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Rapport från styrelsen

Nordvästskåne står sig väl i konkurrensen som
ett av landets intressantaste fågelområden. Det
visade sig inte minst när det nya fågelåret tog
fart med flera spännande arter (se “Sett se'n
sist ...”). Mest uppmärksamhet drog
naturligtvis  ökenstenskvättan i Lerhamn (se
särskild artikel). Många skådare från när och
fjärran vallfärdade dit för att beskåda denna
raritet som välvilligt visade upp sig under en
lång period. Att man samtidigt kunde se
ärtsångare, alkekung och islom på samma plats,
mitt i vintern gjorde inte upplevelsen mindre
märklig. 
  Våra hemsidor på internet har nu varit igång i
d ryg t  två  månader  (adressen  ä r :
ht tp : / /www.a lgone t . se /~kof och E-
postadressen är: kof@algonet.se) De har
dragit till sig mycken uppmärksamhet och vi
har haft många besökare på våra sidor. Flera
positiva kommentarer har hörts och ett par nya
medlemmar har tillkommit härigenom. 
  Mest intresse har dock den elektroniska
obsboken väckt. Under jul- och nyårshelgen
inkom rapporter nästan dagligen och

utvecklingen har fortsatt under årets första
månader, kanske delvis beroende på
ökenstenskvättans uppdykande. Det är viktigt
att denna trend fortsätter, eftersom vi vill att
hemsidan skall vara levande och främja
kontakten mellan medlemmarna. Om du har
tillgång till Internet kan du bidra till detta
genom att skriva in dina iakttagelser i
obsboken, och det gäller inte bara rariteter. 
  Nu är det ju inte så att Internet skall vara den
enda kontaktpunkten i föreningen. Långtifrån
alla har ju tillgång till denna teknik. Vi skall
naturligtvis  i första hand träffas ute i markerna
och alla i styrelsen är givetvis tillgängliga på
traditionellt sätt via telefon eller per brev. 
  Ett annat medlemsorgan är det programblad
Du just nu håller i handen. Vi ser gärna att det
innehåller lite mer än bara det kommande
programmet. En självklar del är referaten från
våra exkursioner, men vi tar även gärna emot
andra bidrag från medlemmarna. Tänk på att en
föreningen inte bara består av en styrelse!
  Även om vintern varit relativt mild är det nog
många som nu börjar längta efter våren. Jag
hoppas  att vårprogrammet skall stimulera till
aktivitet i fält. Välkomna till våra exkursioner!
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Föreningsstipendier

Sedan ett par år kan man fr³n KOF ansöka
om stipendier för att genomföra studier
av fågelfaunan i Nordvästskåne. Det kan
t.ex. gälla en häckfågelin-ventering,
räkning av rastande eller sträckande
fåglar, ringmärkning eller liknande.
Kraven för att f³ stöd är att:

– Du är medlem i KOF
– Studien skall bedrivas inom

KOF's verksamhetsområde
– Kort redovisning av resultaten

skall ske i KOF's programblad/
årsrapport

I Din ansökan skall du kortfattat ange
vad studien syftar till, hur du tänker
genomföra studien samt  vilka kostnader
du beräknar. Ersättning kan bara ges till
resor, material och/eller utrustning. Tänk
på att vara ute i god tid så att styrelsen
hinner behandla din ansökan innan
studien startar.
  Skicka din ansökan till: KOF, c/o
Olsson, Nils Kaggs gata 47F, 254 54
HELSINGBORG.

  Till sist – Du har väl inte glömt
medlemsavgiften för 1998. Du vill väl fortsätta
att vara medlem i ett aktivt KOF på väg in i
2000-talet?

- Mats Peterz -
Ordförande   

Sett se´n sist, observationer
oktober - december -97

Inför senaste sammanställningen av fågel-
observationer rådde nästan brist på rapporter.
Det kan man knappast påstå så här in på det
nya året då flera årsrapporter skickats in. Även
från KOF´s egen hemsida på internet har en del
obsar inhämtats till denna spalt.
  Första oktoberveckan var fortsatt blåsig vilket
medförde att höstens ”havsfågelorgier”
fortsatte. En svartnäbbad islom drog västerut
förbi Kattvik 5.10 och stormfåglar sågs nu i allt
högre antal. Flest rapporterades från Kattvik
med 117 ex mot väster 5.10. Dagen innan
passerade 23 gråliror Kullen och utöver dessa
sågs enstaka individer, bl.a. 1 str. Kullen så
sent som 26.12. Knappt ett 30-tal havssulor
noterades t.o.m. mitten av november och
omkring femton klykstjärtade stormsvalor
observerades under två oktoberdagar, bl.a. 6-7
ex Svanshall 2.10.
  På Hallands väderö upptäcktes en toppskarv
15.11 och en annan sällsynt art som gästade
våra trakter var en rördrom vid Rönne³s utlopp
i Skälderviken 29.12. Två spetsbergsgäss
rastade kort på Rönnen 25.10 och vid Västraby
uppehöll sig en ungfågel av samma art 8.11
samt 16.11.
  Uppskattningsvis ett tiotal havsörnar
rapporterades, bl.a. 3 yngre fåglar vardera på
Själrönnen 5.11 och Hallands väderö 27.12. En
fin sträcksiffra av ormvråk var 3685 ex Hittarp
14.10 och bland omkring 6-8 kungsörnar kan
nämnas 2 juv. Ottarp 8.11. Dessutom fanns
minst tre olika pilgrimsfalkar i Kullabygden
fram till årsskiftet.
  Det mild klimatet bidrog säkert till att en del
vadare dröjde sig kvar längs kusten. Upp till 35
skärsnäppor noterades på Hallands väderö,
från några lokaler rapporterades enstaka
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dvärgbeckasiner och i Farhultsviken uppehöll
sig några gluttsnäppor en bra bit in i
november. I området Sandön-Rönnen fanns en
myrspov året ut och höstens sista
smalnäbbade simsnäppa sågs i samma område
2.10. Den närbesläktade och betydligt
sällsyntare brednäbbade simsnäppan rastade
tillfälligt utanför Norrvikens camping 5.10.
  Två bredstjärtade labbar sträckte förbi Kullen
4.10 och totalt nio storlabbar observerades
2.10-5.10. En ung svarthuvad mås bokfördes
vid Svanshall 5.10 och under tidigare nämnda,
blåsiga oktoberdagar kulminerade höstens
tärnm³sinvasion. T.ex. observerades makalösa
28 (1k)-fåglar vid B³stads hamn 2.10.
  Alkekungar började så smått dyka upp i slutet
av oktober och fram till årsskiftet observerades
inga större antal förutom 20 ex Kullen 1.11 och
cirka 55 ex utanför B³stads hamn 8.11.
  Årets riksinventeringsart är ju som bekant
turkduvan som visat en negativ trend de
senast åren. I Höganäs verkar dock arten ha ett
ganska starkt fäste ty här sågs inte mindre än
39 ex 15.12.
  En tornuggla som infångats på Pripps
bryggeri i Göteborg visades tillfälligt upp vid
Erikslunds motell 14.12. Här överlämnades
fågeln för vidare transport och frisläppning på
lämplig plats någonstans i Skåne. Periodens
enda jorduggla lämnade landet via
Strandbaden 14.11 och årets enda kända
kungsfiskare höll till vid Rönne³ i Ängelholm
11.12 samt 16.12.
  Glädjande var att berglärkor sågs på fem
lokaler och inte direkt väntat rapporterades
vardera en vattenpiplärka från Stenkrossen
26.12 och Torekovs solsida 28.12-30.12. En
forsärla inledde övervintring vid Höganäs
reningsverk vilket även gällde minst fyra svarta
rödstjärtar i Helsingborgs hamn och 1 ex vid
Höganäs hamn.

  En sen stenskvätta sågs vid Grytskär 9.11 och
observationer likt denna bör alltid granskas lite
extra. Man kan lugnt påstå att raritetschansen
vid denna tid är högre än normalt.
  På Kullen observerades två ringtrastar 9.10,
vardera tre bändelkorsnäbbar noterades vid
Kärreberga 2.11 samt Kullen 9.11 och vid
Glumslöv sträckte höstens andra lappsparv
mot söder 12.10
    Härmed tillönskas alla ett fortsatt gott fågelår
1998. Håll ögonen öppna och stövlarna leriga.
Med andra ord: Jobba hårt i markerna! 
       

-  Henrik Johansson -

Va´ é de´för läte man hör...?

Tisdagen den 25 november 1997 är en strålande
dag. Jag ror till Hallands Väderö, gör
strandhugg i Cappella och på Kohallen och ska
sedan påbörja hemfärden.
  Den känns fel att ro hem direkt. Roligaste
vägen mellan två punkter är inte en rak linje.
Strömmen är sydbärande längs ön, men
nordbärandei Öagrundet. Jag utnyttjar detta
och rundar Vingaskär på ostsidan för att vinna
höjd. Återigen ljuder det okända fågellätet.
Närmare och högre rullar det över vattnet, men
jag kan inte se varifrån det kommer. Vid Vingas
sydvästra  pynt är motströmmen mycket stark
och jag får verkligen ta i för att klara av att
runda udden. Vingaskärs fyr ser annorlunda ut
när man sitter i en liten roddbåt nedanför för de
lodräta, orange-lavbeklädda klippväggarna.
Över skäret flyger en ensam gråsiska högljutt
lockande. Den slår kortvarigt ner på
kabelmärket, på wirarna, på klipporna och på
fyren, men sträcker snart rastlöst vidare. Jag tar
kurs mot Dokker-Jansens hemmahamn. Igen
ljuder det odefinierade fågellätet.
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  Vinden dör ut helt. Allt blir overkligt stilla.
Inte en våg. Det känns och ser ut som en
sommardag med bleke. Förnuftet vet att det är
november. Två tordmular fiskar ivrigt, dyker
och dyker utan att ta notis om mig. Här måste
vara fisk, tänker jag och slänger i en dörj och
får napp på en gång; en liten vittling med
småfisk i munnen.
  En sillgrissla kommer plötsligt uppdykande
från havens djup och lägger sig nära båten.
Det vita bröstet lyser. Solen börjar stå lågt och
vattenytan speglar västhimmelns rödskära ton.
Mot norr suddar diset ut gränsen mellan
himmel och hav. En kutryggig smålom i
vinterdräkt gör en cirkel ovanför mig och
sträcker sedan söderut.
  Plötsligt ligger två små alkekungar vid sidan
om båten i livligt samspråk: be, be, be, be,
kirrrrr, djädjädjädjädjä. De vänder av och an,
sträcker på halsarna, “halsar” och hälsar, reser
sig i vattnet och flaxar med vingarna, cirklar
runt varandra, dyker och tjattrar. Lätena rullar
ut över vattnet och får svar. Från söder böljar
samma ljudvågor mot mig. Ganska länge har jag
nu bara drivit med strömmen norrut och börjar
ro söderut mot de rullande skratten. En svag
vind bryter vattemspegeln. Och så ser jag dem.
  De fyra små alkekungarna låter mig inte störa
deras livliga umgänge. Vilken fantastisk upp-
levelse en häckningsplats i Arktis med en
miljon alkekungar måste vara. “Tystlåtna utom
häckningstiden”. En liten glugg mot den eviga
isens land öppnades för mig.
PS. Har någon annan gjort samma iakttagelse
här i Sverige? Vore i så fall kul om ni hörde
av Er.

 Bodil Kollberg, 
Lagmansv 21, 260 93 Torekov 

Nytt från forskningskommittén

I slutet av förra året samlades forsknings-
kommittén för att dra upp planerna för 1998 års
arbete. Forskningskommittén ansvarar främst
för uppdatering av KOF's rapportmall (1998 års
upplaga medföljer detta nummer av
programbladet). Dessutom hjälper vi på lokal
nivå till med att genomföra riksinventeringar
från SOF (Sveriges Ornitologiska Förening)
eller landskapsinventeringar från SkOF (Skånes
Ornitologiska Förening). Vi kan också initiera
egna projekt för Nordvästskåne eller
uppmuntra och stimulera enskilda till att göra
egna undersökningar. 

Rapportmallen 1998
Ett fåtal ändringar har gjorts för att anpassa
mallen till de förändringar i fågelfaunan som
skett under årens lopp. En sak vi märkt är att
det inkommer väldigt få uppgifter om
häckningar, * -märkta arter. Detta kan eventuell
bero på att häckfynd inte rapporteras utan att
man observerat ett bo. Därför uppmanar vi alla
att även rapportera andra indikationer på
häckning,  såsom observat ioner  av
revirhävdande eller varnande fågel, par i
lämplig häckningsmiljö, nyss flygga ungar eller
liknande. 
  Till de som skriver in sina observationer i
obsboken på internet är vi tacksamma om ni
även skickar in den vanliga, månadsvisa
rapporten till Henrik Johansson, vår rapport-
mottagare (obs ny adress). För den som så
önskar går det naturligtvis bra att använda
föreningens e-postadress.

Turkduva
Som nämndes i förra programbladet (nr 4/97)
h a r  S O F  u t s e t t  t u r k d u v a n  t i l l
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riksinventeringsart 1998. För att samordna
insatserna i vårt rapportområde och undvika
dubbelarbete har vi delat upp ansvaret på olika
kommuner enligt följande:

Höganäs: Karl Nilsson 
Ängelholm och Båstad: Henrik Johansson
Helsingborg: Mats Peterz
Bjuv och Åstorp: Lars Karlsson 

Vill du inventera turkduvor i närheten där du
bor är vi tacksamma om du kontaktar någon av
ovanstående så att vi vet att just din hemort
blir inventerad. En beskrivning av hur man
skall gå tillväga finns i det förra programbladet
(4/97).
  För att vi lokalt skall få en uppfattning om
turkduvans status i Nordvästskåne skall alla
observationer av arten under första halvåret
1998 rapporteras till Henrik Johansson, som
efter sammanställning vidarebefordrar dessa till
den SOF-ansvarige Paul Axelsson, Bjäresjö
815, 271 91 YSTAD. 

Svart rödstjärt

SkOF's forskningskommitte har beslutat att
man jämte riksinventeringen av turkduva ska
notera alla revirhävdande svarta rödstjärtar i
Skåne 1998. De bägge arterna har ju en delvis
överlappande förekomst.
  Den svarta rödstjärten är i hög grad en
tätortsfågel. Arten trivs framförallt vid hamnar,
bangårdar, industriområden, stenbrott,
silobyggnader och upplag. Den bosätter sig
gärna i nya bostadsområden under
byggnadstiden, men även mitt inne i
"stenstaden" kan man få höra dess knastriga
sång från tak och TV-antenner. Hos oss häckar

den bara undantagsvis i naturlig bergs- och
klippmiljö. På flera platser i Skåne häckar svart
rödstjärt även vid större bondgårdar och
solitära fabriksbyggnader på landsbygden.
  Regionala rapportkommittén (Rrk) i Skåne har
i alla år önskat få in uppgifter om svart
rödstjärthäckningar, och brukar få ca 60-70
sådana rapporter per år. I Nordvästskåne är
motsvarande siffra ca 15, men vid en mer
noggrann inventering 1981 påträffades 45
sjungande hanar i området. Enligt en beräkning
baserad på Atlas-inventeringen föreslås totalt
ca 400 par i Skåne, en siffra som alltför länge
fått stå oemotsagd. 
 För att få nytt underlag för en
beståndsuppskattning ombeds nu alla
fågelskådare om ökad uppmärksamhet mot
svart  rödstjärt i Skåne 1998. Arten anländer
redan i början av april, men rekommenderad
inventeringstid är maj månad (och senare). Den
lägger ofta två kullar och har därför en lång
häckningstid. Sångperioden varar från april till
månadsskiftet juli-augusti. I områden där flera
par häckar nära varann är en målinriktad
i n v e n t e r i n g s i n s a t s  v ä r d e f u l l .
Häckningsmiljöerna är ofta bullriga på dagtid
och inventeras lämpligast morgon eller kväll. 
  Liksom för turkduvan avser vi att samordna
inventeringsinsatserna i Nordvästskåne och
har delat upp ansvaret på olika kommuner på
samma sätt (se ovan). Vill Du delta i
inventeringen kontaktar du alltså den
kommunansvarige så att dubbelarbete undviks.
Rapportera Dina observationer av svart
rödstjärt till Henrik, som efter samman-ställning
vidarebefordrar dessa till SkOF. 
  Rapporter om svart rödstjärt i övriga Skåne
1998 emottages tacksamt av Lars G. R. Nilsson,
Kämpagränden 21 B, 224 76 Lund.

Nattfågelinventering
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KOF har under våren och försommaren planer
på att genomföra en inventering av
nattsjungande fåglar såsom näktergal,
kärrsångare, gräshoppsångare m fl.
Tyngdpunkten av inventeringsområdet
kommer att ligga på Kullahalvön. Upplägget är
i skrivande stund inte riktigt klart beroende på
ovetskapen om hur många som är intresserade
av att delta i inventeringen. Förhoppningsvis
är intresset stort bland medlemmarna och vi
hoppas  kunna täcka in större delen av området.
Troligen kommer du som inventerare att själv
kunna välja en rutt som sedan besöks under ett
antal gånger. Du behöver inte vara expert för
att delta utan alla är välkomna. Vill du inte
inventera en ruta själv utan bara följa med för
att lära dig går detta givetvis bra.
  Du som är intresserad av att delta kontaktar
Thomas Svanberg på telefon 042-16 50 52
senast 30 april.

Hasslarp
Bland övriga planer för 1998 skall vi även
försöka genomföra en inventering av de
häckande och rastande fåglar vid Hasslarps
sockerbruksdammar. 
  Totalt sett blir det således en intensiv men
förhoppningsvis mycket givande och
spännande vår. Vi hoppas att så många som
möjligt vill vara med och bidra till öka
kännedomen om våra nordvästskånska fåglar.

Forskningskommitén

TV-stjärna i
Lerhamn, andra

fyndet av
ökenstenskvätta i

NV-Skåne.

Söndagen 11 januari 1998, vår i luften
insträckande tofsvipa och sånglärka, skulle bli
en av de mest oförglömliga januaridagar för
mig som skådare frånsett januari -83 med en
helg då jag såg rosenmås, brednäbbad
simsnäppa, jaktfalk m.m. Men den här helgen
var över-raskningsmomentet betydligt större.
Efter att har räknat änder i inre Skälderviken
begav jag mig hemåt, åt middag och mådde bra.
Middagen, kaffet, stördes bara av ett telefon-
samtal. Alf ringde och var allmänt uppjagad
över en obs av ärtsångare i Lerhamn, sångaren
såg lite skum ut och tidpunkten var klart udda.
Snabb konferens med familjen och det bar iväg,
skådargrejorna låg redan i bilen. Alf, Mary och
jag möttes nere vid hamnen i Lerhamn. Jodå
ärtsångaren var kvar, det var nog en
ärtsångare, upp till bilen och hämtade tuben för
att bättre kunna se alla detaljer, ögon- benfärg
m.m. Fågeln såg väldigt grå ut, men troligen var
det ljuset som var speciellt. Vid ett senare
tillfälle såg den mer "normal" ut. Efter lite
diskussion om vad arten gjorde här och nu och
om det eventuellt  var en östlig ras, började vi
titta oss omkring. Alf tog min tub och spanade
av hamnpiren, svårt motljus, vad är det som
sitter på hamnpiren? Det ser ut som en
stenskvätta, muttrade Alf. Nu får du allt lugna
ner dig lite, ja men kolla in den, sa Alf. Det är
nog bara en skärpiplärka, jag hade tidigare hört
en sådan ute från piren. Men siluetten är
konstig, infogade Alf. En flukt i tuben, man såg
inga detaljer, fågeln verkade att ha
ögonbrynsstreck och såg allmänt gul-beige ut.
Var det solljuset som spelade oss ett spratt.
Efter en liten stund flög fågeln iväg, svart
stjärt, ljus övergump och mörka vingar. Det var
ingen skärpiplärka, men vad var det.
Nunnestenskvätta, svarthakad buskskvätta
eller någon amerikan. Fågeln var försvunnen,
vi gick sakta ut mot piren och där bakom
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Glöm inte!  
Landsomfattande inventeringar av

turkduva och 
berguv 1998.

SOF:s riksinventeringsart 1998 är turkduva.
Se upprop i Anser 4/97 och VF 8/97. 
Rapportera alla turkduvor till:
Paul Axelsson, Bjäresjö 815, 271 91 Ystad.
Sveriges förenade berguvsgrupper
inventerar berguv i hela landet 1998. 
Se upprop i Anser 4/97 och VF 6/97.
Rapportera alla berguvar till: 
Thomas Lindblad 
Sockenvägen 125, 297 95 Degeberga
e-post: lindblad.ohlsson@swipnet.se 

någrastenar satt en ÖKENSTENSKVÄTTA,
hur enkel som helst. Vår andra i NV-Skåne, den
förra upptäckte jag också efter en stadig
måltid!! Mat behövs alltid för att man skall vara
på hugget. Herregud, det här är inte riktigt
sant, två udda obsar vid den här årstiden på
samma PLATS! Vågar vi säga något? Nu har
Kullaborna helt spårat ur, vi kunde redan höra
kommentarerna. Vi bestämde oss för att bara
släppa ut den ena obsen, ökenstenskvättan.
Ett tag funderade vi på om någon rysk
fågelfängare hade tappat eller öppnat burarna
på något fartyg i Sundet. Det tog inte många
minuter efter det att larmet hade gått som de
första skålarna började komma. Dock hade
redan innan flera personer stannat och frågat
oss vad vi tittade på. Många var ute och
skådade i det fina vårvädret.  Tyvärr hade jag
inte tid att stanna och titta på spektaklet.
Frågan är om det inte numera är roligare att se
alla kryssare med jagad blick än att själv
kryssa. På väg hem såg jag flera bilar med
destination Lerhamn, kryss på backspeglarna.
Min fru Annika som skulle åka till Lerberget på
eftermiddagen mötte också ett flertal bilister
med stel blick, det var ont om tid från det att
larmet gick tills det blev mörkt.

KURIOSA: ökenstenskvättan sjöng, ni hörde
det kanske senare på TV.

COOLASTE KOMMENTAR: dansk kvinnlig
skådare på söndagspromenad, “den har vi sett
i Sahara”.

ROLIGASTE BETEENDE: att se skvättan huka
sig för brottsjöarna, 17 januari, västlig kuling .

TACK: Alf och Mary för att ni jagade ut mig.

DOKUMENTATION: NV-Skånes mest väl-
dokumenterade raritet? Press, TV, fotografer
m.fl. du har säkert inte missat nyheten.

