson
Storaskärsvägen 30, 260 41
NYHAMNSLÄGE
042–34 49 91

Thomas Rönnertz
Turagården 8641, 262 07 HJÄRNARP
0431–548 85
Suppleanter Ann-Marie Karlsson
Brunnsallén 163, 256 57
HELSINGBORG 042–29 82 39

Tomas Svanberg
Blåkullagatan 33 A, 254 547
HELSINGBORG 042–16 50 52

18:e.
  Intresserad av mer information elller kanske
vara med och räkna? Kontakta i så fall Chrsiter
Strid, tfn 042-13 98 32.



 
Nu är den här, 

T-tröjan med tungt tryck!

No. 1 Blocker
   Klippsvala

   Kullen, 
   20-23 oktober 1996

   
Framsidan pryds av Johan Stenlunds teckning av den berömda
gästen. På baksidan står datum och plats för upptäckten. Tröjans

tyg är vitt och av god kvalité.
  Ett magnifikt minne och ett konstnärligt superlativ av en av Sveriges främsta fågeltecknare!

     Beställning görs på inbetalningskort. T-shirten kostar 150 kronor. Porto 20:- för tröja 1-3,
50:- för 4-10. För tröja 11-100 blir portot 100:-. Leveranstid är c:a 10 dagar. Efter beställning
skickar jag dig ett inbetalningskort. Tröjan finns i storlekarna medium, large, XL och XXL.

   Ring och beställ på tel: 08-26 01 18;
e-mail: alfvengren@hotmail.com 
eller skriv: 
Jan Alfvengren, Gustav III:s v. 72, 168 37  BROMMA

  Observera att tröjan endast trycks i 100 exemplar, så först till kvarn....
   Reservation för slutförsäljning.

SVERIGE
PORTO
BETALT
PORT PAYÉ

Fåglar i Nordvästskåne  
en rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening

Adress: KOF c/o Boris Olsson, Nils Kagge gata 47 F, 254 54 HELSINGBORG, tfn 042-21 41 56

Årsavgift för ordinarie medlemskap i föreningen är 100 kr för år 1998. 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 till rapportkommittén för Skånes Ornitologiska Förening
(SkOF).
Rapportmottagare: 
Henrik Johansson, Vaktgatan 28 A, 262 31 ÄNGELHOLM,  tfn  0431/838 03 eller 070/731 23 64
Material till medlemsbladet kan även sändas till:
Christer Strid, Christer Boijes väg 2 B, 254 54 HELSINGBORG, 042-13 98 32 eller e-mail
christer.strid@swipnet.se

Avs B FÖRENINGS-

Kullabygdens O F   BREV
c/o Boris Olsson        
Nils Kaggs gata 47F
S-254 54 HELSINGBORG
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