TIDENS GÅNG: Hur mycket snabbare alla

kommer ut till obs-platsen numera. Vid förra
fyndet var det inte många som såg den den
första dagen, djungeltelegrafen var pålitlig men
lång-sam. Numera tar det bara några minuter
innan folk är på plats.

I skrivande stund finns fortfarande Ökensten-
skvättan kvar 1998-02-15.

- KarlGöran Nilsson -

Örninventering jan 1998
Ett par gånger om året genomförs  inven-
teringar av rovfåglar på och i omgivningen av
åtelplatser. I regel sker detta i januari och
februari månad. Inriktningen är givetvis i första
hand på eventuella örnar som kommer på
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besök, men även övriga iakttagelser noteras.

  Under årets säsong har föreningen inte
bedrivit någon utfodring av rovfåglar. Detta
beroende på de kraftiga “EU-restriktioner”  som
har tillkommit vid hanteringen av djurkroppar
och slakteriavfall och oklarheter som rått till
följd av dessa.

  Efter en lokal tidningsartikel Helsingborgs
Dagblad i början av jauari - om bl a den då
förstående örninventeringen - blev jag  kontak-
tad av en person från Hyllinge som hittat (men
låtit den ligga kvar på fyndplatsen) en "stor
rovfågel". Den var dessutom ringmärkt med
färgringar. Fågeln hade “spetsig” stjärt. Till en
början trodde jag det kunde vara en glada, men
ganska snabbt kunde jag avfärda detta. Veder-
börande trodde det eventuellt kunde vara en
örn. Efter lite diskussion beslöt vi att jag skulle
komma ut och ta hand om fågeln.

  Det var med en viss spänning jag körde ut
dagen efter för att ta hand om fyndet. Mycket
riktigt det visade sig vara en örn, en kungsörn
och en ungfågel. Örnen var märkt med
röd/orange aluminiumring, 253B, på vänster
ben och blå aluminiumring, X4819, på höger
ben. Troligen hade örnen flugit emot en
högspänningsledning, eftersom den hittades
under en sådan "gata". Fyndet gjordes redan
nyårsdag och nyårshelgen här bjöd ju bl a på
mycket kraftig dimma.

  Eftersom kungsörnen tillhör Kronans vilt ,
lämnade jag fyndet till polisen för vidarebefor-
dran till Naturhistoriska Riksmuseet,
Stockholm.

  Några ringmärkningsdata har jag ännu inte
fått, men ett förhandbesked har bl a gett den
informationen att det rörde sig om en fågel som
var född i fångeskap 1997 och som skulle vara
släppt i Västergötland.

  Hur gick det då med själva inventeringen?

Jo, själv gjorde jag endast en iakttagelse av
kungsörn, 2-3 år gammal. Observationen
gjordes ute vid Svedberga kulle den 11 jan.
Ytterligare en kungsörn, juv, sågs vid Åvarps
fälad på Söderåsen den 11:e och dagen innan
sågs en gammal kungsörn också på Söderåsen
vid Stubbaröd.

- Christer Strid -

PS. Tyvärr gjordes ytterligare ett fynd av en
död  kungsörn under januari månad. Örnen
hittades söder om Helsingborg, i Rååns
dalgång, och även denna fågel hade troligen
flugit mot en kraftledning. Örnen var
färgringmärkt och var inne på sitt andra
levnadsår. Märkningen var gjord i Finland.

EXKUSIONSREFERATEXKUSIONSREFERAT
Adventsvandring på Kullaberg

7 december 1997.
Dimmigt, jämngrått, knappt en fjäder - men
väldigt trevligt ! En exkursion med i huvudsak
sociala förtecken och det är inte det sämsta !
Värdfolket på Kullaberg; Alf, Mary och Kaj
riggade kaffe, kakor och glögg inne i stor-
stugan medan vi pratade fågel och förenings-
angelägenheter.

- Ulrik Alm -

Julmarknad på Fredriksdal 13 -
14 december 1997
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För andra året i rad var vi med på Fredriksdal.
Och vi "häckade" på samma ställe; under
vedskjulets tak i kanten av stadskvarteren. 

  Naturligtvis handlar mycket av vårt
deltagande i julmarkanaden om att markera
revir, att visa upp oss och prata fågel. Många
besökare går och bär på små funderingar, som
här erbjuds tillfälle att ventilera; -"Är det inte
ovanligt lite fåglar i vinter..." - Jag matar gärna
fåglar, men hur undviker jag att skator och
kajor tar all mat..?  - Varför slänger vissa fåglar
ut en massa frö på marken..?

  En del besökare har inte så många frågor, utan
kommer mera med påståenden. Så var t ex. en
man helt säker på att ett pilgrimsfalkpar häckat
på Kärnan, mitt i Helsingborg, under flera års
tid. Hela bemanningen i KOF-båset, Alf, Kaj,
Mats samt undertecknad, försökte med mild
övertalning föra fram en art som tornfalk. - Men
icke sa nicke, pilgrimsfalk och inget annat var
det fråga om. - Visst vore det underbart om
mannen har rätt ! Och för all del, pilgrimsfalk
häckar på byggnader i flera larmande
världsstäder - till torgduvors och trastars stora
förtret.

  Det mesta har minst två sidor, så även
julmarknaden på Fredriksdal. Mitt i allt det
ideella vill vi även att föreningen ska tjäna en
slant. Inom detta område hade Alf och Kaj varit
alerta utvecklare av produktsortimentet. Jul-
korten sålde bra, liksom kasettband med
fågelläten och fröautomat modell upp-och-ner-
vänd flaska. Dessutom hade jag gjort  ett antal
holkar enligt IKEA-konceptet, d v s brädlappar
i platta paket. Det slog ganska väl ut,definitivt
mer lättsålt än fjolårets färdiga boxar. Till
kommande jul får vi ta nya funderare; - vad tror
ni om färdiga kokosnötter, delade, med upp-
hängningstråd och allt... - Visst ska väl kassör
Kaj kunna räkna in lite vinstmarginal på en sån

grej.

- Ulrik Alm -

Söderåsen, Åvarp 11 januari
1998

Jag gick upp tidigt denna morgon - ja, jag
tycker om tidiga, lugna, morgnar. Det kan bero
på att jag har två livliga, men underbara, pojkar
i åldern 3 och 5 år, som vet hur man får fart på
pappa. När jag tittade ut, vad fick jag väl se ? -
Ja, inte var det moln och rusk, utan en härligt
stjärnklar himmel. Toppen, tänkte jag, efter
veckor med rätt så miserabelt väder.

  Detta måste firas, tänkte jag och kollade
genast KOF-bladet: Åvarp och Hallabäcken - ja
varför inte...Sagt och gjort ! Choklad kokades
och smörgåsar breddes, allting åkte ner i
ryggsäcken, lapp till fru och barn skrevs - nu
skulle det skådas !

  Framme i Bjuv var det nästan omöjligt att
komma in vid vattentornet. Det var massor med
folk och det är verkligen roligt. Väl framme vid
Åvarps hembygdsgård njöt alla av det fina
vårvädret. En ormvråk mornade sig i en torraka
och en korp singlade förbi. När alla samlat ihop
sig tog vi oss ner till den berömda stugan med
den lika berömda hyresgästen, kattugglan, som
tyvärr hade flyttat eller - Gud förbjude - "ramlat
å pinn". Vi fortsatte ner mot scoutstugan och
ut över fäladen, en blek sol värmde till kropp
och själ. Alla såg verkligen ut att njuta och
uppe i några trädtoppar såg vi dagens första
stenknäckar, lite av favorit hos mig faktiskt..

  Vandringen fortsatte över fäladen bort mot
stenbrottet. Vissa i sällskapet var lite
optimistiska  i fråga om vårens framskridande
och sågs hoppande och skuttande över
ängarna i sina lågskor (!). När vi hoppat färdigt
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upptäckte vi några siskor som hade ockuperat
en björktopp, vädret till trots var det rätt så
lugnt hos våra små vänner. Alla kom väl fram
till stenbrottet och en av dagens viktigaste
punkter - kafferasten. 

  Strömstararna lyste med sin frånvaro hela
dagen, även när vi gick in till det innersta
stenbrottet. Här blev vi förevisade forsärlans
häckplatser på klippväggen, alltså en lämplig
utflykt till våren. Sedan vandrade vi tillbaka till
Hembygdsgården längs vägen. Vi gick i två
grupper, jag var i den främsta glatt språkande
med många trevliga "Koffare". När sent
omsider den andra gruppen kom ifatt oss,
visade det sig att dom sett en kungsörn svepa
förbi inne i skogen rätt nära och snabbt. M.a o.
- det gäller att hålla ögon och öron öppna.

  Väl framme vid Hembygdsgården bestämdes
att vi skulle ta vägen om Boserup hem för att
försöka få syn på fler kungsörnar, så att även
vi förtappade skulle få syn på denna stiliga
fågel. Men tyvärr - den enda som vågade visa
sig var en fjällvråk på en kraftledning 400 meter
bort.

  Nöjda och vederkvickta efter en fin dag
skiljdes vi och åkte hemåt.

  Tack Lars och Ulrik för en fin dag i vårens
tecken och alla andra för fint sällskap

                                                                              -
Vid pennan: Mikael Fahlman -

Sydskåne 980125
Söndag morgon och 16 tappra KOFare ger sig
iväg söderut genom ett snötäckt Skåne. Kung
Bore hade slagit till och gett oss en känning på
hur en vinter egentligen ska vara. Efter att ha
fångat upp Henrik m fl vid Glumslöv var siktet
inställt på Krankesjön. Då det hade varit några

kalla nätter var sjön isbelagd. En liten vak
halvvägs ut i sjön kunde genomsökas från
Silvåkratornet. Ett par salskrakar och brunänder
sällskapade med sothöns och gräsänder.
Plötsligt blev det panik i vaken! En havsörn
sveper in söderifrån och sätter sig ett par meter
från vaken och spanar in en lämplig
söndagsmiddag. En trevlig början på dagen. En
varfågel visade upp sig några minuter innan
den tog till vingar och försvann.

  Solen började värma och kaffesuget ökade.
Efter en liten promenad utmed sjön fann vi en
plats att avnjuta medhavd fika på. 2 st
gråsiskor visade sig under vår promenad. På
vägen tillbaks till bilarna hade några deltagare
turen att få se en duvhök som snabbt drog
förbi. 

  Tidigare rapporter om tusentals gäss vid
Vombs Ängar gjorde att jag och Henrik som
exkursions ledare valde att köra dit. Döm av vår
förvåning när vi kom dit. Inte en gås syntes till!
En kort konversation och vi valde att bege oss
några mil söderut till Ilstorp. Här var det bättre
och vi kunde studera ca 200 bläsgäss och ett
tusen tal sädgäss. På den blå himlen seglade
glador, fjällvråkar och 2 havsörnar. Efter detta
avslutade vi dagen vid Vombsjön där dagens
sista kaffe intag skedde. Många vackra
salskrakar kunde beskådas ihop med
brunänder, storskrakar, småskrakar mm. Även
här visade ett par glador upp sig.

  Efter att vi sett oss mätta på innehållet i
Vombsjön och klockan började bli sen
eftermiddag begav vi oss hemåt efter en trevlig
dag i gässens och örnarnas marker.

- Thomas Svanberg -
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Barsebäck - Lundåkrabukten  8
februari 1998

Vi var 13 fågelskådare som träffades vid
Olympiaskolan kl 08.30 för vidare färd till
Barsebäcksområdet. Först gjorde vi en
avstickare till Landskrona båthamn, där vinden
var så stark att vi endast såg änder, sothöns,
vanliga trutar och måsar. Ett larm kom från
Boris; vi blev alla uppmärksamma och riktade
våra kikare mot en bryggpåle. - Där satt en trut
- en död sådan !

  Färden fortsatte till campingplatsen innan
Barsebäck, där vi trots den hårda gick ner mot
stranden med våra matsäckar. Dessbättre
hittade vi vindskydd så att vi kunde inta vår
fika. Tyvärr var även här lite fågel. Mest änder
och sothöns. Sedan fortsatte färden till norra
sidan av Barsebäcks kraftstation, men det var
först vid sista anhalten - söder om Barsebäck -
som det blev lite fart på fågellivet. Vinden var
nu betydligt lugnare och vi möttes av 100-tals
sträckande sjöfåglar, som flög iväg p. g. a. en
havsörns närvaro. Det gav liv i sinnet för oss
fågelskådare så vi spanade vidare. Vi fick se
sex hägrar som spatserade efter vasskanten.
där fanns även tre gravänder bland
gräsänderna. Tre fjällvråkar kom oss till mötes
och även en blå kärrhök, om än lite på avstånd.
Dessutom såg vi grågäss i närheten av
hägrarna.

  Timmarna rullade fort förbi och färden gick
hemåt igen med nöjda fågelskådare.

- Hasse Nyquist- 

PROGRAM 

MARS TOM JUNI 1998

Onsdagen den 11 mars

Årsmöte
Föreningens medlemmar kallas till årsmöte på
Albertsgården i Heljaröd kl 18.30. Efter
årsmötesförhandlingarna bjuder förening på
kaffe och hembakt bröd. Det blir även lotteri
och bildvisning. Mikael Jönsson kommer då att
visa fågelbilder från bl a Ånnsjön uppe i
Jämtland.

Dagordning för årsmötet:

1. Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av två justerngsmän för mötet

4. Fråga om mötet behörigen utlysts

5. Styrelsens kassaberättelse samt verksam-
hetsberättelse

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
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15. Förslag som skriftligen tillsänts styrelsen
senast två veckor före årsmötet

16. Övriga frågor

Söndag 22 mars

Rönnen
Vi spanar in nyanlända vårfåglar på vår fina
vadarlokal vid skäldervikskusten. Rödbena,
större strandpipare och storspov får vi se en
hel del av. Gravand och skärfläcka är några
andra tidiga vårgäster. Ute från havet hörs
ljudet från ejderflockarna. Har vi tur finns
pilgrimsfalken kvar - den som funnits på plats
hela vintern.

Samling: KOF stugan i Norra Heljaröds kl
09.00

Ledare: Kaj Möller och Mats Peterz

Tisdagen den 7 april

Björkeröd på Kullaberg
Vi tar en kvällsvandring och tittar på
smådopping och vigg i Björkerödsdammen.
Trastflockarna drar fram bland träden.
Morkullan flyger sina kvällsrundor för att leta
efter en partner. 

Samling: Björkeröds parkering på Kullaberg.
(Strax efter Möllehässle camping på väg mot
Mölle tar man höger och åker ca 2 kilometer.)
Tiden är kl 18.30.

Ledare: Lennart Johansson

Fredagen den 17 april - söndag den 19 april

Store mosse i Småland
Efter arbetet på fredagen samåker vi med egna

bilar till nationalparken Store Mosse utanför
Värnamo. Där skall vi övernatta i ett hus som
ligger mitt ute i naturen. Runt knuten kan man
se tranor, orre och fiskgjuse. Sovsäck och mat
för alla dagarna tar var och en med sig. 

  Kostnaden för logi är 150:- per man för två
nätter. Antalet platser är begränsat. Mary
Petersson, tel 042/ 344991, vill ha din anmälan
senast den 1 april.

Ledare: Mary och Alf Petersson och Kjell-Åke
Hall

Söndagen den 26 april

Hallands Väderö
En vacker dag på Hallands Väderö är
oförglömlig. Ejder, tobisgrissla, ringtrast och
nyanlända svalor är bara en del av vad vi
hoppas  få se. Tack vare att naturen är så
omväxlande är artrikedomen stor.

Samling: Olympiaskolans parkering i
Helsingborg kl 06.45, Brännborns parkering på
öster i Ängelholm kl 07.15 och vid båten i
Torekov kl 07.50.

Ledare: Ulrik Alm, som vanligt

Söndagen den 10 maj

Kullaberg och Hasslarps socker-
bruksdammar
Det är fågelskådningens dag då alla människor
borde åka ut och titta på fåglar. Under
sakkunnig ledning får även nybörjaren en
spännande förmiddag. Vi erbjuder två
alternativa platser. På Kullaberg är fågelsången
mäktig medan Hasslarps sockerbruksdammar
ger goda möjligheter att få se framförallt vadare
och änder på nära håll.
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Samling: Josefinelusts parkering på Kullaberg
och i Hasslarp kör man in från Västkustvägen
i områdets södra del.

Söndag den 24 maj

Kristianstads vattenrike

I trakterna kring Helge å vid Kristianstad finns
många fina fågellokaler, som är kända för
brusehanespel, svarttärna, rödspov och
kärrhökar. Ibland tutar rördrom i vassarna.

Samling: Vi har två samlingsplatser:
Olympiaskolans parkering i Helsingborg och
Brännborns parkering på öster i Ängelholm.
Avfärden går kl 06.00 från båda platserna. Vi
sammanstrålar vid Forsmöllan i Klippan kl 06.20
för gemensam färd mot Kristianstad.

Ledare: Henrik Johansson och Thomas
Svanberg

Onsdag den 3 juni

Traneröds mosse på Söderåsen
Vi besöker vår närmaste vildmark. Här uppe
brukar vi medan kvällen blir natt få se och höra
skogssnäppa, morkulla, nattskärra och orre.

Samling: Bjuvs vattentorn kl 19.00

Ledare: Lars Karlsson och Ulrik Alm

Mitten av juni   Härjedalen
Vi åker från Skåne med minibussar för att
uppleva fjället och fjällets fåglar i Härjedalen.
Inkvartering sker i stugor med självhushåll. De
som var med för något år sedan tyckte att deras
resa blev mycket lyckad. 

  Preliminärt blir resan veckan efter midsommar,
dvs vecka 26. Antalet platser är begränsat och
intresseanmälan måste ha lämnats till Mary och
Alf Petersson, tel 042/ 344991 redan den 15
mars för att vi skall vara säkra på att få stugor.

Ledare: Alf Petersson och Kaj Möller

è è è è

Varför gå över ån efter vatten?

Den 26/10-97 såg jag för första gången i mitt
liv, till min stora glädje, en nötkråka. Det var i
Fyledalen med KOF. 

  Helgen efter besökte vi några bekanta,som
köpt ett hus i vårt kvarter, här i Helsingör. Efter
rundvisning i huset stod vi vid terassdörren
och tittade ut i den mycket misskötta och
igenvuxna trädgården. “Titta en hackspett”
säger jag, och pekar på en trädstam. “ Ja, det är
hannen” säger Christin, “jag har också sett
honan, hon är helt brun.” Brun ?????!! tänker
jag, men hinner inte säga något förrän
nötkråkan sitter på marken, ca 3 m från oss och
proppar näbben full med hasselnötter! Det var
en härlig upplevelse att se denna vackra fågel
på så nära håll, och dessutom nästan hemma.
Ett par dagar efter satt den på staketet i vår
trädgård! Då tänkte jag “varför åka så långt för
att se en fågel jag kan se hemma från fåtöljen?”

...därför går jag över ån efter
vatten!

Nej, fågelskådning från vardagsrummet är bara
en rolig överraskning ibland.Frisk luft och
motion i vacker natur är att föredra. Men varför
på andra sidan sundet? Jo, det är trevligt att
träffa nya och gamla KOF-vänner, skönt att
höra sitt ljuva modersmål, till och med fåglarna
sjunger på svenska! Men ett nästan lika viktigt
skäl är samåkning.
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  Bra på många sätt, inte minst miljömässigt,
men för oss billösa är det en fin chans att
komma ut i naturen. Jag är skyldig många
chaufförer stort tack genom åren! Men vad gör
jag och andra, när det är samling i Bjuv,
Häljaröd eller på Kullaberg? Jag vet att många
av ledarna bor i Kullabygden och förstår att
det är orimligt att de ska  köra in till
Helsingborg om man ska på andra hållet.
Förhandsanmälan är heller ingen bra idé.Jag
har egentligen inget förslag till lösning, bara ett
problem, som någon kanske kan hjälpa till att
finna en lösning på.

- Birgitta Kegel -

Utbjudes !  - Hus på Kullaberg !

- Nåja, kanske inte till försäljning precis, men
väl till uthyrning. - För ett veckoslut, hel vecka
eller så. Objektet är KOF-stugan i kanten av
Hjorthagen. Stugan är basutrustad med sängar,
köksattiraljer och annat livets nödtorft. Runt

stugan finns å andra sidan
massor av livets goda. Du
kliver rakt i härlig gammal
lövskog där trastar, rödhakar
och sångare hälsar välkommen
till en ny dag. Under dagen
har du berget och det härliga

Kulla-landet för dina fötter och när så kväll
övergår i natt sveper kattugglan med mjuka
vingar runt huset. - Visst vill du uppleva detta!

Kontakta våra stugvärdar; Alf och Mary
Petersson, tel 042 - 34 49 91. 

Strömstareläget i Råån med
biflöden

Söndagen den 25 januari - en dag med perfekta
förhållanden - sol, minusgrader, snö och vind-
stilla, inventerade arton personer från Natur-
skyddsföreningen i Helsingborg  Råån. Peter
Johnsen och Bengt Hertzman rapporterar
följande:

  Tio individer hittades; Tjutebäcken 4 ex,
Gantofta-Råån 3 ex, Kövlebäcken 2 ex, samt 1
ex nedströms Vallåkra stenkärlsfabrik.

  Vid skjutbanan i Vallåkra sågs dessutom 2
enkelbeckasiner, 45 småpratande steglitsar
samt 1 duvhök.

è è è è

Ungern 1998
10 dgr, 6 - 15 juni

Under första veckan av juni anländer biätare
och blåkråkor. Aftonfalkarna är i full färd
med att jaga bort råkorna från deras bo och
överta boplatserna. Från vassarna hörs
vassångarens välbekanta svirrande.

  Ungern är inte bara Budapest och tokajer.
Den fågelintreseerade har en mycket
spännande fågelfauna att upptäcka. Följ med
till Ungern sommaren 1998 för att uppleva
s p e l a n d e  s t o r t r a p p a r ,
svartpannadetörnskator och häckande
kejsarörn.

Resmål:
Vi besöker bergen kring Aggalekt med sina
enorma grottsystem (Europas längsta) och här
får vi se vitryggighackspett, brandkronad
kungsfågel, gråspett, mellanspett, halsbands-
f lugsnappare , ormörn , höksångare ,
trädgårds-trädkrypare samt med lite tur
mindre skrikörn , kejsarörn , tatarfalk  och
dvärgörn . Klipp-sparven har här sitt starkaste
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fäste.

  I Hortobagy, en stor nationalpark i östra
Ungern finns bl. a. skedstork , ängshök ,
tjockfot, svartpannadtörnskata, korttålärka
och vadarsvala. I de otaliga fiskodlingarna ser
vi ägrett-, silkes-, purpur-, rall-, natthäger,
vitögddykand, vitvingad-, skäggtärna och
från vassarna ljuder vass-, kaveldun- och
vattensångare. Här finns även ca 1000
stortrappar, en art som minskat kraftigt i stora
delar av Europa men som vi här får se kränga
sina stjärtfjädrar och vingar över huvudet i en
spektakulär speluppvisning.

  Sedan kommunismens fall har problemet med
förstörda fågelbiotoper ökat. Planerna är att vi
skall besöka naturvårdprojekt för att få inblick
i naturvårdsproblematiken i Ungern.

Dessutom kommer det att finnas tid för besök
i Budapest och för den som vill ett besök i
grottorna kring Aggalekt.

Transporter och boende:
Vi åker minibuss från Sverige genom östeuropa
och bor på vandrarhem eller enklare hotell.

Antal deltagare:
Max 9 deltagare.

Kostnad:
Beräknas bli ca 4500 kr inklusive logi,
transporter och bensin. Tillkommer gör
guidning i Hortobagy och eventuellt inträde till
grottorna vid Agglekt.

Anmälan:
Preliminär anmälan (senast 20 mars) gör du på
tfn 046 - 38 94 84.

  För definitiv anmälan sätt in 1000 kr på pg nr
634 09 89-0 (senast 31 april). Märk
inbetalningen “Ungern 1998". Glöm inte namn,

adress och telefonnummer.

  För utförligare information ring eller maila
Johan Hammar.

Telefon: 046 - 38 94 84, 

E-post: NBI97JHA@student3.lu.se

è è è è

Med tanke på att ett av våra exkusionsmål i maj
blir en tur till Vattenriket i Kristianstad, varför
inte passa på att skaffa en förträfflig guide över
just fågellokaler i Kristian-stadstrakten...
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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
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Rapport från styrelsen

En  s to r  de l  av  vå r ens
fören ingsarbe te  har  gä l l t
inventeringar. Vi har haft ovanligt
många projekt på gång vilket är
roligt men också arbetsamt.
Inventeringar är viktiga för att öka
vår kunskap om och olika

fågelarters förekomst i Nordvästskåne. De ger också
viktig dokumentera i vårt fågel-skyddsarbete, både
idag och i framtiden. Till de som tvekar över att
delta i inventeringar vill jag bara uppmana att göra
ett försök. Man för anledning att besöka nya
spännande lokaler och man får en ny "relation" till
fåglarna på platsen. Att träffa på den ropande
turkduvan på samma plats flera gånger under en
säsong kan vara lika roligt som att hitta en raritet.
Även sådana kan dyka upp vid inventeringsarbetet.
I vår har t.ex. gulhämpling påträffats i ett par
grönområden inne i Helsingborg! Är detta ett nytt
fenomen eller beror det på att vi inte letat här
tidigare?
  I slutet av mars anordnade Höganäs kommun ett
möte om anläggandet av en campingplats i Farhult.
KOF var på plats och förde fåglarnas talan i en tid
när ostörd natur blir allt ovanligare. Det är högst
olämplig att anlägga en campingplats i direkt
anslutning till ett mycket värdefullt naturområde,
där inte minst fågellivet har ett stort skyddsvärde.

Sista ordet är inte sagt i denna fråga och vi hoppas
att de föreslagna planerna på en campingplats i
Farhult skrinläggs.
  KOF's årsmöte avhölls traditionsenligt på
Albertsgården i Häljaröd. Många medlemmar hade
mött upp. Efter de stadgeenliga förhandlingarna
visade Mikael Jönsson en trevlig och intressant serie
bilder på svenska fåglar och fågellokaler. I KOF's
ledning blev det ett par förändringar. Thomas
Rönnertz, som ju bl.a. varit en trogen och
uppskattad illustratör till föreningens tryckta alster,
lämnade styrelsen efter många års "tjänst". Även
Ann-Marie Karlsson avgick, men hon kommer att
vara kvar i programkommittéen. På föreningens
vägnar vill jag framföra ett stort tack till Thomas
och Ann-Marie för ett förtjänstfullt arbete för KOF.
Som ersättare valdes Johan Hammar och Karin
Sandstöm, vilka både hälsas välkomna till styrelsen.
  Trots ett visst underskott i fjolårets räkenskaper
har föreningen en god ekonomi och årsmötet
beslutade att bibehålla den årliga medlemsavgiften
oförändrad till 100 kr. Tänk så mycket man kan få
för samma kostnad som en dryg biobiljett! Eller vad
sägs om ett rikt utbud på exkursioner med kunniga
ledare, fyra programblad, en diger fågelrapport, två
klubblokaler, m.m. Men - det viktigaste av allt -
genom att vara medlem i KOF stöder du skyddet av
fåglarna i Nordvästskåne. Du vill väl se
pilgrimsfalken jaga, höra storspoven flöjta och se
småtärnan ruva sina ägg även på 2000-talet.

Väl mött i markerna!Väl mött i markerna!
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En skådares dilemma

I början på 80 -talet var jag mycket ute med
KOF. På den tiden hade jag de rätta
kängorna, nästan rätt kikare och rätt
fågelbok. Sen fick jag man och barn och hade
inte längre tid att åka på exkursioner. 
  För 5-6 år sedan började jag åka med ut så
smått igen och nu kan jag deltaga lite mer
regelbundet. Fåglarna är sig lika, stort sett.
Skådarna är nya, men det är ju ett trevligt
släkte, så det gör ingenting.   Men vad värre
är: de tycker jag är ny  och plötsligt
upptäckte jag att modet hade förändrats!
Alla har gröna Tretorn vandrarstövlar, de
flesta har ett, för mig, okänt kikarmärke och
dom har också en ny fågelbok! 
  Vad gör man när man vill platsa i gänget?
Mina kära Lundhags kängor har många
ovandrade mil i sig ännu, min kikare är
fortfarande bra, men boken är ju lite sliten.
Det sägs att Jonsson är på rea i år, så
kanske..?.

- Birgitta Kegel - 

- Mats Peterz -
Sett se´n sist, observationer

under januari-mars 1998

Årets milda inledning gjorde att arter som t.ex.
gravand, tofsvipa, skogsduva och sånglärka
anlände redan tidigt i januari.
   Det var troligen dessa milda sydvästvindar
som var orsaken till att en ung hanne av
ökenstenskvätta dök upp i Lerhamn den 11.1.
Fågeln stannade i nästan två månader och som
vanligt när det gäller rariteter tilldrog den sig
ett mycket stort intresse från många av landets

ornitologer. Att det sedan fanns en ärtsångare
att studera i samma område under tiden 11.1-
25.1 gjorde ju inte sensationen mindre
anmärkningsvärd.
  Under periodens ganska fåtaliga blåsdagar
noterades ganska hyfsat med havsfågel.
Stormfåglar uppträdde i vanlig ordning
talrikast, bl.a. 235 str. Kullen 28.2 medan
havssulor endast sågs vid ett par tillfällen.
Bland de sällsyntare arterna märktes grålira vid
Kullen 28.2, stormsvala utanför Svanshalls
hamn 1.3 och klykstjärtad stormsvala vid
Kullen samma dag.
  En övervintrande rördrom sågs i vassarna vid
Rönneå, Skälderviken 3.2 och ytterligare en
hördes från V.Sorrödssjön 29.3. En annan
trevlig art är mindre sångsvan som noterades
vid fem tillfällen fr.o.m. slutet av februari, bl.a.
en flock på hela 42 ex som sträckte in vid Örby
ängar 31.3.
  I Nordvästskåne har vi tidigare inte varit
bortskämda med ovanliga gångarter så därför
var det överraskande att två rödhalsade gäss
upptäcktes i Rönneås dalgång mellan Starby
och Tranarp den 21.2. Här höll dom framförallt
till bland kanadagäss fram t.o.m. 7.3 och det
bör även tilläggas att detta var första gången
arten sågs inom vårt rapportområde. För övrigt
observerades spetsbergsgäss vid tre tillfällen,
bl.a. 5 ex Rönnen 11.3 samt en stripgås vid
Sandön och Rönnen 22.2.
  Årets första praktejder, en 2k-hanne, rastade
vid Kullen redan 5-6.1 och därefter bokfördes
ytterligare tre observationer under
ejdersträcket i mars. Samtliga gällde utfärgade
hannar vid i tur och ordning Årnacke hamn 15-
24.3, Själrönnen 20.3 samt Domsten 22.3.
  Från Svedberga rapporterades en tidig brun
glada 9.3 och likt tidigare vintrar var arter som
havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk synliga vid
upprepade tillfällen.
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KOF:s arbetskommittéer

Programkommittéen
Ulrik Alm (sammank) 042–33 52 13
Lennart Johansson 042–23 74 60
Ann–Marie Karlsson 042–29 82 39
Mary Petersson

042–34 49 91
Karin Sandström 042–29 07 97
Mona Tuvesson 042–340 71

Externkommittéen
Kaj Möller (sammank) 042–33 05 59
Ulrik Alm 042–33 52 13
Alf Petersson 042–34 49 91

Forskningskommttéen
Mats Peterz (sammank) 042–28 24 12
Henrik Johansson 0431–838 03
Karl Nilsson 042–34 36 38
Tomas Svanberg 042–16 50 52

Fågelskyddskommittéen
Henrik Johansson (sammank) 431–838 03
Bengt Andersson 042–28 38 91
Kjell–Åke Hall 0431–88 416
Johan Hammar 046–38 94 84
Lars Karlsson 042–78 251
Alf Petersson 042–34 49 91

IT–kommittéen
Boris Olsson (sammank) 042–21 41 56
Mats Peterz 042–28 24 12

  Som vanligt övervintrade vadare som
strandskata, storspov, rödbena, kärrsnäppa
och enkelbeckasin i mindre antal längs kusten
men även sällsyntare vinterarter som t.ex.
skärsnäppa, dvärgbeckasin, myrspov och
morkulla noterades.

  Dvärgmås sågs vid två tillfällen i mitten av
januari och vid Kullen räknades ca 300
tretåiga måsar på årets femte dag. En alltid
lika trevlig bekantskap är vittruten vilken
behagade visa sig vid två tillfällen, 1 ex i
första vinterdräkt vid Svanebäck och
Domsten 15.1 samt 1 ex på sitt tredje
kalenderår vid Sandön-Själrönnen 7-8.3.
  Under tidigare nämnda blåsdagar i
månadsskiftet februari-mars noterades även
en storlabb och hela 1200 sillgrisslor på
Kullen 28.2. Dessförinnan förekom
alkekungar relativt allmänt i januari och en
bit in i februari, bl.a. hela 59 ex i
Båstadsområdet 19.1.
  Revirhävdande berguvar fanns på tre
lokaler under vårvintern och ytterligare 1 ex
sågs tillfälligt i Ängelholms kronoskog 3.1.
En annan charmig uggleart är sparvugglan
vilken även den noterades tillfälligt, denna
gång i Ängelholms havsbad 23.1.
  Bland avdelningen tättingar märktes
framförallt några udda vinterobsar längs
Öresundskusten. Trädlärka vid Gråläge 30-
31.1 samt 15.2, forsärla vid Höganäs under
hela vintern, svart rödstjärt i både Höganäs
och Helsingborgs hamnar samt dubbeltrast
vid Domsten 30-31.1.
  Fortsättningsvis kan nämnas att en
berglärka sågs vid Torekovs rev 3.1 och 6.1,
att vinterns enda taltrast observerades i en
trädgård i Jonstorp 31.1 och att gransångare
noterades vid både Stensåns mynning 19.1
och Glimminge plantering 31.1.
  På Rönnen fanns en sädesärla av den

engelska rasen yarelli 11-14.3 och både från
Vegeholm och Kullen rapporterades stjärtmesar
av s.k. kontinental ras.
  Nu var det inte slut i och med detta utan i
efterhand blev det känt att en konstig fågel
uppehållit sig vid en utfodringsplats i Mölle
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Glöm inte årets
inventeringsarter; turkduva och

svart rödstjärt 
Rapportera alla fynd med antal och så
noggrann platsangivelse som möjligt till vår
rapportmottagare Henrik Johansson senast
10 juli.

under vintern. Bilder på fågeln visade att det
rörde sig om en fink av något slag och efter att
ha lagt ut fotot på KOF´s internetsida
droppade förslagen in i en allt stridare ström.
Dessa kom från alla möjliga håll och kanter
världen över och efter hand blev experterna
överens om att det rörde sig om en asiatisk
alpfink. 
                 

- Henrik Johansson -

"Hotade lokaler"
In memorial

Läste i HD idag, 22 juli 1995, med stor sorg att
Bröl-Olle hade gått ur tiden, i varje fall gått i
pension efter många års slit. Ja ja, jag vet, jag
förstår inte varför allting tar så lång tid numera.
Till Bröl-Olle hyser alla Kullen-skådare en
hatkärlek. 
  Vem minns inte när man installerade någon ny
teknik på 1970-talet, "fotoceller" eller något
liknande, och instrumenten var ej helt
beprövade. När sikten bara begränsades av
j o r d e n s  k r ö k n i n g ,  d e n  b l å n a n d e
Hallandskusten
norr om Falkenberg försvann under
horisonten, då kunde Olle pröva de långväga
gästerna från Stockholm eller Karlstad med ett
djävulskt
primalskrik som fick tarmarna i kroppen att

vibrera. De flesta som inte kände till hans
nycker lyfte minst en halv meter från terra firma.
Fördelen för oss Kullabor var att detta skedde
vid ungefär samma tid varje dag.

  Förmodligen var det solstrålarna som bröts i
Sundet och lurade sensorerna eller var det
kanske fyrpersonalen som ville skrämma livet
ur alla besökarna? Diskussionerna gick alltid
heta angående detta nere vid fundamentet.
Betydligt  mer förutsägbara vrål förekom när
dimman vältrade in från Kattegatt. Helt säker
kunde man dock inte vara. Ibland låg dimman
tät över Skälderviken medan Sundet var helt
fritt från tjocka och då höll han tyst. Mer än en
havsfågelspanare har fått sina nerver testade i
ett flertimmarspass, med en orubblig precision
och taktfasthet av Olle. 

  Det finns inte många skådare som är äldre än
30 år som i inte har tryggt lutat sin rygg mot
Olles stabila fundament. I början av 70-talet
kunde man bara titta på skådarnas ryggar för
a t t  s e  o m  d e  v a r  h ä n g i v n a
havsfågelentusiaster. Man hade nämligen tjärat
fundamentet, som inte torkat riktigt, vilket gav
en omisskännlig svartprickighet på ryggen.
Vissa platser satte man sig inte på då det
regnade. Mer än en kryssare har fått den sköna
känslan av att bli baddad med regnkallt vatten
på ryggen. Inte speciellt  angenämt i november.
Vinden pres-sade ner regnvattnet i rännilar från
fundamentet, vilket gjorde att det tog några
timmar innan man kände av blötan. 
  Före ståltermosens tid var Bröl-Olle känd för
att ta sin tribut i varmt kaffe, till de frusnas
stora fasa.
  Mitt förslag är att man tar kontakt med läns-
antikvarien och får Bröl-Olle kulturminnes-
skyddad. Bröl-Olle har danat en hel skådar-
generation i tålmodighet allt från forskare och
rk-ledamöter till amatörer. Vem har inte suttit
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Bo på Kullaberg
Hjortstugan på Kullaberg är belägen i Sveriges
mest besökta naturreservat. Läget är bästa
tänkbara bara ett stenkast från Kullaspetsen
och med kronhjortar utanför fönstret. På våren
är fågelkören bedövande och har man tur kan
man lyssna till sommargyllingens flöjtande från
stugknuten. I omgivningarna vandrar man i
vacker och dramatisk natur. Stugan har 3 rum

där och tittat ut på ett alldeles tomt hav i
timmar, där den enda rörelse man sett är
vågorna som sakta rullat in mot Kullabergs
klippor.
  Tålmodighet är en dygd som saknas i
dagens zappande IT-generation. Men
samtidigt  kan tristessen och lugnet plötsligt
förändras till eufori på några sekunder.
Pulsen ökar till 150 slag i minuten eller mer,
då man inte kan hitta fågeln som alla andra
ser och skriker om och man har 30 sekunder
på sig att finna den innan den försvinner
bort mot Själlansdkusten. 

  Hur många hundra eller tusen skådare har inte
fått kryssa från Bröl-Olles fötter under årens
lopp. Men trots att så många människor trängs
på en så liten yta är våldstendenser sällsynta.
Dock har vid några tillfällen hårda ord yppats
såsom, är din far glasmästare, för h...... sitt ner
innan det..
  Under 1980-talet då attraktionskraften var som
störst kom skådarna tidigare och tidigare på
morgonen för att få en bra plats att sitta på.
Ofta kom de långt innan gryningen och några
har sovit över på platsen, kanske ett bra sätt att
komma i stämning. Bara vindens tjut och
spänningen inför dagens upplevelser
uppfyllde tankarna.

  Bröl-Olle finns fortfarande att beskåda, dock
lite luggsliten och tystlåten.

RÄDDA BRÖL-OLLE !!!

- KG Nilsson -

Ugglekväll på Kullaberg 

24  febr 1998
Sista veckan i februari, tradition "ugglekväll"

på Kullaberg. Denna fina vårkväll hade 55
personer dykt upp för att njuta av ärtsoppa,
ostmackor , stillhet och - inte minst - ugglor.
Helt vindstilla, med andra ord perfekta
förutsätttningar.

  Efter sedvanligt inmundigande av förtäringen,
dags för bildvisning utanför Hjortstugan.
Förväntningarna stegras. Under bildvisningen
hör vi redan den första kattugglan, en hona en
bit ifrån oss. Sedan blir det dags att ge oss ut
i mörkret och lyssna. Vi drar oss sakta och tyst
längs vägen ut mot fyren.

  Vid nerfarten till Ransvik hör vi plötsligt en
gammal bekant sedan många år; "den hese".
Han sitter och håller konsert bara cirka hundra
meter ifrån oss. Ytterligare tre - kanske fyra -
ugglor hör vi samtidigt runt omkring oss- - Vi
njuter av ugglorna och stillheten tills
kvällskylan gör sig påmind. Under vandringen
tillbaka till Hjort-stugan kommer frågorna; Hur
många par häckar på Kullaberg ? Finns det fler
arter än kattuggla på Kullaberg ? Hur gammal
blir en uggla ? Osv..osv. 

  Jag instämmer med en av deltagarna som
tackade för kvällen med orden; "Tänk vilka fina
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naturupplevelser vi har i våra fina hemtrakter".
Jag tror att alla deltagarna instäm-mer i detta.
Ett särskilt tack till Mary och Mona, som kan få
ärtsoppan att räcka oavsett hur många
deltagare som än dyker upp.

- Kaj Möller - 

Rönnen 22 mars 1998
Ca 40 entusiaster mötte upp vid Häljaröds
parkering i bra väder och i en brytningstid då
mycket kunde skådas och så blev det också. 

  En stare poserade i björktoppen när man klev
ur bilen. Pilgrimsfalken satt på sin "vanliga"
plats i stenskravlet. Plötsligt blev det oro i
lägret!  Falken lyfte och med den alla måsfåglar
och mitt i flocken svävade elegant en havsörn
med himlen som bakgrund. En härlig syn och
ingen dålig början på en exkursion.

  Därefter spanades in gravand, snatterand,
bläsand, alfågel och större strandpipare.
Storspoven både hördes och syntes. Fyra
tordmular kunde beskådas. Tre till havs och en
på stranden, en död som Mats bestämde
åldern på med hjälp av den vita randen på den
tillplattade näbben.

  På väg till fikaplatsen passerades vi av en
flock snösparvar och en korsnäbb i flykt. De
verkligt  lyhörda uppfattade både sädesärla och
hämpling.

  Under rasten studerade vi ett 10-tal
knubbsälar ute vid stenarna, en tornfalks
ryttlande och lyssnade till vipornas skriande.

  Ryktet spred sig att en praktejder skådats vid
Lernackens hamn och det måste ju bekräftas.
Alltså gav sig flocken dit. Tubkikarna
monterades upp på fortet och de fjärrseende
kunde fånga in rariteten långt ute i den stora
ejderflocken. Vi övriga som höjde blicken
studerade en glada och en skruv med ca 40

ormvråkar. Och mot slutet som en overklig
vårprelud flög fyra trumpetande tranor över
oss.

TackTack  Kaj och Mats för en givande förmiddag Kaj och Mats för en givande förmiddag.

- Maj-Britt Olofsson -

EILAT  - 1998
Tisdagen den
24 mars

  Tidigt  denna
morgon bär det
av med bil mot
Höör. Här möter jag Lars Lundkvist - aktiv
fågelskådare sedan många år - och tillsammans
med honom fortsätter färden till Malmö Central.
Efter en kort väntan på stationen kommer
flygbussen med de övriga resenärerna och vi
kan fortsätta mot Kastrup. Vi är sammanlagt 12
personer. Alla mer eller mindre intresserade av
fåglar och därför rikligt utrustade med tub- och
fältkikare (se bifogad deltagarförteckning).

  På flygplatsen inmundigas andrafrukost. Jag
väljer, trots att vi sitter på ett afrikanskt café,
kaffe, wienerbröd med "choklad" och en liten
Gammeldansk - allt för att komma i stämning!

  En bit uppåt förmiddagen är så vårt flygplan -
en Airbus 320 från Premiair - startklar och vi
reser iväg med de övriga charterturisterna från
Vingresor. Färden går över ett delvis snötäckt
Ukraina, Svarta havet, Turkiet och Cyperns
östra del innan vi så via luftrummet över Tel
Aviv kommer in över Negevöknen. Klockan 17
(lokal tid) landar vi på Ovda flygplats. Vi får
vrida fram klockorna två timmar, då man dels
ligger en tidszon före här men också redan
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hunnit att införa sommartid.

  Vädret är soligt med lätt dis. Temperaturen
uppmäts till behagliga - men förvånansvärt
låga - 16 grader Celsius.

  Som den invanda fågelskådare man är (eller är
det var?) påbörjas skådandet redan innan man
lämnat planet. Tyvärr blir det inga
"fönsterkryss".

  Väl ute ur planet har det flesta hunnit kryssa
en del nya arter, såsom levantbulbyl (lika
vanlig som koltrasten är här hemma), arabisk
skriktrast och några insektsjagande bleka
klippsvalor. Tofslärka och gråsparv gör listan
komplett.

  Efter de vanliga procedurerna på flygplatsen
far vi med buss under drygt trekvart genom ett
storslaget ökenlandskap till Eilat nere vid Röda
havet. Några ser ökenkorp, nubiska stenbockar
och ensam, storörad "ökenräv". Själv har jag
allt sjå med att få bort kladdet efter en
"exploderande" tuschpenna. Likadant var det
när jag kom till Israel förra gången - Att man
aldrig lär sig!

  Eilat ligger vackert på sluttningarna ner mot
Röda havet. En modern stad som fåtts att
blomma genom sinnrik konstbevattning. Stan
bär en amerikansk prägel. På andra sidan viken
ligger den jordanska staden Aqaba - avsevärt
större än Eilat och en mycket betydelsefull
hamnstad - den enda i Jordanien.

  Nere vid stranden trängs de flotta hotell-
komplexen - och det verkar de få göra i ännu
större omfattning framöver. Hotellen växer som
svampar ur jorden. Några av hotellen är faktiskt
enorma i storlek.

  Man höjer något på ögonbrynen när man lätt
förvånad konstaterar att sta´n faktiskt delas
mitt itu av - just det - en flygplats! När planen

kommer in från havet och passerar just ovanför
restaurangerna, känner man sig verkligen
involverad i den lokala flygtrafiken!

  Skymningen kommer och vi hinner bl a notera
rostgumpsvala och talrika huskråkor. Den
sistnämnda arten sannolikt - liksom i Östafrikas
kustområden - inplanterad från Indien.

 Vi tar in på Marina club, får en jättefin
lägenhet där Lars, Leif Dehlin och jag själv
huserar. Här finns två sovrum och ett fint kök.
Vi packar upp och gör oss hemmastadda - och
vad gör en mer hemmastadd än en sexa
whisky?

  Dagen avslutas på en pizzeria som bakar
väldigt goda pizzor. Tur det för det blir några
ytterligare besök här! Vi vandrar hemåt i
mörkret och förvånas än en gång över hur kallt
det är i denna välbekanta "värmehåla" (Är det
motsatsen till köldhåla?).

Onsdagen den 25 mars

Vädret är soligt, dock förvånansvärt kyligt. En
frisk vind drar in från nordost. Huvuddelen av
deltagarna genomför en trevlig promenad i
stadsparken och ser bl a trädgårdsnätergal och
eksångare. För min egen del har natten bjudit
på feber och halsont, så jag passar på att ta
sovmorgon redan första da´n (vissa har ingen
skam i kroppen alls!).

  När vi så allesammans vid tiotiden drar iväg
uppåt bergen, samlar jag ihop min sletna
lekamen och placerar den i bussen som Alf just
hämtat ut - Idag är det segt, det vill jag lova!

  Vi åker västerut några kilometer och stannar
strax ovanför de höga, mycket spektakulära,
gulgrå höghusen i sta´ns absoluta utkanter.
Luften ovanför oss innehåller mindre skrikörn,
en ung stäppörn, ev en kejsarörn och talrika
ryssvråkar. Alla är de på väg från den
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afrikanska kontinenten - där de övervintrat - till
de europeiska och asiatiska kontinenterna för
att häcka. Även ett tiotal magnifika alpseglare
passerar.

  Vi fortsätter ytterligare några kilometer och
stannar till vid Wadi Mapalim - en uttorkad
flodfåra som någon gång per år eller någon
gång på flera år fylls att regnvatten. Det finns
ju inga träd, inget humustäcke, inga våtmarker,
inga mossar eller dylikt som bromsar upp och
tillfälligt  håller kvar vattenflödena - som hemma
i Sverige - utan vid regnväder flödar vattnet
hastigt fram genom dessa wadis.

  Vi vandrar in i wadin och möter ett ravinartat
landskap, glest bevuxet med träd och buskar
och med förvånansvärt många blommande
örter. Även om naturtypen måste betecknas
som fattig ur många aspekter är den rikare än
vad jag väntat mig. Främst på två områden;
Fåglar och - som jag tidigare nämnt -
blommande örter. Det förstnämnda föranlett av
ett väldigt sträck - inte bara av rovfåglar och
storkar - utan även av stora mängder med små
tättingar; Det spritter av små fågelkroppar i alla
buskar! Det sistnämnda föranlett av att det
sannolikt regnat mer i vinter än vad som är
brukligt. Alf och Kaj, som besökt området ett
stort antal gånger, menar att de aldrig sett så
mycket blommor som i år.

 Bergen är huvudsakligen uppbyggda av
sandsten i olika färger men vi ser även någon
slags flintsten insprängt i vissa lager.

  Området är skyddat som naturreservat och
välbesökt av fågelskådare. Eilats omgivningar
domineras faktiskt till stor del av fågelskådare
från hela världen - just vid den här tiden i slutet
av mars. Och som vanligt hålls ett vänligt men
vakande öga på oss från de många israeliska,
fordonsburna militärpatrullerna. Närheten till

den egyptiska gränsen gör väl sitt till.

  Vi förflyttar oss i maklig takt upp längs wadin.
Själv önskar jag att jag satt i en eldriven
permobil denna dag! Mina medresenärer är
skickliga skådare och bestämmer med stor
lätthet de flesta arterna. Huvuddelen av arterna
har även jag sett tidigare men några är nya och
blir till trevliga "kryss":

Arabsångare (Rödahavssångare) en stor Syl-
via-art i stil med Mäster-sångaren men utan
dennes ljusa öga,  Rostgumpad stenskvätta en
östlig art som här når en av sina västgränser,
Cypernsångare en Sylvia-art med svartfläckat
bröst.

  Tre nya arter på någon timme - och på fina
observationsavstånd. Inte dåligt för en gammal
"stöt" som jag! Det är också roligt att alla i
gruppen har möjlighet att se arterna - och så
kommer det i huvudsak att bli under de
kommande dagarna också! Tack vare att Kaj
och Alf guidar oss i lugnt tempo blir det hela
mycket njutbart!

  I övrigt ser vi bl a följande:

Vitkronad stenskvätta, Stenökenlärka, Svart
stork  (2 ex), Sinaiglansstare, Svartstjärt,
Ärtsångare, Svarthakad sångare (Wow!),
Masktörnsångare, Tornfalk  (1 ex), Klippduva,
Spansk sparv, Svarthätta, Grön dvärgbiätare
(Wow  igen!).

  Vid 13.30-tiden äter vi upp de medhavda
lunchpaketen, eller rättare dess innehåll! Vi får
närgånget besök av några vitkronade
stenskvättor. En fin hane står under många
sekunder och ryttlar någon decimeter från min
handhållna macka - vilken upplevelse! Synd
bara att ingen fick någon bild på det.

  Vi får fina närbilder på de stiliga fåglarna och
som tack för det bjuder vi dem på "mackrester".
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 Efter lunch far vi ner till de spektakulära
höghusen igen och går in i en ny wadi. Denna
gång på jakt efter någon blek dvärguv på
dagkvist.

  Vi går bet på uven trots Alfs idoga letande
men får njuta av ett bo där två svartstjärtar
matar sina stora ungar, en vacker
rostsparvshanne och en "explosiv" hane av
palestinsk solfågel. De sistnämnda verkar
liksom överladdade av energi, liksom
kolibrierna i Sydamerika. 

  Vi kör ner mot det betydligt flackare området
i dalgången norr om Eilat. I söder reser sig de
jättelika hotellkomplexen som någon slags
skrämmande utropstecken över människans
vansinne att bygga allt större.

   Vi passerar några majsodlingar, som tagits
upp i den steniga öknen. Tack vare ett sinnrikt
droppbevattningssystem och tillförsel av
naturgödsel verkar skördarna bli alldeles
utmärkta. Vi ser rödstjärt, tofslärka,
masktörnskata och varfågel.

  Vid punkt kilometer 20  på vägen norrut från
Eilat mot Döda havet - d v s 20 kilometer från
den egyptiska gränsen i söder - ligger ett stort
antal stora dammar. Strax innan man kommer
ner till dammarna möter man ett flertal växthus
i plast på båda sidor om vägen. Jag tittar in i
några av växthusen och finner en friskt
grönskande värld av olika grönsaker - en
fantastisk kontrast till den omgivande öknen.
Utanför växthusen ser vi några vackra
miniatyrduvor; Kapduvor (välbekanta från
tidigare resor i Östafrika) och en mycket vacker
hane av tamarisksparv.

  Dammarna är grunda - sannolikt inte djupare
än en halv meter - och innehåller ett flertal
fåglar. Jag är osäker på varför man anlagt
dammarna. Eventuellt kan det vara så att man

här samlar upp vinterns regnvatten men
sannolikare är väl att man här samlar upp
avloppsvatten - mer eller mindre renat - för att
göra det tjänligt för bevattningsändamål. Enligt
Torgny von Wachenfeldt, som arbetat med
vattenprojekt i tredje världen, kan man
droppbevattna grödor som apelsiner, bananer,
majs o dyl med relativt förorenat avloppsvatten
medan t ex potatis ofta bevattnas med
vattenspridare och kräver ett renare
avloppsvatten, befriat från bl a tungmetaller.
Ett sätt är att låta solen med sina ultravioletta
strålar bearbeta vattnet. Tillsammans med UV-
strålningen och en viss sedimentering renas
vattnet på ett "naturligt" sätt.

  Strax öster om dammarna löper gränsen till
Jordanien - ständigt patrullerad av den
israeliska arméns karaktäristiskt höga jeepar.
Gott om taggtråd, elstängsel, minor och ett
ständigt  nyräfsat stråk skall göra det svårt för
någon att ta sig över gränsen. Främst fruktar
man väl de fundamentalistiska, palestinska
terrorgrupperna.

  Några kilometer in i Jordanien ligger Aqabas
flygplats och på den stora huvudvägen mellan
Aqaba och Amman rullar den ena stora
lastbilen efter den andra.

  Starkast intryck gör dock de många fåglarna,
dels runt dammarna (där de står och kurar i den
steniga strandkanten och i skydd mot den nu
hårda vinden) men också nere i ett litet trevligt
våtmarksområde, där man på riktigt närhåll kan
studera både små tättingar och häftiga
sumphöns. 

  På den sistnämnda lokalen kan man slå sig ner
i kanten av ett bladvassbevuxet dike och på
riktigt nära håll i perfekt släpande medljus titta
på och fotografera olika fåglar. Blåhakarna -
både vitstjäniga och "vanliga" - hoppar
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omkring bland vasstammarna, liksom
sävsångare, talrika bergsångare och en vacker
småfläckig sumphöna. En verklig raritet utgör
den kraftiga och långnäbbar Acrocephalus-
arten "Basra Reed Warbler" (Basrasångare),
som endast setts sex gånger tidigare i Israel. En
art som häckar i Persiska vikens inre delar,
alltså runt staden Basra.

  Dammarna visar sig innehålla ett stort antal
arter enligt följande:

Gulärla (främst av rasen feldegg),
Långnäbbmås, Skrattmås, Fiskgjuse  (1 ex flög
över), Ökenpipare, Rödbena, Smådopping,
Brushane, Mosnäppa, Svartbent strandpipare,
Skärfläcka, Större strandpipare, Mindre
strandpipare, Svart stork (flög över), Årta (1
hane), Gravand, Flamingo (cirka 60 ex),
Stenskvätta, Skedand, Stjärtand, Silkeshäger.

  Jag får ytterligare ett kryss denna dag;
Citronärla! Länge efterlängtat och länge
eftersökt men nu äntligen. Det stämmer det
man säger till sina barn med jämna mellanrum:
"Om man får längta ett tag, blir det roligare när
man väl får det!". En fullt utfärgad hane med
intensivt citrongult huvud, i varmt släpljus och
med en bakgrund av gröna alger gör det hela
till en god estetisk upplevelse. Ytterligare en
individ - en ung hane - dyker upp.

  Trots alla dessa fantastiska upplevelser börjar
fler än jag att känna av tröttheten - men än är
inte dagen slut! Mörkret har ju ännu inte fallit.
För när den gör det befinner vi oss vid Eilats
pumpstation tillsammans med ett 50-tal andra
skådare. Vi väntar alla på samma sak; De
strimmiga flyghönsen, som kommer när det är
nästan mörkt. Från ingenstans är de bara
plötsligt  där, springer på korta ben fram till
vattenkällan (ett badkar), dricker vatten (och
förmodar jag även väter sina fjädrar - ett sätt att

transportera vatten), innan de så åter ger sig ut
i stenöknen. En stämningsfull och intressant
avslutning på dagen.

 Torsdagen den 26 mars

Vi väcks som vanligt klockan 6, äter frukost
och gör lunchpaket samt lyssnar till intensiv
sång från en palestinsk solfågel. Vi har det så
bra man kan ha det alltså. En ny obrukad dag
ligger framför oss.

   Vi börjar med att fara ner till Norra stranden
för att spana av vad Röda havet har att
erbjuda. Här finns redan ett flertal skådare.

  Redan innan man riktigt hunnit att vakna
sitter man där med ett nytt "kryss" på halsen;
Revhäger eller kusthäger. Lik silkeshägern men
med lite annorlunda näbb och mörkare inslag i
fjäderdräkten. Ännu ett kryss uppenbarar sig;
Vitögd mås. Tror inte jag sett den tidigare men
medger, att jag efter några års nertrappning av
skådande, har lite svårt att hålla reda på alla
mina "kryss"!

 I övrigt ser vi följande över havet, längs
stranden, ute på fiskeodlingsanläggningen och
på de många bojarna:

Kentsk tärna, Grönhäger (2-3 ex), Huskråka,
Häger, Långnäbb tärna, Silltrut, Fiskgjuse,
Natthäger, Gråfiskare, Fisktärna, Skrattmås.

  Nästa anhalt blir "palmlunden" en bit längre
norrut. Just där vi stannar bilarna får jag syn på
en fläckig prinia, som sjunger intensivt under
det att han hoppar från gren till gren. Han ser
ut som om han vore upphängd i en
gummisnodd. Fascinerande! Jag får en suddig
bild men den visar bra hur långsträckt den lilla
fågeln blir. Vingar, ben och stjärt - allt blir
utdraget.

  Vi promenerar bort till palmlunden, njuter av
att vara i värmen och ser bl a härfågel och
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levantbulbyler. I den del av lunden som vätter
mot den närbelägna jordanska gränsen hittar
Ulf - den skarpögde - det vi alla söker; Indian
Silverbill eller vitstrupig munia. En art som
finns utspridd på några få ställen i
Mellanöstern men som har sitt huvudsakliga
utbred-ningsområde längre österut. Sannolikt
är arten införd, möjligen genom att de av
misstag kommit med ett fartyg med
spannmålslast eller dylikt. Vi får se två
individer, som sitter i frövipporna på en
bladvassrugg.

  När vi återvänder hittar Ulf en balkan-
flugsnappare (en hane) i en trädridå längs
vägen. Här ser vi även en rödstjärt av rasen
samamisicus, talrika bergsångare och
ärtsångare.

  När morgonen mognar och övergår i
förmiddag är vi på plats i bergen väster om
sta´n. Den petimätige föredrar kanske istället
att jag skriver klockan 10.00. Vi fikar och kan
ganska snart konstatera att en hel del skruvar
med framförallt stäppvråk (ras av ormvråk) och
brunglada drar fram över oss. Men det riktiga
sträcket vill inte infinna sig, konstaterar Kaj
och Alf. Vi njuter dock av värmen, den
fantastiska utsikten och de vackra, ljust
roströda stäppvråkarna. Ljuset är dock mycket
intensivt och får ögonen att rinna! Några
ökenkorpar och en juvenil stäppörn drar förbi
men mycket mer vill det inte bli. 

   Vi byter miljö och kommer strax efter klockan
12 till Yotvata drygt tre mil norr om Eilat. Här
möter vi ett relativt flackt landskap av
savannkaraktär med accacior och buskar. Det
har nu blivit rejält varmt och temperaturen
närmar sig sannolikt 30 grader! Vi vandrar
under några timmar och i maklig takt över
"savannen". Besöker någon form av
reningsverk med sedimenteringsdammar (de

doftar mindre trevligt!). 

  Jag får ett nytt "kryss" i och m ed att jag själv
lyckas artbestämma en eksångare. Visar sig inte
så svårt när man väl fått kläm på det! I övrigt
ser vi bl a följande:

Ormörn (1 ljus fas), Arabsångare,
Tamarisksparv (en hel flock), Rallhäger (1 ex),
Skogssnäppa,  Klippsvala/Blek klippsvala,
G r ö n  d v ä r g b i ä t a r e ,  S p o r r v i p a ,
Ökenstenskvätta, Masktörnskata, Röd-huvad
törnskata, Bergsångare, Svart rödstjärt,
Härfågel.

  Det finns någon form av skillnad mellan
manliga och kvinnliga fågelskådare. Jag märker
det tydligt såtillvida att den manliga gruppen
rör sig målmedvetet spanande framåt, uttalande
enstaka tjänstemeddelanden kring det de ser;
"Nej, det var bara en ärta". De är på jakt och
jakten avser fåglar och endast fåglar. Damerna
däremot har en mer upprätt gång när det går,
konverserar flitigare och med en bredare
repertoar och kan även tänka sig att ägna
blommorna och vädret en tanke. Varför går jag
med damerna just nu?

  Vi far ner till några konstbevattnade fält där
majsen och fodergräset växer sig frodigt. Att
man sprinklerbevattnar grödorna med avlopps-
vatten går inte att ta miste på. När jag skall ta
några bilder på nära håll, slår strålarna om och
duschar mig med det stinkande vattnet.

  Eftersom värmen varit ansträngande svalkar vi
oss med coca cola och glass. Man kan äta
Magnum vit även i Israel.

  Vid 16-tiden kommer vi längs en smal och
stenig väg till Amram pillars - ett vackert
berglandskap med spektakulära bergs-
formationer. Våra reseledare gör utflykterna
verkligen omväxlande för oss.
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  Vi vandrar en kort sträck in i ravinen.
Förundras över de vackert rundade bergen -
ser nästan ut som om de likt stearin smält ner
och sedan stelnat igen. På bergssidan finns
mängder med små rundade hål. I dessa hål
övervintrar vanligtvis sinairosenfinkarna. Vi
ser tyvärr inga i år!

  Det som imponerar mest är dock tystnaden
och stillheten och det vackra ljuset som
modellerar fram bergets konturer. Även om det
är en fattig vildmark - mätt i olika växt- och
djurarter - gör den ett djupt intryck på oss. Ofta
är det väl så att när våra sinnen inte behöver
splittras på så många intryck blir de
återstående mer harmoniska, vad vet jag?

  Fyra fågelarter noteras: Stenökenlärka, vit-
kronad stenskvätta (som sjunger ljudligt),
svartstjärt och ökenkorp. Lyckas få några
mycket bra närbilder på svartstjärten. Trots sin
oansenlighet är det en älsklig fågel. Det tycks
som om den vore ritad endast med en
blyertspenna, stilren, graciös och lätt i sitt
uppträdande och med en speciell finess; Att,
när den slår till efter en flygtur, fälla ut den
svarta stjärten som en solfjäder.

  Vi avslutar dagen vid reningsverks-
dammarna. På vägen dit ser vi fältpiplärkor,
göktyta, rostsparv och stenskvätta. I själva
dammarna - som nu är hårt vindpinade av en
sydlig stormvind - hittar vi bl a citronärla (de är
gudomliga!), grönbena, enkelbeckasin och
ladusvala.

Fredagen den 27 mars

Idag är det dags för långresa. Vi far norrut
längs den stora och moderna vägen mot Döda
havet - kanske Israels bästa vägsträcka.
Landskapet varierar från sandöken över
stenöken, mjukkulligt savannlandskap till

skarpa, flerfärgade berglandskap. Tyvärr är
vädret dimmigt och ger inte bilderna full
rättvisa. Tidigt på morgonen ser vi stäppvråkar
och brunglador som sitter på marken, kullar
och i träd i väntan på termik. Det är verkligen
många vi ser!

  Vi gör korta stopp längs vägen och noterar bl
a sorgstenskvätta, spansk sparv och
ärtsångare.

  När vi närmar oss Döda havet ser vi mängder
med växthus ute i öknen. Här finns drivhus
med en yta motsvarande hundratals
fotbollsplaner - oerhört imponerande! Jag
"smiter ifrån ett tag" och kollar drivhusen. Det
prunkar inne i husen - fantastiskt! Tar många
bilder. Mina medresenärer måste undra vad jag
är för fågelskådare - Måste förklara för dem att
jag ämnar göra ett bildprogram om Israel som
skall handla om "Kampen om vattnet" ur ett så
brett perspektiv som möjligt!

  Nåväl, tillbaka till fåglarna. Trots att det är en
bra bit uppåt förmiddagen vill inte dimman eller
diset släppa. Vi ser dock att en del "rovor" (=
rovfåglar) börjat leta termik; Stäppvråkar,
brunglador och en ren smutsgam (d v s en
gammal fin och vit individ). Lars skrämmer upp
en vaktel. Leif och jag uppfattar ett torrt
rullande läte från vägkanten och 7
ökenflyghöns avslöjas. Ett nytt "kryss"! De
skräms på flykten men slår till lite längre fram
tillsammans med 3 korttålärkor.

  Efter en kort stund kommer vi ner till Döda
havet. Sjöns vattenyta ligger f n på 412 meter
under havets yta - och är därmed världens
lägst belägna punkt. Och lägre lär det bli i o m
att sjöns vattenyta sjunker med 80 cm per år till
följd av ett för stort vattenuttag i Jordanfloden
och dess upprinningsområde. Sjöns vatten är
salt, 37 %, d v s mättad saltlösning. I
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strandkanten fälls saltet ut och bildar små
högar av saltstoder.

  Hela södra delen av sjön är redan torrlagd. Nu
pumpar man in vatten från norra delen av sjön
och låter det avdunsta i jättelika saliner.
Området är oerhört fult och ser, som Leif sa, ut
som en gigantisk byggarbetsplats. I stora
industrier utvinner man de salter och mineraler
som finns i sjöns vatten. Råvarorna körs sedan
med stora, gula långtradare till Eilat för
utskeppning. Likadant gör man på den
jordanska sidan.

  Med glädje noterar jag dock att man försökt
bygga en av fabrikerna som ett jättelikt,
färgglatt mekano. Tyvärr får jag ingen bild på
det goda försöket.

   Vid 11.30 kommer vi till oasen vid Ein Gedi .
Från två armar rinner det in färskvatten till
Döda havet. Huvuddelen av vattnet tas dock
om hand dessförinnan på den kibbutz som
finns här. Man har även gjort framgångsrika
försök med att avsalta det redan salta vattnet i
sjön och sedan använda det i jordbruket.

  Efter bad i Döda havet ger vi oss in i den
södra av raviner som finns här vid Ein Gedi.
Sinaiglansstararna är vanliga. Kaj ser 50 svarta
storkar. I en uttorkad wadi ser vi två
klippgrävlingar och ett nytt "kryss"; Tre
ökenhönor.

  Väl inkomna till Wadi Arugot börjar det dyka
upp mängder med rovfåglar på hög höjd längs
en rejäl bergssida. Tyvärr håller diset i sig!!

  Vi ser mängder med stäppvråkar och
brunglador men även mindre skrikörn, ormörn,
stäppörn, vita och svarta storkar, ökenkorpar
och kortstjärtade korpar. Till vår glädje dyker
det även upp en gåsgam - en jätte som får alla
de övriga att krympa i storlek. Begreppet "allt
är relativt" känns relevant!

  Tänk om man kunde suttit där uppe på
bergskammen och fått uppleva allt på närhåll!
Det får bli något för en kommande resa.

  Jag gör en ensam vandring under en timme in
i Wadi Arugot. Den är bredare och lite mindre
spektakulär än den norra wadin, som jag
besökte för några veckor sedan. Jag ser en
smutsgam, några klippgrävlingar, en
koltrasthane (den enda vi ser under hela resan)
och ett helt gäng med exkurerande
naturfotoentusiaster. 

  Vi återvänder söderut, stannar till vid några
spektakulära bergsformationer hitom
Mazadaklippan där vi bl a observerar sittande
stäppörnar, en smutsgam och talrika
ökenkorpar. Själva Mazadaklippan är inget
speciellt att besöka idag till följd av det disiga
vädret - och även om det hade varit det hade
det ändå inte gått: Allt är stängt - sabbaten är
i stundande!

  Vid en brant klippvägg intill Döda havet
stannar vi till helt kort för att titta på mängder
med bleka tornseglare. Lyssnar man
uppmärksamt kan man faktiskt höra en viss
skillnad i deras läten jämfört med den vanliga
tornseglarens.

  Nu börjar tiden bli knapp med tanke på att vi
måste vara i Eilat en stund före 21 - där väntar
en spännande måltid på en indisk restaurang
och det vill vi inte missa "för allt smör i
Småland" eller alla "saffranskryddor i Indien",
för att använda ett mer situationsanpassat
uttryck. Vi stannar dock till vid ett
hyperintressant ställe i öknen. Efter kilomtervis
med snustorr öken kommer vi nämligen till en
bred dalgång med en fräsch remsa av träd,
buskar och örter. En sådan här plats måste dra
till sig mängder med flyttande fåglar. Vi hinner
konstatera att så är fallet men inte mycket mer.

14          14

Fyra glasögonsångare läggs till artlistan.

  Klockan 21 gör vi entré på den indiska
restaurangen och bjuds på en mycket
minnesvärd måltid. Mycket mat, spännande
smaksensationer, prisvärt och trevligt på alla
sätt! 

Lördagen den 28 mars

I dag erbjuds vi att ta det lite lugnare på
morgonen. Det är mulet och under några
morgontimmar duggregnar det lätt.

  Vid tiotiden far vi upp till Wadi Shelomo,
väster om Eilat. På vägen dit ser vi en vacker
blåtrast och en kraftig munkstenskvätta. Det
sistnämnda blir ett nytt "kryss" för min del!
Den är faktiskt mycket kraftfull i sitt utseende
och agerande. Får möjlighet att jämföra den
med en vitkronad stenskvätta när de båda på
relativt hög höjd jagar en flyende fjäril.

  Vandringen i den varma wadin är i stort lika
med första dagens vandring i "syster-wadin"
Mapalim. Det är riktigt spännande att vandra
fram här - buskarna och träden innehåller ett
stort antal fåglar och vad som helst kan dyka
upp - och det gör det också. Vi ser följande:

Trädnäktergal, Palestinasolfågel, Arabsångare,
vartstjärt, Rostsparv, Palmduva, Ärtsångare,
Grön dvärgbiätare, Bergsångare, ...och en
sjungande hane av hussparv (är ju väldigt
vanliga i bebyggelse i ökenområden i både
Tunisien och Marocko), en sannolik
rödstrupig sångare, en sydnäkter-gal och en
liten trevlig ökentrumpetare (=ett "kryss" för
mig).

  Av någon anledning ser vi inga sträckande
rovfåglar eller storkar denna förmiddag.

  Vi äter lunch vid Kyrkogården, går en sväng
på densamma och får goda möjligheter att

fotografera en familj med palestinasolfåglar. De
är dock inte lätta att fotografera!

  Vi avslutar dagen med ett besök ute vid punkt
20 kilometer och de fina dammarna. Här är
verkligen väldigt fint. Efter ett tag börjar det
regna lätt. Några bleka tornseglare drar förbi.
Utöver tidigare observerade arter noterar vi
svarthalsad dopping och ortolansparv.

  Vid det tidigare omtalade diket är det lika
spännande som förra gången. Den här platsen
måste vara mer fågellokal än de flesta platser
man besökt, eller?

  Gransångarna är vanligare än förra gången
och basrasångaren är kvar, inte minst till glädje
för de nyanlända skådarna: Alla får ju ett
"kryss" med lagerkrans. Ett flertal mindre
sumphöns kliver omkring på de nerramlade
vasstråna och från den tätare vegetationen
hörs smådoppingarna drilla.

  Regnet gör att det luktar gott. Det luktar som
hemma i Sverige en augustieftermiddag när de
första regndropparna efter återhållen
födslovånda släpper sina moln och träffar -
efter några veckors torka - den dammiga
marken.

  Några - sannolikt nyanlända - gröna biätare
utför ekvilibristiska flygövningar över den
församlade, internationella fågelskådarskaran.
Vackra "kryss" som blir en bra punkt för
dagens skådarmödor.

  Alf får använda vindrutetorkarna när vi kör
hemåt - Det regnar i öknen!! Eftersom det
endast faller några tiotal millimeter här varje år,
så känns det ju något speciellt! Läste
någonstans att det faller cirka 700 mm regn per
år i Israels norra bergstrakter, cirka 100 mm i de
mellersta delarna och "to essentially zero in the
southern most tip of the Negev Desert at
Elath".
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  Vattenforskaren på Linköpings universitet -
Jan Lundqvist - berättade på ett seminarium
följande intressanta basfakta kring just
vattensituationen i Sverige kontra i
Mellanöstern:

  Vattentillgången i Sverige är 20.000
m3/år/person, medeltalet i ett globalt
perspektiv är 2.000 m3/år/person och i Israel är
siffran 300 m3/år/person - samt mest
skrämmande cirka 70 m3/år/person i
Gazaremsan(!). Enligt FN går gränsen för
vattenbrist vid 1.000 m3/år/person!

  I Sverige har vi en relativt jämn fördelning av
nederbörd. I Israel kommer i stort sett all
nederbörd under tre-fyra vintermånader. I
Sverige hålls vattnet kvar av marktäcket,
träden, våtmarkerna, mossarna etc (även om vi
genom dikning försökt leda undan vattnet så
effektivt som möjligt). I Israel är det väldigt få
platser som håller kvar vattnet.

  Avdunstningen tar mer än hälften av all
nederbörd, cirka 60% av det som når marken,
och 5% flyter direkt ut i Medelhavet eller Röda
havet. Resten tränger ner i marken och fyller på
de underjordiska vattenreservoarerna.

  Människan förbrukar idag cirka 5.000 km3
vatten ur det globala ekosystemet, varav 70%
går till bevattning i jordbruket, 20% till
industrin och 10% till hushållen. Det är just det
alltmer ökande behovet av vatten till jordbruket
som är ett av de största problemen. Under
1900-talet har vår vattenanvändning ökat 2,5
gånger fortare än befolkningstillväxten. Vi
kommer således att snabbare komma in i ett
ohållbart läge här på jorden p g a brist på
vatten än p g a överbe-folkningen. Bristen på
vatten kommer att leda till väpnade konflikter -
främst när situationerna blir akuta!

  Den totala vattentillgången i Israel är cirka

1.700 miljoner m3 per år, men man använder
mer, cirka 2.000. Mellanskillnaden täcks dels
genom renat avloppsvatten - som används i
jordbruket - dels genom att man vid behov tar
av grundvattnet. Det sistnämnda leder i bästa
fall till ett underskott, som senare måste
återställas, i sämsta fall till att saltvatten tränger
in och förorenar sötvattnet, vilket redan börjat
ske i kustnära områden.

Söndagen den 29 mars

Efter gårdagens lätta regn känns luften nästan
ren och frisk, på gränsen till kylig.

  Vi far iväg till Alaemons naturreservat, som är
ett ökenområde med för öknen typiska
fågelarter.

  Jag börjar dock med att fotografera den
intressanta konstbevattningen av en
grapefruktodling. Upp ur öknen sticker bara ett
rör och från detta leder man vattnet i ett
droppsystem ut till varje träd. "Warning!
Sewage water" (Varning! Avloppsvatten) står
det på skyltarna.

   Jag sällar mig till Leif, Lars, Ulf och Patrik,
som på bred front spanar av det snustorra och
steniga ökenlandskapet. Fåglarna är inte lätta
att observera, då de ofta bär dräktfärger som
väl stämmer med underlagets. Det intensiva
solskenet gör inte saken lättare. Nåväl, detta till
trots "ramlar" jag över två nya "kryss";
Sandökenlärka (mindre och ljusare än
stenökenlärkan) och isabellastenskvätta. Den
sistnämnda ser faktiskt ut som om den stod
upp - och inte satt ner som många andra
tättingar ser ut att göra. Bilderna i Jonssons
stämmer således väl!

  Vi ser även några spektakulära båglärkor
(kallas även ökenlöplärka eller Hoopoe Lark =
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"härfågellärka",  t i l l  föl jd av sina
svartvitbandade vingar). Sex tjockfötter står
orörliga - och därmed svårupptäckta - bland
stenskravlet. I övrigt ser vi ökenfink,
medelhavsstenskvätta, stenskvätta och
korttålärka samt - på mycket långt avstånd inne
i Jordanien - ett tiotal insektsjagande rödfalkar.

Vi drar oss helt nära den taggtrådsbemängda
gränsen, ser turturduva och munkstenskvätta
samt en snabbspringande gazelle (Mountain
Gazelle) med ett litet spensligt kid.

  Ytterligare en israelisk militärjeep drar förbi
och stannar en bit bort under ett solskydd.
Föraren kommer oss till mötes och vi växlar
några ord om politik, fågelskådning och
militärtjänst. Som reservist i armén gör han en
repmånad per år efter tre års grundutbildning.
"Vi är ett litet land, vi måste försvara oss, ingen
annan hjälper oss" - Jag hörde samma ramsa
när jag var längre norrut för några veckor
sedan.

  Vi fortsätter vårt skådande och hittar efter
viss möda en ökensångare ("Kryss!").

  Vi återsamlas till fordonen vid en minerad (!)
pumpstation och äter lunch - Vi har det bara för
bra!

  Nästa anhalt blir palmlunden vid punkt 40
kilometer. En bit bortom lunden breder en
mindre sandöken med små sanddyner ut sig. I
området däremellan odlar man potatis med
hjälp av konstbevattning. Man håller just på
att skörda de stora potatisarna. Det luktar
svensk sommar: Nyupptagen potatis och lök
och fuktig mylla - dofter kan verkligen försätta
en i stämning!

  På åkrarna trippar gulärlor av minst tre raser;
Feldegg, thunbergi och flava. Säkerligen finns
där ytterligare någon ras. 

   Vi far tillbaka mot Eilat, gör ett snabbt
uppehåll vid några stora halmbalar och en
bevattnad gödselhög. Man bevattnar sannolikt
gödseln för att den inte skall torka ihop i
svårhanterliga sjok. Tofslärkor, korttålärkor och
enstaka dvärglärkor observeras, liksom en
ensam blåhake som jag lyckas få hyfsade bilder
på. Skall man lyckas i sitt fotograferande måste
man hålla sig lite för sig själv, annars blir
störningarna för många. Hoppas bara inte mina
medresenärer dömt ut mig som "en asocial dj-l
med sjuklig böjelse för drivhus"! Nej, jag tror
inte det - de verkar så förstående!

  Vid tretiden kommer vi till vår favoritlokal -
dammarna vid punkt kilometer 20. Innan vi
hunnit ner till själva dammarna går larmet; "En
superraritet i toppen på en accacia!". Muskler
spänns, dörrar öppnas, optiska hjälpmedel
greppas. Med stor smidighet lämnar vi bussen
och drar på "jakt". Efter en kvart har vi den "på
kornet" - en grå hypocolius. Får nog erkänna
att jag inte ens visste att en sådan fågel fanns!
I trädtoppen sitter en varfågellik fågel, som
man i vanliga fall har häckande i Iran och Irak.
Spännande "kryss"!

  I den allmänna villervallan lyckas jag komma
några vackra gröna dvärgbiätare väldigt nära.
En skön stund av harmoni, en vacker
ögonfägnad och ett 20-tal bra fågelbilder
"arkiverade" i kamran samt en känsla av närhet
till naturen!

   Vi fortsätter att skåda vid dammarna. Ser
rallhäger, den fågel som när den sitter stilla ser
gröngrå ut men som när den lyfter förvandlas
till en snövit fe. Av vadare noteras bl a
dammsnäppa (2 ex), brushane, styltlöpare och
tre arter strandpipare. Två dvärgörnar drar över
- en ljus och en mörk. Två sandtärnor jagar
över vattnet. En vacker stäpphökshane gör en
lång störtdykning och fångar en liten vadare i
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den bortre dammen - Magnifikt i varmt släpljus!

  Flamingoerna från tidigare delar på utrymmet
med en fin flock årtor. Patrik: "Ska vi tuba
änderna, Kaj?". Kaj svarar: "Nej, vi drar till en
giftigare lokal!".

  Vi möter några "kryssartokiga" fågelskådare,
som med lätt stirrande blick och forcerat tal
frågar ; "Where is the hypocolius?". Tyvärr är
de så uppskärrade att de inte hinner vänta på
vårt svar. Tala om att ha en hög adrenalinhalt
i blodet. Känner igen deras blickar från boken
om mentala krigsskador, som vi plöjde igenom
på militärhögskolan. Tänk om man hamnar i ett
sådant tillstånd i ens framtida skådarvärv? Inte
en chans, svarar ens inre och får ögonlocket
att falla ner ytterligare någon mikromillimeter!

  I en trädrad bakom växthusen hittar vi så
småningom sju vackra purpurhägrar - inte så
ofta men sett arten så här fint!

   Vi gör ytterligare ett besök vid vårt omtyckta
dike men ser inte så mycket nytt - Nu kan man
njuta av allt och klippa bilder ur verkligheten
med sin kamera!

  "Hypocoliusen var verkligen ett tungt kryss"
funderar Kaj - en av Eilat-veteranerna - högt!

Måndagen den 30 mars

Sista dagen i Israel - Tiden går för fort!

Vi börjar vid Norra stranden och har turen att
få se följande arter:

Brun sula (5 ex relativt nära!), Vitögd mås,
Småtärna, Kusthäger, Labb (ev bredstj?),
Långnäbb mås, Grönhäger, Kentsk tärna, Årta
(8 ex).

  Det är lite trögt idag - det får man väl säga när
man - som jag - ligger och "smäller av" på
parkeringsplatsen till Eilats fågelcentrum, men

visst är det skönt att sova en stund under en
nyutslagen accacia. En stilig flock med ett 20-
tal silkeshägrar flyger över.

  Vi förflyttar oss och kommer till stadsparken
Opira i centrala Eilat. Parken vimlar av fåglar,
främst små tättingar i de blombärande träden.
Ärtsångare och bergsångare har nu fått
antalskonkurrens av nya "vågor" av flyttande
sångare; Törnsångare och svarthättor. På
gräsmattan springer en vaktel - en något
annorlunda biotop för den arten. I övrigt ser vi
bl a trädnäktergal, göktyta, eksångare och
trädpiplärka.

  Eftermiddagen blir fri för egna aktiviteter.
Några shoppar (gissa om det är damerna eller
herrarna?), några klämmer ytterligare en wadi,
några badar i Röda havet.

  För min egen del besöker jag "The
Underwater Observatory Marine Park" söder
om Eilat. En fantastisk anläggning som på ett
trevligt  (även om det var väldigt "turistiskt")
presenterar Röda havets växt- och djurvärld. 

  Röda havet är cirka 200 mil långt, med ett
maxdjup om cirka 2.800 m och med en salthalt
om cirka 4,1%. Temperaturen varierar över året
från 18 till 27 grader C. Anläggningen inne-
håller akvarier, souvenirshopar, ett undervat-
tensobservatorium och möjligheten att göra en
cirka 60 meter djup dykning med "a yellow
submarine". Speciellt minns jag de vackra
fiskarna Yello-wtail Surgeonfish, Masked
Butterflyfish och Anemonefish.

 Jag äter mina hemmagjorda mackor (även om
det känts bättre att äta vad restaurangen
erbjöd) och tar efter flera timmar på plats, båten
tillbaka till Eilat. Båten är glasbottnad och
bjuder på fin bottenutsikt! Glor mig nästan
fördärvad efter någon häftig fågel över havet -
men det är dött, stendött!
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Tisdagen den 31 mars

Vi gör ett sista ryck innan bilarna skall
återlämnas och rummen tömmas. Vi far ner till
Norra stranden. För min del blir tretåig mås
(vad i allsindar gör den här nere?) och
strandskata nya för resan.

   Det går ett rykte om att bergtaigasångare
synts till vid ett hotell i närheten av vårt. Vi far
dit och efter visst letande hittar vi rätt plats.
Det dröjer inte länge förrän Patrik - den snabbe
och skarpögde - hittar den lilla fågel uppe i ett
av träden. Ett flertal gånger exponerar den sig
och ger därmed möjlighet för samtliga
närvarande att se den. För de allra flesta av oss
blir det ett nytt "kryss".

   Motvilligt tvingas vi nu lägga vårt skådande
på hyllan, packa våra väskor, stuva in oss i
bussen och fara tillbaka till Ovda flygplats.
Äventyret är över för denna gång. Det har varit
givande på alla sätt: Gemenskapen med de
övriga, fåglarna, landskapen och - inte minst -
alla växthusen (suck!).

  Efter noggrann kontroll (inkl förhör) och
väntan på flygplatsen far vi så tillbaka till
Kastrup och så småningom Sverige. Klockan
00.30 står jag åter på tröskeln till hemmet - Den
tröskel som för en vecka sedan var tröskel till
världen (men då pekade näsan åt det motsatta
hållet!).

  Ett stort tack till Kaj och Alf för en trevlig och
omväxlande resa - och till alla resenärer som
var vänliga och trevliga - och inte alls kallade
mig för en "asocial växthus-knäppis!"

- Thomas Johnsson -

Deltagarförteckning:

Leif Dehlin, Mårdstigen, 260 70 LJUNG-BYHED,
0435-411 54

Sonja Hallberg, Ugglehult pl 5902, 266 97
HJÄRNARP, 0431-45 51 64

Marianne Henricsson, Doktorsgatan 9 A,   262 52
ÄNGELHOLM, 0431-831 63

Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41
HÄSSLEHOLM, 0451-809 81

Mona Jönsson, Heimdallgatan 4 B, 262 44
ÄNGELHOLM 0431-163 38

Lars Lundkvist, Nypongränd 2, 243 32 HÖÖR,
0413-208 22

Kaj Möller, Skördevägen 51, 263 54 HÖGANÄS,
042-33 05 59

Alf Petersson, Storaskärsvägen 30, 260 41
NYHAMNSLÄGE, 042-34 49 91

Karin Sandström, Holmgårdsgatan 49, 253 62
HELSINGBORG, 042-29 07 97

Ulf Ståhle, Östergatan 5, 262 32 ÄNGELHOLM,
0431-197 88

Patrik  Söderberg, Lokvägen 31 E, 260 33 PÅARP,
042-22 86 65

Gunvor Weinitz , Rekekroken 8866, 263 93
HÖGANÄS, 042-36 72 53

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Björkeröd - Kullaberg 

 7 april  1998
Sexton personer, jämte hunden Rasco med
tillhörande husse, lyssnade när Lennart och
Kaj förrättade "upprop" på parkeringsplatsen
vid Björkeröd. Första stoppet blev helt
naturligt  nere vid dammen . Knölsvan och vigg
låg på första parkett, strax därefter letade vi
upp gräsand och sothöna. De senare igång
med bobygge och för oss osynlig
gränsdragning  u te  över  dammens
klarvattenytor. Trots idogt letande bland
dammens mer undanskymda vrår hitttade vi
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ingen smådopping - men den finns där ända
någonstans kunde Kaj rapportera.

  Över hagmarkerna, bort mot Himmelstorp,
gick vår kvällsvandring. Taltrast, koltrast och
flera vackert citrongula gulsparvshannar
markerade vår väg. En grupp domherrar satt i
toppen av ett olövat träd och en våning ner
drog ett sällskap stjärtmesar fram på typiskr
manér. Vi fikade till bofinkslåt och trastsång.
Under återvägen mot Björkeröd kunde vi räkna
in gärdsmyg, morkulla och hoande kattuggla. 

- Ulrik Alm -

Store mosse - årets exkursion !
Fredag den 17/4 åkte 4 bilar med 14 KOF:are till
Store mosse nationalpark utanför Värnamo,
mitt i Småland. Sista biten av resan gick på en
liten skogsväg genom en fin gammal tallskog.
Plötsligt  tog vägen slut och där låg ett
underbart litet rött hus, omgivet av höga trän
och med öppna, backiga marker kring sig.
Klockan var ca 19.30. 

  Efter en snabb inkvartering gick vi en
rekognoseringsrunda till fågeltornet i närheten.
Luften var så skön och bortsett från ihärdig
fågelsång, var det helt stilla. Vi njöt av turen
och i skymningen vände vi tillbaka till vårt fina
hus. Där flög morkullorna runt öronen på oss.
Efter sen kvällsmat och lite vin gick vi och lade
oss. Kvart i fem nästa morgon hördes Alfs
stilla stämma säga “godmorgon” och 10
minuter senare stod vi allesamman färdiga att
möta en ny spännande dag. Vi gick stilla,
nästan andäktigt till fågeltornet. Orrspelen
hördes på långt håll från mossen. Vi stod länge
och lyssnade och så småningom fick vi syn på
totalt 3 orrar. Efter ett par timmar gick vi hem
ochåt frukost. Därefter körde vi till en fågelsjö
som heter Draven, den låg ett par mil bort. När
vi körde genom tallskogen såg vi en flock på 6

älgar! När vi närmade oss Draven började vi se
tranor. Överallt gick dom runt, två och två, och
spatserade som på söndagspromenad. Vid sjön
var ett stort fint fågeltorn, där vi tillbringade
flera fågelrika timmar. Vi såg en massa olika
änder, storspov, ängshök och fiskgjuse. Och
så dagens sensation - en svarthalsad dopping!
När vi var mätta på upplevelser for vi till
Kävsjön till ett 5 - stjärnigt fågeltorn, med
många våningar. En var inglasad så vi slapp
frysa och där fanns till och med en kiosk.
Tyvärr var där inte så mycket fågel, men vi såg
i alla fall den kära vipan och lite annat. Så
småningomåkte vi till Sävsö, där vi har bott
tidigareår. Där fick Mary se blåsippor på sin
födelsedag och vi andra tittade med. Solen
tittade fram medan vi fikade och därefter gick
en runda. Några såg rödvingetrast, vi andra
hörde dem. Väl hemma igen var klockan 17. Vi
hade haft fina upplevelser i 12 timmar. Nu fick
vi ledigt ett par timmar innan vi träffades till
gemensam kvällsmat med mat och vin och vad
vi annars hade med. De som lade sig sent fick
skylla sig själva, kvart i fem var det dags igen.
I fågeltornet vågade vi småprata lite, medan vi
lyssnade till orrarna. Dom var inte så mycket
för att visa sig, istället höll sångsvanarna
flyguppvisnig för oss. Det var föräldraparet
som gärna ville vara lite ifred, men deras 3
halvstora ungar hade ingen förståelse för det,
utan följde efter dem hela tiden. Varför skulle
sångsvanar också ha det bättre än vi andra?

  Efter frukost ville vi röra på oss och gick en
runda på en mil, genom skog och över mossen
på spångar. Vi hörde tofsmes och dom som
hade tur såg den också. Efter ett par timmar
vände vi tillbaka till stugan. Packade, städade
och sa farväl. Det hade varit en mycket
intensiv, upplevelserik och helt underbar helg.
Det enda som var bättre i Skåne var vädret och
det skriver jag bara för att trösta dom stackarna
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som hade varit tvugna att geåterbud tillårets
exkursion. Nästa gång du ser Store mosse på
programmet ska du skynda dig att anmäla dig!
       

               - Birgitta Kegel -  

Sportfiske- och friluftsmässa 
18 april 1998

Tack vare Jan Persson vakna initiativ kunde vi
bemanna ett litet "KOF-stånd" under årets
upplaga av denna mässa som gick av stapeln
vid småbåtshamnen i Skälderviken. Vid bjöd på
tubkikartitt (ruvande tofsvipa) och fågelin-
formation i största allmänhet. Åter-igen ett bra
utåt-riktat arange-mang. Speciellt roligt att vi
kunde göra något åt Ängelholm/Bjäre till.
Under kommande år måste vi bli bättre på att
också visa upp oss i denna del av vårt område.
Henrik har påpekat detta och visst har han rätt
- den gode Ängelholmaren.

Hallands Väderö 26 april 1998
Trettiotalet KOFare - här och var uppblandade
med trevligt folk från Naturskyddsföreningen
- landsteg på ön vid halvniotiden. "Tidvis
regn" - så löd meterologernas profetsia, ock
den gick i uppfyllelse, med råge... "Sporadiskt
uppehåll", hade kanske varit en mer passande
benämning.

  Nåväl, oaktat vädret såg vi givetvis en hel del
fågel. Till Väderöns förträfflighet hör dess
mångfald av miljöer. Från de öppna markerna
runt Sandhamn, med rödstjärt, gulsparv och
rödhake går vi genom lövskogen till tonerna
från löv- och gransångare för att så småningom
nå det glittrande vattenblänket vid
Kungshamns inbjudande fikabacke. - Här får
man ingen "mada-ro" ! Sen strandskata,

rödbena, tofsvipa och de andra stammissarna
presenterat sig, är det dags för "larmet" som
hör så väl ihop med årstiden och miljön. -
"Släpp vad ni har för händerna, här sitter en
ringtrast i en busktopp !".  Oj vad fint. Alla får
tid att t o m ta en tubtitt.. Som en urblekt
koltrast, matt som ett par vältvättade svarta
jeans, ungefär så där ser ringtrasten ut. Den
ljusa halvmånen på

bröstet ej att förglömma. 

  Så längs västsidan upp mot fyren. Hämpling,
tobisgrissla, grågås, knölsvan, kricka,
sparvhök - vi växlar synfält, än in över ön, än
ut mot havet och horisonten. Fika nr. två vid
fyren. Grupper med sjöorre rundar udden, ännu
längre ut vevar lomar havet.. Nordsidan är
ordentligt  röjd sen vi var här senast. Nu är det
lätt att leta sig ner mot de fina vikarna. Vackra
skedänder och bläsänder kompletterar
obsbokens and-avsnitt.

  Åter i Sandhamn, med småblöta ryggsäckar
och kläder. Christian Ohlsson - 5 1/2 år - gick
längst på kortast ben. Hans intressantaste
obsar var harskelettet och dom stora
knölsvanarna. Lina Ohlsson - alls icke släkt
med ovan nämnde Christian - gick och
längtade efter tornseglarna. Men , men - ännu
dröjer det väl en vecka eller två innan de
härliga silhuetterna jagar
ö v e r  h u s t a k e n  p å
E s k i l s m i n n e  i
Helsingborg där Lina med
föräldrar har sitt revir.

- Ulrik Alm -

Fågelskådningens dag

 10 maj 1998
 Vi var på tre ställen; Kulla-berg, Hasslarps
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dammar och Fredriksdals friluftsmuseum i
Helsingborg. Vilken annan ornitologisk
förening fixar en sån service ! 

  Som vanligt tacksamt att presentera en hobby
som fågelskådning. I Hasslarp kom t o m
tidningen ut och gjorde ett litet reportage. -
Tack till alla guider och andra inblandade.

Traneröds mosse 3 juni 1998

Sista exkussionen för vårterminen brukar vara
på Traneröds mosse, så även i år.

  Vi samlades ett antal vid vattentornet i Bjuv,
några anslöt sig också uppe på åsen. Vi var
nog ett tjugotal som drog ut i rad på spången
över mossen, denna underbara kväll. De som
varit med tidigare år, hade kanske
förväntningar att även detta år få se spillkråka
på den öppna delen av myren. I år blev det en
liten söt buskskvätta som satt där så fint i en
liten granplanta.

  Så fortsatte vi genom en mycket oskånsk
natur, som mer påminner om lite norrlänskt med
hjortronplantor och lingon- och blåbärsris, och
en lite kryddig doft,eller var det kanske
myggmedel? I grantopparna hördes både
taltrast och dubbeltrast. Verkligen njutbar
vandring. 

  Våra ledare för kvällen var Kaj och Ulrik. Kaj
manade strax till kafferast då vi kommit fram till
torpet mitt uppe i skogen och Ulrik höll en liten
historieföreläsning. 

  Kaffet, smakar ju alltid extra gott ute i naturen,
höll på att bli lite utspätt av en mycket liten
regnskur, så in under träden, där det bjöds
skydd.Vid dammen uppehöll sig en
skogsnäppa som tydligt visade upp sin vita
övergump när den förflyttade sig. Så fortsatte
vi på grusvägen och över oss flög gång på

gång morkullor åt alla möjliga håll. Förflyttade
dom ungar ??? Inte vad vi kunde se, men så
säger vissa iakttagelser, att de kan flygande,
förflytta sina ungar klämda mellan benen.
Myggen svärmade omkring oss när vi för
andra gången tog fram kaffemuggarna vi
kalhygget ,  där  v i  skul le  invänta
nattskärran.Plötsligt hördes den, sedan närmre
och närmre. Så satt den i trädet, jäms en
trädgren, alldeles intill oss.Ulrik berättade
medryckande för oss att den förr kallades för
"getmjölkare" och det är just sådana historier
som gör att kvällen blir så speciell. En ny
uppvisning av sin stela flykt och så spelning
på nära håll för oss. Kaj berättade att den är
släkt med tornseglare. 

  Det är verkligen kul att höra de kunniga
ledarna berätta sina historier och fakta, det gör
att man minns arterna på ett speciellt sätt. 

  Så var denna sköna kväll nästan till ända och
vi gick mot bilarna. Plötsligt hoppade ett rådjur
över vägen alldeles framför oss, vem blev mest
rädd, den eller jag? 

På väg hem såg vi ett upplyst vattentorn från
åskanten, när vi väl vänt kylarna mot Bjuv
igen. 

  Tack alla ledare och medskådare för alla
trevliga sammankomster som varit och som
förhoppningsvis kommer i framtiden. 

- Inger Persson -

Historien om den asiatiska
alpfinken i Mölle

Upprinnelsen till denna historia var ett
telefonsamtal en kväll i slutet av februari
månad. En av oss (CS) blev då uppringd av en
man, Bert Persson, i Mölle. I sin trädgård hade
han vid några sporadiska tillfällen, med början
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någon av de sista dagarna i januari, sett en
fågel som han inte hade kunnat artbestämma.
Nu ville han försöka få hjälp. 

  Han berättade att "fågeln var stor som en
grönfink och hade suttit och knäckt solrosfrö
på löpande band". Den hade dock bl a rosa
färgteckning på sidorna och buken, vilket
gjorde att den inte stämde in på någon art i
fågelboken. Bröstsidans teckning var mera
oklar. Favoritsysselsättningen vid de tillfällen
som fågeln gästade trädgården, var som sagt
att ta av de solrosfrö som fanns utlagda i en
avskuren kokosnöt. Bert upplevde fågeln "som
den amatör jag är" som att den "uppträdde som
vild och kunde väl ta för sig och köra bort både
gråsparv och pilfink då dessa arter kom nära.
Dessutom gick den aldrig ner och plockade frö
på marken. Den var dock relativt orädd, inte
skygg men inte tam". Bert hade vid ett tillfälle
lyckats fotografera fågeln genom rutan till
köksfönstret på ca 2,5 m håll och vi kom
överens om att han skulle skicka över dessa
bilder när dom blivit framkallade. 

  Artbestämningen blev inte lättare av att se
bilderna. Flera mer eller mindre goda förslag
dök upp från de som tittade på bilderna.
Spontan reaktion från flera var en missfärgad
eller hybrid av bergfink, men även
bergsökenfink kom som förslag.

   Vid kontakt med Bert Persson vid ett senare
tillfälle upplyste han om att några skådare från
Landskrona hade lyckats få se och även
fotograferat fågeln, dock under ganska dåliga
ljusförhållande. Hur dessa bilder blivit visst
han inte. Han hade dock blivit lovad att få se
resultatet. Dessa skådare hade också varit inne
på bergsökenfink som en tänkbar art. Bert
berättade också att fågeln inte setts sedan den
2 mars. 

  Vid något tillfälle fördes Internet på tal. Varför
inte ta tillfället i akt och utnyttja detta media
med dess möjligheter. Sagt och gjort, när vi fått
bilderna lade vi ut dem på KOF's hemsida och
ett mail skickades till Eurobirdnet med en
förfrågan om vad det kunde vara för fågel.
Eurobirdnet är en grupp på ett tusental ornito-
loger, främst i Europa men även på många
andra håll i världen, som via e-post diskuterar
alla möjliga och omöjliga frågor kring fåglar. 

  Så gott som omedelbart började svaren
droppa in. Under några intensiva dagar
besöktes web-sidan mer än 1000 gånger.
Besökarna kom från 28 länder, de flesta från
Sverige (41%) men åtskilliga också från USA
(15%), Finland (7%), Storbritannien (5%),
Norge (4%), Danmark (3%) och Holland (3%).
Flera exotiska besökare kunde också
registreras, bl.a. från Australien, Bahrain,
Falklandsöarna, Gibraltar, Hawaii, Lettland och
Estland.

  Sammanlagt fick vi ett 50-tal e-post gällande
fågelns arttillhörighet. Till en början ansåg de
flesta att det rörde sig om en bergsökenfink,
men andra menade redan då att det gällde en
alpfink. Även rosenfink, missfärgad bergfink
eller en konstig hybrid fanns bland förslagen.
Efterhand som ryktet spred sig till andra delar
av jordklotet var det fler och fler som menade
att det var en asiatisk alpfink Leucosticte
arctoa brunneonucha. Arten häckar i höga
bergstrakter i östra Sibirien men övervintrar på
lägre nivåer (klart att en sådan känner sig
hemma vid foten av Kullaberg). 
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  Det kan naturligtvis ifrågasättas om det
rör sig om en spontant uppträdande

fågel. Intressant att notera i
sammanhanget är naturligtvis att
uppdykandet i tid sammanfaller

med upptäckten av ökenstenskvätta
och ärtsångare i Lerhamn bara några
km ifrån Mölle.

- Christer Strid -Thomas Wallin - Mats Peterz -

PROGRAM AUG TOM  OKT 1998
Söndagen 30 aug

Hasslarps dammar

Ingen storslagen natur, men fåglar finns där !
Doppingar, änder och vadare står på dagens lista,
förutom "småliv" i vassarna förståss.

Samling:"Fleningedammen", infart från Hasslarps
sydligaste del, kl 09.00.

Ledare: Henrik Johansson, Johan Hammar - som
säkert har åtskilligt att berätta kring årets
ringmärkning och annat som rört på sig under
sommaren. 

To 3 - Sö 6 september 1998

Jylland/Västerhavet

Flacka strandängar och långgrunda stränder - det här
är ett av Europas viktigaste rastområden för
flyttande vadare. - Denna långexkursion är inte helt
färdigplanerad, men tanken är att vi använder
privatbilar och bor på vandrarhem. Begränsat antal
platser ! 

Anmälan och information: Mona Tuvesson,
0431- 43 40 71

Söndagen 20 september 1998

(Luft)-Bron över sundet

Hittarps rev - Kulla Gunnarstorp

Falsterbo och flyttfåglar hör ihop - men det gör
också Hittarp och flyttfåglar. Faktum är att trafiken
över sundets smalaste del ibland överträffar den nere
i sydväst. Det är inte säkert att vi med dagens
datum prickar in en toppdag, men våra
exkursionsledare - som tillbringat åtskilliga timmar
med sträckräkning - ger gärna en "fältföreläsning"
kring hur lokalen kan vara när det är som bäst.

Samling : Parkeringen mitt emot Sofiero, kl 08.00.

Ledare: Thomas Svanberg, Johan Stenlund och
Mikael Jönsson.

Lördagen 3 oktober 1998

Hallands Väderö och "Euro Bird Watch
day"

Idag gör många precis som vi - skådar fågel ! Alla
grupper runt om i Sverige och Europa rapporterar
sina iakttagelser till en gemensam central. - Var med
och ta pulsen på Europas fågelliv ! Vår utkiksplats
blir Väderön. Räkna med en heldag i alla avseende.

Samling: Olympiaskolan Helsingborg, kl 06.45
Brännborns på öster, Ängelholm  kl 07.10

Ledare: Ulrik Alm 

Måndagen 19 oktober

Pilgrimsfalkens fall - och uppgång !

Tommy Järås - en av mänen bakom Projekt
Pilgrimsfalk - berättar om falkens väg tillbaka i

svensk natur. - Hur
gick det till att

starta uppfödning
av pilgrimsfalkar ?
Vilka problem och
lösningar  har
projektet bjudit
p å  ?  V i l k a
enskilda "falköden" har det varit möjligt
att följa ? Hur ser framtiden ut ?
Välkommen att lyssna och ställa frågor .
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SVERIGE
PORTO
BETALT
PORT PAYÉ

Arrangemanget sker i samarbete med
S t u d i e f r ä m j a n d e t  o c h
Stadsbiblioteket/Växthuset

Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket, Helsingborg.

Kl; 19.00

Vi reserverar oss för att det kan bli nödvändigt att ta
ut en mindre entréavgift

Söndagen 25 oktober

Öppen tur

Beroende på väder och aktuell fågeltillgång åker vi i
hemmarkerna eller lite längre bort. Det är
brytningtid i markerna; "norrlänningar" kommer hit
och våra egna arter har flyttningsoro i kroppen. -
Tid för överraskningar !

Samling: Brännborns på öster, Ängelholm, kl
08.00 eller, Olympiaskolan, Helsingborg Kl 08.00

Ledare: Henrik Johansson, Lennart Johansson,
Thomas Svanberg.

Avs

B FÖRENINGS-

BREV

Kullabygdens O F        

c/o Boris Olsson        

Nils Kaggs gata 47 F

S-254 54 HELSINGBORG



25          25

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
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Rapport från
Styrelsen

Nu har hösten gjort sitt intrång
och kommit en bra bit på väg.
Inte minst märks det på att

dagarna blir allt kortare. För morgontrötta
fågelskådare känns detta kanske som en
lättnad. Man behöver inte stiga upp så
okristligt tidigt för att hinna med
morgonsträcket! För den som tycker det är
jobbigt att stiga upp ur sängen på
söndagsmorgonen passar det således alldeles
utmärkt att följa med på någon av KOF's
exkursioner under de närmaste månaderna.
Styrelsen hoppas att programmet skall tilltala
så många som möjligt. Vi tar också tacksamt
emot synpunkter och förslag på kommande
programpunkter.
  För andra året i rad var KOF i somras
representerad vid den "Stora Trädgårdsfesten"
på Sofiero. Även om vädret inte var det bästa
var det många besökare där. Inte minst tilldrog
sig vår monter mycket intresse och vi fick
tillfälle att sprida information om KOF,

flyttfåglar och fågelskydd samt svara på alla
möjliga (och omöjliga!) frågor om fåglar. Ett
tiotal personer passade på att anmäla sig som
nya medlemmar, vilka alla hälsas varmt
välkomna till föreningen.
  Det är inte alltid man får tillfälle att komma
med glädjande besked när det gäller
fågelskydd. Men nu har det hänt!
Naturvårdsverket har föreslagit att inre delen
av Skälderviken, från Vegeåns mynning till
Rekekroken, skall komma med på listan över
internationellt skyddsvärda vattenområden.
Att inre Skälderviken är ett eldorado för såväl
häckande, rastande som övervintrande fåglar
känner nog de flesta ornitologer till. Förslaget,
som nu är ute på remiss, härstammar
ursprungligen från KOF, som förde fram detta
redan 1985. Det visar att enträget arbete till slut
ger frukt och att KOF behövs för att föra
fåglarnas talan. Genom att vara medlem i KOF
stöder du ett aktivt fågelskydd som siktar mot
2000-talet!

Väl mött i markerna
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Bo på Kullaberg
Hjortstugan på Kullaberg är belägen i
Sveriges mest besökta naturreservat.
Läget är bästa tänkbara bara ett
stenkast från Kullaspetsen och med
kronhjortar utanför fönstret. På våren är
fågelkören bedövande och har man tur
kan man lyssna till sommar-gyllingens
flöjtande från stugknuten. I omgiv-
ningarna vandrar man i vacker och
dramatisk natur. Stugan har 3 rum och
kök med minst 4 sängplatser.
Utrustning för bekvämt själv-hushåll
finns. Kontakta våra stugvärdar Alf
eller Mary Petersson (tel. 042-34 49 91)
om du vill spendera några dagar på
berget. Priset är 75 kr/natt för KOF-
medlemmar, övriga 100 kr/natt.

Mats Peterz
Ordförande

Sett se´n sist,
observationer 

april - juni 1998

Så var det då åter dax för en ny samman-
stäl lning över fågelobservationer i
nordvästskåne. Dessa är som vanligt hämtade
från inskickade fågelrapporter och från den
flitigt använda obsboken på Kof:s hemsida på
Internet. Spalten brukar ju mestadels innehålla
fynd av sällsynta fåglar och denna utgör
knappast något undantag då den gångna
våren och försommaren, ur raritetssynpunkt
troligen var den bästa någonsin.

  Svarthalsad dopping brukar visa sig vid
något tillfälle varje år och denna säsong dröjde
det ända tills den 27.6 då 1 ex sågs vid Rönnen.
  Extremt ostadigt väder i mitten av juni förde
med sig mycket havsfågel. På Kullen sträckte
den första mindre liran förbi 17.6 och dagen
efter passerade inte mindre än 10 ex vilket med
all säkerhet var nytt skånskt dagsrekord.
Denna dag bokfördes även ett 60-tal
stormfåglar och mer än 300 havssulor vilket är
ovanligt höga junisummor.
  Från V.Sorrödssjön hördes tutande rördrom i
april-maj och vid Domsten sträckte tio mindre
sångsvanar norrut 13.4. På Rönnen noterades
en sädgås sista dagen i juni (anmärkningsvärd
årstid) och på havet utanför Jonstorp rastade
tre prutgäss av den västliga rasen hrota 17.4.
  En av vårens stora dragplåster var den hanne
av blåvingad årta som fanns vid Görslövsåns
mynning 11.5. Detta var Skånes andra fynd och
det första inom rapportområdet. En annan
uppseendeväckande art, där ursprunget
givetvis  kan diskuteras var en honfärgad
mandarinand som tillfälligt noterades i Rönneå
vid Ängelholm 10.5.
 I trakterna av Bassholma och Harbäckshult
uppehöll sig en något luggsliten tjädertupp
2.5-8.5 och bland rovfåglarna märktes
framförallt en brun glada vid Stureholm 26.4,
vårens sista kungsörn i Råådalen vid Ottarp
19.4 och naturligtvis ”våra” pilgrimsfalkar på
Kullaberg som glädjande fick tre ungar på
vingar.
  Gynnsam väderlek i kombination med en
troligtvis  ökande aktivitet bland nattlyssnande
skådare resulterade i hela åtta hörda
kornknarrar och minst sex vaktlar. Bästa
områdena verkade vara runt Stureholm och
Lönhult vilket troligen beror på att dessa
marker besöks i större utsträckning än andra.
  Vårens enda svartbenta strandpipare visade
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Ordförande Mats Peterz
Allmogegatan 3 A, 256 56 HELSINGBORG
042-28 24 12 - Mobil: 0707-44 77 37
E-mail: m-peterz@algonet.se
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
E-mail:boris.olsson@ks.helsingborg.se
Vice sekr. Henrik Johansson
Vaktgatan 28 A 2 tr,  262 31 ÄNGELHOLM
0431–838 03 - Mobil: 0707–31 23 64
Kassör Kaj Möller
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sig vid Sandön 10.5 och på Hallands Väderö
noterades i vanlig ordning de sista
skärsnäpporna, 12 ex 26.4. Landets fjärde och
tillika Skånes andra gulbröstade snäppa
upptäcktes på Rönnen 29.5 och fanns till
mångas belåtenhet kvar hela dagen därpå. 
  På Rönnen sågs en spelande dubbelbeckasin
24.5 och från april rapporterades ett 10-tal
dvärgbeckasiner och tre rödspovar.
  Vid Vegeåns mynning uppehöll sig en

tereksnäppa 19.5 och som om inte det vore
nog upptäcktes ytterligare 1 ex vid Rönnen
1.6. Bland vadarna förtjänar även en
smalnäbbad simsnäppa i Hasslarps dammar
11.6 ett omnämnande.
  Labb observerades vid vardera tre tillfällen
i april och maj samt  3-4 ex Kullen 18.6 medan
storlabb sågs på Kullen med 1 ex 13.6 samt 4
ex 18.6. Även tretåig mås noterades under
blåsdagarna i juni, bl.a. ca 50 ex Kullen 18.6
men mest oväntad var nog ändå den 2k-fågel
som fanns vid Sandön 5.6-14.6.
  På Kullen sågs en turturduva redan den 30.4
vilken följdes av 2 ex 16.5 och ytterligare 1 ex
31.5 medan jorduggla noterades på fyra olika
lokaler i april-maj. Värt att notera var även att
ett berguvspar under våren häckande
framgångsrikt på en nyupptäckt lokal.
  Så över till avdelningen rara tättingar där
artsammansättningen var diger. T.ex.
observerades en rödstrupig piplärka på
Rönnen 15.5, en s.k. gulhuvad gulärla i
Hasslarp 12.5 och en sträckande
citronärlehanne vid Utvälinge 16.5. I mitten av
maj även en blåhake på sistnämnda lokal 10.5
och ytterligare en i Hasslarp fem dagar
senare. Raritetsfrossan fortsatte med
skönsjungande sydnäktergal på Kullen 14.5-
17.5 (även det Skånes andra), svarthakad
buskskvätta vid Lerhamn 7.4 samt sjungande
flodsångare vid Ulriksfält norr om Ängelholm

26.5-1.6.
  Vidare rapporterades en bergsångare från
Klören 25.4 och vardera en hanne
brandkronad kungsfågel från Domsten 10.4,
Kullen 2.5 och N.Häljaröd samma dag. En tidig
ringtrast sågs i Harbäckshult redan 6.3 medan
det riktiga vårsträcket i vanlig ordning
passerade i slutet av april (totalt ca 35 ex). Vid
Himmelstorp sjöng en mindre flugsnappare
11.6, ett pungmespar häckade framgångsrikt
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Färgmärkta skrattmåsar, del II

I ett tidigare  nummer av föreningsbladet
berättade Åsa och Christer Strid om den
skrattmås  vi sett med 12 års mellanrum vid
Krematoriet i Helsingborg. Skrattmåsen var
märkt i Köpenhamn.
  Vid samma tillfälle i höstas (23/9) fanns
ytterligare  en färgmärkt skrattmås vid
Krematoriet.
  Nyligen kom besked från Zoologiska
Museet i Helsingfors. Måsen var märkt som
bounge den 7/7 -97 i Torne³, Finland.
  En spännande mix alltså i en tillsynes
alldaglig skrattmåsflock.

- Peter Svensson -

vid Väla motorcross och på Kullen bokfördes
tre flöjtande sommar-gyllingar 3.6.
Sommargylling hördes även på Hallands
Väderö 25.5.
  Årets hittills ända svartkråka sågs vid
Hittarps rev 13.4 och intressant var även alla
observationer av gulhämplingar i Helsingborg.
Vid framförallt den s.k. Triangelskogen
uppehöll sig åtminstone två revirhävdande
hannar i maj och häckning får nog anses trolig.
Enstaka gulhämlingar sågs även vid Kullen,
Vallåkra och Jonstorp under våren.
  Avsluta får den i våra trakter allt sällsyntare
ortolansparven, vilken sågs vid endast ett
tillfälle under vårsträcket, 1 ex sjungande
Kullen 9.5.

ë ë ë ë ë

Herr Klören från Holland
Att Klören är ett namn på en känd fågellokal
vid Vegeåns mynning vet nog de flesta
KOF'are. Att Georg Klören bor i Utrecht i
Holland visste nog ingen KOF'are, åtminstone
inte förrän ett e-post droppade in via internet.
  Vid en sökning på internet hade Georg Klören
hittat sitt efternamn på SkOF's hemsidor bland
"Senaste observationer". Han skickade en e-
post och undrade vad Klören var. 
  Efter att han fått veta att Klören är ett namn
på en udde i södra Sverige (som är mest känd
bland fågelskådare) kom ett svar med e-post
igen. Nu var både han och hans pappa (som
förstås också heter Klören) helt uppjagade och
ville besöka den för dem viktiga platsen. De
bad om mer detaljerad information eftersom de
inte kunde hitta platsen på någon karta. Georg

Klören berättade också att hans släkt
härstammade från tre tyska bröder med
skandinaviskt ursprung som invandrat till
Holland. Han blev givetvis mycket förvånad
när han fick veta att Klören var namnet på en
plats i Sverige och drog slutsatsen att hans
förfäder kom härifrån. 
  KOF ber att få önska familjen Klören en
trevlig semester i Nordvästskåne!

- Mats Peterz - 

EXKUSIONSREFERATEXKUSIONSREFERAT

Sofierodagar 22- 23 aug 1998

Förra året ingick vi i juryn för "SM i fågel-
holkar", i år var vår roll som "fågelbollplank"
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mer renodlad.Vi var placerade på den s.k.
rådgivningsgatan i norra delen av Sofiero-
parken. Trädgård och fåglar hör definitivt
samman och många är de som skådar till
husbehov. Det erfor Alf, Kaj, Mats, Jan P och
undertecknad under våra timmar i KOF-
ståndet. Folk bekymrade sig över i vilken mån
den gångna sommarens dåliga väder påverkat
småfåglarnas häckningsresultat. En annan
återkommande fråga gällde skatan;
smärtgränsen för skatbeståndets utveckling
verkar vara nådd hos många (små-
)fågelvänner... 
Att finnas på plats vid tillfällen som detta
känns bra. Jag törs påstå att vi gör en gedigen
"folkbildningsinsats" vad gäller fåglar,
fågelskydd och fågelskådning.
Nästa evenemang för externkommittén blir med
all sannolikhet julmarknaden på Fredriksdal 12-
13 december. Välkommen då med hela tjocka
släkten; köp fågelfrö, julkort, holkar och annat
som gynnar både KOF och fåglarna.
                                                                                 

               - Ulrik Alm -

Hasslarps sockerbruksdammar 
30 aug 1998

Omkring 15 deltagare anlände till Hasslarp och
fick där avnjuta nymärkta småfåglar på första
parkett. Henrik och Mats hade i gryningen satt
upp näten och fångsten var tämligen god.
Lövsångare, rörsångare, kärrsångare och
sävsparvar visades upp. Då vattenståndet i
dammarna var mycket högt var det inte några
större mängder rastande fågel som fanns att
beskåda. En liten flock stjärtänder och en
smådopping kunde vi se. Innan exkursionens
start  höll 6 pungmesar till vid den övre
dammen. Solen visade efterhand sig och ett

tiotal bivråkar flög mot söder tillsammans med
en glada och en brun kärrhök.
  Stort tack till Henrik och Mats för en
föredömlig förevisning!

 -Thomas Svanberg -
(Luft-)bron över Sundet  20

september 1998

Ca 25 pers. stod på parkeringsplatsen vid
Sofiero denna morgon och med tanke på
väderutsikterna, såg det ut att kunna bli mer av
dimmornas bro än av rovfågelsträck.  Tanken
var att fler KOFare bokstavligen skulle få upp
ögonen mot skyn, för att bekräfta att vi nere
vid Hittarps rev, har en sträckfågellokal av
yppersta klass. Exkursionsledarna Thomas
Svanberg och Johan Stenlund har under
många och långa timmar dokumenterat detta.
Johan höll en mycket intressant fältföreläsning
i väntan på att dimman skulle lätta något. Vi
som var där fick veta, att både vad gäller
artsam-mansättning och antal, tål Hittarp väl en
jämförelse med den berömda sträckudde nere i
sydväst. 
  Fast idag var det länge segt. Framåt
elvasnåret sa Thomas;- "Inom tio minuter har
vi den första rovisen". Han fick rätt ! Kanske
var det en av "hemmavråkarna" som tog en
sväng över stranden, men så småningom
lossnade det en aning. Små grupper ormvråk
kom skruvande mot Sundet, någon enstaka
sparvhök slog följe, liksom brun och blå
kärrhök. En vindsnabb stenfalk drog genom
töcknet söderut. Efter den fågelraden kunde vi
bara nicka bekräftande till vad Johan berättat.
Någon massflykt på vingar ut ur landet blev
det dock knappast. Förutom ovan nämnda arter
såg vi bl.a. häger, prutgås, stjärtand, forsärla
och gransångare.

                                           - Ulrik Alm-
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PROGRAM

Söndagen 15 november

Vi åker söderut,  hur långt avgör
omständigheterna. Lundåkrabukten och
Barsebäckstrakten finns i planeringen. Det
handlar om typiska novem- berfåglar: gäss,
änder, "rovisar", ljungpipare och vipor. Men
också om överraskande övervintrare. Kom och
spana av !
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Kl: 08.00
Ledare: Mats Peterz

Tisdagen 24 november - Föreningsafton med
"öppen filmduk"

Många plåtar fåglar och fågellokaler till
"husbehov". I alldeles för många fall blir
bilderna liggande i dammiga dialådor. Ikväll
råder vi bot på det genom att bjuda in till
föreningsafton med bildpotpurri. - Välkommen
med dina bilder, max ett magasin (40 bilder).
Kom och möt ökenstenskvättan från Lerhamn,
tärnmåsarna i Båstad hamn och andra motiv
från det gångna året. Dessutom blir det fika
och aktuell föreningsinformation.
Plats: Föreningssparbankens samlingssal,
Höganäs (vid rondellen). Du parkerar lämpligen
på Konsum Extras parkering. - Svårt att hitta ?
Ring Mary Petersson (042-34 49 91) eller Ulrik

Alm (042-33 52 13)
Samling: Kl 18.30

Söndagen 6 december - Adventsvandring på
Kullaberg

Hjälp till att slå rekordet från förra årets
adventsvandring då vi knappt såg en fjäder !
Vi vandrar längs Kullabergsstigar under ett par
eftermiddagstimmar. Efteråt samlas vi i
Hjorthagsstugan kring glöggen, kaffet och
pepparkakorna.
Samling: Josefinelust parkering på Kulla-berg,
kl 14.00
Ledare: Alf och Mary Petersson, Kaj Möller.

ë ë ë ë ë

Favorit i repris - Eilat, våren-99

Våra ökenrävar - Alf Petersson och Kaj Möller -
sneglar redan nu mot vårvintern - 99. Vid
tidpunkten för det pampiga nordsträcket över
Sinai och Mellersta östern är det få platser som
är mer rätt än Eilat. Prelimär datum för en
eventuell resa är 23 - 30/3. Kolla redan nu hur
din ledighet och ekonomi ser ut och gör en
förhandsanmälan till Alf (042-34 49 91) eller
Kaj (042 - 33 05 59). Senast den 31 oktober
vill de ha ett besked från hugade medresenärer.

En annan reseidé som Alf, Mary och Kaj kastar
fram är Litauen under vecka 20 eller 21. Även
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“Citatet”
bevingade ord

fr³n Ulriks
bokhylla

här hör du av dig snarast till någon av
ovanstående.

Upprop: Nybörjarcirkel !

Ett tillfälle för dig som är relativt ny som
fågelskådare, eller för dig som vill fräscha upp
ditt kunnande en aning. Vi hoppas bli en
mindre grupp, max 10-12 personer, som träffas
sex till åtta gånger under senhöst fram till tidig
vår. Tanken är att vi tar oss gott om tid, vi tittar
på även vanliga arter och bygger på så sätt ett
fågelkunnade från grunden. Vi håller till i
KOF:s  hemmamarker och räkna med att de
flesta träffarna förläggs till lördag/söndag.
Cirkeln sker i samarbete med Studiefrämjandet.
Intresserad ? Anmäl dig till Kaj Möller (042-33
05 59) ) eller Ulrik
A l m (042-33
52 13) så t a r  d e
initiativ t i l l  e n
upptakt sträff

Hemsidan - en av KOF:s många
goda sidor

Självfallet ska vi värna det tryckta
kontaktbladet som en länk mellan föreningen
och medlemmarna. Detta hindrar dock inte

redaktio nen från att
tuffa för K O F : s
hemsida på internet.
V å r d u k t i g a
"webbgr upp"  (de t
heter så -  såna där
s o m grejar med
dateriet), med Thomas
Wallin i spetsen, har
åstadkommit en alla tiders vacker, informativ
och användarvänlig hemsida. Så fort du får
möjlighet - gör ett besök på adress:
http://www.algonet.se/~kof

"På försommaren 1938, på en tid då jag bodde
i en hydda vid Rösjöns södra strand, hade jag
börjat syssla med någonting som i tidens
fullbordan skulle bli en berättelse från
vikingatiden...En morgon hörde jag genom det
öppna fönstret ett fjärran fågelläte, som jag
kom ihåg från min barndom men sällan hört sen
dess: ett strävt, ödsligt och likväl på sitt sätt
melodiskt ljud. Jag gick ut och fann att jag hört
rätt: det var korpar, två stycken, på väg ned
ö v e r  s j ö n  f r å n  s i n  u n d a n g ö m d a
häckningsplats, om vilken jag hört rykten. Min
glädje blev stor, ty jag hade tvivlat på att de
funnos kvar, så mycket mera som en
publikation kallad Skånska jaktvårds-
föreningens Årsbok, eller någonting ditåt,
sedan flera år vemodigt brukar upplysa att
"korpen ej längre räknas som häckande i
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Skåne" ".

Ur Frans G Bengtssons förord till boken
Svenska Djur, band fåglarna.

Givetvis var det berättelsen om Röde Orm som
då, 1938, höll på att ta sin form i hyddan vid
Hallandsåsen. Frans G Bengtsson berättar
vidare, att han givetvis tog det som ett gott
tecken att Odens fåglar, korparna, visade sig
under arbetet med denna berättelse från
"okristen tid".

Avs B FÖRENINGS-

Kullabygdens O F         BREV
c/o Boris Olsson

       
Nils Kaggs gata 47 F
S-254 54 HELSINGBORG
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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,e-
mail; kof@algonet.se

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
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Rapport 
från Styrelsen

När du håller detta, årets
sista programblad  i din
hand, börjar året lida mot sitt
slut. Kvällarna är mörka och
välbehövlig julledighet och

avkoppling vankas. Nu är det tid för bokslut!
Bokslut över fågelåret 1998. Ett fågelår som i
många stycken och på flera sätt fokuserats på
jakten efter rariteter. Nog är vi många som från
det gångna året minns den blåvingade årtan,
sydnäktergalen, gulbröstade snäppan eller
gulnäbbade liran.
    Visst är det roligt och uppmuntrande att se
sällsyntheter, särskilt om man får glädjen att
upptäcka dem själv. Men man får inte glömma
alla de andra fåglarna. För en tid sedan fick du
som KOF-medlem - Fåglar i
Nordvästskåne 1997- i din brevlåda. Huvud-
delen av innehållet ägnas åt fjolårets
fågelrapport. KOF har ända sedan starten 1970
gett ut liknande rapporter. Idag nästan trettio
år senare utgör detta material en unik
dokumentation över fågelfaunans utveckling i

Nordvästskåne.
  Men vilka arter är det som bäst speglar
utvecklingen? Inte är det superrariteterna som
bidrar med sådan information. Nej, det är i första
hand bland de “halvvanliga” arterna som vi
kan se intressanta förändringar. Titta t.ex. på
bilden över bruna kärrhökens häckning.
   Förra året fanns fjorton par. Betänk detta i
perspektivet av att den första häckningen
skedde 1988. Eller för att ta ett negativt exempel
kornsparven. I början på 1970-talet fanns drygt
40 sjungande hanar i Nord-västskåne. Därefter
har en successiv tillbakagång skett och senast
arten såg var 1995.
    Så nu när bokslutet skall dras, kom ihåg att
dina observationer utgör värdefulla bitar när vi
lägger pusslet över den nordvästskånska
fågelfaunan. Vilka arter ökar, vilka minskar, var
finns de mest skyddsvärda områdena etc.
  Dina observationer skickar du (om du inte
redan gjort det) till vår rapportmottagare. Om
det är oklart vad som skall rapporteras
ta en titt i den handledning medföljde årets
första programblad.

Vi ses i markerna!
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Mats Peterz
Ordförande

Sett se´n sist,
observationer

under juli-september 1998  

 Att väderläget för oss fågelintresserade
många gånger har stor betydelse är säkert
ingen nyhet. Ofta väljer man ju lokal efter
vädrets betingelser och inte sällan är ju
tillgången på fågel mycket bättre vid ostadigt
väder än vid vackert.
Sålunda utmärkte sig den gångna sommaren
som ovanligt fågelrik, mycket beroende på de
nästan aldrig sinande lågtryckspassagerna
från Atlanten. Detta resulterade bl.a. i flera
trevliga havsfågeldagar och ganska rikligt med
rastande vadare.
  Att vattennivån i Hasslarps dammar höll sig
ovanligt hög under hela sommaren gynnade
framförallt smådoppingarna. Flera par häckade
och framåt höstkanten räknades för
nordvästskåne rekordhöga 41 ex 11.9. På
avdelningen doppingar märktes även den
svarthalsade doppingen med 1 ex vid Rönnen
5.7, ytterligare 2 ex på samma lokal 7.7 och 1 ex
i Hasslarp 23-30.7 samt 13.8.
  Som tidigare nämnts var det havsfåglarna
som tilldrog sig sommarens största intresse då
hårda västvindar i juli och början av augusti
förde med sig flera rara arter. Stormfågel
uppträdde oftast i mindre antal vilket även
gällde tretåig mås och havssula. Dock rap-
porterades en ganska hög dagssiffra av
sistnämnda art, ca 200 ex Hovs hallar 15.7.
  Bland familjen liror dominerade den mindre
liran med observationer av totalt 27 ex under
perioden 5.7-7.8, bl.a.10 ex Hovs hallar 15.7 och
5 ex Kullen 5.8. Den betydligt ovanligare
medelhavsliran noterades utanför Vikens hamn

30.7 och vid Kullen 8.8, medan gulnäbbad lira
sågs vid Hovs hallar 5.8 (2 ex) och 7.8 (minst 3
ex), Rönnen och Grytskären 7.8 samt Sandön
18.8.
  Från Farhult rapporterades två spets-
bergsgäss 27.9 och vad gäller rovfåglar kan
dessa sammanfattas med en brun glada vid

Nytt år ? Ny medlemsavgift

Medlemsavgiften för 1999 är oförändrad
100 kr för ordinarie medlem och 10 kr per
familjemedlem. Betalas lämpligen in på
postgironummer 2 24 39 - 4 med bifogad
blankett. 
OBS1 Vid betalning från utlandet är
avgiften 150 SEK för att täcka bankens
växlingsavgift.

För 100 kr får du vårt medlemsblad (4
ggr/år) med aktuellt program, exkur-
sionsrapporter, senaste nytt från
fågelmarkerna och annan förenings-
information samt "Fåglar i Nordväst-
skåne 1998" med årets fågelrapport och
artiklar om fågelforskning, fågelskydd,
mm. Du kan delta i våra exkursioner med
kunniga ledare och lyssna på intressanta
föredrag på våra innekvällar. Dessutom
kan Du utnyttja vår klubbstuga vid
Rönnen eller varför inte övernatta i
Hjortstugan på Kullaberg till
facilt medlemspris.

Och inte minst ? medlemskap i KOF är
ett stöd till fåglarna.

Gör slag i saken nu! Följ med KOF mot
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Hasslarp 29.7, en ung ängshök på Kullen 26.9
samt  en hontecknad stäpp/ängshök vid
Brunnby 30.8.
Det visade sig fortfarande vara idé att lyssna
efter nattfågel i juli. De två kornknarrarna i
Harbäckshult var igång till åtminstone 12.7 och
vid Stureholm hördes minst 1 ex 1.7. Denna
första julikväll hördes även en vaktel vid
Stureholm och ytterligare 1 ex vardera vid Höja
respektive Mardal.
 En annan tillbakadragen art är den småfläckiga
sumphönan som sågs i Hasslarp 28-29.8, vid
Vegeåns mynning 2.9 och 6.9, återigen i
Hasslarp 18-20.9 och Sandön 23.9.
På Rönnen, i Farhult och vid Ornakärr
observerades enstaka myrsnäppor under
perioden 15.7-13.8. Den ungfågel som uppehöll
sig i Farhult så sent som 18-23.9 förtjänar dock
lite extra uppmärksamhet. Anmärkningsvärt var
även den stora flock med unga småsnäppor
(hela 220 ex) som räknades vid Sandön 2.9.
  Höstens första dvärgbeckasin bokfördes i
Farhult 11.9 där det samma dag även rastade en
rödspov. För övrigt fanns upp till fyra
rödspovar på Rönnen mellan 7.7 och 14.7.
Årets, i nordvästskåne tredje tereksnäppa flög
förbi Sandön 18.7 och under augusti noterades
ett tiotal smalnäbbade simsnäppor, bl.a. 5 ex
Rönnen 30.8.
  Bland sommarens rapporter fanns alla fyra
labbarterna representerade. T.ex. sågs
bredstjärtad labb vid Kullen 6.8 och Sandön
19.8, fjällabb vid Sandön 23.8 och storlabb vid
i stort sett alla tillfällen det blåste till från
västsektorn, bl.a. 5 ex Kullen 7.8 och 4 ex i flock
vid Pålsjö dagen innan.
  En ung svarthuvad mås upptäcktes i Farhult
9.9 och troligen var det samma fågel som
visade sig på Sandön 13.9 och ännu en gång i
Farhult 18.9. Intill Norrebro hamn vid
Ripagården höll det till en ung tärnmås 21-23.8

och för att fortsätta på avdelningen rariteter
sågs det en vitvingad tärna, även det en
ungfågel, vid Sandön 12.8 och i Hasslarp
dagen efter, vilket med all sannolikhet rörde sig
om samma fågel.
  På Kullen observerades en turturduva 28.9,
vid Klören en ganska sen nattskärra 29.9 och
kring Vegeåns mynning sågs kungsfiskare vid
några tillfällen från slutet av juli och perioden
ut, dock 2 ex 29.9.
  Friska ostliga vindar under andra halvan av
september bidrog till att det i hela södra
Sverige observerades ovanligt många större
piplärkor. Här i nordvästskåne sågs dock
”endast” 1 ex i Torekov 23.9.
  Minst 1000 järnsparvar bokfördes under
sträckräkning vid Glumslöv 27.9 och i Hasslarp
sågs höstens enda blåhake en dryg månad
tidigare. 
  Vid Danhults dammar observerades 1 utfärgad
och 2-3 unga pungmesar 27.7 och i Hasslarp 4-
6 ex 30.8. Vidare rapporterades tre rödstrupiga
piplärkor och två lappsparvar i september samt
en sydsträckande ortolansparv från
Strandbaden 7.9.

- Henrik Johansson -

ë ë ë ë ë

Välinge - sommarens heta
fågelparadis.

Den gångna sommaren var som bekant inte
särskilt behaglig, i synnerhet inte om man gillar
sol och salta bad. Lågtryck med regn och hårda
västvindar dominerade väderläget från strax
innan midsommar ända till långt in i augusti.
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Det är i alla fall så jag minns sommaren.
  Men inget ont som inte för något gott med
sig. Jag tänker då framförallt på alla vinddrivna
havsfåglar och rastande vadare som vi
fågelintresserade hade goda möjligheter att
studera.  Listan över eminenta fågellokaler i
nordvästra Skåne kan göras lång, men de mest
kända är väl sedan tidigare Rönnen, Sandön,
Farhult och Hasslarp. Under sommaren 1998
fick man dock utöka denna kvartett till att även
gälla svackan längs med Hasslarpsån vid
Välinge. De otaliga millimetrar nederbörd i
kombination med ihållande västvindar gjorde
nämligen att åns betade strandängar
svämmades över. Detta ledde i sin tur till att
många olika fågelarter, på sin flyttning söderut,
tog en ny och sedan tidigare obeprövad
rastlokal i besittning.
Redan i början av juli noterades de första
grönbenorna. Antalen ökade sakta men säkert
och i månadsskiftet juli-augusti räknades höga
80 ex vilket troligen speglar artens sträcktopp
på ett bra sätt.
  Gluttsnäppan är en annan art som
observerades i tämligen höga antal. Från mitten
av juli och en dryg månad framåt sågs
regelbundet mer än tjugo fåglar med
toppnoteringen 54 ex 19 juli.
  Ytterligare tringaarter var svartsnäppa och
skogssnäppa som sågs i antal upp till 10 ex.
Även olika arter Calidrisvadare uppehöll sig i
översvämn ingsområdet. Som vanligt var
kärrsnäppan den vanligast förekommande men
även mosnäppa, kustsnäppa, spovsnäppa och
småsnäppa fanns representerade. Högsta
antalen av de båda sistnämnda arterna var 10
juv respektive 28 juv under samma dag, 29
augusti.
  I augusti observerades även en hel del
brushanar, t.ex. 120 ex den 26:e där majoriteten
utgjordes av ungfåglar. Andra intressanta

iakttagelser under denna månad var två
kustpipare den 1:e, två myrspovar den 7:e, 100
enkelbeckasiner den 15:e samt 800 tofsvipor
9:e.
  Inte bara vadare verkade trivas i det
vattensjuka området. T. ex bokfördes alla våra
simandsarter, ibland t.o.m. ovanligt höga antal.
Två snatteränder och 350 krickor 26 augusti,
upp till nio årtor 4 augusti samt 16 skedänder
första dagen i samma månad.
Dessa fågelmängder lockade naturligtvis även
till sig en del rovfåglar, t.ex. en ung pilgrimsfalk
2 september. En annan lite udda art var den
smådopping som noterades den 12 juli.
  Får man sticka ut hakan och önska en lika
härligt blöt sensommar 1999 undrar 

- Henrik Johansson -
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EXKUSIONSREFERATEXKUSIONSREFERAT

Östra Skåne - vilken fullträff!

Den uppmärksamme har noterat att det saknats
referat från KOF´s exkursion till Kristianstad
vattenrike med omnejd söndagen den 24 maj
1998. Då såväl väder som fågeltillgång var
bästa tänkbara görs här ett försök till att
återspegla en av årets mest minnesvärda

fågelexkursioner.
  Efter att vi ängelholmare strålat samman med
helsingborgsgänget utanför Klippan vid
halvsjusnåret rullade bilkaravanen mot
Kristianstad. Dagens första mål var Håslövs
ängar på östra sidan av Hammarsjön som under
de senaste åren upplevt en renässans som
fågellokal.
  Redan vid parkeringen intill ängarna anade
man den goda fågeltillgången. Sjungande
sävsångare och spelande rödspovar noterades
samtidigt som både brun kärrhök och glada
drog över våra huvuden.
  Med matsäcken på ryggen och kikarna i
högsta hugg trampade vi iväg längs stigen ut
mot fågeltornet. På båda sidor fick vi den ena
drömobsen efter den andra på arter som t.ex.
rödspov, brushane och enkelbeckasin.
Efterhand kändes det nästan overkligt att gå
mitt i detta fågeleldorado där man nästan
trampade på fåglarna.
  Väl framme vid tornet var det så dags för
dagens första fika. Att solen dessutom värmde
riktigt gott samtidigt som gräshoppsångaren
hördes från vassen gjorde inte saken sämre.
Uppe i tornet hade man bra sikt över sjön där
det lång en del skäggdoppingar och en ensam
sångsvan. Överraskande däremot att inga
svarttärnor hittades.
  På väg tillbaka till bilarna noterade vi bl.a. att
grågässen verkade haft  en lyckad
häckningssäsong. Vidare utökades artlistan
med fiskgjuse.
  Efter en kort färd några kilometer söderut
stannade vi till vid en plats som kallas
Herkulesdammarna. Inget anmärkningsvärt
sågs i dammarna men väster därom, över de
stora vassområdena hade såväl en
aftonfalkhona och 2-3 lärkfalkar flyg-
uppvisning. I en knapp timme stod vi på första
parkett med dessa luftakrobater i full fart

Örnräkning
1999

9-10 jan respek-
tive 6-7 febr 1999,
sker den årliga,
s a m o r d - n a d e
inventering av
våra vinter-örnar.
I första hand
skall vi räkna
under lördagen

och vid åtelplatser sker detta från
gryning till skymning.
  Art, antal, ålder och klockslag för
respektive iakttagelse skall noteras.
Rapportera också andra arter än örnar,
som antal korpar, kråkor etc. Speciellt
ska Du titta på ev havsörnar eftersom
ganska många av dessa kan vara
färgmärkta.
  Dina iakttagelser skickar Du till
Christer Strid, Christer Boijes väg 2B,
s54 54 Helsingborg, tfn 042-13 98 32
eller e-mail: christer.strid@swipnet.se.
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jagandes trollsländor på ett mycket
imponerande sätt. På ganska långt håll kunde
den uppmärksamme även höra en tutande
rördrom.
  Med denna utdelning i bagaget var det inte
svårt  att locka med folket till nästa fågellokal,
Äspet som är beläget längs kusten söder om
Åhus. Även här finns det sedan några år ett
fågeltorn som gör att man har bra utsikt över
havet, sandrevlarna, vassarna och framförallt
en grund och dyig lagun. Ostanvinden hade
nu ökat och var ganska besvärlig men trots det
visade sig även denna plats från sin bästa sida.
I någorlunda lä inne i lagunen bokfördes ett
digert antal arter, bl.a. skräntärna, småtärna,
skedand, brunand, smalnäbbad simsnäppa,
småsnäppa, grönbena och gluttsnäppa. Mellan
vassruggarna flög dessutom enstaka
skäggmesar och över havet drog en storlom
norrut. Dagens andra fikapaus kändes efter
denna orgie i arter extremt nödvändig.
  Så här på seneftermiddagen var vi nog en del
som kände oss nöjda med dagens utdelning
och började planera för hemfärden. Andra
menade på att det med dagens flyt nästan
kunde vara farligt att redan tänka i sådana
banor. Någon hade ju även lovat
sommargylling på Ravlunda skjutfält.

Sagt och gjort, färden fortsatte
s öde ru t  fö r  a t t  gö ra  e t t
” gyllingförsök” i Österlens
lu mmiga bokskogar. Lite på måfå
k örde vi rund på grusvägarna men
de allt tätare stoppen gav ingen utdelning. Att
vissa områden dessutom var avspärrade på
grund av militärövning bidrog till att läget ett
tag verkade en aning hopplöst. Men som
genom ett under vände det när en värnpliktig
kom rullande och meddelade att dagens
övningar var slut och området nu var
tillgängligt för allmänheten. Trots att

molnigheten ökade och dagens första
regnstänk träffade ansiktet bestämde vi oss då
för att gå en sväng. Detta visade sig vara rätt
taktik då alla fick möjlighet att bekanta sig med
såväl sjungande trädlärka som flöjtande
sommargylling.
  Egentligen var det nu hög tid för hemfärd.
Problemet var bara att det kommit oss till
kännedom att inte mindre än sju(!) fjällpipare
siktats på norra delen av skjutfältet. Alla tankar
på hemmets lugna vrå försvann nu som löv för
vinden, åtminstone för exkursions-ledarna. En
ganska grov felkörning sinkade oss någon
halvtimme men efter att ha fått en noggrann
vägbeskrivning av observatören blev det fart
på chaufförerna. Den fina flocken med
fjällpipare blev en fin avslutning på en lång
dags fågelskådning och bidrog även till att
hemfärden kändes lättare än vanligt. Trots det
ganska hårda tempot tror jag alla deltagare fick
”valuta för pengarna”.             

    - Henrik Johansson -

  
http://www.algonet.se/~kof

Jylland 3 sept 1998

Torsdagen den 3 september begav sitt ett gäng
förväntansfulla medlemmar från Bjäre Natur-
s k y d d s f ö r e n i n g s  f å g e l g r u p p  o c h
Kullabygdens Ornitologiska förening mot
västra Danmarks kustland för att där under
några trivsamma dagar beskåda det unika
fågellivet i området.
Färden gick från Helsingborg över den
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imponerande Stora Bält-bron mot en av
Danmarks äldsta städer, Ribe, där vi
inkvarterades på det trivsamma Ribe Byferie.  
Vi passade redan på torsdagen på att besöka
Vadehavscentret vid Mandö, där förestån-
daren Claus Melby bjöd på en intressant
rundvandring och visning av Vadehavscentret
och Vadehavets unika fågelliv.
  Vadehavet är ett områden på ca 900 000 ha.
som är ca 50 mil långt och sträcker sig från
Blaavandshuk i Danmark i norr till den Helden
i Nederländerna i söder. Området är ett av
Europas viktigaste övervintrings-områden och
samlingsplatser för vadarfåglar. Vid vårt besök
var vinden så stark att det t.o.m. blåste
flygsand i området, någonting som Claus
Melby aldrig tidigare upplevt under sin
m å n g å r i g a  t i d  s o m  f ö r e s t å n d a r e .
Överhuvudtaget präglades vår tid i Danmark
av den myckna blåsten vilket gjorde att
fikapauserna blev många och uppskattade.
  Med Ribe som utgångspunkt gjorde vi sedan
ett antal exkursioner till de olika fågel-
områdena utmed kusten där vi kunde beskåda
det rika fågellivet med bl.a. 10.000-tals vadare.
Färden gick bl.a. till Margrethe-Kog med
saltvattenssjön vid Höjer där vi såg havsörn,
ängshök, vadare av många arter o oräkneligt
antal samt höstens första vitkin-dade gäss.
  Vid Blaavandshuk, som är Danmarks
motsvarighet till både Falsterbo o Hovs hallar
på en gång, jagade ca 10 labbar samtidigt som
prut- och vitkindade gäss sträckte förbi. Såväl
pilgrims- som stenfalk spanades in samtidigt
som botanisterna hittade kvastglim och knutnarv.
  Vid Sneum-slusen fanns minst 25.000
kärrsnäppor, 7.000 storspovar, 6.000 vardera av
strandskator och gravänder m.m.
  I dammarna innanför obsades svarttärna,
smådopping, smalnäbbad simsnäppa,
småsnäppor på närmaste närhåll bl.a.  Vi gjorde

även en tur in i Tyskland där vi kunde
uppskatta antalet ljungpipare på ett och samma
ställe till c:a 3.000. 
  Vid sidan av  fågelskådandet gavs rikligt med
tillfällen att studera områdets flora och kultur.
Sålunda tog några deltagare tillfället i akt att
göra en rundvandring i staden Ribe med dess
museer och domkyrka.
  De bestående intrycken av resan så här i
efterhand har, förutom fåglarna och övriga
naturupplevelser, varit  de många skratten och
den gemytliga samvaron inom hela gruppen.
Det hela har lett till att man fått ”blodad tand”
och ser redan fram mot nästa expeditions-
tillfälle. 
  Vi får passa på att tacka ledarna för ett lyckat
arrangemang.

-  Torsten Andersson och Britt Laurell -

Skånska västkusten 15 nov -98

Flexibilitet och anpassning är ju honnörsord i
dagens Sverige ? Även inom KOF. När dagens
exkursion gick av stapeln hade vi rapporter om
att en större beckasinsnäppa fanns i Foteviken.
Planerna lades upp efter detta
och första etappmålet blev därför denna lokal.
Efter en god stunds letande hittade vi till allas
glädje vad vi sökte.
  I Foteviken låg även mängder av bläsänder
och grågäss. Stora flockar av tofsvipa och
ljungpipare drog runt i skyn. De som inte tagit
sig plats inne i Gröna boden  för att fika, fick se
en blå kärrhök dra fram över vassarna längst in
i viken.
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  Vädermässigt dominerades dagen av en frisk
ostvind som svepte genom märg och ben. Vi
trodde att vi skulle komma undan vinden uppe
vid Barsebäck, men det var inte så lätt. I skydd
av några buksar kunde vi dock inta
dagens sista fika. Kaffet värmde, liksom den
havsörn som kom flygande vid vår ankomst.
Nöjda återvände 10 genomblåsta KOFare.

- Mats Peterz -

Föreningsprogram
januari till april 1999

Söndagen 17 januari

Söderåsen; Åvarp-Wrams ängar.

En klassiker i  omväxlande natur. vi vandrar
Hallabäcken uppström mot stenbrotten medan
vi spanar efter  strömstare i dalbottnen och
rovfåglar i skyn. Inte sällan åker örnar kana på
uppvindarna vid åskanten. Övrigt att hoppas
på är hackspettar, kanske nötkråka. Vid Wrams
ängar brukar rovfågelraden komplettaras med
vråkar, tornfalk och någon kärrhök.

Samling: Bjuvs vattentorn kl 09.00  (Ni som
åker från Helsingborg uppmanas att samlas vid
Olympiaskolan 08.30 för samåkning).

Ledare: Lars Karlsson och Ulrik Alm
Avslutning: strax efter middagstid

Måndagen 1 februari

Inneträff; "Med kikaren mot Litauen"

Anders Ekstrand, jägmästare och ornitolog från
Glimåkra, gästar oss denna kväll med ett
bildreportage från vårt grannland på andra
sidan Östersjön. Bara ett hav skiljer, men i
livsvillkoren för människor och fåglar finns det
avevärda differanser. Anders bildvisning är en
utmärkt introduktion till ett lockande resmål:
här finns gammelskogar med skrikörnar,
hackspettar, svarta storkar, blåkråkor och annat
fågelgodis.

Plats: Studiefrämjandet, Järnvägsgatan 41. 5 tr,
Helsingborg  (mellan Skatteförvaltningen och
Tingsrätten). Åk buss till Knutpunkten eller

p a r k e r a  b i l e n  v i d
polishuset eller i kvarteren
runt biblioteket.
Tid: kl 19.00

Söndagen 14 februari

Hallands Väderö

Mitt i smällkalla (!) vintern åker vi till Väderön
och tittar på havsörn, skärsnäppor, snösparvar
och berglärkor. - Nåja, garantier för nämnda
arter kan inte lämnas, men chanserna är stora.
I alla händelser är det härlig ö-känska att
komma ut till Väderön vid denna tid.

Anmälan om deltagande är ett måste, då vi vid
senaste Väderöexkursionerna haft dålig
anslutning. Vi bör vara 25-30 personer för att få
båtresan att gå ihop (Priset för båtresan är ca
80 - 100 kr/pers,). Anmälan sker till Ulrik Alm på
tel 042 - 14 90 70 (dagtid) eller 042 - 33 52 13
(kväll) senast torsdagen den 11 februari
Väderöexkursionen är heldagstur, från morgon
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till ca 16-17 tiden.

Tisdagen 2 mars

Ugglekväll på Kullaberg

Det är ännu tidigt på året, men sent på dygnet
kan man höra ett vårtecken; kattugglornas
vokala övningar. Riktigt örongodis !
Kattugglorna "hooanden" och "klävittanden"
är ett nummer du inte bör missa. Allrahelst inte
i den fina Kullabergsnaturen där vi har
Hjorthagsstugan som bas och slutmål för vår
nattliga odyssée. Ta med dig en liten peng och
en kåsa så får du smaka på Marys och Mona
berömda uggleärtsoppa.. En soppa som har
d e n  m ä r k l i g a
egenskapen att den
räcker till nästan hur
många som helst...
S a m l i n g :
Josefinelustparkering
en, Kullaberg,
kl 19.00.
Ledare:  Kaj Möller, Alf Petersson,Ulrik Alm
Avslutning: ca kl 22-22.30.

Onsdagen 10 mars

Årsmöte

Se särskild information!

VÄLKOMNA !

 - Styrelsen -

Söndagen 28 mars

Välkomna ! - vårens budbärare.

Var med i hälsningskommittén ! - Trippande
sädesärlor, käbblande strandskator, drillande
lärkor - det behövs inte mycket för ett
vinterfruset skådarhjärta. Vi tinar kropp och själ
med en vandring i hemmamarkerna kring
Rönnen/Farhult. 
Samling: KOF-stugan, 50 meter från hamnen
Norra Heljaröd
Kl: 09.00
Ledare: Mats Peterz, Kaj Möller
Avslutning strax efter middagstid

Onsdagen  14 april 

Kring Björkeröd på Kullaberg

En kvällsvandring i den skiftande naturen på
Kullabergs sydsida, alldeles under Håkull. I
och kring Björkerödsdammen möter vi med stor
sannolikhet smådopping, vigg, sothöna, trastar
(kanske rentav ringtrast !). Framåt skymningen
kommer morkulldraget
och kanske någon
kattuggla.
Samling: Parkeringen
Björkeröd. Strax väster
o m  M ö l l e h ä s s l e
c a m p i n g  t a r  d u
avtagsvägen norrut
skyltad "Kullabergs strövområde"
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Kl: 18.30
Ledare: Lennart Johansson, Alf  Petersson, Kaj
Möller

Onsdagen 10 mars

Årsmöte
Föreningens medlemmar kallas härmed till
årsmöte på Albertsgården i Heljaröd kl.
19.00.Efter förhandlingarna blir det kaffe med
tillhörande pengakarusell kring lottringarna.
Vi avslutar mötet med ett bildprogram från bl.
a. Hasslarpsdammarna. För bildmakeriet
svarar Gunnar Strömberg och Peter
Andersson.

Dagordningen för årsmötet ser ut som följer.
1. Val av mötesordförande.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän för mötet.
4. Frågan 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 kassör t o m årsmötet 2001
9. Val av tre ordinarie styrelseledamöter 
10. t o m årsmötet 2001
11. Val av två styrelsesuppleanter t o m

årsmötet 2000.
12. Val av två revisorer t o m årsmötet 2000.
13. Val av en revisorsuppleant t o m

årsmötet 2000
14. Val av två ledamöter till valbered-ningen.
15. Fastställande av årsavgift för år 2000.

Förslag som skriftligen tillsänts styrelsen
senast två veckor före årsmötet

      (Förslag kan skickas till: KOF c/o Mats
Peterz, Allmogegatan 3 b, 256 56
Helsingborg)

16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.



11

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
inge t  ku l .  Tänk  på  a t t
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 ben-
sinpengar kommer att glädjas åt
ditt förutseende.

Internationella
sjöfågelinventeringar i Sverige

1998/99.

I och med att vi genomför 1998/99-års
inventering, har de internationella midvin-
terinventeringarna pågått under 32 års tid (!).
Imponerande! För svenska mått mätt   innebär
detta också att ingen annan  inventeringsserie
pågåttt så länge.
  Som ett komplement till januariräkningen har
vi också genomfört regelbundna räkningar i
september månad, dock något mindre till antal
år, nämligen bara 25 säsonger.
  I januari är det som sagt tid igen. Mellan den
9 - 24:e är denna planerad, med huvudräk-
ningsdag den 17:e.
 Som vanligt är ett antal av föreningens
medlemmar engagerade i denna verksamhet,
många troget återkommande.
  Inventeringsresultatet rapporteras också som
vanligt till undertecknad.

Christer Strid, Christer Boijes väg 2B,
254 54 Helsingborg, tfn 042-13 98 32, 
e-mail: christer.strid@swipnet.se

12

Ordförande Mats Peterz
Allmogegatan 3 A, 256 56 HELSINGBORG
042-28 24 12 - Mobil: 0707-44 77 37
E-mail: m-peterz@algonet.se
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
E-mail:boris.olsson@ks.helsingborg.se
Vice sekr. Henrik Johansson
Vaktgatan 28 A 2 tr,  262 31 ÄNGELHOLM
0431–838 03 - Mobil: 0707–31 23 64
Kassör Kaj Möller
Skördevägen 51, 263 54 HÖGANÄS
042–33 05 59
Ledamot Lennart Johansson
Ringvägen 3, 260 40 VIKEN
042–23 74 60
Ledamot Mary Petersson
Storaskärsvägen 30, 260 41
NYHAMNSLÄGE
042–34 49 91
E-mail:mary.alf.petersson@swipnet.se
Ledamot Thomas Svanberg
Blåkullagatan 33A, 254 47 HELSINGBORG
042-16 50 52
E-mail:svan-ber@algonet.se
Suppleant Johan Hammar
Kämnärsvägen 11P:135,226 46 LUND
046-38 94 48
E-mail:NBI97JHA@student3.lu.se
Suppleant Karin Sandström
Holmgårdsgatan 49, 253 62 HELSINGBORG
042-29 07 97

"En fågelskådare, som hållit på med sin
hobby under några år och därvid besökt olika
delar av landet, kan personligen ha sett
omkring 200 arter. En erfaren fältornitolog,
mycket berest och med mångårig erfarenhet
från platser där sällsynta fåglar kunna
passera, exempelvis goda flyttfågellokaler,
kan komma upp till mellan 250 och 300
iakttagna arter."

                      Ur stycket; Fågelstudier - en
hobby i särklass, av Gunnar Svärdsson,
ingående i boken Svenska Djur, som kom ut
1959.

Så lät det 1959 när ovanstående bok kom
ut. Hur är det då idag? Ja, nog kan vi
konstatera att man kan se
betydligt flera arter./CSd

Salskrakar , teckning Peter
Elfman
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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,e-
mail; kof@algonet.se

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
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